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خالد الروضان متوسطا الزمالء اإلعالميني في االجتماع التشاوري لدورة الروضان

ذلول »الحيل« تتنافس على الند كروزر والخنجر و5 سيارات
الرابع لبطولة  اليوم  يشهد 
الكويت العاشرة لسباق الهجن 
الت����ي تق����ام برعاي����ة صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، تناف����س ذلول احليل 
على 6 س����يارات منها س����يارة 
الند ك����روزر واخلنجر الفضي 
مخصصة للمواطنني على مسافة 
10 كيلومت����رات تخليدا لذكرى 
املغفور له الش����يخ مكتوم بن 
راش����د، باالضافة الى اجلوائز 
العاشر في  الفائز  املالية حتى 
الشوط االول الذي سينطلق في 
اخلامسة والنصف من صباح 
الي����وم مبضمار الش����هيد فهد 

االحمد.
كما تتنافس ذلول املواطنني 
في الشوطني الثاني والرابع على 
سيارتني مازدا والنسر باالضافة 
الى اجلوائز املالية حتى الفائز 

العاشر.
الش����يوخ  وتتنافس ذلول 

وم����ن يرغ����ب في الش����وطني 
الثالث واخلامس على س����يارة 
املازدا وانيت وس����يارة النسر 
صالون على مسافة 8 كيلومترات 
باالضافة ال����ى اجلوائز املالية 
االخرى حتى الفائز العاشر في 

كل شوط.
وفي الشوط السادس تتنافس 
ذلول السودانيات على السيارة 
النس����ر صالون على مسافة 8 
كيلومترات وعلى اجلوائز املالية 
االخرى والشوط السابع خصص 
ايضا للسودانيات للتنافس على 
اجلوائز املالية من االول وحتى 

العاشر.
واك����د امني صن����دوق نادي 
الهجن ونائ����ب رئيس اللجنة 
املالية في البطولة نومان الفضلي 
ان اجلوائ����ز توزع يوميا عقب 
انتهاء السباقات واعتماد النتائج 
من قبل جلنة املعتمدين واشاد 
بالتعاون الكبير مع الهيئة العامة 

للش����باب والرياضة وحرصها 
على اجناح البطولة.

م����ن جهت����ه اع����رب ممثل 
صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح األحمد ورئيس املجلس 
االوملبي اآلسيوي ورئيس اللجنة 
االوملبية الشيخ احمد الفهد عن 
ارتياحه لوجود االحتاد العربي 
لرياضة الهجن وتشكيل اللجنة 
التنظيمية مؤخرا لهذه الرياضة 
العربية االصيلة، وقال: ان وجود 
هذه التنظيمات سيس����اهم في 
توس����يع رقعة ه����ذه الرياضة 
واحلف����اظ على الت����راث وانه 
مطمئن لوجود القيادات احملبة 
له����ذه الرياض����ة والعمل على 
النهوض به����ا، واكد ان اهتمام 
الشيوخ واالمراء برياضة التراث 
يلعب دورا مهما في زيادة االقبال 
على هذه الرياضة وتوفير الدعم 

لها.
واضاف الفهد انه بالرغم من 

العاملة ورئاسة حسني الدواس 
لالحتاد العربي وعضوية ربيح 
العجمي في اللجنة التنظيمية 
لدول مجلس التعاون لرياضة 
الهجن، واستعداده الشخصي 
التراث واحلفاظ  لدعم رياضة 

عليها.

إشادة بالتجمع الخليجي

م����ن ناحية اخ����رى احتفى 
العربي للهجن  رئيس االحتاد 
حسني الدواس برؤساء الوفود 
الكويت باقامة حفل  وضيوف 
البطولة  اقام مدير  عشاء، كما 
وعضو اللجنة التنظيمية لدول 
مجلس التعاون لسباقات الهجن 
ربيح العجمي حفل عشاء امس 
الوفود  ايضا، تكرميا لرؤساء 
الكوي����ت واللجان  وضي����وف 
العاملة في البطولة، وقد اعرب 
رؤساء الوفود عن سعادتهم بهذا 
التجمع اخلليجي العربي على 

ارض الصداقة والسالم.
وقال هادي العجيمي وعلي 
حميدة من تونس انهما سعيدين 
بزيارة الكويت وحضور البطولة 
التي حققت اهدافها قبل انطالقها، 
واضاف العجيم����ي ان تونس 
العديد م����ن مهرجانات  تنظم 
رياضة التراث وتأمل في تسهيل 
طرق التنقل واملواصالت لتمكن 
الهجن اخلليجية من املشاركة 
املهرجانات والس����باقات  ف����ي 

املختلفة.
بدوره قال نور الدين بلحاج 
من ليبيا ان االشقاء في الكويت 
بذل����وا جهودا طيب����ة الجناح 
العاش����رة، ووفروا  البطول����ة 
جمي����ع االمكان����ات للجمي����ع، 
واضاف ان ليبيا حريصة على 
االرتقاء برياضة التراث وتنظيم 
العديد م����ن البطوالت، ومتنى 
ايضا حل مش����كلة املواصالت 
والتنقل المكانية مشاركة الهجن 

اخلليجية والعربية.
من ناحيته قال امني الشعراوي 
من مصر ان العالقة بيننا وبني 
االش����قاء في الكويت اكثر من 
ممتازة، واننا في كل مرة جند 
اجنازات جديدة في مقر نادي 
الهجن وفي هذه املرة ش����اهدنا 
مقر االحتاد العربي وقرب اكتمال 
بنائه الذي سيساهم في نهضة 
جديدة لرياضة التراث باملنطقة 

العربية واخلليجية.
وقال السويسري آرك انني 
سعيد بحضور البطولة وزيارة 
الكويت الول مرة، وكان حظي 
ايقاف  جي����دا لوصولي قب����ل 
رح����الت الطيران ف����ي اوروبا 
عقب بركان ايس����لندا، وملست 
االهتمام اخلليج����ي والعربي 
الرياضة االصيلة، واننا  بهذه 
نس����عى في سويسرا الى نشر 
هذه الرياضة والتعرف على االبل 

واسرارها.

ارتباطاته الكثيرة اال انه مرتبط 
برياض����ة التراث ولديهم ذلول 
تشارك في سباقات النادي التي 
الشهيد فهد  تقام على مضمار 
االحمد الذي قدم الكثير للحركة 

الرياضية عامة ورياضة الهجن 
خاصة، وكان صاحب البصمات 
الرائدة في تاريخ اشهار رياضة 

الهجن، واقامة سباقاتها.
اللج����ان  واش����اد بجه����ود 

ربيح العجمي يسلم جائزة إلى أحد الفائزين

رئيس اللجنة المنظمة استعرض المقترحات الجديدة للدورة مع وسائل اإلعالم 

الروضان: الدورة الرمضانية المقبلة مونديال مصغر في »الصاالت«

شاشة تلفزيون »الوطن« او الصحافة 
اليومية او حتى املوقع االلكتروني 

اخلاص بالدورة.
وأشار الى ان عمل اللجنة االعالمية 
يشهد الكثير من التطورات كل عام 
في ظل زيادة عدد الصحف اليومية 
واملجالت، وانتشار مواقع االنترنت 
واملنتديات التي حترص على تغطية 
كل التفاصي���ل املتعلق���ة بالدورة. 
وأضاف السيد: هناك خطة اعالمية 
يتم التحضير لها مبكرا تهدف الى 
نقل املشاهد واملتابع والعاشق لكرة 
الصاالت الى قلب احلدث بالصوت 

والصورة والكلمة واملعلومة. 

السابقة، وان تقتصر املشاركة على 
العبي كرة الصاالت. وأشار الى ان 
اللجنة الفنية حرصت على اختيار 
أفضل العناصر من بني املشاركني في 
النسخة املاضية، للحفاظ على األداء 

الفني الراقي ملباريات الدورة.

السيد: اإلعالم بمستوى الحدث

من جانبه، أك���د رئيس اللجنة 
اإلعالمية في الدورة الزميل عدنان 
السيد ان اإلعالم كان على مستوى 
احلدث في كل مراحل الدورة، وساهم 
بشكل كبير ورئيسي في نقل الدورة 
من احمللي���ة الى العاملية، من خالل 

يلعب دورا كبيرا في إظهار التطور 
الكبير الذي تشهده الدورة سنويا، 
الى جانب اظهار دورها االجتماعي 
في التواصل مع الكبار والش���باب 

وعشاق كرة الصاالت.

 المعايير الدولية

بدوره، اكد رئيس اللجنة الفنية 
عيسى فالح صعوبة تطبيق املعايير 
الدولية لكرة الصاالت على مباريات 
ال���دورة، وق���ال: ان اللجنة الفنية 
حترص بقدر االمكان على االلتزام 
باملبادئ العام���ة للعبة، متمنيا ان 
تكون النسخة املقبلة أفضل فنيا من 

مع فرقهم، الختيار األفضل منهم وفقا 
الدورة،  للتصنيف واالستمرار في 
حرصا على تقدمي أفضل وجبة فنية 
لعشاق الدورة الذين يحرصون على 
مشاهدتها منذ النسخة االولى وحتى 
االن، الفتا ال���ى ان دورة الروضان 
م���رت بالكثير م���ن املراحل املهمة 
والتغييرات الكبيرة، لتصبح محط 
انظار عش���اق كرة الصاالت داخل 

وخارج الكويت.
 وكان االجتماع التشاوري قد شهد 
اللجنة  نقاشات مثمرة بني اعضاء 
املنظمة ورجال اإلعالم، بدأه الزميل 
محمد املسند قائال: ان االعالم اليزال 

القسم الرياضي في »النهار« الزميل 
مرزوق العجمي، بالسماح لالندية 
احمللية باملشاركة في الدورة، وهو 
ما حدث في النسخة املاضية التي 

شهدت مشاركة واسعة وايجابية.
وقال ان هذه املشاركة كانت سببا 
رئيسيا لتشجيع احتاد الكرة، على 
تنظيم دوري ك���رة الصاالت الذي 
خرج للنور مؤخرا، وسط ترحيب 

كبير من عشاق اللعبة.
وثم���ن رئيس اللجن���ة املنظمة 
املجهود الكبير الذي بذلته اللجنة 
الفنية في النسخة املاضية، من خالل 
تقييم أداء جميع الالعبني املشاركني 

اللجنة املنظمة  كش���ف رئيس 
ل���دورة املرحوم عبداهلل مش���اري 
الروضان الرمضانية لكرة الصاالت 
خالد الروضان ان هناك العديد من 
التي س���تطرأ  الكبيرة  التغييرات 
على الدورة في نسختها ال� 31 على 

املستويني الفني والتنظيمي.
الروضان خالل االجتماع  وقال 
التشاوري للجنة املنظمة مع وسائل 
االعالم: ان الدورة س���تصبح أشبه 
بكأس العالم املصغرة داخل الصالة، 
من خالل تقس���يم الفرق املشاركة 
الى 8، تض���م كل مجموعة 4 فرق، 
ومن ثم تقام االدوار النهائية بنظام 

خروج املغلوب.
املقترحات اجلديدة  وعرض كل 
على اإلعالميني قبل تنفيذها، ومن 
الالعبني االجانب  بينها زيادة عدد 
داخل امللعب الى 3 العبني اضافة الى 
العب راب���ع كويتي او مقيم، مؤكدا 
ان هذا املقترح سيساهم في اضافة 
املزيد من أجواء االثارة على مباريات 
الدورة، فضال عن منح فرصة أكبر 
للعناصر احمللية لالحتكاك بنجوم 
الذين يحضرون من  كرة الصاالت 
ش���تى انحاء العالم للمشاركة في 

الدورة.
الروض���ان ان زيادة عدد  وبني 
احملترفني داخل امللعب لن ينعكس 
س���لبا على الالعب احمللي، ألن كل 
فريق سيسجل 4 العبني محليني في 

القائمة املشاركة بالدورة.

أكثر احترافية

وأض���اف: ان النس���خة املقبلة 
س���تكون أكثر احترافية من خالل 
اقتصار املشاركة على نخبة الفرق 
في كرة الصاالت، والتي س���يتأهل 
أغلبها عب���ر التصفيات التمهيدية 
التي س���تجري قبل شهر رمضان 
بفترة وجيزة، لضمان وصول أفضل 
الفرق الى الدورة، الفتا الى ان االندية 
التصفيات  احمللية ستش���ارك في 

التمهيدية.
وأبدى سعادته بالتواصل الدائم 
بني اللجنة املنظمة ورجال االعالم، 
مؤكدا ان مثل هذه االجتماعات تلعب 
دورا كبيرا في تطوير الدورة، وضرب 
مثاال باملقترح ال���ذي قدمه رئيس 

في اليوم الرابع لبطولة الكويت العاشرة للهجن

 شهد االجتماع التشاوري 
تواجد نخبة من اإلعالميني الى 
جانب حسني غامن مدير الدورة 
وعيس���ى فالح رئي���س اللجنة 
الفنية وبدر حجي عضو اللجنة 
الفنية وتوفيق العيد أحد أعضاء 
اللجنة املنظمة وصادق بدر عضو 

اللجنة اإلعالمية.
 حرص الزميل مرزوق العجمي 
على تقدمي مجموعة من املقترحات 
للجنة املنظمة من بينها احلفاظ على 
الصورة الشعبية للدورة وهويتها 
اخلاصة، كما اقت��رح على اللجنة 
املنظمة فكرة مخاطبة القائد الذي 
سيرفع كأس العالم املقبلة لتكرميه 

على هامش الدورة.
 أشاد الزميل محمود صالح 
بفكرة اس���تقدام الش���خصيات 
العاملية، ودع���ا اللجنة املنظمة 
الستضافة شخصيات أكبر وأهم 
من رئيس نادي برشلونة االسباني 
خوان البورتا. واقترح ان تكون 
هناك مبادرة إلع���ادة التواصل 
الرياضية من  بني الشخصيات 
خالل استضافة أطراف الصراع 

الرياضي.
 عارض الزميل خالد العدواني 
فكرة التصفيات التمهيدية مطالبا 
بأن تقتص��ر الدورة على ش��هر 
رمضان املبارك من أجل احملافظة 

على هويتها.
 أش���اد الزميل عبداحلميد 
س���عيد بنجاح جتربة استقدام 
الالعبني األجانب للمشاركة في 
الدورة، مؤكدا ان الفترة املقبلة 
تتطلب التركيز أكثر على انتقاء 
احملترفني، وحتديدا املتخصصني 
في مجال ك���رة الصاالت إلمتاع 

اجلماهير.
 اقترح الزميل حكم عبداملولى 
مش��اركة الف��رق املتأهل��ة لدور 
الثمانية ف��ي دوري الصاالت في 
الروضان،  لدورة  النهائية  األدوار 
لتجنب مش��اركتها في التصفيات 

التمهيدية.

لقطات


