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الالعبون خالل أول تدريب

جانب من مشاركة الصغار في الفقرات املتنوعةخالد الروضان مع يعقوب واحلساوي والدولة واملسند خالل سحب القرعة

توزيع الفرق املتنافسةالزميل حامد العمران يشرف على سحب القرعة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتلقى درعا تذكارية من الشيخ سلمان احلمود وأعضاء »الرماية« صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سلمان احلمود وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية

 صاحب السمو وولي العهد استقبال الحمود وأعضاء مجلس إدارة »الرماية« 

اس����تقبل صاحب السمو األمير الش����يخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس ادارة نادي الرماية الش����يخ سلمان احلمود 
وأعضاء مجلس االدارة مبناس����بة فوزه مبنصب نائب رئيس االحتاد 
الدولي للرماية، وقد هنأهم س����موه بالفوز، متمني����ا لهم كل التوفيق 
والنجاح خلدمة الوطن العزيز، مشيدا سموه باجلهود املبذولة لتطوير 
رياضة الرماية الكويتية ورفع راية الوطن في مختلف احملافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
وقد أدلى احلمود بكلمة أثناء لقاء صاحب السمو األمير هذا نصها: 
»بتوفيق من اهلل والدعم املباش����ر من س����موك وجدنا عند كل الدول ملا 
يذكر اسم الكويت تأييدا لهذه السياسة احلكيمة لسموك والتي انتهجتها 
لسنوات، هذه الرسالة طال عمرك أجدها مسؤولية أنقلها لسموك وأوضح 

أن رماة الكويت واجنازاتهم خالل العشرين سنة املاضية كان لها أيضا 
دور كبي����ر في معناها بتحقيق االجن����ازات ووصلت الى مصاف العالم 
والعاملية واألوملبية، والبد أن نذكر أبناءك في مجلس االدارة، من خالل 
عالقاتهم ومن خالل جهودهم اصبح مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي من أفضل مجمعات العالم وهذا فخر لنا كلنا أن يحتضن اليوم 

مقر االحتاد العربي واالحتاد اآلسيوي واليوم صار له مركز دولي.
كلم����ة حق يا صاحب الس����مو األمير، اهلل يج����زاك خير على دعمك 
وعلى دعم الكويت حتى وصلنا لهذا املس����توى واآلن املسؤولية علينا 
أكبر واحنا ودنا أن تس����تمر الكويت بالريادة ولدينا اخلطط كي نعزز 
مكانة الكويت في الرماية الدولية من خالل البطولة الس����نوية لسموك 
والت����ي تأخذ الصفة الدولية بحيث جنمع أكبر عدد من الدول من خالل 

تأس����يس صندوق الكويت لتطوير الرماية العاملية وكثير من األفكار، 
الرس����الة التي بعثها سموك رفعت معنوياتنا وعيالكم كلهم يتشكرون 

وندعو لك بطول العمر والصحة والعافية.
وتشرفت أسرة الرماية مبقابلة مقام سيدي حضرة صاحب السمو 
األمير وذلك مبناسبة فوز الكويت مبنصب نائب رئيس االحتاد الدولي 
خالله نقلنا الش����كر والتقدير على التهنئة األبوية اخلاصة ألبنائه من 
الرماة الكويتيني وشرحنا لسموه عن االحتاد الدولي للرماية والذي يضم 
158 دولة، وهو مؤسس من أكثر من مائة عام وشرحنا اجلهود التي قام 
بها رماة الكويت وأعضاء نادي الرماية في رفع اسم الكويت ألكثر من 30 
سنة في هذا املضمار، حقيقة كان صاحب سمو أمير البالد دائما حريصا 
على أبنائه الشباب والرياضيني حيث غمرنا بتشجيعه ودعمه وعاهدنا 

سموه في املرحلة القادمة على أن نعمل لرفعة سمعة الكويت من خالل 
املزيد من االجنازات والعطاء، نسأل اهلل أن يحفظ صاحب السمو االمير 
سندا وذخرا للكويت، كما نقلنا مباركة نادي الرماية مبناسبة قدوم شهر 
رمضان الكرمي فش����كرا لصاحب السمو األمير ووالد اجلميع على دعمه 
وتشجيعه. كما استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي للرماية ونائب 
رئيس االحتاد الدولي للرماية الش����يخ سلمان احلمود وأعضاء االحتاد 
وذلك مبناسبة توليه منصب نائب رئيس االحتاد الدولي للرماية، وقد 
هنأه س����موه متمنيا له التوفيق والس����داد خلدمة الوطن العزيز ورفع 
رايته في مختلف احملافل الرياضية الدولية واالقليمية وقد قدموا لسموه 

هدية تذكارية بهذه املناسبة.

24 العبًا بتدريب »أزرق السلة«

أبوشقة: سنعاقب »جدو«

فتح باب التسجيل في »الشرهان«

 بدء التسجيل في بطولة »الكويت«

انطلق����ت تدريبات منتخبنا الوطني لكرة الس����لة أمس االول في 
صالة ثانوية حمد الرجيب مبنطقة كيفان وس����ط حضور عدد كبير 
من الالعبني استعدادا للمشاركة في بطولة املنتخبات العربية ال� 20 
املقررة اقامتها في لبنان من 14 الى 24 الشهر القادم. وحضر 24 العبا 
أول تدريب ألزرق الس����لة الذي قاده مدرب املنتخب فيصل بورسلي 
ومساعده خالد الوهيب، فيما تغيب كل من حسني علي ومحمد محزم 
لظروف مختلفة. ويسعى احتاد السلة في االيام املقبلة لتوفير صالة 
أحد األندية الجراء تدريبات املنتخب الس����يما ان صالة الرجيب تعد 
صغيرة جدا باملقارنة مع عدد الالعبني الكبير الذين سيتدربون عليها 
بصفة يومية قبل تصفية القائمة االولية الى 16 العبا. من جهة اخرى، 
تقدمت 3 اندية هي: العربي والساحل واجلهراء باحتجاجات الى احتاد 
السلة بسبب موعد انطالق الدوري في 3 اكتوبر املقبل وتعارضه مع 

غياب العبيها ملشاركتهم مع املنتخب في البطولة العربية.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يختتم املنتخب املصري تدريباته في الثامنة من مساء اليوم على 
ملعب الكلية احلربية، ضمن برنامج معسكره املغلق استعدادا ملواجهة 
منتخب الكونغو الودية، غدا ضمن اس����تعدادات الفراعنة لتصفيات 
بطولة كأس االمم االفريقية  2012  في غينيا االستوائية والغابون. في 
ش����أن اخر شعر مهاجم املنتخب عمرو زكى بآالم في العضلة وتوجه 
الالعب عقب نهاية املران لطبيب املنتخب د. احمد ماجد إلجراء كشف 
سريع على قدمه. الى ذلك، نعى مجلس ادارة الزمالك ابرز شخصيات 
القلعة البيضاء العم جورج سعد. من ناحية أخرى فتح محامى الزمالك 
بهاء الدين أبوشقة املكلف بالدفاع عنه في قضية محمد ناجى »جدو« 
الن����ار على الالعب ومحاميه حيث أكد أن جدو وقع على عقد مطبوع 

رسمي موضحا أنه ليس على بياض كما يردد اجلميع .
وشدد ابوش����قة على أن مس����ؤولي النادي رفضوا تقدمي شكوى 
قضائية ضد الالعب ولكن اجلميع تفاجأ بتقدمي جدو بالغ ضد الزمالك 
واللجوء إلى الشق اجلنائي وفى هذه احلالة ال أحد يلوم الزمالك عندما 

يصدر عقوبات مشددة لم يتوقعها أحد ضده.
من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس إدارة االسماعيلي نصر أبواحلسن 
أنه يحاول لم الشمل داخل مجلس اإلدارة، اال أن املشاكل تالحقه واخرها 
مع عضو مجلس اإلدارة عاطف زايد بسبب قطاع الناشئني، رغم انه 
لم يعترض على تعيني اسماعيل حفني مديرا للناشئني، وأن زايد كان 

يرغب بإسناد املهمة إلى فتحي صديق وفجأة غير رأيه.

أعلنت اللجنة املنظمة العليا لدورة املرحوم جاس���م الشرهان 
الرمضانية ال� 27 لكرة القدم عن فتح باب التسجيل للمشاركة فيها 
في االول من شهر رمضان املبارك استعدادا النطالق الدورة التي 
تعتبر ثاني أقدم دورة رمضانية بعد دورة الروضان في الس���ابع 

من رمضان على مالعب مركز شباب القادسية. 

اعلنت اللجنة املنظم����ة لبطولة »الكويت« الرمضانية االولى عن 
فتح باب التسجيل للفرق املش����اركة في البطولة، واملقرر ان تنطلق 
في 5 من ش����هر رمضان الكرمي ال����ى 16 منه وذلك على مالعب الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة في منطقة بيان، وسيكون التسجيل في 
البطولة من خالل احلضور الى مركز ش����باب بيان من 5 الى 9 مساء 
على ان يقفل باب التسجيل عند اكتمال العدد املطلوب. وبني املرداس 
ان البطولة ستقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة على ان تقام 
املباريات من الدور االول الى الدور قبل النهائي قبل االفطار من الساعة 
5 الى 6 عصرا، فيما ستكون املباراة النهائية بعد االفطار، مؤكدا الى 
ان احلفل اخلتامي للبطولة سيشهد عددا من األنشطة الرائعة ابرزها 
مب����اراة بني اعضاء مجلس االمة وعدد من الالعبني القدامى للمنتخب 
الوطني. وأشار املرادس الى ان الفرق الراغبة باملشاركة عليها احلضور 

شخصيا الى مركز شباب بيان. 

موراتي وكؤوس إنتر وأساطير ميالن في دورة الروضان

كشفت اللجنة املنظمة لدورة 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
الرمضاني����ة لكرة الصاالت عن 
النسخة احلادية  أبرز مفاجآت 
التي ستنطلق مطلع  والثالثني 
ش����هر رمضان املبارك وأبرزها 
تأكيد حضور ماسيمو موراتي 
مالك ورئيس نادي انتر ميالن 
االيطالي وكذلك أساطير ميالن 
االيطالي ال����ى جانب نخبة من 
أفضل محترف����ي كرة الصاالت 

في العالم.
جاء ذلك على هامش االحتفال 
الرياضي ال����ذي نظمته اللجنة 
املنظمة بالتعاون والتنسيق مع 
تلفزيون الوطن مساء أول من 
أمس والذي شهد مراسم سحب 
قرعة الدورة وتوزيع 40 فريقا 

على 10 مجموعات.
وقدمت اللجنة املنظمة برئاسة 
خالد الروضان لوحة فنية رائعة 
في باكورة احتفاالتها بنسختها 

لدعوتهم لزيارة الدورة.
وكش����ف الروض����ان عن ان 
الدورة جنحت في اس����تقطاب 
شركة سامسونغ العاملية لرعاية 
النسخة املقبلة الى جانب وكيلها 
في الكويت »سامسونغ البابطني« 
الشريك املاسي للدورة، مشيرا الى 
ان رعاية »سامسونغ العاملية« 
للدورة تع����د االولى من نوعها 
على مستوى بطوالتنا احمللية.

رموز الكرة

بدوره أبدى عبدالرحمن الدولة 
اللجنة  اعتزازه بالتع����اون مع 
الروضان طوال  املنظمة لدورة 
السنوات املاضية، مشيرا الى ان 
الدورة أصبحت عالمة مضيئة 
في تاري����خ الرياضية الكويتية 
باعتباره����ا صاحبة الريادة في 

هذا املجال.
أما جاسم يعقوب الذي شارك 
في سحب القرعة فأشار الى ان 
الدورة أصبح����ت حتتل مكانة 
الكويتي  الش����باب  مميزة لدى 
العاش����ق لكرة الص����االت التي 
يحرص على متابعتها والتواصل 

مع أحداثها ومفاجآتها املثيرة.
في حني أكد صالح احلساوي 
ان دورة الروضان أصبحت جزءا 
الرياضة  ال يتجزأ من تاري����خ 
الكويتية موجها جزيل الشكر 
الى كل القائمني على الدورة الذين 
وصفهم باجلنود املجهولني الذي 
جنحوا في الوصول بالدورة الى 

العاملية.

الرشيد: دعم المواهب 

وحتدث عل����ى هامش حفل 
القرعة أيضا رنا الرشيد مديرة 
التس����ويق في ش����ركة »ڤيڤا« 
لالتصاالت وأشادت بحفل القرعة 
وبق����درات اللجنة املنظمة على 
االبتكار وإدخال كل ما هو جديد 

في عالم التنظيم.

 سامسونغ للعام الرابع

أك����د محمد مراد  من جانبه 
نائب املدير العام في »سامسونغ 
البابطني« ان البطولة في تصاعد 
مس����تمر ومن جناح إلى جناح، 
مشيرا الى ان الفضل يعود الى 
الرجال القائمني عليها الذين بدأوا 
عمل الدورة 31 مع نهاية البطولة 
الس����ابقة، مضيف����ا ان جمي����ع 
املتابعني للدورة يستش����عرون 
اجلهد والعمل الذي قام به هؤالء 
الرج����ال ولهم منا كل الش����كر 

والتقدير.

أفضل ابتسامة.

الروضان: التأسيس صعب 

م����ن جانبه اس����تذكر خالد 
الروضان رئيس اللجنة املنظمة 
في بداية كلمته املجهودات التي 
قدمها املرحوم حسن كمال مؤسس 
الدورة وصاح����ب الدور االكبر 
في خروجه����ا للنور الى جانب 
مجموعة كبيرة من الشخصيات 
التي متثل قيمة كبيرة للدورة 
وذكر منهم الشهيد فهد األحمد 
الرئيس  النواف  والشيخ احمد 
الفخري للجنة املنظمة، مشيرا 
الى ان التأسيس أصعب كثيرا 

من التطوير.
ولم يغفل الروضان املجهودات 
الكبيرة التي يقوم بها سفيرنا 
في اس����بانيا عادل العيار خلف 
الستار من خالل تسهيل مهمات 
وفد اللجنة املنظمة في زياراته 
ملش����اهير الرياض����ة العاملي����ة 

مس����توى األح����داث الرياضية 
احمللية ستفتح الباب أمام احداث 
طفرة كبيرة في تنظيم األحداث 
الرياضية حيث خرج احلفل من 
األطر التقليدية املتعارف عليها 

في مثل هذه األحداث.

مفاجآت النسخة 31

اللجنة  أعلن����ت  من جانبها 
املنظمة جميع تفاصيل النسخة 
املقبلة من خالل الفيلم الوثائقي 
الذي عرض على الشاشة الداخلية 
وأوضحت خالله ان القائمني على 
اللجنة املنظمة حتت إشراف خالد 
الروضان قام����وا بعدة جوالت 
مكوكي����ة في العديد من البلدان 
االوروبية وجنحوا في استقطاب 
مش����اهير الرياض����ة العاملي����ة 
حلضور انشطة النسخة املقبلة 
والتواصل م����ع جمهور الدورة 
وأبرزهم موراتي مالك انتر ميالن 
الذي سيأتي الى الكويت برفقة 

الكؤوس التي حصل عليها ناديه 
في املوسم املنقضي وهي دوري 
األبطال ودوري وكأس ايطاليا.

كما تتضمن قائمة الضيوف 
كولينا احد أش����هر احلكام في 
الق����دم والرئيس  تاريخ ك����رة 
التنفيذي النتر باوليلو وكذلك 
أمني عام اللجنة االوملبية القطرية 
الشيخ عبدالرحمن آل سعود آل 
ثان فضال عن أساطير نادي ميالن 
االيطالي الذين سيشاركون في 
املباراة االستعراضية على هامش 

حفل اخلتام.
كما أش����ارت اللجنة املنظمة 
الى استحداث جوائز تكرميية 
للعديد من الشخصيات الرياضية 
واخلليجية بشكل أسبوعي على 
هامش انشطة الدورة باإلضافة 
الى جوائز ألفضل العب وحارس 
وموهبة صاعدة وكذلك الهداف 
وصاحب أفضل هدف الى جانب 
جوائز للمشجع املثالي وصاحب 

املقبلة حيث تفوقت على نفسها 
وقدمت حفل سحب القرعة بطريقة 
احتفالية لم تش����هدها احلركة 
الرياضية من قبل اس����تخدمت 
النقل  فيها تقنيات عالي����ة في 
التلفزيوني عبر شاشة تلفزيون 
الوطن وكل وسائل اإلبهار سواء 
من حيث التنظيم ودخول كأس 
البطولة ووضعها في صندوق 
زجاجي أشبه بالطريقة املتبعة 
في بطوالت كأس العالم ودوري 

أبطال أوروبا.
كما حرصت اللجنة املنظمة 
على تواجد جنوم الكرة الكويتية 
عب����ر 3 عقود منقضي����ة وهم: 
الدولة وجاس����م  عبدالرحم����ن 
الى  يعقوب وصالح احلساوي 
القدير محمد  جانب اإلعالم����ي 
املسند واملذيع املتألق عبدالعزيز 
العطية الذين سحبوا القرعة أثناء 
عرض نتائجها على الهواء مباشرة 
في جتربة فريدة من نوعها على 

بعد سحب قرعة النسخة 31.. مفاجآت تنتظر الجمهور في رمضان

العمران: 29 فريقًا في »يد الشحومي«
أجرت اللجنة املنظمة لبطولة احملامي أحمد الشحومي 
الرمضانية الثانية لكرة اليد مساء أول من أمس القرعة 
 بحضور مندوبي الفرق املش���اركة، وقس���مت الفرق
ال� 29 الى 4 مجموعات بواقع 8 فرق في كل مجموعة 

مع اعتبار 3 فرق منها »باي«.
وشكر رئيس اللجنة العليا للبطولة حامد العمران 
مندوبي الفرق حلرصهم على املش���اركة في البطولة 
الثاني���ة، مؤكدا ان اإلقبال يزي���د اللجنة إصرارا على 

املضي قدما إلجناح البطولة لهذا العام.

وأضاف العمران ان البطولة ستكون مميزة مبشاركة 
فرق قوية متتلك العبني ذوي إمكانيات فنية وجنوما من 
األندية واملنتخبات، مشيرا الى ان عدد الفرق املسجلة 
جتاوز ال� 40، ولكن البطولة اعتمدت 29 فريقا، وفق 

نظام خروج املغلوب.
وأك���د ان اللجنة وّفرت جمي���ع االحتياجات داعيا 
الى التحلي باألخ���الق واحلرص على اللعب النظيف 
إلخراج الرياضة بصورة مشرفة، كما كانت في البطولة 

السابقة.

وب���ني ان مش���اركة جنوم أندية اليد مع الش���باب 
الهاوي سيكون لها األثر اإليجابي على مسيرة اللعبة 
ملا يتمتع ب���ه هؤالء النجوم من خب���رات وإمكانيات 
فنية ستجعل الش���اب الهاوي أكثر دراية واحترافية 

في ممارسة اللعبة.
وذكر العمران ان من  العوامل التي ساهمت في جناح 
الدورة السابقة هو احلضور اجلماهيري داعيا محبي 
كرة اليد الى التش���جيع، خاصة مع بوجود جتهيزات 

وترتيبات خاصة لهم.


