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الروضان: اإليقاف 
لن يؤثر على حضور 

جنوم اللعبة

اخلشتي: »زين« 
ستكون شريكًا 
فعااًل في دورة 

الروضان

»زين« ترعى النسخة الـ 37 ألفضل دورة شبابية ورياضية

برعاية األمير للسنة اخلامسة.. دورة الروضان تنطلق اليوم

املنظمة العليا، لتخرج الدورة 
في أفضل صورة.

واوض����ح الروض����ان، ان 
النس����خة اجلدي����دة للدورة 
الرمضاني����ة، ستش����هد عدة 
مفاجأت، ابرزها الطفرة الكبيرة 
في النقل التلفزيوني، من خالل 
استخدام احدث التقنيات في 
نقل املباريات وجميع الفعاليات 
املصاحبة، مؤكدا ان االستديو 
التحليلي للمباريات سيكون 
مختلف����ا ش����كال ومضمونا، 
وبالطريقة التي تتناسب مع 
التطور الهائل الذي يش����هده 
عالم امليديا، كما لفت الى ان 
اللجنة املنظمة اتفقت بالفعل 
مع ثالثة من مشاهير التعليق 
في الوطن العربي، وهم احمد 
الطيب وعيسى احلربني وخليل 

البلوشي.

يلتق����ي االبطال مع مش����رف 
واحم����د العبيان مع الروضة 
واملوج االزرق مع املير للخدمات 

الفنية.
الروض����ان خالل  وق����ال 
ال����ذي  املؤمت����ر الصحاف����ي 
عقد أم����س في ش����ركة زين 
لالتصاالت مبناسبة رعايتها 
الرئيسية للدورة وبحضور 
وليد اخلشتي املدير التنفيذي 
للعالقات واالتصال، ان رعاية 
س����مو األمي����ر تعكس جناح 
الدورة ف����ي القيام بواجباتها 
االجتماعية والرياضية خلدمة 
شباب الكويت، متوجها بجزيل 
الشكر لسمو األمير على رعايته 
وحرصه على دعم الدورة للسنة 
اخلامس����ة، مؤكدا ان الرعاية 
الس����امية تلقي مبسؤوليات 
مضاعفة عل����ى عاتق اللجنة 

ال����37 من  النس���خة  رعاية 
ال���دورة، كجزء م���ن دعمها 
ورعايتها لالنشطة الرياضية 
واالجتماعية التي تهدف في 
املقام االولى الى خدمة الشباب 
الكويتي، مؤكدا ان زين ستقدم 
العديد من املفاجآت والعروض 
الدورة  واملسابقات جلمهور 
وعمالئها خالل شهر رمضان 

الفضيل.
واوضح اخلشتي ان زين 
ستكون شريكا فعاال في دورة 
الروضان، وس����تقوم ببعض 
االنشطة على هامش الدورة، 
لتواص����ل بش����كل أكب����ر مع 
اجلماهير وعمالء الشركة، كما 
اكد ان الرعاية تتزامن مع طرح 
مبادرة »شجع فريقك زين«، مع 
انطالقة كوبا اميركا وقرب بدء 

منافسات كأس أوروبا.

املنظمة الى رعاية شركة زين، 
مؤكدا انها مرحلة جديدة وهامة 
في تطوير ال����دورة، متوجها 
بالشكر الى الشركات الزميلة 
الت����ي تعاونت مع الدورة في 
السابق، واضاف ان »الروضان« 
و»زين« بينهما عدد من االمور 
املشتركة، والتي خلصها في 
الى  االنط����الق من احمللي����ة 
التمتع  ال����ى جانب  العاملية، 
باملصداقية والثقة والتأثير، 
فض����ال ع����ن االس����تمرارية 
ومواصلة العطاء والنجاحات 

على كافة املستويات.

 الخشتي: انتظروا مفاجآت 
زين في الروضان 

م���ن جهت���ه، اك���د وليد 
اخلش���تي، ان ش���ركة زين 
لالتص���االت، حرصت على 

جلب مشاهير اللعبة، خاصة 
الذين يلعبون حتى اآلن، مبديا 
سعادته مبا وصلت اليه الدورة 
التي كان يلعب فيها بالسابق 
اهالي املناطق املجاورة، حتى 
ارتبطت باكثر من 22 جنسية 
من شتى انحاء العالم يأتون 

للمشاركة.
واش����ار الروض����ان ال����ى 
ان االيق����اف الرياض����ي الذي 
تعاني منه الرياضة الكويتية 
لن يؤثر على حضور جنوم 
الدورة  ان  اللعب����ة، مؤك����دا 
مبنزلة وميض أمل في سماء 
الكويتية، وفي ظل  الرياضة 
الظروف الراهنة التي نعيشها 

جميعا.

 مرحلة مهمة

وتط����رق رئي����س اللجنة 

واضاف ان اللجنة املنظمة، 
وكما جرت العادة، ستحرص 
على جلب ثالثة من أساطير 
العالم، وستكون شركة زين 
الراعي الرئيسي حاضرة في 
الثالثة من  زيارات االساطير 
خالل فريق ميثلها، مشددا على 
ان اللجنة املنظمة تشترط على 
النجم الزائر ضرورة اللعب في 
مباراة استعراضية، ملزيد من 
التواصل مع جمهور الدورة.

وكشف الروضان ان اللجنة 
املنظمة تبذل مجهودات كبيرة 
في مفاوضاتها مع جنوم العالم، 
مؤكدا ان هناك مفاوضات شاقة 
في هذا الشأن، وان هناك من 
اعتذر لظ����روف التواجد في 
بطولة اليورو او كوبا اميركا، 
باالضافة الى االصابات، التي 
تقف عقبة بعض االحيان امام 

أعلن خالد الروضان رئيس 
العليا لدورة  اللجنة املنظمة 
املرح����وم عبداهلل مش����اري 
الرمضانية لكرة  الروض����ان 
قدم الصاالت ان النسخة ال�37 
التي ستنطلق اليوم االثنني، 
س����تحظى برعاي����ة صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
االحمد، للسنة اخلامسة على 

التوالي.
ويلتق����ي الي����وم ضم����ن 
الكبار في انطالقة  منافسات 
الدورة على صالة  منافسات 
الش����هيد فهد االحمد باحتاد 
ك����رة اليد في الدعي����ة، اتوم 
س����بورتنغ مع فريق الشهيد 
فهد االحمد ووزارة الدفاع مع 
البنك الدولي وواوان بروتني 

مع شباب كاظمة.
البراعم،  وفي منافس����ات 

)ريليش كومار( اخلشتي مع طاقم »زين« خالل املؤمتر   اخلشتي والروضان يحمالن فانيلة لـ »زين« والدورة وليد اخلشتي وخالد الروضان يتحدثان خالل املؤمتر الصحافي 

كوبر يدرس مواجهة روسيا والصني وأميركا في سبتمبر املقبل

أصحاب األرض ضربة جزاء 
كانت كفيل���ة بتغيير مجرى 

ونتيجة املباراة.
بدوره، قال صاحب الهدفني 
محمد صالح »سعيد بالتأهل 
ألمم أفريقيا، كانت لدينا حالة 
من اإلصرار على الفوز وهو ما 
حتقق لنضمن الصعود وأيضا 

احلفاظ على فرص التواجد في 
التصنيف األول بقارة أفريقيا«. 
وبانتهاء مباراة مصر وتنزانيا، 
انتهت معها مهام مجلس ادارة 
االحتاد املص���ري لكرة القدم، 
بعد قبول االستقالة اجلماعية 
له، للهروب م���ن قرار احلل. 
وأمس اصدر خالد عبدالعزيز 
وزير الشباب والرياضة قرارا 
املدير  بتكليف ثروت سويلم 
التنفيذى الحتاد الكرة بإدارة 
ش���ؤون االحتاد ملدة 3 أشهر، 
يق���وم خاللها بالدع���وة الى 
االنتخاب���ات الختيار مجلس 
جديد وفقا لالئحة احتاد الكرة 

الداخلية.
من جان���ب آخر، حس���م 
اجلدل ح���ول م���كان مباراة 
االسماعيلى واالهلي واملقرر 
لها يوم 24 اجلاري في اجلولة 
32، حيث وافقت مديرية أمن 
السويس على استضافة مباراة 
اإلس���ماعيلي واألهلي باستاد 

اجليش في السويس.
وكان مسؤولو اإلسماعيلي 
قد رفضوا إقام���ة اللقاء على 
العرب، نظرا ألنه  ستاد برج 

يعتبر ملعب األهلي.
في ش���أن متص���ل، جنح 
األهلي في قطع الطريق على 
الزمال���ك بالتعاقد مع محمود 
عبدالعاطي دونغا وميدو جابر، 
العبي مصر املقاصة ومت إنهاء 
الصفقة، ومن املقرر أن يعلن 
عنها رس���ميا نهاية املوس���م 
اجلاري رغم أن الالعبني كانا 

على رادار األبيض.

البالغة  املصري عن سعادته 
بفوز الفراعن���ة على تنزانيا 
بثنائية نظيفة والتأهل رسميا 

ألمم أفريقيا.
وق���ال كوب���ر ان منتخب 
الفراعن���ة قدم مب���اراة جيدة 
واس���تحق الفوز عن جدارة، 
وان فريقه كان محظوظا إلهدار 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

القاهرة  ال���ى  عادت أمس 
بعث���ة منتخب مص���ر األول 
لكرة القدم قادمة من تنزانيا 
بعد الفوز على منتخبها ضمن 
بالتصفيات املؤهلة لكأس األمم 
األفريقية 2017 بالغابون بهدفني 
الفراعنة  من دون رد ليتأهل 
رسميا لبطولة األمم األفريقية 
2017 بالغابون. وصعد الفراعنة 
إلى كأس أفريقيا بعد الغياب 
عن البطولة األفريقية 3 مرات 
عل���ى التوال���ي، حيث تصدر 
الس���ابعة برصيد  املجموعة 
10 نقاط من ثالثة انتصارات 

وتعادل وحيد.
وأحرز هدفي اللقاء محمد 
صالح جنم روما اإليطالي في 

الدقيقتني 44 و59.
ويحم���ل الفراعن���ة الرقم 
القياسي لعدد مرات التتويج 
ب���كأس أمم أفريقيا برصيد 7 
اللقب في  ن���ال  ألقاب، حيث 
أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 

و2006 و2008 و2010.
وم���ن دون توقف، درس 
اجلهاز الفن���ي ملنتخب مصر 
األول بقي���ادة هيكتور كوبر، 
خالل رحلة العودة مع هاني 
أبوريدة املشرف على املنتخب، 
العروض املقدمة ملنتخب مصر 
للعب وديا خالل سبتمبر املقبل، 
من منتخبات الصني وروسيا 

وإيرلندا واميركا.
وأعرب األرجنتيني هيكتور 
كوبر املدي���ر الفني للمنتخب 

صالح صاحب الهدفني

الرياضي بيروت بطالً للسلة اللبنانية

فكانت الرفض الكامل لقرارات 
االحتاد ودعوت���ه الى جتميد 
اثر اجتماع موسع  مفاعيلها، 
في مق���ر النادي باالش���رفية 
بحضور رئيسه الفخري االب 
جان � ب���ول ابو غزالة وكبير 
القاضي  الس���ابقني  الرؤساء 

جوزف فريحة.
وأسف ابو غزالة لقرارات 
االحتاد، وقال ان موقف احلكمة 
»ال يستهدف النادي الرياضي 

الشقيق«.
السر احملامي  ثم تال أمني 
ميشال خوري بيانا أعلن فيه 

اللج���وء الى كافة الوس���ائل 
لتحصيل حقوق النادي، اال ان 
املوقف األبرز صدر عن رئيس 
النادي الرياضي بيروت م.هشام 
اجلارودي، وال بد من التوقف 
عنده، اذ سيكون املادة األساسية 
للمرحلة املقبلة عشية املوسم 
الرياضي والسلوي اجلديد، اذ 
طالب اجلارودي بعودة الرئيس 
السابق لالحتاد رئيس اللجنة 
األوملبية جان همام »ألننا نريد 
اللعبة،  قائدا حقيقيا ملسيرة 
نريد رجال يحظى بثقة النوادي 
كلها، وه���ذا األمر متوافر في 

همام«.
الرياض بيروت  واذا كان 
احتفظ بلقب بطولة الرجال، 
فإنه خسر لقب بطولة السيدات 
ملصلحة هومنتمن انطلياس 
الذي فاز على الرياضي 3 � 1 في 
سلسلة الدور النهائي، متغلبا 
عليه 61 � 54 )االشواط 11 � 10، 
23 � 18، 40 � 36، 61 � 54( في 
قاعة مجم���ع اغباليان مبزهر 
في انطلياس، لينهي احتكار 
سيدات الرياضي للقب حملنه 
منذ كن العب���ات في صفوف 
انتراني���ك بيروت ف���ي بداية 

األلفية اجلديدة.

غير رياضية عندما كشف ان 
رئيس ن���ادي احلكمة مارون 
غال���ب كان طلب من���ه عدم 
احتفال العبي الرياضي بيروت 
بالكأس في ح���ال فوزهم في 
املباراة السادس���ة في ملعب 
غزير وحتديدا قص ش���باك 
السلة تفاديا إلثارة اجلمهور 

االخضر.
وقال نصار انه سيتم تسليم 
كأس البطول���ة الى الرياضي 
في ملعب األخير بقاعة صائب 

سالم في املنارة. 
الفعل احلكماوية  اما ردة 

بيروت ـ ناجي شربل

أنهى االحتاد اللبناني لكرة 
الس���لة بطولة لبنان ألندية 
الدرج���ة األول���ى للرجال في 
املكتب، معلنا تتويج الرياضي 
بيروت بطال واحتفاظه بلقبه 
للسنة الثالثة على التوالي في 
عهد االحتاد احلالي، اذ ثبتت 
اللجنة اإلداري���ة لالحتاد في 
الذي  اجتماعها االس���تثنائي 
عقدت���ه في مقره���ا بحضور 
ثمانية أعض���اء )احلد األدنى 
من النصاب القانوني( من 15 
فوز الرياضي على احلكمة 20 � 
0 في املباراة السادسة من الدور 
النهائي والتي تعطلت في قاعة 
النادي الرياضي غزير، وبقي 
دفتر التس���جيل اخلاص بها 
مفتوحا. ولم تستكمل بحجة 
ان الوقت القانوني الذي تعطلت 
فيه تخطى الوقت املسموح من 
قبل االحتاد الدولي لكرة السلة 
»فيبا«، بحسب رئيس االحتاد 

م. وليد نصار.
نصار نفس���ه عل���ل قرار 
اللجن���ة اإلداري���ة، وهو كان 
استبق االجتماع بإثارة الرأي 
العام وتأجيجه على خلفيات 

فرحة الفوز باللقب 

التج����ارة والصناع����ة لرفض 
جتديد التراخيص الالزمة لتلك 
املباني التي ترفض إقامة هذه 
املمرات وكذلك املصاعد اخلاصة 
للمعاق وتوفير مواقف خاصة 
لهم، معتبرا ان هذه اإلجراءات 
س����تجبر هذه اجله����ات على 
االنصي����اع لتنفيذ القانون، ما 

يصب في خدمة املعاقني.
وطالب املجلس بحث وزارة 
الداخلية ووزارة االشغال على 
اقامة ممرات خاصة للكراسي 
املتحركة أمام إش����ارات املرور 
لتس����هيل عبور املع����اق هذه 
الطرق وكذلك إجراء تعديالت 
على جس����ور املش����اة بإدخال 
ممرات للكراسي املتحركة على 
جوانبها ما يجعلها أكثر سهولة 

الستخدام املعاق. 
وأكد أن الن����ادي باعتباره 
ممثال لفئة كبيرة من املعاقني 

نادي املعاقني يدعو إلى اتخاذ 
التدابير حلل مشكالت املعاقني

حريص على التواصل مع كل 
الدولة وف����ي مقدمتهم  جهات 
مجلس األمة واملجلس البلدي 
إليجاد احللول للمعوقات التي 
تواجه املعاق وأسرته وحتد من 
انطالقه وإبراز إبداعاته، مثمنا 
تعاون مسؤولي الدولة في هذا 

اجلانب.

ش����دد الن����ادي الكويت����ي 
الرياضي للمعاقني على اهمية 
إلزام البلدية أصحاب املجمعات 
التجارية وامل����دارس اخلاصة 
واملؤسسات التجارية وغيرهم 
باتخاذ كل التدابير واإلجراءات 
الكفيلة بتس����هيل حركة تنقل 
املعاق����ني في ه����ذه املباني من 
خالل تخصيص ممرات خاصة 
به وإنش����ائها ف����ي حالة عدم 
النادي  وجودها. وقال رئيس 
ش����افي الهاجري في تصريح 
صحافي إن النادي خاطب جلنة 
ذوي اإلعاقة التابعة للمجلس 
البلدي بضرورة ترشيح مكاتب 
هندسية لديها خبرة مبتطلبات 
املعاقني ويت����م التواصل معها 
بسهولة ويسر من قبل املعاق 

حلل أي إشكالية تواجهه.
ودع����ا الهاج����ري املجلس 
شافي الهاجري البلدي إلى التنسيق مع وزارة 

براعم الكويتية لالستثمار تنطلق 
بثالث مواجهات اليوم

تنطلق اليوم النسخة الثانية لدورة الشركة 
الكويتية لالستثمار لكرة قدم الصاالت على صالة 
نادي الكويت الرياضي في كيفان، والتي تستمر 
حتى الثاني عشر من شهر رمضان الفضيل، وذلك 
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 

ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح.
وتشهد منافس����ات الدورة في عامها الثاني، 
مش����اركة واس����عة لالندية احمللية والعديد من 
املواهب احمللية الصاعدة، مما يعكس النجاحات 
الكبيرة التي حققتها الدورة في عامها االول، والتي 
ساعدت على انتشارها بشكل واسع، حتى أصبحت 

ملتقى البراعم االول في شهر رمضان.
وتقام أول����ى املباريات ف����ي الرابعة عصرا، 
وستكون مدة الشوط 7 دقائق، على ان يتواجد 
الالعبون في الثالثة ونصف عصرا، ويلتقي في 
اليوم االول، فريق املطبة مع فريق القرويه، وفريق 
العناجر مع جبله، وفريق الزاحم مع جزيرة كبر. 
وميثل فريق املطبة العبي النادي العربي، بينما 
يتواجد مجموعة من العبي اجلهراء ضمن فريق 
القرويه، في حني تضم بقية الفرق املشاركة عدد 

كبير من العبي االندية واالكادمييات.
من جهته، وجه احمد املي����ل رئيس اللجنة 
املنظمة العليا، الدعوة للجماهير حلضور منافسات 

الدورة والتواص����ل مع مبارياتها املثيرة، ودعم 
املواهب الصغيرة، التي حتتاج الى أجواء مناسبة 
لصقل ومتنية مهاراتها لظهور جيل جديد يتمتع 

بالقدرات واملهارات الكروية 
وأوضح امليل، ان الشركة الكويتية لالستثمار 
تسعى دوما لدعم االنشطة الرياضة واالجتماعية 
والتوعوية، من منطلق مسؤولياتها جتاه املجتمع 
الكويتي، مم����ا يعكس حرصها على اقامة دورة 
رمضانية لفئة البراعم، التي ستشهد املزيد من 

التطوير والنجاحات في عامها الثاني.
وأكد امليل اهتم����ام أعضاء اللجنة والقائمني 
على الدورة بإضافة العديد من املفاجآت والفقرات 
املميزة واملسابقات الترفيهية على فعاليات النسخة 
الثانية، التي س����تعرض جميع فعالياتها على 
الهواء مباشر عبر قناة سبورت بلس في تلفزيون 
الكويت، من خالل استوديو حتليلي للمباريات، 
يتواجد فيه جنوم اللعبة عبدالرحمن املسبحي، 
احمد العصفور، سالم أمان، باإلضافة الى احمللل 
الفني ثامر الهاجري. وستشهد منافسات الدورة، 
جائزة يومية حتت مسمى »هداف اليوم«، إضافة 
الى اختيار احملللني ألفض����ل العب لكل مباراة، 
كما رصدت اللجنة املنظمة جوائز مالية كبيرة 

ألصحاب املراكز األربعة األولى.

أحمد امليل )محمد هاشم( طالل الرشدان مع عدد من البراعم  

امليل يدعو اجلماهير حلضور منافسات الدورة الرمضانية

تسليم كأس 
البطولة

 الى الرياضي 
في ملعب

األخير

صالح: سعيد 
بتأهلنا ألمم
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