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منافسات الدورة 
هي: كرة قدم 

الصاالت والكرة 
الطائرة والبادل 
تنس والقوس 

والسهم واجلري 
ملسافة

10 كيلومترات

العب عاملي كبير يلعب في الدوري الفرنسي في طريقه للتعاقد

»الروضان« تدخل يومها الثاني.. وحضور عربي 
مميز في املباريات االستعراضية

تشهد منافسات اليوم الثاني لدورة املرحوم 
عبداهلل مش���اري الروضان الرمضانية لكرة 
قدم الصاالت ث���الث مواجهات، يلتقي خاللها 
تيماس مع ب���ي ام دبليو ومطحنة س���مراء 
عدنان مع مجموع���ة القريان ونادي اجلهراء 

مع هوليداي ان.
وتستمر منافسات الدور االول بإقامة ثالث 
مباريات من مختلف املجموعات التسع، بحيث 
يتأهل األول والثاني، الى الدور الثاني مباشرة، 

الذي سيقام بنظام خروج املغلوب.
ويلتقي اليوم، أيضا في منافسات البراعم، 
ديوانية املسعود مع الفتى الذهبي )ب(، واجلبلة 
مع كويت يونايت���د، والصليبخات مع نادي 

كاظمة )ب(.
من جهته، كش���ف خالد الروضان رئيس 
اللجن���ة املنظمة العليا لل���دورة في تصريح 
تلفزيوني ان اللجنة املنظمة في طريقها جللب 
العب عامل���ي كبير يلعب حالي���ا في الدوري 
الفرنس���ي، مؤكدا أن اللجنة ستعلن عن اسم 
الالعب ف���ور االنتهاء من إج���راءات التعاقد 

وتسجيل مقطع ڤيديو له.
وأضاف الروضان، ان النس���خة اجلديدة 
للدورة ستش���هد ثالث مباريات استعراضية 
لنجم عاملي وآخر عربي مميز، متمنيا ان تنجح 

اللجنة في تلبية مطالب اجلماهير بشأن جلب 
املشاهير، وباألخص الذين يلعبون مع أنديتهم 

في الوقت الراهن.

ثناء على الشراكة 

وأثنى رئيس اللجنة املنظمة على اتفاقية 
الش���راكة مع اللجنة املنظم���ة ملونديال قطر 
2022، مؤكدا ان تلك االتفاقية ستتيح الفرصة 
لش���باب الكويت من أجل العمل في املونديال 

كمتطوعني.
ب���دوره، أكد حمد العثم���ان، احمللل الفني 
الستديو دورة الروضان، أن النسخة السابعة 
والثالثني، ستشهد صراعا بني خمسة أندية على 
االقل للمنافسة على اللقب، في ظل استقطاب 
نخبة من محترفي اللعبة، الى جانب تواجد 
مجموعة مميزة م���ن العناصر احمللية، التي 
أثبتت نفسها في األعوام املاضية، وباتت تصنع 

الفارق في الكثير من املناسبات.
ومتنى العثمان ان تش���هد الدورة ارتفاعا 
ملحوظا في املس���توى الفني هذا العام، وان 
يقدم جميع احملترف���ني ما لديهم من إمكانات 
ومهارات فنية إلمتاع اجلماهير، التي حتضر 
خصوصا ملشاهدة أفضل العبي اللعبة، الذين 

يأتون من شتى أنحاء العالم.

العثمان والروضان وكرم واخلشتي في ديوانية الروضان

خسارة املقاصة أمام االحتاد السكندري

كوبر يؤكد استهداف مونديال روسيا

القاهرة - سامي عبدالفتاح

قال االرجنتيني هيكتور كوبر 
املدير الفني ملنتخب مصر الوطني 
لكرة القدم، ان الهدف األكبر الذي 
نعم���ل من اجل���ه اآلن هو التأهل 
ملونديال روسيا ليتواجد املنتخب 
في أكبر محف���ل عاملي لكرة القدم 
بعد غيابه عن املونديال منذ عام 

.1990
وأضاف كوبر بعد العودة من 
تنزانيا: »طموحات اجلهاز الفني ال 
تتوقف مثلما هو شعور اجلمهور 
احمل���ب للمنتخب املص���ري الذي 
يأمل أن يراه في أفضل مس���توى 

دائما«.
ولم تتأهل مصر لكأس العالم 
منذ عام 1990 في إيطاليا حتت قيادة 

املدرب الراحل محمود اجلوهري.
وتأهل منتخب مصر لنهائيات 
كأس أمم افريقيا باجلابون 2017 بعد 
فوزه السبت على تنزانيا 2-صفر 
وتصدره املجموعة السابعة برصيد 
10 نقاط من ثالثة انتصارات وتعادل 

ودون هزمية.
وقال كوبر: »املهمة ليست سهلة 
وحتتاج إلى عمل شاق من اجلميع 
واألفضل بالنسبة لي هو من ينفذ 
واجباته املطلوبة حسب تعليماتي«. 
فيما أكد حسن فريد القائم بأعمال 
رئيس االحتاد ورئيس بعثة منتخب 
مصر العائد من تنزانيا، ان مهمة 
مجلس اإلدارة انتهت عقب مباراة 
املنتخب م���ع تنزانيا، وس���يتم 
تفعيل االس���تقالة التي تقدم بها 
أعضاء املجلس كما مت االتفاق مع 

الش���باب  خالد عبدالعزيز وزير 
والرياضة.

سقوط متكرر للمقاصة

املقاصة  واصل فري���ق مص���ر 
مسلسل السقوط، وخسر أمام مضيفه 
االحتاد السكندري بهدف نظيف، في 
اللقاء املؤجل م���ن اجلولة الثامنة 
والعشرين من مسابقة الدوري على 

ستاد اإلسكندرية. 
س���جل الهدف الغان���ي أبوبكر 
عبداللطيف العب املقاصة في مرماه، 
وأهدر عاشور األدهم ضربة جزاء 

لالحتاد السكندري. 
ورفع االحتاد رصي���ده بقيادة 
املدرب مختار مختار إلى 38 نقطة 
في املركز احلادي عشر، بينما جتمد 
رصيد املقاصة عن���د 43 نقطة في 

املركز الثامن.

قانون الرياضة 

كش���ف فرج عامر رئيس جلنة 
الشباب والرياضة أن قانون الرياضة 
اجلدي���د مت إدراج���ه ف���ي األجندة 
التشريعية ملجلس النواب لهذا العام. 
وأشار رئيس جلنة الشباب والرياضة 
خالل جلس���ة مناقشة بنود قانون 
الرياضة اجلديد مع خالد عبدالعزيز 
وزير الش���باب والرياضة، إلى أنه 
سيتم إرس���ال مقترح القانون إلى 
أعضاء مجلس النواب، للتعرف على 
مالحظاتهم ومقترحاتهم، وإدراجها 
في اجللستني اللتني سيتم عقدهما 
عقب عيد الفطر املبارك متهيدا لعرض 
القانون في اجللسة العامة ملجلس 
النواب، والتصويت عليه إلقراره.

املدرب األرجنتيني هيكتور كوبر يثق بالالعبني واجلمهور 

مشاركة كبيرة في دورة ند الشبا اإلماراتية

واللوائح الوطنية والقارية 
والدولية.

وأشار الرجوب خالل 
مؤمت���ر صحاف���ي عق���د 
بأكادميية جوزيف بالتر 
بالبي���رة إل���ى أن مجلس 
االحتاد قرر إجراء اجتماع 
جمعية عمومية استثنائية 
ف���ي 15 يوليو للتصويت 
على القانون اجلديد الذي 
عم���م على كاف���ة األندية 
ولم تص���ل مبوجب ذلك 
أي مالحظات، وذلك وفق 
قوانني »الفيفا«، مبشاركة 
أندية احملافظات الشمالية 

واجلنوبية والشتات.
وأضاف الرجوب: رغم 
عدم ورود أي مالحظات، 
لك���ن الق���رار يبق���ى بيد 
األندية التي ستعتمد إلغاء 
القانون القدمي أو تثبيته، 
واملصادق���ة على القانون 
اجلديد الذي شهد موافقة 
االحتاد الدولي لكرة القدم 
مع مالحظ���ات متعلقة ب� 

»مواصفات م���ن يحق له 
الترشح لرئاسة االحتاد«، 
وجوهرها متعلق بأن يكون 
املرشح له عالقة بالرياضة 
خالل آخر عامني، مبينا أن 
باب الترشح سيفتح بعد 
يومني من اجتماع اجلمعية 

العمومية.
واعتب���ر الرج���وب أن 
القدمي يتعارض  القانون 
مع مصلح���ة الرياضيني، 
خاص���ة فيم���ا يتعل���ق 
بحدود مسؤوليات االحتاد 
احملصورة مبناطق السلطة 
الوطني���ة الفلس���طينية، 
فيما يهدف االحتاد لبناء 
اس���تراتيجية لتثبي���ت 
واستمرار الكيان الرياضي 
الوطني لكل الفلسطينيني 
وحماية املشروع الرياضي 
ببع���د قانوني، وحتصني 
الرياضة الفلسطينية، وان 
ما حتقق لم يكن ليتحقق 
لوال التعاون مع كل مكونات 

الرياضة.

املنافس���ات  اإلعاق���ة في 
اخلاصة بهم وفي املنافسات 
العامة ومن بينها فعالية 
الق���وس والس���هم، وذلك 
سيرا على نهج الدورة الذي 
حدده سمو ولي عهد دبي 
بأن يكون لها دور إنساني 
في دعم فئة ذوي اإلعاقة، 
الدورة  وترجمة لش���عار 
العام  الذي مت إطالقه هذا 
وهو »قدرات ال حدود لها«، 
وترسيخا لدور املنافسات 
التواص���ل  ف���ي تعزي���ز 
املجتمعي وجعل املشاركة 

للجميع دون استثناء.

عمومية لالتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم للمصادقة على 

القانون الجديد

أك���د الل���واء جبري���ل 
الرج���وب رئيس االحتاد 
القدم  الفلس���طيني لكرة 
الكرة  انتخابات احتاد  أن 
س���تجري في 16 سبتمبر 
القوان���ني  املقب���ل وف���ق 

الثالثاء  اليوم  تنطلق 
دورة ند الشبا الرياض��ية 
في دبي بنسختها الرابعة 
والتي تس���تمر حتى 28 
اجلاري مبشاركة قياسية 
االلع���اب  م���ن مختل���ف 
اجلماعية والفردية حتت 
ش���عار: ق���درات ال حدود 

لها. 
ومنافسات الدورة هي: 
كرة ق���دم الصاالت، الكرة 
الطائ���رة، الب���ادل تنس، 
القوس والس���هم، اجلري 
ملس���افة 10 كيلومت���رات، 
طواف ند الشبا للدراجات 
 75 ملس���افة  الهوائي���ة 
الس���لة  كيلومترا، وكرة 
على الكراس���ي املتحركة، 
إضافة إلى كرة القدم للصم 

والبكم.
وتشهد النسخة احلالية 
الرياضات  زيادة في عدد 
التنافس���ية والفعالي���ات 
االس���تعراضية وأع���داد 
املش���اركني من فئة ذوي 

منافسات قوية في البطولة

اللجن���ة املنظم���ة للبطولة، 
والت���ي حت���رص دائما على 
توفير األجواء املثالية، يقينا 
منها أن الصغار هم مستقبل 

الوطن.
ومن املالحظ االس���تعداد 
الفرق، وهو  القوي ألغل���ب 
مؤشر قوي ملواصلة الدورة 
هدفها بنجاح، نحو اكتشاف 
مواهب جديدة ستسطع في 
س���ماء الك���رة الكويتية في 
املستقبل، كما حرصت اللجنة 
املنظمة للبطولة على تقدمي 
جوائز للجماهير، وستتواصل 
اجلوائز واملفاجآت في كل أيام 

الدورة.
أك���د رئيس  م���ن جانبه 
امليل  جلنة احلكام س���لمان 
حرص احلكام على املشاركة 
في فعالي���ات الدورة، تقديرا 
للدور الكبير للشركة الكويتية 
لالس���تثمار، وللقائمني على 
الدورة، وما يقدمانه للبراعم، 
بتنظيم دورة رمضانية تنافس 
في قوتها، وأجوائها بطوالت 
الكبار. وأضاف امليل ان قصر 
زمن املباريات يزيد من حدة 
التنافس بني الالعبني، ويزيد 
من مهمة احل���كام صعوبة. 

امليدان في مواجهة جزيرة فيلكا
بدورة »الكويتية لالستثمار«

وأشار امليل الى ان جلنة احلكام 
اختارت عناصر مميزة إلدارة 
البطول���ة، وكانت  مباريات 
العنصر  تتطل���ع ملش���اركة 
إال أن انش���غال  النس���ائي، 
أغلبهم بالشهر الفضيل حال 

دون ذلك.

تتواصل منافسات دورة 
الشركة الكويتية لالستثمار 
للبراعم، والت���ي تقام حتت 
رعاية نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية ووزير 
النفط بالوكالة أنس الصالح، 
اليوم ثالث  حيث ستش���هد 
مباريات جتمع األولى امليدان، 
وجزيرة وربة، والثانية الواحة 
وش���رق، والثالث���ة جزيرة 

مسكان، وفريق الفنطاس.
الدورة  وتقام مباري���ات 
الرمضانية على صالة نادي 
الرياضي في كيفان  الكويت 
بداية من الرابعة عصرا، وتنقل 
مبارياتها عبر قناة سبورت 

بلس في تلفزيون الكويت.
وميثل فريق ش���رق وهو 
الفرق املش���اركة  اب���رز  من 
في النس���خة الثانية للدورة 
مجموعة م���ن العبي بعض 
األندي���ة، فيما ميث���ل فريق 
مسكان وهو من ضمن الفرق 
املرشحة حلصد اللقب العبو 

نادي الكويت.
وكانت دورة الكويتية في 
الثانية قد انطلقت  نسختها 
أمس، وسط أجواء حماسية، 
سلمان امليلواحتفالي���ة رائع���ة نظمتها 

باجتي���اح جمهور النبيذي 
ارض امللعب واشتباكه مع 
عدد من العبي العهد، فتدخلت 
الق���وى األمني���ة وتصدت 
للمشاغبني بالهراوات وعملت 
عل���ى إخراجه���م من أرض 
امللعب. فيم���ا تعذر التقاط 
ص���ورة لالعبي النجمة مع 
الكأس في امليدان األخضر، 
وكان���ت غالبية الصور في 
املنص���ة الرس���مية تفاديا 
لالش���تباكات التي شهدتها 

ارض امللعب.
وارتدى العب���و النجمة 
قمصانا خاصة باملناس���بة 

النجمة يحرز لقبه السادس
بطالً للنسخة الـ 46 لكأس لبنان

حملت حتية الى جمهورهم 
ودونت عليها عبارة: »جمهور 

النجمة رقم 1«.

بيروت - ناجي شربل

احرز النجمة لقبه السادس 
بطال للنسخة ال� 46 من كأس 
لبنان في كرة القدم واالول 
فيها منذ 19 س���نة، بفوزه 
على العهد 5 - 4 بضربات 
التي  املباراة  الترجيح، في 
أجريت بينهما على ملعب 
بلدية برج حمود أمام زهاء 
اكثر م���ن 10 آالف متفرج، 
والتي انتهى وقتاها األصلي 
واإلضافي بالتعادل السلبي. 
النجمة خلس���ارته  وث���أر 
اياب���ا أمام العهد 1 - 3 على 
امللعب عينه، وانتزع ثانية 
الى مسابقة  بطاقتي لبنان 
كأس االحتاد اآلسيوي لسنة 
2017، فيما خرج العهد خالي 
الوفاض من املوسم الكروي 
اللبناني املنتهي، بعدما ذهب 
لقب الدوري العام ال� 56 الى 
الصفاء. إال أن العهد يواصل 
مش���واره في مسابقة كأس 
االحتاد اآلس���يوي للموسم 
احلالي وهو بلغ الدور ربع 

النهائي.
الكأس  فرحة الالعبني بالكأس  )عدنان احلاج علي( وانتهت مب���اراة 


