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الجزاف: »الهيئة« تعمل على إعادة غربلة اللوائح

فالڤيو قاد الشباب لصدارة الدوري السعودي

األهلي يفلت من كمين الشرطة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أفلت األهل����ي من كمني احتاد 
الش����رطة وخطف 3 نقاط ثمينة 
بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 
ثمني وصع����ب 2 � 1 في املرحلة 
الثانية من الدوري املصري لكرة 
الق����دم. واملهم في هذه املباراة ان 
االهل����ي نفذ تهديداته الس����ابقة 
التليفزيون املصري وكل  ومنع 
الفضائيات وأيض����ا اإلذاعة من 
الدخول الى الستاد ونقل املباراة 
على الهواء، مما تسبب في إلغاء 

كل البرامج التحليلية للقاء.
النتائ����ج، حقق  وفي بقي����ة 
حرس احلدود ف����وزا مثيرا على 
طالئع اجلي����ش 3 � 2 واملصري 
على ضيفه احمللة 3 � 0، وتعادل 
اجلونة واملنصورة 1 � 1، واالحتاد 
واملقاولون بالنتيجة ذاتها، فيما 
تعادل سلبيا االنتاج احلربي مع 

بترول أسيوط.
في املباراة االولى، لعب األهلي 

من دون أني����اب هجومية وتقدم 
احتاد الشرطة بعد 31 دقيقة من 
ك����رة ارتطمت ف����ي وائل جمعة 
امام أحمد جالل مهاجم  وتهيأت 
الش����رطة الذي أودعها في شباك 

احلارس أحمد عادل عبداملنعم.
وبعد 4 دقائق جنح أحمد حسن 
في تعديل النتيجة بقذيفة قوية 
سكنت شباك احلارس محمد خلف. 
وفي الشوط الثاني أحرز البديل 
حسني ياسر هدف الفوز القاتل في 
الدقيقة 82. وحصل األهلي على 3 
نقاط جديدة ليرفع بها رصيده إلى 
6 نقاط، بينما جتمد رصيد احتاد 
الشرطة عند نقطة واحدة. وقال 
املدير الفني لألهلي حسام البدري 
بعد املباراة: ان الفريق مازال في 
بداية املوسم واالداء يتطور من 
املباراة  مباراة ألخرى. وأضاف: 
كانت قوية خاصة ان الشرطة من 
الفرق القوية التي تقدم مستوى 
مميزا، مؤك����دا أنه راض عن أداء 

الالعبني في ظل الغيابات الكثيرة 
في خط الهجوم.

وأشار البدري إلى أن املوسم 
مازال في بدايته ومازلنا نخوض 
املباراة الثانية في البطولة ومازال 
املش����وار طويال، مش����يرا الى أن 
اجلمهور لم يكن راضيا عن أداء 
الفريق في بداية املوسم املاضي، 
وهو ما يحدث أيضا خالل املوسم 
احلالي، ولكن نتيجة لعوامل كثيرة 
منها تغيير الطريقة باإلضافة إلى 
الالعبني اجلدد وحالة اإلحالل في 
الفريق. م����ن جانبه، قال املدرب 
العام للشرطة منير عقيلة: قدمنا 
مباراة جيدة واجلهاز الفني راض 
عن مستوى الالعبني خاصة انهم 
بذلوا مجهودا كبيرا خالل املباراة، 
ولكننا نواجه األهلي بطل الدوري، 
ولكن كان يعيبنا عدم الضغط في 
منطقة وسط امللعب وهو ما أدى 
إلى ضياع زمام الس����يطرة على 

وسط امللعب من أيدينا.

الرياض ـ خالد المصيبيح
ال����دوري  الش����باب  تص����در 
الس����عودي بع����د اجلولة األولى 
بفارق األهداف عن االحتاد والهالل 
واألهلي برصيد 3 نقاط، وحول 
الشباب تأخره في الشوط األول 
بهدف أمام جنران س����جله العبه 
عبدالعزي����ز مبارك ف����ي الدقيقة 
13، بينما ظهر الش����باب بش����كل 
أفض����ل في الش����وط الثاني بعد 
ان دف����ع مدربه بالع����ب الفريق 
اجلدي����د األنغول����ي فالڤيو الذي 
سجل هدفني )69 و82( فيما كان 
البرازيلي كماتشو قد سجل هدف 
الشباب األول )57( وأكد الشباب 
وعبر الش����وط الثاني استعداده 
للمنافسة بقوة هذا املوسم فيما 
كان جنران جيدا في الشوط االول. 
وفي الدمام أنق����ذ مهاجم الهالل 
البديل احمد الصويلح فريقه من 
خس����ارة نقطتني امام القادسية 

الصاعد عندما سجل هدف الفوز 
في الدقيقة 88 وبعد دخوله مكان 
ياسر القحطاني ب� 5 دقائق فقط 
وكان القادس����ية قد تقدم بهدف 
األوروغوياني نيلسون غينيس 
برأس����ية في الدقيقة 13 وتعادل 
لله����الل عبداللطي����ف الغنام في 
الدقيقة 28 برأسية وجلأ القادسية 
الى اللعب بأسلوب دفاعي، ما أتاح 
الفرصة كثيرا للهالل ملهاجمته ولم 
يظهر البرازيلي تيڤيز أو الكوري 
لي ش����ن اللذان شاركا مع الهالل 
ألول مرة محليا باملظهر املطلوب 
وتهيأت لتيڤيز الذي يجيد تنفيذ 
الكرات الثابتة عدة مرات أخفق في 

التعامل معها.
وفي مكة تعادل فريقها الوحدة 
مع االتف����اق 2 � 2 وتقدم االتفاق 
مبكرا بهدف محمد الش����هران من 
ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، 
ومع بداية الش����وط الثاني أدرك 

الوحدة التعادل عن طريق مختار 
فالتة ثم اضاف احمد املوسى الهدف 
الثاني )62( ليعود االتفاق ويدرك 
التع����ادل ايضا عن طريق ضربة 
جزاء ف����ي الدقيقة 73 س����جلها 
عبدالرحمن القحطاني والتي طرد 
على اثره����ا مدافع الوحدة ماجد 
بالل كأول حالة طرد في املوسم 
اجلديد. من جهة اخرى اتفقت ادارة 
الهالل مع نظيرتها في انترميالن 
االيطالي على حضور الفريق الى 
الرياض يناير املقبل واملشاركة في 
مباراة اعتزال جنم الهالل السابق 
نواف التمياط مقابل مليون يورو 
تكفل بها عضو شرف الهالل االمير 
عبداهلل بن مساعد شقيق رئيس 
الن����ادي االمي����ر عبدالرحمن بن 
مساعد وسيعقد التمياط وعبداهلل 
بن مس����اعد مؤمترا صحافيا في 
ايطالي����ا مطلع س����بتمبر املقبل 

لتوضيح احلديث عن املباراة.

اك����د رئيس اللجن����ة الرياضية ف����ي وزارة 
اخلارجية الش����يخ علي اخلالد األهمية الكبيرة 
إلقامة دورة الس����فارات االول����ى لكرة القدم في 
توطيد العالقات االخوية بني الوزارة والبعثات 

الديبلوماسية املعتمدة لدى الكويت.
وقال في مؤمتر صحافي عقد امس ان الدورة 
التي تقام على صالة فجحان هالل املطيري في 
نادي القادسية ستبدأ 6 سبتمبر املقبل وتستمر 
اسبوعا واحدا حيث ستشهد مشاركة 26 فريقا. 
مضيفا ان الفرق متثل 23 سفارة اضافة ل� 3 فرق 
متثل منظمات دولية تعم����ل في الكويت وهي 
منظمة االمم املتحدة ومنظمة الصليب والهالل 

االحمر واملجلس االوملبي اآلسيوي.
وقال اخلالد ان اللجنة الرياضية في الوزارة 
والتي بدأت العمل قبل 4 اش����هر فقط تهدف من 
هذه البطولة الى اضفاء روح املنافسة الشريفة 
لألس����رة الديبلوماسية في الكويت، مشيرا الى 
ان اللجنة بدأت بعدة انشطة رياضية في الفترة 
السابقة اال ان بطولة كرة القدم والتي تقام للمرة 

االولى لها طعم آخر نظرا للشعبية الطاغية لهذه 
اللعبة في جميع انحاء العالم. واعرب عن شكره 
لرئيس نادي القادسية الشيخ طالل الفهد لتوفيره 
صالة النادي لتقام عليها مباريات البطولة والتي 
من املقرر اجراؤها في الفترة املسائية، مشيدا في 
الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة 

العامة للشباب والرياضة للبطولة.
من جانبه أعرب عميد السلك الديبلوماسي 
سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبداالحد 
امباكي عن س����عادته بفكرة اقامة البطولة التي 
ستسهم في تعزيز العالقات بني اعضاء البعثات 

الديبلوماسية.
من جهته قال املنسق اإلعالمي للبطولة الشيخ 
دعيج اخلليفة ان البطولة بدأت بوادر جناحها 
قبل ان تبدأ بعد مش����اركة هذا العدد الكبير من 
الفرق وكذلك احلماس الذي ابدته جميع السفارات 
واملنظمات الدولية املشاركة. واضاف ان البطولة 
والتي تعتبر االولى على املس����توى اخلليجي 

ستحفل باملفاجآت.

عاد الى البالء مساء اول من امس بطل االلعاب 
املائية علي الشمالي متوجا باجنازين كبيرين بعد 
ان حقق املركز االول وكأس رئيس اجلمهورية 
الصربية العاملية الثانية للنخبة في اجلت سكي 
للعام الثاني على التوالي وكأس بطولة اوروبا 

للنخبة اللتني اقيمتا في صربيا مؤخرا.
وحرص رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
ان يكون على رأس مستقبلي الشمالي كما كان في 
استقباله امني سر النادي البحري خالد الفودري 
وعضو مجلس ادارة النادي محمود ابوالقاسم 
ومدير االعالم والنشر في الهيئة توفيق العيد 
ومدير العالقات العامة عبداحلميد الش���خص 

واسرة الالعب وحشد من االعالميني.
وقد هنأ اجلزاف البطل علي الش���مالي بهذا 
االجناز الذي يسجل للرياضة الكويتية، ويضاف 
الى س���جل البطوالت التي حتققت في االلعاب 
املائية، واش���اد بدعم واهتمام النادي البحري 

بابنائه ورياضييه املتميزين.
وقال ان اجناز الشمالي وقبله طائرة الناشئني 
والسباحة وااللعاب املائية خالل االيام القليلة 
املاضية يؤكد ان الرياضة الكويتية بخير، مشيرا 
الى ان ما يهمنا احملافظة على هذه االجنازات.

وكشف اجلزاف ان الهيئة بصدد اعداد مشروع 

البطل االوملبي والذي مازال حتت الدراسة املتأنية 
خلدمة الرياض���ة الكويتية على املدى الطويل 
خلدمة الرياض���ة الكويتية على املدى الطويل 
وصناعة بطل اوملبي، مؤكدا ان املشروع مينح 
االهمية واالولوية للموهوبني في كل االلعاب.

واض���اف: ان���ه الى جانب مش���روع البطل 
االوملب���ي فهناك العديد م���ن املوضوعات التي 
تصب في مصلحة الالعب مثل االحتراف الكلي 
واالحتراف للمراحل السنية وشمول رياضات 
لم تكن مش���مولة باالحتراف، مش���يرا الى ان 
الهيئة تعمل اآلن علي اعادة غربلة اللوائح مبا 
يتناس���ب مع تطلعاتنا وترسيخ قاعدة متينة 

ملساعدة الالعب والرياضة الكويتية.
وقال امني سر النادي البحري خالد الفودري 
ان الش���مالي يستحق لقب سفير اجلت سكي، 
حيث عودنا منذ ضم هذه اللعبة لنشاط النادي 
على البطوالت واملراكز االولى في جميع احملافل، 
واعرب عن شكره ملدير الهيئة فيصل اجلزاف 

على اهتمامه ودعمه.
من جانبه، اعرب علي الشمالي عن سعادته 
بهذا االجناز وباالستقبال الرائع واالهتمام الذي 
حظي به، مش���يرا الى انه وضع نصب عينيه 
الكويت التي كانت دافعا وحافزا للحفاظ على 

اللقب وتسجيله باسم الكويت ورفع علمها.

الخالد: دورة السفارات توطد عالقات
»الخارجية« مع البعثات الديبلوماسية

في استقباله الشمالي بطل »الجت سكي«

إنترميالن يشارك في اعتزال التمياط

 صورة من كتاب الوكرة املرسل إلى الكويت

الشيخ علي اخلالد متحدثا في املؤمتر الصحافي

العقيد محمد هاشم الصبر والعميد سند الرومي في املؤمتر الصحافي

علي الشمالي متوسطا فيصل اجلزاف وخالد الفودري

3 مواجهات قوية في افتتاح دورة الروضان

دورة يوسف المشاري تنطلق 3 رمضان

تكمل عقدها الثالث في ُحّلة متطورة وثوب جديد

الوكرة يطلب الغربللي رسميًا

كيوكو شنكاي في بطولة العالم
يشارك فيرق كويتي للعبة »كيوكو شنكاي« في الكراتيه وذلك 

في بطولة العالم باليابان التي تنطلق اليوم وتستمر 3 أيام.
وقال رئيس الوفد عصام احلشاش ان الفريق يخوض املنافسات 
ب� 14 العبا والعبة في ف�����ئات الرجال والس���يدات واألش���بال، 
مؤكدا أنهم مص���رون على إحراز املراكز املتقدمة في هذا احملفل 

الدولي.

»الهندسة والبترول« تنطلق اليوم
تنطلق مساء اليوم دورة طلبة كلية الهندسة والبترول الرمضانية، 
التي تنظمها جلنة الش���ؤون الطالبي���ة والبحث العلمي في جمعية 
املهندسني، مبشاركة 13 فريقا، وتقام اليوم على ملعب جمعية املهندسني 
في بنيد القار 6 مباريات، حيث ستقام على هذا امللعب جميع مباريات 

الدورة، يتأهل منها ستة فرق الى الدور الثاني.
وبنينّ مقرر اللجنة املنظمة م.عبدالعزيز الكندري أن املباراة األولى 
ستكون بني فريقي معهد اخلرس���انة األميركي، وجمعية املهندسني 
الكهربائي���ني وااللكترونيني، فيما يلعب فريق جمعية استكش���اف 
الفض���اء وتعميره مع فريق جمعية طلبة الهندس���ة الكيميائية في 
املباراة الثانية، أما في املباراة الثالثة فيلعب فريق جمعية العمارة مع 
فريق جمعية مهندسي الكمبيوتر، ويتقابل في املباراة الرابعة فريق 
 ،IIE جمعية مهندسي البترول مع فريق جمعية املهندسني الصناعيني
بينما في املباراة اخلامسة يلعب فريق اجلمعية األميركية ملهندسي 
التكييف والتبريد والتدفئة مع فريق جمعية الهندس���ة والبترول، 
وفي املب���اراة األخيرة يلعب فريق اجلمعية األميركية للمهندس���ني 
امليكانيكيني مع فريق جمعية طلبة الهندسة الكهربائية. وقطع فريق 
اجلمعية األميركية للمهندسني املدنيني ASCE تذكرة التأهل الى الدور 

الثاني بالقرعة.
إبراهيم: الكويت يبحث عن مدرب كفء لـ »اليد«

يترقب عشاق كرة الصاالت 
افتتاح النسخة ال� 3 من دورة 
الت���ي تكمل عقدها  الروضان 
الثالث في حلة متطورة وثوب 
جديد ومختلف أكثر احترافية. 
الدورة في  وتنطلق منافسات 
أول ايام ش���هر رمض���ان ب� 3 
مباريات ف���ي مجموعة كامكو 
يلتقي في االولى فريق املرحوم 
أوس البناي مع ديوانية عبداهلل 
الكندري وفي الثانية االهرام مع 
ديوانية عبداهلل االبراهيم وفي 
املباراة الثالثة يصطدم شباب 
الرميثية م���ع ديوانية صباح 

عبداهلل.
وتطل دورة الروضان على 
عشاقها لتتواصل معهم في حدث 
ال يتكرر اال في ش���هر رمضان 
لتقدمي وجبة كروية ممزوجة 
باالمتاع الفني واالقناع التنظيمي 
واإلبداع التسويقي خاصة ان 
الدورة تخطت حدود احمللية 
وقفزت من على أسوار االقليمية 
حتى وصل���ت الى العاملية من 
خالل مشاركة منتخب ايطاليا 
بكل جنومه للصاالت في ختام 
النسخة احلالية الى جانب نادي 

نابولي اإليطالي. 
وتتمي���ز دورة الروض���ان 
باإلثارة والندية من يومها االول 
فالفرق ال� 6 التي سترفع الستار 
عن النسخة ال� 30 رفعت جميعا 

عقدت اللجنة املنظمة لدورة 
الفريق يوسف املشاري  الشهيد 
األولى لكرة القدم بالصاالت التي 
ينظمها احتاد الشرطة الرياضي 
خالل الفترة من 3 الى 16 رمضان 
حتت رعاية وزير الداخلية الفريق 
الركن.م الشيخ جابر اخلالد مؤمترا 
صحافيا بفندق كورت يارد حيث 
وجه العقيد محمد هاشم الصبر 
الناطق الرسمي لوزارة الداخلية 
خالص شكره وامتنانه للشيخ 
جابر اخلالد على رعايته الكرمية 
لهذه ال���دورة. وذكر الصبر دور 
الشهيد الفريق املشاري في شتى 
املجاالت وامليادين، مشيرا الى ان 
له بصمات وعط���اء بارزا ويعد 
أحد رجاالت الكويت على الصعيد 
األمني والرياضي، وأبدى سعادته 
مبشاركة فئة الداون في الدورة 

وهي فئة عزيزة على قلوبنا.

حامد العمران
تلقى ن���ادي الكويت كتابا 
رسميا من نادي الوكرة القطري 
يطلب فيه ضم العب فريق اليد 
ومنتخب الشباب محمد الغربللي 
الى صفوفه ملدة موسم كامل. 
وذلك بعد املستوى املميز الذي 
قدمه الغربللي في بطولة كأس 
التي اختتمت  العالم للشباب 

مؤخرا في مصر.
وكانت »األنباء« قد انفردت 
ف���ي ع���دد االثن���ني املاض���ي 
بنش���ر خبر حول عرض احد 
املتعهدين القطريني عقد احتراف 

للغربللي.
وق���د اكد مدي���ر اللعبة في 
نادي الكوي���ت فوزي إبراهيم 
في تصريح ل� »األنباء« انه من 
املستحيل املوافقة على احتراف 
الالعب في الوقت الراهن حلاجة 
الفريق الى جهود كل العب حتى 
يعود األبيض الى سابق عهده 
واملنافسة على املراكز املتقدمة 
البطوالت احمللية، مشيرا  في 
ال���ى ان الغربلل���ي يعتبر من 
الالعبني الشباب املميزين وقوة 
ضاربة ف���ي اخلط اخللفي وال 
ميكن االستغناء عنه السيما ان 
الفريق يضم العديد من الوجوه 
اجلديدة وسياسة النادي تركز 
على الالعبني الناشئني لضمان 
اكتسابهم اخلبرة الالزمة خالل 

الفترة املقبلة.
ومتنى أن يعي الغربللي ان 
الالعب  النادي هو من يصنع 
من خالل االهتمام به وتوفير 
املدرب���ني األكفاء خالل املراحل 

السنية ليخرج بصورة فنية 
الغربللي  أن  متميزة، مؤك���دا 
يعتبر م���ن الالعبني اخللوقني 
ويعشق اللعبة وناديه وهذا ما 
يؤكد أنه سيتفهم األمر ويضحي 
بالعقد من أج���ل الوقوف إلى 
جان���ب زمالئ���ه والنه���وض 
بالفريق لضم���ان تواجده مع 

فرق املقدمة.
وبني ابراهيم ان النادي مازال 
يبحث ع���ن مدرب ويتوقع ان 
يكون املدرب صربيا بعد وصول 
عدة اسماء وس���يتم التباحث 
مع مجل���س اإلدارة للوصول 
الى األكفأ، موضحا ان الفريق 
حاليا يتدرب بشكل يومي حتت 
قيادة الالع���ب املخضرم وليد 
احلجرف كاش���فا انه سيتقدم 
بكتاب رس���مي ملجلس اإلدارة 
إلقامة معس���كر خارجي قبل 
انطالق بطولة الدوري في بداية 

أكتوبر املقبل.

من املواهب الصاعدة وابرزها 
املص���ري مصطفى عبدالهادي 
الل��بنان���ي عماد  واحل���ارس 
حجازي وفه���د الفرج وسلطان 
احلربي وع���بداهلل القالف وهي 
الثانية للكندري في  املشاركة 

الدورة.
وفي املباراة الثانية يخشى 
ديوانية عبداهلل االبراهيم من 
غموض فريق االهرام وان كانت 
كفة االبراهيم االرجح للفوز في 
تلك املواجهة خاصة انه يضم 
بني صفوفه العديد من الالعبني 
اجليدين وعلى رأسهم املصري 
حامت محم���ود ومواطنه امني 
الش���نهاوي الى جانب مخيزم 
املخيزم العب سابق في كاظمة 
واحلارس مهدي باش وشقيقه 

محمد باش ومحمود حربي. 
ف���ي املقابل يراه���ن فريق 
االهرام على السباعي املصري 
ابراهيم عبداملنع���م وابراهيم 
محمد وحم���دي محمد وتامر 
محمد واحمد عدن���ان واحمد 

صفوان.
وفي املباراة الثالثة سيراهن 
فريق ديوانية صباح عبداهلل 
عل���ى عام���ل اخلبرة حلس���م 
الرميثية  مواجهته مع شباب 
وم���ن املتوق���ع ان تكون تلك 
املباراة من أكثر مباريات اليوم 

االول اثارة وندية.

ونادي القادسية والعبون من مصر 
باالضافة الى فريق احتاد الشرطة 

وبعض االندية احمللية.
وكشف العميد الرومي ان احتاد 
الشرطة حريص على املشاركة في 
جميع االنشطة ومنها مشاركته 
في نهاية املوسم املاضي ببطولة 
املرحوم عبداهلل عدس للبولينغ، 
وسيبدأ املوسم احلالي ببطولة 
الشهيد يوسف املشاري ثم تعقبها 
بطولة الرماية الدولية في فبراير 
حتت رعاية س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد باالضافة 
الى استضافة اجلمعية العمومية 

لالحتاد العربي للشرطة.
وقال املقدم عبداحملسن املشاري 
ان جميع املباريات ستقام بنظام 
خروج املغلوب من مرة واحدة، 
الثامنة  املباريات في  حيث تبدأ 

والنصف مساء.

المحمد يرعى
 دورة مؤسسة 

الخطوط الكويتية
استقبل رئيس نادي 
الش���يخ طالل  البولينغ 
احملمد، أمني س���ر نقابة 
مبؤسس���ة  العامل���ني 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
التابعة لها  والش���ركات 

حسني حبيب.
وقد وافق احملمد خالل 
اللقاء على رعاية دورة 
الرمضانية  الق���دم  كرة 
التي س���تقام منافساتها 
على م���دار يومي 4 و5 
سبتمبر املقبل على صالة 
فجحان ه���الل املطيري 

بنادي القادسية.

اخلب���رة علي مندن���ي الالعب 
الس���ابق في صفوف اليرموك 
ومعه املصري املوهوب محمد 
عوض، ويأمل البناي جتاوز دور 
الثمانية وهو االجناز االفضل في 

تاريخ مشاركاته بالدورة. 
الكندري فيضم خليطا  اما 

السيد: تطور مستمر  لقطات من الدورة 
توقع الزميل عدنان السيد 
رئيس اللجنة االعالمية ان 
تشهد النسخة الثالثني لدورة 
الروض����ان تغطية اعالمية 
متمي����زة وغير مس����بوقة 
املبكر  في ظل االس����تعداد 
لتلفزيون الوطن لتغطية 
الدورة في صورة مبتكرة 
ستش����هد وللم����رة االولى 
ديوانية تبث يوميا لتحليل 
مباريات الدورة والتحدث عن 
اجلوانب الفنية. واكد السيد 
ان ديوانية »الوطن« ستضم 
نخبة من جنوم كرة القدم 
وهم: فواز بخيت واس����امة 
حس����ني والثنائي االعالمي 
املتمي����ز عبدالعزيز عطية 

وحسني اخلضري.

 يتولى احلكم الدولي السابق سعد كميل رئاسة 
جلنة احلكام بالدورة التي تضم مجموعة متميزة 
من حكام الكرة وهم: علي محمود ويوسف الثويني 

ومحمد احلداد وخليفة املنيع وسليمان امليل.
 يقي��م أعضاء اللجن��ة املنظمة س��اعات طويلة داخل 
صال��ة احتاد اليد قبل انطالق الدورة منذ فترة طويلة من 

أجل جتهيز الصالة ووضع آخر الترتيبات. 
 س���تقوم قناة »الوطن« التي س���تنقل مباريات 
الدورة حصريا بنقل كل التفاصيل عن جميع الالعبني 
املشاركني على الشاش���ة فور ظهور الالعبني اثناء 
املباريات وحتديدا كل م���ا يتعلق ببيانات الالعب 

وطوله ووزنه. 
 وجه حس��ن غامن مدي��ر الدورة ن��داء الى الفرق 
املش��اركة بضرورة احلض��ور الى صال��ة احتاد كرة 
اليد في الث��الثة عصرا ودعا مندوبي الفرق املش��اركة 
لتس��ليم اللجنة املنظمة صورة م��ن البطاقة املدنية او 
جواز الس��فر لكل العب مش��ارك ال��ى جانب صورة 

شخصية.

حض���ورا جماهيريا ومنافس���ة 
قوي���ة واثارة وسيش���ارك ألول 
م���رة املنتخب الوطني للصاالت 

فالبناي يشارك للمرة التاسعة 
التوالي مطعما بالثنائي  على 
االيران���ي املتخصص في كرة 
الص���االت ابراهي���م اس���حاق 
وابراهيم مراد الى جانب الالعب 

العماني مانع راشد. 
ويقود فريق البناي صاحب 

اليوم الثالث من ش���هر رمضان 
الى الس���ادس عشر منه.مضيفا 
ان دورة الشهيد املشاري ستشهد 

شعار التحدي والضرب بقوة 
في بداية املشوار.

ففي املباراة االولى التي جتمع 
فريقي اوس البناي مع ديوانية 
عبداهلل الكندري ستكون الكفة 
فيها متكافئ���ة لتعدد االوراق 
الرابح���ة في صفوف الفريقني 

وم���ن جانبه، أعل���ن رئيس 
العميد س���ند  اللجن���ة املنظمة 
الروم���ي أن الدورة س���تبدأ في 


