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فراس وجهاد في »باب الحارة«
يكفي ان نقول شهر رمضان فتسكن االفئدة، ونسأل 
اهلل س���بحانه وتعالى ان يؤلف بني قلوبنا ملا يحبه 
ويرضاه ونسأل الشفاء لرياضتنا بعدما طالت علتها 
وكبرت واصبحت غير قادرة على صعود الدرج السباب 
ع���دة ال تخفى على تلميذ االبتدائ���ي املقبل على عام 
دراسي ممل ولكن دعونا نحتفل بهذا الشهر العظيم 
بقدسيته وعظمته كي ال نخدشه بخالفاتنا التي نراها 
قد زاحمت في تشابك احداثها املسلسالت التركية ذات 

احللقات الطويلة املعقدة.
لنتفاءل هذه املرة اذ ان الدعوات في شهر رمضان 
العظيم ال مينعها حجاب فليطلب القدساوي االصالح 
بني املتخاصمني ومثله يفعل العرباوي بأن يعود ناديه 
الى مكانته الطبيعية وليدعو انصار الكويت بان يكون 
االبيض على حال���ه املتيقظة وليقم الكظماوي ليلة، 
متمنيا ان يفوز البرتقالي ببطولة الدوري بعد غياب 
13 عاما عن آخر لق���ب، وليجتمع التضامن والنصر 
والساحل والشباب والفحيحيل واليرموك واجلهراء 
والصليبخات وخيطان في دعاء مشترك »اللهم اعطنا 

مما اعطيت القادسية والكويت والعربي«.
< في رمضان يحلو العمل وتشحذ الهمم وتصفو 
النفوس وال يح���رك املناف��سة الرياضية اال بطوالت 
كرة القدم وكان من األفضل للجنة املس���ابقات البدء 
مبكرا في بطولة ك������أس االحت��اد بدال من االنتظار 
حتى 27 س���بتمبر املق��بل خصوصا ان ال��ف���رق في 
امت جهوزيتها بعد عودتها م��ن معسكرات خ���ارجية 
ولكن يب���دو ان اللج��نة االنتق��الي���ة لها رأي آخ��ر 
وك��أنها تق���ول امامك���م الدورات الرمضانية اذهبوا 

ملشاهدتها.
< في رمضان يحلو السهر وال يكلفك االمر سوى 
رميوت كنترول تقلب به ما تشاء من القنوات الرياضية 
»تعال وخذ« ما تشاء من مذيعني ومحليني ومراسلني 
وال تأخذك الدهشة اجلس واشرب قهوتك بهدوء عندما 
يخرج عليك مراس���ل فجأة ثم يخت���م تقريره »فالن 

الفالني من ملعب بوسلوى منطقة كبد«!
< ف���ي رمضان حتلو األحاديث والقصص وقصة 
رمض���ان احلالي من بطولة ف���راس اخلطيب وجهاد 
احلسني والتي ميكن اضافتها الى سيناريو مسلسل 
»باب احلارة« بعدما شغلت الصحف واملنتديات فهذا 
يق���ول فراس يصل غدا واخر يق���ول جهاد لن يلعب 
للقادس���ية واالثنان يؤكدان وينفيان في يوم وليلة 
ويتض���ح بعدها انهما س���يلعبان لالصفر اذن لم كل 
هذه الضجة فهذا كريس���تيان رونالدو انتقل بهدوء 
الى ريال مدريد ومثله زالتان ابراهيموڤيتش انضم 

الى برشلونة.
< في رمضان حتلو الذكريات وعادة ما يكون السؤال 
االول لضيوف الصحافة ما ذكرياتك في هذا الش���هر 
الفضيل؟ ويجتمع الكثير منهم على »القرقيعان« اما 
اذا سألت العبي اجليل احلالي فسيقولون »القرقيعان« 

ايضا ولكن في املجمعات واملوالت!
ناصر العنزي

آالء خليفة
في اطار تشجيع ورعاية األنشطة الطالبية، 
نظمت الكلية االس����ترالية في الكويت معسكرا 
تدريبيا في ليماس����ول في قبرص شارك فيه10 
طالب م����ن فريق كرة القدم ل����دى الكلية من 7 
إلى 14 أغس����طس، ويعد هذا املعسكر التدريبي 
السابقة األولى من نوعها على مستوى اجلامعات 
اخلاصة في الكويت حيث يهدف الى صقل املهارات 
الرياضية ورفع املستوى للياقة البدنية لدى فريق 
الكلية لكرة القدم باالضافة الى تعزيز املشاركة 
الطالبي����ة الكويتية خارج البالد، كما تأتي هذه 
البادرة أيضا لدعم األنشطة الرياضية اجلامعية 
والتي ش����هدت منوا على مس����توى املؤسسات 
التعليمية في البالد في السنوات األخيرة، السيما 
تألق الفرق الرياضية لدى الكلية االس����ترالية 
في مختلف البط����والت اجلامعية، وبالرغم من 
أهمية هذا املعسكر التدريبي في احتضان العبي 
االحتراف، فإن هذه الرحلة أتاحت أيضا فرصة 
املشاركة لطلبة الكلية لكي يتمكنوا من االستفادة 
بالبرنامج التدريبي وذل����ك من قبل مختصني 
رياضيني لصقل مهاراتهم الرياضية باالضافة الى 
اتاحة الفرصة للتعرف على الثقافة القبرصية. 
كما تضمن البرنامج التدريبي أيضا سلسلة من 

اللقاءات الودية.
وفي هذا الصدد، أبدى الطالب بدر بورسلي، 
تخصص تكنولوجيا هندسة النفط والغاز، اعجابه 
بتنظيم املعسكر التدريبي، معربا عن سعادته بأن 

يكون جزءا من هذه التجربة الرياضية الفريدة، 
واضاف »أمتن���ى تكرار مثل هذه املعس���كرات 
التدريبية في فت���رات الحقة مع مدة أطول لكل 
رحلة، نتمكن من خاللها من اكتس���اب مهارات 
رياضي���ة وخلق مواهب جدي���دة في كرة القدم 
لكي نبرز أفضليتنا على الساحة الرياضية لدى 
اجلامعات في الكويت«. وش���كر بورسلي ادارة 
الكلية االسترالية في الكويت على اتاحتهم الفرصة 
ومنحهم الثقة للذهاب الى قبرص، مشيدا بالدعم 
املس���تمر لدى الكلية االسترالية لرعاية طلبتها 

الرياضيني.
من جانبه، أشاد الطالب قاسم جعفر، تخصص 
تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية، بتنظيم الكلية 
للمعسكر التدريبي، مثمنا بادرة الكلية االسترالية 
في تقدير وتش���جيع طلبتها على ما بذلوه في 
املنافسات الرياضية خالل األعوام املاضية، واضاف: 
»استفدنا كثيرا من التجربة هناك حيث أظهرنا 
أفضل ما لدينا من مهارات رياضية أثناء لقاءاتنا 

مع الفرق القبرصية في أجواء تنافسية«.
وثمن جعفر جهود مسؤول األنشطة الطالبية 
محمد العلي، ونائب رئيس الكلية لشؤون الطلبة 

كوثر أبوغزالة، حيث شكرهما على دعمهما.
من ناحيتها، أكدت أبوغزالة ان التجربة هي 
نقطة انطالق للمزيد من األنشطة التي تؤكد التزام 
الكلية بإتاحة الف���رص املميزة لطلبتها وكذلك 
دعمها للبرامج الرياضية واألنش���طة الطالبية 

الهادفة.

الكلية األسترالية نّظمت أول معسكر 
تدريبي لفريق كرة القدم في قبرص

األهلي يسعى إلى اقتناص حرس احلدود

فريق الكلية االسترالية لكرة القدم الذي شارك في املعسكر التدريبي

تأهل 6 فرق في دورة »طلبة الهندسة والبترول«

بطولة الشهداء الرمضانية تنطلق اليوم

العربي ينظم بطولة الرواد لإلسكواش

دورة الشرهان تبدأ 7 رمضان

انطلق���ت دورة طلب���ة كلية 
الرمضانية  الهندسة والبترول 
التي تنظمها جلنة  القدم،  لكرة 
الشؤون الطالبية والبحث العلمي 
في جمعية املهندسني الكويتية. 
وشهد ملعب جمعية املهندسني 
في بنيد القار أمسية رمضانية، 
استمتع اجلمهور خاللها بجميع 
املباريات التي أقيمت في اليوم 
األول، وتخللتها مس���ابقة شد 
احلب���ل، وتوزيع هداي���ا قيمة 
عل���ى اجلمهور. وب���دأت إثارة 
الدورة منذ البداية، بتأهل فريق 
جمعية املهندس���ني الكهربائيني 

واإللكترونيني، الى الدور نصف 
النهائي، اثر فوزه على فريق معهد 
األميركي 2-0، سجل الهدفني علي 
الصفار وخال���د اخلطاب. وفي 
املباراة الثانية، تأهل فريق جمعية 
استكشاف الفضاء وتعميره إلى 
الدور الثاني، بعد احتساب احلكم 
صالح مهدي النتيجة ملصلحته، 
بسبب تأخر فريق جمعية طلبة 
الهندسة الكيميائية عن حضور 
املباراة في املوعد املقرر لها. وتأهل 
في املباراة الثالثة فريق جمعية 
العمارة بعد ف���وزه على فريق 
جمعية مهندسي الكمبيوتر 0-2. 

وضمن فريق جمعية مهندسي 
البترول البقاء في الدورة، لعدم 
اكتمال الع���دد القانوني لفريق 
جمعية املهندس���ني الصناعيني 

في موعد املباراة.
وفي املباراة قبل األخيرة، سحق 
فريق جمعية الهندسة والبترول 
فريق اجلمعية األميركية ملهندسي 
التكييف والتبريد والتدفئة 1-4، 
وفي املباراة األخيرة، حقق فريق 
اجلمعية األميركية للمهندسني 
امليكانيكيني فوزا مستحقا على 
الهندس���ة  فريق جمعية طلبة 

الكهربائية 0-4.

تنطلق في التاس����عة من مساء اليوم األحد على 
مالعب مدرسة حمد الشايجي في منطقة الرميثية 
دورة الشهداء ال� 16 لكرة القدم حتت رعاية رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية، 
حيث تبدأ منافس����ات مرحلة حتت 14 سنة، تليها 
منافس����ات الس����ن العام، ثم مرحلة فوق 40 سنة. 
وأكد رئيس اللجنة املنظمة للبطولة ومدير العالقات 
العامة في جمعي����ة الرميثية عبدالعزيز الهندال ان 
البطولة ستشهد نقلة نوعية هذا العام بعد ان اغلق 
باب التسجيل منذ اليوم األول على الرغم من زيادة 
ع����دد الفرق ألبناء املنطقة، وقال ان اللجنة املنظمة 

حرصت على إطالق اسم الشهداء على البطولة تخليدا 
لذكراهم بعد ان قضوا دفاعا عن وطنهم أثناء الغزو 
العراقي الغاش����م على دولتنا احلبيبة عبر إطالق 
أس����ماء هؤالء الش����هداء على فرق البطولة. وأعلن 
الهندال عن تخصيص هدايا وإجراء سحوبات قيمة 
لتحفيز اجلماهي����ر على حضور البطولة، وأوضح 
إن اللجنة املنظمة عكفت عل����ى االنتهاء من جميع 
االستعدادات اخلاصة بالبطولة وجوائزها املختلفة، 
متمنيا في الوقت ذاته ان تسير جميع األمور حسبما 
هو مخطط لها وان تصل الرسالة املرجوة من خالل 

هذه البطولة إلى اجلميع.

انطلق����ت ام����س الس����بت 
بطولة ال����رواد الرمضانية ال� 
14 لالس����كواش لفئة الزوجي 
التي ينظمها الن����ادي العربي 
النادي مبشاركة  على مالعب 
14 فريقا من الالعبني املعتزلني 

الذين مثلوا األخضر.
وقال رئيس اللجنة املنظمة 

للبطول����ة حس����ني مقصيد ل� 
»كونا« ان البطولة مخصصة 
لالعبني الذين تتجاوز أعمارهم 
ال����� 30 عاما، مش����يرا الى انها 
ستقام بطريقة الدوري من مرة 
واحدة، بعد ان قس����مت الفرق 
على مجموعتني تضم كل منها 

7 فرق.

وأضاف ان البطولة ستستمر 
خالل الش����هر الفضي����ل، وان 
اللجن����ة املنظم����ة التي تضم 
ايضا يوسف أسد ومحمد بهمن، 
قررت ان يقوم الالعبون أنفسهم 
بتحكيم املباريات نظرا ألجوائها 
الودية خصوصا ان معظم هؤالء 

الالعبني تزاملوا في النادي.

اعلن رئيس اللجن���ة املنظمة لدورة املرحوم 
جاس���م الش���رهان ال� 26 الرمضانية لكرة القدم 
حسني الشرهان، ان منافسات الدورة ستبدأ في 
السابع من شهر رمضان املبارك على مالعب مركز 

شباب القادسية. واشار الشرهان الى ان فتح باب 
التس���جيل للمشاركة في الدورة بدأ من اول ايام 
رمضان، ويستمر حتى اليوم اخلامس في ديوانية 

الشرهان بالقادسية ق 8.

البحرين تستعد الستضافة
»خليجية السلة للشباب«

المنامة ـ ناصر محمد
بدأ العد التنازلي الس���تضافة االحتاد البحريني لكرة السلة 
للبطولة ال� 12 ملنتخبات الش���باب ب���دول مجلس التعاون التي 
سينظمها االحتاد باشراف اللجنة التنظيمية للعبة خالل الفترة 
من 28 اجلاري الى 4 سبتمبر املقبل وهي تكاد تكون أول بطولة 

رسمية تنظم خالل ليالي شهر رمضان املبارك.
وتشارك في البطولة 6 منتخبات وتقام حتت رعاية جنل ملك 
مملكة البحرين الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، وشكل االحتاد 
البحريني اللجان العاملة واللجان التابعة للجنة التنظيمية التي 
ستشرف على البطولة واملتوقع ان تشهد منافسة قوية بني الفرق 
املشاركة، وتشير التوقعات الى ان املنافسة ستنحصر بني الكويت 

والبحرين والسعودية.
وسيلعب في يوم االفتتاح االمارات مع قطر في ال� 9:30 تليها 
مباراة الس���عودية مع البحرين، فيما س���يلعب األزرق الش���اب 
مباراته األولى يوم الس���بت 29 اجلاري أمام عمان يليها مباراة 

البحرين واإلمارات.
ثم يلتقي األزرق الش���اب يوم األحد 30 اجلاري قطر، ويلعب 
االثنني 31 منه أمام االمارات واألربعاء 2 س���بتمبر مع السعودية 

واجلمعة مع البحرين في ختام البطولة.
هذا وشكلت اللجنة الفنية برئاسة يونس الزدجالي من عمان 
وتضم هشام العدواني )عمان(، وضرار حميد )اإلمارات(، ود.مشبب 
عسيري )السعودية(، واحمد حمزة )البحرين(، ومحمد اخلزاعي 

)قطر(، وخليل إبراهيم )الكويت(.
ومت اعتماد حكام البطولة وهم: حس���ني البلوشي )اإلمارات(، 
وعادل السليسي )السعودية(، وفاضل غلوم )البحرين(، وأحمد 
البلوش���ي )عمان(، ومحمد السبيعي )قطر(، وعبداهلل السبتي 

)الكويت(.

القاهرة - سامي عبدالفتاح
يواصل الدوري العام املصري 
الي���وم باقامة خمس  انطالقاته 
مباريات ضمن منافسات االسبوع 
الثالث باملسابقة، تقام جميعها 
في توقيت واحد هو التاس���عة 
والنصف مس���اء، حي���ث يلتقي 
االهلي مع حرس احلدود بستاد 
الكلي���ة احلربية واملنصورة مع 
االنتاج احلربي بستاد املنصورة 
واالحتاد الس���كندري مع طالئع 
اجليش على ملعب االول واملصري 
مع احتاد الش���رطة بستاد بور 
سعيد وبترول اسيوط مع غزل 

احمللة مبلعب االول.

األهلي ـ حرس الحدود

دائما تعم���ر مباريات حرس 
احلدود واألهلي بالقوة واإلثارة 
وكرة القدم احلقيقية وهذه املرة 
سيتحدد بشكل أساسي من هو 
الفريق صاحب اليد العليا بلقاءات 
الفريقني، فاألهل���ي حتت قيادة 
جهازه الفني )املعدل( بقيادة حسام 
البدري املدير الفني للفريق يبحث 
عن الفوز بهذا اللقاء حتى يواصل 
املسيرة نحو الدرع السادسة التي 
يحاول »املارد االحمر« بكل الطرق 
الوصول إليها، خاصة ان الفريق 
خسر أخيرا على يد منافسه في 
الس���وبر  اليوم بطولة  مواجهة 
احمللى، لذلك ف���إن املباراة التي 
ستقام الليلة بستاد الكلية احلربية 
ستكون فوق صفيح ساخن وغير 

واضحة املعالم.
وفي الوقت نفسه، يسعي فريق 
حرس احلدود الستكمال املسيرة 
الكروية الناجحة له هذا املوسم 
بتحقيق الفوز حتى يصارع من 
البداية على لقب الدوري باعتباره 
بطال لكأس مصر وبطولة السوبر 
املصرية، حيث ان الفوز األخير 
الذي حققه احلرس على شقيقه 
العسكري طالئع اجليش زاد من 
ثقة العبيه ومتسكهم بشكل اقوى 
للفوز بالدرع، باختصار ش���ديد 
اليوم  القول ان مب���اراة  ميكننا 
س���تكون مبثابة ح���وار كروي 
شامل بني حسام البدري وطارق 

العشري.
واألهلي يعتب���ر هذه املباراة 
خطوة كبيرة نحو قمة البطولة 
وبالتالي فالفوز بنقاطها الثالث 

يجعل »الفريق االحمر« يواصل 
املشوار للنهاية في صراع القمة 
الرهيب مع الزمالك وبتروجيت، 
وأي نتيجة أخرى جتعل الصورة 
تهتز، لذلك عقد حس���ام البدري 
املدي���ر الفني لألهلي ومعه عالء 
ميهوب ومحمد يوس���ف وأحمد 
ناجي اجتماعات مس���تمرة مع 
الالعبني وطلب منهم عدم التفريط 
في أي نقطة في لقاء اليوم والبد 
من أداء مباراة ف���ي غاية القوة 
واجلدية، وركز البدري في خطته 
على شغل منطقة املناورات بأكبر 
عدد من الالعبني والتأمني الدفاعي 
نظرا لوجود هدافني في صفوف 
فريق احلرس ويعتمد على القوة 
الضاربة في خط الهجوم، واألهلي 
لديه مجموعة من الالعبني أصحاب 
الذين  اخلبرة ف���ي كل املراك���ز 
يستطيعون قلب موازين املباراة 
ف���ي أي حلظة أمث���ال أبوتريكة 
ومحمد بركات وأحمد حسن وكذلك 
وجود وائل جمعة وأحمد السيد 
ومحمد سمير وجيلبرتو وسيد 
معوض وأحمد صديق وحسام 
عاش���ور وأحمد فتحي واملباراة 
في أش���د احلاج���ة ملجموعة من 
أصحاب اخلبرة والشباب الذين 
يس���تطيعون مواجهة احلرس 

الفريق القوي.
اما فريق حرس احلدود فيدخل 
لقاء اليوم وبحوزته 4 نقاط جمعها 
من تعادل )1-1( امام الشرطة وفوز 
على طالئع اجليش )2-1(، وهو 
ما يجعل العبيه يدخلون مباراة 
اليوم ومعنوياتهم مرتفعة للغاية، 
خاصة ان احلرس جنح في الفوز 
هذا العام ببطولتني كبيرتني هما 
كأس مصر وكأس السوبر، وهو 
بالفعل اجناز كروي كبير يدون 
في س���جالت هذا النادي العريق 
الفن���ي بقيادة صاحب  وجهازه 
الكفاءة طارق العشري املدير الفني 
ومعه أبو طالب العيسوي املدرب 
العام وأحمد أيوب املدرب املساعد.. 
وبالطبع فالفريق العسكري يعمل 
للقاء اليوم ألف حساب، خاصة 
انه امام األهلي حامل اللقب على 
مدار االعوام اخلامسة املاضية، 
ال���ذي ال يعرف العبوه  الفريق 
املستحيل.. وهو حتديدا ما جعل 
طارق العش���ري يرفض العودة 
لالس���كندرية عقب لقاء اجليش 

مباريات مرتقبة في األسبوع الثالث للدوري المصري اليوم

األهلي في مواجهة ثأرية مع حرس الحدود بالكلية الحربية
اإلسماعيلي

يقيل فوكوفيتش

شحاتة يكتفي بشوقي 
وعبدربه لرواندا

ق��رر مجل��س ادارة الن��ادي 
الفني  املدي��ر  إقالة  اإلس��ماعيلي 
الصربي نيبوتشا فوكوفيتش من 
تدري��ب الفريق، بس��بب إصراره 
الت��ي  عل��ى طريق��ة 4 � 4 � 2 
س��ببت حس��ب رأيهم في النادي 
الفريق  االسماعيلي في خس��ارة 
ام��ام انب��ي 2 - 3 في االس��بوع 
الثاني، وعدم االستفادة من جنوم 
الفري��ق. وقال نصر أبواحلس��ن 
رئي��س االس��ماعيلي إن اجتماعا 
دار بين��ه وامل��درب للتعرف منه 

على املشاكل الفنية للفريق.
وأوضح »بعد االجتماع وضح 
إصرار املدرب على أسلوب اللعب، 
ولذا فضلنا االنفصال«. وتسببت 
4 � 4 � 2 التي طبقها فوكوفيتش 
في خالف بينه وجه��ازه املعاون 

محمد وهبة وأحمد العجوز.

ملنتخب  الفني  اجلهاز  اس��قط 
مصر بقيادة حس��ن شحاتة عددا 
غير قليل م��ن الالعبني احملترفني 
في اخلارج من حس��اباته، واكتفى 
ش��حاتة باثنني منهم فقط ملواجهة 
رواندا في اخلامس من س��بتمبر 
املقبل في تصفي��ات كأس العالم، 
ووض��ح ان زيزو ومي��دو العائد 
الى صفوف الزمالك ليس��ا ضمن 
حس��ابات اجلهاز الفني للمنتخب 

في الوقت احلالي.
وقال ش��وقي غري��ب املدرب 
الع��ام ملنتخب مص��ر إن اجلهاز 
الفن��ي اس��تدعى محمد ش��وقي 
العب وسط ميدلسبره اإلجنليزي، 
وحسني عبدربه العب وسط أهلي 

دبي اإلماراتي.
وجاء اس��تدعاء ش��وقي رغم 
ع��دم مش��اركته م��ع فريقه في 
املوس��م اجلديد س��واء كأساسي 
أو كبدي��ل طيلة ثمان��ي مباريات 
متتالي��ة )خمس مباري��ات ودية، 

وثالث مباريات رسمية(.

الذي انتهى لصالح احلدود )2-3( 
مفضال مواصلة الفريق لتدريباته 
من خالل معسكر مغلق باحد دور 
العس���كرية بالقاهرة،  الضيافة 
كما قرر اجله���از الفني للحرس 
خ���وض اللقاء بخط���ط التأمني 
الدفاعي والسيطرة على منطقة 
املناورات وكذل���ك االعتماد على 
العناصر الفعالة في خط الهجوم 
بقيادة أحمد عيد عبدامللك وأحمد 
عبدالغني والفريق له أسلوب لعب 
يجيد تنفيذه متاما ويتمتع الفريق 
بترابط خطوطه دفاعا ووس���طا 

وهجوما.

المصري – الشرطة

وعل���ى ملعبه ببورس���عيد 
يستضيف املصري فريق احتاد 
الشرطة في مباراة البحث مبكرا 

عن االم���ان، حيث يدخل الفريق 
البورسعيدي لقاء اليوم وبحوزته 
ثالث نقاط جميعها من فوز وحيد 
وعريض في الوقت نفسه على غزل 
احمللة بعقر داره وامام جماهيره 
بثالثي���ة نظيفة في منافس���ات 
االس���بوع املاضي، بينما خسر 
املصري في افتتاحية مواجهاته 
باالس���بوع االول بالبطولة من 
االنت���اج احلرب���ي )1-3(، لذلك 
فالفريق يسعى الستكمال نشوة 
االنتصارات حتت قيادته الفنية 
املجرية بقيادة بيرتي بيتشكي، 
خاصة بعد حتسني الظروف العامة 
بالن���ادي، عقب تول���ي املجلس 

اجلديد برئاسة كامل ابوعلي.

االتحاد - الجيش

وعلى ملعبه باالس���كندرية 

يستضيف فريق االحتاد السكندري 
نظيره طالئ���ع اجليش في لقاء 
ديرب���ي التدريب االبيض، حيث 
يقود الفري���ق املضيف فنيا طه 
بصري، بينما يقود الضيف فنيا 
فاروق جعفر وكل منهما ينتمي 

ملدرسة التدريب الزملكاوية.

المنصورة - االنتاج الحربي

وعلى ملعبه مبحافظة الدقهلية 
يس���تضيف فري���ق املنصورة 
الصاعد حديث���ا للدوري املمتاز 
نظيره االنتاج احلربي الصاعد 
ايضا لالضواء هذا املوس���م في 
لقاء البحث عن الذات، والطريف 
ان الفريق���ني ايض���ا يقودهم���ا 
فنيا مدربان ينتميان للمدرس���ة 
الزملكاوي���ة هم���ا محمد حلمي 

وطارق يحيى.

برنامج مباريات البطولة

الوقتالمنتخبانالتاريخ

االمارات � قطر28 � 8
السعودية � البحرين

9
10:30

عمان � الكويت29 � 8
البحرين � االمارات

9
10:30

قطر � الكويت30 � 8
السعودية � عمان

9
10:30

الكويت � االمارات31 � 8
عمان � البحرين

9
10:30

قطر � السعودية1 � 9
االمارات � عمان

9
10:30

السعودية � الكويت2 � 9
البحرين � قطر

9
10:30

االمارات � السعودية3 � 9
عمان � قطر

9
10:30

9:30الكويت � البحرين4 � 9


