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ركالت الترجيح تبتسم لإلبراهيم وتقصي األهرام من الدور األول

الرميثية يطيح بسامسونغ في أولى مفاجآت دورة الروضان

»البحري« ينظم بطولة للبولينغ

الخليج والكندري في افتتاح غضنفري

قرعة العتيبي على ملعب المعلمين

افتتاح بطولة الشهيد المشاري التضامن يصرف النظر عن سيلڤا

»السلة« يدرس تقديم موعد 
انطالق الموسم

سلة كاظمة تعسكر في بيروت

بورسلي األقرب لقيادة »سلة الساحل«

يحيى حميدان
صرف���ت ادارة ن���ادي التضامن النظر ع���ن التعاقد مع املدافع 
البرازيلي دي سيلڤا والذي خضع لتجربة مع الفريق خالل اقامة 

الفريق االول لكرة القدم بالنادي معسكره التدريبي في النمسا.
وكانت جميع املؤشرات تدل على التعاقد مع املدافع البرازيلي 
خاصة بعد ظهوره مبستوى مقنع في النمسا، اال ان االمور لم تسر 
بالشكل املطلوب بني دي س���يلڤا وادارة النادي بعد طلب املدرب 
الروماني كوستيكا التركيز على التعاقد مع العبني في خطي الهجوم 

والوسط، الن الفريق ميلك مدافعني جيدين.

يحيى حميدان
تدرس جلنة املسابقات في احتاد كرة السلة تقدمي موعد انطالق 
منافسات املوسم الى 11 اكتوبر املقبل بعدما كان مقررا ان ينطلق في 
اواخر الشهر ذاته، حيث كانت النية تتجه للمشاركة في دورة العاب 
التضامن االسالمي. وتأتي هذه اخلطوة بعد قرار اللجنة املنظمة 
للدورة الغاء البطولة التي كان مقررا ان تقام في العاصمة االيرانية 

طهران في منتصف شهر اكتوبر بسبب »انفلونزا اخلنازير«.

يحيى حميدان
قررت ادارة نادي كاظمة اقامة معس���كر تدريبي للفريق االول 
لكرة الس���لة بالنادي في العاصمة اللبنانية بيروت ابتداء من 24 

سبتمبر املقبل ملدة اسبوعني استعدادا للموسم اجلديد.
هذا ومازال���ت ادارة النادي تدرس العديد من الس���ير الذاتية 
ملجموعة من احملترفني االجان���ب للتعاقد مع اثنني منهما لتدعيم 
صفوف »سلة البرتقالي« حسبما تنص عليه لوائح احتاد اللعبة 

التي تسمح لالندية بالتعاقد مع العبني اجنبيني اثنني.

يحيى حميدان
على الرغم من تبقي اس����ابيع قليلة على انطالق منافسات املوسم 
اجلديد لكرة السلة، اال ان االمور تبدو غير واضحة املعالم حتى اآلن 
في الفريق االول في نادي الس����احل مع خ����وض الالعبني تدريباتهم 
اليومية دون مدرب وحضور ضعيف، وكذلك لم تنه االدارة مس����ألة 

التعاقد مع محترفني اجانب تدعيما لصفوف الفريق.
يأتي ذلك بعدما ابلغت ادارة النادي مدرب الفريق س����الم يوسف 
رغبته����ا في عدم التجديد له في املوس����م املقبل لقيادة الفريق االول، 
واالكتفاء بتكليفه تدريب فريق حتت 18 سنة، على الرغم من النتائج 
الالفتة التي حققها املدرب في املوسم املاضي بصعوده للمربع الذهبي 
للدوري وحلوله في املركز الرابع، وهو مركز يعتبر االفضل في املواسم 
االخيرة. واعربت ادارة النادي عن نيتها تعيني يوسف مساعدا للمدرب 
اجلديد الذي سيتم التعاقد معه في االيام املقبلة، وهو ما رفضه يوسف 

وفضل االكتفاء بتدريب فريق الشباب في النادي.

وجهت اللجنة الرياضية في 
الن���ادي البحري الدعوة لهواة 
ومحبي رياض���ة البولينغ من 
اجلنسني لالشتراك في بطولة 
النادي البحري ال� 18 الرمضانية 
املفتوحة للبولينغ التي ينظمها 
مركز البولينغ في النادي خالل 
شهر رمضان املبارك حتت رعاية 
رئيس النادي اللواء فهد احمد 
الفهد وفي الفترة من 22 اجلاري 

حتى 17 سبتمبر املقبل.
وقال رئيس اللجنة فيصل 
القصير ان البطولة تقام على 
مس���توى فئة واحدة مشتركة 
وقد خصصت لها جوائز مالية 
للفائزين باملراكز االربعة االولى 
والفائز في نتيجة اعلى شوط 
واعلى مجموع اشواط، وستقدم 
جوائ���ز مالي���ة يومية الفضل 

تنطلق اليوم االثنني دورة املرحوم محمد غضنفري السادسة 
الرمضانية لكرة القدم حتت رعاية الشيخ فهد اجلابر على ملعب 
األمن الع���ام التابع لوزارة الداخلية في منطق���ة اجلابرية بأربع 
مواجهات فيلتقي جعفر عباس مع املرحوم علي الس���لمان وبنك 
اخلليج مع املرحوم حس���ن الكندري والتنيب مع املرحوم حمزة 

السلمان والعوضي مع النصف.

جترى في ال� 9 مساء اليوم االثنني على ملعب جمعية املعلمني 
في الفحيحيل قرعة دورة صباح عبداهلل العتيبي الرمضانية االولى 
لكرة القدم مبشاركة 32 فريقا سيلعبون بطريقة خروج املغلوب. 
ودعا رئيس اللجنة املنظمة للبطولة ثامر اخلالدي الفرق املشاركة 
للحضور الى امللعب لتسلم اجلداول بعد القرعة، الن اللجنة غير 
مس���ؤولة عن عدم معرفة اي فريق موعد مباراته، مشيرا الى ان 
البطولة ستقدم جوائز قيمة للفرق الفائزة، وكذلك للجمهور الذي 

سيحضر املباريات.

يفتتح وزي����ر الداخلية الفريق الركن م.الش����يخ جابر اخلالد في 
الثامنة والنصف من مساء اليوم بطولة الشهيد الفريق يوسف ثنيان 
املشاري الرمضانية االولى لكرة القدم داخل الصاالت التي ينظمها احتاد 
الشرطة الرياضي على صالة نادي القادسية ويشملها الوزير برعايته 
مبشاركة 32 فريقا ميثلون عددا من الهيئات االهلية واالندية الرياضية 
باالضافة الى بعض احملترفني العرب واالجانب. حيث تقام اليوم ثالث 
مباريات ضمن منافسات املجموعة االولى بني ميالن والعنجري يليها 

لقاء املرحوم سلمان الرومي ونادي القادسية.

مجموع محاولتني.
واضاف ان احملاوالت االولى 
تقام يوميا في مركز البولينغ 
في النادي بالساملية ومن الساعة 

السابعة مساء حتى الواحدة.

فيصل القصير

حصار على أحد الالعبني خالل املباراة

البابطين: الروضان رائدة في الصاالت

الحربان ضيف ديوانية الروضان

حرص محمد البابطني ممثل شركة سامسونغ البابطني على املشاركة 
في تقدمي جائزة أفضل العب التي تقدم عقب كل مباراة.

وأش����اد بالنجاح املذهل الذي حتققه الدورة في كل عام، مؤكدا ان 
دورة الروض����ان اصبحت رائدة في مج����ال دورات كرة الصاالت في 
الكوي����ت واملنطقة العربية. وأبدى اعجابه بالدور الكبير الذي تلعبه 
اللجنة املنظمة من اجل احملافظة الكبيرة التي وصلت اليها الدورة حتى 
انتقلت الى العاملية من خالل استضافة املنتخبات العاملية واحملترفني 

من شتى أنحاء العالم. 

يحل شيخ املعلقني خالد احلربان ضيفا اليوم على ديوانية الروضان 
التي تبث على تلفزيون »الوطن« قبل انطالق املباريات ليتحدث عن 

الدورة وذكرياته التي ارتبطت بدورة الروضان منذ عامها األول.
وتضم الديوانية خبراء الكرة صالح العصفور وفواز بخيت وأسامة 

حسني وحسني اخلضري الى جانب االعالمي عبدالعزيز عطية.
من جانبه، أكد احلربان ان دورة الروضان تظهر في صورة رائعة 
ومختلفة كل عام ما جعلها على قمة هرم الدورات الرمضانية وأصبحت 

حتلق مبفردها في الصدارة.

فجر فريق شباب الرميثية أولى 
مفاج����آت دورة املرحوم عبداهلل 
الروضان لك����رة الصاالت وأطاح 
بفريق سامس����ونغ البابطني من 
الدور األول عقب تغلبه عليه 1-2 
بركالت الترجيح ضمن اليوم االول 
ملجموعة كامكو التي شهدت خروجا 
مبكرا لفريق األهرام على يد ديوانية 
عبداهلل االبراهيم بركالت الترجيح 
فيما اكتسح فريق املرحوم اوس 
البناي منافسه عبداهلل الكندري 

ب� 2-7.
ف����ي املباراة األكثر س����خونة 
الرميثية من فرض  متكن شباب 
سيطرتهم على سامسونغ الباطني 
حتى متكنوا من تس����جيل هدف 
السبق عن طريق بسام العتيبي 

في الشوط االول.
واستطاع سامسونغ البابطني 
احلفاظ على آماله في حسم املواجهة 
لصاحله بإحرازه هدف التعادل في 
الدقائق االخيرة من املباراة ليتم 

اللجوء الى ركالت الترجيح.
وس����جل لش����باب الرميثي����ة 
جاب����ر الفيلي وحمد احلس����اوي 
واحلارس محمد عوضي في حني 
سجل لسامسونغ البابطني خالد 
عبدالس����الم وعثم����ان العنجري 

وأخفق سعدون السعدون.
ولعبت ركالت الترجيح عامل 
احلسم ثانية لترجح كفة ديوانية 
عب����داهلل االبراهيم ف����ي مواجهة 
االهرام في مواجهة حفلت بالندية 

واالثارة حتى الدقيقة األخيرة.
وكان االهرام هو الطرف األفضل 
واألكث����ر وص����وال للمرمى طوال 
الش����وط االول الذي سيطر على 
مجرياته العبو األهرام وحتديدا 
الثالثي ابراهيم عبداملنعم ومحمد 

أمني وثامر محمد.
الى  وترجم االهرام سيطرته 
هدف����ني عن طري����ق احمد عدنان 

وثامر محمد.
وانتفض العبو االبراهيم في 
الثاني بفضل تألق جنم  الشوط 
الذي أرهق  الفريق حامت محمود 
دفاع االه����رام وأزعج حارس����ه 
التي  بتس����ديداته الصاروخي����ة 
ارتطمت احداها بالعارضة ثم أعلن 
العب االبراهيم أمني الشنبهاي عن 
نفسه مسجال هدفي التعادل لفريقه 
ليبقي على آمال فريقه في التأهل 

الى الدور التالي.
وفي ركالت الترجيح س����جل 
الشنهابي وحامت محمود لالبراهيم 
في حني اخفق ابراهيم عبداملنعم 
وثامر محم����د من االهرام ليتأهل 
ديوانية االبراهيم ويخرج االهرام 

من الدور االول.
وفي مب����اراة جاءت من طرف 
واحد لم يجد فريق املرحوم اوس 
التغلب على  البناي صعوبة في 
عبداهلل الكندري حيث دك البناي 
الكندري بسباعية تناوب  مرمى 
على تسجيلها ابراهيم مراد )أربعة 
أهداف سوبر هاتريك( ومانع راشد 
)هدفان( وإبراهيم اسحاق )هدف(، 
في حني سجل هدفي الكندري صقر 

الرشود وعبداهلل القالق.

المسبحي يواجه العمر

وتتواصل منافس����ات الدورة 
بإقامة ثالث مباريات اليوم االثنني 
ضمن مجموعة احلميضي، فيلتقي 
في األولى ديوانية الزيدان مع فريق 
الدوسري فيما  الشهيد مس����اعد 
العمر منافسه  سيواجه ديوانية 
املسبحي ويصطدم ديوانية التركي 

مع املختفي.
وتع����د املواجهة األولى األبرز 
خاصة ان الدوسري سبق له ان 
أطاح بفرق كبيرة من الدورة في 
األعوام املاضية ويضم بني صفوفه 
العديد من الالعبني املميزين الذين 
ميلكون خبرة واسعة في اللعب 
وسط أجواء دورة الروضان التي 
حتظى مبتابعة جماهيرية كبيرة 
غير مسبوقة بني مختلف الدورات 

الرمضانية.
اما الزيدان فهو من الفرق التي 
تطمح ال����ى ترك انطباع جيد في 
مشاركته االولى بالدورة ولكن مهمة 
الزيدان لن تكون سهلة على االطالق 
خاصة انه سيواجه صعوبات في 

التغلب على الدوسري.
الثانية، سيكون  املباراة  وفي 
فريق ديوانية العمر مرشحا فوق 
العادة لتخطي منافسه املسبحي 
الظه����ور االول للفريقني في  في 

الدورة.
ويعد العمر من الفرق التي متلك 
باعا طويال ف����ي دورة الروضان 
ودائما ما يزاحم الكبار على بلوغ 
األدوار النهائية، وكان العمر من 

الف����رق التي حقق����ت العديد من 
املفاجآت في املوسم املاضي، ولكن 
لن يستطيع العمر احملافظة على 
هذا املس����توى خالل مش����اركته 
احلالية لعدم متكنه من احلفاظ 
على الالعبني احملترفني الذين لعبوا 

معه في العام املاضي.

في املقابل يعد املس����بحي من 
الفرق اجلديدة على دورة الروضان 
وال يضم بني صفوفه جنوما كبارا 
ولكن ميلك هذا الفريق سالحا ال 
يستهان به وهو االصرار حيث أبدى 
عدد كبير من العبيه استعدادهم 
للفوز عل����ى العمر وتفجير اولى 

مفاج����آت الدورة وبل����وغ الدور 
الثاني.

وفي املباراة الثالثة، لن تكون 
مهمة ديوانية التركي سهلة إلقصاء 
املختفي من ال����دور األول خاصة 
ان األوراق الرابح����ة متعددة في 

الفريقني.

كميل: التحكيم جزء من منظومة العمل
أبدى احلكم الدولي الس���ابق س���عد كميل رئيس جلنة احلكام 
في الدورة سعادته باملشاركة في دورة الروضان للمرة العاشرة 
كحكم، واألولى كمشرف، مؤكدا انه سيشارك أخيرا في الدورة من 

دون ضغوط بعد ان اعتزل التحكيم.
وأكد على الدور الكبير الذي يبذله احلكام للمساعدة في إجناح 
الدورة على املستوى التنظيمي، الفتا الى ان احلكام جزء ال يتجزأ 

من منظومة العمل في الدورة.
وأوضح كميل ان التحكيم في دورة الروضان ليس س���هال كما 
يظن البعض، مش���يرا الى ان اذاعة مباري���ات الدورة على الهواء 
مباش���رة تضع احلكام حتت ضغوط ومراقبة الكثيرين ألدائهم، 
وأش���ار الى ان طبيعة املباريات الت���ي تقام داخل الصاالت تكون 
صعبة على احلكام لضيق املسافات، فضال عن ايقاع اللعب السريع 

في بعض األحيان.

سحب قرعة الكندري اليوم
جترى مساء اليوم االثنني مراسم سحب قرعة 
دورة الكندري والتي ستنطلق االربعاء املقبل 
على ملعب الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
مبنطقة مشرف. ويترقب عش����اق كرة القدم 
انطالق دورة الكندري والتي تش����هد في مسك 
ختامها املباراة التاريخية التي تقام بني اعضاء 
احلكومة ونواب مجلس األمة في اطار توثيق 
العالقات والتعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية بعيدا عن السياس����ة والرسميات 
وتلقى هذه املباراة التي تقام في ختام الدورة 
حضورا جماهيرا غفيرا حيث تكون الس����لطة 
الرابعة )الصحاف����ة( هي احلكم حيث يديرها 
الزميل وليد عبداللطيف النصف رئيس حترير 
جريدة القبس. من جهت����ه اكد رئيس اللجنة 
املنظمة ابراهيم الس����كني ان هناك اقباال كبيرا 
على املشاركة في الدورة في نسختها احلادية 
عشرة حيث يش����ارك في الدورة 64 فريقا مت 
تقس����يمهم الى اربع مجموعات مشيرا الى ان 
اللجنة املنظمة رص����دت جوائز قيمة للفريق 

الفائز بلقب الدورة وصاحب املركز الثاني كذلك 
هناك جوائز الفضل العب وحارس مرمى.

وقال ابراهيم الس����كني ان اللجنة املنظمة 
وضعت كل الترتيبات لألندية الالزمة إلجناح 
الدورة والعمل على تقدمي وجبة دسمة للجماهير 
ملشاهدة انشطة الدورة على ملعب الهيئة وأضاف 
قائال ان املباريات سوف يديرها احلكمان عيسى 
اجلساس وراضي احلداد وانه يتوجه بالشكر الى 
املسؤولني باحتاد الكرة على تعاونهم ومساعدتهم 
إلجناح الدورة. من جهته، قال عيسى اجلساس 
احلكم الدولي السابق ان املباريات ستقام بنظام 
خروج املغلوب م����ن مرة واحدة ومدة املباراة 
20 دقيقة على شوطني ويطبق القانون اخلاص 
بكرة القدم للصاالت.. وفي حال انتهاء املباراة 
بالتعادل يلج����أ الفريقان الى ركالت الترجيح 
حلسم الفريق الفائز واذا استمر التعادل مينح 
كل فريق ركلة واحدة، وتس����تمر حتى الركلة 
اخلامسة واذا استمر التعادل ستجرى عملية 

القرعة لتحديد الفريق الفائز. 

سعد كميل

الشهيد يواجه عناية للتأمين في أبرز مباريات اليوم األول

دورة بوخمسين الرمضانية تنطلق اليوم
تنطلق اليوم منافسات دورة 
الرابعة  الرمضانية  بوخمس���ني 
لكرة القدم على صالة عبدالعزيز 
اخلطيب في النادي العربي باقامة 
4 مباريات، تبدا األولى في 3:30 
عص���را بلقاء يجم���ع املنيع مع 
سبورت زون، وفي الساعة الرابعة 
يلعب عناية للتأمني مع الشهيد 
فهد االحمد، ويلتقي فريق املرحوم 
احمد الرومي مع فونو في 4:30، 
فيما يواجه فريق بوحديد فريق 
شركة التس���هيالت التجارية في 
املباراة االخيرة الساعة 5 مساء.

وتس���تمر منافس���ات الدورة 
حتى 12 رمض���ان، ومن املنتظر 
ان تش���هد اثارة ملا تضمه الفرق 
املشاركة )40 فريقا( من العبني 
مميزين يعدون من جنوم الدورات 
الدورة هذا  الرمضانية، وتتميز 
العام مبش���اركة 18 فريقا جميع 
العبيها من احملترفني، ما سيضيف 

املتعة واإلثارة بصورة اكبر.
وتقام ال���دورة بنظام خروج 
املغلوب من مرة واحدة، وسمحت 
اللجنة املنظمة بتسجيل 10 العبني، 
5 داخ���ل امللع���ب، و3 احتياط، 
وتواجد اثنني على املدرج، وتقسم 
املباراة الى شوطني، مدة كل شوط 
10 دقائق، على ان حتسم املباراة في 
حال التعادل ب� 3 ركالت ترجيحية، 
واذا استمر التعادل حتسم باجراء 

القرعة.

النسخة  اللجنة ستعمل خالل 
الدورة على تالفي  احلالية من 
التي حدثت خالل  الس���لبيات 
النس���خ املاضي���ة متوجه���ا 
بالش���كر باسمه وباسم أعضاء 
اللجنة وعائلة بوخمس���ني الى 
الفرق واجلماهير التي حتضر 

الدورة.
 ومتنى ان تسير الدورة على 
خير ما يرام من دون تعرض اي 
العب او فريق لعقوبات، موضحا 
ان احترام القوانني واالنصياع 
لقرارات احل���كام واالبتعاد عن 
االحتكاكات واحت���رام قرارات 
اللجنة املنظمة وتعليماتها أمور 
اساسية لسير الدورة من دون 
اي سلبيات. وأضاف ان اللجنة 
املنظمة ستعمل على خدمة الفرق 
والالعبني وستتعامل بحيادية 
تامة مع جميع الشكاوى التي قد 
تتلقاها اثناء الدورة النها مشكلة 
العدال���ة بني اجلميع  لتطبيق 
مطالبا جمي���ع الفرق بالتحلي 

باألخالق الرياضية.
يذكر ان اللجنة اس���تحدثت 
كأسا جديدة باإلضافة الى جائزة 
الفضل الع���ب وجائزة ألفضل 
ح���ارس مرمى، كم���ا يحصل 
الفريق الفائز باملركز االول على 
جائزة مالية قدرها 2000 دينار، 
وصاحب املركز الثاني على 1500 

دينار.

وف���ي الدور نص���ف النهائي 
واملب���اراة النهائية فانه في حال 
تعادل الفريقني، فسيتم منح وقت 
اضافي ملدة 10 دقائق مقسمة على 
شوطني، وفي حال استمر التعادل 
يتم اللجوء الى الركالت الترجيحية 

حتى يتحدد الفريق الفائز.
وطالب رئيس اللجنة املنظمة 
جواد مقصيد جميع العبي الفرق 

بااللتزام بقرارات احلكام، والتقيد 
بالشروط والقواعد التي وضعتها 
الدورة  اللجنة من اجل إخراج 
بأفضل صورة، مش���يرا الى ان 
تع���اون الالعبني سيس���هم في 

اجناحها.
واوضح ان الدورة وجدت من 
اجل شغل أوقات فراغ الشباب 
من خالل ممارسة هوايتهم، وان 

3 مباريات في اليوم الثاني لدورة الشايع
تتواصل اليوم االثنني دورة الشايع الرمضانية ال� 11 لكرة 
القدم الصاالت في يومها الثاني على صالة نادي كاظمة، وتقام 
اليوم في ال� 3:30 عصرا 3 مباريات فيلتقي فريق املرحوم طه 
العتيبي وديوانية احليدر في لقاء من الصعب التكهن بنتيجة 
ملا يضمه الفريقان من العبني يتميزون باملهارات الفنية العالية 

في كرة الصاالت.
وفي اللقاء الثاني، يحاول فريق فيوتش���ر جيت اخلروج 
فائزا امام فريق الشهيد حمد السمحان الذي يسعى هو اآلخر 
لتحقيق الفوز، وفي املباراة الثالثة يلتقي فريق فونو مع فريق 
املنيع في لقاء صعب ويتوقع ان يكون مثيرا وحماسيا. وفي 
بطولة املناطق يلتقي فريقا قطعة )5( مع اليرموك والس���رة 
م���ع العديلية وخيط���ان مع قطعة )3( وف���ي بطولة البراعم 
يلتقي الكويت مع احلنيان وش���يرمان مع العمالقة والعربي 

مع شباب يونايتد والغدير مع خيطان. ووجه رئيس اللجنة 
املنظمة هشام الشايع الدعوة الى بعض الشخصيات الرياضية 
والرموز السياسية للحضور ومشاهدة الدورة، ودعا اجلماهير 
الى متابعة املباريات واالستمتاع بالفرق املنافسة التي تضم 
مجموعة من الالعبني احملترفني واألجانب واملتميزين في مهارات 
كرة الصاالت. وأكد أن اللجنة املنظمة وضعت كل اإلمكانيات 
لنجاح الدورة والعمل على تقدمي وجبة كروية دسمة للجماهير 

وخدمة الشباب ملمارسة هوايتهم املفضلة.
وأضاف الشايع ان هناك مفاجأة كبرى للجماهير من خالل 
الس���حب اليومي الذي يقام عقب املباريات على جوائز قيمة، 
وتوجه بالشكر لقناة »سكوب« الفضائية الراعي الرسمي للدورة 
والتي تقوم بتقدمي اس���تديو حتليلي قب���ل انطالق املباريات 

اليومية فضال عن بثها على الهواء مباشرة.

شبكة العجمان تنطلق اليوم
تنطلق مساء اليوم االثنني في الساعة ال� 9 على مالعب 
نادي الس����احل دورة ش����بكة العجمان الثانية الرمضانية 
 لك����رة القدم حتت رعاية النائ����ب الصيفي مبارك الصيفي

ب� 8 مواجهات فسيلتقي في املجموعة األولى ايطاليا مع امللك، 
وديوانية العتيبي مع متفائلون، ومان يونايتد مع ميالن، 
وآل رش����يد مع أم الهيمان، وف����ي املجموعة الثانية األهلي 
السعودي مع مرحبا بكم، وربعنا مع الوطنية لالتصاالت، 
ودرب الزلق مع املرحوم محمود الفيلكاوي، والكتالوني مع 
الدفاع اجلوي. وطالب رئيس اللجنة املنظمة للبطولة محمد 
العجمي الفرق باحلضور قبل املباراة ب� 15 دقيقة لتسجيل 
االسماء مشيرا الى ان اي فريق يتأخر عن املباراة 10 دقائق 
يعتبر منسحبا. وبنينّ ان االقبال كان كبيرا على الدورة لكن 
اللجنة املنظمة للبطولة استقبلت 64 فريقا لضيق الوقت 
الن ال����دورة تختتم في 10 رمضان. وش����كر رعاية النائب 
الصيفي للدورة والدور الكبير الذي قام به الجناح الدورة 

ودعمها ماديا ومعنويا.


