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»كابنت« القادسية يتسلم الكأس من الشيخ مشعل طالل الفهد ورضا معرفي

)أحمد باكير( الزميل عبداهلل العنزي يتسلم درع »األنباء« من الشيخ مشعل طالل الفهد

ختام دورة القادسية لناشئي السلة

عبداهلل العنزي
اختتمت أم����س االول بطولة نادي القادس����ية 
للناش����ئني حتت 16 س����نة لكرة السلة التي أقيمت 
برعاية »األنباء« وش����هد حفل اخلتام تكرمي جميع 
الفرق املشاركة وهي القادسية والكويت والساحل 
والعربي، وقام كل من أمني سر نادي القادسية رضا 
معرفي ونائب مدير قطاع ناش����ئي كرة السلة في 
القادسية الشيخ مشعل طالل الفهد بتكرمي الفرق.

من جانبه، أكد الش����يخ مش����عل طالل الفهد ان 
البطولة اقيمت من اجل حتفيز الالعبني الناش����ئني 
على خوض املباريات، وزي����ادة خبراتهم، خاصة 
بعد تأجيل انطالق دوري الناش����ئني الى منتصف 
الشهر املقبل، بسبب مشاركة منتخب الناشئني في 

البطولة اآلسيوية.
ومتنى عل����ى جميع االندي����ة االهتمام بالقطاع 
الناش����ئني، واقامة عدد من ال����دورات الودية التي 
تس����بق انطالقة املوسم، لصقل مواهبهم وتأقلمهم 

على املشاركة في البطوالت منذ الصغر، مما يساهم 
ف����ي تطوير خبرتهم عندما يخوضون منافس����ات 

الدرجة االولى.
وشكر الفهد جميع من ساهم في اجناح الدورة 
التي اقيمت على مدى 3 أسابيع، وخص بالذكر رئيس 
التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق على رعايته 
البطولة، وقال: هذا االمر غير مستغرب، السيما ان 
»األنباء« كانت وما زالت تدعم وتساند جميع الفرق 

الرياضية في مختلف املراحل السنية.
من جهته، توجه مدرب ناشئي سلة القادسية 
عمار دالي بالش���كر الى الشيخ مشعل طالل الفهد 
و»األنباء« على تنظيم مثل هذه البطولة الودية، 
والتي كانت الفرق بأم���س احلاجة لها في الوقت 
احلالي، خاصة مع انش���غال عدد من الالعبني مع 
منتخب الناش���ئني، وقال: ان البطولة أتاحت لنا 
الوقوف على مس���توى فريقنا قبل خوض غمار 

بطولة الدوري.

الفهد يشكر يوسف خالد المرزوق على رعايته البطولة دوري السلة ينطلق اليوم
يحيى حميدان

تتربص الفرق الكبيرة بالقادس����ية مع انطالقة دوري كرة الس����لة 
في نس����خته ال� 47 وذلك إلزاحته عن احتكاره للقب في املواسم الثالثة 
املاضي����ة وجميع الفرق أعدت عدتها حلرمان األصفر من لقب رابع على 
التوالي بعد تعاقدها مع محترفني على مستوى عال سيكون مبقدورهم 
إزعاج القادسية احلاصل على لقب الدوري في 19 مناسبة طوال تاريخه 
)رقم قياسي(. هذا وستالقي الفرق الكبيرة اليوم نفسها امام مواجهات 
س����هلة وتعتبر من طرف عطفا على مس����تويات الفرق املقابلة، حيث 
سيستضيف القادسية في صالة فجحان هالل املطيري الساملية الوافد 
اجلديد على دوري كرة السلة، فيما يحل الشباب ضيفا على الكويت في 
صالته، في حني يواجه الساحل اختبارا سهال نوعا ما امام التضامن في 
اب����و حليفة، ويالقي اجلهراء الصليبخات في صالة األول، وتقام جميع 
املباريات في الساعة ال� 7 مساء. ويلعب نظام الدوري من دورين على 
ان تتأهل بعد ذلك الفرق أصحاب املراكز األول والثاني والثالث والرابع 

للمربع الذهبي والذي سيلعب أيضا من دورين.
هذا ويس����تهل القادسية حملته للدفاع عن لقبه امام الساملية بعدما 
أصب����ح أقوى مما مضى بعد تعاقده مع االميركيان جويل بوكس ونيك 
ذاكري والذي من خالل النظرة األولية على مس����توياتهما اتضح انهما 
سيشكالن عالمة فارقة في الدوري احمللي، إضافة إلى تصعيد عدد من 
الالعبني من فريق حتت 18 س����نة والذي س����اهموا في حصول منتخب 
الش����باب على لقب البطولة اخلليجية في اغس����طس املاضي. ومع كل 
هذا ميتلك املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف مدرب القادس����ية ترسانة 
من الالعبني يحلم أي مدرب بتواجدهم معه وذلك بتواجد العبني امثال: 
عبداهلل الصراف وفهاد الس����بيعي وصقر عبد الرضا واحمد س����عود 
وعبدالعزيز احلميدي والعائد من جديد سليمان الطبيخ بعد غيابه عن 

األصفر في املوسم املاضي.
من جانبه، يخوض الساملية أولى مبارياته في دوري الدرجة االولى 
لكرة الس����لة وهو يعلم متاما تواضع امكانيات����ه وذلك اثر عدم تعاقد 
إدارة النادي مع اي محترف أجنبي لتدعيم صفوف الفريق الذي يقوده 

املدرب الوطني وليد الهندي.
اما في املواجهة التي س����تجمع الكويت بالش����باب، يطمح األول إلى 
الذهاب بعيدا في بطولة الدوري للموسم احلالي واحلصول على اللقب 
الذي سبق وان حصل عليه األبيض في 5 مناسبات وسيكون لزاما على 
العبي الكويت استعادة اللقب من جديد من القادسية، خاصة ان الفريق 
لديه مزيج اكثر من رائع من العبي اخلبرة والشباب وايضا احملترفني 
وهم االميركيان ايرا كالرك واندريه بيت��س الل��ذان يخوضان موسمها 
الثال��ث عل��ى التوال��ي مع الفريق. وفي اجلهة األخ��رى، استعد الشباب 
الطامح إل��ى حتس����ني نتائج��ه في دوري هذا الع��ام بشك��ل جيد بعد 
إقامته معسكرا تدريبيا خارجيا في القاهرة أكتوبر املاضي وتعاقد مع 
احملترف النيجيري بوني فاست الذي يلعب في مركز السنتر والبحريني 

حسن عبدالنبي.
ويعتبر الشباب الذي يقوده فنيا الصربي بردراغ بيتروفيتش من 
الفرق الطموح التي تس����عى الى تطوير نفس����ها والتقدم اكثر في سلم 
ترتي����ب فرق الدوري من خالل احلفاظ على اجلهاز الفني نفس����ه الذي 
كان متواجدا املوس����م املاضي، إضافة الى الدعم الالمحدود الذي يتلقاه 

الفريق من ادارة النادي.
وفي ابو حليفة، يخوض الساحل الذي سبق له وان حصل على لقب 
الدوري مرة واحدة كانت في موسم 99/98 اختبارا سهال امام التضامن. 
ويعد الس����احل الذي يقوده فنيا املدرب الوطني سالم الداود من الفرق 
التي دائما ما تش����كل ازعاجا كبيرا للفرق الكبيرة ودائما ما يساهم في 
خلط األوراق من خالل املستويات الكبيرة التي يقدمها الفريق في املواسم 
املاضية، وبعد تعاقد إدارة النادي مع احملترف االميركي ويني هيوسنت 
سيكون شكل الفريق مغايرا عما كان عليه في املواسم املاضية من خالل 
اكتفائه في التواجد باملربع الذهبي فقط ومن املمكن ان يذهب الساحل 

بعيدا متى ما أدرك العبوه حجم االمكانيات التي ميتلكونها.
اما في املواجهة التي س����تجمع اجلهراء مع الصليبخات، سيدش����ن 
»اجلهراويون« املتوجون بلقب الدوري في 5 مرات مشوارهم في املوسم 

احلالي أمام الصليبخات املتطور.

الزميل طالل احملطب

الكويتي لكرة الطاولة رقمي 953 
و954 إذ يفيد األول بأنه ال يوجد 
في س���جالت االحتاد ما يثبت ان 
املدعي مقيد بسجالته كالعب بينما 
ورد بالكتاب الثاني إلغاء الكتاب 
األول واعتماد ما جاء بهذا الكتاب 
من انه ال توجد في االحتاد الكويتي 
لكرة الطاولة سجالت لفترة ما قبل 
االحتالل 1990 ومن ثم ملا كان ذلك 
وكان الثابت باألوراق ان املدعي قدم 
ما يفيد مزاولت���ه للعبة منذ عام 
1971 الى عام 1976 حسب الشهادة 
املقدمة من أمني سر نادي خيطان 
الرياضي املؤرخ���ة في 2009/1/7 
والتي ل���م ينكرها املدعى عليهما 
األول والثاني بصفتهما أو ينازعا 
في صحتها مبا مفاده توافر أحد 
الشروط املطلوبة لترشح املدعي 
ادارة االحتاد  لعضوية مجل���س 
الكويتي لكرة الطاولة واملنصوص 
عليها في البند 3 فقرة أ من املادة 35 
بشأن النظام األساسي النموذجي 
املوحد لالحتادات الرياضية وهو 
مزاولته للعبة فعليا ملدة 4 سنوات 
ميالدية على األقل في اي مرحلة 
س���نية بأحد األندي���ة الرياضية 
األعضاء في االحتاد ومضى على 
اعتزاله اللعبة وعدم إدراج اسمه 
في سجالت االحتاد سنة ميالدية 
كاملة على األقل اضافة الى الشرطني 
الواردين في البندين األول والثاني، 
السيما ان كتاب االحتاد الكويتي 
لكرة الطاولة عجز عن اثبات مزاولة 
املدعي للعبة خالل الفترة املشار 
اليها من عدمه لفقدان الس���جالت 
خالل فت���رة االحتالل، األمر الذي 
يكون معه الق���رار املطعون فيه 
الترشح كممثل  باس���تبعاده من 
لنادي خيطان الرياضي قائما على 
أساس غير سليم مما ال مناص معه 
من القضاء بإلغائه مع ما يترتب 
على ذلك من آثار. وعن املصروفات 
فان احملكمة تلزم بها املدعى عليه 
األول بصفته خلس���رانه الدعوى 
عمال باملادة 1/119 مرافعات. ولهذه 
األس���باب حكمت احملكمة بقبول 
الدعوى شكال وفي املوضوع بإلغاء 
الق���رار املطعون في���ه رقم 17918 
الصادر بتاريخ 2008/12/16 مع ما 
ترتب عليه من آثار وألزمت املدعى 
عليه األول باملصروفات و500 دينار 

مقابل أتعاب احملاماة الفعلية.

الطاولة  الكويتي لك���رة  االحتاد 
كتابه رق���م 2008/953 الى الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة ردا 
على كتابها رقم 17918 املشار اليه 
بأنه ال يوجد في سجالت االحتاد 
م���ا يثبت مزاولت���ه للعبة إال انه 
أحلقه بكت���اب آخ���ر يحمل رقم 
2008/954 يفيد مبطالبته بإلغاء 
الكتاب الس���ابق واعتماد ما ورد 
بالكتاب من فقد االحتاد الكويتي 
لكرة الطاولة سجالته عن فترة ما 
قبل االحتالل العراقي واخلاصة به 
وبتاري���خ 2008/12/16 صدر قرار 
الهيئة املذكورة باستبعاد املدعي 
من الترشح لرئاسة االحتاد لعدم 
استيفائه الشروط املطلوبة فتظلم 
من ذلك القرار بتاريخ 2009/1/12 
إال ان تظلمه قوبل بالرفض بتاريخ 
2009/1/19 وانه ينعى على القرار 
املطع���ون عليه بتوافر ش���روط 
الترشح به اذ انه سبق ان أصبح 
عضوا في نادي خيطان الرياضي 
خالل الفترة م���ن 1993 الى 1997 
الطاولة  فضال عن ممارسة لعبة 
بالن���ادي األخير خالل الفترة من 
1971 الى 1976 وهو ما دعاه إلقامة 
الدعوى الراهنة بغية القضاء له 
بطلباته. وحيث انه ملا كان ما تقدم 
وهديا به وكان الثابت من القرار 
املطعون فيه باستبعاد املدعي من 
ادارة  الترشيح لعضوية مجلس 
االحتاد الكويتي لكرة الطاولة لعدم 
وجود ما يفيد مزاولته اللعبة ملدة 
4 س���نوات اضافة الى عدم توافر 
باقي الشروط األخرى املنصوص 
عليها في املادة 35 املشار اليها قد 
ارتكن في ذلك الى كتابي االحتاد 

مبارك الخالدي
أصدرت الدائرة اإلدارية الثانية 
باحملكمة الكلية بجلستها املنعقدة 
بتاريخ 14 أكتوبر املاضي حكمها 
في القضية 2009/441 املرفوعة من 
الزميل طالل احملطب ضد رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بصفته، ورئيس مجلس 
ادارة احتاد كرة الطاولة بصفته، 
ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بصفته والتي طالب فيها 
الق���رار املطعون  احملطب بإلغاء 
فيه رق���م 17918 والصادر بتاريخ 
16 ديسمبر 2008 بقبول الدعوى 
شكال وفي املوضوع بإلغاء القرار 
اإلداري املطعون فيه مع ما ترتب 
عليه من آث���ار وألزمت مدير عام 
الهيئة باملصروفات و500 دينار 
مقابل أتعاب احملاماة وبذلك أصبح 
مجلس إدارة احتاد الطاولة مجلسا 
غي���ر ش���رعي. وكان احملطب قد 
عقد اخلصومة ضد املدعى عليهم 
الس���تبعاده من الترشح لرئاسة 
احت���اد كرة الطاول���ة كممثل عن 
نادي خيطان استنادا الى قرار غير 
سليم كان ال مناص للقضاء من ان 
يتص���دى له ويلغيه مع ما ترتب 
عليه من آثار. وجاء في حيثيات 
احلكم: بعد االطالع على األوراق 
وسماع املرافعة واملداولة، وحيث 
ان وقائع الدعوى تخلص في ان 
املدعي عقد اخلصومة قبل املدعى 
عليهم بصفتهم بصحيفة أودعت 
إدارة الكتاب في 2009/3/4 وأعلنت 
قانونا بغية احلكم بقبول الدعوى 
شكال وفي املوضوع بإلغاء قرار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الصادر بالكتاب رقم 17918 بتاريخ 
2008/12/16 باستبعاده من الترشح 
لرئاس���ة االحت���اد الكويتي لكرة 
الطاولة مع م���ا يترتب على ذلك 
من آثار وإلزامهم املصروفات ومقابل 
أتعاب احملاماة الفعلية وقال بيانا 
لذلك انه بتاريخ 2007/7/21 وجه 
أمني س���ر عام احتاد كرة الطاولة 
الكويتي الكت���اب رقم 2007/327 
الى نادي خيطان الرياضي بشأن 
ترشيح ممثل عن النادي لعضوية 
مجل���س إدارة االحت���اد الكويتي 
لكرة الطاولة ومت ترش���يحه من 
قبل النادي املذكور ملنصب رئيس 
االحتاد وبتاريخ 2008/12/15 أصدر 

بعد حكم الدائرة اإلدارية الثانية بالمحكمة الكلية

القضاء ينصف الزميل المحطب
ويعتبر اتحاد الطاولة »غير شرعي«

ناصر العنزي
ل����وال بدر املطوع خلس����ر 
األزرق، ولواله ملا قلب منتخبنا 
تأخره بهدف إلى فوز بهدفني 
على اندونيسيا، فقد كان البدر 
جنما س����اطعا س����جل هدفني 
مبهاراة وتالعب باخلصم كيفما 
شاء، باختصار كان بدر املطوع 
هو خطي الوسط والهجوم معا 
مع احترامنا لكل زمالئه إال أن 

عطاء بدر كان مميزا للغاية.
وبذلك الف����وز الغالي رفع 
األزرق رصيده الى 6 نقاط ثانيا 
بعد اس����تراليا 7 نقاط ضمن 
املجموع����ة الثانية لتصفيات 

كأس آسيا.
لم يكن باستطاعة منتخبنا 
ان يسجل في الشوط األول ألنه 
بال أني����اب فكان يصل بكرته 
إلى داخ����ل منطقة اجلزاء ثم 
يتركها خلصمه وهكذا فقد كان 
هجومه هش����ا للغاية ومرت 
أغلب الكرات بردا وسالما وال 
ميكن الحمد عجب أن يقوم بكل 
شيء وحده في ظل تراج���ع 
بدر املطوع لصناعة األلعاب، 
صحي����ح ان عجب لم يتمكن 
من »ترويض« بعض الكرات 
اخلط����رة إال أن خط الهجوم 
كان بحاج����ة إل����ى كثافة من 
العبينا ومساندة من أفراد خط 
الوسط، وال ميكن ألي فريق 
ان يس����جل هدفا وهو يعتمد 
على »منط« واحد من اللعب 
اختراقات من العمق، ما سهل 
على اندونيسيا حفظ طريقة 
لعب منتخبنا، فأين التنوع في 
اللعب؟ وأين حركة االطراف؟ 
وأين املباغتة في التسديد من 
خارج املنطقة؟ لم يحصل أي 
ش����يء عن ذلك فقد كان أفراد 
منتخبنا يتناقلون الكرة وكأن 
تس����جيل الهدف في جيوبهم 
فكان الرد عنيفا من اندونيسيا 
بتسجيل هدف السبق بضربة 
رأس قوية م����ن بومبانغ اثر 
ركلة ركنية وسط عدم رقابة 
م����ن العبين����ا )33(، وازداد 
العبء على العبينا بعد الهدف 

انتصار اوزبكستان

وفازت اوزبكس���تان على 
ماليزيا 3-1 في طش���قند في 

املجموعة الثالثة.
وسجل س���يرفر جباروف 
)46( والكسندر غينريخ )57 
اه���داف اوزبكس���تان،  و65( 
ومحمد بن عب���د الرزاق )68( 

هدف ماليزيا.

فوز سورية

وعاد املنتخب السوري من 
هانوي بف���وزه الثالث، بعدما 
تغلب على مضيفه الڤيتنامي 

1-0 في املجموعة الرابعة.
ويدين املنتخب الس���وري 
بفوزه الى رجا رافع الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
االخي���رة، مانحا بالده النقطة 
ال� 9، بعد ان فاز في مباراتيه 
األوليني على الصني 3-2 ولبنان 

.0-2
وعزز املنتخب الس���وري 
صدارته، وابتعد بفارق 6 نقاط 

عن املنتخب الصيني.

إيران تهزم األردن

وعمق املنتخ���ب االيراني 
جراح ضيف���ه االردني بعدما 
تغلب عليه 1-0 في طهران في 

املجموعة اخلامسة.
وتدين ايران بفوزها الثاني 
الى العب وس���ط اوساسونا 
االسباني جواد نيكونام الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد في 
الدقيق���ة 72، ليحافظ منتخب 
بالده على ص���دارة املجموعة 
برصيد 7 نق���اط، فيما حتتل 
تايلند املركز الثاني برصيد 5 
نقاط بعد فوزها على سنغافورة 

 .1-3

لبنان يخسر أمام الصين

وعاد املنتخب الصيني من 
الثاني بعدما  بيروت بف���وزه 
تغلب عل���ى مضيفه اللبناني 
2-0 وس���جل الهدفني يو هاي 

)45( وكو بو )72(.

االنصاري )محمد جراغ( طالل 
العامر، عبداهلل البريكي )حمد 
العنزي( وليد علي، بدر املطوع، 
أحمد عجب )جراح العتيقي(.

أستراليا تهزم عمان

وضمن مجموعة منتخبنا، 
خطف املنتخب األسترالي فوزا 
ثمينا من املنتخب العماني 1-2 

امس في مسقط.
وسجل لوك ولكشير )42( 
وبريت إميرت���ون )82( هدفي 
استراليا، وخليفة عايل )15( 
هدف عمان. لعبت أستراليا ب� 
10 العبني منذ الدقيقة 15، بعد 
طرد انطون���ي وليامز، بيد ان 
العددي لم يؤثر على  النقص 
املنتخب األسترالي الذي لعب 
مدافعا مستغال الكرات املرتدة 

وجنح في اقتناص الفوز.
وانفردت استراليا بصدارة 
املجموعة بع���دما رفعت رصيدها 
الى 7 نقاط، بفارق 3 نقاط امام 
التي  السابقة عمان،  شريكتها 
الثانية على  منيت بخسارتها 
التوالي امام استراليا بعد االولى 

0-1 في ملبورن.

ابعد الكرة برأسه من على خط 
املرمى.

مثل االزرق: نواف اخلالدي، 
فهد عوض، مساعد ندا، يعقوب 
الطاه���ر، احمد العي���دان، فهد 

يفسد الفوز بعدما خرج لكرة 
عالية فس���قطت منه بسهولة 
وانكشف مرماه وسدد املهاجم 
االندونيسي الكرة نحو املرمى 
هدفا مؤكدا ولكن جراح العتيقي 

على املدرب اخراجه مبكرا.

الخالدي كاد »يخربها«

وكعادته في اخلروج اخلاطئ 
عن مرماه كاد نواف اخلالدي ان 

إل���ى قليل من  كنا بحاجة 
التركيز كي نصل بسهولة إلى 
مرمى اخلص���م ولكن العبينا 
اسرفوا في االستالم والتسليم 
خصوصا احمد عجب الذي كان 

وتعثرت كراته ولم يستفد من 
7 ركالت ركني����ة في حني ان 
اندونيسيا سجلت هدفها من 
الركل����ة الركنية الوحيدة لها 

في الشوط األول.
وأجرى مدرب االزرق غوران 
توڤاريتش تعديالت في صفوف 
منتخبنا واشرك محمد جراغ 
وحمد العن����زي بدال عن فهد 
البريكي  االنصاري وعبداهلل 
وجنح االزرق في تسجيل هدف 
التعادل من ضربة جزاء بعد 
عرقل����ة وليد علي تصدى لها 
بدر املطوع وسدد الكرة على 
يس����ار احلارس )59( ووقع 
منتخبنا في أخط����اء كثيرة 
ولم يقم خط الوسط بواجباته 
التمرير فكان  وكثرت اخطاء 
ب����در املطوع وح����ده يصول 
ويج����ول بامللع����ب وزمالؤه 
يتفرجون عليه����ا ولواله ملا 
خرج االزرق فائزا بعدما سجل 
الهدف الثاني والفوز بطريقة 
الكبار بعدما مرر له وليد علي 
الكرة وارسلها »البدر« رائعة 
في الزاوية البعيدة للحارس 

االندونيسي.

قلب تأخره إلى فوز على إندونيسيا في تصفيات كأس آسيا 2011

»بدر« األزرق ماله شبيه

)هاني الشمري(مرزوق الغامن والشيخ طالل الفهد ود. روال دشتي وعدنان املطوع وفيصل اجلزاف يصفقون لألزرقبدر املطوع جنم املباراة األول يقتحم مرمى اندونيسيا

ترتيب المجموعة الثانية
المجموععليهلهخسرتعادلفازلعبالمنتخب
4211327استراليا
1326-32الكويت
4112234عمان

21122-3اندونيسيا

غوران: راض عن المستوى

األزرق يطير إلى جاكرتاالمطوع: أهدي الفوز للجماهير

قال الصربي غوران توفاريتش مدرب منتخبنا الوطني
انه راض عن املس��توى الذي قدمه الالعبون في املباراة، 
مضيف��ا بأن »االزرق« قادر على انت��زاع النقاط الثالث من 
اندونيس��يا ف��ي جاكرتا في مب��اراة االربع��اء املقبل مثلما 
فعلناها في اس��تراليا. وطالب غوران الالعبني بأداء مجهود 

مضاعف في املباريات املتبقية في التصفيات.

اه��دى جنم االزرق بدر املطوع الفوز الى اجلماهير الكويتية
كاف��ة، مؤكدا ان اجلماهير الغفيرة التي حضرت الى س��تاد 
كيفان س��اهمت في رفع الروح املعنوية لدى الالعبني. واضاف 
املطوع ان االزرق قطع حاليا نصف املشوار نحو التأهل لكأس 
اس��يا 2011 والنصف الثاني من املش��وار سيكون اشد صعوبة 

ونحتاج لتضافر اجلهود لكي نتأهل.

يغادر في الس��اعة الثانية فجر اليوم وفد منتخبنا الوطني
االول لكرة القدم الى العاصمة االندونيسية جاكرتا وذلك 
خلوض مب��اراة االياب امام املنتخب االندونيس��ي. ويضم 
الوفد املغادر 25 العبا وستكون املغادرة على طائرة خاصة 

برئاسة رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ أحمد اليوسف.


