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الشيخ أحمد اجلابر وعادل الغريب يقدمان درعا إلى حمد الفالح

كبار احلضور يتوسطون الالعبني الفائزين

)اسامة البطراوي( العبو أزرق الهوكي قبل مغادرتهم في املطار

بعد فوزه على الشطي في ختام مميز للبطولة

عبدال يتوج بطاًل لتنس »الكويتية«
اختتمت مساء اول من أمس منافسات بطولة 
التنس املفتوحة برعاية اخلطوط اجلوية الكويتية 
التي استمرت منافساتها على مدى ثالثة اسابيع 
وشارك فيها عدد كبير من الالعبني والالعبات من 
جميع الفئات، وشهدت حضورا جماهيريا متميزا 
على مدى ايام البطول���ة إضافة إلى انها حظيت 
بحضور ديبلوماسي الفت من خالل مشاركة عدد 
من سفراء الدول األوروبية في مباريات البطولة 

ومتابعتها.
وشهد اليوم اخلتامي للبطولة إقامة نهائي فئة 
املاستر الذي جمع بني هاشم عبدال وعلي الشطي، 
وقد قدم الالعبان مباراة مثيرة وحماسية متكن 
فيها هاشم عبدال من الفوز 2 � 1، وجاءت االشواط 
7 � 6 و7 � 5 وكس���ر التعادل 10 � 5 وسط متابعة 
كبيرة من كبار املس���ؤولني في اخلطوط اجلوية 
الكويتية واحتاد التنس والعديد من السفراء وعدد 
كبير من العبي األندية وأسر الالعبني املشاركني 

في البطولة.
وف���ي نهاية املباراة ق���ام راعي احلفل رئيس 
مجل���س إدارة اخلطوط اجلوي���ة الكويتية حمد 
الفالح ورئيس االحتاد الشيخ أحمد اجلابر بتوزيع 
اجلوائز والهدايا على الفائزين وعلى اللجان العاملة 

في البطولة.
 من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية حمد الفالح انه يسعدنا أن نرحب 

بكم مبناسبة ختام البطولة التي تقام للسنة الثالثة 
على التوالي برعاية مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 

الكويتية وشركة بهبهاني للسيارات.
وأشار الى ان مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
حترص كل احلرص على دعم ومؤازرة أنش���طة 
احتاد التنس وتسخر من أجلها كافة اإلمكانيات 
املتاحة واملمكنة دعما ملسيرة متيز الرياضيني في 
جميع امليادين وتشجيعهم على البذل والعطاء.

وتوجه بالشكر لرئس وأعضاء مجلس إدارة 
احتاد التنس واللجن���ة املنظمة للبطولة ونادي 
اليرم���وك على اس���تضافته البطولة ووس���ائل 

اإلعالم.
ومن جانبه أشاد رئيس احتاد التنس الشيخ 
احمد اجلابر بالتنظيم الرائع للبطولة التي شارك 
فيه���ا أكثر من 400 العب والعبة في كافة الفئات 
السنية للعبة فضال عن فئة السفراء والديبلوماسني 
حيث بلغ عدد املباريات 700 مباراة وجنحت اللجنة 

املنظمة في إدارة جميع هذه املباريات.
وأشاد اجلابر باملستوى الفني لالعبني والتغطية 
اإلعالمية املتميزة كما توجه اجلابر بالشكر ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية برئاسة رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب حمد الفالح على رعاية 
البطولة ملدة ثالث س���نوات متواصلة كما شكر 
اجلابر شركة بهبهاني للسيارات برئاسة علي مراد 

بهبهاني على الرعاية الذهبية للبطولة.

األهلي يبحث عن النقاط الثالث أمام المصري
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تنطل����ق اليوم منافس����ات اجلولة ال� 20 
للدوري املص����ري، بإقامة اربع مباريات من 
املتوقع أن تشهد ندية وإثارة، حيث يتقابل 
في الرابعة مس����اء بتوقي����ت الكويت احتاد 
الشرطة مع املنصورة واجلونة مع املقاولون 
العرب، بينما يتقابل حرس احلدود مع بترول 
اسيوط واالنتاج احلربي مع بتروجيت في 
السادسة والربع مساء، واخيرا يحل املصري 
البورسعيدي ضيفا على االهلي في الثامنة 

والنصف مساء.
وستحظى مباراة االهلي مع املصري التي 
س����تقام الليلة على ستاد القاهرة باالهتمام 
االكبر من قبل اجلماهير املصرية ليس بسبب 
الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها االهلي، او 
النتائج غير املرضية والعروض املتواضعة 
التي يقدمها الفريق االحمر في اخر مبارياته 
بالدوري، وامنا نظرا الى ان لقاءات الفريقني 
اصبح����ت تتصف بالندية الش����ديدة وقوة 

االداء.
 ويبحث االهلي بشتى الطرق عن النقاط 
الثالث اخلاصة به����ذا اللقاء ملواصلة زحفه 
نحو منصة التتويج باللقب الس����ادس على 
التوالي، خاصة بعد املنافسة الشرسة الذي 
اصبح الفريق االحمر يواجهها من منافس����ه 
التقليدي الزمالك الذي جنح في تعديل معظم 
صفوفه واوضاعه باملس����ابقة معلنا رفضه 
وجود االهلي منفردا على ساحات البطوالت، 
ومن هنا حتديدا تتدفق الدوافع القوية التي 

جتعل االهلي حريصا على اقتناص النقاط 
الثالث اخلاصة بلقاء اليوم.

وعلى ملعبه يستضيف اجلونة نظيره 
املقاول����ون العرب في مواجه����ة يطمع فيها 
الفريقان في الفوز عل����ى االخر، اما اجلونة 
املتراجع فيواجه جهازه الفني بقيادة اسماعيل 
يوسف ظروفا غاية في الصعوبة، حيث يحتل 
الفريق املركز الثالث عش����ر بجدول الدوري 

برصيد 18 نقطة.
على اجلانب اآلخر يسعى املقاولون إلى 
التغلب على كل الظ����روف التي تواجهه في 
هذا اللقاء، بعد ان اصبح الفريق يحتل املركز 

العاشر برصيد 23 نقطة.
ويستضيف احتاد الشرطة نظيره املنصورة 
على ملعب كلية الش����رطة في مباراة البحث 

مبكرا عن االمان.
الزمالك يحتج

ومن ناحية اخرى، تق����دم نادي الزمالك 
باحتجاج رسمي لالحتاد املصري لكرة القدم 
على أحداث الشغب التي واجهها الفريق في 
محافظة السويس عقب مباراته أمام بتروجيت. 
وأكد إبراهيم حسن املنسق العام لفريق الكرة 
أن االحتجاج يأتي بعد تعرض الفريق للرشق 
باحلجارة من قبل جماهير النادي البترولي، 
عقب املباراة التي أنهاها الزمالك بنتيجة 2-3 
في لقاء مؤجل من اجلولة ال� 17 بالدوري املمتاز. 
ونتج عن هجوم بعض من جماهير السويس 

على حافلة الزمالك تهشيم زجاجها.

»االنتقالية« تخاطب عددًا من 
االتحادات إلجراء مباريات ودية 

السعيد يتراجع عن استقالته

عبداهلل العنزي
أرسلت اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة 
كتبا الى احتادات مصر وليبيا وجنوب افريقيا واملغرب وعمان 
واستونيا من اجل اقامة مباريات ودية في ابريل ومايو املقبلني 
وكذلك تنتظر رد بعض هذه االحتادات باملوافقة على املشاركة 

في دورة رباعية تستضيفها الكويت في يونيو املقبل. 
وقال رئيس جلنة التدريب في احت���اد الكرة مبارك النزال 
ان اللجنة من اآلن تريد وضع مخطط ش���امل ومتكامل إلعداد 
األزرق لالستحقاقات املقبلة واألولوية اآلن تكون في مخاطبة 
بعض االحتادات خلوض مباريات ودية خالل فترة التوقف او 
في »فيفا داي« النها ستساهم في تطور مستوى االزرق وجتربة 
عدد من الالعبني الذين قد يتم اختيارهم من قبل املدرب الصربي 
غ���وران توفاريتش خالل الفترة املقبلة. وبني النزال ان الفترة 
املقبلة حتتاج الى تكاتف اجلميع وإعالء مصلحة األزرق فوق 
املصلحة الشخصية من اجل ان يكمل منتخبنا مسيرة النجاح 
التي بدأها بالتأهل الى نهائيات آس���يا بالدوحة 2011، مبينا ان 
الالعب���ني اثبتوا انهم على قدر املس���ؤولية رغم الظروف التي 
مروا بها في السابق لذلك يجب ان نعمل ملصلحتهم ونضع في 
احلسبان ان االهتمام والعمل اجليد املتواصل يؤدي الى النجاح 

وتأتي ثماره بسرعة وهذا ما حدث في الفترة السابقة.
وأكد النزال ان الباب مفتوح الختيار اي العب جديد وال يوجد 
حتفظ على اي العب بل بالعكس يبقى القرار األول واألخير بيد 

املدرب غوران ومساعده عبدالعزيز حمادة.

أعلن أمني الس���ر في مجلس اإلدارة الشرعي لنادي الشباب 
صالح بداح انه جنح في اقناع عضو املجلس مش���عل السعيد 
بالعدول عن اس���تقالته من عضوية املجلس والتي كان تقدم 

بها مؤخرا.
وكشف بداح ان السعيد تقدم باستقالته تضامنا مع األندية 
الثمانية التي لم تعد مجالس اداراتها حتى اليوم واحتجاجا على 
قرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة التي أصبحت تتعامل 
مع الرياضيني بطريقة غي���ر الئقة، ولعل أكبر دليل على ذلك 
قرارها التعسفي بحل مجالس ادارات 10 اندية محلية ال لشيء 
اال ألنها اعلنت عن رأيها في تعديل مادة مخالفة أصال للقوانني 

احمللية في النظام األساسي الحتاد الكرة.
وأضاف بداح ان مجلس ادارة نادي الشباب رفض استقالة 
الس���عيد وكلفه باالجتماع معه وهو ما أس���فر عن عودته عن 

االستقالة.

»يد« الفحيحيل للتأهل أمام السالمية
فوز مهم لليرموك على التضامن

حامد العمران
حقق اليرموك فوزا مهما على 
التضامن 36-28 )الشوط األول 
18-10( محافظ���ا على حظوظه 
في التأهل إلى دوري الكبار الذي 
سيضم 6 فرق في اللقاء الذي جرى 
أمس على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية ضمن االسبوع التاسع 

لدوري الدمج لكرة اليد.
ورفع اليرموك رصيده الى 9 
نقاط محتال املركز السادس مؤقتا، 
فيما بقي التضامن على رصيده 

السابق بنقطتني.
سيطر اليرموك على مجريات 
املباراة بفضل خبرة العبيه وسرعة 
تنفيذ الهجوم املرتد مستغال بطء 
عودة العبي التضامن إلى الدفاع 
ليس���جل نصير حسن وصالح 
املوسوي ومحمد عوض إلى جانب 
تنفيذ بعض اجلم���ل التكتيكية 
التي أدت إلى تفكك دفاع التضامن 

املتقدم وهذا ما رفع الفارق الى 9 
اهداف الى جانب بروز احلارس 

املتألق محمد متعب.
وفي الشوط الثاني حتسن اداء 
التضامن قليال واستطاع صانع 
االلعاب شجاع املطيري ان يحسن 
من أداء فريق���ه بتمريراته والى 

العب الدائرة يوسف بهبهاني.
وظهر الناش���ئ سعود سليم 
على فترات وقدم مستوى جيدا. 
فيما جنح اجلناح االيس���ر سعد 
الرش���يدي في تشكيل جبهة من 
ناحية اليسار الى جانب اجلناح 
االمين ش���مالن حمد ما ادى إلى 
تقليص الفارق الى 4 اهداف ولكن 
لم يس���تمر احلال طويال ليعود 
اليرموك إلى خطورته ويوس���ع 
الفارق م���ن جديد كي ال يقع في 
احملظور مع نهاية املباراة ليتسع 

إلى 8 اهداف.
أدار اللقاء بنجاح الدولي فاضل 

حيدر والقاري صالح مراد.
وتقام اليوم مباراتان، فيلتقي 
خيطان )6 نقاط( مع الشباب )8( 
في اخلامس���ة مساء واللقاء يهم 
الثاني الذي يريد أن يستعيد املركز 
السادس ليقترب من التأهل إلى 

دوري الكبار.
وفي اللقاء الثاني الذي سيحظى 
باهتمام أكب���ر يلعب الفحيحيل 
املتصدر )16 نقطة( مع الساملية 

)13( في ال� 6:30.
وفي حال فوز األحمر يتأهل 
رسميا قبل انتهاء الدوري بأربع 
مراح���ل فيما يطمح الس���ماوي 
لتحقيق الفوز حتى يكون قريبا 
من التأهل، والفريقان عادا قبل 3 
ايام من معسكر خارجي، حيث 
عس���كر الفحيحي���ل في تونس 
والس���املية في القاه���رة، وهذا 
يعني انهما جاهزان من الناحيتني 

البدنية والفنية.

العجمي: الهوكي قادر على انتزاع  لقب »التحدي اآلسيوية«

األهلي والسد لتجاوز الكبوة  في »أبطال آسيا«
يتطلع االهلي االماراتي وضيفه السد القطري 
الى جتاوز خسارتهما الكبيرتني في اجلولة االولى 
وحتقيق فوزهم���ا االول عندما يلتقيان اليوم في 
س���تاد راش���د في دبي ضمن منافسات املجموعة 

الرابعة من دوري ابطال اسيا لكرة القدم.
وكان االهلي سقط في اجلولة االولى امام مضيفه 
ميس كرمان االيراني 2-4، والسد امام ضيفه الهالل 

السعودي 0-3 في الدوحة.
وضمن ذات املجموعة، يأمل الهالل السعودي 
في استمرار نتائجه املتميزة في البطولة القارية 
عندما يستضيف ميس كرمان في ستاد امللك فهد 

الدولي في الرياض.
وفي املجموعة الثالثة، يس���عى العني االمارتي 
الى حتقيق نتيجة ايجابية عندما يحل ضيفا على 
سيباهان االيراني في ستاد نقش جهان في اصفهان. 
من جهته، يبدو سيباهان حاليا في افضل أحواله 
الفنية بعدما اقترب من حسم لقب الدوري االيراني 
لصاحله حيث يحتل املركز االول برصيد 56 نقطة 

وبفارق اربع نقاط عن زوبهان الثاني.
الش���باب  وف���ي ذات املجموع���ة، يخ���وض 
السعودي مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على 

باختاكور.

اك���د رئي���س احت���اد هوكي 
اجلليد فهيد العجمي ان املنتخب 
الوطني ق���ادر على انتزاع لقب 
بطولة التحدي االس���يوية التي 
تستضيفها تايوان في 28 اجلاري 
لغاية 5 ابريل املقبل بسبب اصرار 
الالعبني على حتقيق الكأس االولى 
حتت مظلة االحتاد الدولي وفي 
مشاركة رسمية وقوية في القارة 

الصفراء.

واف���اد العجمي لدى مغادرة 
وفد الهوكي الى معسكر تايلند 
مساء امس ان املعسكر سيكون 
فرصة لعدد من الالعبني الشباب 
ليكونوا صفا ثانيا ومهما ملساندة 
الالعبني املخضرمني واالستفادة 
منهم سعيا الى تطوير مهاراتهم 
وامكانياتهم وقدراتهم ليكونوا 
الوطني  اللعبة واملنتخب  عماد 

في املستقبل القريب.

وكان وفد أزرق الهوكي غادر 
برئاسة العجمي ونائبه الشيخ 
نواف الصباح وامني الصندوق 
الغريب واالداري علي  عبداهلل 
البحيري واملدرب الس���لوفاكي 
مايكل اندراسك الذي وصل الى 
الكوي���ت اول من ام���س ليقود 
املنتخب في البطولة اآلسيوية، 
متنيا التوفيق لالعبني في البطولة 

والعودة باللقب الى الكويت.

أكد أن التعاون بين الجهازين اإلداري والفني ساهم في التأهل

غوران يغادر إلى صربيا في إجازة خاصة

»الهيئة« تقيم حفل تكريم لألزرق

             مبارك الخالدي
يغادر البالد خالل األيام القليلة املقبلة 
م����درب املنتخب الوطن����ي الصربي غوران 
توڤاريتش متوجها الى بالده لقضاء إجازة 
خاصة ملدة 20 يوما على ان يعود الى البالد 

ملباشرة عمله في االول من الشهر املقبل.
وكان غوران قد تقدم بطلب اإلجازة بعد 
ان أنهى اج����راءات توقيع عقده مع اللجنة 
االنتقالي����ة اول من ام����س مفضال اختيار 
هذا التوقيت خللو برنامج االزرق من اي 
اس����تحقاقات األيام املقبلة. ومن املقرر 
ان يبدأ غوران فور عودته التخطيط 

لبرنام����ج اعداد االزرق وكذل����ك حضور القرعة 
اخلاصة بنهائيات كأس آسيا املقرر اجراؤها في 
الدوحة 23 الش����هر املقبل. وكان النشاط األخير 
لغ����وران قبل مغادرته هو احملاضرة التي ألقاها 
في مركز عبداهلل الس����الم إلعداد القادة اول من 
امس والتي حضرها عدد كبير من مدربي املراحل 
السنية في األندية تناول فيها أساليب اللعب في 
القارة اآلس����يوية ورؤيته الفنية لالزرق خالل 

التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
وشرح غوران التطور الكبير الذي طرأ على 
املستويات الفنية للمنتخبات اآلسيوية والعوامل 
التي ادت الى ذلك ومقارنته بواقع الكره الكويتية، 

مش����يرا الى املطلوب توفيره للحاق بركب هذا 
التطور. وشدد غوران على ضرورة وجود العالقات 
االنسانية بني الالعب واملدرب ملا لها من دور في 
رفع احلالة النفسية واملعنوية لالعبني وتأثيرها 
في النتائج، الفتا الى ان تأهل االزرق األخير لكأس 
آس����يا مثال واضح على ذلك حيث اإلصرار كان 
واضحا والتعاون بني اجلهازين الفني واالداري 
والالعبني كان مثاليا. وطالب املدربني احلاضرين 
بضرورة متابعة الدورات اخلاصة بالتطوير لرفع 
مهاراتهم الش����خصية والفنية م����ع الصبر على 
حتقي����ق النتائج وهما صفت����ان البد منهما ألي 

مدرب ينشد النجاح.

اعلن د.حمود فليطح نائب ومدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون 
الرياضة ان الهيئ���ة تعتزم اقامة حفل 
تكرمي كبير للمنتخب الوطني مبناسبة 
تأهله الى نهائيات كأس آسيا في قطر 
2011، مؤكدا ان هذه النخبة من النجوم 
الذين متكن���وا بالتصميم والعزمية 
واالرادة واالداء الرجولي من انتزاع 
بطاقة التأهل الصعبة في مجموعتهم 
القوية، كانوا عنوانا رائعا للشباب 
الكويت���ي في قدرت���ه على جتاوز 
الصعاب، وحتقيق الهدف 
واعالء شأن الوطن. 
واوضح فليطح 

ان الكرة الكويتية مبا متتلك من رصيد هائل 
من االجنازات والبطوالت والريادة تضع آمالها 
في هؤالء النجوم الستعادة نغمة االنتصارات، 
مشيرا الى ان مجرد التأهل يعتبر في حد ذاته 
بطولة في ظل الظروف احلالية التي تش���هد 
اعادة ترتيب االوضاع الرياضية بالكويت وما 
يصاحبها من تداعيات على املستوى احمللي 
والدولي. وق���ال ان الهيئة في ظل نهجها في 
دعم االجناز س���خرت جمي���ع امكانياتها من 
خالل التنس���يق مع اللجنة االنتقالية العداد 
وتأهيل منتخبنا الوطني للمشاركة الفاعلة في 
النهائيات، مشيرا الى ان هذا التكرمي سيكون 
مبنزلة دفعة معنوية لالزرق للحفاظ على هذه 
الروح في املرحلة املقبلة. ووجه فليطح الدعوة 

جلميع اجلهات احلكومية واالهلية والشخصيات 
التي ترغب في املس���اهمة واملشاركة في دعم 
املنتخب وتكرميه في هذا االحتفال بالتنسيق 
مع مدير االعالم والنش���ر والناطق الرسمي 
للهيئة توفيق العيد لعمل الترتيبات الالزمة 
لكيفية مساهمتها ومش���اركتها في التكرمي. 
واشار الى ان الهيئة حرصت على فتح  الباب 
امام اجلميع للمشاركة في التكرمي بعد ان ملسنا 
رغبة العديد من اجلهات والش���خصيات في 
املشاركة في التعبير عن سعادتهم مبا حققه 
منتخبنا الوطني، وحتفيزه للمزيد من البذل 
والعطاء من اجل اس���تعادة الكرة الكويتية 
ملوقعها الريادي ورفع اسم الكويت عاليا في 

مختلف احملافل االقليمية والدولية.

عربيةمتفرقات

أرجأ رئيس االحتاد الس����عودي لكرة القدم األمير سلطان 
بن فهد حسم استمرار املدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مع 
املنتخب السعودي من عدمه الى حني ظهور نتائج فريق تطوير 
املنتخبات السعودية، مؤكدا أن االحتاد لن يتخذ أي قرار في 

هذا الشأن إال بعد دراسته بشكل كامل.
 تع��ادل الرائد م��ع ضيفه االتفاق 0-0 في مب��اراة مؤجلة من 
املرحلة اخلامس��ة في الدوري الس��عودي لكرة القدم اقيمت على 
ملع��ب مدينة امللك عبداهلل في بريدة، ورفع الرائد رصيده إلى 15 

نقطة مقابل 22 لالتفاق.
 تستأنف مباريات الدوري البحريني لكرة القدم مؤقتا مع 
افتتاح منافسات املرحلة الثالثة عشرة اليوم بلقاء القمة بني 

البسيتني مع الرفاع على ستاد البحرين الوطني.
 بق��ي الكرامة حام��ل اللقب في املواس��م االربعة االخيرة في 
الصدارة بفوزه على ضيفه الطليعة 2-0، فيما حول اجليش تخلفه 
ام��ام جاره املجد في العاصم��ة 1-2 الى فوز مثير 3-2 في املرحلة 

السابعة عشرة من بطولة سورية لكرة القدم.
 قطع قطر القطري نصف املش���وار نحو بلوغ املباراة 
النهائية بفوزه عل���ى مضيفه احملرق البحريني 1-0 على 
ستاد علي بن محمد في عراد في ذهاب الدور نصف النهائي 
من بطولة األندية اخلليجية اخلامس���ة والعشرين لكرة 

القدم.
وخطف قطر النق���اط ال� 3 ليكون في موقف األفضلية 
قبل لقاء اإلياب ف���ي الع�اصمة القطري���ة الدوحة في 23 

اجلاري.

لجنة الشباب والرياضة البرلمانية: 
الدعم اإلضافي لألندية انخفض بنسبة %27

قال عضو جلنة الش���باب 
والرياضة النائب عدنان املطوع 
عقب اجتماع اللجنة ان االندية 
الرياضية تشكو من استقطاع 
الدع���م االضافي، اال ان وزارة 
املالية تنفي ذل���ك مؤكدة انه 
لم يتم اس���تقطاعه وامنا هو 
مص���روف ومت تخفيضه من 
امليزانية بن���اء على طلب من 

الوزراء بنسبة %27.  مجلس 
وأش���ار املطوع ال���ى صدور 
القانون اجلدي���د الذي ينص 
على زيادة دع���م االندية من 
280 الفا ال���ى 500 الف دينار 
سنويا مؤكدا انه مت صرف هذا 
الدعم ومشيرا في الوقت نفسه 
الى ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة تطالب بزيادة املبالغ 

املدفوعة لها حتى تتمكن من 
دعم األنشطة املساندة والدورات 
التي تأتي بناء على  املفاجئة 
طلب من مجلس الوزراء، األمر 
الذي تسبب في عجز ميزانية 
الهيئة وعدم استطاعتها صرف 
بعض املبالغ مما يتطلب عمل 
اب���واب امليزانية  تنقالت بني 

واملوافقة عليها.


