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الكروي للهواة

السهو إلى اجتماع
فنية »خليجي 21«

الدواس يحرز برونزية 
الدراجات املائية في قطر

فوز الكويت وخسارة العربي 
بآسيوية اليد

املزين استقبل بلسم
ولولوة األيوب

غادر مساء امس سكرتير عام احتاد الكرة وعضو 
اللجنة الفنية بدورة كاس اخلليج العربي 21 سهو السهو 
حلضور اجتماع اللجنة والذي س����يعقد في الساعة 11 

من صباح اليوم االثنني في البحرين.
يذكر ان اللجنة الفنية س����تناقش في اجتماعها هذا 
جدول االعمال الذي يتضم����ن اعتماد جدول مباريات 
الدورة والفنادق املختارة إلقامة الوفود واللجان العاملة، 
كما سيتم اعتماد اسماء جلنة احلكام التي مت ترشيحها 

من قبل االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
من جانب آخر سيحضر سكرتير عام االحتاد سهو 
السهو واملستشار القانوني لالحتاد د. محمدي رمضان 
ورشة العمل االقليمية للشؤون االنضباطية في االحتادات 
الوطنية، والتي تقام حتت اشراف االحتاد الدولي لكرة 
القدم وذلك يومي 6 و7 اجلاري في البحرين وذلك على 

هامش التحضيرات النهائية ل� »خليجي 21«.

حقق بطل العالم في الدراجات املائية أحمد الدواس 
برونزية اجلولة األولى من بطولة موسم قطر الدولية 
للدراجات املائية للموس���م احلالي 2012 � 2013 في 
فئة املعدل 1600 لكبار احملترفني. وأعرب الدواس ل� 
»كونا« أمس عن سعادته بتحقيق املركز الثالث في 
هذه اجلولة التي اشتدت املنافسة خاللها بشكل كبير 

خصوصا بني املتسابقني األربعة األوائل.

خسر العربي امام االهلي البحريني 21-25 في 
ثاني مبارياته باملجموعة الثالثة ملنافسات البطولة 
اآلسيوية ال� 15 لكرة اليد واملقامة حاليا في العاصمة 
القطرية الدوحة. وبهذه النتيجة، بقي العربي عند 
رصيده الس���ابق )نقطة واحدة(، في حني ارتفع 

رصيد االهلي البحريني الى نقطتني.
من جهته، حقق الكويت فوزه االول في البطولة 
بعد ان تغلب على اجليش القطري 27-24، وذلك 

ضمن املجموعة الثانية.
وم���ن املق���رر ان يلتق���ي العرب���ي اليوم مع 
مضر الس���عودي، فيما يواج���ه الكويت االهلي 

االماراتي.

استقبل سفيرنا لدى موسكو ناصر املزين البطلتني 
بلسم ولولوة األيوب بعد ختام مشاركتهما ومتثيلهما 
للكويت في املؤمتر العاملي للرياضة والسالم، والذي 
استضافته مدينة سوتشي الروسية من 31 اكتوبر 
املاضي وحتى 2 نوفمبر اجلاري، وأقام املزين مأدبة 
عشاء على شرف البطلتني عبر فيها عن فخره واعتزازه 
مبش���اركة الش���قيقتني األيوب في مؤمتر الرياضة 

والسالم العاملي 2012.

أعلنت »زين« أكبر شبكة اتصاالت في الكويت انها 
س����تطلق واحدة من كبريات مسابقات كرة القدم على 
مس����توى جميع مناطق الكويت، وهي »بطولة زين« 
للهواة لكرة القدم وذلك بالتعاون مع الشركة الرياضية 

.mala3ibna املتحدة
وذكرت الش����ركة في بيان صحافي ان هذا الدوري 
الضخم س����يجمع جمي����ع الفئات العمرية الش����غوفة 
مبنافسات كرة القدم حيث ستستضيف مبارياتها ثالث 

محافظات بعد انتهاء فترة التسجيل.
وأكدت الشركة ان هذا الدوري فرصة إلثراء هذه اللعبة 
الشعبية مبزيد من املواهب الوطنية وإعطاء الفرصة 
للشباب من الهواة ملمارسة اللعبة التي يفضلونها بطريقة 
احترافية، مبينة ان الشركة الرياضية املتحدة ستقوم 

بجميع اإلجراءات التنظيمية لهذا الدوري الكبير.
وقال مدير االتصاالت والعالقات في ش����ركة زين، 
وليد اخلش����تي في املؤمتر الصحاف����ي الذي عقد أمس 
»كلنا نعرف ان مثل هذه املسابقات دائما ما تكون فرصة 
جللب املتعة والبهجة للجماهير الكويتية التي تعشق 
كرة القدم بشغف«. وأوضح »شركة زين تعرف جيدا 
ان مثل هذه املسابقات مصدر سعادة للجمهور الكويتي 
املتذوق لفن وس����حر كرة القدم«، مبينا ان هذا ما دعا 
شركة زين إلقامة هذا الدوري الضخم والذي سمحت فيه 
مبشاركة جميع األعمار إلعطاء الفرصة ألكبر شريحة 

ممكنة من الشغوفني بهذه الرياضة.
وأفاد اخلشتي بقوله »هذا الدوري يؤكد دعم شركة 
زين املتواصل للحركة الرياضية في الكويت، سواء كانت 
أنشطة أو أحداثا، فالشركة لديها استراتيجية واضحة 
ومعلنة، نحو حتقيق مسؤوليتها االجتماعية في هذا 
الشأن«، وحضر املؤمتر الالعبان حسني فاضل ويعقوب 
الطاهر. وتابع »ان دعم الرياضة الكويتية، ميثل جزءا 
رئيسيا من برامج الشركة االجتماعية والشك ان اقامة 

هذا الدوري تأتي ضمن هذا اإلطار«.

)قاسم باشا( وليد اخلشتي يتحدث باملؤمتر الصحافي 

3 مواجهات في انطالق دوري اليد اليوم
أزرق الشباب في مهمة صعبة أمام اليابان

تنطلق اليوم على صالة الشهيد فهد األحمد 
مبنطقة الدعية بطولة الدوري العام لكرة اليد 
)الدمج( في نس����خته ال� 46 مبشاركة 15 فريقا 
في بطولة يتوقع أن ترتفع بها حدة املنافس����ة 
بني كل الفرق املشاركة التي استعدت للبطولة 
عبر معسكرات داخلية وخارجية أو من خالل 

املشاركة في بطوالت خارجية.
إلى ذلك، تق����ام ثالث مباريات جتمع األولى 
عند الرابع����ة والنصف عصرا بني الصليبخات 
وخيطان فيما يلعب الفحيحيل مع الس����املية 
عند السادسة مساء ويلتقي القرين مع كاظمة 
السابعة والنصف مساء وفي مباراة الصليبخات 
وخيطان يغلب عنصر الشباب عليه لكون حركة 
االنتقاالت طالت اغلب العبي الفريقني ويفتقد 
الصليبخات فيصل وحسني صيوان ومشاري 
طه واملشارك مع العربي في البطولة اآلسيوية 

لألندية.
أما املب����اراة الثانية والتي جتمع الفحيحيل 
والساملية فإن األخير ضم العبني جددا ويفتقد 
عبدالرحمن نش����مي املنتقل الى الكويت بينما 
يتمنى مش����جعو الساملية ان يعود فريقهم الى 
منصات التتويج في ظل اإلدارة اجلديدة املنتخبة 

يخوض املنتخب الوطني للش���باب مهمة شاقة 
امام اليابان اليوم ضمن لقاءات املجموعة االولى في 
بطولة كأس آسيا للشباب التي تستضيفها االمارات 
خ���الل الفترة من 3 لغاية 17 اجلاري مبش���اركة 16 

منتخبا آسيويا.
وكان مدرب املنتخب احمد حيدر قد وضع اللمسات 
النهائية للتشكيلة االساسية التي سيدخل بها األزرق 
لقاءه أمام اليابان والذي يتميز العبوه بالس���رعة 
واملهارة العالية، وأج���رى املنتخب مترينا بوتيرة 
مرتفعة خاصة بعد انضمام العب الكويت س���امي 

الصانع الى التدريبات.
وميلك االزرق الذي شارك في النهائيات اآلسيوية 
للمرة الثامنة نقطة واحدة في املركز الثاني مناصفة 
مع االمارات بفارق نقطتني خلف املتصدر املنتخب 
االيراني، ومتقدما على اليابان الذي ال ميلك اي رصيد 
من النق���اط. وتعادل االزرق مع االمارات 1 � 1، فيما 

خسر اليابان من ايران 0 � 2.
وهذا اللقاء الرسمي الرابع على صعيد املواجهات 
ب���ني املنتخبني، حيث التق���ي املنتخبان االزرق مع 
اليابان في كأس آسيا للشباب 3 مرات، حيث سبق 
ل���الزرق الفوز في نهائيات النس���خة 17 3 � 0 فيما 
خسر االزرق في النسخة 28 0 � 2 وفي النسخة 31 

خسر 0 � 3.
ويأمل مدرب االزرق احمد حيدر ان يخوض العبوه 
املباراة مبعنويات مرتفعة كما كان امام االمارات، الن 
ذلك يدفعهم لتقدمي مباراة جيدة واداء مناسب أمام 

فريق قوي مثل اليابان.
وق���ال حيدر: »ال منلك اي معلومات عن اليابان، 
لكن بصفة عامة هو من منتخبات شرق آسيا التي 
متتاز بالسرعة الهجومية، ونحن مستعدون للتعامل 
معه، ولكل مباراة ظروفها واستراتيجيتها التي نعمل 

برئاسة الشيخ تركي اليوسف.
وفي ثالث مباريات اليوم يواجه كاظمة التحدي 
اجلديد بالنهوض من القاع بقيادة مدربه الوطني 
عبدالهادي مراد وال����ذي قدم مجهودا طيبا مع 
البرتقالي في املوسمني املاضيني على الرغم من 
تراجع النتائج لعدم وجود العبني خبرة بالفريق 
ويسعى مراد الى إعادة هيكلة كاظمة بحيث يبرز 
املواهب الش����ابة املوجودة مثل يوسف احلداد 
وسالم عبدالسالم واستغالل أفضل إلمكانياتهم في 

سبيل حتقيق نتائج مرضية لليد البرتقالية.
وجاء في مقدمة الفرق احلاصلة على اللقب 
نادي الس����املية بنيله لقب البطولة 11 مرة تاله 
العربي ب�10 مرات وجاء كاظمة باملركز الثالث بنيله 
اللقب ست مرات وحل رابعا القادسية باحرازه 
اللقب خمس مرات متس����اويا مع الصليبخات 
فيم����ا حصل عليه الفحيحيل أربع مرات وظفر 

باللقب ملرتني فريقا خيطان والكويت.
من جهته، دعا امني سر احتاد اليد بدر الذياب 
في تصريح ل� »كونا« امس جميع األندية الكويتية 
الى االلتزام بالروح واألخالق الرياضية إلجناح 
البطولة التي تعتبر البطولة الرئيسية واألقوى 

في الكويت.

على حتقيقها لتحقيق الفوز«.
وكان منتخبنا قد اس���تهل مشواره في البطولة 
بالتعادل مع االمارات 1 � 1 في مباراتهما مساء اول من 
امس، جاء الهدفان في الشوط االول، تقدم االمارات 
وتعادل »االزرق« بهدف محمد الفهد في الوقت احملتسب 
ب���دل الضائع، وحصل كل منتخ���ب على نقطة في 

املجموعة االولى. 
وقد اشار حيدر في املؤمتر الصحافي عقب املباراة 
الى ان اخلروج بنقطة امام منتخب االمارات الذي يلعب 
على ارضه وبني جمهوره، يعد نتيجة ايجابية، قياسا 
بفترة اعداد صاحب االرض، ونتائجه في املباريات 
الودية التي خاضها استعدادا للبطولة، والتي خرج 
منها جميعها بنتيجة ايجابية. وقال »كنا افضل في 
الشوط الثاني، مقارنة باالول، وجنحنا في السيطرة 
على مفاتيح اللعب في االبيض، وأقصد وليد عنبر 

ويوسف سعيد اللذين شكال خطورة على مرمانا.
من جانبه، أجرى رئيس االحتاد الشيخ د.طالل 
الفهد اتصاال هاتفيا برئيس البعثة في االمارات مبارك 
املعصب اطمأن منه على اس���تعداد العبي املنتخب 
ومدى تركيزهم ملباراة اليابان، وطالب الفهد املعصب 
بتوصيل رسالة لالعبيه بأن مجلس االدارة يدعمهم 
بكل قوة ويطالبهم بتقدمي صورة مشرفة للكويت 

خالل املباراة املقبلة.
وأصدر االحتاد كتيبا خاصا عن البطولة، ويتضمن 
مسيرة االزرق في البطوالت وكذلك املنتخبات املشاركة 
في النهائيات، وس���جل االبطال، حيث متلك كوريا 
اجلنوبية الرقم القياس���ي ب� 11 لقب���ا، ثم املنتخب 
االيران���ي ثالثة ألقاب، يليهما الس���عودية وتايلند 
لقبان ل���كل منهما، ولقب وحيد ل���كل من االمارات 

والصني وسورية.

النادي العربي بطل النسخة املاضية  )عادل يعقوب(

العبو أزرق الشباب يستمعون للمدرب

النواف يشيد بعمومية االحتاد العربي للشرطة

68 جوادًا وفرسًا في االجتماع األول
للصيد والفروسية

برادلي يوافق على مواجهة جورجيا

كالديرون بدأ مهمته مع البحرين

لبنان يختتم حتضيراته ملواجهة قطر

يش���هد مضمار س���باق اخليل بنادي الصيد 
والفروسية في الثالثة من بعد ظهر اليوم االجتماع 
االول لس���باق النادي للموسم 2013/2012، الذي 
قيد فيه 68 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات 
األولى والنتاج احمللي والدرجة الثالثة والدرجة 
الثانية واخليل العربية على مسافات مختلفة، 
منهم 12 جوادا وفرسا من اجلياد املبتدئة تتنافس 
على كأس االفتتاح الذي ينتظر ان يكون ساخنا 
خاصة بعد تأخر املوس���م بسبب عيد األضحى 

املبارك.
وقد هنأ نائب رئيس مجل���س ادارة النادي 
ورئيس اللجنة العليا لسباق اخليل الشيخ على 
احلمود رئيس واعضاء مجلس االدارة على تزكية 
اجلمعية العمومية لهم بقيادة النادي للمرحلة 
املقبلة، ومتنى مواصلة العطاء من اجلميع لالرتقاء 

برياض���ة اآلباء واالجداد، كم���ا هنأ مالك اخليل 
واصحاب االسطبالت وكل اللجان العاملة ورجال 
الصحافة مبناسبة انطالق املوسم اجلديد ومتنى 

التوفيق والنجاح للجميع.
بدوره، أعرب أمني السر العام للنادي الشيخ 
صباح فهد الناصر عن سعادته مبناسبة عودة 
بالنادي واستعدادات  انطالق س���باقات اخليل 
اجلميع إلجناح املوسم اجلديد، وتقدم بالنيابة 
عن رئيس واعضاء مجلس االدارة وعن نفس���ه 
بأرق التهاني والتبريكات الى صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولى العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي 
واألمة االسالمية مبناسبة عيد األضحى واختتم 
حديثه بتهنئة الشيخ ضاري الفهد واسرة النادي 

متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح 
عباس في اجتماعه اليوم عقود العبي الفريق األول 
لكرة القدم، حيث تطال���ب بعض األصوات داخل 
املجلس بتخفيض العقود مراعاة للظروف الصعبة 

التي متر بها مصر في الوقت احلالي.
من ناحية أخرى أكد نائب رئيس مجلس إدارة 
احتاد الكرة حسن فريد أنه عقد جلسة مع األميركي 
بوب برادلي املدير الفني للمنتخب األول طلب منه 
خاللها وضع تصور للمرحلة املقبلة وشرح املشاكل 
واألزمات التي واجهت املنتخب ومعسكراته خالل 

املرحلة املاضية، من أجل العمل على حلها وتالفيها 
خالل املرحلة القادمة.  وأكد املدرب العام للمنتخب 
ضياء الس���يد ان جتمع الفريق س���يكون اجلمعة 
املقبل، وسيتم اختيار 22 العبا ضمن القائمة التي 

تستعد ملواجهة منتخب جورجيا وديا.
من جانب آخر، أكد اإلعالمي أحمد ش���وبير أنه 
جنا مساء أول من أمس بأعجوبة من حادث سيارة 
بع���د عودته من مدينة اإلنت���اج اإلعالمي وتقدمي 

برنامجه كورة النهاردة. 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

انفرد البسيتني بصدارة دوري الدرجة األولى 
لكرة القدم البحرين���ي بالعالمة الكاملة، وحقق 
احلد فوزا قاتال وثمينا على احملرق ضمن اجلولة 
اخلامسة من املسابقة، وقلب احلالة الطاولة على 
حامل اللق���ب الرفاع، وحق���ق النجمة انتصاره 
الثال���ث واليزال البحرين قابعا في املؤخرة دون 

أي رصيد. 
ومن املنتظر أن تبدأ حملة الضحايا من املدربني 
خالل هذا األسبوع وخاصة بعد أن تقدم عيسى 
السعدون مدرب احملرق باستقالته الرسمية ملجلس 
اإلدارة بع���د أن بقي رصي���د الفريق عند 8 نقاط 
بعد تعادله مع احلالة وخس���ارته األخيرة أمام 
احلد، فيما اليزال نادي البحرين يدرس موضوع 

البرازيلي فييرا. 
وأهدى النجمة فوزه الثالث على التوالي لروح 
الفقيد الالعب محمد نور بعد تغلبه على املالكية 
2-0، ليرفع رصيده الى 7 نقاط فيمات بقي رصيد 

املالكية 6 نقاط. 
واس���تطاع احلالة أن يحول تأخره بهدف الى 
فوز بهدفني على حامل اللقب الرفاع ليرفع احلالة 
رصيده الى 7 نقاط متس���اويا مع الرفاع بنفس 

الرصيد. 
من جهة أخرى، وصل إلى الكويت طاقم حتكيم 
دولي بحريني مكون من صالح العباسي يساعده 
نواف ش���اهني وأحمد جابر واحلكم الرابع جميل 
جمعة إلدارة مباراة كاظمة مع اخلريطيات القطري 

التي ستقام غدا. 
من جانب آخر، بدأ املدرب األرجنتيني كالديرون 
مه���ام عمله أمس في قي���ادة املنتخب البحريني 
بعد أن وقع عقده مع احتاد كرة القدم البحريني 
وستكون أول مهمة للمدرب اللقاء الودي مع املنتخب 
األردني اخلميس املقبل ثم مع األزرق في الكويت 

14 اجلاري. 
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

يختتم منتخب لبن���ان لكرة القدم حتضيراته 
ملبارات���ه مع قطر في 14 اجلاري على ملعب نادي 
السد بالدوحة في افتتاح مباريات اإلياب للمجموعة 
االولى بتصفيات الدور الرابع اآلس���يوية املؤهلة 
للمونديال، بلق���اء فريق من الالعبني األجانب في 
الدوري اللبناني، بع���د تعذر تأمني مباراة دولية 

ودية.
وكشفت معلومات خاصة ل� »األنباء« ان االحتاد 
اللبناني لكرة القدم حرص على إبقاء املنتخب في 
بيروت أطول فترة ممكنة قبل مغادرته الى الدوحة 
األحد 11 اجلاري، إلبق���اء الالعبني واجلهاز الفني 
حت���ت األنظار االحتادية، وعزله���م عن اتصاالت 
خارجية، خشية حدوث خرق قد يؤثر على النتيجة 

الفنية.
وعاد احلديث الى ما راف���ق املباراة االولى مع 
قط���ر في بي���روت والتي خس���رها منتخب األرز 
0 � 1، اث���ر كرة هدية من املداف���ع رامز ديوب الى 
املهاجم األوروغواياني املجنس قطريا سيباستيان 

سوريا.
وكشف احد اعضاء االحتاد اللبناني لكرة القدم 
عن تورط 6 أش���خاص بني العبني وجهاز فني في 

ترتيب نتائج مباريات خاصة باملنتخب.
إال انه لم يشأ حتديد اجلهة التي عملوا ألجلها، 
متناوال احلديث عن شركة مراهنات تتولى ترتيب 

نتائج املباريات في القارة اآلسيوية.
وقال ان البع���ض في االحتاد يفكرون في رفع 
القضية الى النيابة العامة التمييزية، انطالقا من 

اعترافات من مجموعة من الالعبني.
وحتدث ع���ن »رأس حربة وهو العب معروف 
تولى ترتيب االتصال بني جهة معنية ومجموعة 

من الالعبني«.
وتناول ظ���روف إقامة الالعب املعني في دولة 
خليجية »ألسباب اضطرارية«. وذكر ان األعضاء 
ف���ي االحتاد اللبناني فضلوا التريث في إثارة هذا 
املوضوع الى ما بعد املباراة مع قطر، والتي يتحدد في 

ضوئها مشوار املنتخب اللبناني في التصفيات.
من جهة اخرى، أعلن وزير الشباب والرياضة 
فيصل كرام���ي منح الوزارة مكافأة 10 آالف دوالر 

أميركي لكل العب في حال الفوز على قطر.
وسيتوجه كرامي الى الدوحة ملواكبة املنتخب 

وحضور املباراة.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

كم���ا مت توقي���ع بروتوكول 
تعاون مش���ترك بني االحتادين 
الدولي والعربي للشرطة، حيث 
قام الفريق الشيخ أحمد النواف 
الدولي  بالتوقيع ع���ن اجلانب 
ووقع عن االحتاد العربي للشرطة 
العمي���د خالد بن ناصر العطية 
رئيس االحتادين القطري والعربي 
للشرطة وبحضور الشيخ عبداهلل 
ب���ن ناصر بن خليف���ة ال ثاني 
الداخلية  الدولة للشؤون  وزير 

في قطر.
وكان العقيد وليد الغامن أمني 
سر احتاد الشرطة قد فاز بعضوية 
االحت���اد العربي للش���رطة في 
االجتماع األول للجمعية العمومية 
التي استكملت اجتماعاتها يوم 
أمس وقام وزير الدولة لشؤون 
الداخلية في قطر الشيخ عبداهلل 
بن ناصر بن خليفة بتكرمي احلكم 
الدولي السابق سعد كميل ضمن 
التكرميات التي متت إقامتها لعدد 
من الش���خصيات التي ساهمت 
في تطوير العمل الش���رطي في 

احتادات الشرطة العربية.

وما تخللها من انتخابات للمكتب 
التنفيذي والذي فاز بعضويته 
العقيد وليد الغامن أمني سر احتاد 

الشرطة الكويتي.
وف���ي كلمت���ه في اجللس���ة 
العمومية  االفتتاحية للجمعية 
العربي للش���رطة قال  لالحتاد 
النواف: ش���كرا لدولة قطر على 
حف���اوة االس���تقبال لضيوف 
اجتماع���ات اجلمعية العمومية 
لالحتاد العربي للش���رطة وهذا 
األمر ليس بغري���ب عليهم في 
دوحة اخلير والك���رم فهم أهل 
الضيافة والكرم دائما، كما شكرهم 
على استضافة عمومية االحتاد 

العربي بشكل رائع ومنظم.
كما أكد الفريق أحمد النواف 
دعم االحتاد الكويتي للش���رطة 
وبقوة لالحتاد العربي وتسخيره 
جميع اإلمكانيات من اجل االرتقاء 
بعمل االحتاد العربي وتطويره 
وتقدمه ف���ي جميع االجتماعات 
التي  والتنظيم���ات والبطوالت 
يشرف عليها واالرتقاء مبستوى 

رجل األمن العربي.

الفريق الشيخ احمد  أش���اد 
النواف رئيس االحتادين الدولي 
والكويتي للشرطة باالجتماعات 
العمومية  املثم���رة للجمعي���ة 
لالحتاد العربي للشرطة واملقامة 
في العاصم���ة القطرية الدوحة 

الفريق الشيخ أحمد النواف

السلمان يدعم إسطبل النشاما بسالالت طيبة
النشاما في  حصد اس���طبل 
النقاط  الس���ابق دوري  املوسم 
وكأس صاح���ب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وجائزة 
جواد املوس���م بفض���ل اخليول 
الطيبة وتدريب���ات أحد عمداء 
االسطبل الشيخ عبداهلل السلمان 
عندما كرس جهده ملتابعة اخليول 

وتدريبها.
ووعد الس���لمان مش���جعيه 
باملزيد من االنتصارات حيث جلب 
خيوال من سالالت طيبة ملنافسة 
اخوانه أصحاب االسطبالت، وبإذن 
اهلل سيشهد هذا املوسم سباقات 
ممتعة السيما مجلس ادارة نادي 
الصيد والفروسية بقيادة الشيخ 
ضاري الفه���د حيث أزال جميع 

الصعاب الجناح السباقات. جمهور إسطبل النشاما يحتفون مبدرب املوسم وبطل دوري النقاط املوسم املاضي

ضمن منافسات كأس آسيا باإلمارات

أنباء عن تورط 6 أشخاص في رشى
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