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وقع العــب وســط نـــــادي احملـــــرق
واملنتـخب البحـريـني لكـرة القـدم
محـمــــد بـن ســــاملـني )23 عــــامــــا(
مسـاء االربعـاء عقـد احتـراف مع
نــادي العــربـي القـطــري ملــدة عــام
بـقـــيـــمـــــــــة 330 الـف دوالر وراتـــب

شهري قدره 23 الف دوالر.
وحـــصل نـــــادي احملـــــرق علـــــى 30
بـــاملـئـــة مـن قـيـمـــة الــصفقـــة )99

الف دوالر(.
وبـات ساملـني ثاني العب بـحريني
يلعـب يف الـــدوري القـطـــري بعــد
زمــيـله يف املــنــتخــب عالء حــبــيل
الــــــذي وقـع لالحتـــــــاد القـــطــــــري

ملوسم واحد.
ويعـــد ســـاملـني احـــد جنــــوم الكـــرة

نــادي العــربـي القـطـــري ليـظهــر
بـاملـستـوى املـطلـوب الـذي يـؤهله
لـتحقـيق امـنيـته اخلــاصـــة وهي
الــــوصـــــول للـمـــسـتـــــوى العــــاملـي
والـلـعــــب يف احـــــــــــد االنـــــــــــديـــــــــــة

االوروبية.
واضــــــــــاف )اشـعــــــــــر بــــــــــالـفـخــــــــــر
واالعـــتـــــــــزاز لــكـــــــــونـــي الـعـــب يف
صفــوف العــربي واللـعب بجــانب
واحــــــــــد مــــن ابــــــــــرز الـهــــــــــدافــــني
والـنجــوم علــى املــستــوى العـــاملي
وهـــــو االرجــنــتــيــنــي غـــــابـــــريـــــال
بـاتيـستـوتـا بـاالضـافـة الـى وجـود
املــدرب القــديــر االملــانـي سيــدكــا
الـذي كـان يقـود منـتخبنـا قبل 3

سنوات(.

الــبحــــريـنـيــــة وهـــــو جنل الــنجـم
الــســـابـق للـمـنـتخـب الـبحـــريـنـي
احـمــــد بـن ســــاملـني صــــاحـب اول
هـــــــــــدف يف دورة كـــــــــــأس اخلـلــــيـج
االولـى الـتي اقـيمـت يف البحــرين
عــــــــــــام 1971، وتــــــــــــألـق ســــــــــــاملــــني
)الـصغيـر( مع مـنتخـب البحـرين
يف دورة كـــــــاس اخللـــيج االخــيــــــرة
الـتي اقـيمـت يف الكـــويت وحـصل

خاللها على لقب افضل العب.
وأكــد ســـاملني يف تـصــريح لــوكــالــة
فـــرانــس بـــرس انه ســيكـــون خـيـــر
سفيـر للكـرة البحـريـنيـة يف دولـة
قـطر وسـيبذل قـصارى جـهده من
اجل الــــظهـــــور بـــــالـــصـــــورة الــتــي
تـــــرضـي طـمـــــوحه وطـمـــــوح ادارة

حممد بن ساملني اىل العريب القطري
مقابل 330 الف دوالر

تـــأهل االسـبــانـي كــارلــوس مــويــا
املـصنف ثـالثـا الـى الـدور الثـالث
مـن بــطـــولـــة الـــواليـــات املـتحـــدة
املفـتــــوحــــة لـكــــرة املــضــــرب آخــــر
بــطــــوالت الغــــران شــيلـيــم االربع
الكـبرى، اثـر فوزه علـى االميـركي
اميـر ديليش 6-2 و3-6 و6-3 و6-

2 على مالعب فالشينغ ميدوز.
ويلـــتقــي مــــــويــــــا يف الــــــدور

املقبل مع البلجيكي
اوليفييه روشو.
وكــــــان مــــــويــــــا

خـــــرج مـن
الــــدور

ربـــــــــع
الـــــــنــهــــــــــــــــــائـــــــي

ملسـابقة كرة املضرب
يف دورة االلعـاب االوملبـية

علــــى يــــد الـتـــشــيلـي نـيـكــــوال
مــــاســــو الــــذي احــــرز املـيــــدالـيــــة

الذهبية فيما بعد.
غـيـــر ان مـــاســـو املـصـنف عـــاشـــرا
والـــــذي احـــــرز ذهــبــيـــــة الـــــزوجــي
ايـــضــــــا يف اثــيــنــــــا الــــــى جــــــانــب
مـواطنه فـرنانـدو غونـزاليـز خرج

ـ

ـ

االمــيـــــــركــي اخملــــضـــــــرم انـــــــدريـه
اغـــاسـي املـصـنف ســـادســــا بفـــوزه
علـى االملــاني فلـوريـان مـايـر 5-7
و2-6 و6-2 و1-صـــفــــــــــــــــــــــــــــر ثـــــــــــم
بـاالنسحاب، وسـيواجه اغاسي يف
الــــدور املقــبل الـتـــشــيكـي جـيـــري
نـــوفـــاك الفـــائـــز علـــى االسـبـــانـي
الـيكـس كــاالتــرافــا 7-5 و6-1 و6-

3.
وتـأهل الى الدور ذاته الـبريطاني
تـيـم هـنـمــــان املــصــنف خــــامـــســــا
بــتغلــبه علـــى الفـــرنــسـي جـيـــروم
غـــوملـــار 6-2 و6-4 و4-6 و6-7 )7-

.)1
ولـدى الـسيـدات كـانت االميـركيـة
فينـوس وليـامس احلـاديـة عشـرة
ابـرز املتـأهالت الـى الـدور الثـالث
بعـد البلجـيكيـة جوسـتني هيـنان
هـــاردين املـصـنفــة اولــى وحــاملــة
الـلقـب واالمـيـــركـيـــة لـيـنـــدســـاي
ديفــنــبــــــورت اخلــــــامــــســــــة، وذلـك
بـتغلـبهــا علــى مـــواطنـتهــا شـيكــا

اوبروا 7-5 و1-6 .
كمـا بـلغت الــدور ذاته الفـرنـسيـة
مــــــاري بــيـــــــرس بفــــــوزهـــــــا علــــــى
االسـبــــانـيــــة فـيــــرجـيـنـيــــا روانــــو

باسكوال 6-صفر و1-6 .

هـــذه املـــرة مـن الـــدور الـثـــانـي يف
فالشــيـــنغ مــيــــــدوز بعـــــد مــبـــــاراة
مـاراتـونيـة تــاريخيــة استغـرقت 5
سـاعـات و01 دقــائق خسـرهـا امـام
االرمـيني سركيس سـركيسيان 7-
6 )8-6( و4-6 و6-3 و7-6 )8-6(

و4-.6
ويبقـى الـرقـم القيـاسي يف تـاريخ
املـبـــــاريـــــات املـــــاراتـــــونـيـــــة بحـــــوزة
الـســويـــدي ستـيفــان ادبــرغ
واالمــيـــــــركــي مـــــــايـكـل
تـشانـغ بحيث لعـبا
5 ســــــــاعــــــــات و26
دقـــــــيــقــــــــــــــــــة يف
نــصف نهـــائـي
هذه الـبطولة

عام .1992
وشـــهــــــــــــــــــــــــــــد
الـلـقـــــــــاء بـــني
مـــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــو
ــــــــــان وســـــــركــيـــــســي
تـــــوتـــــرا كــبــيـــــرا بــــســبــب
قــــرارات حكـم املـبـــاراة ممـــا جـعل
الالعـب الـتــشـيلـي يفقــد هـــدوئه
مـــرارا نــــال علــــى ذلك انـــذارا ثـم

تبعه حسم نقطة من رصيده.
وبـلـغ الـــــــــدور الـــثـــــــــالـــث ايـــــضـــــــــا

ـ

ـ
ـ

فالشينغ ميدوز: مويا واغايس وفينوس وليامس اىل الدور الثالث
وخروج ماسو بعد مباراة تارخيية

تـصــدر الــســـائق الـنــروجـي بـيـتــر
سـولبـرغ )سوبـارو امبـريزا( الـيوم
االول يف ســبـــــاق رالــي الــيـــــابـــــان،
املـــــرحلــــة احلــــاديــــة عـــشــــرة مـن
بــطــــولــــة العــــالــم للــــرالـيــــات، يف

اوبيهيرو.
وتقــــدم ســــولـبــــرغ، بــطـل العــــالـم
العـام املاضي، بعـد نهايـة املراحل
التـسع االولـى اخلـاصـة لـلسـرعـة
علـى الفرنسي سيبـاستيان لويب

رايل اليابان: سولربغ يتصدر اليوم االول

ثانية
3- الفنلندي ماركوس غرونهولم
)بيجو 703(       بفارق 17.8 ث

4- االسـتوني مـاركو مـارتن )فورد
فــــوكــــوس(          بفــــارق 1.10.7

دقيقة
5- االسـبـــانـي كـــارلـــوس ســـايـنـــز
)سـيـتــــرويـن كـــســـــارا(      بفــــارق

1.06.8 د

)سـيتــروين كـســارا(، والـفنـلنــدي
مــــاركــــوس غـــــرونهــــولـم )بــيجــــو

.)307
- تـــرتـيـب الــســــائقـني اخلـمــســـة

االوائل:
1- الــنـــــروجــي بــيــتـــــر ســـــولــبـــــرغ
)ســوبـــارو امبــريــزا(      1.30.35

ساعة
2- الفـرنـسي سـيبـاسـتيـان لـويب
)سيتروين كـسارا(    بفارق 12.7

أحـرز املـنتخـب التـونـسـي لقب
البـطولـة العربـية االولـى لكرة
القــدم الـشــاطـئيــة علــى كــأس
سيـريـتل بتـغلبه علـى منـتخب
ـــــــا االول )الـف( 8-3 يف ســـــــوري

املباراة النهائية يف الالذقية.
ـــــد ســـــرحـــــان )4 وسـجل حــمــي
اهـــداف( وأحمــد الـبحــري )2(
وريـــاض معـــالج )1( وحــســونــة
بـن سعــود )1( اهــداف تــونـس،
وسلـيـم جـبالوي )2( وعــســـاف

خليفة )1( أهداف سوريا.
وحل املـنتـخب اللـبنــاني ثــالثـا

ـ ـ

ـ ـ ـ

بتغـلبه علـى نـظيـره الـسعـودي
5-6

وسـجـل مـحـــمــــــــود جــــــــواد )4(
وجعفـر ابـو طعـان )2( اهـداف
ـــــد )3( ـــــان، وســـــالــم ســـــوي لــبــن
ـــــالـــطـــــو )2( أهـــــداف ومـــــازن ب

السعودية.
واخـتـيــــر الـتــــونـــسـي ســــرحــــان
ـــــة، أفــــضل العــب يف الــبـــطـــــول
واللـبنانـي عباس تـشيت أفضل

حارس مرمى.
ــــــــة 8 وشــــــــاركـــت يف الـــبـــــطــــــــول

منتخبات من 7 دول.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
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البطولة العربية لكرة القدم
الشاطئية: تونس حترز اللقب

هــدد املـــدافع الــدولـي الـبـــرازيلـي
لـــــوســيـــــو مـــــدرب فــــــريق بـــــايـــــرن
ميـونيخ فـيليـكس مـاغـاث بـسبب
استبداله يف املباراة التي خسرها
الفـــــريق الـبــــافــــاري امــــام بــــايــــر
ليفركوزن 1-4 يف املرحلة الثالثة
من الدوري االملاني لكرة القدم.

وقــال لــوسـيــو يف تـصـــريح جمللــة
كـيكـر )اذا حـصل هـذا االمـر مـرة
ثـانيـة، سيـواجه مـاغــاث مشـاكل.
انا لست احتـياطيا وقد سبب لي

املباراة.
وحمل لــوسيـو املـدرب مـســؤوليـة
عـدم جـاهـزيته وقـال )لـم اخضع
لتـــدريبــات قـــاسيــة بهــذا الــشكل
مــــن قــــبـل ال ضــــمــــن مــــنــــتـخــــب
الــبــــــرازيـل وال مع فـــــــريق بــــــايــــــر

ليفركوزن(.
واكــــد مــــاغـــــاث انه ســيلــتقــي مع
الالعـب قــبل فــــرض اي عقــــوبــــة

ضده.

هذا التبديل املا كبيرا(.
وردا علـــى ســـؤال للــمجلـــة ذاتهـــا
قــــــال مــــــاغــــــاث )ال اعــــــرف كـــيف
يهــددنـي العـب. انــا ايـضـــا تكــون
لـــــدي مـــشـكلـــــة اذا كـــــان الالعـب

يلعب بشكل سيء(.
وقــــد اسـتـبــــدل مــــاغــــاث، مــــدرب
شـتــــوتغـــارت يف املـــوسـم املـــاضـي،
الـبــــرازيلـي لـــوسـيـــو املـنـتـقل مـن
بــــايــــر لــيفــــركــــوزن الــــى بــــايــــرن
مــيـــــونـــيخ يف الـــــدقـــيقـــــة 60 مــن

بطولة املــــانيا: لوسيو هيدد مـــــاغاث

قـــررت جلـنـــة شـــؤون الالعـبـني يف
االحتـاد املصـري لكرة القـدم منح
الــدولـي اسالم الــشــاطــر املـتـنــازع
عـليه بـني االهلي ونــاديه الـســابق
الـــــــــزمـــــــــالــك بـــــطـل املـــــــــوســـمـــني
املـــاضـيـني، حـــريـــة االنـتقـــال الـــى

النادي الذي يريد.
واشــتــــــرطــت الـلجــنــــــة ان يـــــــدفع
الــنـــــادي الـــــذي ســيحـــصـل علـــــى
خـدمـات الـشـاطـر مـبلغ 875 الف
جــنــيه مــصــــــري )نحــــــو 120 الف

دوالر( الى الزمالك.

جلنة شؤون الالعبني
تعطي احلرية السالم

الشاطـــــــــــــر اعـلـــن العـــب وســـــط مـــنـــتـخـــب
جـمهـوريـة ايــرلنــدا لكــرة القـدم
جايسون ماكاتير اعتزاله اللعب

دوليا.
وكــان مــاكــاتيــر )33 عــامــا( لـعب
52 مبــاراة دوليـة وشـارك مــرتني
يف نهــائيـات كـأس العــالم عــامي

ماكاتري يعلن اعتزاله دوليا

تعــــــاقـــــــد العــني بــــطل االمــــــارات
ودوري ابـطـــال اسيـــا لكــرة القــدم
مـع العـــب وســــط ديـــبـــــــورتـــيـفـــــــو
كــــــورونــــــا االســبــــــانــي ومــنـــتخــب
البـارغـواي روبـرتـو اكـونـا ملـدة عـام

واحد.
وبات اكونـا الذي لم تكشف قيمة
انـتقـــاله، ثــالـث العـب اجـنـبـي يف
صفــوف العـني بعــد العـــاجي ابــو
بكر سانوغو والكولومبي مولينا.
وقـال اكـونـا )32 عـامـا( يف مـؤمتـر
صحــــــايف )أتـــطـلع الـــــــى تقــــــدمي
مـــوسـم جـيـــد ومــســـاعــــدة العـني
خالل اســتـحقـــــاقـــــاتـه املقــبلـــــة(،
مــضــيفــــا )ال شـك أنهــــا جتــــربــــة
مفــيــــــدة خــــــاصـــــــة ان العــني مــن

االندية االسيوية الكبيرة(.
ودافع اكـونا عن الـوان عدة انـدية
ـــــــــــــــــرزهـــــــــــــــــا يف االرجـــــــنـــــــتـــــــني اب
انــديـبـنــديـنـتـي وبــوكــا جــونـيــورز
وارجـنتيـنوس جـونيـورز، ولعب يف
اســـبــــــــانـــيــــــــا مـع ســــــــرقــــــســــطــــــــة

وديبورتيفو كورونا.
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العني االمارايت
يتعاقد مع

البارغوياين اكونا
حـقـق املـــنـــتـخـــب الـلـــيـــبـــي فــــــوزا
ساحقا على نـظيره البنيني 1-4
اجلـمعــة يف طــرابلـس يف افـتتــاح
اجلــولــة الــرابعــة مـن منــافـســات
اجملمـوعـة الثـالثـة من تـصفيـات
افـــريقـيــا املـــؤهلــة الـــى نهــائـيــات
كــــأس العـــالــم لكــــرة القـــدم عـــام

6002 يف املانيا.
وسـجل يــــونـــش الـــشـيـبــــانـي )9(
ونــادر كــارا )47( وأحـمــد عـثـمــان
)51( وسـلـــيـــمـــــــان )70( اهـــــــداف
ليبيا، وبشيرو )12( هدف بنني.

وهـــــو الفــــوز الـثــــانــي للـيـبـيــــا يف
ـــــــات مـقـــــــابـل تـعـــــــادل الـــتــــصـفـــي
وخسـارة فـرفـعت رصيـدهـا الـى 7
نقــــــاط بفـــــارق االهـــــداف خـلف
الكـاميـرون املتصـدرة والتي حتل
ضيفة على مصر بعد غد االحد

يف ختام اجلولة.
وتلعب ساحل الـعاج مع السودان

أيضا ضمن اجملموعة ذاتها.
وعـانـى املنـتخب اللـيبي االمـرين
يف الــشـــوط االول واضــطـــر الـــى
انهـــــائه بــــالــتعــــادل 1-1، قــبل ان
يــنـــتفـــض يف الــــشـــــوط الــثـــــانــي
ويـسجل 3 اهـداف عـزز بهــا غلته
الــتــي كــــــادت تـكــــــون أكــثــــــر مــن
الـربــاعيـة لـو اسـتغل املهــاجمـون
الفــــرص الكـثـيـــرة الـتـي سـنحـت

لهم.
وخـاضـت ليـبيــا املبــاراة يف غيـاب
صــــانـع العــــابهــــا طــــارق الـتــــايـب
بـــسـبــب االيقـــــاف، ومهـــــاجــمهـــــا

أحمد املصلي بسبب االصابة.
ومنح الـشـيبـانـي التقــدم لليـبيـا
يف الـــدقـيقـــة الـتـــاسعـــة بـضـــربـــة
رأسيـة مـن 7 امتــار، بيـد ان بـنني
ردت بسـرعـة عبـر بـشيـرو بضـربـة
رأسـيــــة مــن داخل املـنــطقــــة اثــــر

ركلة ركنية )12(.
وسجلت بـنني هـدفـا ثــانيـا الغـاه
احلـكم بـــداعي خـطـــأ بحق احــد

املدافعني )14(.
ونـزل املـنتخـب الليـبي بـكل ثقله
يف الـشــوط الثــاني، وأضـاف كـارا
الهـدف الثاني بـضربة رأسـية اثر
متـــــريـــــرة عـــــرضــيـــــة مــن أحــمـــــد
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عـثـمــــان )74(، ثـم عــــزز عـثـمــــان
الــتقــــدم بهــــدف ثــــالـث عـنــــدمــــا
تلقــى كــرة علــى حــافـــة املنـطقــة
وسددها بقوة يف الـزاوية اليمنى

للحارس البنيني )51(.
وخـــتـــم سـلـــيـــمـــــــان املـهـــــــرجـــــــان
بــطـــــريقـــــة رائعــــة اثــــر متــــريــــرة
عــــرضـيــــة مـن عـثـمــــان تــــابـعهــــا

بيسراه داخل املرمى )70(.
تـــوجه املـنـتخـب اللـبـنــانـي لكــرة
القــــدم الــــى مــــالـي لـلقــــاء جــــزر
املــــالــــديـف يف 8 ايلــــول احلــــالـي
ضـمـن اجملـمـــوعـــة الــســــابعـــة يف
اجلــولــة الـــرابعــة مـن تــصفـيــات
اسيـا املـؤهلـة الـى نهـائيـات كـأس

العالم يف املانيا عام .2006
وتــتـــصـــــدر كـــــوريـــــا اجلــنـــــوبــيـــــة
اجملمـوعة برصـيد 7 نقاط من 3
مبـاريـات يـليهـا لـبنــان )6 من 3(
ــــــام )3 مــن 3( وجــــــزر ثــم فــيــتــن

املالديف )1 من 3(.
وكـــان لـبـنـــان خــســـر امـــام كـــوريـــا
اجلنــوبيــة صفــر-2 ثم فــاز علـى
فيـتنـام 2-صفـر وجـزر املـالـديف

3-صفر.
وسـيلـتحق بــاملـنـتخـب اللـبـنــانـي
الــذي تعــادل مع نـظيــره االردني
ـــــا يف عــمـــــان الـــثالثـــــاء 2-2 ودي
املـــاضـي، يـــوسـف محـمـــد ورضـــا
ـــــــان مـع ـــــــذان يـلـعـــب عـــنـــتـــــــر الـل

فرايبورغ االملاني.
والالعبون هم:

- للمـرمى: زيـاد الصـمد وطـوني
الضاهر

- للـــــدفـــــاع: كـــــريـكـــــور الـــــوزيـــــان
ويــوسف مـحمـد ومـحمــد حالوة
واحمــد نـعمــانـي وفيـصل عـنتــر
وبالل جنـــــاريــن وعلــي مــتــيـــــرك

واسامة حيدر وخالد حمية
- للـوسـط: نبـيل بعلـبكي وعـدي
العـــطــــــار ورضــــــا عــنــتـــــــر وعلــي
الـعطــار وعيـســى عيـســى واحمـد

الشوم
- للهجـوم: روني عــازار ومحمـود

شحود وعلي ناصر الدين.

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

تصفيات مونديال 2006: 
ليبيا تسحق بنني 4-1 ومنتخب لبنان 

اىل مايل للقاء نظريه املالديفي

1994 و2002 وامـضــى مــاكــاتـيــر
معـــظــم مــــســيــــــرته يف الــــــدوري
االنكليـزي حيث دافع عـن الوان
بـــولتــون ولـيفــربــول وبالكـبيــرن
وسنـدرالنـد، ويلعب حـاليـا ومن
عـــام مع تـــرامنـيـــر مـن الـــدرجـــة

الثالثة.

تأهل منـتخبا تـونس ولـبنان
الــى الــدور ربع الـنهــائـي من
دورة املـلك عـبــداهلل الـثــالـثــة
لكــرة الــسلــة، اثــر فــوز االول
علـى السعـوديـة 73-86 )43-
34(، والثـاني علـى البحـرين
79-69 )الـــشــــوط االول 48-
28( يف اجلــولــة الــرابعــة من
منافسات اجملموعة االولى.

ــــــان ـــــس ولـــبـــن ــــــون وحلـقـــت ت
بـاالردن والـسعـوديـة الـى ربع
النهائـي، فيما مـني املنتخب
البحريني باخلـسارة الرابعة
علــى التــوالـي وأنهــى الــدورة

يف املركز اخلامس االخير.
ــــــرتـــيـــب ويـــتـــصــــــدر االردن ت
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نقـــاط تـتـصـــدر بهـــا مـــوقـتـــا
بفــــارق نقــطـــة امـــام قــطـــر،
فـــيـــمــــــا تـــتـقــــــاســـم لـــيـــبـــيــــــا
واالمــــارات املــــركــــز الــثــــالــث
ــــرصــيــــد 4 نقــــاط، وحتــتل ب
سوريـا املركـز االخير بـرصيد

3 نقاط.
وتلعب غـدا قطـر مع سـوريا،

وليبيا مع االمارات.
وتقـــام الـبــطـــولـــة بـــالـنــظـــام
ــــي فــــيــلــعــــب يف ربــع االوملــــب
النهـائي اول االولـى مع رابع
الـثـــانـيــــة، ورابع االولــــى مع
اول الـثــانـيــة، وثــانـي االولــى
مع ثـــالـث الـثـــانـيـــة، وثـــانـي

الثانية مع ثالث االولى.
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اجملمـوعـة بــرصيــد 6 نقـاط
مقـابل 5 لتونس و4 لكل من
ـــنــــــــــان ـــب ـــــــسـعــــــــــوديــــــــــة ول ال

والبحرين.
ــــــة اخلــــــامــــســــــة ويف اجلــــــول
االخيــرة غــدا، تلـعب تــونـس
ــــنــــــــــــــان، واالردن مــع ــــب مــع ل

السعودية.
ويف اجملــمـــــوعـــــة الــثـــــانــيـــــة،
تــأهلـت الكــويـت وقـطــر الــى
ربع الــنهـــائــي بفـــوز االولـــى
علــى ليـبيـا 85-95 )38-49(،
والثــانيـة علـى االمـارات 84-

..)29-38( 54
وانهت الكـويت مبـارياتـها يف
الـــــــــــــدور االول وجــــمــعــــت 7

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

دورة امللك عبداهلل الثالثة: لبنان وتونس
والكويت وقطر اىل ربع النهائي


