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 فادية السعد: تنظيم غير عادي لبطولة العالم لإلسكواش
 سمير بوسعد 

  أعلنت رئيسة اللجنة العليا 
العالم للرجال  املنظمة لبطولة 
لالسكواش على كاس األمير الوالد 
العبداهللا  املرحوم الشيخ سعد 
الشيخة فادية السعد عن موعد 
التـــي تســـتضيفها  البطولـــة 
الكويت من ١- ٧ نوفمبر املقبل 
في نـــادي الســـاملية واجلزيرة 
اخلضراء مبشـــاركة املصنفني 
الـ٤٧ على العالم واملتأهلني من 
دورة مانشستر االجنليزية في 

أغسطس املاضي.
  وقالـــت الشـــيخة فادية في 
املؤمتـــر الصحافي الذي عقدته 
اول من امس في قاعة الهاشمي 
في فندق ساس ان البطولة تعتبر 
األغلـــى من حيث قيمة اجلوائز 
املرصـــودة وألنها حتمل اســـم 
املغفور له األمير الوالد الشيخ 
العبداهللا ومن األحداث  ســـعد 
العاملية املهمة ملشـــاركة ابطال 

العالم في اللعبة.
  ووجهـــت رئيســـة اللجنة 

الشـــكر والتقديـــر  املنظمـــة 
السياســـية حلرصها  للقيادة 
ودعمها للبطولة وتشجيعها 
الكويت وان  الستضافتها في 
تكون بشكل رسمي وبقرار من 
مجلس الوزراء ألنها تقام حتت 
اسم األمير الوالد الراحل الشيخ 
سعد العبداهللا والكأس املقدمة 

حتمل اسمه.
  واضافت الســـعد ان اللجنة 
وقعـــت عقدا مع االحتاد الدولي 
للمحترفني منذ ٣ سنوات حيث 
نظمنا ٣ بطوالت بالتينية وحاليا 
حصلنا على حق تنظيم البطولة 
األغلى فـــي العالم وهي بطولة 
العالم للرجال لعام ٢٠٠٩ حيث 
الكويت تتويج بطل  ستشـــهد 
العالم بال منـــازع من الكويت، 
الفتة الى ما سيصاحب ذلك من 
اهتمام دولي اعالمي حيث جمعت 
البطولة مميزات مهمة جعلتها 
األفضل فهي حتمل اســـم كاس 
األمير الوالد، كما انها تقام للمرة 
االولى في الكويت وألنها تنظم في 

الكويت ما يضفي عليها صبغة 
فريـــدة ويجعلها حدثا رياضيا 

مهما في املنطقة.
  وتابعت ان التنسيق للبطولة 
واإلعداد لهـــا كان غير طبيعي 
ومبســـتوى عاملـــي وبطريقة 
مختلفة عـــن البطوالت الثالث 
السابقة حيث استعنا بخبرات 
دولية السيما بوجود نائب رئيس 
اللجنة واخلبير الفني جهانغير 
خان واملدير الفني واملعلق الدولي 
ادوارد  املباريـــات روبرت  على 
وسيكون تنظيم احلدث لشركة 
انترناشيونال سبوت االجنليزية 
برئاسة مديرها بول والترز كما 
ســـيكون مدير البطولة محمود 
اجلزاف الالعب واملدرب السابق 

في اللعبة.
  وشكرت الشـــيخة فادية كل 
من ســـاهم في جناح البطوالت 
السابقة، مشيدة في الوقت نفسه 
بـــدور رئيس مجلـــس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك لتوفير وزارة الدفاع كل 

املتطلبات إلجناح حفلي االفتتاح 
واخلتام في ٤ نوفمبر و٧ منه في 

اجلزيرة اخلضراء.
  من جهته، اكـــد املدير الفني 
للبطولة البريطاني روبرت ادوارد 
اهمية البطولة، مبينا ان لها دورا 
في ريادة الكويت للعبة السيما ان 
دوره كان بطلب من الشيخة فادية 
للعمـــل في الكويت على تنظيم 
البطوالت السابقة ومبوجب عقد 
بني االحتـــاد الدولي للمحترفني 
والشيخة فادية لتنظيم البطوالت 
الســـابقة، ويأتي تنظيم بطولة 
العالم مبوجب العقد ذاته وبدعم 
منه شخصيا في استغالل عالقته 
برئيس االحتاد الدولي للمحترفني 
البريطاني مارك بريو بان تنظم 
الكويت البطولة ومن قبل الشيخة 
فادية السعد، الفتا الى ان احتاد 
االســـكواش الكويتي لم يكن له 
دور في أي مناقشات كانت جتريها 
الشيخة فادية مع االسرة الدولية 
الكويتي  العطاء دور لالحتـــاد 

 (أنور الكندري)  الشيخة فادية السعد تتحدث في املؤمتر الصحافي للمشاركة بالتنظيم. 

 الجزاف: نسعى
  إلنجاح البطولة

  
  اوضـــح مديـــر البطولة 
اننا نسعى  محمود اجلزاف 
الـــى اجناح البطولـــة التي 
تنظـــم للمـــرة االولى حتت 
اشرافه كمدير لها مع اصحاب 
اخلبرات، مشيدا بدور الشيخة 
فادية الســـعد وثقتها به في 
ادارة احلدث العاملي بشـــكل 
مميز والعمـــل على متابعة 
كل مـــا يتعلـــق بالترتيبات 
الفنية واالشراف املباشر على 
الالعبني والسهر على حتقيق 
اعلى درجات الكفاءة من العمل 
اليومي للبطولة بهدف واحد 
هو اجناح البطولة االولى في 
العالم والتي حتمل اسم االمير 
الوالد الراحل الشـــيخ سعد 

العبداهللا.
التوفيق للجميع    متمنيا 
العاملي  في تنظيم احلـــدث 
الكبير. الفتا الى ان اجلوائز 
التي ستقدم ستكون األغلى
ألـــف  عامليـــا بقيمـــة ٢٧٥ 

دوالر. 

 تباين اآلراء حول الجمع بين المناصب وفليطح يباشر مهامه األحد 

 في إياب الدور ربع النهائي لكأس االتحاد اآلسيوي

 األزرق يغادر إلى القاهرة اليوم

 الفهد يرأس وفد مؤتمر «األولمبية الدولية» 

 «التكتل» قاطع عمومية «السلة»

 «لجنة التعارض» ترجئ سفرها إلى زيوريخ 

 نائب األمير يشيد بجهود القائمين 
  على بطولة ولي العهد للرماية 

 يشارك وفد اوملبي كويتي في املؤمتر الثالث 
عشـــر للجنة األوملبية الدولية الذي سيفتتح 
في مدينة كوبنهاغن ألول مرة ٣ أكتوبر املقبل 

ويستمر ملدة يومني.
  ويترأس الوفد رئيس اللجنة االوملبية وعضو 
اللجنة االوملبية الدولية الشيخ احمد الفهد ويضم 
في عضويته امني السر العام للجنة االوملبية 
عبيد العنزي وعدد مـــن القياديني الرياضيني 
االوملبيني في الكويـــت. وينعقد املؤمتر الذي 
ســـيفتتحه األمني العام لألمم املتحدة بان كي 

مون حتت شعار «احلركة االوملبية في املجتمع 
ال تقدر بثمن» مبشاركة اعضاء اللجنة األوملبية 
الدولية وحضور بعض الشخصيات الرياضية 

العاملية.
  ويتخلل املؤمتر التصويت على اختيار املدينة 
التي ستحتضن دورة األلعاب االوملبية الصيفية 
املقررة في عام ٢٠١٦ ومن بني املدن املرشـــحة 
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمتان 
طوكيو اليابانية ومدريد االســـبانية ومدينة 

شيكاغو األميركية. 

  يحيى حميدان
التكتل    أدت مقاطعة اندية 
العمومية  حضور اجلمعيـــة 
الحتاد كرة الســـلة امس الى 
تأجيلها ليوم الثالثاء املقبل، 
حســـبما تنص قوانني الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في 
حـــال عدم اكتمـــال النصاب، 
حيث حضرت ٣ اندية فقط هي 

الكويت والعربي وكاظمة.
التكتل    وجاءت مقاطعـــة 
احتجاجا على الرسوم املالية 
التـــي يتقاضاها  املرتفعـــة، 
االحتاد عند تسجيل الالعبني 
التي  واحملترفني، والعقوبات 
الالعبني او  يفرضهـــا علـــى 
االداريني، واشارت مصادر الى 
ان اندية التكتل تتجه ملقاطعة 

العمومية  حضور اجلمعيات 
لالحتاد لالسباب نفسها.

  من جانـــب آخـــر، قررت 
التدريـــب واملنتخبات  جلنة 
اســـناد مهمة تدريب منتخب 
الناشـــئني للمدرب الصربي 
زوران كريكوڤيتش في بطولة 
آسيا مباليزيا منتصف نوفمبر 

املقبل.

 مبارك الخالدي
  عقدت اللجنـــة الفنية املكلفـــة ببحث اوجه 
التعارض بني القوانني احمللية ونظيرتها في امليثاق 
االوملبي الدولي اجتماعا صباح امس برئاسة رئيس 
اللجنة عبدالوهاب البنـــاي وبحضور اعضائها 
د.جواد خلف وطليان الطليان واحمد عايش وجمال 

الدوسري وسليمان العدساني.
  ورفض رئيس اللجنـــة البناي االدالء بأي 
تصريحات بعد االجتماع الذي زاد على الساعتني 
مكتفيا بالقول ان اللجنة التزال في حالة بحث 
وتقييم ومقارنة بني القوانني احمللية وامليثاق 
االوملبي، مشيرا الى انه لن يفصح عما دار في 
االجتمـــاع ريثما يتم اطـــالع مدير عام الهيئة 
العامة للشـــباب والرياضـــة فيصل اجلزاف 
واملوجود خارج البالد في مهمة رســـمية على 

محضر االجتماع.

  وكشـــف البناي عن ان النية تتجه الى ارجاء 
اي فكرة متعلقة بالسفر الى زيوريخ في الوقت 
الراهن قبل االنتهاء من اعمال اللجنة ورفع تقاريرها 

اخلاصة بذلك الى املعنيني باالمر.
  وعلمت «األنبـــاء» ان هناك خالفا بني اعضاء 
اللجنة حول املـــواد ٤و٥و٧ الواردة في القانون 
٢٠٠٧/٥ واملتعلقة باجلمع بني املناصب األمر الذي 
يشير الى ان مدة عمل اللجنة رمبا تطول الى وقت 
اكثر من املقرر ريثما يتـــم الوصول الى صيغة 

توافقيه ترضي كل االطراف.
  ومن جهة اخرى يباشر نائب مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.حمود فليطح مهامه 
رســـميا االحد املقبل اذ قام صباح امس بتسليم 
املرسوم رقم ٢٠٠٩/٢٨٨ الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٠ 
بتســـميته مبنصبه اجلديد بدرجة وكيل وزارة 

مساعد. 

 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
امـــس رئيس االحتادين الكويتي واالســـيوي 
للرماية الشيخ سلمان احلمود ورئيس االحتاد 
العربي للرماية ونائب رئيس االحتاد م. دعيج 
العتيبي واعضاء االحتاد وذلك مبناسبة اقامة 
البطولة السنوية لكأس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد للرماية والتى ستنطلق في اكتوبر 

املقبل.
  واشاد ســـموه بجهود القائمني على البطولة 
واســـهاماتهم الواضحه في تنظيم هذه االنشطة 
واملناسبات على كافة املستويات مما يعزز مكانة 
دولة الكويت على خارطة الرياضة العاملية متمنيا 
ســـموه له كل النجاح والتوفيـــق لهذه البطولة 

مؤكدا ســـموه ملا لهذه الرياضة من دور فعال في 
تربية النشء وتنمية مواهب الشباب وطاقاتهم 
كما حثهم سموه على اهمية التمسك واحملافظة 
على هذه الرياضة كونها احدى الرياضات التراثية 

العربية االصيله ورياضة االباء واالجداد.
  ومن جانب اخر شكر رئيس االحتادين الكويتي 
واالسيوي للرماية الشيخ سلمان احلمود سموه 
على رعايته ودعمه املتواصل للبطولة وحرصه 
وتقديره على جناحها مؤكدا لسموه العزم على 
بذل كل اجلهود املمكنة لرفع اســـم الكويت عاليا 
في جميع احملافل الرياضية وقد قدما لسموه درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.
  حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.  بخالد عبدالقدوس كورقة رابحة. 
وسيســـتعيد األخضر خدمات 
خالد خلف ومحمـــد جراغ بعد 

رفع اإليقاف عنهما إداريا.
  من جانبه ميلك مدرب الكرامة 
محمد قويض وفريقه ذكريات جيدة 
في الكويت النهم سبق ان حققوا 
التأهل لنهائي دوري ابطال اسيا 
امام القادسية وفي نفس الظروف 
بعد ان انتهى لقاء الذهاب في حمص 
بالتعادل السلبي وفازوا ايابا بهدف 

دون رد.
  وبخالف الذكريات اجليدة فما 
ميلكه قويــــض من عناصر داخل 
امللعب من شأنها ان حتجز له بطاقة 
العبور للدور نصف النهائي مثل 
احلارس مصعب بلحوس وبالل 

الدامي وانس اخلوجه ومعتز مندو 
وفراس اســــماعيل، ولعل النقطة 
الفريق  فــــي  الوحيدة  الســــلبية 
الســــوري هي ضعف خط دفاعه 
وعــــدم االختراق من العمق ونقل 
الكرة بشكل كبير على االطراف. 

  من جانبه اكــــد مدرب العربي 
الكرواتي دراغان سكوسيتش في 
املؤمتر الصحافي الذي عقد امس ان 
العربي االن افضل بكثير ممن كان 
عليه قبل اسبوعني بعد ان اكتسب 
الالعبون الثقة جراء التعادل في 
مباراة الذهاب امام الكرامة والفوز 
على الشباب االماراتي في البطولة 
اخلليجية، مضيفا ان عودة محمد 
جراغ وخالد خلف اضافة كبيرة 

للفريق.

  وقال سكوسيتش ان معنويات 
الالعبــــني مرتفعة وحرصنا على 
نســــيان مباراة الذهــــاب من اجل 
زيادة تركيز الالعبني، معربا عن 
اسفه لغياب عبداهللا الشمالي وفهد 
الفرحان لالصابة، واضاف ان فريق 
الكرامة قوي ويقوده مدرب ممتاز 
من الناحية التكتيكية ولكن نحن 
ســــنلعب على الفوز منــــذ بداية 

املباراة.
  من جانبــــه قال مدرب الكرامة 
السوري محمد قويض ان فريقه 
ظلم في مبــــاراة الذهاب حيث لم 
يحتسب حكم املباراة هدفا صحيحا 
له وعلى ذلك قدم النادي شكوى 
الى االحتاد االســــيوي لكرة القدم 

الذي بدوره عاقب احلكم. 

 عبداهللا العنزي 
  يغادر وفد االزرق اليوم الى معسكره 
التدريبي بالقاهرة والذي يستمر حتى ١٢ 
اكتوبر املقبل اســـتعدادا ملالقاة املنتخب 
االندونيسي في ١٤ نوفمبر املقبل ضمن 
اجلولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا ٢٠١١ 
في العاصمـــة القطرية الدوحة، ويرأس 
الوفد عضو اللجنة االنتقالية مبارك النزال 
ويضم مدير املنتخب اسامة حسني واملشرف 
علي محمود واجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الصربي غوران ومساعده عبدالعزيز حماده 
واحمد دشتي مدربا حلراس املرمى و١٨ العبا 
هم: نواف اخلالدي ومساعد ندا وحسني 
فاضـــل وطالل العامر وفهـــد االنصاري 
وصالح الشيخ وبدر املطوع وحمد العنزي 
واحمد عجب وحسني كنكوني وعادل حمود 
وطالل نايف وعبداهللا البريكي ويوسف 
ناصر وفهد العنزي وحمد امان وخالد علي 
ناصر واحمد العيدان، وسيلتحق العبو 
العربي والكويت وهم خالد خلف ومحمد 
جراغ وشهاب كنكوني ويعقوب الطاهر 
وجراح العتيقي ووليد علي وفهد عوض 
باملعسكر غدا بعد ان يخوضوا مباراتي كأس
االحتاد اآلســـيوي مـــع نادييهمـــا. هذا 
وســـيلحق الشيخ احمد اليوسف بالوفد 

خالل يومني.
  من جانبه اكد مدير االزرق اسامة حسني 
ان الفائدة املرجوة من معســـكر القاهرة 
كبيرة حيث يهدف منه اجلهاز الفني الى 
اعداد جيد للقاء اندونيسيا الغامض نوعا 
ما وهذا االعداد سيكون على مراحل اوالها 

معسكر القاهرة واملباراتان الوديتان امام 
منتخبـــي ليبيا واالردن ثـــم العودة الى 
الكويت ومشـــاركة الالعبني مع انديتهم 
واخيرا التجمع في الكويت قبل املباراة.

  وبني حسني ان فرصة اللعب في كأس اسيا 
كبيرة جدا بعد النتيجة اجليدة للمنتخب 
امام استراليا وهذا االمر عوض كثيرا اخفاق 
املباراة االولى امام عمان ولكن يجب على 
الالعبني التركيز على تعليمات اجلهازين 
الفنـــي واالداري حتى ميكن االســـتفادة
الكبيـــرة من هـــذا املعســـكر واملباريات 

الودية.
  من جانبه قال مساعد املدرب عبدالعزيز 
حماده ان اجلهاز الفني سيعمل على جتربة 
كل الالعبني في معسكر القاهرة من خالل 
املباراتني الوديتـــني وذلك للوقوف على 
مســـتوياتهم خصوصا ان هذا املعسكر 
هو املرحلة االولى ضمـــن خطة االعداد 
العناصر  ملباراة اندونيســـا، مضيفا ان 
املختارة لالزرق هي االفضل في املوســـم 
املاضي وهذا ال مينع من امكانية اختيار 
العبني آخرين بعد ان نرى املستويات خالل

بطولة كأس االحتاد وحسب حاجة املنتخب 
لهم.

  وطالـــب حمـــاده الالعبـــني بااللتزام 
الكبير في املعســـكر من خالل التمارين 
التي سيخوضونها على فترتني صباحية 
ومســـائية من اجل االستفادة البدنية او 
التكتيكية كون هذا التجمع يأتي قبل بداية 
املوسم ويجب تقوية اجلانب البدني لالعبني 

وكسب املزيد من التفاهم بينهم. 

 الراشد إلنشاء ستاد بكل محافظة
  

  ذكر النائب علي الراشـــد ان الدولة تولـــي أهمية كبرى ملواكبة 
مستجدات تطوير البنية الرياضية التحتية وتنفيذ توصيات االحتاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) في مجال دعم لعبة كرة القدم في الدولة 
وهو ما يتطلب في أن تكون التوسعات في مجال املنشآت الرياضية 
التي تتم على نحو مطرد لتوصيات «الفيفا» من أجل تصميم وبناء 
الكثير من الستادات الرياضية على احدث املقاييس احلديثة وتقدم 
باالقتراح برغبة لعرضه على مجلس األمة بإنشاء ستاد رئيسي في 
كل محافظة من احملافظات بحيـــث تتبع ادارتها الى احملافظات من 

الناحية اإلدارية. 

 شكوى ضد رئيس اتحاد «القوى»
 

 مبارك الخالدي
  تقدم اعضاء مجلس ادارة احتاد العاب القوى جنم مطلق وسالم االحمد 
وبدر العجمي بشكوى رسمية امس الى رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف ضد رئيس احتاد العاب 
القوى صالح الباتل وذلك بسبب عدم دعوتهم حلضور االجتماع الطارئ 

الذي عقد االحد املاضي وال يعلمون اين عقد االجتماع.
  وذكر االعضاء الثالثة في شكواهم انهم موجودون يوميا في االحتاد 
ولم يبلغوا رسميا او شفهيا مبوعد االجتماع، ومت خالل االجتماع اعتماد 
اسماء العبي املنتخب العمومي املشارك في البطولة العربية في دمشق 

وكذلك اعتماد الوفد االداري للمعسكر التدريبي في بانكوك. 

 جطلي يعتزل التحكيم
  

  أعلن احلكم الدولي عطاهللا جطلي اعتزاله التحكيم الدولي واحمللي 
ألسباب خاصة رفض ذكرها وابدى اعتذاره عن األخطاء غير املقصودة 
التي قـــد يكون وقع فيها خالل إدارتـــه للمباريات ومتنى التوفيق 

لزمالئه احلكام خالل املوسم احلالي. 

 سمو نائب األمير وولي العهد يتسلم درعا تذكارية من الشيخ سلمان احلمود

 مسؤولية الدفاع تقع على عاتق أحمد الرشيدي 

 عبداهللا العنزي
  يدخل العربــــي اليوم مباراته 
املصيرية امام الكرامة الســــوري 
ضمــــن اياب الدور ربــــع النهائي 
لكأس االحتاد االسيوي مبعنويات 
مرتفعة وامال كبيرة على ســــتاد 
صباح السالم، ويحتاج العربي الى 
الفوز بأي نتيجة حتى يتمكن من 
التأهل فيما سيلعب الكرامة من اجل 
الفوز او التعادل االيجابي، في حني 
ستؤدي نتيجة التعادل السلبي الى 

خوض اشواط اضافية.
  سيخوض االخضر مباراته 
الفرق  الليلـــة الثبات وجـــود 
الكويتية فـــي مكانها الصحيح 
ضمن اندية النخبة بالقارة في 
دوري ابطال اســـيا، وتقع على 
اجلميع مسؤولية تأهل األخضر 
بدءا من اجلماهير التي سيكون 
حضورها بكثافة في ستاد صباح 
السالم مبثابة تسجيل افضلية 
قبـــل بدء املباراة علـــى الفريق 
اخلصم. االخضر املنتشي مؤخرا 
بفـــوزه على مضيفه الشـــباب 
االماراتـــي ضمن اجلولة االولى 
للمجموعة االولى لدوري ابطال 
اخلليج عليه ان يخوض مباراة 
اليوم بتوازن كبير ســـواء في 
الدفـــاع او الهجوم، وتقدمي اداء 
مشابه في الشق الدفاعي ملباراة 
الذهاب.ومـــن املتوقع اال يجري 
املدرب سكوســـيتش تغييرات 
عديدة بتشـــكيلة الفريق حيث 
املرمى  ســـيعتمد في حراســـه 
على شهاب كنكوني وفي الدفاع 
احملترف السلوفيني روكي واحمد 
الرشيدي ولليمني الكرواتي داريو 
داباك وفي اليسار علي مقصيد 
او مبارك الرشيدي، فيما سيلعب 
في الوسط كل من نواف شويع 
واحمد موسى والكرواتي ايغور 
نوفاكوفيتش وعبداهللا الشمالي 
الذي ستتحدد مشـــاركته قبل 
ساعات من املباراة حيث يعاني 
من شد عضلي، وسيتكفل علي 
اشكناني وحسني املوسوي بخط 
امكانية لعب جرح  املقدمة، مع 
زهير منذ بداية املباراة واالحتفاظ 

 تكريم سمير 
ويعقوب

  
ــس واعضاء  ــن رئي   اعل
العربي  النادي  ادارة  مجلس 
عن تنظيم حفل لتكرمي العبيه 
ــى الذين تركوا بصمة  القدام
واضحة في الرياضة العرباوية 
ــى اصبحوا  ــة، حت والكويتي
رموزا في عالم الرياضة وهم 
سمير سعيد وجاسم يعقوب، 
وذلك بحضور رئيس واعضاء 
مجلس ادارة النادي والهيئة 
ــباب والرياضة  ــة للش العام
املهتمة  وبعض الشخصيات 
بالرياضة، وذلك اثناء املباراة 

مع الكرامة بني الشوطني. 

 لجنة للكشف
  عن المنشطات

  
  ينوي االحتاد اآلسيوي 
ــال جلنة  ــرة القدم إرس لك
ــف عن  ــة للكش متخصص
املنشطات وذلك في مباراة 
ــي والكرامة، حيث مت  العرب
املباراة  ــذه  له تخصيصها 
للوقوف عند التحاليل الطبية 
الروتينية قبل بدء املباريات 
املعتمدة في كشوفات االحتاد 

اآلسيوي. 

 العربي  الكرامة 

 ٧:١٥ 
 الكويت الرياضية 

 العربي «المنتشي» يبحث عن التأهل بـ «الكرامة» 


