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 استعدادات مكثفة الستضافة 800 راٍم ورامية للمشاركة في بطولة الشرطة الدولية 
إصدار حوالي 1000 نس���خة من 
الكتي���ب اخل���اص بالبطول���ة، 
وإصدار نف���س العدد من الدليل 
اخلاص للبطولة بأربع لغات هي 
االجنليزية والفرنسية واالسبانية 
والعربية، وقد بدأ فريق من اللجنة 
بالعمل لتوفير وجتهيز املعلومات 

والبيانات والصور املطلوبة. 
وأوضح أن اللجنة ناقشت آلية 
التجهي���ز للمؤمترات الصحافية 
وإعداد النشرة اليومية اخلاصة 
بالبطول���ة التي تتضمن 6 أعداد 
متتالي���ة، وإج���راءات اإلع���ان 
املدفوع األجر  بالصحف احمللية 
واألمور اخلاصة بالنقل التلفزيوني 
وتدش���ن مركز إعامي متكامل 
وش���امل لكل األغراض اإلعامية 
وعلى احدث طراز لتنفيذ رغبة 
اللجنة في تيسير عمل الصحافين 

خال البطولة.

املقدم خالد البحوة ومشاركة جميع 
األعضاء باللجنة 

البحوة عقب االجتماع  وقال 
ان اللجنة استكملت بحثها خلطة 
املقترح إلبراز  عملها وبرنامجها 
هذا احلدث الرياضي العاملي ونقله 
بصوره تعكس مدى اهتمام الكويت 
واحتاد الشرطة وما وصلنا إليه من 
مستوى في عالم اإلدارة والرياضة 
واإلع���ام. وأضاف البحوة الذي 
يشغل ايضا منصب عضو مجلس 
إدارة احتاد الش���رطة ان اللجنة 
وزعت املهام واالختصاصات بن 
أعضائها وحددت أسلوب عملها 
لضمان العمل املتكامل واملتناسق 
كما حددت االحتياجات واملتطلبات 

اخلاصة باللجنة.
وتابع أن اللجنة قررت التجهيز 
واإلعداد مبكرا إلصدارات البطولة، 
مش���يرا إلى أن الفكرة تتجه إلى 

بلد الصداقة والسام وبلد احملبة 
للجميع. 

وأكد النواف أهمية العمل في 
الفترة املقبل���ة وااللتزام بتنفيذ 
املهام واحملافظة على املس���توى 
املتميز والتع���اون إلثراء العمل 
في جو اسري فعال وان تتضافر 
اجلهود لإلعداد والترتيب والتجهيز 
بالشكل الذي يتناسب مع أهمية 
ومكانة البطولة باعتبارها إحدى 
اكبر واهم املناس���بات والدورات 
الرياضي���ة ف���ي عال���م رياضة 

الشرطة. 
االنش���غال  غم���رة  وف���ي 
باالس���تعدادات اإلدارية والفنية 
والتقنية عقدت اللجنة اإلعامية 
للبطول���ة التي يترأس���ها املقدم 
وليد الغ���امن اجتماعه���ا الثالث 
مبقر احتاد الشرطة في العديلية 
امس، بحضور نائب رئيس اللجنة 

ف���ي اللجان وكله أم���ل وطموح 
بان تخرج هذه التظاهرة بأحلى 
صورة شكا ومضمونا وتكتنفها 
مشاعر التفاؤل والرضا ألسلوب 
العم���ل ال���دءوب وطريقته التي 
س���تأتي بثمارها ألداء متميز في 

خططها موضع التنفيذ وبدأ كل 
يعمل من موقعه لتهيئة وضمان كل 
أركان وسبل النجاح لهذه البطولة 
والتظاهرة الدولية التي من املقرر 
أن يشارك فيها حوالي 42 دولة 
وأكثر من 800 رام ورامية وحوالي 

300 مسؤول.
اللجان ضمان اطر  كما تهيئ 
النج���اح الجتماع���ات اجلمعية 
العمومية لاحتاد الدولي لرياضة 
الش���رطة التي تكتس���ب أهمية 
خاص���ة نظرا لترش���ح الكويت 
لرئاس���ة االحتاد ممثلة بالشيخ 
احمد النواف وانتخابات مجلس 
تنفيذي جدي���د لاحتاد لدورته 
املقبلة اجلديدة التي تستمر ملدة 

4 سنوات متتالية. 
ويتابع نائ���ب رئيس اللجنة 
العلي���ا للبطولة الش���يخ احمد 
الن���واف عن كثب س���ير العمل 

اللجان  ف���ي  العمل  يتواصل 
العاملة لبطولة الشرطة الدولية 
للرماية اس���تعدادا الس���تضافة 
الكوي���ت للبطولة املقررة من 15 
الى 25 فبراير املقبل برعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد. 
وترتفع وتيرة العمل في اللجان 
ب���ن وقت وآخر، وف���ي مقدمتها 
اللجنة املنظم���ة العليا للبطولة 
الداخلية  برئاس���ة وكيل وزارة 
الفريق احمد الرجيب ونائبه الشيخ 
احمد النواف رئيس احتاد الشرطة، 
واللجان األخرى بعد إقرار واعتماد 
الهيكل التنظيمي للبطولة بصيغته 
الرس���مية وحتديد أس���ماء فرق 
العمل وحتديد مهام ومسؤوليات 
وصاحي���ات واختصاصات كل 
فريق والي���ة العمل لتنظيم هذا 

احلدث الرياضي العاملي. 
وقد وضعت اللجان املختلفة 

النواف يحث على االلتزام بالتعليمات والمحافظة على التميز والتعاون إلثراء وإنجاح البطولة

صّد ثالث ركالت ترجيحية وسجل الركلة الحاسمة لفريقه

الفضلي يقود الكويت للفوز بكأس االتحاد

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
قاد احلارس خالد الفضلي فريقه الكويت الى الفوز بكأس 
االحتاد لك����رة القدم بعد تغلبه على العربي بركات الترجيح 
6/7 في املب����اراة النهائية التي جرت ام����س على ملعب نادي 
القادس����ية. انتهت االشواط االربعة بالتعادل دون اهداف بعد 
مباراة ضعيفة املس����توى وتألق الفضلي في صد ثاث ركات 
ترجيحية وقام بنفسه وسدد الكرة الترجيحية احلاسمة معلنا 

فوز فريقه في اولى مسابقات املوسم احلالي.
سجل ركات االبيض حس����ن حاكم وماكينغا واسماعيل 
العجمي وسامر املرطة ومشعل حميد وروجيرو وخالد الفضلي 
واخفق فهد حمود وعبداهلل املرزوقي، فيما سجل ركات االخضر 

احملترفان ايغور وداريو وعلي عمر وعلي اش����كناني ومبارك 
البلوش����ي واحمد الرش����يدي واخفق روك وعبداهلل الشمالي 
واحمد عبدالغفور. اقتصر الشوط االول على تبادل الكرات في 
وسط امللعب دون خطورة تذكر على املرمين وتسارعت خطى 
الاعبن بغية تسجيل هدف السبق ولكن الكثافة الدفاعية حالت 
دون ذلك حيث حتفظ الفريقان كثيرا في دفاعهما على حساب 
النواحي الهجومية وكان واضحا سعي مدربي الفريقن لعدم 
استقبال ش����باكهما اي هدف خال الشوط االول. لعب مدرب 
االخضر دراغان بتشكيلة مكونة من يوسف الثويني، داريو، 
احمد الرش����يدي، عبدالعزيز فاضل، عبداهلل الشمالي، مبارك 
البلوشي، مبارك احلداد، روك، فهد باشا ، علي اشكناني، ايغور، 

ووضح على اداء االخضر االنتقال املنظم الى منطقة لعب خصمه 
فكانت كراته تشاهد للعيان ولكن ليست الى درجة اخلطورة 
حيث احتاج ال����ى الدقة في التمري����ر خصوصا عندما تدخل 
الكرة الى منطقة اجل����زاء. لعب مدرب االبيض محمد عبداهلل 
بتشكيلة مكونة من خالد الفضلي، سامر املرطة، نواف اسامة، 
حسن حاكم، عبداهلل املرزوقي، فهد حمود، ناصر القحطاني، 
عبدالرحمن العوضي، ماكينغا، اسماعيل العجمي، روجيرو، 
وغابت العاب االبيض الس����ريعة وكان واضحا اعتماده على 
الكرات الثابتة من اجل تهديد مرمى اخلصم حيث يجيد حسن 
حاكم رفع الكرات باتقان معتمدا على اجادة زمائه في تنفيذ 

االلعاب الهوائية مثل املرطة واملرزوقي والعجمي.

وانتهى الش����وط الثاني وكأنه نسخة من الشوط االول، ال 
فرص، ال اهداف، ال خطورة وفي املرة الوحيدة التي مرق فيها 
البرازيل����ي روجيرو من دفاع العربي لم تكتمل خطورة كرته 
العرضية وابعدها املدافع احمد الرشيدي، ودفع مدرب العربي 
مبهاجمه علي عمر بدال من فهد باشا ومثله فعل مدرب الكويت 

واشرك علي الكندري بدال من عبدالرحمن العوضي.
ولعب الفريقان شوطن اضافين كتأدية واجب حتى الوصول 

الى ركات الترجيح.
ادار املب����اراة احلكم علي محمود واج����اد في ادارتها وانذر 
احملت����رف روك من العربي وطرد زميله عبداهلل احلداد اواخر 

الشوط االضافي الثاني.

فهد الدوسري
نفى رئيس جلنه املسابقات في 
اللجن����ة االنتقالية املؤقتة إلدارة 
شؤون احتاد الكره عماد الغربللي 
ان تكون اللجنة قد تسلمت كتابا من 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
يفيد بإنهاء عمل االنتقالية وتسليم 
االحتاد للمجلس املنتخب اجلديد 
برئاسة الشيخ طال الفهد وقال: 
لم نتسلم أي كتاب بهذا اخلصوص 
مشيرا الى ان موضوعا بهذا احلجم 
ال ميكن إخفاؤه ف����ي ظل وجود 
العديد من وسائل اإلعام املختلفة 
الفتا ال����ى ان اجلميع في انتظار 

رد فعل »فيف����ا« حول ما آلت الي����ه ظروف اجتماع 
اجلمعيت����ن العموميتن غير العاديتن اللتن عقدتا 
األسبوع املاضي. وأضاف ان االنتقالية ال دخل لها في 
موضوع حل األندية املتخذ من قبل مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف وان القرار 
جاء انتصارا لهيبة دولة وبحثا حللول جذرية للقضية 
العالقة منذ فبراير 2007. ومتنى الغربللي أال يعتقد 
أحد ان يكون قد كس����ب املعركة على حساب الطرف 
اآلخر وال يتباكى الطرف اآلخر لكونه يشعر بالهزمية 
باملعركة ذاتها ولكن يفترض باجلميع تغليب املصلحة 
العامة للدولة ولرياضتنا املس����كينة التي س����تكون 
الضحية األولى في هذا الصراع املرير. وحول إصدار 
جلنة االنضباط باالحتاد الدولي قرارا بوقف أنشطة 
االحتاد العراقي وجتاهل النظر في امللف الكويتي قال: 
ان املوضوع متش����ابه في الدولتن من حيث التدخل 

احلكومي حسب ما يذكر االحتاد 
الدولي وان ايق����اع العقوبة على 
العراق وجتاهل توجيه اي كتاب 
لنا بالكويت يعتبر مبثابة جتديد 
للثقة باالنتقالية وانها ستستمر 
في عملها مستدركا ان احدا ال ميكن 
ان يثق باالحت����اد الدولي لكونه 
احتاد »داي����خ« وعودنا في عدد 
من املناسبات على العزف منفردا 
مشددا على اننا بالكويت ال نلوم وال 
»نشره« على »فيفا« ولكن نعتب 
على ابناء الوطن الذين أوصلونا 
لهذه املرحل����ة احلرجة فاالحتاد 
الدولي لم يتدخل في ش����ؤوننا 
الداخلية اال بعد ان جلأ بعض أبنائنا إليه لألس����ف 
في خروج واضح ع����ن األنظمة واللوائح احلكومية 
احمللية. وعن إمكانية إقامة معسكر خارجي لألزرق 
قبل مواجهه استراليا املرتقبة في 6 يناير املقبل أفاد: 
هذا القرار يحتاج الى االطاع على تقريري اجلهازين 
اإلداري والفني عقب مباراة اندونيسيا مشيرا إلى ان 
اجتماعا سيعقد مع رئيس الوفد واجلهازين اإلداري 
والفني لوضع النقاط على احلروف ومناقشة أوجه 
الضعف والقوة بالفريق وكيفية معاجلة األخطاء التي 
وقع فيها الفريق من خال مناقشة مستفيضة حول 
أسباب وظروف املباراة، مشيرا إلى ان استمرار اجلهاز 
الفني بقياده الصربي غ����وران متوقف على معرفة 
الظ����روف الكاملة التي مر به����ا الفريق قبل مواجهة 
اندونيسيا والتي تصدر األزرق فيها فرق املجموعة 

بعد التعادل االيجابي.

الغربللي لـ »األنباء«: االتحاد الدولي »دايخ« 
الجزاف يعيد تشكيل لجنة مدينة جابرأوقف العراق وترك الكويت!

30 ألف دينار لصيانة ملعب الصليبخات

أص����در رئيس مجل����س االدارة املدير العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة فيصل اجلزاف قرارا بإعادة تشكيل واختصاصات فريق عمل 
مدينة جابر األحمد الرياضية برئاسة نائب املدير العام لشؤون الرياضة 
د.حمد فليطح رئيسا وم.أمل الرخيص نائبا للرئيس وعضوية كل من 
مشعل الهدبة ومرمي العلي وخالد السبيعي وعاء دياب وعبدالصبور 
أحمد وفاح املطيري ويعقوب اخللف ومدحت الزعفراني وعبداجلواد 
مصطفى وعماد عثمان ومبارك اجليماز ومحمد عبدالرحمن ونبيل عصمت 
ود.عبدالباسط اخلطيب، ممثا عن مركز الطب الرياضي والعقيد علي 
الش����راح ممثا عن الداخلية ومحمد الكن����دري ممثا عن وزارة االعام 
وم.رحيمة عبدالنبي عن وزارة االشغال ود.أحمد فرح عن احتاد الكرة 
والنقيب محمد الصواغ عن الدفاع املدني ومشاري اخلميس عن الديوان 
االميري ود.خالد السهاوي عن وزارة الصحة وممثا عن االدارة العامة 
لاطفاء. وحدد القرار اختصاصات فريق العمل بالتنس����يق مع وزارة 
االش����غال واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ املاحظات الواردة مبحضر تسلم 
مدينة جابر االحمد، ووضع برنامج التشغيل التجريبي جلميع املرافق 
لتحديد مستوى الكفاءة ومتابعة تنفيذ االوامر التغييرية العمال املشروع 
واعداد امليزانية التقديرية لاعمال اخلاصة مبدينة جابر األحمد ووضع 
التصورات واملقترحات اخلاصة بجميع اعمال التشغيل والصيانة وما 
يتعلق بإعداد وجتهيز أرضية امللعب الرئيسي واملاعب الفرعية باملدينة 
مع دراسة امكانية االستعانة ببعض الشركات الكبرى واملتخصصة في 
مثل هذه املنشآت، واعداد وجتهيز وثائق العطاءات اخلاصة باملمارسات 
واملناقصات التي يتم طرحها للمشروع واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها 
وإخطار جلنة املش����اريع الكبرى باجل����داول الزمنية اخلاصة باالعمال 
اجلاري����ة باملدينة الرياضية. كما اصدر اجلزاف قرارا بتش����كيل فريق 
عمل حلصر موجودات فروسيات االحمدي واجلهراء والفروانية برئاسة 
احمد عايش ويضم في عضويته املستشار القانوني للهيئة وعددا من 

محاسبي إدارة الهيئات الرياضية وممثا عن نادي الصيد.
كما اصدر اجلزاف ايضا قرارا بتشكيل جلنة برئاسة د.حمود فليطح 
لبحث الشكاوى املقدمة من بعض أعضاء اجلمعية العمومية في النادي 
العربي وتضم اللجنة احمد عايش، نائبا للرئيس، واملستشار القانوني 

وعددا من محاسبي االندية واالحتادات كأعضاء.

 مبارك الخالدي
انتهت اعمال الصيانة والترميم مللعب نادي الصليبخات والتي تضمنت 
انشاء غرف لتبديل املابس واخرى للحكام بتكلفة مقدارها 30 الف دينار 
حتملتها الهيئة العامة للشباب والرياضة بالكامل. وكانت االدارة السابقة 
للنادي برئاسة علي شعبان قد سعت في وقت سابق لدى الهيئة الجراء 
الترميمات الازمة للملعب اس����تعدادا النطاق املوس����م في 2 من الشهر 
املقبل، االمر الذي لقي جتاوبا من مسؤولي الهيئة عبر االتفاق مع احدى 
شركات املقاوالت املصنفة للقيام بالازم، وقد تضمنت اعمالها اجراء اعمال 
التحسينات الرضية امللعب وصيانة االنارة وتصميم وانشاء غرف لتبديل 
مابس الاعبن واحلكام. وقد تس����لمت االدارة اجلديدة للنادي برئاسة 

ناصر العلي ونائبه يوسف الهاجري امللعب بحلته اجلديدة.

أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لبحث شكاوى العربي

العنزي: حل األندية الـ 10 يزيد الوضع الرياضي تعقيدًا
اعتبر املنس��ق العام لتكتل النقابات العمالية 
رئيس نقابة العاملني املدنيني في وزارة الداخلية 
ب��در مراجي العنزي في تصريح صحافي مذيل 
باس��مه وتوقيعه ان قرار ح��ل مجالس ادارات 
االندية ال� 10 دفع��ة واحدة وبعد ضغوط نيابية 
واستنادا الى مبرر انها خالفت القوانني الرياضية، 
يزيد الوضع الرياضي تعقيدا وال يسهم في حل 
املش��كلة وال يهي��ئ االرضي��ة اخلصبة ملعاجلة 

االزمة القائمة بني اصحاب الشأن الرياضي.
واستغرب العنزي ان ميارس ممثلو الشعب 
ضغوطا نيابية على وزير الش��ؤون االجتماعية 
والعم��ل د.محمد العفاس��ي ويلوح��ون بوجهه 
مهددين باستخدام املس��اءلة السياسية وتفعيل 
االدوات الدس��تورية، هادفني للوصول الى قرار 
ح��ل مجالس ادارات 10 أندية منتخبة ش��رعية، 
الفت��ا الى ان بع��ض النواب ب��ات يحرض ضد 
القانون واحلريات الشعبية ومؤسسات املجتمع 
املدني بسبب تصلبه ومتترسه خلف موقفه وان 
كان هذا املوقف يتعارض ومبادئ الدستور وال 
يخدم الصالح العام ويسيئ الى الوضع الرياضي 

ويضع العصا في دوالب حل أزمة الرياضة.
واف��اد العن��زي بأن حل مجال��س ادارات 10 
أندي��ة رياضي��ة رفضت تعديل )امل��ادة 32( في 
اجلمعية العمومي��ة الحتاد الكرة ميثل اعتراضا 
على املبادئ الدميوقراطية ونس��فا لسياس��ات 
احترام رأي االغلبية وتعطيال لالدوات الشعبية 
التي كفلها الدس��تور، متس��ائال »كيف ميكن ان 
نرسخ النهج الدميوقراطي ونثبت دعائمه ونحن 
نعترض على اسلوب العمل الدستوري ونطالب 
حتت ذرائع ش��تى بحل مجالس ادارات عش��رة 
اندية لنقدم امام العالم صورة مشوهة عن العمل 

الدميوقراطي في الكويت«.
وذكر العنزي ان م��ن االجدر بالنواب الذين 
هددوا وزير الش��ؤون مبنصة االس��تجواب ان 
يحترموا جوهر النشاط الدستوري وان يذودوا 
عن اساسيات العمل الدميوقراطي، ال ان ينصبوا 
انفسهم خصوما لرأي االغلبية واعداء الفضلية 
كفة االكثرية، وهم مشرعو االمة ونبراس اقرار 
قوانينها وحماة دستورها واعرافها املبنية على 

احلرية واحترام الرأي اآلخر.
وقال العنزي ان االقلية التي متارس الضغوط 
على وزير الشؤون وتدفع الهيئة العامة للشباب 
والرياضة الى اجلنوح الى هذا املسلك اخلطير، ال 
تقبل أن تأتي النتائج على غير هواها وال ترضى 
اال بفرض م��ا يتفق ومزاجها حتى وان كان هذا 

الهوى واملزاج يخالف املؤسسات الدميوقراطية 
واس��لوب عملها، ولعل من اخط��ر املفارقات ان 
يدعم ن��واب مهمتهم االساس��ية حفظ احلقوق 
الدس��تورية واملكتس��بات الش��عبية حت��ركات 
متثل انقالبا على االع��راف الدميوقراطية التي 

اوصلتهم الى مقاعد مجلس االمة.
ولف��ت الى ان ه��دم املب��ادئ الدميوقراطية 
والدستورية ورفض صوت االغلبية بدأ باالندية 
الرياضي��ة وال احد يعلم الى اين س��يصل ومن 
س��يطال خالل القابل م��ن االي��ام داعيا جميع 
االطراف التي حتشر انفها بالشأن الرياضي الى 
ترك امليدان الهله والنأي بالساحة الرياضية بعيدا 
عن السياسة، وان لم نفعل ذلك ستظل التكتالت 
تتخندق خلف اسوار مواقفها املتعنتة والكويت 

ومستقبل رياضتها هو اخلاسر االكبر.
وطالب العنزي كل االطراف املعنية باملشكلة 
الرياضي��ة الى تهدئة الوضع وع��دم اللجوء الى 
حتركات من ش��أنها االساءة الى صورة الكويت 

انطالقا من دوافع شخصية ومصلحية.
واعتب��ر العنزي ان��ه من اجله��ل والتخبط 
اعتبار االجتماع الذي عقدته االندية العشرة في 
نادي القادس��ية قبل ايام اجتماعا غير شرعي، 
خصوص��ا ان اندية رياضي��ة منتخبة بصورة 
شرعية من اعضاء اجلمعيات العمومية حضرته، 
وتاليا اصبحت هذه االندية تش��كل االغلبية في 
احت��اد الك��رة واي قرار يصدر عنه��ا هو قرار 
قانون��ي، مؤكدا ان اجلميع يقف اآلن امام احملك 
واالختبار في املفاضلة بني مصاحله الشخصية 
ومصلح��ة الكويت، الفتا ال��ى ان اوضاع الكرة 
ش��هدت اخيرا تراجعا في مستواها ونتمنى من 
اجلميع ان يعيدوا كرة القدم الكويتية الى سابق 

مجدها.
وهنأ العنزي رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد على نيله ثقة االغلبية التي اختارته لقيادة 
دفة الك��رة وهو اهل لهذه الثق��ة، والكل يعرف 
اجنازاته مع نادي القادسية، ونتمنى له التوفيق 

في موقعه اجلديد.
ودعا العنزي النقاب��ات واالحتادات العمالية 
وجمعي��ات النفع العام الى الوق��وف الى جانب 
ترس��يخ العملية الدميوقراطية وصون احلريات 
الشعبية التي باتت محاربة في امليدان الرياضي، 
مش��ددا على ان تكتل النقاب��ات العمالية ونقابة 
العاملني في وزارة الداخلية يسخران امكانياتهما 
الراقية  الدميوقراطي��ة  للممارس��ة  لالنتص��ار 

والشرعية.

رئيس نقابة العاملين المدنيين في »الداخلية« استغرب الضغوط النيابية على العفاسي

الشيخ احمد النواف

)رويترز( الشرطة العراقية حتاصر مبنى االحتاد 

املقدم خالد البحوة

عماد الغربللي

الغانم: كسبنا العديد 
من الوجوه الشابة

اع��رب رئي��س جهاز 
الكرة بن��ادي الكويت 
ع��ن  الغ��امن  م��رزوق 
س��عادته بف��وز العمي��د 
ب��كأس االحت��اد، وق��ال 
الغ��امن: »اب��ارك لالعبني 
ومجل��س  واجلماهي��ر 
ادارة ن��ادي الكويت على 
ه��ذا االجن��از، مؤكدا ان 
في  احلقيق��ي  االجن��از 
ه��ذه البطول��ة هو تقدمي 
الوج��وه  م��ن  العدي��د 
فريق  ان  واثبات  الشابة، 
ثان  لدي��ه صف  الكويت 
قوي ق��ادر على تعويض 
غي��اب الالعبني الدوليني، 
واوض��ح الغامن ان احلظ 
ابتسم لألبيض من خالل 
ركالت الترجي��ح، ويبقى 
الزعي��م زعيم��ا والعميد 
عميدا، واضاف: »نستعد 
االجن��از  لتحقي��ق  اآلن 
القادم وهو الفوز ببطولة 

الدوري املمتاز«.

عبداهلل املرزوقي يسدد الكرة بقوة صوب مرمى العربي  )هاني الشمري(نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة د. حمود فليطح يُسلم كابنت الكويت خالد الفضلي كأس االحتاد


