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»الرديف« يتأهل إلى دور الـ 16 بآسياد غوانزو

نادي الكويت مساعد الزامل 10 
آالف دوالر لالعبني تقديرا منه 
لصعود الفريق الى الدور الثاني، 
وقد وجهت إدارة الفريق الشكر 
الكرمية  للزامل على بادرت���ه 
والتي تلقاها الالعبون بارتياح 
وثناء. يذكر ان الزامل سبق له أن 
تبرع لدعم الشباب في أكثر من 
مناسبة آخرها في حفل تكرمي 
الذي جرى  الوطنيني  املبدعني 
مؤخرا، اضافة الى مس���اهمته 
بشراء تذاكر بقيمة ألفي دينار 
في مباراة نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي بني القادسية واالحتاد 

السوري.

مهبود )11( ومنح الهدف العبي 
املنتخب الثقة واالفضلية وسدد 
محمد فري���ح قذيفة من خارج 
املنطقة ابعده���ا مهبدوف الى 
ركنيه )20(، ويؤدي العبو االزرق 
فاصال رائعا من التمرير انتهى 
الى كرة جميلة من العازمي عند 
حدود املنطقة سددها بالزاوية 
اليسرى ملهبود معلنا هدفا ثانيا 
لالزرق )24(، وكاد علي اشكناني 
يضيف الهدف الثالث لوال تأخره 

في التعامل مع الكرة )38(.
وفي الش���وط الثاني مارس 
املنتخب الس���نغافوري ضغطا 
على مرمى االزرق ومتكن كميل 

من ابعاد كرة ثابتة بشكل رائع 
)47( اال ان االزرق واصل افضليته 
واطاح اشكناني بانفراد تام )52(، 
وكاد عبدالهادي خميس يضيف 
هدفا ثالثا لوال ان مت اس���قاطه 
من حارس املرمى خارج منطقة 
اجل���زاء. وش���هدت الدقيقة 63 
طرد السنغافوري شكير حمزك 
حلصوله على البطاقة الثانية ما 
سهل على العبي املنتخب احلفاظ 

على النتيجة.

مكافأة من الزامل

من جانب آخ���ر، قدم رجل 
األعمال والالعب الس���ابق في 

الشوط االول من حيث التنظيم 
والتمري����ر وبرز بش����كل الفت 
مشاري العازمي وعلي مقصيد 
وعادل مطر في وس����ط امللعب 
وفي مساندتهم الهجومية ثنائي 
املقدم����ة س����عود املجمد وعلي 
اشكناني، كما كان لطلعات ناصر 
الوهيب من اجلبهة اليمنى واحمد 
اليس����رى  ابراهيم من اجلبهة 
االثر االكبر في زيادة الفاعلية 

الهجومية للمنتخب.
وكانت البداية سريعة لالزرق 
بتسديدة علي مقصيد من خارج 
العليا  الزاوية  املنطقة سكنت 
للحارس الس���نغافوري ازوان 

مبارك الخالدي
جنح املنتخب الوطني الرديف 
في التأهل الى الدور ال� 16 لدورة 
االلعاب اآلس����يوية املقامة في 
مدين����ة غوان����زو بالصني بعد 
فوزه املستحق ظهر امس على 
س����نغافورة 2 - 0 في املباراة 
التي جمعتهما على ستاد بينغ 
دونغ ليرف����ع االزرق رصيده 
الى 6 نق����اط، بينما ظل رصيد 
املنتخب السنغافوري عند نقطة 
واحدة وسيلتقي منتخبنا غدا 
مع منتخب قطر الذي يحمل في 

جعبته 4 نقاط.
وقدم االزرق اداء مثاليا في 

فاز على سنغافورة ويلتقي قطر غدًا

)أ.ف.پ( العب »الرديف« محمد فريح يبعد الكرة أمام السنغافوري محمد إيشاك 

الفهد يباشر عمله في »الهيئة« بعد إجازة العيد

األزرق يكتمل بانضمام الطاهر

بوسكندر: العنزي لن يرحل إال بطلب رسمي

تكريم رياضيين كويتيين خليجيًا وآسيويًا

»المسار األهلي« يطالب بإشهار نادي االتحاد

عقلة: لنا وقفة لمراجعة أخطاء المدرب والالعبين

مهرجان أهداف في دوري الصاالت
عمق اجلهراء جراح خيطان 
بعدما تغلب علي����ه 10-5، في 
أقيم أول أمس  مهرجان أهداف 
ضمن منافسات األسبوع الثالث 
من دوري الصاالت لكرة القدم، 
وتناوب على تسجيل األهداف 
العشرة للجهراء كل من جزاع 
س����يف »4 أه����داف« ومطل����ق 
عبدالعزي����ز واحمد مالبس����ن 
ومحمد عب����داهلل »هدفني« لكل 
منهم فيما سجل خليطان كل من 
زايد املطيري »3 أهداف« وأسامة 
اللقاء  أدار  الصعب »هدف����ني«، 

احلكم الدولي خليفة املنيع
من جانبه أبدى عراك الشمري 
مدرب اجلهراء رضاه التام عن 
املس����توى الفني والبدني الذي 
ظه����ر به الالعب����ون خالل لقاء 
خيطان، مشيرا إلى أنهم اثبتوا 
له وللجميع ان اجلهراء ال يقل 
شأنا عن بقية الفريق وان كان 
ينقصه محترف فقط حتى يعطي 

قوة إضافية للفريق.
بدوره، ذكر فهاد الس����بيعي 
مدرب خيطان ان الهزمية التي 

تلقاها الفريق ال تقلل من ش����أن 
العبيه الذين كافحوا طوال شوطي 
املباراة وكانوا أكثر من ند لفريق 

اجلهراء.
م����ن ناحية أخ����رى، تتواصل 
في الثامنة والنصف مساء اليوم 
منافس����ات األس����بوع الثالث من 

الدوري بلقاء الفحيحيل »6نقاط« 
مع الساملية »بدون أي نقطة« حيث 
يطمح األول إلى مواصلة انتصاراته 
في ظل املنافسة الشرسة من بقية 
الفريق بينما سيحاول السماوي 
تصحي����ح أخطائه بهدف حتقيق 

فوزه األول في املسابقة.

تأجيل  مواجهة القادسية وكاظمة
في كأس االتحاد

عبدالعزيز جاسم
قررت جلنة املسابقات باحتاد الكرة تأجيل مباراة كاظمة والقادسية 
ف���ي كأس االحتاد والتي كان مقررا لها ان تقام اليوم حيث كانت قد 
تأجلت قبل ذلك بس���بب مش���اركة األصفر في نهائي كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وقد علمت »األنباء« ان التأجيل جاء بس���بب تواجد أغلب العبي 
القادسية مع املنتخبني الوطنيني االول واالوملبي، حيث لم يبق في 
صفوف الفريق س���وى 12 العبا من بينهم حارس���ان، اضافة الى أن 
اللوائح في جلنة املسابقات تسمح بإشراك 5 العبني فقط من فريق 
حتت 21 سنة وبالتالي جاء التأجيل، وكان القادسية يرغب في صدور 
قرار من مجلس اإلدارة بزيادة عدد الالعبني الصاعدين من فريق حتت 

21 لكن هذا الطلب لم يجد القبول وكان التأجيل احلل االمثل.
ول���م يتم حتى اآلن حتديد موعد آخر للمباراة وس���يتم وضعه 
خالل اجتماع اليوم او غدا، ومن احملتمل أيضا أن يتم تأجيل جميع 
مباريات كأس االحتاد باجلولة الس���ابعة جلميع الفرق حتى عودة 

املنتخب االوملبي من املشاركة في اسياد غوانزو.
من جهة اخرى قررت جلنة املس���ابقات توقيع غرامة مالية  على 
العربي بسبب دخول العبيه متأخرين إلى أرض امللعب قبل املباراة 

وبني الشوطني أمام خيطان.

االحتاد الذي وافقت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على إشهاره 
منذ ديس����مبر املاض����ي، وبعد 
مرور نحو سنة لم تتم املوافقة 
النهائية على هذا اإلشهار من قبل 
مجلس الوزراء، داعيا الى اإليعاز 
باجلهات املختصة من وزارات 
وبلدية التخاذ اإلجراءات املطلوبة 
لتخصيص موقع وميزانية تضع 

النادي على سكة االنطالق.
وشدد الصوان على ان الدعوة 
الى إش����هار نادي االحتاد تأتي 
الدولة  انطالقا م����ن ان اهتمام 
بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية 
مهاراتهم وسعيها نحو ملء أوقات 
فراغهم مبا يخدم املجتمع يجب 
ان يش����مل كل املناطق ويواكب 
التوسع العمراني الذي تشهده 
السكانية في  الكويت والزيادة 

هذه املناطق.

ورياضي يسهم في االستفادة من 
طاقات الشباب وملء أوقات فراغهم 

مبا هو مفيد لهم وللبلد.
ومتنى على سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد اإلسراع 
في حس����م موضوع إشهار نادي 

أكد تيار املسار األهلي )متاهي( 
الدعم احلكومي واالهتمام  أهمية 
الرسمي من خالل تلبية احتياجاتهم، 
داعيا الى ضرورة إنش����اء أندية 
رياضية تستوعب الشباب لصقل 

مواهبهم وتدريبهم.
وأمل التيار في بيان صحافي 
على لسان رئيس����ه م.عبداملانع 
الصوان ان يوافق مجلس الوزراء 
في هذا اإلطار على إش����هار نادي 
أبناء املنطقة  الذي يخدم  االحتاد 
اجلنوبية ذات الكثافة الش����بابية 

الكبيرة.
وأضاف الص����وان ان املنطقة 
اجلنوبية التي تش����هد مش����اريع 
إسكانية ضخمة سواء في مدينة 
صباح األحم����د ومدينة اخليران 
الس����الم  وضاحية علي الصباح 
حتتاج إضافة الى املشاريع التنموية 
وجود ص����رح اجتماعي وثقافي 

استنكرت رئيسة مؤسسة 
أداء برلماني )منار( االعالمية 
عائشة الرشيد ما اعتبره تجمع 
ثوابت األمة س���لوكا مشبوها 
وسيئا لممارسة النساء للعبة 

كرة الطائرة.
ورفضت اعتبار ممارستها 
للرياضة للتخلص من امراض 
العصر ومكافحة السمنة خروجا 
عن الدين، مشيرة الى رفضها 
العنصري���ة والنظرة الدونية 

للمرأة من قبل البعض.
الذين  واك���دت ان معظ���م 
المرأة  يعارض���ون رياض���ة 

يفكرون بسلبية، مشيرة الى ان 
الدين االسالمي حركة اخالق�ية 
واجتماعية تهدف الى نقل الناس 
الى مرحلة جديدة ليكونوا في�ها 
اكثر وعيا وتحضرا وانس�انية 
موضحة ان الدين الغى كثيرا 
من المفاهيم الجاهلية التي كان 
على رأسها التعصب وامتهان 

المرأة.
واضاف���ت ان الرياض���ة ال 
تتناق���ض مع االس���الم ولكن 
البعض يريد اث��بات قدرته على 
الهيمنة والسيطرة على كل ما 

يخص شؤون المرأة.

يحيى حميدان
يغادر وفد املنتخب الوطني 
لكرة السلة في السادسة مساء 
اليوم الى الصني للمشاركة في 
دورة األلعاب اآلس���يوية ال� 16 
املقامة في مدينة غوانزو من 12 

الى 27 اجلاري.
ويت���رأس وفد املنتخب أمني 
الس���ر ضاري برج���س اضافة 
ال���ى عضو االحتاد هيثم بارون 
وإداري املنتخب محمد احلميدان 
واملدرب البحريني سلمان رمضان 
ومساعده خالد العميري و12 العبا 
هم: فهاد السبيعي وعبدالعزيز 
احلميدي )القادس���ية( وشايع 
مهنا وعبداهلل الشمري وصالح 
يوسف )الساحل( وعبدالعزيز 
ضاري ونايف الصندلي )اجلهراء( 

وعبدالعزي���ز الربيع���ة وأحمد 
البلوش���ي ومحمد أش���كناني 
)كاظمة( وحس���ني عبدالرحمن 

وراشد رياض )الكويت(.
ووق���ع األزرق في املجموعة 
األولى للدور التمهيدي الى جانب 
منتخبي هون���غ كونغ وكوريا 
الش���مالية، على أن يتأهل بطل 
املجموعة ال���ى دور املجموعات 
ليتناف���س ف���ي مجموعة تضم 
الصني واألردن وأوزبكس���تان 
وكوريا اجلنوبية باالضافة الى 
بطل املجموعة الثانية في الدور 

التمهيدي.
وكان أزرق السلة قد حصل 
عل���ى موافقة مجل���س الوزراء 
للمشاركة في اآلسياد حتت العلم 

األوملبي أمس األول.

الفهد من  اس���تقالة س���يقدمها 
منصبه كرئي���س الحتاد الكرة 
ال تتعل���ق مطلق���ا بعودته الى 
الهيئة كنائب للمدير العام ولكنها 
تتحق���ق في حال ص���دور حكم 
التمييز لصالح مجلس  محكمة 
ادارة نادي القادسية بشأن الطعن 
على ق���رار الهيئة بحل مجلس 
إدارة النادي، الفتا الى ان محكمة 
التمييز ستنظر الطعن املشار إليه 
في 27 اجلاري خاصة ان الفهد هو 
الذي قدم الطعن بصفته رئيس 
مجل���س ادارة نادي القادس���ية 
فإذا صدر احلكم لصالح مجلس 
ادارة النادي فإن ذلك يعني حتقق 
مسألة اجلمع بني املناصب وهنا 
من املتوقع ان يقدم الفهد استقالته 

من ادارة النادي.
وكان قطاع الهندسة بالهيئة 
قد أجنز إعداد مكتب الفهد بالدور 
السابع مقابل مكتب املدير العام 
د.فؤاد الفالح ومن املقرر ان تسند 
الهيئة ادارة املكتب الى أس���ماء 

بعينها يحددها الفهد بنفسه.

مبارك الخالدي
أكدت مص���ادر مقربة من 
الشيخ طالل الفهد انه سيبدأ 
بالهيئة  مباش���رة مهام عمله 
العام���ة للش���باب والرياضة 
كنائب للمدير العام بعد إجازة 
عيد األضح���ى بصرف النظر 
انتهاء االجراءات االدارية  عن 
املتعلقة بحكم محكمة التمييز 
99 لسنة 2009  الصادر في 2 

اجلاري ملصلحته.
وكان الفهد قد عقد اجتماعا 
مس���اء امس مع فريق دفاعه 
القانوني الذي���ن أوضحوا له 
الت���ي اتخذت فور  اخلطوات 
صدور احلكم ومنها فتح ملف 
للتنفيذ بإدارة التنفيذ، حيث 
مت إيداع احلكم وحتويله الى 
قس���م اإلعالنات ليقوم مأمور 
التنفيذ بإعالن وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل إعالنا 
إيذانا باتخاذ اخلطوة  رسميا 
التالية وهي استصدار كتاب 
رسمي من ادارة التنفيذ موجه 

عبداهلل العنزي
واص���ل االزرق تدريباته في معس���كره الذي 
يقيمه في العاصمة االماراتية ابوظبي استعدادا 
خلوض غمار منافسات »خليجي 20«، التي تضم 
االزرق في املجموعة االولى بجانب اليمن املضيف 
والسعودية وقطر. وأدى الالعبون تدريبني صباحي 
والذي شمل بعض التمارين اللياقية باالضافة الى 
التدريب في صالة رفع االثقال وحمام السباحة، اما 
التدريب املسائي والذي اقيم في ملعب فندق نادي 
الضباط الذي يقيم االزرق فيه معسكره فاقتصر 
على بعض اجلمل التكتيكية بعد ان حرص اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الصربي غوران توڤاريتش على 
تطبيقها وسيطبق غوران التكتيك الذي يتدرب 
عليه االزرق حاليا ف���ي اللقاءين الوديني الذين 
سيخوضهما االزرق مبعسكر ابوظبي امام الهند 

يوم االحد املقبل والعراق يوم االربعاء القادم.
وشارك في تدريبات امس العب نادي الكويت 
يعقوب الطاهر بعد ان التحق بالوفد امس ايضا، 
وكان اجله���از االداري لالزرق قد س���مح للطاهر 

بالتخل���ف عن الوفد املغادر امس االول بس���بب 
ظروف خاصة.

وفي اتصال هاتفي مع مش���رف االزرق علي 
محمود اشاد باالجواء االيجابية في اول يومني من 
معسكر االزرق، معربا عن تفاؤله بنجاح املعسكر 

في ظل هذه االجواء اجليدة.
وبني محم���ود ان الثالثي املصاب احمد عجب 
وحسني فاضل ومحمد راشد واصلوا برنامجهم 
التأهيلي حتت اش���راف رئيس اجله���از الطبي 
د.عبداملجيد البناي، متوقعا ان يأخذ راشد الضوء 
االخضر في دخول التدريب خالل اليومني املقبلني 

على ان يتبعه فاضل وعجب بعد مباراة الهند.
ووجه محمود الشكر الى االحتاد االماراتي الذي 
لبى كل احتياجات االزرق خصوصا انها ليست املرة 
االولى التي يقيم فيها االزرق معسكره بأبوظبي 
التي اصبحت »فأل خير« علينا بعد ان عس���كر 
فيها قبل خوض املباراة احلاس���مة في تصفيات 
كأس اس���يا 2011 امام عمان وانتهت بالتأهل الى 

النهائيات اآلسيوية.

عبدالعزيز جاسم 
أكد أمني س����ر نادي كاظمة حسني بوسكندر ان 
ادارة النادي ستوقع عقوبة مالية وإدارية على العب 
الفريق فهد العنزي بسبب سفره الى صربيا وخوضه 
جتربة احترافية مع نادي بارتيزان بلغراد الصربي 
دون علم اإلداراة، مؤكدا ان اإلدارة اجتمعت مع الالعب 
قبل سفره مع األزرق وشرح لهم وجهة نظره وسبب 
عدم ابالغهم بس����فره الى صربيا.  وأشار بوسكندر 
الى أن العنزي لن يحت����رف في أي ناد إال إذا تلقى 
عرضا رس����ميا، الفتا إلى ان كاظمة طلب من احتاد 
الكرة مراسلة االحتاد الصربي ملعرفة كيف تتم جتربة 
العب دون علم ناديه ودون كتاب رسمي يطلب فيه 
الالعب، موضحا أن كاظمة سيتخذ اإلجراءات الالزمة 

في حال رحل الالعب دون علمهم. 
وعن انضمام العنزي الى األزرق قال بوسكندر 

ان اإلدارة رأت أال تطلب من احتاد الكرة إيقافه حلني 
دراس����ة املوضوع بصورة كاملة وعدم االستعجال 
باحلكم علي����ه، كما ان الالعب لم يغب عن املنتخب 
في أي تدريب أو جتمع، الفتا الى انه لدى استفسار 
إدارة املنتخب عن سفره اتضح لهم بالفعل انه كان 

في إجازة رسمية. 
وبني بوسكندر انه من احملتمل أن توقع اإلدارة 
عقدا مع العنزي براتب شهري وهذا األمر قد يحدث مع 
جميع الالعبني الن الهيئة العامة للشباب والرياضة 
تدرس االمر في الوقت احلالي بجدية من اجل اخلروج 
من مأزق هروب الالعبني من أنديتهم التي نش����أوا 
فيها دون علمهم، مضيفا ان العنزي لم يقدم لنا اي 
عرض من نادي بارتيزان وان كل ما قيل حول طلبه 
ملدة موسمني غير صحيح الن النادي يتعامل مع ناد 

مثله وليس مع الالعبني ومتعهد.

قال س���كرتير عام احتاد الكرة س���هو السهو 
ان االحتاد اآلس���يوي طلب من االحتادات االهلية 
والوطنية ترشيح الكفاءات واخلبرات الذين ساهموا 
في تقدم لعبة كرة القدم محليا وقاريا لنيل اجلوائز 
السنوية التي يقدمها االحتاد اآلسيوي لهذا الغرض، 
مشيرا الى ان مجلس االدارة قرر ترشيح بعض 
االس���ماء نظرا ملا قاموا به م���ن خدمات واعمال 
متواصلة من اجل االرتقاء بالكرة الكويتية وصوال 
الى مشاركتها في البطوالت واللقاءات اآلسيوية 
وتعزي���زا ملكانة الكرة وما حققته منتخباتنا من 
اجناز كروي محليا وقاريا، وهم: الش���يخ احمد 
اليوسف الرئيس االسبق الحتاد الكرة، عبداحلميد 
محمد االمني املس���اعد والعضو السابق ملجلس 
ادارة االحتاد، وائل سليمان القائد االسبق لالزرق 
والسكرتير السابق للجنة املؤقتة لالحتاد، واحمد 

الطرابلس���ي احلارس االسبق للمنتخب الوطني 
ومدرس حراس املرمى للمنتخبات الوطنية.

من جانب آخر، اوضح السهو انه ضمن انشطة 
دورة كأس اخللي���ج العش���رين وعمال باملادة 9 
من الئحة هذه الدورة، فق���د قرر مجلس االدارة 
ترشيح بعض الش���خصيات لتكرميهم في حفل 
تكرمي الفعالي���ات اخلليجية الذين كان لهم دور 
مميز خالل مش���اركتهم في مس���يرة دورة كأس 
اخلليج منذ انطالقتها في الس���بعينيات وحتى 
الي���وم ومجاالت التكرمي هي: االدارية � يوس���ف 
الشمالن، الفنية � املدرب صالح زكريا، االعالمية 
� عبداحلافظ عبدالرزاق، الطبية � د.عبدالرحمن 
احملي���الن، التحكيم � املرحوم عبدالرحمن البكر، 
والالعبون � وائل سليمان القائد االسبق للمنتخب 

الوطني في اكثر من دورة خليجية.

مبارك الخالدي
عبر مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة عن 
عدم رضاه عن النتيجة امام التضامن ضمن اجلولة 
السادسة لكأس االحتاد والتى خسرها 2-1، وقال 
لقد استحق فريقنا اخلسارة فلم يوفق الالعبون 
في ادائهم وليس هذا املستوى الذي اعتدناه منهم 
فنحن طاملا اشدنا بهم حينما يرتقي اداؤهم ولكن 
عندما تكون هناك اخطاء فالبد من وقفة ومراجعة 
وفق سياسة الثواب والعقاب املنتهجة في إدارة 

الفريق.
واضاف عقلة ان اخلسارة ال تعفي مدرب الفريق 
البرتغالي جوزيه روماو من املسؤولية فهناك اخطاء 

فنية واضحة ادت لتراجع حالة الفريق فنيا خاصة 
الشوط الثاني ما يستوجب مساءلته واستيضاح 
بعض االم���ور الفنية منه. وطمأن عقلة جماهير 
الفريق وقال التزال لدينا الثقة بعودة الفريق الى 
االنتصارات من جديد خاصة وان االبيض خاض 
املباراة في ظل نقص ش���ديد الرتباط العبينا مع 
املنتخب الوطني وهم وليد علي وجراح العتيقي 

ويعقوب الطاهر وفهد عوض وخالد عجب.
من جهة اخرى، غادر البالد مساء امس االول 
العبا الفريق العمانيان اسماعيل العجمي وخليفة 
عايل الى عمان لاللتحاق مبنتخب بالدهما الذي 

يستعد للمشاركة في »خليجي 20« في اليمن.

الى وزير الشؤون لتمكني الفهد 
العودة ملمارسة مهام عمله  من 

بالهيئة كنائب للمدير العام.
املقربة  وأوضحت املص���ادر 
من الفهد انه بصرف النظر عن 
االنتهاء من تلك االجراءات االدارية 
قبل حلول إجازة العيد فإن الفهد 
س���يبدأ مهام عمله بالهيئة بعد 

إجازة العيد مباشرة.
كما أوضحت ان ما أثير عن 

الشيخ طالل الفهد

حتد وإثارة في الدوري

الرشيد: الرياضة ال تتناقض مع اإلسالم

»أزرق السلة« يطير إلى غوانزو اليوم

م.عبداملانع الصوان

أبل يشيد بمسيرة عاشور

ياسر أبل يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل عاشور

اس����تقبل عضو مجلس 
إدارة النادي العربي السابق 
ياس����ر ابل ح����ارس مرمى 
النادي العربي والفحيحيل 
الس����ابق عبداهلل عاشور 
مبناس����بة إقام����ة مهرجان 
اعتزاله برعاية الشيخ احمد 
الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير التخطيط والتنمية 
على هامش مباراة الكويت 
والفحيحي����ل 25 اجل����اري 
على س����تاد نادي الكويت، 
وقد أشاد ابل بالالعب واكد 
انه كان مثاال لالعب املجتهد 
الكثي����ر للنادي  الذي قدم 

العربي.


