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األزرق خاض 
معسكراً منذ 

سنتني وحتى اآلن 
لم يدفعوا تكاليفه

عقد »VIVA« هو 
من يجعلنا نعمل 

ولواله ألغلقنا 
االحتاد

»الهيئة« رفضت 
منح تأشيرات 

دخول ملنتخب 
بوتان

ستاد جابر احتاج 
إلى 15 عاماً 

ومستحيل اللعب 

عليه دولياً

دعوة

ي�ضر جمل�س اإدارة نادي ال�ضاحل الريا�ضي دعوة ال�ضادة اأع�ضاء النادي الكرام حل�ضور 

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املقرر عقده يف متام ال�ضاعة 10:30 من م�ضاء 

يوم ال�ض�������بت املواف�������ق 2016/6/11م مبقر النادي باأبو حليف�������ة وذلك للنظر يف جدول 

الأعمال التايل:

- إقرار مش���روع النظام األساس���ي )الجديد( للنادي بناء على المرسوم 
بقانون رقم )26( لس���نة 2012م والذي قد أوج���ب على النادي تعديل 

نظامه األساسي بما يتفق مع أحكام القانون المذكور.
مالحظة : تتكون اجلمعية العمومية من الأع�ض�������اء الذين م�ض�������ت على ع�ضويتهم �ضنة 

ميالدي�������ة فاأكرث وامل�ض�������ددين للتزاماتهم املالية حتى نهاية �ض�������هر فرباير ال�ض�������ابق على 

انعقاد اجلمعية العمومية.

** يجب اإح�ضار البطاقة املدنية اأو اجلن�ضية الأ�ضلية.
جمل�س الإدارة

نـــــــادي الســــــاحـــــــل الريــــاضــــي
دعوة

ي�ضر جمل�س اإدارة نادي ال�ضاحل الريا�ضي دعوة ال�ضادة اأع�ضاء النادي الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 

 العادية ال�ض�������نوية املقرر عقده يف متام ال�ض�������اعة 9:00 من م�ض�������اء يوم ال�ض�������بت املوافق 2016/6/11م مبقر النادي 

باأبوحليفة وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:

)1( تقرير جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�ضنة املالية املنتهية يف 2016/3/31م.

)2( امليزانية واحل�ضاب اخلتامي عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2016/3/31م وتقرير مراقب احل�ضابات.

)3( م�ضروع امليزانية املقرتحة لل�ضنة املالية القادمة 2017/2016م.

)4( مناق�ض�������ة القرتاحات املقدمة للمجل�س من الأع�ضاء امل�ضددين للتزاماتهم املالية اأو من 

جمل�س الإدارة يف موعد اأق�ضاه ال�ضاعة التا�ضعة من م�ضاء يوم الإثنني املوافق 2016/5/16م.

)5( تعيني مراقب احل�ضابات وحتديد مكافاأته.

مالحظة : تتكون اجلمعية العمومية من الأع�ضاء الذين م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة ميالدية فاأكرث وامل�ضددين 

للتزاماتهم املالية حتى نهاية �ضهر فرباير ال�ضابق على انعقاد اجلمعية العمومية.

** يجب اإح�ضار البطاقة املدنية اأو اجلن�ضية الأ�ضلية.
جمل�س الإدارة

نـــــــادي الســــــاحـــــــل الريــــاضــــي

الوصول إلى السلة سيكون صعبا على العبي القادسية واجلهراء

العتيبي يشيد مبنظمي بطولة 
صباح السالم احلمود

كأس ولي العهد للكراتيه اليوم

الرشيدي يقترب من كاظمة

مقصيد يشكر الكاظمي
لدعمه بـ 3 آالف دينار

خيطان بطل »أولى اليد«

»الطائرة الشاطئية« للعربي

صرح رئيس االحتادين الكويتي والعربي للرماية 
م.دعيج العتيبي قائ���ا إن الرماية الكويتية تواصل 
جهودها ومشاركتها سواء في البطوالت احمللية التي 

ينظمها النادي وكذلك 
البط���والت اإلقليمية والدولي���ة، حيث حقق رماة 
الكويت إجنازا بتأه���ل الراميني البطلني خالد املضف 
وأحمد العفاس���ي إلى أوملبياد ريو دي جانيرو 2016 
وتاهم 4 آخرون في الهند بعد أن قام االحتاد الدولي 
ظلما وعدوانا بسحب صفة التأهيل إلى األلعاب األوملبية 
من البطولة اآلسيوية الثالثة عشرة التي أقيمت على 
ارض الكويت الطيبة، وكانت آخر اإلجنازات اخلارجية 
ه���ي البطولة العربية التي أقيم���ت بجمهورية مصر 

العربية وكان لرماة الكويت حضور بارز.
وثمن العتيبي الدع���م الكبير الذي تتلقاه الرماية 
الكويتية والرماة م���ن األب الروحي لرياضة الرماية 
ورئيس ش���رف نادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان 
احلمود الذي يحرص هو وأسرة املغفور له بإذن اهلل 
تعالى الشيخ صباح السالم احلمود الصباح على تنظيم 
هذه البطولة السنوية منذ 25 عاما حرصا منهم على 
تشجيع وحتفيز الرماة وخاصة الناشئني منهم على 
بذل اجلهد في سبيل تنمية قدراتهم ليتمكنوا من متثيل 

الكويت ضمن املنتخبات الوطنية على أكمل وجه.
وأشار العتيبي إلى أن هذه البطولة فرصة سانحة 
الكتشاف املواهب الواعدة والتي تقوم األجهزة الفنية 
بصقلها وتنميته���ا على أيدي مدربني دوليني مؤهلني 
على أكمل وجه لتشكل نواه للجيل اجلديد لرماة يعتمد 

عليهم في املستقبل.

تنطلق اليوم منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد للكراتيه لفئتي الناشئني والشباب على 
صالة االحتاد بنادي الساملية للموسم الرياضي 2015-

2016 وهي مسك اخلتام لبطوالت املوسم احلالي، وتشمل 
املنافسات على كاتا الفردي واجلماعي والقتال الفردي 
واجلماعي لفئات االشبال والناشئني والشباب والعمومي، 

على ان تختتم البطولة يوم 10 مايو املقبل.

عبدالعزيز جاسم

اضطر اجله���از الفني للفريق األول لكرة القدم في 
كاظمة بقيادة امل���درب الروماني فلورين ماتروك إلى 
الغاء فترة الراحة التي منحها لاعبني واملقرر انتهاءها 
اليوم، وفضل التدريب أمس بسبب تقدمي مواجهته أمام 
الفحيحيل في اجلولة األخيرة لدوري VIVA على ستاد 

الصداقة والسام من اجلمعة الى غد اخلميس.
وكان اجلهازان اإلداري والفني قد منحا الاعبني راحة 

ملدة 4 أيام في وقت على ان تعود التدريبات اليوم.
وسيغيب عن مواجهة الفحيحيل العب الوسط حمد 
احلربي بسبب اإليقاف مايعني انتهاء موسمه مع الفريق 
حاله حال املصابان عبداهلل الظفيري ويوسف ناصر. 
واقتربت ادارة كاظمة من حس���م صفقة ضم املهاجم 
الدولي فهد الرش���يدي عقب مفاوضات بني اجلانبني 

جرت في الفترة املاضية.
وأعلن الرشيدي رحيله عن العربي الذي خاض معه 
مواسم عدة ولكنه فضل البحث عن جتربة جديدة قد 

تنقله الى »البرتقالي«.

مبارك الخالدي

أش���اد العب الفريق االول للك���رة بالنادي العربي 
علي مقصي���د باملوقف اإليجابي لرئيس مجلس إدارة 
النادي جمال الكاظمي بدعم الاعب مببلغ ثاثة آالف 
دين���ار لعاج االصابة التي يعاني منها. وقال مقصيد 
في تصريحات على حسا به في االنترنت الرسمي »من 
ال يش���كر الناس ال يشكر اهلل وكل الشكر لاخ جمال 
الكاظم���ي على وقوفه معي وتبرعه مببلغ ثاثة آالف 

دينار كمصاريف لعاج االصابة التي أعاني منها«.
وكان الاع���ب انتقد إدارة الن���ادي في تصريحات 
إعامية سابقة تناول فيها املوقف السلبي من النادي 
جتاه معاناته مع االصابة حي���ث تفاعل الكاظمي مع 

مناشدة الاعب وقدم له الدعم املشار اليه.

يعقوب العوضي 

توج خيطان بلقب دوري الدرجة األولى لكرة اليد 
بعد فوزه على اليرموك بنتيجة 29 – 26 )الشوط األول 
13 – 12 لليرموك( في املباراة النهائية التي دارت بينهما 
مس���اء أمس األول على صالة الشهيد فهد األحمد في 
الدعية، وحل النصر في املركز الثالث بعد فوزه على 
كاظمة 30 – 25.  وعقب نهاية اللقاء قام رئيس احتاد اليد 
ناصر صالح بومرزوق بتسليم كأس البطولة وتقليد 
امليداليات بحضور نصيب الرندي وخالد عبدالقدوس 

اعضاء مجلس اإلدارة.

يعقوب العوضي

توج العربي بطا لكرة الطائرة الشاطئية ملرحلة 
العمومي في نسختها الثانية جامعا 14نقطة بالصدارة 
وحل ثانيا نادي الكويت )13 نقطة( وثالثا القادسية 
)12 نقطة(. وكان اللقاء النهائي للبطولة والتي أقيمت 
على ماعب سوق شرق قد أسفر عن فوز العربي على 
الكويت بشوطني لاش���يء 19/21، 13/21، والذي أداره 
احلكمان الدوليان عبداألمير أحمد »أول« وعلي الثويني 
»ثان«، وقام عضو مجلس إدارة االحتاد ورئيس جلنة 
الشواطئ مالك العنزي بتسليم كأس البطولة لكابنت 
العربي عبدالرحمن العتيب���ي بحضور فؤاد املزيدي 
عضو مجلس إدارة النادي العربي، وعادل احلربي نائب 
رئيس جلنتي احلكام واملس���ابقات وشؤون الاعبني، 
وعلي أبل مقرر جلنة الكرة الطائرة الشاطئية، ونايف 

احلميدان مقرر جلنة احلكام.

مفاجآت جلمهور القادسية
في ليلة التتويج

في دوري 19: الكويت يقلب 
الطاولة على القادسية

عبدالعزيز جاسم 

ينتظر مجلس إدارة نادي القادسية موافقة احتاد 
الكرة بشأن تنظيم عدد من الفعاليات جلماهيره التي 
س���تحضر تتويج الفريق اجلمعة املقبل أمام اجلهراء 
على ستاد الصداقة والسام، حيث باشر رئيس جهاز 
الكرة الشيخ فهد أحمد الفهد بالعمل مع عدد من اللجان 
العاملة من أجل ترتيب عدد من الفعاليات التي ستكون 
مبنزلة تكرمي للجمهور احلاضر والتي س���يكون من 
بينها توزيع »تي شيرتات« وعدد من الكرات موقعة 
من العبي الفريق س���يتم تسليمها للجمهور بصورة 

عشوائية عن طريق الاعبني. 
 كما ستتم طباعة عدد من الافتات وكذلك تصميم 
قاعدة ل���درع الدوري حتمل عب���ارة »الزعيم امللكي« 
إضافة إلى ذلك سيتم تكرمي الطفل جاسم راشد الذي 
يعاني من مرض »الس���كري« وحقن���ه ووالده خال 
احدى املباريات من املدرجات وسيتواجد مع الاعبني 

في منصة التتويج.
كما اعلن النادي تكفل احدى الشركات بإطاق ألعاب 
نارية في ليلة التتويج األمر الذي يحتاج أيضا موافقة 

احتاد الكرة.
وفضل احتاد الكرة وضع مواجهة القادسية واجلهراء 
لوحدها اجلمعة املقبل، بينما ستكون جميع مباريات 
اجلول���ة األخيرة من دوري VIVA ف���ي يوم واحد غدا 

اخلميس.

عبدالعزيز جاسم

متك���ن فريق الكويت )حتت 19 س���نة( من خطف 
الصدارة من القادسية املتصدر السابق بعد الفوز عليه 
برباعية دون رد في املباراة التي جمعتهما أول من أمس 
على ستاد محمد احلمد ضمن منافسات اجلولة ال� 24 

من دوري الشباب لكرة القدم.
وسجل لألبيض راضي جمال ونواف املطيري ناصر 
عاشور »هدفني«، وبهذا الفوز تساوى الكويت مع األصفر 
برصي���د 64 نقطة إال أن ف���ارق املواجهات واألهداف 
يصبان ملصلحة األبيض وفي حال فوزه في املباراتني 
املتبقيتني بالدوري فإنه سيحتفظ باللقب دون الرجوع 
لنتائج القادس���ية بسبب تفوقه باملواجهات املباشرة 
بني الفريق���ني. وفي باقي النتائج، انتهت آمال العربي 
بصورة كبيرة باملنافسة على اللقب بعد خسارته من 
التضامن بهدفني دون رد ليتجمد رصيده عند النقطة 
ال� 58 في املركز الثال���ث، فيما رفع التضامن رصيده 

للنقطة 33 باملركز السادس.
وتغلب كاظمة عل���ى خيطان 4 - 0، بينما جتاوز 
اليرم���وك عقبة الس���احل 3 � 1، ومتكن الش���باب من 
الفوز على الس���املية 2 � 1، فيما تغلب الفحيحيل على 
الصليبخات بهدف دون رد، وحقق اجلهراء الفوز على 

النصر بثاثية نظيفة.

العبو القادسية سيشاركون اجلمهور في فرحة التتويج  )األزرق.كوم(

عبدالعزيز جاسم

التضام����ن  ن����ادي  أعل����ن 
رس����ميا تعاقده م����ع حارس 
اليرموك احلالي صالح مهدي 
في املوس����م املقبل إلى جانب 
مدرب احلراس سمير دشتي، 
جاء ذلك خ����ال توقيع العقد 
في مقر النادي بحضور رئيس 
جهاز الكرة طال املرشاد الذي 
عقد مؤمترا صحافيا بعد توقيع 

العقد مباشرة. ومتنى املرشاد 
التوفيق للحارس صالح مهدي 
وان يظهر مبس����تواه املعهود 
ويحالف����ه احل����ظ، كما متنى 
النجاح لسمير دشتي بإعداد 
ح����راس املرمى بصورة جيدة 
للموسم املقبل. وسبق للتضامن 
ان تعاقد مع املدرب الوطني علي 
مهنا لقيادة دفة الفريق األول في 
املوسم املقبل. واضاف املرشاد 
أن طموح النادي في املوس����م 

املقبل هو البقاء بدوري االضواء 
والتأه����ل إلى املرب����ع الذهبي 
لبطولتي كأس س����مو األمير 
وسمو ولي العهد، مضيفا ان 
املهاجم يوسف العنيزان انتهت 
إعارته للعربي وعاد للتضامن 
ومن يرغب بالتعاقد معه عليه 
اجللوس م����ع مجلس اإلدارة، 
الفتا إلى ان العنيزان لم يتسلم 
مستحقاته املالية حتى اآلن من 
ادارة االخضر على حد علمه.

أك����د احلارس  من جانبه، 
أنه فضل  املميز صالح مهدي 
التعاقد مع التضامن على الرغم 
من وجود اكثر من عرض لعدد 
من االندية االخ����رى للعاقة 
املمي����زة التي جتمعه بالنادي 
وطال املرش����اد واملدرب علي 
مهنا، متمنيا التوقيق مع الفريق 
في املوسم املقبل وان تساهم 
التضامن  خبرته باس����تعادة 

ملستواه املعهود.

العنيزان انتهت إعارته ولم يحصل على مستحقاته من العربي

الكويت لتجاوز العربي في كأس »السلة«

املرشاد يعلن عن تعاقد التضامن مع دشتي

مواجهة صعبة للقادسية أمام اجلهراء اليوم
يحيى حميدان

تقام مساء اليوم مباريات 
الدور ربع النهائي من مسابقة 
كأس االحتاد لكرة السلة في 
نسختها ال� 50، عبر إقامة 3 
لقاءات، حيث يلعب القادسية 
مع اجلهراء عند الساعة ال� 5، 
ثم يلعب الكويت مع العربي 
 في ال� 7، وكاظمة مع النصر في
ال���� 9، وذل���ك ف���ي صال���ة 
عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 

العربي.
وبفضل نظام القرعة وصل 
الساحل الى الدور نصف النهائي 
بعد جتاوزه الصليبخات 81 � 
57 في ال����دور التمهيدي الذي 
أقيم يوم األحد املاضي، وينتظر 

»أبن����اء أبو حليف����ة« املتأهل 
من لقاء »األصف����ر« والفريق 
اجلهراوي في مواجهة قد تكون 
سهلة ألحد الطرفني نظرا لفارق 

االمكانيات مع الساحل.
وتقام البطولة بنظام خروج 
املغلوب على أن يصل في النهاية 
النهائية  املب����اراة  الى  فريقان 
املق����رر إقامتها ي����وم األربعاء 
املقب����ل. وجنبت القرعة حامل 
اللقب القادسية وبطل الدوري 
في املوس����م املاض����ي الكويت 
الدور  وكذلك كاظمة خ����وض 

التمهيدي.
ويحم����ل القادس����ية الرقم 
القياسي في عدد مرات احلصول 
على لقب البطولة بتحقيقه 25 
مرة ويغرد وحيدا في السجل 

الذهب����ي، حيث يأت����ي خلفه 
كل م����ن العربي والكويت ب� 9 
ألقاب لكل منهم����ا، ثم كاظمة 
واجلهراء )لقبان لكل فريق(، 
والساحل والنصر )لقب واحد 

لكل فريق(.
الى  ويس����عى »األصف����ر« 
احملافظة على لقبه الذي حققه 
العام املاضي وحتقيق ثنائية 
املوسم عقب فوزه بلقب الدوري 
األسبوع املاضي، وهو سيكون 
في مواجهة محفوفة باملخاطر 
أمام اجلهراء الذي يعتمد العبوه 

على الروح العالية.
الثالث واألخير،  اللقاء  أما 
فإن املهمة ستكون صعبة نوعا 
ما على كاظمة املطالب باللعب 

بحذر أمام النصر

كاظمة يخشى 
مفاجآت النصر 

»املتحفز«

الفهد: هل يظنون بأننا منون
على دول العالم واألمم املتحدة؟

احلكومي اشترط خروجنا من 
املفاوضات مع اللجنة األوملبية 
وقالوا لهم خروج الوفد األوملبي 
يعني خروجك���م أيضا، وأي 
شخص يتولى منصب دولي 
هو ال ميثل الكويت في اخلارج 
ولكن ميثل املنظمة الدولية في 
الكويت، االتهامات سهلة ولكن 
البينة على من ادعى ومن لديه 

أدلة ضدنا يظهرها«.
ومتنى الفه����د أن يتدخل 
حكماء احلكومة لرفع اإليقاف، 
هم ففط يظهرون في الصورة 
وقت البطولة رغم عدم وجود 

دعم أو مساندة منهم.
واستطرد: »العاقة بيني 
أتواصل  انتهت كيف  وبينهم 
معه���م وهم يرفع���ون ضدي 
قضايا، فاملشكلة ليست سوى 
في احلقد، بعد أن فقدوا األمل 
في اجلمعيات العمومية قالوا: 
سنهد كل شيء لنبني من جديد، 
هم ال يدرون ماذا يفعلون في 
وقت يقول���ون اخلصخصة، 
ووقت آخر يبحثون عن أمور 
أخرى، وأطال���ب اجلميع أن 
يستمعوا للطرفني وال يصدقوا 
كل ما ينشر. ولو أرادوا مني 
الكذب وإرس���ال كت���ب غير 

حقيقية فهذا لن يحدث«.
واختتم: »ه����ل تصدقون 
أن س����تاد جاب����ر احت����اج 15 
عام����ا، وحت����ى اآلن هو غير 
كامل للمواصفات ومستحيل 
اللعب عليه دوليا، فاالحتاد 
ينقل 859 مباراة في العام على 
اإلنترنت في محاولة للتطوير 
وتعاقدنا مع ش����ركة حتليل 
فني وعلمي وسنوقفها لعدم 
القدرة املالية، إال أنني اعترف 
بعدم التواجد في اإلعام ولكن 
كيف أتكلم عن املسؤولني وهم 
أوالد عمي وكيف اصمت بعد 
الوص����ول للقضاء، عام كامل 
ال أتكلم واآلن سأعود للظهور 
وس����تظهر األوراق واألدل����ة 

واحلكم للشارع«.

عقد وعقدي مع أبوظبي مرتبط 
 »VIVA« باملباريات الدولية وعقد
هو من يجعلنا نعمل ولواله 

ألغلقنا االحتاد«.
وأردف: »عقد نبيل معلول 
1.5 ملي����ون دوالر تتحم����ل 
من����ه الهيئة أقل م����ن الثلث 
وندفع نح����ن الباقي، قبل أن 
املباريات  اقود االحتاد باعوا 
ألبوظبي مبلي����ون دوالر في 
10 س����نوات ونحن بعنا لهم 
املباريات مقابل 9 مايني ولن 
ادخل في النوايا، هل تصدقوا 
أن األزرق خاض معسكرا منذ 
سنتني وحتى اآلن لم يدفعوا 

تكاليف املعسكر«.
وب����ني: »أخط����اء احلكام 
اللعبة واحلكم  من جماليات 
الكويت����ي يحص����ل على 150 
دوالرا ف����ي املباراة ووضعنا 
خطة لدعم احلكام، وأشاعوا 
بتدخاتي في تشكيلة األزرق 
فكيف ذل����ك ونواف اخلالدي 
اقرب العب لي خارج األزرق، 
وقالوا إننا الدولة الوحيدة في 
العالم التي لديها دوري دمج 
ونس����وا أننا الدولة الوحيدة 
التي لديها 14 ناديا فقط، وعدت 
باالستقالة حال اخلروج من 
التصفيات ولكن ما حدث هو 
أن األمر بفعل فاعل ومنافسة 
غير شريفة بسبب ممارسات 

معروفة والتاريخ سيرد«.
الفه���د: »هدفي كان  وأكد 
معروفا ه���و الوصول لكأس 
العالم ولكن هناك من تدخل 
إليق���اف االنتص���ارات فهم ال 
يعرفون أن االنتصار يسجل 
الكل  لبلد وليس لش���خص، 
يدري أن س���بب اإليقاف هو 
تفعيل قانون يخالف ميثاق 
أوملبي وليس إصداره كما متت 
اإلشاعة لذلك، توقيف القانون 
املخالف يعني عدم اإليقاف مثل 
كل دول العالم، وهل يظنون 
بأننا من���ون على دول العالم 
كلها واألمم املتحدة أيضا، الوفد 

حتدث الشيخ طال الفهد 
رئيس احت���اد الكرة ورئيس 
اللجن���ة األوملبية خال لقائه 
في الن���دوة الثالث���ة للحملة 
الت���ي أقيمت مس���اء أول من 
أمس االثنني ملناقشة عدد من 
الرياضي���ة املنظورة  األمور 
على الس���احة حاليا مع رواد 

الندوة.
وق���ال الفهد بع���د تكرمي 
ع���دد م���ن جن���وم األزرق، 
ونش���رته جريدة »جمهورنا 
الرياضية« االلكترونية، التي 
ي���رأس حتريرها خالد الهيت 
صاحب التكرمي أيضا والندوة: 
»نحتاج ف���ي الكويت إلى كل 
أنواع الرياضة سواء للجميع 
أو التنافسية أو صناعة بطل 
امليزانية ال تكفي لذلك  ولكن 
ترأس���ت القادس���ية 13 سنة 
وحققنا جميعا إجنازات واعدنا 

البسمة جلمهور القادسية«.
وأضاف: »الهيئة رفضت 
منح تأشيرات دخول ملنتخب 
بوتان وبعد الضغط منحونا 
الفي���ز ولكن نس���وا احلكام 
وعليه���م معرفة أن���ه حققنا 
طفرة إدارية في االحتاد ورفعنا 
عدد املباريات العداد الاعبني 
وكسبنا كأس اخلليج وكأس 

غرب آسيا«.
وتاب���ع: »الي���وم الف���رق 
اكثر من 40  األساسية تلعب 
مباراة وادخلنا لوائح متطورة 
وهناك دول تطلب االستعانة 
مبا قمنا نحن به مش���يرا إلى 
انه ملتزم بس���قف معني في 
الرواتب للمدربني، فسكوالري 
يحصل على مليون دوالر ومن 
الناشئني  اإلجنازات أن أزرق 
ألول مرة يتأهل لكأس آس���يا 

3 مرات«.
واستطرد: »حققت الكثير 
ولكن ال يعطوننا وقتا للعمل 
واآلن أصبحت املشكلة احلقد 
والكويت لن تبقى كذلك كثيرا، 
ال يوجد بيني وبني قناة الكاس 


