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بالتر أبدى اهتمامه باستقرار أوضاع اتحاد الكرة في بداية عهده الجديد

الفهد: نتمنى أن تدعم الحكومة استقاللية الرياضة وتطبيق القوانين الدولية

عقد رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد اجتماعا 
ثنائي����ا مع رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جوزيف بالتر على هامش مشاركة وفد احتاد الكرة 
في اجتماعات اجلمعي����ة العمومية لالحتاد الدولي 
لك����رة القدم التي انعقدت ف����ي جنوب افريقيا امس 

االول على هامش املونديال.
وقد اكد بالتر خالل اللقاء اهتمامه وحرصه على 
استقرار اوضاع الكرة الكويتية وان تبدأ عهدا وفصال 
جديدا بالتنسيق مع العائلة الدولية لكرة القدم وان 

تعمل مهما يدا بيد نحو مستقبل افضل.
ووصف الفهد هذا اللقاء الذي يعد االول من نوعه 
بعد ترؤسه احتاد الكرة بأن كان مثمرا للغاية وخطوة 
ايجابية ومفيدة للكرة الكويتية واستقرارها وتعبر 
عن بداية ملرحلة وعهد جديد للتعاون املشترك بني 

اجلانبني.
واش����اد الفهد باملباريات التي يطلقها »فيفا« بني 
حني وآخر ودعمه الحت����اد الكرة الكويتي وقيادته، 
مش����يرا الى ان »فيفا« يسعى دائما إلى تأمني ودعم 
الكرة الكويتي واتاحة الفرص للش����باب الرياضي 

للتواجد في احملافل الكروية.
وق����ال الفهد ان االجتماع ركز على عدة مس����ائل 
وقضايا تهم ش����ؤون كرة القدم الت����ي تعد اللعبة 
الش����عبية األولى ومراحل التعاون املس����تقبلي بني 
»فيفا« والكويت متمنيا ان تدعم احلكومة الكويتية 
استقاللية حركتها الرياضية والتزامها مببدأ تطبيق 

القوانني الرياضية الدولية.
وقد حضر االجتماع حسني املسلم وفيصل الدخيل 
عضوا وفد االحت����اد الجتماعات اجلمعية العمومية 

لالحتادين الدولي واآلسيوي.
وكان سفيرنا لدى جنوب افريقيا حسن العقاب، 
قد اقام مأدبة عشاء على شرف الفهد والوفد املرافق 
له، وبحضور وفود كل من اململكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين واالمارات واململكة االردنية وجمهورية 
ايران وس����لطنة عمان ومبشاركة سفراء السعودية 

واالمارات وعمان وسورية واملغرب واالردن.
عائلة واحدة

من جهته، اكد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
القطري محمد بن همام ان عائلة االحتاد اآلس����يوي 

بات����ت موحدة اكثر من اي وق����ت مضى وذلك على 
هامش اجلمعية العمومية التي عقدها االحتاد القاري 

في جوهانسبرغ.
وقال بن همام متوجها الى احلضور »انا س����عيد 
جدا الن العائلة اآلسيوية اصبحت االن موحدة اكثر 
من اي وقت مضى، بالطبع هناك بعض االختالفات 
في وجهات النظر لكن حب كرة القدم ومصلحة الكرة 

اآلسيوية يجمعنا وهذا هو االهم«.
وتاب����ع »جنحنا في حتقيق نص����ر كبير لتقاليد 
االحتاد اآلسيوي عبر الشفافية والروح اإلصالحية، 
االحتاد االسيوي لكرة القدم هو االن احدى املنظمات 
الرياضية القليلة في العالم التي لديها دستور عصري، 
اآلن لدينا دميوقراطية حقيقية، ومرجع قانوني نزيه 
يساعد االحتادات الوطنية األعضاء ملواكبة االحتياجات 

املتزايدة بسرعة في إدارة كرة القدم«.
وناقش أعضاء اجلمعية العمومية خالل االجتماع 
سبل االرتقاء بكرة القدم اآلسيوية إلى األمام، واقروا 

التعديالت املقترحة على النظام األساسي.
وقال بن همام »اود في البداية توجيه التهنئة الى 

جنوب افريقيا التي تس����تعد الحتضان كأس العالم 
االولى في افريقيا وبالطبع امتنى التوفيق للمنتخبات 

اآلسيوية املشاركة في النهائيات«.
واكد على اهمية استضافة القارة اآلسيوية نهائيات 
كأس العال����م للمرة الثانية وفي اقرب فرصة ممكنة 
وقال في هذا الصدد »مساهمة اسيا في هذه النهائيات 
كبيرة جدا، حيث س����اندنا بقوة اقامة البطولة في 
القارة األفريقية، ونحن سعداء للنجاح الذي حتققه 

أفريقيا اآلن«.
وكشف »كما ساندنا أفريقيا في استضافة نهائيات 
كأس العال����م، فإنني أؤكد للقارة األوروبية باس����م 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أننا سندعم رغبتها في 

استضافة البطولة عام 2018«.
وش����دد بن همام على أن األعضاء اآلسيويني في 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي سيبذلون ما فيوسعهم 
من أجل إقامة النهائيات العاملية في اسيا عام 2022، 
وقال »ممثلو آس����يا األربعة ف����ي اللجنة التنفيذية 
لفيفا يتطلعون بحماس إلى عودة كأس العالم إلى 

اسيا عام «2022.

قطر وأستراليا وكوريا اجلنوبية واليابان قدمت 
ملفات ترشيح قوية الستضافة البطولة، وفي الوقت 
ذاته نحن نتطلع إلى احلصول على دعم أصدقائنا 

في اللجنة التنفيذية لفيفا«.
وقال بن همام: »أدعو جميع االحتادات الرياضية 
في القارة اآلس����يوية واملنظمات الرياضية األخرى 

للسير على خطى االحتاد اآلسيوي«.
وتوقع، وصول منتخبني اسيويني على االقل الى 

الدور الثاني.
ولم يوضح اسمي املنتخبني املعنيني، وأبدى تفاؤال 

بفرص ممثلي آسيا.
وقال »نتمنى كل النجاح للمنتخبات اآلس����يوية 
االربعة املشاركة في البطولة،  فقلوبنا معهم النهم 

يحملون الراية اآلسيوية في كأس العالم«.
وتابع »اتوقع وصول منتخبني آس����يويني على 

االقل الى الدور الثاني«.
ومن ابرز الق����رارات التي اتخذت خالل االجتماع 
مصادق����ة اللجنة التنفيذية على طلب جزر ش����مال 

ماريانا االنضمام كعضو مراقب لالحتاد.

الفهد مصافحا محمد بن همام خالل اجلمعية العمومية لالحتاد اآلسيوي الشيخ طالل الفهد وفيصل الدخيل وحسني املسلم مع جوزيف بالتر

حكم االفتتاح ال يشعر بالضغوط

 استبدل طاقم تحكيم »الجزائر وسلوڤينيا«

ثقة في معسكر كوريا الشمالية

ألتيدور يعود إلى التدريب

اكد احلكم األوزبكي رافش���ان ايرماتوف الذي س���ينال شرف 
قيادة املباراة االفتتاحية بني جنوب افريقيا واملكسيك على ملعب 
سوكر سيتي انه ال يشعر بأي توتر او ضغوطات، وكان ايرماتوف 
البالغ من العمر 32 عاما، اختير افضل حكم في آسيا في العامني 

املاضيني.
وبات هادئا جدا عندما صرح الى الصحافيني »هذه ليست املرة 
األول���ى التي ادير فيها مباريات مهمة، ولهذا انا وزمالئي احلكام 
معتادون على هذه االجواء، وبالتالي ال يوجد شيء غير عادي في 

قيادتنا املباريات خالل كأس العالم وتأدية عملنا بنجاح«.
واضاف »هذه االجواء التي يتعرض لها احلكام من خالل ادارة 
مباريات كبيرة وس���ط حضور جماهيري مميز تعتبر جزءا من 
عملن���ا، حلم كل حكم هو الوجود في كأس العالم، وفقط احلكام 

غير احملترفني ال يحلمون بهذا األمر«.

أعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم أن االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( عني طاقم حتكيم جديدا يقوده باترس كارلوس ألبرتو من 
غواتيماال إلدارة مباراة اجلزائر وسلوڤينيا املقررة األحد املقبل 

في املرحلة األولى من املجموعة الثالثة.
ويساعد ألبرتو في مهمته كل من ليال ليونيل من كوستاريكا 

وباسترانا كارلوس من هندوراس.
وكان »فيفا« قد عني في البداية التشيلي بوزو كينتيروس بابلو 
إلدارة املباراة مبس���اعدة مواطنيه بازوالدو باتريسيو ومندريا 
فرانشيسكو، لكنه تعرض إلصابة، ما جعل االحتاد الدولي يقرر 

استبداله.

أعرب العبو كوريا الش���مالية عن ثقتهم في قدرتهم على حتقيق 
الفوز امام البرازيل في أولى مباريات الفريقني باملجموعة السابعة 

الثالثاء املقبل.
وقال املهاجم جونغ تاي سي بعد تدريبات املنتخب في تيمبيسا 
بالقرب من جوهانس���برغ »ميكننا الفوز على البرازيل. كلنا نفكر 

في تلك املباراة«.
وبعد مواجهة أبطال العالم 5 مرات، سيواجه املنتخب العائد إلى 

املونديال بعد غياب 44 عاما، منتخبي البرتغال وساحل العاج.
وسمحت حكومة كوريا الشمالية للمرة األولى منذ وصول املنتخب 
إلى جنوب أفريقيا، لوسائل اإلعالم بحضور جانب من التدريبات.

وقارن جونغ أداء فريقه بنظي���ره األملاني وقال »عقليتنا متاثل 
عقلية أملانيا«.

ووصف الالعب )26 عاما( منتخب »املاكينات« الذي يتولى تدريبه 
يواكيم لوف بأنه األفضل في العالم.

م���ن املنتظر أن يكون املهاجم األميركي ج���وزي ألتيدور جاهزا 
للمشاركة في مباراة بالده األولى أمام إجنلترا السبت املقبل.

وقال العب ڤياريال االسباني )20 عاما( عقب عودته إلى تدريبات 
منتخب بالده في جنوب أفريقيا بعد تعرضه لشد في الكاحل خالل 

مباراة ودية أمام منتخب أستراليا »أنا بحالة ممتازة«.
وأضاف »كاحلي بخير. وأنا سعيد بعودتي للفريق من جديد«.

فريدريش: ألمانيا ال تفتقد الخبرة

نيل: التعادل مع ألمانيا سيكون مذهاًل

الشاوشي يشارك أمام سلوڤينيا

رغم أن املنتخب األملاني يضم أصغر الالعبني س����نا، بني املنتخبات 
املش����اركة في كأس العالم، قال قلب الدفاع آرني فريدريش إن الالعبني 

الشبان في صفوف الفريق ال يفتقدون اخلبرة.
يضم املنتخب األملاني 12 العبا، ال تتجاوز أعمارهم 25 عاما، ويبلغ 

متوسط عمر العبي املنتخب األملاني 24.95 عاما.
وقال فريدريش )31 عاما(، مدافع هرتا برلني، في أول مؤمتر صحافي 
للمنتخ����ب األملاني منذ وصوله إلى جنوب أفريقيا »رغم أننا ش����باب، 
فنحن منلك خبرة كبيرة. مولر وبادش����توبر، على س����بيل املثال، لعبا 
بالفعل في نهائي دوري األبطال.. لذلك ال أشعر بالقلق. ويضم الفريق 
أيضا ميروسالف كلوزه )32 عاما( الذي يتمتع بخبرة كبيرة ملشاركته 
في كأس العالم مرتني من قبل«. وأضاف »لدينا فريق متوازن، وبغياب 

)القائد مايكل( باالك، صار من الصعب أن يفهمنا أحد«.
وفي الوقت الذي يشعر فيه البعض أن املنتخب يفتقد دعامة قوية، 

قال فريدريش »رمبا يكون ذلك في صاحلنا«.

أكد لوكاس نيل، قائد املنتخب االسترالي ، ان فريقه الذي حقق فوزا 
وحيدا خالل مش����اركاته في بطوالت كأس العال����م، يحلم بالتعادل مع 

نظيره األملاني في املباراة األولى للمجموعة الرابعة.
وقال نيل لوكالة األنباء األسترالية »سيكون التعادل نتيجة مذهلة.. 
أملانيا فريق أفضل من أس����تراليا«. وأوضح »يتعلق األمر كله باحلرب 
النفس����ية التي تنطلق قبل املباريات الكب����رى«، وقال »جميع الالعبني 
وكذل����ك املدرب بيم فيربيك، س����يخبرون جميع من ينصتون أن املانيا 
مثقلة بالتوقعات الضخمة. واضاف »س����جلهم يرجح أنهم أكثر فريق 
ثباتا في عالم كرة الق����دم، وعليهم ضغوط لتحقيق الفوز، إذا تعادلنا 
س����يعني ذلك أن نتائج أخرى ميكن أن تتحقق لنا، وضدنا.. اليزال كل 

شيء بأيدينا«.

أعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم على موقعه في شبكة االنترنت 
ان االحتاد الدولي للعبة أعطى الضوء االخضر حلارس مرمى »ثعالب 
الصحراء« ووفاق س���طيف فوزي الشاوش���ي للعب املباراة االولى 
امام س���لوڤينيا االحد املقبل في اجلولة االولى من املجموعة الثالثة 

ضمن الدور االول.
من جهته، أبدى مدافع رينجرز االسكوتلندي ومنتخب اجلزائر 
مجيد بوقرة قلقه ناحية لياقته البدنية قبل املباراة االولى ل� »محاربي 
الصحراء«. وأوضح بوقرة أنه ال يعتقد أنه سيكون في قمة االستعداد 
ملباراة س���لوڤينيا، وقال »لم أشارك في املباريات منذ أكثر من شهر 
ونصف الش���هر، ورغم أنني لعبت مباراة اإلمارات الودية، إال أنني 
أحتاج للعب مباراة أخرى على األقل كي أكون على أمت االس���تعداد 

للمنافسة«.

روبن يغيب عن المباراة األولى
قال م���درب منتخب هولندا بيرت ڤ���ان مارفيك ان اجلناح ارين 
روب���ن يحقق تقدما في تعافيه من اصاب���ة في اربطة باطن الركبة، 
لكن من غير املتوقع ان يشارك في املباراة االولى امام الدمنارك يوم 
14 اجلاري، واضاف ڤان مارفيك »ال اتوقع ان يكون مس���تعدا للعب 
مباراة الدمنارك«، وتابع »هدفنا هو ان يكون جاهزا كي يفيد املنتخب 

خالل املونديال«.

البرتغال تهزم موزمبيق ومساعد المدرب ينقذ »األفيال«

إسبانيا »استعرضت عضالتها« بسداسية في پولندا

الشوطني »هذا اجراء وقائي اكثر 
من اي شيء آخر، انه يعاني من 
شد خفيف، انه بخير وال توجد 

مشكلة«.
البرتغالي  وختم املنتخ����ب 
حتضيراته بف����وز صريح على 
موزمبيق 3-0 على ملعب »نيو 

واندرز« في جوهانسبرغ.
وجاءت االه����داف الثالثة في 
الدقيقة  الثاني، اوال في  الشوط 
52 عبر ميغيل داني الدي افتتح 
التسجيل اثر متريرة من ديكو، 
قبل ان يلعب دور املمرر في الهدف 
الثاني الذي كان من نصيب هوغو 
امليدا )76( ال����ذي اضاف الهدف 
الثالث بعد 7 دقائق بعدما تابع 
تسديدة كريستيانو رونالدو الذي 
دخل في الشوط الثاني، كما حال 
زميله في ريال مدريد بيبي. وسجل 
املدرب املساعد للمنتخب العاجي 
الوحيد  الهدف  بالزي كواس����ي 
الذي تع����ادل ب����ه املنتخب امام 
لوزان السويسري 1-1 في ختام 
استعداداته للمونديال ، واألولى 
له في غياب قائده املصاب ديدييه 
دروغبا. عادل كواسي )35 عاما( 
النتيجة في الدقيقة 77 بعد الهدف 
الذي تقدم به جيالوم كاتز للنادي 

السويسري في الدقيقة 21.

مصابا في فخذه في الدقيقة 39، 
ق����ال توريس: »نأم����ل ان تكون 

االصابة بسيطة«.
وقال طبي����ب املنتخب خوان 
خوسيه غارس����يا: »ال يبدو انه 
متزق« لكنه اعتبر ان الفحوصات 

ستؤكد أهمية االصابة.
وش����عر املنتخب االس����باني 
بالقلق بعد خروج العب الوسط 
اندريس انييستا من ارض امللعب 
بس����بب اصابة في عضلة الفخذ 
قبل نهاية الش����وط االول، وقال 
مدير املنتخب االسباني فرناندو 
هييرو في مقابلة تلفزيونية بني 

االجنليزي فرناندو توريس بدال 
من ڤيا )66( وس����جل بعد لعبة 
جماعية من الفريق املرشح بقوة 

الحراز لقب بطولة العالم.
وقال دل بوسكي بعد املباراة: 
»لقد أنهينا قسما من التحضيرات 
وسنس����افر به����دوء الى جنوب 
أفريقي����ا«. أما توري����س العائد 
من االصابة فقال: »لم ألعب منذ 
شهرين تقريبا، أنا سعيد ألنني 
س����جلت، والفريق ق����دم مباراة 

رائعة«.
وعن خ����روج العب وس����ط 
برش����لونة اندريس اينييس����تا 

أنهت اس����بانيا بطلة أوروبا 
اس����تعداداتها للموندي����ال بفوز 
س����احق على پولن����دا 6-0 في 
مب����اراة دولية ودية التي أقيمت 

في مورسيا )جنوب شرق(.
وسجل داڤيد ڤيا )12( وداڤيد 
سيلڤا )14( وشابي الونسو )51( 
وسيسك فابريغاس )58( وفرناندو 
توريس )76( وبيدرو رودريغيز 
)81( األهداف، وهو الفوز األكبر لها 
منذ سحقها قبرص على أرضها عام 
1999. وواصلت اسبانيا التي فازت 
االسبوع املاضي على السعودية 
3-2 ثم على كوريا اجلنوبية 0-1 
عروضها الرائعة وحققت فوزها 
ال� 25 من اصل مبارياتها ال� 26 

األخيرة وال� 11 على التوالي.
ولعب املدرب فيس����تني دل 
بوس����كي بتش����كيلته الكامل����ة 
باستثناء املدافع سيرخيو راموس 
الذي أراحه، وأشرك بدال منه زميله 

في ريال مدريد ألفارو أربيلوا.
ولعب احلارس ايكر كاسياس 
ط����وال املباراة بع����د االنتقادات 
التي طالت����ه في اآلونة االخيرة، 
وصد كرة خطي����رة في الدقيقة 
26 لبيتشكو كانت الوحيدة التي 

شكلت خطرا على املرمى.
ودخ����ل مهاج����م ليڤرب����ول 

)أ.ف.پ(املهاجم اإلسباني داڤيد ڤيا متخطيا الپولندي خوجتكو فياك

تشافي وبدرو  يمددان 
عقدهما مع برشلونة

 أعلن برش��لونة بطل اسبانيا لكرة القدم أمس جتديد 
عق��د جنمه بدرو رودريغيز عاما اضافيا حتى 2015، وان 
صانع االلعاب تش��افي هرناندي��ز اضاف بنودا الى عقده 

بحيث بات ميكنه البقاء حتى 2016.
 واوضح برشلونة على موقعه على شبكة االنترنت ان 
النجمني اللذين يشاركان مع منتخب اسبانيا في املونديال 
استفادا من يوم الراحة لتوقيع التعديالت على عقديهما.


