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 مان يونايتد لفك عقدة أستون ڤيال.. وليڤربول لمواصلة صحوته
 يخوض مان يونايتد اختبارا صعبا في «فيال بارك» امام 
مضيفه اســــتون ڤيال في املرحلة الثالثة عشــــرة من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم وهو يسعى الى اخلروج بالنقاط الثالث 
لكي يبقى قريبا من تشلســــي واحملافظة على مركزه الثاني 
الن ارســــنال ال يتخلف عنه ســــوى بفارق نقطة، فيما يحتل 
مانشســــتر سيتي الذي يواجه ضيفه برمنغهام املركز الرابع 
بفارق ثالث نقاط عن «الشــــياطني احلمر»، ويســــعى فريق 
املدرب االســــكوتلندي اليكس فيرغسون الى تكريس نفسه 
العقدة املطلقة الســــتون ڤيال في ملعب األخير حيث لم يفز 
على «الشياطني احلمر» بني جماهيره منذ ١٩ اغسطس ١٩٩٥ 
(٣-١). ومــــان يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم 
الهزمية هذا املوســــم لكنه يعاني من مشكلة التعادالت حيث 
اكتفى بنقطة واحدة في ست مناسبات حتى االن وهو ال يريد 
ان ينال املصير ذاته امام استون فيال الذي يحتل املركز العاشر 
بفــــارق االهداف خلف ليڤربول الباحــــث بدوره عن مواصلة 
انتفاضته وتعويض اهداره نقطتني امام ويغان (١-١) االربعاء، 

من خالل بوابة ستوك سيتي.
  وفي املباريات االخرى، يلعب اليوم نيوكاســــل مع فوالم، 
وتوتنهام مع بالكبيرن، ووست هام مع بالكبول، وويغان مع 

وست بروميتش البيون، وولفرهامبتون مع بولتون.
  ايطاليا

  يلتقي يوڤنتوس اخلامس مع روما السادس في مباراة قوية 
جدا في املرحلة الثانية عشرة من الدوري االيطالي الن فريق 
العاصمة يواصل صحوته بعد بدايته الكارثية وقد حقق االربعاء 
فوزه الثالث على التوالي والرابع في مبارياته اخلمس االخيرة 
بتغلبه على ضيفه فيورنتينا ٣-٢، ويتصدر ميالن الترتيب 
بفارق نقطة عن التسيو الذي مني بهزميته الثانية على التوالي 

بعد ان خسر دربي العاصمة في املرحلة السابقة.
  ويأمــــل يوڤنتوس اال يتكرر ســــيناريو اللقاء االخير بني 
الطرفني عندما ســــقط فريق «الســــيدة العجوز» على ارضه 
وبني جماهيره (١-٢) بهدف قاتل سجله النروجي يون ارنه 
ريزه في الوقت بــــدل الضائع.ويلعب اليوم ايضا فيورنتينا 

مع تشيزينا.
  اسبانيا

  تشهد املرحلة احلادية عشرة من الدوري االسباني مواجهة 
قوية بني برشــــلونة حامل اللقب وثانــــي الترتيب وڤياريال 
الثالث، ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة 
وثالث عن ڤياريال، وبالنسبة للمواجهة املرتقبة بني برشلونة 
وڤياريال فقد وعد مهاجم االخير البرازيلي نيلمار بان يسعى 

فريقه للخروج فائزا من ملعب «كامب نو» من اجل تأكيد احقيته 
باملنافسة على اللقب وكسر االحتكار الذي يفرضه برشلونة 
وريال مدريد، وقال نيلمار الذي سجل ٦ اهداف لڤياريال في 
الدوري هذا املوسم «من الطبيعي ان يتنافس برشلونة وريال 
مدريد على اللقب، لكن ال يوجد هذا املوســــم فارق كبير معنا 
نحن اصحاب املركز الثالث، سنحاول احملافظة على مستوانا 
احلالي لكي نلقى قريبني منهما»، واضاف نيلمار الذي يشكل 
شراكة هجومية مميزة مع االيطالي جوسيبي روسي (٧ اهداف)، 
«امــــر صعب ان تلعب في كامب نو وعلينا ان نقدم ١٠٠٪ من 
امكانياتنا من اجل اخلروج بنتيجة ايجابية، نحن سنذهب الى 
هناك بهدف احلصول على النقاط الثالث التي ســــتبقينا في 
وضع جيد»، ويأمل ڤياريال التأكيد انه اصبح عقدة برشلونة 
في «كامــــب نو» الن االخير لم يفز على «الغواصة الصفراء» 
في ملعبه منذ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٦ عندما تغلب عليه ٤-صفر، 
قبل ان يخســــر بعدها ١-٢ ويتعادل ٣-٣ و١-١ على التوالي، 
لكن املهمة لن تكون ســــهلة خصوصا ان النادي الكاتالوني 
مير في فترة جيدة وابرز دليل على ذلك تســــجيله ٨ اهداف 
في مباراتيه االخيرتني، وتفتتح املرحلة اليوم فيلعب اتلتيك 

بلباو مع امليريا، واتلتيكو مدريد مع اوساسونا.
  المانيا

  يبحث ماينتس عن استعادة توازنه وتعويض خسارته في 
املرحلتني السابقتني امام دورمتوند وفرايبورغ، وذلك عندما 
يتواجه اليوم مع ضيفه هانوڤر العاشــــر في افتتاح املرحلة 
الثانية عشرة من الدوري االملاني، اما باير ليفركوزن الثالث 
فهو مرشــــح لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والسابع هذا 
املوسم كونه يحل ضيفا ثقيال على سانت باولي الثالث عشر، 
وسيكون اخلطأ ممنوعا عليه الن اينتراخت فرانكفورت الرابع 
ال يبتعد عنه سوى بفارق نقطتني لكنه يخوض بدوره امتحانا 
صعبا في «فيسر شتاديون» امام مضيفه فيردر برمين، وفي 
املباريات االخرى، يلعب اليوم كايزرسلوترن مع شتوتغارت، 

وكولن مع بوروسيا مونشنغالدباخ.
  فرنسا

  يبحث بريست الوافد اجلديد الى دوري االضواء الفرنسي 
عن مواصلة املفاجأة التي ســــطرها هذا املوســــم واالحتفاظ 
بالصدارة عندما يستضيف سوشو اليوم في املرحلة الثالثة 
عشرة، فيما يسعى مرسيليا حامل اللقب الى استعادة توازنه 
على حساب لنس اجلريح.وفي املباريات االخرى، يلعب اليوم 
بوردو مع نانسي، وموناكو مع ارل افينيون، ومونبلييه مع 

تولوز، وڤالنسيان مع سانت اتيان، وكاين – ليل. 

 اختبار صعب لبرشلونة أمام ڤياريال.. ومواجهة نارية بين يوڤنتوس وروما

 صراع على الكرة بني قائد يوڤنتوس دل بييرو وجنم روما دي روسي 

 غياب الم وأوزيل ومولر أمام السويد

 فوز بارما على سمبدوريا

 روبن يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

 سنايدر يحث زمالءه على نسيان مورينيو

 بنيتيز يعول على ميليتو أمام ميالن

 أعلن مدرب املنتخب األملاني لكرة القدم يواكيم لوف الئحة بأسماء 
العبيه الذين سيشاركون في املباراة الدولية الودية ضد السويد في 

غوتيبورغ األربعاء املقبل.
  وأراح لــــوف قائد املنتخب وبايــــرن ميونيخ فيليب الم وزميليه 
املهاجم توماس مولر واملدافع هولغر بادشــــتوبر والعب وسط ريال 
مدريد االسباني مسعود اوزيل وحارس مرمى ڤيردر برمين تيم فيسه، 
فيما يغيب مهاجم الفريق الباڤاري ميروسالف كلوزه بسبب االصابة. 
واستدعى لوف العب وسط بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر 
الذي سيحمل شارة القائد في هذه املباراة التي تشهد استدعاء ٤ العبني 
واعدين حتت ٢٢ عاما هم اندريه شورله ولويس هولتبي من ماينتس 

ومارسيل شميلتسر وماريو غوتسه من بوروسيا دورمتوند. 

 قاد املهاجم البلغاري فاليري بوجينوف فريقه بارما الى حتقيق 
انتصاره الثاني هذا املوســـم عندما ســـجل هدف الفوز في مرمى 
ضيفه سمبدوريا ١-٠ في ختام املرحلة احلادية عشرة من الدوري 
االيطالي لكرة القدم. وســـجل بوجينـــوف الهدف في الدقيقة ٨٤. 
وتخلص بارمـــا من املركز األخير بعدما رفع رصيده الى ١١ نقطة 

وارتقى الى املركز السادس عشر.
  أما سمبدوريا فمني بخســـارته الثانية هذا املوسم وفشل في 
استعادة املركز السادس من روما الفائز على فيورنتينا ٣-٢ امس 
األربعاء في افتتاح املرحلة. وتراجع سمبدوريا الى املركز السابع 

بعدما جتمد رصيده عند ١٦ نقطة. 

 أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري األملاني لكرة القدم 
ان جناحه الهولندي الدولي آريني روبن عاد إلى التدريبات اخلفيفة 
مع النادي في ظل مواصلة تنفيذه البرنامج العالجي من اإلصابة في 
أوتار الساق، والتي أبعدته عن جميع مباريات املوسم احلالي، ولعب 
روبــــن دورا محوريا في قيادة بايرن نحو اجلمع بني لقبي الدوري 
والكأس والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي، قبل 
أن يتعرض لإلصابة خالل عملية اإلحماء للمباراة النهائية ملونديال 
جنوب أفريقيا مع املنتخب الهولندي، ورغم مشاركة روبن في املباراة 
النهائيــــة للمونديال فإنه انتكس مرة أخرى وغاب عن املالعب منذ 
ذلك احلني، ولكن روبن عاد مجددا إلى التدريبات اخلفيفة مع بايرن 

ومن املتوقع أن يستعيد كامل لياقته قبل نهاية ٢٠١٠. 

 يعتقد األســــباني رافاييل بنيتيز املدير الفني لفريق إنتر ميالن 
حامل لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم بأن اســــتعادة األرجنتيني 
دييغو ميليتو لياقته البدنية وعافيته، جاءت في وقت مثالي للفريق، 
في ظل االســــتعدادات ملواجهة ميالن في مباراة الدربي غدا، والتي 
تأتي بعد التعادل احملبط مع ليتشــــي، ولم يســــجل إنتر سوى ١٣ 
هدفــــا فقط خالل ١١ مباراة بالــــدوري اإليطالي. من جانب اخر حث 
النجم الهولندي الدولي ويســــلي سنايدر جناح إنتر ميالن زمالءه 
على نسيان أمر املدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو والتركيز 
على الظهور بشكل جيد حتت قيادة املدرب االسباني رافاييل بنيتيز. 
وتعهد سنايدر بتقدمي أقصى ما لديه خالل مباراة الدربي أمام ميالن 
غدا األحد، وأوضح سنايدر في صفحته على شبكة تويتر للتواصل 
االجتماعي «مورينيو بات في دروب املاضي، البد أن نفكر في احلاضر 

وال نذهب بعقولنا إلى املاضي». 

 بكنباور لن يترشح النتخابات تنفيذية «فيفا»  
القيصــــر االملانــــي   اعلــــن 
فرانتس بكبناور انه لن يعاود 
ترشيحه لوالية اخرى في اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الدولي لكرة 
القدم عام ٢٠١١ «السباب شخصية 
بحتة». وقال بكنباور في بيان 
اوقاتا  له: «امضيت وسأمضي 
جميلة جدا مع زمالئي في رئاسة 
االحتادين الدولي واالوروبي وانا 
املك صداقة قوية مع السويسري 
سيب بالتر والفرنسي ميشال 
بالتيني، غير اني اطلب ان يقبل 
قراري» مشــــيرا الى ان القرار 
يعود «السباب شخصية وعائلية 
بحتة». وسبق ان مت ابالغ بالتر 
وبالتيني ورئيس االحتاد االملاني 
القدم ثيو تسفانتسيغر  لكرة 
باالمــــر. وكان بكنبــــاور قائد 
منتخــــب بالده املتــــوج بكأس 
العالم عام ١٩٧٤ ومدربه عندما 
توج بلقب عــــام ١٩٩٠، انتخب 
في اللجنــــة التنفيذية لالحتاد 
الدولي باالجماع خالل مؤمتر 
«فيفا» عام ٢٠٠٧. وقال بكنباور 
في تصريحات لصحيفة «بيلد» 
األملانية واســــعة االنتشار في 
عددها الصادر اليوم اجلمعة إنه 
يتمنى أن يخلفه تسفانتسيغر 

فــــي منصبه بـ «فيفــــا» مؤكدا 
أن هذا سيكون «احلل األفضل 
لكرة القدم األملانية». وتعقيبا 
على أسباب قراره عدم الترشح 
لفترة جديدة لعضوية اللجنة 
التنفيذية بـ «فيفا» قال بيكنباور 
إنه يرغب في أال تفوته فرصة 
رؤية أطفاله وهم يكبرون. وسبق 
لبكنباور (٦٥ عاما) ان أملح انه 
يريد تقليص نشاطاته في وقت 
قريب وقال: «اريد التركيز على 
الشــــخصية وتقليص  حياتي 
التي اتوالها  عدد املسؤوليات 
بشــــكل كبير». وكان بكنباور 

تخلى العام املاضي عن مهامه 
كرئيس لنادي بايرن ميونيخ 
وحل مكانه الرئيس احلالي اولى 

هوينيس.
  ومن جانب آخر أبدى االحتاد 
األملاني لكرة القدم أسفه لقرار 
بكنباور. وقال تسفانتســــيغر 
«بكنباور ممثل ممتاز واستثنائي 
للكرة األملانية في العالم بأكمله. 
الى قرار  وفي معرض اشارته 
إلى  الــــذي أرجعه  بيكنبــــاور 
أسباب شخصية وعائلية» قال 
إننا نأسف بشــــدة لرغبته في 
االنسحاب من اللجنة التنفيذية، 
ولكننا بالطبع نحترم أسبابه 

الشخصية.
  وقال تسفانتسيغر إن كرة 
القدم األملانيــــة لن تتخلى عن 
مقعدها فــــي اللجنة التنفيذية 
لالحتــــاد الدولــــي. وأوضــــح 
تسفانتسيغر «اآلن سنفكر بهدوء 
في كيفية التصرف فيما يتعلق 
بانتخاب خليفة (لبكنباور) في 
القرار  املقبل». وسيتخذ  العام 
حول هذه املسألة من قبل االحتاد 
األوروبي للعبــــة (يويفا) في 
اجتماعه املقرر في باريس في 

٢٢ مارس ٢٠١١. 

 اتحاد الكرة األلماني يأسف للقرار.. وتسفانتسيغر لحجز المقعد

 فرانتس بكنباور 

 جانب من حفل قرعة «كوبا أميركا» في العاصمة األرجنتينية بوينس أيرس  (أ.ف.پ) 

 قرعة سهلة لألرجنتين في «كوبا أميركا ٢٠١١» 
 أوقعت قرعة النسخة الثالثة 
اميركا  واالربعني ملسابقة كأس 
اجلنوبية لكرة القدم (كوبا اميركا) 
املقررة من ٣ الى ٢٤ يوليو٢٠١١ في 
االرجنتني، منتخب البلد املضيف 
والبرازيل حاملة لقب النسختني 
االخيرتني في مجموعتني سهلتني 
نسبيا. وجاءت االرجنتني التي لم 
تذق طعم االلقاب منذ عام ١٩٩٣ 
عندما توجت بكأس املســـابقة 
التي حتمل الرقم القياســـي في 
عدد االلقاب فيها مع االوروغواي 
(١٤ لقبا لكل منهما)، في املجموعة 
االولى الى جانب منتخب واحد 
فقط شارك في نهائيات كأس العالم 
االخيرة في جنوب افريقيا وهو 
الياباني احد منتخبني  املنتخب 
غيـــر اميركيـــني جنوبيني متت 
دعوتهما للمشاركة في املسابقة 

الى جانب املكسيك.
  وضمت مجموعة االرجنتني 
فضال عـــن اليابـــان، كولومبيا 
التـــي فقدت الكثيـــر من بريقها 
في االعوام االخيـــرة، وبوليڤيا 
املتواضعـــة خـــارج قواعدهـــا 

وحتديدا في االماكن التي ال ترتفع 
عن ســـطح البحر بحكم تفوقها 
في عاصمتها الباز (٣٦٠٠ م فوق 
سطح البحر). في املقابل، جاءت 
البرازيل، بطلة عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ 

والساعية الى اللقب التاسع في 
تاريخها، في املجموعة الثانية الى 
جانب البارغواي صاحبة الدور 
ربع النهائي في مونديال ٢٠١٠، 
واالكـــوادور وڤنزويال. وكانت 

املجموعة الثالثة االقوى لضمها 
االوروغواي رابعة مونديال ٢٠١٠ 
اللذين بلغا  وتشيلي واملكسيك 
ثمن النهائي في جنوب افريقيا، 

والبيرو. 

 امتدح النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو 
جنم ريال مدريد االسباني مدربه السابق في فريق 
مان يونايتد سير أليكس فيرغسون، واصفا إياه بأنه 
أفضل مدرب في العالم، وحتدث رونالدو لصحيفة 
«مترو» عن دور فيرغسون في تطوير قدراته كالعب، 
ولدى سؤاله عن أوجه املقارنة بني فيرغسون ومدربه 
احلالي جوزيه مورينيــــو، قال رونالدو «في بعض 

األوجه هناك تشــــابه، االثنان لديهما خبرة وفيرة، 
وفــــازا بجميع األلقاب التي ميكن الفوز بها في عالم 
كرة القدم»، وأشار «الفارق الوحيد احلاضر في ذهني 
هو أن أحدهما أكبر من الثاني، أعشق العمل مع سير 
أليكس، كان يعاملني بشــــكل رائــــع واليوم أصبح 
صديقي، لذا أؤكد أن ســــير أليكس فيرغســــون هو 

أفضل مدرب في العالم». 

 رونالدو: فيرغسون أفضل مدرب على وجه الكرة األرضية
 كشفت جلنة ملف إجنلترا لطلب اســــتضافة كأس العالم ٢٠١٨ 
لكرة القدم، لالحتاد الدولي للعبة (فيفا) عن أن األمير وليام ورئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون سيكونان ضمن وفد التقدمي النهائي 
للملف، في الثاني من ديسمبر مبدينة زيوريخ السويسرية. وسينضم 
إلى األمير وليام ورئيس الوزراء ديڤيد كاميرون، النجم اإلجنليزي 
ديڤيد بيكام، ويرجح أن يكون هذا الوفد في مواجهة رئيس الوزراء 

الروسي فالدميير بوتني ورئيسي وزراء هولندا وبلجيكا. 

 كاميرون ووليام يروجان لملف إنجلترا

  بلغ خيتافي الدور ثمن النهائي من مســــابقة كأس 
اســــبانيا لكرة القدم بتعادله مع ضيفــــه برتغاليتي من 
الدرجة الرابعــــة ٠-٠ في اياب دور الـــــ ١٦.وتأهل أيضا 
ڤالنســــيا بعدما جدد فوزه علــــى ضيفه لوغرونيس من 
الدرجة الثالثة ٤-١. وحجز مايوركا بطاقته بتعادله مع 
مضيفه سبورتينغ خيخون ٢-٢ بعدما كان تغلب عليه 

٣-١ ذهابا.
ــط  أعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم ايقاف العب وس   
نيوكاسل جوي بارتون ٣ مباريات لضربه النرويجي مورتن 
غامست بدرسون العب بالكبيرن روفرز خالل مباراة الفريقني 

(١-٢) في نيوكاسل.
أفاد نادي برشلونة بأن مدافعه الدولي األرجنتيني    
غابرييل ميليتو سيغيب مجددا عن املالعب ملدة تتراوح 
بني ٤ و٦ أسابيع بسبب تعرضه لتمزق عضلي في فخذه 
اليمنى في املباراة امام سبتة من الدرجة الثالثة من اياب 

الدور الـ ١٦ من كأس اسبانيا.
ــلتيكس وصيف بطل املوسم املاضي  ــطن س جدد بوس   
ــج بنجوم العيار الثقيل بعد ان  تفوقه على ميامي هيت املدج
ــر داره ١١٢-١٠٧، فيما مني لوس اجنيليس  تغلب عليه في عق
ليكرز حامل اللقب بهزميته األولى هذا املوسم وجاءت على يد 
دنفر ناغتس ١١٢-١١٨ ضمن منافسات الدوري األميركي للمحترفني 

في كرة السلة.
اعتبر مدرب شالكه األملاني فيليكس ماغاث ان فريقه    
ميلــــك حظوظا كبيرة لالحتفاظ بحــــارس مرماه الدولي 
مانويل نوير املوسم املقبل حتى لو فشل الفريق في حجز 

بطاقته الى إحدى املسابقات األوروبية.

 عالمية متفرقات  

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الثالثة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٣:٤٥  استون ڤيال ـ مان يونايتد 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  مانشستر سيتي ـ برمنغهام 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  نيوكاسل ـ فوالم 

 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  توتنهام ـ بالكبيرن 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  وست هام ـ بالكبول 

 أبوظبي الرياضية HD٨  ٦  ويغان ـ وست بروميتش 

 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  ولڤرهامبتون ـ بولتون 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  ستوك سيتي ـ ليڤربول 

 إسبانيا (المرحلة الحادية عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  اتلتيك ـ امليريا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  اتلتيكو مدريد ـ اوساسونا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  برشلونة ـ ڤياريال 

 إيطاليا (المرحلة الثانية عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  فيورنتينا ـ تشيزينا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  يوڤنتوس ـ روما 

 ألمانيا (المرحلة الثانية عشرة) 
 ٥:٣٠  كايزرسلوترن ـ شتوتغارت 

 ٥:٣٠  ڤيردر برمين ـ فرانكفورت 

 ٥:٣٠  ڤولفسبورغ ـ شالكه 

 ٥:٣٠  كولن ـ بوروسيا مونشنغالدباخ 

 ٥:٣٠  سانت باولي ـ باير ليڤركوزن 

 دبي الرياضية ٢  ٨:٣٠  ماينتس ـ هانوڤر 

 فرنسا (المرحلة الثالثة عشرة) 
 ٩  بوردو ـ نانسي 

 ٩  بريست ـ سوشو 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  مرسيليا ـ لنس 

 ٩  موناكو ـ ارل افينيون 

 ٩  مونبلييه ـ تولوز 

 ٩  ڤالنسيان ـ سانت اتيان 

 ١١  كاين ـ ليل 

أكـو تـاكـو! مجموعة كوت الغذائية تفتتح مطعم تاكو بل في األفينيوز

الكويت، 10 نوفمبر 2010: أعلنت مجموعة كوت الغذائية، 
الشركة الرائدة في الكويت في قطاع املطاعم واالمتيازات 
 Taco Bell العاملية، عن افتتــــاح أول فرع ملطاعم تاكو بل
األمريكية في الكويت وذلك فــــي مجمع األفينيوز ضمن 
خطة تسعى الفتتاح العديد من الفروع من هذه السلسلة 
العاملية. وكانت مجموعة كــــوت الغذائية، قد وقعت في 
وقت ســــابق من هذا العــــام اتفاقيــــة االمتياز احلصري 
 ))Yum! Brands مــــع شــــركة  ) Franchiseفرانشــــايز(
 Taco Bell األمريكية الفتتاح وتشــــغيل مطاعــــم تاكو بل
لتكون الكويت ثاني دولة في منطقة الشــــرق األوســــط 
حتظى بهذا االمتيــــاز. وبهذا اإلجنــــاز تضيف مجموعة 
كوت الغذائية سلســــلة تاكو بل Taco Bell إلى مجموعة 
أنشــــطتها الرائدة في السوق الكويتي والتي تضم بيتزا 
هــــت، برجر كنج، أبل بيز، كبابجي، برج احلمام، ســــفن 
ســــيز، أيامي، بوست جوس وسكوب اكون.وتعتبر تاكو 
بل Taco Bell من أشــــهر سالســــل املطاعم الســــريعة في 
أمريــــكا والعالم حيث أن لديها اليوم أكثر من 5600 فرع 
في الواليــــات املتحدة األمريكية يقــــدم أكثر من 2 مليار 
وجبة تاكو ســــنويًا حيث يرتــــاد فروعه ما يقارب 36.8 

مليون زبون أســــبوعيًا، إضافة إلى انتشار واسع غطى 
حتــــى اآلن 8 دول حول العالــــم. إن قائمة طعام تاكو بل 
Taco Bell حتتوي على التاكوز، البوريتوز، الكاســــيديا، 
الناتشــــوز والعديد من األطباق اجلديــــدة واملميزة التي 
ســــوف ترضي أذواق الكثيرين من الزبائن في الكويت. 
وعن هذا االفتتاح تقول رئيسة مجلس اإلدارة والرئيسة 
التنفيـذية السيدة فدوى يعقوب احلميضي: "إننا سعداء 
بتوقيع هذه الشراكة مع شركة Yum! Brands(( األمريكية 
لنقدم للسوق احمللية عالمة جتارية مبتكرة وممتعة مثل 
تاكو بل حتاكي روح الشــــباب مبختلف الفئات العمرية، 
كما يســــرنا بأن نقدم توجهًا جديدًا ونوعيًا في أســــلوب 
ونكهات الوجبات الســــريعة في أجواء تســــتلهم الروح 
األمريكية ونكهــــات املطبخ املكســــيكي. وألننا ندرك أن 
هناك الكثير مــــن محبي األطعمة احلــــارة، فإن تاكو بل 
Taco Bell ســــيكون اختيارهم األمثل مــــع التركيز على 
الروح العصرية والتجديد في أمناط املطاعم الســــريعة 
في الكويت. وتســــتعد مجموعة كــــوت الغذائية الفتتاح 
املزيد من فروع سلســــلة تاكو بل Taco Bell في الكويت 

في املستقبل القريب".

السيد صالح يعقوب احلميضي 
وفريق عمل مطعم تاكو بل

السيد صالح يعقوب احلميضي يفتتح مطعم تاكو بل في األفينيوز 
بحضور أعضاء من مجلس اإلدارة ومسؤولني من الشركة


