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 العنزي يوّقع التحاد جدة.. وغوران يستبعد الصالل ويضم القالف
 قائمة األزرق األولية ضمت ٢٦ العبًا

(األزرق.كوم)   فهد العنزي في طريقه إلى الدوري السعودي 

 بيت سامبراس مع روجيه فيدرر في مباراة ودية سابقة

 ورثة جابر األحمد يكرمون األزرق
 يقيم ورثة املغفور له األمير الراحل الشيخ جابر األحمد السابعة 
من مســـاء اليوم حفل تكرمي ملنتخبنـــا الوطني بطل خليجي ٢٠، 
في ديوان الشـــيخ فهد اجلابر مبنطقة اجلابرية قطعة ١١، شـــارع 

٢، منزل ٢٨٨.
  وســـيقام حفل التكرمي بحضور ورثـــة األمير الراحل ورئيس 
احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد وجنوم األزرق واجلهازين الفني 

واالداري وعدد من الشخصيات في الهيئات الرياضية.
  وتأتي هذه البادرة من ورثـــة األمير الراحل دعما للمنتخبات 
الوطنية التي حتقق اجنازات رائعة للكويت وللرياضة الكويتية 

في جميع امليادين الرياضية. 

 توزيع المكافآت
  قبل السفر إلى القاهرة

  
ــرة لتوزيع  ــاد الك ــتعدادات باحت ــري االس   جت
املكافآت التي انهالت على العبي األزرق عقب الفوز 
ــفر املنتخب الى  ــب «خليجي ٢٠» وذلك قبل س بلق
ــكره في القاهرة وتعمل جلنة خاصة باالحتاد  معس
ــي كان في  ــات الت ــع التبرع ــتقبال وجم على اس
مقدمتها تبرع صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
ــة الى عدد كبير  ــد مببلغ مليون دينار اضاف األحم
من الشخصيات وأهل الكويت حيث فاقت حصيلة 

التبرعات العشرة ماليني دينار. 

 مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
  يغادر العب املنتخب الوطني ونادي 
كاظمة جنم دورة «خليجي ٢٠» باليمن 
اليــــوم متوجها الى الســــعودية إلنهاء 
إجراءات انتقاله لنادي احتاد جدة، حيث 
مت حســــم األمور بنسبة كبيرة بعد ان 
دخل أكثر من ناد سعودي في مفاوضات 
مع الالعب مثل االتفاق والنصر والهالل 
حيث سبق ان فاوضت العنزي عن طريق 
وكيله محمد العنزي ممثل شركة ماي 
سبورت املتواجد حاليا بالسعودية حلسم 
الصفقة. وتقدر قيمة صفقة العنزي ملدة 
نصف موسم بـ ٥٠٠ ألف دوالر، ولكن من 
احملتمل ان يوقع ملدة سنة ونصف السنة 

بقيمة مليون و٥٠٠ ألف دوالر.
  وكان الالعب قد صرح في وقت سابق 
بأن سفره الى السعودية هو ألداء العمرة 
نافيا ان يكون إلبرام أي صفقة انتقال 

ألي ناد سعودي.
  من جانب آخر، أعلن سكرتير احتاد 

الكرة سهو السهو ان املنتخب الوطني 
سيجري أولى حصصه التدريبية غدا 
البكر  على ملعب املرحوم عبدالرحمن 
باحتاد الكرة، وذلك استعدادا للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا املقرر انطالقها في 
العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة 

من ٧ وحتى ٢٩ يناير املقبل.
  كما أعلن السهو قائمة العبي األزرق 
في املرحلة املقبلة وقد شهدت انضمام 
حارس مرمى اليرمــــوك حميد القالف 
واستبعاد حارس النصر محمد الصالل، 
والقائمة مكونة من ٢٦ العبا هم: نواف 
اخلالدي ومســــاعد ندا وحسني فاضل 
ومحمد راشــــد وصالح الشيخ وطالل 
العامر وبدر املطوع وحمد العنزي واحمد 
عجب وعبدالعزيز املشعان وعامر املعتوق 
وفهد األنصاري وفهد عوض ويعقوب 
الطاهــــر ووليد علي وجــــراح العتيقي 
وخالد خلف وعبداهللا الشمالي وخالد 
العنزي  الرشيدي وعلي مقصيد وفهد 

ويوسف ناصر وعبداهللا البريكي وخالد 
القحطاني وحميد القالف.

  ومــــن املقرر ان يغــــادر األزرق الى 
معســــكره الذي ســــيجريه في القاهرة 
األسبوع املقبل، حيث سيخوض املنتخب 
٣ مباريات ودية ٢ أمام املنتخب الكوري 
الشــــمالي يومي ٢٤ و٢٧ ثم أمام زامبيا 
٣١ منــــه. وعلمت «األنبــــاء» من مصدر 
مقرب في اجلهاز الفني لألزرق ان الباب 
اليزال مفتوحا أمام مدرب األزرق الصربي 
غوران توفاريتش لضم العب آخر في 
خــــط املقدمة، وأثبتــــت املباريات مدى 
حاجــــة املنتخب في املرحلة املقبلة الى 
العب قناص يجيد اصطياد الفرص داخل 
املنطقة ويكون بديال ليوسف ناصر في 
حال تعرضه لإلصابة وهي مواصفات 
تنطبق على العب الكويت خالد عجب 
إال ان القرار في النهاية يبقى بيد غوران 
باعتباره املسؤول األول عن اختيار العبي 

املنتخب. 

 سقوط مفاجئ لإلنتاج الحربي في كأس مصر
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  شهدت نتائج منافسات دور الـ ٣٢ لبطولة 
كأس مصـــر العديد من املفاجآت، حيث فاز 
فريق بني سويف على ضيفه اإلنتاج احلربي 
بنتيجـــة ٥ ـ ٤ بعد االحتـــكام إلى ضربات 
الترجيح، ويلتقي بني ســـويف مع الفائز 
من لقاء اإلسماعيلي وكفر الشيخ املقرر له 

٣٠ اجلاري.
  في حني خلت باقي مباريات اليوم الثاني 
من منافسات دور الـ ٣٢ من املفاجآت وتأهلت 
فرق الدوري املمتاز على حســـاب نظيرتها 
بالدرجة األولى وذلك من خالل أربعة مباريات  
فعلى ستاد طنطا جنح فريق بتروجيت في 
التأهل لـــدور الـ ١٦ بعد فوزه علي مضيفه 
طنطا ٣ـ  ١ سجلها لبتروجيت مروان محسن 
في الدقيقة ٤٣ من تسديدة من داخل منطقة 
اجلزاء، وأضاف نفس الالعب في الدقيقة ٤٤ 
الهدف الثاني من تسديدة من خارج املنطقة 
والسيد حمدي في الدقيقة األولى من زمن 
الشـــوط الثاني قبل أن يتمكن فريق طنطا 
من إحراز هدف عـــن طريق تامر عادل في 
الدقيقـــة ٩٠ من ضربة جزاء وبذلك ينتظر 
بتروجيت الفائز من احتاد الشرطة وطوخ 

ملواجهته في دور الـ ١٦.
  وفي السويس جنح املقاولون العرب في 
تخطى عقبة منتخب السويس بهدفني دون 

رد سجلهما محمد ســـمارة ومحمد صالح 
بواقـــع هدف في كل شـــوط، ليلتقي فريق 
املقاولون مع طالئع اجليش في دور الستة 

عشر للبطولة.
  وعلى نفـــس الوتيرة تأهل اجلونة بعد 
فوزه على ضيفه العاب دمنهور ٢ـ  ١ لينتظر 
اجلونـــة الفائـــز من لقاء بترول اســـيوط 

واملصري بدور الـ ١٦ باملسابقة.
  كما تأهل إنبـــي بعد فوزه على مضيفه 
الرباط واالنوار ٢ـ  ١ بعد أن حول إنبى تأخره 
بهدف الالعب حسن ابوالسعود العب الرباط 
في الدقيقة ١٤ إلى فوز بهدفني عن طريق كل 
من اسامة رجب في الدقيقة ٦٨ من تسديدة 
من داخل منطقة اجلزاء واسالم عوض في 
الدقيقة ٩٤ من ضربة جزاء، وبذلك ينتظر 
إنبي الفائز من األهلي وكيما أسوان في دور 

الستة عشر بالبطولة.

  أزمة للزمالك

  ســـتنتعش خزينة نادي الزمالك خالل 
الســـاعات القليلة املقبلة مببلغ مالي كبير 
فإلى جانب حل أزمـــة القلعة البيضاء مع 
االحتاد القطري بشـــأن العب الفريق األول 
للكرة بالنادي حسني ياسر احملمدي، وحصول 
الزمالك على شيك مببلغ ١٠٠ ألف دوالر نظير 
مشاركة الالعب في خليجي ٢٠ من دون إذن 

النادي  فهناك ايضا إعارة مهاجمه العراقي 
عماد محمد لنادي شاهني بوشهر اإليراني، 
فينتظر الزمالك احلصول على مبلغ ٢٢ ألف 
دوالر من صفقة انتقـــال مهاجمه العراقي 
للنادي اإليراني على ســـبيل اإلعارة مقابل 
٣٥٠ ألف دوالر ومن املقرر أن تستغل إدارة 
الزمالك هذه املبالغ إلنهاء جتديد عقدي حسن 
مصطفى وهاني سعيد، وهو الثنائي الذي 

ينتهي عقده بنهاية املوسم اجلاري.
  اجلدير بالذكـــر ان النادي األبيض كان 
يعاني من أزمة ماليـــة خانقة دفعته لبدء 
حملة جمع تبرعات من جماهيره، قد جنح في 
جتديد عقد مدافعه محمود فتح اهللا مؤخرا 

بعد فترة طويلة من الشد واجلذب.
  من جهة أخرى أعلن احتاد الكرة املصري 
لكرة القدم تعديل قوائم األندية للموســـم 
اجلديد، حيث قرر زيادة عدد الالعبني إلى 

٣٠ العبا بدال من ٢٥ العبا فقط.
  وأكد رئيس احتادكرة القدم سمير زاهر 
خالل جلسته االسبوعية مع اإلعالميني أن 
اجلبالية قررت زيادة عدد الالعبني في قوائم 
الفرق إلى ٣٠ العبـــا وخاصة بعد االتفاق 
على إقامة الدوري البديل، مشـــددا على ان 
الـــدوري البديل في طريقه للتنفيذ بعد ان 
وضعه االحتاد ضمن املزايدة اجلديدة التي 

أعدها في الفترة األخيرة    

 «الدولي للتنس» يعرض على سامبراس 
نسخة من جوائزه المسروقة

 عرض االحتاد الدولي للتنس على األميركي بيت 
سامبراس املصنف األول على العالم سابقا نسخة 
طبق األصل من اجلوائز التي نالها في سجل مشاركاته 

ببطولة كأس ديفيز، والتي سرقت منه مؤخرا.
  وقال فرانسيسكو ريكي بيتيل رئيس االحتاد في 
بيان «نأسف للغاية لسماع نبأ سرقة هذه اجلوائز 
العديدة من بيت سامبراس. نعرف مدى خصوصيتها 
بالنســــبة لالعب، وفي حالة فشــــله في استعادتها 
ســــنعرض عليه نســــخة طبق األصل منها تقديرا 

لسجله احلافل في هذه البطولة.
  وأعلن العب التنس األميركي الشهير السابق أنه 
تعرض لسرقة غير مبررة، فقد سرقت منه جوائز 
وكؤوس حقبة كاملة من مسيرته الرياضية لدى تغيير 

منزله الشهر املاضي في غرب لوس اجنيليس.
  وأوضح سامبراس (٣٩ عاما) أن هذه الكؤوس 
واجلوائز سرقت من وحدتي حفظ مغلقتني بإحكام 

وذلك خالل عملية انتقاله من منزل آلخر.
  وقال ســــامبراس الذي اعتزل اللعب عام ٢٠٠٢ 

«فقدان هذه األشياء ميثل ضياع تاريخ مسيرتي مع 
التنس». ورغم ذلك، مازال لدى سامبراس ١٣ كأسا 
للبطوالت الكبيرة التي فاز بألقاب ١٤ منها حيث لم 
تكن هذه الكؤوس بداخــــل وحدتي احلفظ. وكانت 
الكأس الرابعة عشرة التي سرقت هي كأس بطولة 

أستراليا املفتوحة لعام ١٩٩٤.
  وقال سامبراس «بالنسبة لي، ترك هذه الكؤوس 
ألطفالي أمر ال يقدر بثمن. أمتنى فقط أال تدمر هذه 
الكؤوس. ولذلك أردت أن أعلن عن السرقة اآلن. رمبا 

كان هناك من يعلم شيئا. هذا كل ما أمتناه».
  وأضاف «لســــت ممــــن يتباهــــون ويتفاخرون 
بالكــــؤوس، أو ممن يســــتعرضون عضالتهم بها.. 
لــــم أكن أبدا كذلك. أريدها فقــــط ليراها أطفالي. لم 
يرانــــي أطفالي وأنا ألعب ولكنني أريد لهم أن يروا 

هذه الكؤوس».
  وكان من بني املسروقات أيضا عدد من امليداليات 
واألطباق التذكارية وقطع الكريستال واخلوامت وكانت 

جميعها داخل وحدتي احلفظ والتخزين. 

 إيران تؤكد مساندتها 
لألمير علي

  
  أكد رئيس اإلحتاد اإليراني 
لكرة القدم علي كافشيان تأييده 
لألمير علي بن احلسني رئيس 
االحتاد األردني لكرة القدم خالل 
االنتخابات املقررة في العاصمة 
القطرية «الدوحة» في ٦ يناير 
القارة  املقبل الختيـــار ممثل 
اآلسيوية ملنصب نائب رئيس 

االحتاد الدولي «فيفا».

  وحتـــدث هيكرســـبيرغر عن 
مواجهة ســـيونغنام قائال «فزنا 
في املباراة االولى، ودائما ما تكون 
املباريات االفتتاحية صعبة على 
الفرق من الناحية النفسية، وفي 
الثانية سيخف الضغط  املواجهة 
النفسي عن الالعبني لكن سيونغنام 
سيكون اصعب، النه ميلك خبرة 
كبيرة من خالل فوزه بدوري ابطال 
آســـيا». ويدرك مدرب سيونغنام 
تشني تاي يونغ جيدا انه امام حتد 
خاص، الن فريقه فشل في احتالل 
مركـــز يؤهله للدفاع عن لقبه في 
دوري ابطال اســـيا في النســـخة 
املقبلة، اي انه لن يحصل على فرصة 
االنتقال الى طوكيو للمشاركة في 

بطولة العالم املقبلة.

(بطل اميركا اجلنوبية)، مازميبي 
الكونغولي (بطل افريقيا) وباتشوكا 

املكسيكي (بطل الكونكاكاف).
  يلتقــــي الفائز من باتشــــوكا 
انترناسيونال في  ومازميبي مع 
نصف النهائي، اما الفائز من الوحدة 
وسيونغنام فيقابل انتر ميالن، اذ 
يبدأ الفريقان االيطالي والبرازيلي 
مشوارهما في البطولة من الدور 
نصف النهائي. وحتتضن ابوظبي 
البطولة للعام الثاني على التوالي، 
علــــى ان تعود الــــى طوكيو بدءا 
مــــن ٢٠١١. وقد مثل األهلي الدولة 
املضيفة في النسخة املاضية لكنه 
خرج من الدور االول بخســــارته 
امام اوكالند سيتي النيوزيلندي 
٠-٢، وتوج فيها برشلونة االسباني 

بطال بفوزه على استوديانتيس 
دي ال بالتا االرجنتيني ٢-١ بعد 
التمديد في املباراة النهائية على 
استاد مدينة زايد الرياضية امام 
٥٠ الــــف متفرج. لم يقدم الوحدة 
عرضا كبيرا فــــي مباراته االولى 
امام هيكاري يونايتد رغم الفوز 
السهل،  وقد اعتبر مدربه النمساوي 
جوزيف هيكرسبيرغر ان «الالعبني 
تعرضوا للضغوط في بداية املباراة 
قبــــل ان يتحرروا منها الحقا بعد 
تسجيل الهدف االول». وتابع «كان 
الالعبون مطالبني بتحقيق الفوز 
لتجنب مصير األهلي الذي خرج 
من الــــدورة املاضية، فلم يقدموا 
عرضا جيدا رغم ان النتيجة كانت 

جيدة جدا».

 سنايدر يأمل إحراز اللقب 
  

  أعرب جنم إنتر ميالن االيطالي بطل أوروبا الدولي الهولندي ويسلي 
ســــنايدر عن أمله في رفع كأس بطولة العالم لألندية في أبوظبي. 
وقال ســــنايدر في حديث الى موقع الـ «فيفا» على شبكة االنترنت 
«يحدونا األمل بتقدمي أداء جيد وجتاوز العقبة األولى، تعتبر كأس 
العالم لألندية مبثابة جائزة بعد حتقيق انتصار استثنائي في أوروبا 
وسيكون اختبارا ممتازا لنا عندما نواجه أفضل فريق في كل قارة، 
ليســــت هوية الفريق الذي سنالقيه مهمة، فأنا وزمالئي مصممون 
على املضي قدما في البطولة ورفع الكأس، والشعور الطاغي حاليا 
هو رغبة عارمة بالفوز». وأضاف «لقد ذهبت الى اإلمارات مع إنتر 
ميالن في املوسم السابق خالل فترة العطلة الشتوية وانه أمر رائع 
ان أعود إليها بعد ١٢ شهرا ألخوض هذه املباريات املهمة التي تثبت 

ان اجلهود الكبيرة التي بذلناها أعطت ثمارها».
  وأشــــار سنايدر الى ان «أفضل حلظات في مسيرته كانت الفوز 
باملباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ»، 
مضيفا «ال أنسى طبعا املباراة النهائية لكأس العالم، كانت رائعة بعد 
سلسلة من االنتصارات على منتخبات مثل البرازيل واالوروغواي 
ولكن لألســــف لم تكن لصاحلنا، وخسرنا املباراة الن خصمنا كان 

فريقا قويا فعال ورمبا كان أفضل منا». 

 بايانو: نريد الوصول لمركز متقدم
  

  قال مهاجم الوحدة البرازيلي بايانو ان بطولة العالم لألندية 
مهمة للغاية، وهي بطولة عاملية وكنت أرغب كثيرا في التسجيل 
وكنت أفكر في أنني سأكون مستاء لو لم أسجل. لكني اآلن مرتاح 

وأتطلع لتسجيل املزيد من األهداف في املباريات املقبلة.
  وانتظر الوحدة ٤٠ دقيقة كاملة قبل أن يفتتح التسجيل، 
وبعد أن ســـجل الفريق ثالثة اهداف جلأ املدرب النمســـاوي 

جوزيف هيكرسبرغر إلى استبدال بايانو. 

 شين تاي ال يرضى إال باللقب
  

  رفع مدرب سيونغام ايلهوا الكوري اجلنوبي بطل دوري أبطال 
آسيا شني تاي يوجن سقف التحدي مبكرا واعتبر أن هدف فريقه 
هو املنافسة على لقب كأس العالم لألندية في أبوظبي. وقال شني 
للموقع الرسمي لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم «طموحاتنا كبيرة. 
نأمل ان يصبح ســــيونغنام ايلهوا الفريق رقم واحد في العالم، 
فنحن نعتبر البطولة حتديا كبيرا لنا ونتطلع ألن نكون أول فريق 

في القارة اآلسيوية يتوج بلقب بطل كأس العالم لألندية».

 يقــــف الوحدة بطــــل اإلمارات 
على أبواب اجنــــاز تاريخي حني 
يواجه سيونغنام ايلهوا الكوري 
اجلنوبي بطل آسيا اليوم في ربع 
نهائي بطولــــة العالم لألندية في 
ابوظبي. واجتــــاز الوحدة الدور 
األول من البــــاب العريض بفوزه 
السهل على هيكاري يونايتد من 
بابوا غينيا اجلديدة بثالثية نظيفة 
للبرازيليني هوغو وفرناندو بايانو 
وعبد الرحيم جمعة، في حني يبدأ 
ســــيونغنام مشواره مباشرة من 

ربع النهائي.
  تشارك في البطولة اضافة الى 
الوحدة وســــيونغنام وهيكاري، 
فرق انتر ميــــالن االيطالي (بطل 
اوروبا)، انترناسيونال البرازيلي 

 دي ماريا يعود للتدريب
  

  عــــاد املهاجــــم األرجنتيني 
الشاب آنخل دي ماريا امس إلى 
تدريبات فريقه بعد تعافيه من 
اإلصابة في اإلصبع الكبيرة بقدمه 
اليسرى. وذكر موقع النادي على 
االنترنت أن باتشــــيكو حارس 
الشباب (حتت ١٩  مرمى فريق 
عاما) بالنــــادي انضم إلى إيكر 
الشــــاب  كاســــياس واحلارس 
أنطونيــــو آدان للتدريب حتت 
قيادة ســــيلفينيو لورو مدرب 

حراس مرمى الفريق. 

 ليبي لتدريب أوكرانيا
  

  اقترب املدرب اإليطالي ليبي 
السابق للمنتخب  الفني  املدير 
اإليطالي مــــن تدريب املنتخب 
األوكراني استعدادا لبطولة كأس 
القادمة (يورو  األمم األوروبية 
٢٠١٢). وأوضحت صحيفة «ال 
غازيتا ديللو سبورت» اإليطالية 
الرياضية أن غريغوري سوركيس 
رئيس االحتاد األوكراني للعبة 
أجــــرى اتصاالتــــه مــــع ليبي 

وتفاوض معه. 

 الوحدة في مواجهة صعبة أمام سيونغنام 
 في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لألندية 

(أ.ف.پ)  العب الوحدة فهد مسعود يتخطى العب هيكاري 

 الوحدة  سيونغنام 
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