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بالتر يلتقي األمير غدًا 
ويكشف عن نصب تذكاري له في الكويت

عبداهلل العنزي 
يقوم رئي����س االتحاد الدولي 
القدم )فيفا( السويس����ري  لكرة 
جوزيف بالتر غدا بزيارة مرتقبة 
الى البالد تلبية لدعوة سابقة من 
رئيس اتحاد الكرة الش����يخ طالل 
الفهد خ����الل اجتماعهما في مقر 
»فيفا« بزيوريخ. وذكر سكرتير عام 
اتحاد الكرة سهو السهو أن بالتر 
سيصل صباح غد الفتتاح مشروع 
»الهدف« باالتح����اد في العديلية، 
وسيتش����رف فور وصوله بلقاء 
صاحب السمو األمير. وسيكون 
جدول أعماله خالل الزيارة مزدحما 
 حيث من المقرر وصوله في الساعة 
ال� 10 صباحا، ثم يعقد اجتماعات 
إدارة  موسعة مع أعضاء مجلس 
اتحاد الكرة تتناول ابرز الس����بل 
القدم في  المقترحة لتطوير كرة 
البالد، وبعدها سيقوم بالتر بالكشف 
عن النصب التذكاري الذي أقامه له 
اتحاد الكرة تقديرا لجهوده الكبيرة 
في خدمة الكرة الكويتية خاصة 
والكرة العالمية عامة، وس����يعقد 
مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الشيخ 
طالل الفهد في 12.30 ظهرا في فندق 
 جي دبليو ماريوت ثم يغادر في
ال� 3 عصرا. وكان بالتر قد صرح 
خالل زيارته للبحرين مؤخرا بأنه 
ال مشاكل تواجه االتحاد الكويتي 
فهو يش����ارك في جميع بطوالت 

عبدالعزيز جاسم 
الفن���ي للمنتخب  قرر اجلهاز 
الوطني بقي���ادة الصربي غوران 
توڤاريت���ش إلغ���اء تدريب امس 
بسبب سوء األحوال اجلوية خوفا 
من تأثيره���ا على الالعبني. وجاء 
قرار االلغاء قبل س���اعة فقط من 

التدريب. 
وق���ال مش���رف املنتخب علي 
محمود ان اجلهازين الفني واإلداري 
لالزرق فض���ال التريث قبل إلغاء 
تدري���ب األمس امال في حتس���ن 
الغبار لكن لم  االجواء واجن���الء 
يحدث. مضيفا انه في حال استمرار 
سوء االحوال اجلوية فإننا سنحاول 
ايجاد حل بديل قد يكون التدرب 

في احدى الصاالت.
واكد محمود ان املهاجم يوسف 
ناصر سيدخل تدريبات اليوم بعد 
ش���فائه من الوعكة الصحية التي 
أملت به مؤخرا ومنعته من حضور 

التدريب االول. 
وبني انه م���ن املقرر أن يكون 
تدريب اليوم في الرابعة عصرا إال إذا 
استجد ظرف طارئ كما حدث امس، 
موضحا أن غوران اكتفى بتدريب 
واحد في اليوم على ان يتم تعديل 
جدول التدريبات في معسكر القاهرة 

وقد يزيد إلى حصتني.
من جهته قال جنم االزرق بدر 
املطوع انه لم يتمكن من املشاركة في 
التدريب االول بسبب شعوره بآالم 
قوية في االنكل اضطر على اثرها 

وقال جنم الهجوم حمد العنزي 
انه شعر بآالم في العضلة الداخلية 
منعته من دخول التدريب االول لكنه 
سيكون جاهزا حلضور تدريب اليوم 
لكي يقف على مدى جاهزيته، مشيرا 
إلى أنه سيقاتل في التدريبات حاله 
حال اي العب يرغب في أن يكون 
ضمن تشكيلة االزرق االساسية. 
وعن اصابته قال محمد راش���د ان 
طبيب املنتخ���ب منعه من دخول 
التدريبات في الوقت احلالي ورمبا 
يدخل تدريبا منفردا قبل السفر الى 

إلى تلقي حقنة موضعية سيظهر 
تأثيرها اليوم، مشيرا إلى انه يتمنى 
املشاركة في تدريبات اليوم في حال 
سمح له طبيب املنتخب وزال األلم 

بصورة نهائية.
واضاف املطوع أن على الالعبني 
مضاعفة اجلهد والعمل السيما انهم 
باتوا محط انظار الدول االسيوية 
خاصة بعد الف���وز بخليجي 20، 
مضيفا انه يثق بقدرة ال� 26 العبا 
الذين ال يقل احدهم شأنا عن االخر 

سواء كان اساسيا أو احتياطيا. 

القاهرة بيوم او يومني على أقصى 
حد، مشيرا إلى انه سيكون جاهزا 

في معسكر القاهرة.
من جان���ب آخر أعل���ن احتاد 
الكرة انه تسلم التبرعات املقدمة 
للمنتخب الوطني مبناسبة فوزه 
بكأس خليجي 20 وذلك من كل من: 
الشيخ يوسف العبداهلل، ومساعد 
الزامل، وشركة محمد عبدالرحمن 
البحر، وعبدالعزيز البالول مدير 
العالقات العامة في الشركة الوطنية 
لالتصاالت، والنائب السابق احمد 

الش���حومي، وخالد فراج الغامن 
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وأشاد نائب رئيس االحتاد 
هايف املطيري مبا قدمه هؤالء 
من تبرع وشكرهم على دعمهم 
ومس���اندتهم لالزرق، مؤكدا أن 
هذه املبادرة إمنا جاءت تعبيرا 
ع���ن تقديره���م واعتزازهم مبا 
العرس  حققه االزرق في ه���ذا 
الكرة  الذي عزز مكانة  الكروي 

الكويتية.

»التمييز« تفصل في حّل األندية اليوم
مبارك الخالدي

تتجه أنظار الرياضيني اليوم صوب قاعة الدائرة االدارية مبحكمة 
التمييز انتظارا للحكم املتوقع صدوره اليوم بشأن الطعون املتبادلة 
بني مجالس إدارات األندية املنحلة وإدارة الفتوى والتشريع املمثل 
القانوني لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب 
والرياضة، وتتمحور هذه الطعون حول قرارات مجلس ادارة الهيئة 
الص���ادرة في 14 نوفمبر2009 املتعلقة بحل مجالس إدارات أندية 
القادسية والصليبخات واجلهراء والتضامن واليرموك والساحل 
والنصر وخيطان، وكذلك الفحيحيل والشباب اللذان عادا مبوجب 

أحكام محكمة االستئناف.
وتعتبر األحكام الصادرة من محكمة التمييز عنوانا للحقيقة 
وتنس���حب بالضرورة على القضايا األخ���رى املرفوعة من اندية 
الصليبخات والساحل وخيطان واليرموك والتضامن واجلهراء التي 
اكتفت باحكام االستئناف ولم تطعن امام محكمة التمييز انتظارا 
ملا يس���فر عنه طعن مجلس ادارة نادي القادسية وطعنا الفتوى 
والتش���ريع ضد حكمي االستئناف الصادرين ملصلحة الفحيحيل 
والشباب، حيث اكتفى اخلصوم مبا قدم من أوراق ودفاع في وقت 
سابق ما حدا بالهيئة القضائية حملكمة التمييز حلجز الطعون الى 

احلكم بجلسة اليوم.

االتحاد ينفي التفاوض مع العنزي
الرياض ـ خالد المصيبيح

اب���دى مدير الكرة بنادي احتاد جدة الس���عودي حمد الصنيع 
اس���تغرابه ملا تردد في اآلونة األخي���رة عبر االعالم الرياضي عن 
مفاوضة إدارة االحتاد لنجم االزرق ونادي كاظمة فهد العنزي من 
اجل اللعب لالحتاد في الفترة الثانية التي ستبدأ في مطلع يناير 
املقب���ل. وقال الصنيع في حديث مقتضب ل� »األنباء« ان موضوع 
الالعبني األجانب للفترة املقبلة سيحدده مدرب الفريق البرتغالي 
مانويل جوزيه بناء على ما يراه حسب احتياجات الفريق. وقال 
ان الالعبني االربعة العماني احمد حديد واجلزائري عبدامللك زيايه 
والبرتغاليني نونو آس���يس وباولو جورج مازالوا مستمرين مع 
الفريق ولم يكشف جوزيه امكانية االستغناء عنهم من عدمها. ويظل 
العنزي احد العناصر املهمة التي يحتاج إليها اي فريق وقدم خالل 
دورة اخلليج االخيرة اداء رائعا توجه بفوزه بلقب افضل العب في 
البطولة والفترة القادمة امامها قرابة الشهر ورمبا يحدث خاللها ما 
هو جديد. وكان موقع mbc.net ذكر ان مسؤولي نادي احتاد جدة 
صرفوا النظر عن التعاقد مع العنزي بعد سلسلة من املفاوضات 
التي ق���ام بها االحتاد معه خالل خليج���ي 20. وأضاف املوقع ان 
صحيفة »االقتصادية« السعودية ذكرت ان السبب الرئيسي وراء 
عدم قيام مسؤولي االحتاد بالتعاقد مع العنزي هو جنسية الالعب، 
حيث اعتقد االحتاديون انه اليزال يحمل اجلنسية السعودية، لكن 
مشاركته مع األزرق رمبا تعقد املسائل بني الطرفني. وكان العنزي 
قد ظهر مبستوى مميز للغاية خالل »خليجي 20« ما أهله للفوز 
بجائزة أفضل العب في الدورة، وجعله محط أنظار عديد من األندية 
اخلليجية التي حاولت بش���تى الطرق احلصول على موافقة منه 
بشأن اللعب في اي منها. ودخل النصر السعودي � في وقت سابق 
� في مفاوضات مع العنزي للحصول على خدماته بعد مس���تواه 
املتميز في خليجي 20، لكن املفاوضات لم تس���تمر طويال بسبب 

رغبة الالعب في التركيز في بطولة اخلليج.

أما أمين���ة صندوق النادي 
جنوى احملمد فقالت ان فرحة 
الفوز ب� »خليجي 20« جاء في 
الوقت املناس���ب إذ ان الناس 
بحاج���ة ملثل هذه االفراح التي 
تبعث األمل والسرور في نفوس 
الشباب في ظل األوضاع الراهنة 

وما تشهده من مشاحنات. 

كأحد املتأهلني للدور نصف النهائي، ورمبا 
تخدم الظروف الش���باب صاحب ال� 6 نقاط 
في اجل���والت املتبقية ما يعنى ان الغموض 
يكتنف مواقف الفرق في املجموعة ويبدو ان 
طريق الفريقني املتأهلني منها للدور نصف 

النهائي سيكون صعبا.

املجموعة الثانية فالصراع على اشده بني ثالثي 
الصدارة الكوي���ت والتضامن والصليبخات 
ورصيد كل منهم 14 نقطة، كما ان الس���احل 
والفحيحيل غير بعيدين عن دائرة املنافسة 
ف���األول ميتل���ك 12 نقطة والثان���ي 9 نقاط 
وميتلكان الطم���وح لإلبقاء على حظوظهما 

مبارك الخالدي
تعود مباريات بطولة كأس االحتاد للواجهة 
م���ن جديد وبقوة اليوم باقام���ة 6 مباريات 
بعد تعديل جدول املس���ابقة بسبب ظروف 
الوطني للمشاركة في  استعدادات منتخبنا 
نهائيات كأس آسيا املقررة في قطر من 7 الى 
29 يناير املقبل. وتخ���وض فرق املجموعة 
األول���ى ثالث مواجهات مهم���ة حيث يلتقي 
القادسية »19 نقطة« مع اليرموك »4 نقاط« 
على ستاد ثامر بالساملية، ويصطدم النصر 
»19 نقطة« بالعربي »12 نقطة« على س���تاد 
علي صباح الس���الم، فيما يواجه كاظمه »16 
نقطة« الساملية »13 نقطة« على ستاد صباح 
الس���الم في النادي العربي. وتقام املباريات 

4.30 عصرا.
وفي املجموعة الثانية التي ال تقل مبارياتها 
أهمية وحساس���ية عن األولى يس���تضيف 
الكويت »14 نقطة« الش���باب »6 نقاط«، كما 
يح���ل الصليبخات »14 نقط���ة« ضيفا على 
التضامن، ويواجه الساحل »12 نقطة« على 
ملعبه الفحيحيل »9 نقاط« وتقام املباريات 

6.30 مساء.
وتبرز اهمية املباريات اليوم بسبب دخول 
املسابقة مراحلها األخيرة اذ لم يتبق منها سوى 
ثالث جوالت لتتضح معها الصورة النهائية 
للفرق األربعة املتأهلة للدور نصف النهائي، 
وهذا ما يشير الى حساسية املباريات املتبقية 
لرغبة فرق الصدارة في اإلبقاء على مواقعها. 
ففي املجموعة األولى يتصدر القادسية والنصر 
برصيد 19 نقطة فيما يطاردهما وبقوة كاظمة 
برصيد 16 نقطة، كما ان العربي ميتلك 12 نقطة 
ويرغب في الدخول الى دائرة املنافسة خلطف 
احدى بطاقتي التأهل، كما ميتلك الس���املية 
الطموح ذاته ولديه 13 نقطة، االمر الذي يشير 
الى ان الفرق ستتعامل مع املباريات املتبقية 

كنهائيات للحفاظ على مكتسباتها.
وهو ذات األمر الذي ينطبق على مباريات 

إدارة نادي الفتاة سعاد الديكان 
ع���ن فخرها مبا قدم���ه العبو 
املنتخ���ب الوطن���ي وقالت ان 
حفل التكرمي الذي نظمه النادي 
برعاية الرئيسة الفخرية للنادي 
الشيخة فريحة األحمد فرصة 
لتحتفل العبات النادي بأبطال 

الكويت.

صاحب السمو األمير والشعب 
الكويتي بالفوز الذي حققه نخبة 
من أبناء الكوي���ت معتبرة أن 
هذا النجاح يعود بعد اهلل إلى 
الكرمية لسمو األمير  الرعاية 
لكافة املجاالت والرياضة على 

وجه اخلصوص.
كما أعرب���ت عضو مجلس 

رندى مرعي
الهتافات واألغاني  وس���ط 
الفتاة  استقبلت العبات نادي 
أبطال كأس خليجي 20 لالحتفال 
بفوزه���م وتكرميه���م برعاية 
وحضور رئيسة اللجنة العليا 
جلائزة األم املثالية الش���يخة 
فريحة األحمد التي أعربت عن 
فخر أهالي الكويت كافة بالفوز 
الالعبون  الذي حققه ه���ؤالء 
والذين رفعوا به اسم الكويت 

عاليا.
ومتن���ت األحم���د ألبط���ال 
الوطني خالل احلفل  املنتخب 
ال���ذي نظمه ن���ادي الفتاة في 
مقره مس���اء أمس األول املزيد 
م���ن االنتصارات ف���ي احملافل 
اخلليجية والدولية وأن يظلوا 

رافعني اسم الكويت عاليا.
وأكدت أن أه���ل الكويت لم 
يقصروا مع هؤالء األبطال وهم 
اآلن في حاجة للدعم والتشجيع 
لتحقيق الفوز نفسه في كأس 
آس���يا.  وأعرب الالعبون عن 
سعادتهم باستقبال اجلماهير 
لهذا النصر الذي أهدوه لصاحب 
السمو األمير وللكويت واعدين 

بتقدمي أفضل ما لديهم دائما.
بدورها وجهت رئيسة اللجنة 
الثقافية في جائزة األم املثالية 
إلى  التهنئة  العريفان  د.سعاد 

القادسية يقيم حفاًل لتكريم المطوع
يقيم نادي القادسية حفال لتكرمي جنم األصفر واملنتخب الوطني 
بدر املطوع مبناسبة ترشيحه للمنافسة على جائزة أفضل العب 
في قارة آسيا 2010 برعاية الشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان. من جانبه، قال وليد األنصاري امني السر 
ان النجم بدر املطوع يعتبر من املواهب النادرة في الكرة الكويتية 
بشكل عام والقادسية بشكل خاص حيث ان تأهله للمرحلة النهائية 
للمنافس���ة على لقب افضل العب في القارة اآلس���يوية يدل داللة 
واضحة على موهبته الس���يما انه قد سبق ان رشح لهذه اجلائزة 
في 2006 وأكد ان حفل التكرمي س���يقام بع���د انتهاء املنتخب من 

مهمته في كأس آسيا يناير املقبل.

المزين يفوز بإسكواش إيطاليا
فاز العب الساملية واملنتخب الوطني لالسكواش عبداهلل املزين 
باملركز االول في بطولة ايطاليا املفتوحة الدولية لالسكواش بعد 

تغلبه في املباراة النهائية على االجنليزي كريس فلور. 
من جانبه اكد امني الصندوق املس���اعد ومدي���ر اللعبة بنادي 
الس���املية فهد العازمي ان املزين متيز دائما بأدائه الطيب في كل 
البطوالت التي ش���ارك فيها، مباركا له هذه البطولة اجلديدة التي 
تعتبر اضافة جدي���دة الجنازاته وبطوالته، كما اكد جمال خليفة 
املدير الفني للعبة ان املزين كان يستحق اللقب لتميزه منذ بداية 

البطولة.

العربي يهدد باالنسحاب من »الصاالت«
طالب مدير كرة الصاالت في العربي محمد بوخمسني احتاد كرة 
القدم بعدم اس���ناد أي مباراة للحكم صالح مهدي يكون االخضر 
طرفا فيها لتعمده اتخاذ قرارات ضد النادي. وش���هد فوز العربي 
على كاظمة 5-3 في االس���بوع السابع من دوري الصاالت، احداثا 
كثيرة من احلكم مهدي ال���ذي حتامل كثيرا على العبي االخضر، 
اضافة الى طرد مدرب االخضر البرازيلي روبيو جويرا الحتجاجه، 
وطرد مدير اللعبة محمد بوخمسني.  وسجل اهداف العربي احملترف 
لوسيو وفهد االنصاري )هدفني( وعبدالرحمن املسبحي هدفا، بينما 
سجل لكاظمة أحمد هاشم )خطأ في مرماه( محمد عباس واحملترف 
ويس���يلي.  وقال بوخمس���ني: »احلكم مهدي ال يعرف الكثير عن 
قوانني كرة قدم الصاالت. ويتحامل كثيرا على العربي، اضافة الى 
اتخاذه قرارات عكس���ية تؤثر سلبا على العبي االخضر. ونطالب 
االحتاد باالستعانة بحكام اجانب الدارة مباريات النادي«. ناصحا 
مه���دي باعتزال التحكيم الفتقاره ألبس���ط قوانني التحكيم. واكد 
بوخمسني ان النادي سيتقدم باحتجاج رسمي بعد ان نال ديوغو 
وفهد االنصاري البطاقة الصفراء، موضحا ان االحتجاج س���يدعم 
بشريط ڤيديو مصور الحداث اللقاء، وهدد باالنسحاب من البطولة 

في حال استمر احلكام في الوقوف ضد االخضر.

»فيفا« تحت عل����م الكويت، وان 
كانت هناك مشاكل بسبب مشاركته 
تحت العلم االولمبي في الدورات 
االولمبية فيجب ان توجه للجنة 
االولمبية الدولية، مهنئا الكويت 

بإحرازها لقب »خليجي20«.وتأتي 
زيارة بالتر المتواجد في المنطقة 
لحض����وره بطول����ة كأس العالم 
لألندية ف����ي العاصمة اإلماراتية 

)ابوظبي(.

يفتتح مشروع الهدف باتحاد الكرة

الشيخ طالل الفهد مع جوزيف بالتر في مقر »فيفا« بزيوريخ

الشيخ تركي اليوسف ومساعد الزامل مع رابطة مشجعي األزرق

العربي يحاول تخطي عقبة النصر اليوم

)كرم ذياب(الشيخة فريحة االحمد تتوسط العبي االزرق خالل حفل التكرمي 

)هاني الشمري(العبو األزرق لم يتدربوا أمس

األزرق يلغي التدريب بسبب »الغبار«
اتحاد الكرة يتسلم بعض مكافآت الفوز بـ »خليجي 20«

اليوسف والزامل كرما رابطة األزرق

أكد نائب رئيس اللجنة الفنية في احتاد كرة القدم الشيخ تركي 
اليوسف ان دور اجلماهير يعتبر عامال رئيسيا في حتفيز وتشجيع 

الالعبني، وهي الالعب رقم واحد مع اي منتخب او فريق.
وأضاف اليوس���ف خالل حفل تكرميه مع رجل االعمال مساعد 
الزامل لرابطة مشجعي األزرق في عدن مساء امس األول في مقر 
احتاد الكرة، بحضور عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة خالد فهد الغامن، ان الرابطة لم تقصر مطلقا في التشجيع 
والتحفيز فحرصت على مرافقة املنتخب والوقوف الى جانبه، وكان 
تكرميها مستحقا ملا قدمته من جهد وعمل. ووعد أعضاء الرابطة 
بأن تكون هناك مكافآت مجزية في حال حتقيق األزرق لقب كأس 
آسيا التي س���تقام في قطر الشهر املقبل، وقال ان اآلمال معقودة 

على األزرق في إحراز البطولة بعد ان أثبت.

الحيان: برامجنا ال تتعارض مع »العربي«
أكد رئيس جلنة املسابقات باحتاد الكرة مانع احليان ان املسابقات 
والبرامج الداخلية لالحتاد لن تتعارض مع أنشطة االحتاد العربي 

ملوسم 2011 � 2012.
جاء ذلك في تصريح أدلى به ل� »كونا« في دمش���ق على هامش 
مشاركته في االجتماع الذي عقده االحتاد العربي مبشاركة 22 دولة 
عربية لتحديد االجراءات اخلاصة بدوري أبطال العرب في نسخته 

اجلديدة 2011 � 2012.
وأبدى احليان تخوفه من تعارض أنشطة االحتاد العربي ملوسم 
2012/2011 مع بطولتي كأس آس���يا وكأس األندية اخلليجية اللتني 
تش���ارك فيهما الكويت بس���تة فرق، ثالثة منها من فرق الدوري 
املمتاز. وأضاف »سنبحث هذا املوضوع مع اعضاء جلنة املسابقات 
في االحتاد العربي لكرة القدم لضمان عدم تعارض مواعيد هاتني 

البطولتني مع جداول االحتاد«.
وأش���ار الى ان االحتاد العربي لم يضع حتى اآلن جدوال محددا 
بحيث يكون هو الرسمي، مشيرا الى ان هناك جداول ومواعيد مقترحة 

ستتم مناقشتها في االجتماع والنظر في إمكان املشاركة فيها.
من جانبه، انتقد نائب رئيس جلنة املسابقات في االحتاد العربي 
لكرة القدم مبارك املعصب األصوات التي تنادي بإلغاء دوري أبطال 
العرب وبطول���ة كأس األندية اخلليجية لعدم أهميتهما، مؤكدا ان 
هاتني البطولتني وغيرهما من البطوالت س���اعدت على علو كعب 
الكرة العربية وخاص���ة اخلليجية ومقارعة الف���رق العريقة في 
القارتني اآلسيوية واألفريقية. وقال ان احلوافز املالية التي يقدمها 
االحتاد العربي في مس���ابقاته تفوق احلوافز التي يقدمها االحتاد 

اآلسيوي. 

»الفتاة« يحتفي بأبطال الخليج 

»األصفر« والنصر يبحثان عن الصدارة 
كأس االتحاد تعود بـ 6 مباريات اليوم


