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المطير يكرّم بطل الخليج اليوم

األزرق.. كامل العدد

األزرق يتقدم 3 مراكز عالمياً

يقيم عض���و مجلس إدارة 
ش���ركة »االمتياز لالستثمار« 
محمد براك املطير حفال تكرمييا 
أبطال كأس  لالعب���ي األزرق 
اخلليج في الساعة ال� 7 مساء 
الي���وم في ضاحي���ة عبداهلل 

السالم.

عبدالعزيز جاسم
واصل األزرق تدريباته اس���تعدادا لنهائيات كأس آس���يا التي 
س���تقام في الدوحة في الفترة من 7 الى 29 يناير املقبل، وحضر 
جميع الالعبني ال� 25 التدريب حتى املصابون منهم، وكان وليد علي 
ومساعد ندا اعتذرا عن تدريبات اول من أمس وخرج خالد خلف 
لشعوره بدوار، بينما تدرب احمد عجب وبدر املطوع بصورة عادية 
ودخل محمد راشد في تدريب منفرد متهيدا النضمامه للتدريبات 

اجلماعية مع باقي الالعبني.
ويحاول املدرب الصربي غوران توڤاريتش بأكبر صورة ممكنة 
رفع مستوى اللياقة البدنية لالعبني قبل التوجه إلى معسكر القاهرة 
بعد غد والذي سيكون في مدينة 6 أكتوبر وسيخوض خالله األزرق 
3 مواجهات اثنتني منها مع كوريا الش���مالية في 24 و27 اجلاري 
والثالثة مع زامبيا في 31 منه قبل العودة إلى الكويت في 1 يناير 
املقبل، حيث سيخوض تدريبني فقط ثم يغادر إلى العاصمة القطرية 
الدوحة للمشاركة في البطولة ومواجهة الصني في أولى مبارياته 

باملجموعة التي تضم أيضا قطر املنظم وأوزبكستان.

تقدم األزرق 3 مراكز عامليا حسب التصنيف الشهري األخير لالحتاد 
الدول����ي لكرة القدم )فيفا( ليصبح ف����ي املركز ال� 102 بعد أن كان في 
املركز 105. ويأتي هذا التقدم بعد النتائج املميزة التي حققها األزرق 

في »خليجي 20« وتوج على أثرها باللقب للمرة العاشرة.
وارتقت أملانيا الى املرك����ز الثالث بدال من البرازيل التي تراجعت 
الى الرابع وأنهت اس����بانيا العام في الص����دارة امام هولندا، وجاءت 

األرجنتني خامسة، واحتلت مصر املركز التاسع.
وتصدر النسخة املقبلة من التصنيف يوم 12 يناير 2011.

أبناء الحساوي يكرمون أبطال »خليجي 20«

العبو األزرق خالل حفل التكرمي

فواز احلساوي مكرما فهد العنزي بحضور الفهد الفهد يسلم عبدالعزيز احلساوي فانيلة حتمل توقيع العبي األزرق

الشيخ طالل الفهد متوسطا عبدالعزيز احلساوي وفواز احلساوي حامال كأس اخلليج

محمد براك املطير

أقام أبناء املرحوم مبارك احلس����اوي في منزلهم حفال تكرمييا على 
شرف رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد واجلهازين اإلداري والفني 

والعبي املنتخب الوطني مبناسبة فوزهم بكأس خليجي 20.
وقد رحب أبناء املرحوم احلساوي برئيس االحتاد والعبي املنتخب 
الذين استطاعوا مبا بذلوه من جهود متواصلة وأداء متميز وبتوجيه من 

مجلس إدارة االحتاد ودعم ومساندة الكويت أميرا وحكومة وشعبا.
 وقد توجه عبدالعزيز احلساوي إلى احلضور بكلمة ترحيبية، مشيدا 
بأبناء الكويت الذين كانوا على مستوى املسؤولية والوعد والوفاء لقيادتهم 
الرش����يدة وللكويت فحققوا أمل وطموحات اجلماهير وأعادوا البسمة 
إلى الشعب بهذا االجناز التاريخي، في حني تكلم فواز احلساوي قائال: 
لقد تابعنا أداءكم وملسنا عن قرب إصراركم وعزمكم على الفوز فكانت 
اإلرادة الصلبة والعمل الدؤوب والعزمية الفوالذية وحبكم للكويت أكبر 
حافز لكم لتثبت����وا جدارة الكرة الكويتية وحتققوا الفوز ومتكنتم من 
اجناز كروي أعادنا إلى العصر الذهبي للكرة الكويتية وعزز من مكانة 

الكرة الكويتية في احملافل الرياضية اإلقليمية والدولية.
ومتنى أبناء املرحوم احلساوي ملنتخبنا الوطني أن يواصل انتصاراته 

وأن يكلل مسعاه بالفوز بكأس آسيا.
من جانبه أعرب الش����يخ طالل الفهد عن ش����كره وتقديره وأعضاء 
مجلس اإلدارة واألسرة الكروية ألبناء املرحوم مبارك احلساوي وأشاد 
بدورهم في تقدمي الدعم والعون للرياضيني، مؤكدا أنهم دائما سباقون 
ف����ي تكرمي الرياضيني، وش����كرهم على ما يقدمونه م����ن مكافآت ودعم 
مستمر ألي إجنازات رياضية وهذا ليس بغريب عليهم فهم أبناء الديرة 
املخلصون الذين ال يبخلون مباله����م وجهدهم من أجل رفعة الرياضة 

الكويتية وإعالء شأنها في احملافل الرياضية.
وقام أبناء املرحوم احلساوي بتقدمي املكافآت لالعبي األزرق أبطال 
اخلليج في حني قدم الفهد لهم فانيالت حتمل توقيع املنتخب الوطني.

األمير استقبل رئيس االتحاد الدولي

وفد »فيفا« يزور ستاد جابر
قام وفد من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
بزيارة الى ستاد جابر الدولي مكون من: والتر 
غاغ املستشار اخلاص لرئيس االحتاد الدولي 
جوزيف بالتر، وتيري ريجنس���ون مس���ؤول 
التطوير في االحتادات األهلية، وديفيد بورخا 
مسؤول التطوير في آسيا، وماجد العبوه مساعد 
مدي���ر مكتب »فيفا« اإلقليمي في األردن، وكان 
في استقبالهم بالستاد مدير اإلعالم والنشر في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة توفيق العيد 
وم.حسني تقي وس���عد جوهر من فريق عمل 
ستاد جابر، ورئيس قسم املطبوعات والنشر 

في الهيئة عبدالرضا السماك.
ورافق الوفد الضيف في زيارته للس���تاد بدر 
عبداجلليل مسؤول التطوير في احتاد الكرة وعضو 

مجلس اإلدارة عبداللطيف الدواس.
وقد أبدى الوفد الزائر إعجابه مبرافق ستاد 
جابر حيث أشار والترغاغ الى ان الستاد يعتبر 
من املالعب املتميزة في العالم، ويحمل كل مقومات 
وامكانات النجاح في استضافة املباريات الكبرى، 
ويتميز بجمالية واضحة وقدرة على استيعاب 
أعداد كبيرة من اجلماهير ويعد نقلة متميزة في 

املالعب الرياضية في الشرق األوسط.
من جهته، رحب بدر عبداجلليل بالوفد الدولي 
وشرح له عدة امور عن الستاد، وانه استضاف 

بعض املباريات الودية والرسمية قبل أيام.
كما أبدى تيري ريجنسون سعادته بوجوده 
مع وفد »فيفا« في الكويت ملتابعة بعض األمور 

مع رئيس االحتاد الدولي جوزيف بالتر.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان امس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« جوزيف بالتر والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته الى البالد.
وقد أهدى سموه هدية تذكارية الى بالتر.

وحضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ 
احمد الفهد واملستشار بالديوان األميري محمد 
ابو احلس���ن ورئيس احتاد كرة القدم الشيخ 

طالل الفهد.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يقدم هدية تذكارية الى جوزيف بالتر بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
والشيخ احمد الفهد والشيخ طالل الفهد وعيسى حياتو

)سعود سالم( الشيخ طالل الفهد وجوزيف بالتر ود.فؤاد الفالح في املؤمتر الصحافي 

الفهد وبالتر يداعبان الكرة خالل افتتاح مشروع الهدف هايف املطيري يقدم درعا تذكارية إلى بالتر

الشيخ أحمد الفهد وجوزيف بالتر يشربان القهوة العربية

بالتر: األمر لقطر بشأن استضافة الكويت مباريات المونديال
مونديال 2022 الذي هو مبثابة 
احللم لكل عربي مسلم، معربا 
عن ثقت���ه الكبيرة بقدرة قطر 
وعلى رأس���ها صاحب السمو 
األمير الش���يخ حمد بن خليفة 
آل ثاني في تنظيم كأس عالم 

مثالية.
وق���ال: اآلن عادت الرياضة 
للرياضيني »في اشارة منه الى 
حكم محكمة التمييز امس االول 
بعودة االندية املنحلة »وسنعمل 
جاهدين كي ندعم االحتاد الدولي 

بكل خطواته.

افتتاح مشروع »الهدف«

وكان بالتر قد زار مقر احتاد 
الك���رة يرافقه الوفد املرافق له 
وكان في استقباله الشيخ طالل 
الفه���د وأعضاء مجلس االدارة 
والشيخة نعيمة األحمد رئيسة 
النسائية ود.فؤاد  الكرة  جلنة 

الفالح وقدامى األزرق.
وقام بالتر بتقليد الشارات 
2011 للحكام  الدولي���ة لع���ام 
الكويتي���ني الدوليني، وصافح 
بعض العب���ات وحكمات كرة 
الق���دم. بعد ذل���ك أزاح كل من 
بالتر والفهد الستار عن اللوحة 
التذكارية ملش���روع »الهدف 1« 
لتوفير اإلضاءة الليلية مللعب 
ق���ام بتمويله  ال���ذي  االحتاد 

»فيفا«.
بعد ذلك توجه بالتر مللعب 
االحتاد حيث شاهد العديد من 
فرق الناش���ئني ال���ذي أظهروا 

مهاراتهم العالية.

بعد غياب 12 عاما، ولقد سعدت 
املتأهلني  الالعب���ني  مبقابل���ة 
لكأس العالم 1982 في اسبانيا، 
باإلضافة الى املدربني واحلكام 
وايضا بعض الكوادر النسائية 

في كرة القدم الكويتية.
بدوره، رحب الشيخ طالل 
الفهد ببالتر، واشاد بدوره في 
تطوي���ر الك���رة العاملية عامة 
والكويتية خاص���ة من خالل 
افتتاح مشروع »الهدف«، مطالبا 
»فيفا« مبساعدة الكرة الكويتية 
لتطويرها اداريا وفنيا كي تصل 

الى مرحلة االحتراف.
وشكر الفهد االحتاد الدولي 
على منح قطر شرف استضافة 

على استضافة مونديالي 2018 
و2022، مضيفا انه مت توقيف 
7 اعضاء في املكتب التنفيذي 
ل���� »فيفا« عن العمل بس���بب 
جتاوزه���م للقانون واالخالق، 

ولكنهم ليسوا فاسدين.
 وفي الش���أن احمللي اشاد 
التي اجراها  بالتر باملباحثات 
مع صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد، وقال: كانت احملادثات 
جيدة جدا، ونحن مسرورون 
النتهاء مشاكل الرياضة الكويتية 
من خالل احلكم الذي صدر امس 
»امس االول« بعودة الشرعية 
املنتخبة، وايضا فوز  لألندية 
الكويت ببطولة كأس اخلليج 

العالم عن 32 منتخبا معتبرا 
ان هذا العدد هو أكبر عدد ممكن 
لتنظ���م كأس العالم من جميع 
اجلوانب، كما استبعد زيادة عدد 
املقاعد لقارتي افريقيا وآسيا في 

البطوالت املقبلة.
وق���ال ان هن���اك بع���ض 
الصحافيني ال يقومون بواجبهم 
جيدا، فاحلديث عن امور مرتبطة 
امر  باملاضي واثارته���ا حاليا 
من���اف للقي���م االعالمية، كما 
حدث في برنام���ج »بانوراما« 
الذي بثته شبكة »بي بي سي« 
البريطانية وم���ن غير العادل 
العودة الى احلديث عن افساد 
في »فيفا« عش���ية التصويت 

عبداهلل العنزي
قال رئي���س االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر ان إقامة بعض 
مباري���ات كأس العال���م 2022 
في الكوي���ت او دول خليجية 
اخرى مرتب���ط كليا بالقائمني 
على امللف القطري في تنظيم 
املوندي���ال، وأض���اف أعلنت 
عن اقتراح باس���تضافة بعض 
الدول اخلليجي���ة للمباريات، 
ولك���ن القرار لي���س بيدي بل 
الذين سأناقش  القطريني  لدى 
معهم في زيارتي لهم غدا »اليوم« 
كل اخلطوط العريضة املتعلقة 

بالتنظيم.
وأش���ار بالتر خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في قاعة 
الراي���ة مبناس���بة زيارته الى 
الب���الد، بحضور رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد ومدير 
ع���ام الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة د.فؤاد الفالح ورئيس 
االحت���اد االفريقي الكاميروني 
عيسى حياتو وأعضاء مجلس 
إدارة احت���اد الكرة ورؤس���اء 
األندية احمللية وأعضاء مجلس 
ادارة الهيئة، أشار الى اقتراح 
»القيص���ر« األملان���ي فرانتس 
بكنباور بإقامة املونديال في شهر 
يناير لتفادي الطقس احلار في 
قطر في الصيف، »وأؤكد ان كأس 
العالم ستقام في نفس املوعد بني 

شهري يونيو ويوليو«.
واستبعد بالتر زيادة عدد 
املنتخبات ف���ي نهائيات كأس 

الفهد: اآلن عادت الرياضة للرياضيين.. وسندعم »فيفا« بقوة


