
يستضيف منتخب ال��ك��وي��ت، 
نظيره السوري، اليوم الثالثاء، في 
مباراة ودي��ة، على ملعب الصداقة 

والسالم بنادي كاظمة.
وال ش���ك أن امل����ب����اراة ال��ت��ي 
سيقودها احلكم األوزبكي شيرزود 
قاسيموف، ستكون اختباًرا جاًدا 

للمنتخبني الكويتي والسوري.
وي��ت��ط��ل��ع األزرق لتعويض 
ظ��ه��وره امل��خ��ي��ب أم����ام املنتخب 
األس��ت��رال��ي، ف��ي م��ب��اراة خسرها 
برباعية نظيفة، أما منتخب نسور 
قاسيون يتطلع للمزيد من اإلقناع، 
بعد تعادلهم األخ��ي��ر ودًي���ا أم��ام 

ُعمان. 
وال ي��رت��ب��ط منتخب ال��ك��وي��ت، 
مب��ش��ارك��ات رس��م��ي��ة ف��ي الفترة 
املقبلة، في ظل ابتعاده عن نهائيات 
أمم آسيا اإلم���ارات 2019، بداعي 
اإلي���ق���اف ال���ذي خ��ي��م ع��ل��ى ال��ك��رة 

الكويتية منذ 2015.
ولم يحقق األزرق الكويتي، حتى 
اآلن، النتائج املطلوبة التي تساعده 
على رف��ع تصنيفه ل��دى االحت��اد 

الدولي لكرة القدم. 
وع��ان��ى منتخب ال��ك��وي��ت، في 
حت��ض��ي��رات��ه األخ���ي���رة م��ن غياب 

عناصر م��ؤث��رة بسبب اإلص��اب��ة، 
أم��ث��ال احل���ارس خ��ال��د الرشيدي 
وط��الل الفاضل وغ���ازي القهيدي 

وفهد العنزي. 
ويدرك الكرواتي جوزاك، مدرب 
منتخب الكويت، أن املهمة ليست 

سهلة خالل مواجهة سوريا، خاصة 
أن األخير يضم كتيبة مميزة من 

احملترفني.
وح��ذر ج��وزاك، العبي الكويت، 
من القوة التي يتمتع بها املنتخب 
السوري، خاصة في اخلط األمامي، 
وط��ال��ب��ه��م ب���اجل���رأة الهجومية، 
واس��ت��غ��الل ال��ث��غ��رات ال��دف��اع��ي��ة 

للخصم.
وتضم قائمة األزرق، 25 العًبا 
يتقدمهم بدر املطوع وفهد االنصاري 
وفيصل زاي��د وم��ش��اري العازمي 

ويوسف ناصر. 
في املقابل، طالب األملاني بيرند 
ستينج، م���درب منتخب س��وري��ا، 
العبيه بضرورة احلضور الذهني 
أمام الكويت، وعدم تأثرهم بالنقد 
الذي طال املجموعة بعد ظهورهم 

املتواضع أمام ُعمان.
وي����درك ستينج أن املنتخب 
الكويتي لديه من الدوافع، ما يجعله 
حريًصا على تقدمي مباراة قوية، 
لذلك طالب الفريق بضرورة الظهور 

بشكل قوي.

س�����������وي�����������س�����������را ت�����ق�����ل�����ب 
بلجيكا  على  ال��ط��اول��ة 
وت��ت��أه��ل ل��ق��ب��ل ن��ه��ائ��ي 

دوري األمم
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إجنلترا تقلب الطاولة 
وتتأهل  كرواتيا  على 
دوري  ن����ه����ائ����ي  ل���ق���ب���ل 
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جانب من تدريب »األزرق«

جوزاك: لدينا الوقت الكافي إلعداد الالعبني لالستحقاقات املقبلة

الفهد يتنحى عن منصبه مؤقتا

أعلن الشيخ أحمد الفهد في بيان أمس أنه تنحى 
مؤقتا عن مهامه في اللجنة األوملبية الدولية 
بدءا من أمس اإلثنني، بعد اتهامه بتزوير حتكيم 

أشرطة »بالغ الكويت« في سويسرا.
وق��ال الفهد إن��ه ينكر ارت��ك��اب أي مخالفات، 
مضيفاً أنه: »سيوقف عمله مع اللجنة األوملبية 
الدولية إلى أن يتم التحقيق معه من قبل جلنة 

األخالقيات في اللجنة«.
وأردف في بيان صادر عن مكتبه »قرر الشيخ 
أحمد اليوم التنحي مؤقتا عن أدواره ومسؤولياته 
كعضو في اللجنة األوملبية الدولية ورئيس جلنة 
التضامن األوملبي بانتظار نتيجة جلسة جلنة 

أخالقيات اللجنة األوملبية الدولية«.
وكانت النيابة العامة السويسرية قد أحالت 
الشيخ أحمد الفهد، وأربعة شركاء آخرين من 
بينهم 3 محامني إل��ى احملكمة اجلنائية، وذلك 
بعد توجيه تهم التزوير لهم فيما يتعلق بحكم 
حتكيمي ع��ن م��ا يعرف بشرائط فيديو »ب��الغ 

الكويت«.
وذكرت صحيفة LE TEMPS السويسرية، 
أن امل��دع��ي ال��ع��ام السويسري اتهم األشخاص 
اخلمسة بالتزوير في العناوين، حيث من املمكن 
أنهم أن��ش��أوا حتكيما وهمياً، لتصوير مقاطع 
فيديو مت التالعب بها في نزاع الشيخ أحمد الفهد، 

مع الشيخ ناصر احملمد، فيما يعرف ب� »بالغ 
الكويت«.

وأوردت الصحيفة أن��ه وفًقا لالئحة االتهام 
 Le املؤرخة في 8 نوفمبر، والتي تلقت صحيفة
Temps نسخة منها، كان التعديل الذي مت على 

الفيدوهات ذكياً.
وذك��رت الصحيفة السويسرية، أن من بني 
املتهمني محامي الشيخ أحمد الفهد، املدعو ماثيو 

باريش، وهو محاٍم في جنيف.
ومن املتوقع أن تبدأ محاكمة الرجال اخلمسة 

في عام 2019، رمبا في الربيع.
وق��د ن��وه��ت الصحيفة السويسرية إل��ى أن 
احملكمة اجلنائية ف��ي جنيف تفرض عقوبات 
تتراوح بني عامني و 10 سنوات في السجن، على 

تلك التهم.
كما ن��ش��رت الصحيفة تصريح للمحامية 
السويسرية، كاثرين ش��ي��رازي، التي وصفت 
حقائق القضية بأنها ج��ادة للغاية، ألن جنيف 

مكان هام للتحكيم، وهذه املمارسات غير مقبولة.
وخلص خبراء سويسريون، كلفوا بالتحقيق، 
إلى أن أشرطة الفيديو رمبا مت التالعب بها، أو على 
األقل أنها ليست صحيحة. وقد ذكر محاميا الفهد، 
البرت ريجيني، واتريك هونز، أن الفصل غير مبرر، 

وان موكلهما تعاون بشكل كامل بالتحقيق.
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الشيخ أحمد الفهد

»األزرق« في اختبار  قوي أمام سورية

أك��د م��درب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم 
روميو جوزاك االستعداد خلوض املباراة الودية مع 
املنتخب السوري املقررة اليوم الثالثاء معربا عن 

أمله في حتقيق النتائج املرجوة منها.
وق��ال ج��وزاك في مؤمتر صحافي مشترك عقد 
أمس االثنني مع نظيره السوري بيرند شتانقه إن 
لديه الوقت الكاف واخلطة املناسبة إلع��داد العبي 

)األزرق( لالستحقاقات املقبلة.
وأوضح أن املنتخب السوري يعد قويا إذ استطاع 
بلوغ نهائيات بطولة كأس آسيا معتبرا اللقاء فرصة 
مهمة للوقوف على مستوى واس��ت��ع��داد الفريق 

الوطني.
وذك��ر أن اص��اب��ة الع��ب مهم واس��اس��ي مثل فهد 
العنزي أثناء احلصص التدريبية »محزنة ومشتته 

لالنتباه« مبينا أنه يفكر في وضع البديل الناحج 
ليحل محله.

وعن املباراة الودية مع املنتخب البحريني والتي 
ألغيت األسبوع املاضي بسبب سوء األحوال اجلوية 
ق��ال ج��وزاك إن��ه ك��ان من املفترض أن يتم جتريب 
الالعبني في هذه املباراة »لكن ال يزال لدينا الوقت 
لتجريب كل الالعبني والعودة إلى استقرار املنتخب«.
من جهته قال شتانقه خالل املؤمتر إنه يعمل اآلن 
على إعداد قائمة املنتخب السوري النهائية خلوض 
منافسات بطولة كأس آسيا 2019 مبينا أنه تضم في 

عضويتها 23 العبا.
وأضاف شتانقه أن املنتخب السوري قام باإلعداد 
اجليد واملناسب ملواجهة نظيره الكويتي معربا عن 

جانب من املؤمتر الصحافي أمسأمله في أن حتقق مباراة الغد النتائج االيجابية. 


