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الرياحي قريب من النصر

alwasat.com.kw

»STC« ضمن منافسات اجلولة احلادية عشرة من دوري

ديربي العربي والقادسية يخطف األنظار
يخطف ديربي العربي والقادسية، الذي 
يقام ضمن منافسات اجلولة احلادية عشرة  
اليوم اجلمعة، األنظار ملا يحفل به من ندية 

وإثارة بني الغرميني التقليديني.
وتقام غدا السبت رابع مواجهات املرحلة، 
عندما يستضيف ال��ي��رم��وك نظيره كاظمة، 
في الوقت ال��ذي تأجلت فيه مواجهة الكويت 
والنصر، الرتباط العميد مبواجهة استقالل 

طهران في ملحق دوري األبطال اآلسيوي.
ال��ع��رب��ي س��اب��ع ال��ت��رت��ي��ب ب�12 نقطة، 
يستضيف القادسية املتصدر برصيد 22 نقطة، 
في ديربي دائما ما تبقى نتيجته خارج نطاق 
التوقعات، بغض النظر عن وضعية كل منهما 

على قائمة ترتيب املسابقة.

األخ��ض��ر مي��ن��ي ال��ن��ف��س مب��واص��ل��ة رحلة 
االنتصارات متسلحا بصالبة دفاعة، بقيادة 
أحمد الصالح مع توريس إل��ى جانب حالة 
التألق حملمد فريح مع السنوسي الهادي بالشق 

الهجومي بتواجد فيصل عجب وهنري.
على اجلانب اآلخر ال تقل طموحات وتطلعات 
جنوم األصفر ملواصلة رحلة الصدارة بانتظار 

تعثر منافسه الكويت.
امللكي يعيش ح��ال��ة م��ن ال��ن��ش��وة ف��ي ظل 
التكامل بني صفوفه بجميع اخلطوط، السيما 
مع تألق عدي الدباغ في أول ظهور إلى جانب 
العودة القوية للوكاس، ويبرز عدي الصيفي 
مع أحمد الظفيري كمفاتيح لعب بجوار عيد 

الرشيدي.

اليرموك وكاظمة
اليرموك التاسع ب�7 نقاط وب��أداء محير، 
يواجه كاظمة الرابع برصيد 16 نقطة والذي ال 

يقل أداؤه تذبذًبا عن منافسه.
الفوارق الفنية تصب في مصلحة كاظمة 
إال أن ذلك لن يشفع له أمام أبناء مشرف الذين 
يجيدون أم��ام الكبار، ف��ي ظ��ل وج��ود وس��ام 
اإلدريسي مع يوسف سيكور ويانيك إلى جانب 

عذبي شهاب وعبد الله الفرج.
أم��ا كاظمة فيطمح للتمسك بحظوظه في 
مزاحمة الكبار وال��ع��ودة لسكة االنتصارات 
معتمدا على محمد شوكان وعبد الله الظفيري 
إل��ى جانب شبيب اخلالي وعمر احلبيتر مع 

لقطة من مباراة سابقة بني العربي والقادسيةناصر فرج.

اق��ت��رب األردن����ي أح��م��د ال��ري��اح��ي، مهاجم 
القادسية، من االنتقال إلى النصر على سبيل 

اإلعارة لنهاية املوسم اجلاري.
ودخ��ل��ت إدارة العنابي ف��ي مفاوضات مع 
نظيرتها بامللكي من أجل احلصول على خدمات 

الدولي األردني.

جاء ذلك بعد فسخ إدارة النصر عقد احملترف 
البحريني محمد الرميحي، وف��ي ظل تضاؤل 
حظوظ أحمد الرياحي في املشاركة بالتوليفة 
األساسية للقادسية، في ظل التعاقد مع عدي 
الدباغ وتعافي البرازيلي لوكاس جاوتشيو من 

اإلصابة.

ومن املنتظر حسم الصفقة بشكل رسمي خالل 
الساعات القليلة املقبلة في ظل التوصل التفاق 

مبدئي بني األطراف الثالث.
وك��ان الرياحي قد دخ��ل في الفترة املاضية 
دائ���رة اهتمام العديد م��ن األن��دي��ة إل��ى جانب 

النصر، منها الساملية والفحيحيل.

يعقوبو ُيكمل عقد 
محترفي العربي

أك���م���ل ال���ع���رب���ي ع��ق��د الع��ب��ي��ه 
احمل��ت��رف��ني بالتعاقد م��ع الغاني 
عيسى يعقوبو، ق��ادًم��ا م��ن العهد 
اللبناني، ف��ي صفقة انتقال حر، 

لنهاية املوسم اجلاري.
وحل يعقوبو في قائمة األخضر 
بداًل من البرازيلي ماريون الذي مت 
االستغناء عن خدماته مؤخًرا، في 
ظل إخفاقه في نيل ثقة اجلهاز الفني 

بقيادة املدرب داركو.
وب��ذل��ك ان��ض��م عيسى يعقوبو 
للسوري أحمد الصالح واإلسباني 
تشافي توريس إل��ى جانب الليبي 
السنوسي الهادي واإليفوري هنري.

وأغلقت إدارة الكرة في القلعة 
اخلضراء، ملف التعاقدات اجلديدة، 
في ظل سعيها لتعزيز قدرات الفريق 
الحتالل مركز متقدم في ال��دوري 
احمللي، بجانب املنافسة على لقب 
ك���أس س��م��و األم��ي��ر ب��ع��د حتقيق 

وصافة كأس سمو ولي العهد.

احلساوي ينفي عودته لقيادة القادسية
نفى رجل األعمال فواز احلساوي، رئيس مجلس 
إدارة القادسية واحتاد الكرة السابق، نيته العودة 
لقيادة جهاز الكرة في امللكي خالل الفترة احلالية، 
بسبب ظروف عمله خاص، مؤكدا أنه سيبقى داعما 

للقلعة الصفراء.
وقال احلساوي الذي يتفاوض حاليا لشراء أحد 
أندية الدوري املمتاز اإلجنليزي، في تغريدات عبر 
حسابه مبوقع التواصل االجتماعي تويتر » كل 
الشكر جلماهير القلعة الصفراء على مطالبتها لي 
بالعودة للعمل بالنادي، وخاصة بعد انتشار خبر 

من البعض بأن عودتي قريبة«.
وتابع »أحب أن أنوه بأنه يشرفني، ويسعدني 
أن أخدم القلعة الصفراء، ولكن أعتقد أنني خدمت 
النادي 15 سنة بالعمل اإلداري، وال��ذي تدرجت 
فيه من عضو مجلس إدارة، إل��ى ترأسي جلهاز 
كرة القدم، ثم نيابة رئيس النادي وكان الشرف 
األكبر هو حصولي على ثقة اخواني أعضاء مجلس 

اإلدارة بترأس هذا الصرح الكبير«.
وأك��م��ل »ل��أس��ف ال��ش��دي��د ون��ظ��ًرا النشغالي 
بأعمالي اخلاصة التي تتطلب مني التواجد خارج 
البالد، فإنني ال أستطيع بالوقت احلالي العودة 

للوسط الرياضي«.

وأك���د » وإن ح��ص��ل ف��إن��ن��ي م��ن س��ي��زف ه��ذه 
البشارة لكل اجلماهير وليس عن طريق البعض، 
وأمتنى منهم تفهم ظروف عملي، وسوف أحاول 
التواجد ملؤازرة الفريق كمشجع، متى ما استطعت 
احلضور، وكل التوفيق لنادي القادسية بالبطوالت 

املقبلة إن شاء الله«.

فواز احلساوي
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بالتيني يعود إلى عالم كرة القدم من بوابة »فيفبرو«
ي��ب��دو أن ع���ودة ال��ف��رن��س��ي ميشال 
ب��الت��ي��ن��ي رئ��ي��س االحت����اد األوروب����ي 
السابق إلى عالم كرة القدم باتت قريبة 
بعد انتهاء ايقافه ال��ك��روي، ذل��ك من 
بوابة االحتاد الدولي لالعبي كرة القدم 

احملترفني )فيفبرو(.
 وأك���د رئ��ي��س »فيفبرو« الفرنسي 
فيليب ب��ي��ات األرب���ع���اء ف��ي تصريح 
لوكالة فرانس برس أن بالتيني سيكون 

مستشاره الشخصي.
وأكد بيات ما ذكرته صحيفة ليكيب 
الفرنسية »بالنظر إلى الهالة التي يتمتع 
ب��ه��ا، م��ه��ارات��ه الشخصية، واملعرفة 
والوظائف التي شغلها، فهو شخص 
ه��ام سيتم االس��ت��م��اع إل��ي��ه على أعلى 

املستويات«.
وأض��اف »أنا أعرفه منذ عام 1972! 
ومبا أنه حر فقد سهل هذا األمر التقارب. 
مب��ا أن���ه م��ت��ط��وع وال يشغل منصباً 
انتخابياً، ال يوجد ما مينعنا من التحدث 

حتى اآلن«.
وأوقف بالتيني النجم الدولي السابق 

البالغ 64 عاماً ال��ذي ت��رأس »يويفا« 
ب��ني 2007 و2015، ع��ن مم��ارس��ة أي 
نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام 
في منتصف ديسمبر 2015، لتقلصها 
محكمة التحكيم الرياضي إل��ى أرب��ع 
سنوات في العام التالي، بسبب قبوله 

دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني 
دوالر عن عمل استشاري ق��ام به عام 
2002 لرئيس السابق لالحتاد الدولي 
للعبة السويسري جوزيف سيب بالتر 
امل��وق��وف ب���دوره ستة أع���وام، دون أن 

يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.
وانتهت عقوبة إيقاف بالتيني في 6 
أكتوبر املاضي، ومنذ ذلك احلني أوضح 
بالتيني الذي ترشح سابقاً لرئاسة فيفا، 

إنه سيعود لعالم كرة القدم.
وأم��ل بيات أن ينعكس تأثير جنم 
ي��وف��ن��ت��وس ال��س��اب��ق ع��ل��ى »فيفبرو« 
باملضي قدما في العديد من القضايا، مبا 
في ذل��ك »االت��ف��اق األوروب���ي اجلماعي، 

اجلداول الزمنية للبطوالت، الخ«.
وقال بيات الذي يشغل أيضاً منصب 
الرئيس املشترك لنقابة العبي كرة القدم 
احملترفني في فرنسا »لقد كان )بالتيني( 
دوم���ا ف��ي ص��ف ال��الع��ب��ني. عندما كان 
رئيسا ل��الحت��اد األوروب����ي، متكن من 
ف���رض آرائ����ه، ألن���ه م��ي��ش��ال بالتيني 

واألندية الكبيرة كانت تستمع إليه«.

ميشال بالتيني


