رون ��ال ��دو ي�ف��وز
ب �ج��ائ��زة الفيفا
ألف �ض��ل الع��ب
في العالم 15

«ال� � �ف� � �ي� � �ف� � ��ا» ي � ��واف � ��ق
ع�ل��ى زي� ��ادة ف ��رق ك��أس
العالم إلى  48منتخبا
14
في 2026
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«الفيفا» يرفض رفع اإليقاف عن الكويت مجددا
ت��ل��ق��ى ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان احل��م��ود
الصباح ،وزير اإلعالم ،ووزير الدولة
لشئون ال��ش��ب��اب ،خطابا م��ن قبل
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،مت
التأكيد خالله على عدم رفع تعليق
النشاط عن الكرة الكويتية.
وطالب االحت��اد الدولي ،الشيخ
سلمان احل��م��ود ،ب��ض��رورة تلبية
ال��ش��روط ال��ت��ي وضعتها اللجنة
األوملبية الدولية.
وتتمثل هذه الشروط ،في تعديل
القوانني الكويتية ،وإع��ادة مجالس
إدارات االحتادات املنحلة ،والتنازل
عن القضايا التي رفعتها احلكومة
الكويتية على الهيئات الرياضية
احمللية ،والقارية ،والدولية.
ي��ذك��ر أن االحت���اد ال��دول��ي لكرة
ال��ق��دم ،ق���رر تعليق ن��ش��اط ال��ك��رة
الكويتية ،ف��ي  16أكتوبر ،2015
ب��داع��ي ع���دم مت��اش��ي ال��ق��وان�ين مع
امليثاق األوملبي ال��دول��ي ،والتدخل
احلطومي في شئون احتاد الكرة.
وك��ان وزي��ر الشباب والرياضة
الشيخ سلمان احلمود وجه الرسالة
االخ��ي��رة للجنة االمل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة
لتجديد امل��ط��ال��ب��ة ب��رف��ع االي��ق��اف
اخلارجي قبل انتهاء مهلة االحت��اد

االسيوي لتواجد الكويت في قرعة
تصفيات كأس اسيا  2019واملقرر
لها االربعاء املقبل.
وح��م��ل ك��ت��اب ال��ش��ي��خ سلمان
احل��م��ود م��رون��ة كبيرة م��ن جانب
احلكومة لتلبية املطالب الثالثة
للجنة االوملبية الدولية بشأن رفع
االي��ق��اف ول��و بشكل م��ؤق��ت ،حيث
كشف سلمان احلمود في الرسالة
االخ��ي��رة ان��ه مت االنتهاء م��ن إع��داد
وت��ط��وي��ر م��س��ودة ق��ان��ون رياضي
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى متطلبات ال��ق��وان�ين
الرياضية الدولية وامليثاق األوملبي
وقد مت حتويل ُه إلى مجلس األمة.
وحملت الرسالة ايضا ،ترحيبا
حكوميا بتشكيل جل��ان مؤقتة من
جانب اجلمعيات العمومية للهيئات
الرياضية املنحلة ملخالفات مالية
وادارية بدال من اللجان املؤقتة التي
قامت الهيئة العامة للرياضة وهي
جهة حكومية بتشكيلها.
كما وافقت احلكومة حيث املبدأ
على طلب االوملبية الدولية الثالث
واملتعلق بسحب القضايا الدولية
املرفوعة ،وذل��ك فى ح��ال الوصول
إلى حل نهائي شامل ملوضوع رفع
اإليقاف.

اجلهراء يلحق بكاظمة الهزمية
األولى في دوري الكرة الطائرة
احلق نادي اجلهراء الهزمية األول��ى بنادي كاضمة متصدر
بطولة دوري الكرة الطائرة ال 51بتغلبه عليه بنتيجة ثالثة
أش��واط مقابل شوط واح��د ضمن مباريات األسبوع ال 17من
البطولة.
ومتكن العبو اجل��ه��راء م��ن اح��ك��ام سيطرتهم على امل��ب��اراة
ومفاجأة العبي اخلصم لينتزعوا ف��وزا مستحقا حيث جاءت
نتائج األشواط ( )30-32و( )23-25و( )25-20و()119-25
في مباراة حماسية وقوية بني الفريقني.
وفي مباراة أخرى تغلب الكويت على الساحل بنتيجة ()1-3
وج��اءت نتائج األش��واط ( )21-25و( )14-25و()25-22
و( .)12-25وبعد ختام مباريات هذه الرحلة يتصدر كاظمة
الترتيب ب 23نقطة يليه الكويت ب 18نقطة ثم العربي واجلهراء
تساويا ب 16نقطة والقادسية خامسا ب 15نقطة والساحل
باملركز األخير ب 12نقطة .وتلعب فرق ال��دوري املمتاز الستة
فيما بينها دوريا من ثالثة أدوار تتنافس بعده الفرق صاحبة
املراكز األربعة األولى على اللقب ضمن ما يسمى (املربع الذهبي)
حيث يلعب األول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي
فيما يهبط اخلامس والسادس إلى دوري الدرجة األولى.
وأقيمت البطولة في السابق  50مرة نال لقبها القادسية 22
مرة تاله كاظمة (حامل اللقب)  14مرة ثم الكويت تسع مرات
والعربي أربع مرات وأخيرا اجلهراء مرة واح��دة ويحمل لقب
البطولة في املوسمني املاضيني نادي كاظمة.

نادي «باسل الصباح» :جاهزون لبطولة
الـ«دراغ.ريس» في البحرين

أك��د رئيس جلنة ال(دراغ.ري�����س) في ن��ادي باسل السالم
الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ دعيج الفهد الصباح
جاهزية متسابقي النادي لتسجيل مشاركة ايجابية في اجلولة
الثالثة من بطولة البحرين الدولية لسباق السرعة.
وقال الشيخ دعيج الفهد الذي سيرأس وفد النادي في البطولة
لـ «كونا» أمس الثالثاء ان البطولة التي ستنطلق مبشاركة نخبة
من املستابقني تعد من أق��وى البطوالت التي تقام في املنطقة
اخلليجية وحتظى بحضور جماهيري غفير وتنظيم مميز.
وأضاف أن البطولة تعد األبرز في سباقات ال(دراغ.ري��س)
على مستوى اخلليج ويشارك فيها نخبة من أفضل املتسابقني
أصحاب املستوى العالي مما يدل على قوتها وشدة منافساتها.
وذكر أن البطولة سيشارك فيها أكثر من  50متسابقا كويتيا الى
جانب العديد من املتسابقني اخلليجيني الذين سيشاركون في هذه
البطولة عالية املستوى مبينا أن جتارب السرعة ستقام ليلة غد
االربعاء ثم يقام السباق النهائي يومي اخلميس واجلمعة .وأكد ثقته
بقدرات املتسابقني على تسجيل نتائج ايجابية في هذا احملفل الدولي
الكبير وتشريفهم سمعة رياضة احملركات الكويتية وتقدمي ما
يعكس املستوى احلقيقي الذي وصلت اليه هذه الرياضة في الكويت.

الفيفا يواصل رفضه لرفع اإليقاف عن الكويت

احلمود واحلساوي

اجتماع تنسيقي ملناقشة آخر ترتيبات
نهائي كأس ولي العهد
أك���د س�لام��ة ال��ع��ن��زي ،ع��ض��و اللجنة
املؤقتة إلدارة احتاد الكرة ،ورئيس جلنة
التسويق ،أنه يتم وضع اللمسات األخيرة
ملهرجان ونهائي كأس ولي العهد ،املقرر
اإلثنني املقبل ،بني القادسية والكويت على
إستاد جابر األحمد الدولي.
وقال العنزي ،إن جميع األمور التنظيمية
سيتم االنتهاء منها خالل الساعات القليلة
املقبلة ،م��ش��ي�رًا إل��ى أن اجلماهير التي
ستحضر اللقاء ،ستكون على موعد مع
العديد من املفاجآت.
وأض���اف «ال��ب��اب م���ازال مفتوحً ا أم��ام

الشركات الكويتية الراغبة ف��ي رعاية
امل��ه��رج��ان ،ودع��م��ه ،مشيرًا إل��ى أن جلنة
التسويق لم تضع شروطً ا للشركات من
أجل رعاية املهرجان».
وأعلن العنزي ،عقد اجتماع تنسيقي،
اخلميس املقبل بإستاد ج��اب��ر ال��دول��ي،
بحضور مسؤولني من االحت��اد الكويتي
لكرة القدم ،والوزارات احلكومية واجلهات
املعنية املنظمة ل��ه��ذا احل���دث الرياضي
الكبير.
وتابع« :مت االستقرار على إقامة املؤمتر
الصحفي اخل��اص باملواجهة النهائية،

أيضا،
األحد املقبل ،بإستاد جابر الدولي ً
وال��ذي سيحضره مدرب وقائد كل فريق،
وكذلك االجتماع الفني للقاء ويحضره
ممثل عن كل ناد».
وأكد أنه لن يتم السماح جلميع اجلهات
ب��ال��دخ��ول إل��ى إس��ت��اد ج��اب��ر بالبطاقات
املوسمية.
وأوض��ح أن اللجنة اإلعالمية لالحتاد،
سبق وأن أعلنت عبر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام،
وكذلك في كتب رسمية مت إرسالها للجهات
املعنية باستخراج بطاقات خاصة لنهائي
كأس ولي العهد.

«هيئة الرياضة» نظمت ندوات توعوية في املدارس
ض��م��ن م���ش���روع ال��وق��اي��ة م���ن أض���رار
استخدام امل��واد املخدرة نفذ قطاع الشباب
بالهيئة العامة بالهيئة العامة للرياضة
ع��ددا م��ن ال��ن��دوات التوعوية ف��ي م��دارس
محافظات ال��ك��وي��ت وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع
وزارة التربية وعددا من اجلهات احلكومية
واالهلية حيث اقيمت الندوات في عدد ()18
مدرسة موزعة على احملافظات الست ومت
ختامها مبنتدى توعوي في كلية احلقوق
بجامعة الكويت مبشاركة وحضور عدد من
املختصني واألكادمييني الذين شاركوا بإلقاء
احملاضرات التوعوية.
وأش����د رئ��ي��س امل���ش���روع ي��وس��ف علي
السعيدي باملتابعة واحلضور الذي حظيت
به ه��ذه ال��ن��دوات مما يؤكد مستوى الوعي
املتقدم بخطورة هذه االفة من كافة شرائح
املجتمع وخاصة شريحة الشباب والطالب،
مشيرا الى أن املشروع يستهدف القاء الضوء
على اخلطر الصحي واالجتماعي الذي تسببه
هذه االفة واثارها النفسية واالقتصادية على
مستوى التنمية في دولة الكويت.
وأض����اف ال��س��ع��ي��دي ال���ى أن امل��ش��روع
تضمن أيضا زيارات تثقيفية لإلدارة العامة

تنطلق ال��ي��وم األرب��ع��اء ،فعاليات
النسخة الـ 25من بطولة العالم لكرة
اليد للرجال ،التي تستضيفها فرنسا من
 11إلى  29يناير احلالي ،مبشاركة 24
منتخبا حول العالم.
وه����ذه ه���ي امل����رة ال��ث��ال��ث��ة ،ال��ت��ي
تستضيف فيها فرنسا ،البطولة؛ حيث
سبق لها استضافة البطولة في نسختي
 ،1970و.2001
وي���أم���ل امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن��س��ي ،في
استغالل إقامة البطولة ببالده للمنافسة
بقوة على اللقب أمال في االحتفاظ به،
بعدما استعاد اللقب العاملي في النسخة
املاضية ،التي استضافتها قطر قبل
عامني.
ورغ��م اخلبرة الهائلة التي يتمتع
بها منتخب فرنسا ،واملساندة الهائلة
التي ينتظرها من قبل جماهيره ،إال أن
طريقه لن يكون مفروشا بالورود نحو
اللقب ملشاركة جميع عمالقة اللعبة مثل
السويد ،وإسبانيا ،وروسيا ،وأملانيا.
وينتظر أن تشهد البطولة ،صراعا
كبيرا على اللقب ،واملراكز األول��ى في
ظل مشاركة منتخبات أخ��رى ،أثبتت
جدارتها باآلونة األخيرة ،مثل الدمنارك،

فيما يلي حقائق عن منتخب مصر املنافس في ك��أس األمم
االفريقية لكرة القدم ،التي تنطلق في  14يناير (كانون الثاني)
في الغابون.

سجالته في كأس األمم األفريقية
املشاركات السابقة في النهائيات ( )22أعوام  1957و1959
و 1962و 1963و 1970و 1974و 1976و 1980و1984
و 1986و 1988و 1990و 1992و 1994و 1996و1998
و 2000و 2002و 2004و 2006و 2008و.2010
أفضل نتيجة :البطل في  1957و 1959و 1986و1998
و 2006و 2008و.2010
يلعب في املجموعة الرابعة إلى جانب غانا ومالي وأوغندا.

املدرب :هيكتور كوبر
االرجنتيني البالغ عمره  61عاما هو امل��درب الوحيد في
البطولة املقبلة القادم من امريكا اجلنوبية.
كان كوبر مدافعا دوليا سابقا وبدأ مشواره التدريبي في ريال
مايوركا في دوري الدرجة األولى االسباني وقاده للتأهل لدوري
أبطال اوروب��ا ثم تولى تدريب فالنسيا ووصل معه إلى نهائي
دوري األبطال في  2000و.2001
عينه إنترناسيونالي مدربا لكنه لم يستمر طويال بعد خسارة
لقب الدوري في اجلولة األخيرة في موسم .2003-2002
تولى تدريب جورجيا لكنه لم يحقق أي انتصار وأصبح مدربا
ملنتخب مصر في أبريل (نيسان) .2015

أبرز العب :محمد صالح ( 24عاما) مهاجم.

جانب من احملاضرات في أحد املدارس

ل��ل��ج��م��ارك واالدارة ال��ع��ام��ة للمخدرات،
وال��ت��ع��ري��ف ب���دوره���ا اض��اف��ة ال���ى بعض
املؤسسات االخرى ذات العالقة مبحاربة هذا
االفة في اطار سياسة الهيئة الى اشراك كافة
الهيئات في حماية الشباب ورعايتهم.
وش��ك��ر السعيدي ك��اف��ة اجل��ه��ات التي

ساهمت في اجت��اه ه��ذه احلملة مما ك��ان له
االث��ر الطيب في حتقيق اهدافها من خالل
ت��ض��اف��ر ج��ه��ود اجلميع للقضاء حلماية
الشباب من االجن��راف الى هاوية املخدرات
من خالل توعية الشباب بضررها وتعريفهم
بأساليب ترويجها وطرق مكافحتها.

انطالق منافسات مونديال اليد اليوم مبشاركة  5منتخبات عربية في فرنسا
وب��ول��ن��دا ،وق��ط��ر ،ومنتخبات فجرت
بعض املفاجآت في «ريو .»2016
ويخوض املنتخب الفرنسي ،فعاليات
هذه النسخة بعد شهور قليلة من فوزه
بامليدالية الفضية للعبة بأوملبياد
 ،2016بعد الهزمية املفاجئة في املباراة
النهائية ،أمام نظيره الدمناركي.
ومت���ث���ل ال��ب��ط��ول��ة ،ف���رص���ة أم���ام
فرنسا إلظهار إمكانياتها بالتنظيم،
قبل شهور قليلة على تصويت اللجنة
األوملبية الدولية على حق استضافة
دورة األل��ع��اب  ،2024ال��ذي تتنافس
عليه ب��اري��س ،مع بودابست ،ولوس
أجنلوس.
وتقام فعاليات البطولة ،في  8مدن
فرنسية ،هي العاصمة باريس ،وليل،
وب��ري��س��ت ،وألبرتفيل ،ومونبلييه،
وميتز ،ونانت ،وروان.
وقسمت املنتخبات الـ 24املشاركة
في البطولة على  4مجموعات ،حيث
تضم ك��ل منها  6منتخبات تتنافس
فيما بينها بنظام دوري من دور واحد،
لتتأهل في النهاية املنتخبات صاحبة
املراكز األربعة األولى من كل مجموعة
ل��ل��دور الثاني «ث��م��ن النهائي» لتبدأ

حقائق عن منتخب مصر قبل
بداية كأس األمم األفريقية

األدوار الفاصلة للبطولة.
في املقابل ،تخوض املنتخبات التي
أن��ه��ت دور امل��ج��م��وع��ات ف��ي املركزين
اخلامس والسادس بكل مجموعة دورة
كأس الرئيس على املراكز من  17إلى .24
وينص نظام البطولة على أن تلتقي
الفرق املتأهلة من املجموعة األولى مع
املتأهلني من املجموعة الثانية حيث
يلتقي أول املجموعة األول��ى مع رابع
الثانية ،وثاني األولى ،مع ثالث الثانية،
وثالث األولى مع ثاني الثانية ،ورابع
األولى مع أول الثانية ،وهو ما ينطبق
بنفس النظام على الفرق املتأهلة من
املجموعتني الثالثة والرابعة.
وتقام فعاليات دور املجموعات من
 11إلى  20يناير احلالي بـ 4مدن هي
باريس ،وميتز ،وروان ،ونانت.
وتقام فعاليات دور الستة عشر،
يومي  21و 22م��ن الشهر نفسه في
باريس ،وألبرتفيل ،ومونبلييه ،وليل،
ثم مباريات دور الثمانية في  24من
الشهر نفسه بنفس امل��دن األرب��ع التي
تستضيف فعاليات دور الستة عشر.
كما تقام فعاليات امل��رب��ع الذهبي
للبطولة في باريس يومي  26و،27

التشكيلة
حراس املرمى :عصام احلضري (وادي دجلة) شريف إكرامي
(األهلي) أحمد الشناوي (الزمالك).
مدافعون :أحمد احملمدي (ه��ال سيتي) أحمد فتحي وأحمد
ح��ج��ازي وس��ع��د سمير (األه��ل��ي) أح��م��د دوي����دار وع��ل��ي جبر
(الزمالك) محمد عبد الشافي (األهلي السعودي) عمر جابر
(بازل) كرمي حافظ (ريسنغ النس).
العبو وسط :محمد النني (آرسنال) إبراهيم صالح وطارق
حامد (الزمالك) محمود حسن «تريزيغيه» (موسكرون) عبدالله
السعيد (األهلي) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة
(بانيتوليكوس) محمود عبد املنعم «كهربا» (االحتاد السعودي)
محمد صالح (روما).
مهاجمون :أحمد حسن «كوكا» (سبورتنغ براغا) م��روان
محسن (األهلي).

حسام غالي يضع حدا ملسيرته

شعار البطولة

فيما تختتم فعاليات البطولة يوم 29
باملباراة النهائية في العاصمة باريس
والتي تستضيف مباراة املركز الثالث
أيضا في  28من الشهر نفسه.
وأسفرت قرعة البطولة عن وضع
املنتخب الفرنسي على رأس املجموعة
األول��ى التي تضم منتخبات البرازيل،
وبولندا ،واليابان ،وروسيا ،والنرويج،
وتقام مباريات هذه املجموعة في نانت.
وتقام فعاليات املجموعة الثانية
في ميتز ،وتضم منتخبات أسبانيا،
وأي��س��ل��ن��دا ،وس��ل��وف��ي��ن��ي��ا ،وت��ون��س،

هو أهم العب مصري منذ اعتزال محمد أبوتريكة ويحمل حمال
ثقيال من التوقعات مع عودة مصر إلى النهائيات بعد الغياب منذ
.2010
ان��ض��م إل��ى ب���ازل بعدما سجل ه��دف�ين ف��ي ش��ب��اك الفريق
السويسري أثناء خوض مباراة ودية مع منتخب مصر حتت 23
عاما قبل أوملبياد لندن .2012
فاز بالدوري السويسري في  2013قبل أن ينتقل إلى تشيلسي
مقابل حوالي  11مليون جنيه إسترليني ( 13.5مليون دوالر).
انتقل إلى فيورنتينا ثم روما على سبيل اإلعارة قبل أن ينضم
بشكل نهائي من تشيلسي إلى روما في بداية املوسم احلالي.
* مركز مصر في تصنيف االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
في ديسمبر كانون األول .36 :2016
تأهل منتخب مصر في صدارة املجموعة السابعة بالتصفيات
متفوقا على نيجيريا وتنزانيا وتشاد.

ومقدونيا ،وأجنوال.
وتضم املجموعة الثالث ،منتخبات
أملانيا ،وامل��ج��ر ،وكرواتيا ،وتشيلي،
وب���ي�ل�اروس ،وال��س��ع��ودي��ة ،وت��ق��ام
فعالياتها في روان.
ف��ي��م��ا ت��ت��س��م امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة
بالصبغة العربية ،حيث تضم ثالثة
منتخبات عربية هي قطر ،وصيف حامل
اللقب ،ومصر ،والبحرين ،باإلضافة
ملنتخبات ال��دمن��ارك ،الفائز بذهبية
األوملبياد ،والسويد ،واألرجنتني وتقام
مبارياتها بباريس.

قال قائد الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي املصري
حسام غالي ،إنه سيعتزل كرة القدم بنهاية املوسم املقبل.
وقال غالي في تصريحات للصحافيني إنه قرر أن يكون املوسم
املقبل هو األخير له في املالعب ،مكتفيا مبا قدمه خالل مسيرته
منذ أن مت تصعيده للفريق األول لألهلي عام .2000
وأوض���ح أن��ه ل��م يتلق أي ع���روض م��ن ج��ان��ب األن��دي��ة
الصينية في الفترة املاضية ،مشيرا إلى أنه حال وصول
عرض صيني سيفكر في األم��ر بشكل جاد ومن املمكن أن
يوافق على االنتقال إلى الصني.
وأش��ار غالي إلى أن الصني أصبحت جاذبة للكثير من
النجوم خالل الفترة األخيرة ،بعد تعاقد أنديتها مع بعض
النجوم العامليني ،مضيفا أنه سيفكر في األمر بشكل جدي إذا
تلقى عرضا رسميا وليس شفهيا.

