
عماد غازي

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة فيفا لالتصاالت 
املهندس سلمان ال��ب��دران، رئيس االحت��اد الكويتي 
لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، واألمني 
العام لالحتاد د.محمد خليل وعضو جلنة التسويق 
باالحتاد عبدالله اجليران ظهر  أمس االربعاء، حيث 
تباحث الطرفان خالل االجتماع ابرز سبل التعاون 

واستمرار الشراكة بني احتاد الكرة وشركة فيفا.
ووج���ه الشيخ أح��م��د اليوسف الصباح الشكر  
لشركة فيفا على رعايتها ألنشطة االحت���اد ط��وال 
السنوات املاضية، معربا عن امنيته بأن يستمر هذا 

التعاون في املستقبل. 
واش���اد الشيخ أحمد اليوسف الصباح بالدور 
الكبير الذي يقوم به  املهندس سلمان البدران من خالل 
حرصه على دع��م االحت��اد بشكل خ��اص واالنشطة 

تكرمي احتاد الكرة للبدرانالرياضية بشكل عام.
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ري���ال م��دري��د مي��زق 
شباك أبويل بنصف 
وي������ت������أه������ل  درزن 
دوري  ن��ه��ائ��ي  ل��ث��م��ن 

15األبطال

من  مذهلة  انتفاضة 
إشبيلية تعرقل تأهل 
ليفربول لثمن نهائي 

14دوري األبطال

س��ي��ح��اول األه���ل���ي املنتشي 
بإحلاق أول هزمية باإلسماعيلي 
امل��ت��ص��در م��واص��ل��ة ان��ت��ص��ارات��ه، 
والتغلب على الداخلية اجلمعة 
املقبلة، لالقتراب بشكل أكبر من 
قمة ال��دوري املصري املمتاز لكرة 

القدم.
وف��از األه��ل��ي حامل اللقب 2-
0 على اإلسماعيلي ف��ي م��ب��اراة 
مؤجلة اإلث��ن��ني، لينتصر للمرة 
الرابعة في 5 مباريات، ويتبقى 
له 4 مباريات مؤجلة، كما تقدم في 

جدول الترتيب.
وأصبح األهلي سادسا برصيد 
13 ن��ق��ط��ة، وق��ل��ص ال��ف��ارق مع 
اإلسماعيلي إلى 6 نقاط، لكنه لو 
ف��از مببارياته املؤجلة سينفرد 

بالصدارة متاما.
وق����ال م����درب األه��ل��ي حسام 
البدري: »نسعى بقوة للعودة إلى 
صدارة املسابقة، وهذا يحتم علينا 
حتقيق االنتصارات وع��دم فقدان 

أي نقطة«.
وأض��اف: »من املهم الفوز على 
الفرق الكبيرة التي تنافسنا على 

اللقب مثل اإلسماعيلي، ومن املهم 
أيضا الفوز على اآلخرين لضمان 

احلفاظ على لقب الدوري«.
وتطور أداء الداخلية وخسر 
م����رة واح�����دة ف��ق��ط ف���ي آخ����ر 6 
م��ب��اري��ات، وت��ق��دم إل��ى امل��رك��ز 9 
برصيد 12 نقطة، ب��ف��ارق نقطة 

وحيدة عن األهلي.
ول��ن يظهر ال��زم��ال��ك ف��ي هذه 
اجلولة بعد تأجيل مباراته أمام 
ط��الئ��ع اجل��ي��ش ب��داع��ي انشغال 
إس��ت��اد ال��دف��اع اجل���وي، وستقام 

املباراة في 3 يناير املقبل.
ويحتل الزمالك املركز الثالث 
برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، 
ويتأخر بنقطة واحدة عن املصري 
البورسعيدي ثاني الترتيب الذي 
سيلعب مع األسيوطي سبورت، 
ورمبا يتصدر املسابقة ولو بشكل 

مؤقت.
وتنطلق اجلولة الثالثاء، حيث 
يلعب االحتاد السكندري مع ضيفه 
طنطا، بينما تختتم اجلمعة املقبلة 
مب��ب��ارات��ي األه��ل��ي م��ع الداخلية، 

واإلسماعيلي مع سموحة.
األهلي يسعى الستغالل مبارياته املؤجلة للتقدم نحو قمة الدوري املصري

البدران واليوسف يبحثان استمرار شراكة »احتاد الكرة« مع »فيفا«
اجلريء يطالب بضرورة 
رفع اإليقاف عن الكويت

طالب رئيس االحت��اد التونسي لكرة القدم ودي��ع اجل��ريء 
الثالثاء بضرورة العمل على رفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية.

وجاء ذلك التصريح عقب لقاء اجلريء مع سفير دولة الكويت 
لدى تونس علي الظفيري حيث ناقش معه كيفية تعزيز التعاون 
بني لبلدين في املجال الرياضي. وق��ال السفير الظفيري في 
تصريح ل� »كونا« بعد اللقاء إنه هنأه مبناسبة تأهل تونس إلى 
كأس العالم في كرة القدم )روسيا 2018( لتكون رابع منتخب 

عربي ينجح في حصد بطاقة التواجد في هذه املنافسة الضخمة.
وأضاف الظفيري أن تأهل املنتخب التونسي الى كاس العالم 
في روسيا يعد اجن��ازا يحسب للرياضة التونسية وللشعب 
التونسي ككل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها تونس في 
املرحلة األخ��ي��رة إال أن املنتخب التونسي استطاع ان يرسم 

البسمة على وجوه التونسيني.
واعتبر السفير الظفيري أن هذا التأهل اجناز يسجل لكل الدول 
العربية وليس لتونس فقط معربا عن االستعداد لتدشني مرحلة 
من التعاون بني الكويت وتونس في املجال الرياضي وهو ما 
سيتم بعد حل املشاكل التي تشهدها الرياضة الكويتية ورفع 

اإليقاف عنها.
من جهته أعرب اجلريء خالل اللقاء عن سعادته بهذا التواصل 
العربي داعيا إل��ى عقد لقاءات رفيعة املستوى بني مسؤولي 

اجلانبني في املجال الرياضي.
وشدد على أن الرياضة التونسية تقف إلى جانب نظيرتها 
الكويتية في هذه املرحلة حتى يتم رفع اإليقاف الرياضي عن 
الكويت مشيرا إلى التعاون الرياضي الكبير بني البلدين في 
مجال كرة القدم قبل اإليقاف وداعيا اجلميع للوقوف الى جانب 

الرياضة الكويتية من أجل رفع االيقاف.
وكان املنتخب التونسي حصد األسبوع املاضي بطاقة التأهل 
إلى مونديال روسيا 2018 عقب تعادله مع نظيره الليبي في 

ختام املنافسات األفريقية التأهيلية للكأس. 

برنامج تأهيلي للخبيزي 
من أجل العودة للمالعب

دخ��ل الع��ب الكويت يوسف اخلبيزي، املراحل األخيرة من 
تأهيله؛ استعدادا للعودة إلى املالعب اعتبارا من يناير/كانون 

ثان املقبل.
كان اخلبيزي، أُصيب في نهاية املوسم املاضي، وخضع بعدها 
بأيام جلراحة بإسبانيا حتت إشراف طبيب برشلونة كوجات، 
ومنذ ذلك الوقت يباشر اخلبيزي تأهيله في إسبانيا، وقطر، 
والكويت. وقال إداري الكويت أحمد الصبيح:  إن قائمة املصابني 
بالكويت تضم طالل جازع، الذي سيخضع في فرنسا جلراحة، 
للتعافي من تليف في العضالت أعلى عضلة الفخذ، باالضافة الى 
معاناة أحمد حزام من متزق في أربطة الركبة، وعلي الكندري 
من إصابة في عضلة السمانة. وشدَّد الصبيح على ثقة اجلهاز 
الفني في جميع الالعبني، وقدرتهم على املضي قدما للحفاظ 
على مكتسبات املوسم املاضي، والذي حقق الفريق فيه رباعية 

تاريخية، بحصد جميع البطوالت.

عمر جابر إلى لوس أجنليس 
2018 حتى 

أعلن بازل السويسري بشكل رسمي رحيل العبه املصري عمر 
جابر عن صفوف الفريق في يناير املقبل، لينضم إلى نادي لوس 
أجنليس األمريكي. وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن الالعب 
سينتقل إلى لوس أجنليس على سبيل اإلع��ارة، منذ األول من 

يناير املقبل حتى نهاية 2018.
كما كتب جابر في تغريدة عبر حسابه على تويتر الثالثاء: 

»سأكون في لوس أجنليس في عام 2018«.
وبالتالي يشارك جابر مع لوس أجنليس في دوري أمريكا 

الشمالية موسم 2018.
ولم يشارك الالعب الدولي مع بازل سوى في أربع مباريات 
باملوسم اجل��اري، بواقع ثالثة في ال��دوري وواح��دة بالكأس، 

وجنح في صناعة هدف خالل خوضه األربع مباريات كاملة.
 ُيذكر أن صاحب ال�25 عاما انتقل لبازل قادما من الزمالك في 
يوليو 2016 ملدة أربعة مواسم، وأصبح رابع مصري بالفريق 

السويسري بعد محمد النني ومحمد صالح وأحمد حمودي.

األهلي يسعى الستغالل 
غياب الهالل لالبتعاد 

بصدارة الدوري السعودي
سيحصل األهلي على فرصة أخرى لالبتعاد بصدارة دوري 
احملترفني السعودي لكرة القدم، عندما يواجه القادسية اجلمعة، 

في غياب الهالل حامل اللقب املشغول بنهائي دوري أبطال آسيا.
ول��م يستغل األهلي غياب الهالل في اجلولتني املاضيتني 
فتعادل مع الفيحاء املتعثر، ثم مع التعاون، ليرفع رصيده إلى 
21 نقطة من 10 مباريات في الصدارة، لكنه ال يتقدم سوى بنقطة 

واحدة على حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان.
ومع استمرار غياب الهالل، الذي يستعد خلوض إياب نهائي 
دوري األبطال األسبوع املقبل بعد تعادله ذهابا في الرياض 
1-1 مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، ستتاح الفرصة مرة 
أخرى لألهلي لتوسيع الفارق في الصدارة أمام القادسية الذي 
يحتل املركز الثامن برصيد 13 نقطة. وسيفتقد األهلي مدافعه 
النيجيري جودفري أوبوابونا بعد إصابته في عضالت الفخذ 

اخللفية خالل التعادل مع التعاون في اجلولة السابقة.
ويتطلع النصر، صاحب املركز الثالث برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، 

لالقتراب من ناديي املقدمة عندما يواجه االحتاد اليوم اخلميس.
ويغيب ع��ن النصر الظهير األمي��ن خالد الغامدي بسبب 
اإلصابة، لكن نادي العاصمة الرياض استعاد جهود إبراهيم 
غالب العائد من اإلصابة واملدافع عمر هوساوي الذي غاب عن 

الفوز 5-0 على الرائد في اجلولة السابقة بسبب وفاة والده.
ويعاني االحتاد، الذي يحتل املركز السابع برصيد 13 نقطة، 
من غياب مهاجمه املصري محمود عبد املنعم »كهربا« الذي سافر 

ألملانيا لعالج مشكلة في الظهر.

العروض املقدمة لضم 
فيصل زايد تثير قلق 

مسؤولي اجلهراء
يسيطر على مجلس إدارة ن��ادي اجل��ه��راء الكويتي، ترقب 
مشوب باحلذر، بعد التسريبات الصادرة من مسؤولي العربي 
بشأن تقدمي عرض جديد لفيصل زايد، العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي اجلهراء، للتعاقد معه في فترة االنتقاالت الشتوية 

املقبلة. 
ووفقا ملصادر مؤكدة داخل نادي اجلهراء، فمجلس اإلدارة لم 
يتلق أي عرض رسمي سواء من العربي او من غيره من االندية 

احمللية او اخلارجية. 
ترقب اجلهراء للعرض غير الرسمي للعربي في الوقت الراهن، 
جاء بسبب خشية مطالبة الالغب باالنتقال للعربي او ترضيته 
ماديا عن ع��دم املوافقة، لذلك ميكن القول ان االزم��ة اجلديدة 
املتوقعة هي امتداد لألزمات السابقة التي اثارها الالعب مع كل 

عرض ترفضه اإلدارة. 
م��ن جهته، طالب امل���درب الصربي ب��وري��س بونياك إدارة 
اجلهراء للتمسك بالالعب، وعدم التفريط فيه، خصوا انه العب 
ال غنى عنه، ويعد ترمومتر حقيقي ألداء اجلهراء في السنوات 

اخلمس املاضية. 
ووفقا لألخبار القادمة من املنصورية، فإن مسؤولي العربي 
قرروا االستغناء عن خدمات الالعب عبداحملسن التركمان، إلى 
جانب تخصيص مبلغ كبير من املال يصل إلى 270 الف دوالر 

لقاء ضم زايد. 
وكان مدير فريق اجلهراء صالح اجلنفاوي قد اكد ان الالعبني 
املتميزين لهم كل احلق في احلصول على مبالغ ترضية، في حال 

تلقوا عروضا خارجية ومت رفضها! 

العربي يدخل معسكرا مغلقا 
استعدادا ملواجهة اليرموك

دخل العربي، معسكرا مغلقا مساء أمس األربعاء؛ استعدادا 
ملواجهة اليرموك باجلولة الثانية من بطولة كأس ولي العهد، 

يوم اجلمعة.
وق��ال مشعل العبكل، املنسق اإلعالمي للعربي : إنَّ الفريق 
سيدخل اعتبارا من بعد التدريب املسائي، في معسكر مغلق، 

استعدادا ملواجهة اليرموك.
وأضاف »اجلهاز الفني بقيادة اجلنرال محمد إبراهيم طلب 
جتميع الالعبني من خالل معسكر قبل املباراة ب�48 ساعة؛ تقديرا 

ألهمية املباراة«.
وتابع »اليرموك، وبعيدا عن تواجده في الدرجة األولى، يعد 
من الفرق املتميزة، السيما في مباريات الكؤوس«، مشيرا إلى أن 

العربي واجلهاز الفني يكنون كل احترام جلميع املنافسني.
وعن غيابات األخضر في املباراة، قال العبكل إن أحمد إبراهيم، 
إلى جانب أحمد الصراف، هما أبرز الغيابات بداعي االصابة، 

مؤكدا أن الثقة موجودة في جميع الالعبني.
يذكر أن مدرب العربي محمد إبراهيم أكد أنَّ إدراة العربي، 
لم تفاوض أي من األسماء التي تردد على الساحة مثل السوري 
أسامة أموري، واللبناني حسن املعتوق، إلى جانب العب اجلهراء 
الكويتي فيصل زايد، مشيرا إلى أنه لن يفرط في العب الفريق 

الصاعد عبداحملسن التركماني، كما يتردد. 

فليطح يزور مراكز التدريب باألحمدي
ويشيد ببراعم املستقبل 

ق��ام مدير ع��ام الهيئة العامة للرياضة 
باالنابة الدكتور حمود فليطح بزيارة مراكز 
ال��ت��دري��ب لعدة أل��ع��اب مب��درس��ة األحمدية 
وك��ان في استقباله  املوجه العام للتربية 
البدنية ب��وزارة التربية وليد عايش ومدير 
م��راك��ز التدريب محمود أب��ل وم��دي��ر ادارة 
العالقات العامة  واالع���الم بالهيئة خالد 
السبيعي واملوجه االول ملنطقة العاصمة 
خالد مال جمعه ومديرة مدرسة األحمدية 
نبيله اخلليفه التي قامت بتكرمي مدير عام 
الهيئة العامة للرياضة باالنابة ووليد عايش 
ومحمود ابل وشكرتهم علي حضور املهرجان 
ال��ذي تستضيفه م��درس��ة األحمدية ملراكز 

احملافظة 
واعرب الدكتور حمود فليطح عن سعادته 
بالتعاون بني الهيئة ووزارة التربية واالندية 
احلرص علي عمل مشترك مع التربية البراز 
االنشطة الرياضية واكتشاف املواهب حتت 
شعار )عيالنا املنا(واضاف انه مت تقسيم 

امل��دارس واملراكز علي احملافظات واالندية 
وان دور االن��دي��ة االن ه��و متابعة ه��ؤالء 
الالعبني املوهوبني باملدارس وضمهم لالندية 
واالس��ت��ف��ادة م��ن قدراتهم وج��ه��ود املدربني 
االك��ف��اء ملختلف االنشطة واالل��ع��اب واك��د 
فليطح ثقته في املراكز وانعكاس ذلك الكويت 
ومنتخباتها وان املستقبل لهؤالء الشباب 
وان اجلديد في مراكز هذا العام انها وضعت 
في احلسبان االهتمام بالرياضة النسائية 
وتخصيص عدة مراكز باحملافظات للطالبات 
الكتشاف املوهوبان منهن وخدمة الكويت 
وانه متفاءل بهذه املراكز وان الهيئة قامت 

بدور رائد بتعاونها مع التربية واالندية. 
وكشف الدكتور حمود فليطح ان الهيئة 
تعاونت م��ع احت��اد ال��ك��رة بعمل اكادميية 
لالعبني املوهوبني واقامة معسكرات تدريبية 

لهم باخلارج لالحتكاك واكتساب اخلبرات. 
واختتم حديثة بتقدمي الشكر لقيادات 
وزارة التربية وإدارات امل��دارس واملدربني 

ومدير مشروع املراكز محمود أبل ومديرة 
مدرسة األحمدية نبيله اخلليفه علي حسن 
التنظيم واالستضافة وانه سيتابع زيارات 

بقية املراكز باحملافظات. 
وم���ن ج��ه��ة اخ���ري اش���اد امل��وج��ه ال��ع��ام 
للتربية البدنية بوزارة التربية وليد عايش 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة ال��ع��ام��ة للرياضة 
وتنفيذ هذا املشروع احليوي خلدمة الطالب 
املوهوبني ملختلف االلعاب وصقل قدراتهم 
واالستمرارية في املالعب لتمثيل الكويت يوما 
ما وشكر الدكتور حمود فليطح علي بادرته 
الطيبة برعاية هذا املشروع ال��ذي سيحقق 
الكثير للرياضة الكويتية ومنتخباتها.  وِفي 
اخلتام قدم محمود أبل مدير مشروع مراكز 
ال��ت��دري��ب شكره للهيئة العامة للرياضة 
ووزارة التربية علي حتقيق احللم الكبير 
باكتشاف املواهب ملختلف االلعاب كما كافة 
املدارس واملدربني الذين يساهمون في اجناح 

املشروع الرياضي. 

الساملية يتغلب على الصليبخات في دوري كرة اليد 
 تغلب نادي الساملية الثالثاء على نظيره 
الصليبيخات بنتيجة )30 - 22( ضمن 
مباريات األس��ب��وع السابع ل��ل��دوري العام 
الكويتي لكرة اليد ال51 لينفرد )السماوي( 

بصدارة البطولة مؤقتا برصيد 14 نقطة.
ومتكن العبو الساملية من بسط نفوذهم 
على امل��ب��اراة والتعامل مع العبي اخلصم 
ب��ص��ورة كفلت لهم حتقيق ف��وز مستحق 
هو السابع على التوالي للفريق فيما جتمد 

رصيد الصليبيخات عند سبع نقاط.
وفي املباراة األخ��رى تغلب كاظمة دون 
صعوبات على الساحل بفارق عشرين هدف 
وبنتيجة )42 - 22( ليرفع كاظمة رصيده 
الى 13 نقطة فيما بقي الساحل على رصيده 

السابق بسبع نقاط.
وبدأت بطولة الدوري العام احمللي لكرة 
اليد في موسم )1966-1967( وحقق لقبها 
ثمانية فرق من أصل 16 فريقا مسجال لدى 

االحتاد الكويتي لكرة اليد.
ويتصدر نادي الساملية الفرق احلاصلة 
على لقب البطولة ب11 م��رة يليه النادي 
العربي ب10 مرات ثم الكويت )حامل اللقب 
للمواسم اخلمسة املاضية( بسبع مرات ثم 
كاظمة بست مرات والقادسية والصليبيخات 
بخمس م���رات لكل منهما ف��ي ح��ني حصل 
الفحيحيل على اللقب أربع مرات وخيطان 

مرتني.

د. حمود فليطح خالل زيارته ملراكز تدريب األحمدي
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نقاش بن البدران واليوسف

الداخلية بوابة األهلي لالقتراب من القمة في الدوري املصري


