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االتحاد القاري مصر على قراره بشأن اإلمارات والسعودية

الرميثي مهدداً «اآلسيوي»:
مالعب محايدة أو وداع ًا آسيا
ج���ددت ال�سعودية واالم���ارات
مطالباتهما باللعب يف مالعب
حمايدة مبواجهة الفرق القطرية
يف دوري ابطال ا�سيا لكرة القدم
لعام  2018الذي تنطلق مباريات
دور امل��ج��م��وع��ات فيه يف 12
فرباير.
واكد ممثلو االمارات وال�سعودية
الذين اجتمعوا اخلمي�س مع وفد
من االحتاد اال�سيوي لكرة القدم
برئا�سة الهندي ب��راف��ول باتل
النائب االول لرئي�س االحتاد
ال��ق��اري ،ان ق��رار ع��دم اللعب
بنظام الذهاب واالياب ال رجعة
فيه.
وق���ال حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي رئي�س
الهيئة ال��ع��ام��ة للريا�ضة يف
االمارات« :او�صلنا الر�سالة لوفد

• محمد الرميثي

االحتاد اال�سيوي واهمها اننا لن
نلعب « يف قطر» رغم اهمية دولة
االمارات يف اجناح دوري ابطال
ا�سيا ،حتى لو ا�ضطررنا الى ان
نن�ضم الى كونفدرالية «احتاد
ق���اري» اخ���رى ،و�صلت االم��ور
الى هذا احلد ،لن ي�ستطيع احد
اجبارنا على امل�شاركة يف اماكن
ال نرغب اللعب بها ،وك�رس قرار
دولتنا يف هذا االطار».
وجزم الرميثي الذي عني م�ؤخرا
رئ��ي�����س��ا لهيئة ال��ري��ا���ض��ة يف
االمارات بديال ليو�سف ال�رسكال
ب�أن «انديتنا �ستلعب يف بطولة
دوري اب��ط��ال ا�سيا ه��ذا العام
ولكن يف مالعب حمايدة،وتابع
الرميثي« :بن�سبة � % 99سنلعب
يف مالعب حمايدة او «وداع��ا»

الفيحاء واصل صحوته واصطاد النصر بهدف كنو

قمة الهالل واالتحاد تخطف األنظار
بالدوري السعودي اليوم

• الصراع يتجدد بني األنصاري وبونايتي

تتجه �أنظار م�شجعي كرة القدم ال�سعوديني
الى ا�ستاد امللك فهد ال��دويل يف الريا�ض
اليوم ،ملتابعة قمة الكرة املحلية بني
الهالل واالحت��اد �ضمن مناف�سات املرحلة
 17من الدوري.
ويدخل الهالل املباراة بعد تعادله مرتني
يف مباراتيه الأخريتني ،وتفريطه ب�أربع
نقاط كانت �ستعزز �صدارته �أم��ام الأهلي
الثاين والن�رص الثالث.
ويعاين الهالل من غيابات م�ؤثرة ب�سبب
�إ�صابة عدد من العبيه� ،آخرهم نواف العابد
الذي غادر ملعب مباراة فريقه �أمام االتفاق
مت�أثرا ب�إ�صابة ع�ضلية� ،إال انه �سيعتمد على
�أمثال �أ�سامة هو�ساوي وحممد الربيك ويا�رس
والعماين علي
ال�شهراين وعبدالله عطيف
ُ
احلب�سي والأوروغوياين نيكوال�س ميلي�سي
وال�سوري عمر خريبني �أف�ضل الع��ب يف
�آ�سيا لعام ،2017كما يغيب �سلمان الفرج
املوقوف ب�سبب تراكم البطاقات ال�صفراء.
يف املقابل ،ي�أمل االحت��اد يف ا�ستعادة

ح�ضوره القوي �أمام مناف�سه ،ال�سيما وان
�صفوفه باتت �شبه مكتملة بعد عودة م�صابني
�أمثال احمد ع�سريي وعبدالرحمن الغامدي
وبدر النخلي ويلعب اليوم اي�ضا الفي�صلي
مع القاد�سية.
ويف �سياق �آخ��ر وا�صل الفيحاء نتائجه
الإي��ج��اب��ي��ة ع��ن��دم��ا تغلب ع��ل��ى الن�رص
�-1صفر على ملعب مدينة امللك �سلمان بن
عبدالعزيز الريا�ضية باملجمعة يف افتتاح
مناف�سات املرحلة ال�سابعة ع�رشة من
الدوري ال�سعودي لكرة القدم.
و�سجل هدف الفوز عبدالله كنو يف الدقيقة
 ،23راف��ع��ا ر�صيد فريقه �إل��ى  22نقطة
يف امل��رك��ز ال�سابع ،بينما بقي الن�رص
على ر�صيده ال�سابق  27نقطة يف املركز
الثالث.
تبادل الفريقان الهجمات وك��اد الن�رص
يفتتح الت�سجيل لوال القائم الذي ت�صدى
لكرة الربازيلي ليوناردو برييرا قبل �أن
ي�شتتها الدفاع « ،»16ورد الفيحاء عن

اإلسماعيلي تعاقد
مع رونالدينيو الليبيري
والمقاصة ضم شبيطة

• الليبيري
رونالدينيو

ح�صل الإ�سماعيلي على توقيع املهاجم الليبريي ،باتريك وليه،
العب �سيالنغور املاليزي ،ملدة  3موا�سم ون�صف ،عرب الربيد
الإلكرتوين،ووقع الالعب بعد االتفاق مع �إدارة «الدراوي�ش»،
على االنتقال �إليه ،مقابل � 400ألف دوالر .ومن املنتظر و�صول
وليه �إلى م�رص ،خالل الأيام القليلة املقبلة ،ليكون الالعب
الأجنبي الرابع ،يف ت�شكيلة الفريق ،بعد الكولومبي ،دييغو
كالديرون ،وامل��ايل ،مو�سى كمارا ،وال��غ��اين ،ريت�شارد
عاما ،مبهاراته ،حيث
بافور،ويتميز الالعب� ،صاحب الـً 26
ُيلقب بـ «رونالدينيو الليبريي» .وخا�ض وليه  14مباراة دولية،
�سجل فيها � 4أهداف ،ولعب لعدة �أندية ليبريية ،قبل الرحيل للدوري
املاليزي .ويف �سياق �آخر جدد جمل�س �إدارة نادي �إنبي برئا�سة عالء
خ�شب رف�ضه رحيل �صالح حم�سن ،مهاجم الفريق البرتويل للنادي
الأهلي امل�رصي يف �شهر يناير احلايل ،بعد �أن جتددت املفاو�ضات
بني الناديني يف ال�ساعات املا�ضية .وقرر املجل�س ت�أجيل النظر يف
العرو�ض التي تلقاها النادي لبيع حم�سن لنهاية املو�سم،
�سواء داخل �أو خارج م�رص بجانب الإبقاء عليه ،وعدم
رحيله يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية.
وكلفت �إدارة �إنبي عبدالنا�رص حممد مدير الكرة،
بالتوا�صل مع �إيهاب جالل املدير الفني ال�سابق
للفريق الذي انتقل لقيادة الزمالك ،ل�سداد قيمة
ال�رشط اجلزائي يف عقده ،بجانب دعم وم�ؤازرة اجلهاز الفني
اجلديد بقيادة طارق عبدالله .وي�ستعد �إنبي ملواجهة �سموحة
غدا يف اجلولة  18للدوري ،وح�رض عالء خ�شب رئي�س النادي
مران الفريق ،مل�ؤازرة الالعبني واجلهاز الفني اجلديد.
وتعاقد م�رص للمقا�صة ،برئا�سة اللواء حممد عبد ال�سالم ،مع العب خط
و�سط برتوجيت ،م�صطفى �شبيطة ،ملدة  3موا�سم ون�صف.
وق��رر م�س�ؤولو املقا�صة ،قيد الع��ب الأهلي ال�سابق ،يف القائمة
الإفريقية ،للم�شاركة مع الفريق يف دوري الأبطال،و�سيتم قيد ال�صفقة
يف �سجالت احتاد الكرة ،االثنني املقبل ،بعد م�شاركة الالعب مع
برتوجيت �أمام الداخلية ،كما �سينتظم يف تدريبات املقا�صة.

طريق عبدالله ال�سامل الذي �سدد كرة قوية
مرت مبحاذاة القائم «.»18
ومن ركلة ركنية جنح الفيحاء يف الت�سجيل
�إثر كرة ف�شل ح�سني �شيعان يف الت�صدي لها
لتجد عبدالله كنو الذي تابعها بر�أ�سه داخل
املرمى «.»23
ويف ال�شوط الثاين ،بحث الن�رص عن التعادل
وكاد يتحقق ذلك ولكن كرة الليبريي ويليام
جيبور مرت بجوار القائم « ،»54ثم ابعد
دفاع الفيحاء كرة الربازيلي برونو �أوفيني
قبل ولوجها املرمى « ،»59وتهي�أت فر�صة
�أخرى للن�رص لتعديل النتيجة ولكن الدفاع
تدخل يف الوقت املنا�سب وت�صدى لكرة
املغربي حممد فوزير « ،»78ثم تدخلت
العار�ضة البعاد كرة فوزير «.»80
وف��ر���ض التعادل ال�سلبي نف�سه عنوانا
ملباراة الفتح و�أُح��د بالأح�ساء .وبهذه
النتيجة رفع الفتح ر�صيده �إلى  19نقطة
يف املركز العا�رش و�أُحد �إلى  15نقطة يف
املركز قبل الأخري.

«شباب األهلي» حرم
حتا من فوز تاريخي
بالدوري اإلماراتي

ا�سيا».
من جهته ،قال عادل عزت رئي�س
االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم
بعد اجتماعه مع وف��د االحتاد
اال�سيوي« :اطلعنا الوفد ب�أن
االم��ر حم�سوم لدينا ،االندية
ال�سعودية لن تلعب يف قطر،
ولن نخاطر يف �سالمة العبينا
وجماهرينا».
وك�شف عزت ان «احتاد كرة القدم
ال�سعودي ينتظر القرار النهائي
بهذا ال�ش�أن يف اجتماع املكتب
التنفيذي ل�لاحت��اد اال�سيوي
ب�شهر فرباير» ،معتربا انه يف
حال اال�رصار على نظام الذهاب
واالياب ف�إن « ذلك يعني غياب
�ست فرق اماراتية و�سعودية،
وب��ال��ت��ايل �ستف�شل البطولة

اال�سيوية ف�شال ذريعا ولن يقوم
لها قائمة بعد ذلك».
وك���ان امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف
االحت���اد اال�سيوي لكرة القدم
قرر يف  28نوفمرب عدم املوافقة
على طلب االم��ارات وال�سعودية
بخو�ض مباريات دوري ابطال
ا�سيا م��ع ال��ف��رق القطرية يف
مالعب حمايدة .وعقب اجتماعه
ب���االحت���اد ال��ق��ط��ري  ،حتدث
برافول باتيل لو�سائل االعالم
و�رشح االهداف من زيارته وقال
«�سبب الزيارة الو�ضع ال�سيا�سي
للمنطقة ،واحلاجة الى تقريب
وجهات النظر ،واالحتاد اال�سيوي
يف نف�س الوقت ي�رص على م�شاركة
كل االحتادات يف بطوالته ،كما ان
االحتاد اال�سيوي ي�رص على اقامة

كل املباريات �سواء املنتخبات
او االن���دي���ة ب��ن��ظ��ام ال���ذه���اب
واالياب».
جت��در اال���ش��ارة ال��ى ان قرعة
دوري ابطال ا�سيا اوقعت الفرق
ال��ق��ط��ري��ة م��ع ف���رق �سعودية
واماراتية ،حيث يلعب الدحيل
يف املجموعة الثانية بجانب
الوحدة االم��ارات��ي ،وال�سد مع
الو�صل االماراتي يف املجموعة
الثالثة ،وال��ري��ان م��ع الهالل
ال�������س���ع���ودي يف امل��ج��م��وع��ة
الرابعة ،باال�ضافة الى الغرافة
الذي يخو�ض الت�صفيات امل�ؤهلة
ل���دوري اب��ط��ال ا�سيا .وبحال
ت�أهله� ،سيلعب يف املجموعة
االولى بجانب اجلزيرة االماراتي
واالهلي ال�سعودي.

وضعت شروط ًا جديدة للحصول على العضوية الشرفية باألندية

هيئة الرياضة السعودية تنفي
تولي سيدة رئاسة أهلي جدة
نفت الهيئة العامة للريا�ضة ال�سعودية
ما تردد بقوة ،عن تويل �سيدة رئا�سة
�أهلي جدة،وكانت �أنباء قد انت�رشت،
حول ا�ستقالة الأمري تركي الفي�صل،
من رئا�سة «الراقي» ،مع ا�ستمراره
رئي�سا لهيئة �أع�ضاء ال�رشف ،وتويل
ً
�سيدة الأعمال ،ح�صة العون ،رئا�سة
النادي.
من جانبه نفى رئي�س �أهلي جدة ما
ت��ردد ح��ول تقدميه اال�ستقالة من
من�صبه،وقال الفي�صل يف ت�رصيح
�صادر عن املركز الإعالمي بالنادي
الأهليَّ � ،إن ما تناقلته بع�ض مواقع
التوا�صل االجتماعي هو �أمر عار عن
ال�صحة.
وطالب رئي�س الأهلي بعدم االن�شغال
ب�أي �أخبار �أو �شائعات ال تخدم م�سرية
الفريق يف هذا الوقت املهم من عمر
مو�ضحا �أن تكليف جمل�س
املناف�سات،
ً
الإدارة احلايل للنادي ينق�ضي بنهاية
املو�سم احلايل.
و�أو���ض��ح الفي�صل �أن���ه بعد نهاية
امل��و���س��م� ،ستتخذ ك��اف��ة اخلطوات
والإج���راءات الإداري���ة والقانونية،
الختيار رئي�س جديد للنادي ،بدء ًا
بتقدمي الأ�سماء املر�شحة لتويل رئا�سة
جمل�س الإدارة يف الدورة املقبلة ،ومن
ثم الدعوة �إلى عقد جمعية عمومية.
ويف �سياق �آخ���ر اع��ت��م��دت الهيئة
العامة للريا�ضة ال�سعودية ،الالئحة
التنظيمية للع�ضوية ال�رشفية يف
الأن��دي��ة ،ب�صيغتها اجل��دي��دة� ،إلى
ج��ان��ب �إل��غ��اء جميع م��ا يتعار�ض
معها.
وا�شرتطت الالئحة اجلديدة ،للح�صول
على الع�ضوية ال�رشفية ،موافقة
جمل�س �إدارة النادي ،و�سداد الر�سوم
امل�ستحقة ،ح�سب الفئة املقررة ،عن
طريق احل�ساب البنكي العام للنادي.
كما ا�شرتطت �أال يكون قد �سبق ل�صاحب
الع�ضوية� ،أن تعر�ض لل�شطب� ،أو
لإ�سقاط ع�ضويته من �أحد الأندية� ،أو

ح��رم مدافع �شباب االهلي حممد مرزوق
فريق حتا من فوز تاريخي بت�سجيله هدف
التعادل  1-1لل�ضيوف يف افتتاح املرحلة
الثانية ع�رشة االولى من مرحلة االياب
يف ال��دوري االم��ارات��ي لكرة القدم.
وكان حتا يف طريقه لتحقيق فوزه
االول يف تاريخ مبارياته مع �شباب
االهلي عندما تقدم على �ضيفه بهدف
الربازيلي �صامويل روزا» ،»6لكن املدافع
مرزوق ادرك التعادل لفريقه اثر را�سية م�ستفيدا من
عر�ضية البديل الكرواتي انتي ار�سينغ «.»3+90
ومل ي�سبق حلتا ان فاز على �شباب االهلي يف خم�س
مباريات اقيمت بينهما منذ �صعوده لدوري الدرجة
االولى عام .2007
وبقي �شباب االهلي يف املركز ال�ساد�س بر�صيد
 16نقطة ،يف حني تراجع حتا الذي يقوده املدرب
ال�سوري نزار حمرو�س الى املركز احلادي ع�رش
قبل االخري وله  9نقاط.
وتقدم ال�شارقة الى املركز ال�سابع م�ؤقتا
بعد فوزه الثمني على م�ضيفه الن�رص بهدفني
�سجلهما الربازيلي فاندر فيريا « 17من ركلة
ج��زاء» و�سهيل املن�صوري « »86مقابل هدف
ل�سامل �صالح « .»32ورف��ع ال�شارقة ر�صيده
الى  13نقطة مقابل  17نقطة للن�رص الذي بقي
خام�سا،وتخلى االم��ارات عن املركز االخري
ل�صالح م�ضيفه الظفرة بفوزه عليه بهدف وحيد
�سجله االرجنتيني �سيبا�ستيان �سا�شا يف الدقيقة
"،59وتقدم االم���ارات للمركز العا�رش بر�صيد
 10نقاط مقابل  8للظفرة.

• األمير تركي الفيصل

االحت��ادات الريا�ضية ،ما مل يكن قد
زال عنه �سبب الإ�سقاط.
ومنح التنظيم اجلديد ،ع�ضو ال�رشف،
ح��ق الرت�شح لرئا�سة �أو ع�ضوية
جمل�س الإدارة ،وح�ضور اجلمعية
العمومية للنادي� ،إ�ضاف ًة حل�صوله
على حق الت�صويت ،وامل�شاركة يف
القرارات واالنتخابات� ،إلى جانب
دخول النادي يف املواعيد املقررة،
وا�ستخدام مرافقه ومالعبه ،ومزاولة
الأن�شطة املتنوعة ،وف ًقا للتعليمات
املعمول بها.
وحددت املادة اخلام�سة من الالئحة،
واجبات �أع�ضاء ال�رشف ،واملتمثلة
يف التايل:
م�ساعدة النادي على حتقيق �أهدافه،
وجتنب كل ما ي�رض بكيانه،وااللتزام
ب�أنظمة النادي ولوائحه الداخلية،
وقرارات اجلمعية العمومية وجمل�س
الإدارة ،وما �أ�صدرته وت�صدره الهيئة
العامة للريا�ضة ،من لوائح وقرارات
وتعليمات ،وع��دم خمالفة مبادئ
النظام العام والآداب العامة ،وجتنب
�إثارة التع�صب الريا�ضي.
وحدد التنظيم اجلديد انتهاء الع�ضوية
ال�رشفية ،يف احلاالت التالية:

�أولاً  :ع��دم ���س��داد ر���س��م اال���ش�تراك
يوما ،من تاريخ انتهاء
خالل 30
ً
الع�ضوية املحددة مبدة ع��ام� ،أو
اال�ستقالة،ثان ًيا :ال يجوز لع�ضو
ال�رشف امل�ستقيل� ،أو للورثة يف
حالة الوفاة ،املطالبة با�سرتداد
�أي مبالغ ،يكون الع�ضو قد �سددها
ل��ل��ن��ادي ،م��ق��اب��ل ح�����ص��ول��ه على
الع�ضوية ال�رشفية ،فيما يحق
لع�ضو ال�رشف ،الذي انتهت ع�ضويته
ال�ستقالته� ،أن يتقدم بطلب ع�ضوية
جديد.
وق�سم التنظيم اجلديد ،الع�ضوية
ال�رشفية لأندية دوري املحرتفني،
�إلى  3فئات:
ـ املا�سية :ور�سوم ا�شرتاكها 500.000
«خم�سمئة �ألف ريال»
ـ الذهبية :ور�سوم ا�شرتاكها 300.000
«ثالثمئة �ألف ريال»
ـ الف�ضية :ور�سوم ا�شرتاكها 100.000
«مئة �ألف ريال»
ومت ت�صنيف الع�ضوية ال�رشفية،
لبقية الأندية الريا�ضية ،على النحو
التايل:
ـ املا�سية :ور�سوم ا�شرتاكها 300.000
«ثالثمئة �ألف ريال»
ـ الذهبية :ور�سوم ا�شرتاكها 100.000
«مئة �ألف ريال»
ـ الف�ضية :ور�سوم ا�شرتاكها 50.000
«خم�سون �ألف ريال»
كما ت�ضمنت الأحكام العامة الواردة،
يف التنظيم اجل��دي��د للع�ضوية
ال�رشفية ،ما يلي:
�أولاً  :ال يحق لع�ضو ال�رشف ،جمع
�أكرث من ع�ضوية �رشفية،ثان ًيا :يحق
للهيئة العامة للريا�ضة� ،أو جمل�س
�إدارة النادي� ،إ�سقاط الع�ضوية عن
ع�ضو ال�رشف ،بقرار م�سبب،ثال ًثا:
تخت�ص الهيئة بتف�سري وتعديل
�أحكام هذا التنظيم ،ولها احلق يف
اتخاذ القرارات الالزمة ،يف كل ما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص.

الدراجي يتألق في أول ظهور
مع أم صالل في الدوري القطري

ق���اد ال��ت��ون�����س��ي �أ�سامة
الدراجي فريق �أم �صالل
الى الفوز يف �أول مباراة
يخو�ضها معه ،بت�سجيله
ه��دف�ين يف ال��ف��وز على
اخل��ري��ط��ي��ات  1-3يف
افتتاح مناف�سات املرحلة
الثانية ع�رشة من بطولة
قطر لكرة القدم.
و�سجل ال��دراج��ي هدفني
يف الدقيقتني  22و،24
بعدما كانت العار�ضة
قد حرمته من هدف �أول
بعد دقيقتني على انطالق
املباراة.
و�سجل ال��دراج��ي هدفه
الأول من ت�سديدة قوية
من خارج منطقة اجلزاء
ب��ع��دم��ا ت�لاع��ب بثالثة
م��داف��ع�ين ،وال��ث��اين من
• العبو أم صالل يهنئون الدراجي
ت�سديدة قريبة تابع من
خاللها متريرة عر�ضية يف داخل منطقة اجلزاء.
وك��ان ال��دراج��ي « 30عاما» يخو�ض مباراته
و�أ���ض��اف حممد ال�سيد ج��دو الهدف الثالث يف الأولى غداة تقدميه كالعب مع �أم �صالل الذي
الدقيقة  ،42بينما انتظر اخلريطيات حتى الدقيقة تعاقد معه حتى نهاية املو�سم قادما من النادي
 83لت�سجيل هدف عرب عبدالعزيز الأن�صاري.
االفريقي التون�سي ،بديال لالعب املغربي
وبذلك ،قاد الدراجي فريقه الى حتقيق فوزه الأول يو�سف �سكور.
منذ املرحلة الرابعة «على ح�ساب العربي  1-4يف ون�ش أ� ال��دراج��ي يف الفئات العمرية لنادي
اكتوبر املا�ضي» ،ورفع ر�صيده الى  19نقطة وظل الرتجي ،وانتقل الى �سيون ال�سوي�رسي عام
خام�سا بفارق االهداف عن ال�سيلية الرابع ،بينما  ،2012وعاد الى ناديه بعدها بعام .كما خا�ض
توقف ر�صيد اخلريطيات عند  9نقاط يف املركز جتربة مع الرائد ال�سعودي بني يوليو 2015
العا�رش م�ؤقتا.
ويناير .2016

