
ُي��ع��ق��د ف���ي مت����ام ال��س��اع��ة 
ال���س���ادس���ة م���ن م��س��اء ال��ي��وم  
اخل��م��ي��س اج��ت��م��اع اجلمعية 
العمومية غير العادية لالحتاد 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، مبقر 

االحتاد.
وي��ت��ض��م��ن ج�����دول أع��م��ال 
العمومية ث��الث��ة ب��ن��ود تتمثل 
ف��ي مناقشة النظام األس��اس��ي 
النموذجي لالحتادات الرياضية، 
وم��ن ث��م اع��ت��م��اده، إل��ى جانب 
اعتماد تشكيل  جلنتي االنضباط 
واالس��ت��ئ��ن��اف، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
اعتماد مكتب تدقيق حلسابات 

االحتاد.
إل���ى ذل���ك، اع��ت��م��دت اللجنة 
امل��ؤق��ت��ة ق�����رارا ب��ت��ع��ي��ن ف��ه��اد 
ال��س��ب��ي��ع��ي وأي�������وب ع��ب��اس 
ف��ي ع��ض��وي��ة جل��ن��ة ال��ص��االت 
والشاطئية، بدال من سالم أمان 
ومحمد بوخمسن اللذان تقدما 

باستقاالتهما في وقت سابق
كما اعتمدت اللجنة تعين 
ناصر دروي��ش مديرا ملنتخبات 

الصاالت.
وق�����ررت جل��ن��ة ال���ط���وارئ 

باالحتاد اخلليجي لكرة القدم 
م��ش��ارك��ة ال��ك��وي��ت ف��ي بطولة 
خليجي 23 في الدوحة ومنحها 
مهلة بذلك حل��ن رف��ع اإليقاف 
الدولي عنها وكذلك حتديد موعد 
إقامة البطولة في نهاية ديسمبر 
املقبل وب��داي��ة يناير م��ن العام 

املقبل.
وج��اءت هذه القرارات خالل 
االجتماع ال��ذي عقد بالدوحة 
برئاسة الشيخ حمد بن خليفة 
ب���ن أح��م��د آل ث���ان���ي، رئ��ي��س 
االحتادين القطري واخلليجي 
ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ح��ض��ور م���روان 
أحمد بن غليطة، رئيس االحتاد 
اإلم��ارات��ي لكرة ال��ق��دم، ونائب 
رئ��ي��س احت����اد ك���أس اخلليج 
العربي ل��ك��رة ال��ق��دم ، وحميد 
ال��ش��ي��ب��ان��ي - رئ���ي���س جلنة 
املسابقات عضو جلنة الطوارئ 
، و جاسم سلطان الرميحي - 
أم��ن ع��ام احت��اد ك��أس اخلليج 
ال��ع��رب��ي. ومت خ��الل االجتماع 
املصادقة عل�ى النظام األساسي 
لالحتاد ال�خليجي لكرة ال�ق�دم 

فواز احلساوي رئيس اللجنة االنتقالية في احتاد الكرةوكذلك اعتماد اللوائح الداخلية.
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رحلة  في  برشلونة 
ص���ع���ب���ة أم�������ام ري����ال 
س���وس���ي���ي���داد ب��ك��أس 

15ملك إسبانيا

إنتر  ميالن إلى ربع 
نهائي كأس إيطاليا 
 ب������ع������د ف�����������وز ص���ع���ب 

14على بولونيا

استهل منتخب مصر عودته للمشاركة 
في ك��أس األمم االفريقية لكرة القدم بعد 
غ��ي��اب س��ب��ع س��ن��وات ب��ت��ع��ادل سلبي مع 
مالي باملجموعة الرابعة في اجلابون يوم 

الثالثاء.
وغابت مصر - حاملة الرقم القياسي في 
الفوز باللقب سبع م��رات - عن اخ��ر ثالث 
نسخ للبطولة منذ ف��وزه��ا باللقب ثالث 
م��رات متتالية ب��ن عامي 2006 و2010 
لتدشن عودتها باخلروج بنقطة التعادل 
وحتتل املركز الثاني في املجموعة مناصفة 

مع مالي.
وت��ص��درت غانا املجموعة بثالث نقاط 
بفضل فوزها -1صفر على أوغندا في وقت 

سابق يوم الثالثاء.
وشهدت املباراة مشاركة عصام احلضري 
حارس مرمى وقائد مصر ليصبح أكبر العب 
سنا على اإلطالق يشارك في النهائيات بعد 
نزوله بديال ألحمد الشناوي الذي تعرض 

لإلصابة بعد مرور 20 دقيقة من البداية.
وت��ع��رض ال��ش��ن��اوي ح���ارس ال��زم��ال��ك 
إلص��اب��ة خ��الل تصديه لعرضية موسى 
ماريجا - أفضل الع��ب في امل��ب��اراة - التي 
ملسها السانا كوليبالي برأسه وك��ادت أن 
تدخل املرمى لكن احل��ارس الشاب أبعدها 

إلى ركنية بصعوبة بالغة.
ويشارك احلضري )44 عاما ويومان( 
في البطولة للمرة السابعة وبفارق مرة 
واحدة عن الرقم القياسي لريجوبير سوجن 

مدافع الكاميرون واملصري أحمد حسن.
وق��ال األرجنتيني هيكتور كوبر مدرب 
مصر ف��ي امل��ؤمت��ر الصحفي عقب امل��ب��اراة 
»بالطبع لست راضيا عن النتيجة وكنت 
أفضل الفوز لكن ذلك لن يغير من األمر شيئا. 
بدا االره��اق والتعب واضحا على الالعبن 
وق���ررت االس��ت��ب��دال إلن��ع��اش الفريق لكن 

البدالء لم يحققوا ما متنيته.«
وكادت مصر أن تسجل مبكرا بعد خمس 
دق��ائ��ق م��ن البداية بعد ت��ب��ادل للكرة بن 
محمد صالح العب روما اإليطالي وعبد الله 
السعيد ال��ذي مرر للمهاجم م��روان محسن 
لكن عمر سيسوكو ح���ارس م��ال��ي تدخل 

وأبعد اخلطورة عن مرماه.
وم��رر ص��الح عرضية إل��ى محمد النني 
الذي سدد مباشرة أعلى املرمى قبل أن يفشل 
بعدها بدقائق في التسديد نحو مرمى مالي 

من مدى قريب.
وق����ال ال��ن��ن��ي لشبكة ق��ن��وات ب���ي.إن 
سبورتس عقب املباراة »مالي فريق قوي 
ومنظم دفاعيا وأغلق املساحات الدفاعية 

أمامنا متاما لكن هجومهم ليس بنفس قوة 
الدفاع. شاهدنا املنافس من قبل لكنه ظهر 

يوم الثالثا بشكل أفضل.
»تنقصنا اخل��ب��رة. ش��ارك اليوم تسعة 
العبن بن 11 ألول مرة في البطولة وهذه 
بداية جيدة لنا في البطولة رغم أننا كنا نريد 

الفوز.«
ودفع كوبر بالتشكيلة ذاتها في الشوط 
الثاني وك��ان محسن قريبا من التسجيل 
ع��ن��دم��ا ارت��ق��ى ل��ع��رض��ي��ة م��ح��م��ود حسن 
)تريزيجيه( وحولها برأسه نحو املرمى 

ليتألق سيسوكو ويبعدها لركنية.
واستبدل كوبر العبه ص��الح منتصف 
الشوط الثاني تقريبا بعد حصوله على 
بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع ياكوبا 

سيال.
وأنقذ احلضري مرماه من فرصة خطيرة 
قبل النهاية بخمس دقائق عندما أبعد الكرة 

من أمام ماريجا داخل منطقة اجلزاء.
وق���ال ب��ك��اري س��اك��و الع��ب م��ال��ي عقب 
املباراة »ال منلك جنوما لكننا نعتمد على 

األداء بجماعية وقدمنا مباراة جيدة.«
وستلتقي مصر ي��وم السبت املقبل مع 
أوغندا بينما تلعب غانا - البطلة أربع مرات 

اخرها عام 1982 - مع مالي في اليوم ذاته.
لقطة من مباراة مصر ومالي

احتاد الكرة يناقش اليوم النظام األساسي لالحتادات الرياضية
»هيئة الرياضة« تشهر 

فروسية األحمدي 
اتخذ الشيخ سلمان احلمود وزي��ر االع��الم ووزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، 
قرارا بإشهار نادي فروسية االحمدي بشكل رسمي وذلك طبقا 
ل��ق��رار 636 لسنة 2016 بشأن ش��روط وإج����راءات تأسيس 

وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.
ب����دوره، ه��ن��أ سلطان 
ال���س���وي���ري، ام���ن ال��س��ر 
العام لفروسية االحمدي 
مجلس االدارة ومنتسبي 
النادي وجماهير رياضة 
اآلباء واألجداد على إشهار 
النادي بشكل رسمي بعد 
27 ع��ام��ا م��ن ممارسته 

ألنشطة الفروسية.
وأك���د ان االش��ه��ر أت��ى 
تدعيما للدور الكبير الذي 
يقوم ب��ه ن��ادي فروسية 
االحمدي في تنظيم وإقامة 

سباقات اخليل لسنوات طويلة وبكل جناح واقتدار، ما جعل 
العديد من الشخصيات العامة والقطاع اخل��اص يدعم هذه 
السباقات بالكؤوس واجلوائز. وبن ان ادارة فروسية االحمدي، 
ستستمر على العمل اجلاد في تطوير وتوسيع هذه الرياضة. 
ووجه السويري، شكره للشيخ سلمان احلمود والشيخ احمد 
املنصور والدكتور حمود فليطح على ما قاموا به من دور كبير في 

سرعة اشهار نادي فروسية االحمدي.

االحتاد اخلليجي يشيد بدور 
الكويت على الساحة الرياضية

أشاد احتاد كأس اخلليج العربي لكرة القدم الثالثاء بالدور 
الكبير لدولة الكويت على الساحة الرياضية ومساهماتها 
الفاعلة في النهوض بالكرة اخلليجية. جاء ذلك عقب موافقة 
جلنة الطوارئ باالحتاد في اجتماعها االول على اعطاء مهلة 
لدولة الكويت ملوافاة اللجنة باملوافقة على املشاركة في دورة 
كأس اخلليج العربي ال23 حلن رفع االيقاف من قبل االحتاد 
الدولي لكرة القدم. واوضحت اللجنة ان دول��ة الكويت داعم 
رئيس ملسيرة الرياضة اخلليجية بشكل عام وكرة القدم على 
وجه اخلصوص ال سيما ان املنتخب الكويتي هو صاحب اكثر 
عدد مرات الفوز باللقب اخلليجي وله ثقله ومكانته في البطولة. 
واك��دت ان تواجد دولة الكويت الدائم »يثري املنافسات بدون 
شك واحتاد كأس اخلليج العربي على ثقة تامة بالعودة القريبة 
للكرة الكويتية الى احملافل الدولية«. وصادق االجتماع برئاسة 
رئيس االحتادين القطري واخلليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن 
خليفة بن احمد آل ثاني على النظام االساسي لالحتاد اخلليجي 

لكرة القدم وكذلك اعتماد اللوائح الداخلية للجان.

األندية تختبر تعاقداتها اجلديدة 
مع استئناف الدوري السعودي

تعود منافسات دوري احملترفن السعودي لكرة القدم بعد 
توقف دام أكثر من ثالثة أسابيع بعد تدعيم معظم األندية 
صفوفها خالل فترة االنتقاالت احلالية مع استئناف املسابقة 
باجلولة السادسة عشرة اليوم اخلميس. واستفاد الهالل من 
خصم ثالث نقاط من منافسه االحتاد بعد مشكلة إدارية لالعبه 
السابق األرجنتيني مانسو ليتصدر املسابقة منفردا برصيد 
37 نقطة بفارق ثالث نقاط عن األهلي حامل اللقب وخمس عن 
النصر واالحت��اد. وبعد عودته من معسكره اخلارجي في دبي 
سيستضيف األهلي حامل اللقب فريق الشباب في قمة املرحلة 

مدعوما بالعراقي سعد عبد األمير املنضم من القادسية.
وقال مدرب الهالل والوحدة اإلماراتي السابق عبر حسابه 
على تويتر »مثل هذه الدورات ال يكون فيها تقييم حسب املراكز 
فال يوجد ترتيب للمشاركن بالدورة بل هناك إما اجتياز ملتطلبات 
الدورة أو عدم اجتياز. غير صحيح على االطالق حصولي على 
املركز األول بالدورة. وتفتتح اجلولة اليوم اخلميس مبباراتي 
ال��رائ��د وال��ت��ع��اون والقادسية والنصر بطل نسختي 2014 
و2015. وستقام ثالث مباريات يوم اجلمعة إذ يلتقي الباطن مع 
اخلليج والفتح مع الفيصلي وتختتم مباريات اليوم بقمة األهلي 
والشباب. ويسدل الستار على اجلولة بلقائي االحتاد مع الوحدة 

واالتفاق مع الهالل يوم األحد.

رحيل الظفيري يفجر أزمة 
في القادسية

يبدو أن إعالن القادسية السعودي عبر موقعه االلكتروني 
التعاقد مع أحمد الظفيري العب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية الكويتي مل��دة 5 ش��ه��ور، سيفجر أزم��ة ب��ن الالعب 

ومسؤولي ناديه السابق.
مصادر مؤكدة كشفت  أن الالعب وقع على عقد ينتقل مبوجبه 
إلى القادسية السعودي ملدة خمسة شهور فقط مقابل 200 ألف 
دوالر، وذلك دون احلصول على املوافقة الرسمية من قبل إدارة 
ناديه. وكشفت املصادر أن الظفيري استغل كونه العب هاو وال 
يرتبط بعقد مع القادسية الكويتي لذلك قرر الرحيل، على أن 
يحصل على بطاقته دولية مؤقتة من قبل االحتاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«.
ويسير الظفيري على خطى زميله وصديقه العب القادسية 
السابق والشباب السعودي احلالي سيف احلشان الذي جاء 

انتقال دون موافقة ناديه السابق أيضا.
الالفت في األمر، أن الالعبن الكويتين في السنوات اخلمسة 
األخيرة استغلوا عدم ارتباطهم بعقود مع أندية ومن ثم قرروا 
خ��وض جت��ارب احترافية البعض منها وهمي، حيث يصبح 

الالعب حرا ومن ثم يختار النادي الذي يلعب له في الكويت.
وحاول االحتاد الكويتي املنحل التصدي لهذه الظاهرة حيث 
قرر تسجيل الالعب الذي ينتقل خارجيا دون موافقة ناديه فور 

عودته كالعب محترف وليس كمواطن.
وج��اء ق��رار الظفيري بسبب متسك إدارة ناديه به ورفض 
العرض املقدم من قبل القادسية السعودي بسبب احلاجة جلهود 
الالعب امللقب مبهندس الكرة الكويتية من ناحية، ومن ناحية 
أخرى تالفي ثورة اجلماهير في ظل املوافقة على بيع أكثر من 

العب في املوسم اجلاري.

الشطي: طوينا صفحة 
كأس سمو ولي العهد

أكد زي��اد الشطي املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم 
بنادي القادسية الكويتي أنه مت طي صفحة نهائي كأس ولي 
العهد، والتي خسرها األصفر على يد الكويت بركالت الترجيح 
3-5. وقال الشطي: »أمامنا بطولتي كأس األمير، ودوري فيفا، 
وسنقاتل من أجل حتقيق لقبيهما، وهو أمر غير مستبعد على 
اإلط��الق«. وأض��اف: »القادسية كان الفريق األفضل في املباراة 
النهائية، لكن ق��در الله وم��ا ش��اء فعل، وه��ذا هو ح��ال ركالت 
الترجيح«. واستأنف القادسية أمس األربعاء تدريباته استعدادا 
ملواجهة اليرموك غ��دا اجلمعة في بطولة ك��أس األمير، مبينا 
ان داليبور منح الالعبن راحة من التدريبات الثالثاء اللتقاط 

انفاسهم مجددا.

ل حمود ملفي.. واجلهراء  العربي ُيسجِّ
يصف األمر ب� »السرقة«

أع��ل��ن ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي، رس��م��ًي��ا أمس  
األرب��ع��اء، تعاقده مع حمود ملفي العب 
اجلهراء السابق، وقام النادي بتسجيله في 

سجالت االحتاد الكويتي.
كان اجلهراء، رفع )ملفي( من كشوفات 
ال��ن��ادي، بعدما مت شطبه لتعديه على 
احلكم فهد سهيل املوسم املاضي في مباراة 
الفريق أم��ام خيطان بكأس ول��ي العهد، 
والتي ترتب عليها إيقاف عدد من الالعبن 
واإلداري�����ن ب��اجل��ه��راء، وش��ط��ب ملفي، 
وإبراهيم العتيبي، ومدير الكرة في وقتها، 

يوسف كرمي.
ورف���ع احت���اد ال��ك��رة، ك��اف��ة العقوبات 
اإلداري���ة على الالعبن، مب��ا فيها شطب 
ملفي، والعتيبي، السيما وأن احلكم تنازل 

عن حقه، وأبلغ االحتاد بذلك.
ويأتي تسجيل )ملفي( دونا عن رغبة 
اجلهراء، الذي سعى لرفع اإليقاف، وانتزاع 
تنازل من احلكم فهد سهيل، ليفتح الباب، 

أم��ام أزم��ة بن الالعب والعربي من جهة، 
ونادي اجلهراء من جهة أخرى.

وقال مصدر باحتاد الكرة: إن تسجيل 
ال��الع��ب واس��ت��خ��راج ب��ط��اق��ت��ه لصالح 

ال��ع��رب��ي، ج��اء بخطأ م��ن االحت���اد، ويتم 
العمل حالًيا إللغاء التسجيل، كون الالعب 
كان مشطوًبا، ويحق لناديه األصلي، وهو 

اجلهراء، تسجيله حال رغب في ذلك.

مصر تضيف أبو تريكة إلى قائمة اإلرهاب
ق��ال محامي محمد أب��و تريكة جنم كرة 
القدم السابق لرويترز الثالثاء إن السلطات 
امل��ص��ري��ة أدرج����ت الع���ب ال���ن���ادي األه��ل��ي 
ومنتخب مصر لكرة ال��ق��دم السابق على 
قائمة اإلرهاب بسبب مزاعم صلته بجماعة 

اإلخوان املسلمن احملظورة.
وكانت جلنة مشكلة للتحفظ على أموال 
وممتلكات اجلماعة قد جمدت أصول الالعب 

السابق.
وينفي أبو تريكة تقدمي أي دعم للجماعة 
التي تقول إنها سلمية. لكنه اعُتبر داعما 

حلملة انتخاب مرسي في 2012.
وي��ل��زم ق��ان��ون ملكافحة اإلره����اب صدر 
في 2015 وانتقدته بشدة جماعات دولية 
مدافعة عن حقوق اإلنسان السلطات املصرية 
بإعداد قائمة باألفراد والكيانات اإلرهابية 
كما ينص على عقوبات تتراوح بن السجن 

خمس سنوات واإلعدام.
وت��واج��ه م��ص��ر أك��ب��ر ال����دول العربية 
سكانا أعمال عنف متنامية في شمال سيناء 
حيث تنشط جماعة موالية لتنظيم الدولة 
اإلسالمية. وشهدت القاهرة وم��دن أخرى 

هجمات شنها متشددون.
وأب��و تريكة العب الوسط السابق الذي 
قاد منتخب مصر لنحو عشر سنوات موجود 
حاليا في اجلابون لتحليل مباريات بطولة 

كأس األمم األفريقية.
ورف���ض محاميه محمد عثمان حتديد 
موعد عودته إلى البالد لكنه قال إنه سيطعن 
على القرار ال��ذي أصدرته محكمة جنايات 

بالقاهرة.
وأض���اف عثمان أن ال��ق��رار شمل زه��اء 
1400 شخص آخرين اعتبروا أن لهم صالت 

مزعومة باإلخوان املسلمن.

حمود ملفي مع حسن عاشور بعد تسجيله باحتاد الكرة
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سلطان السويري

محمد أبو تريكة

مصر تستهل مشوارها في األمم األفريقية بتعادل مخيب مع مالي


