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ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي

عقب فوزه بثالثية نظيفة على الشرقية ضمن الجولة الـ 12

الهالل واالحتاد يواجهان الشباب واالتفاق

األهلي يواصل عزف سيمفونية االنتصارات

الرياض ـ خالد المصيبيح 

تســتأنف اليوم لقاءات 
اجلولــة الـ11 مــن الدوري 
السعودي لكرة القدم بثالثة 
لقاءات ســيكون فيها لقاء 
الهالل املتصدر مع الشباب 
فيمــا  االبــرز،  اخلامــس 
ســيحظى لقاء االحتاد مع 
االتفاق بجانب من االهمية 

نظرا الهميته للفريقني.
في الرياض، يلتقي الهالل 
مع الشباب في محاولة من 
»األزرق« لالســتمرار فــي 
صدارته رغم انه ســيدخل 
فــي اختبــار صعــب مــع 
مدربه الســابق والشــباب 
احلالي سامي اجلابر الذي 
سيبحث عن ايقاف الفريق 
الهاللي والعودة للمنافسة 
على املراكز املتقدمة، فيما 
ستكون خسارته لو حدثت 
مبنزلة االبتعاد عنها كثيرا، 
حيث ســيصل الفارق الى 
8 نقــاط يصعــب عليــه 

تعويضها.
الــى  الهــالل  ويســعى 
املنافســني  اســقاط احــد 
الشباب، فيما ساد التفاؤل 
الشــبابي  الفريق  انصــار 
ومدربــه بعد عودة مهاجم 
الفريــق وهدافه اجلزائري 

محمد بن يطو. 
وتشهد مدينة جدة لقاء 
آخر ال يقل اهمية عن سابقه، 
فيدخــل االحتــاد فــي لقاء 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

واصل األهلي مسلسل 
انتصاراتــه وتغلب على 
ضيفه الشرقية 3-0، على 
ملعب السالم، في اجلولة 
الـــ 1٢ ملســابقة الــدوري 
القــدم،  املصــري لكــرة 
ليقتنص فرصة تعادالت 

كل منافسيه. 
ويعد هذا الفوز الثالث 
التوالــي لألهلــي،  علــى 
بثالثية نظيفة، بعد تغلبه 
على طالئع اجليش والنصر 
للتعدين ليرفع رصيده إلى 
3٢ نقطة، لينفرد بصدارة 
الــدوري بفــارق 4 نقاط 
عن املقاصـــة، فيما جتمد 
رصيد الشرقيـــــة عنـــد 

7 نقــاط.
وسجل ثالثية األهلي كل 
من وليد ســليمان وأحمد 
فتحي ومؤمــن زكريا في 

الدقائق 10 و69 و87.
املباراة  بــدأ األهلــي، 
بضغــط هجومــي بغية 
إدراك هــدف مبكــر مــع 

صعب وهو ثاني الترتيب 
الســادس  االتفــاق  امــام 
وبينهما 3 نقاط والفريقان 
ظهرا في اجلوالت االخيرة 
بــأداء الفــت وكســبا آخر 
لقاءاتهمــا بالثالثة، وتظل 
النقاط الثالث طموحا كبيرا 

متريرة عرضية من علي 
معلول دون متابعة، قبل 
أن يخطف وليد سليمان 
التقــدم للفريــق  هــدف 
األحمر في الدقيقة 10 من 
متريرة رائعة اســتغلها 
وحولهــا داخل الشــباك 

بسهولة.
وفي الدقيقة 69، جنح 
األهلي في تسجيل الهدف 
الثانــي عن طريــق أحمد 
فتحي، بعد متريرة رائعة 
من عبداهلل السعيد ليسجل 
هدفــا مميزا علــى الطائر 
ويحرز هــدف االطمئنان 

للفريق األحمر.
وجنــح البديــل مؤمن 
زكريا في تسجيل الهدف 
الثالث من متريرة استغلها 
بتســديدة رائعة ســكنت 
الشــباك ببراعة، وحاول 
الشــرقية تســجيل هدف 
الوجــه ولكن  حفظ مــاء 
األهلي حافظ على نظافة 
شباكه لينتهي اللقاء بفوز 

مهم للفريق األحمر.
من جهته، أعرب املدير 

التمسك  للفريقني من اجل 
بآمــال البقــاء فــي دائــرة 
املنافســة على اللقب الذي 
يدور حاليا بني 6 فرق، اال 
ان هناك عوامل رمبا تساعد 
املستضيف- االحتاد ابرزها 
عامــال االرض واجلمهــور 
متى ما جنح في استغاللها 
ملصلحتــه، اال ان االتفــاق 
وطوال لقاءاته السابقة لم 
يستقر على اداء ثابت وهو 

ما يجعله غامضا.

الفني لفريق األهلي، حسام 
البدري، عن سعادته بالفوز 
الذي حققه على الشرقية، 
وأنه راض عن أداء فريقه 
خاصة أن األهلي يعاني من 
ضغط بدنــي بعد العودة 
من محافظة أســوان قبل 

يومني فقط.
واشــرك البدري للمرة 
االولــى احلــارس محمــد 
الشــناوي والــذي قــدم 
مســتوى جيــدا، وهو ما 
يعكس مدى التنافسية بني 
حــراس الفريق وجاهزية 

الالعبني حتى البدالء.
البــدري  اعــرب  كمــا 
عــن ســعادته مبشــاركة 
املهاجم عمــاد متعب بعد 
غياب واستعادته عافيته 
البدنية بعد سلســلة من 
اإلصابات، مؤكدا أنه أشرك 
متعب عن قناعة تامة ألنه 
مهاجم مخضرم ويحتاجه 

في املرحلة املقبلة.
فيما أكد عالء عبدالعال، 
لفريــق  الفنــي  املديــر 
الشرقية، أن الهزمية أمام 

وفــي آخر لقاءات اليوم 
يلتقي القادسية والرائد في 
لقاء من اجــل االبتعاد عن 
املتأخرة بالنســبة  املراكز 
للقادسية قبل االخير الذي 
ال يزال بدون حالة فوز بعد 
10 جوالت سابقة، بينما يأمل 
الرائد فــي الوصول ملركز 
انــه افضل  جيــــد خاصة 
الفــــرق في اجلزء الثــاني 
من الترتيــــب حـيـــث يحل 
حاليا في املركـــز السابــع.

األهلي ترجع للفوارق في 
القدرات بني الفريقني.

رباعية للمصري 
وحــــافـــظ املصــري 
البورسعيدي على مسلسل 
انتصاراتــه وحقق الفوز 
الثالث على التوالي بتغلبه 
على مضيفه الداخلية 4-٢ 
علــى ملعب بــرج العرب 

باإلسكندرية.
وارتفع رصيد املصري 
بقيادة املدرب حسام حسن 
إلى ٢٢ نقطة متقدما للمركز 
اخلامس، بينما جتمد رصيد 
الداخلية عند 9 نقاط فقط.
إنبي مسلسل  وواصل 
نزيف النقاط بعد تعادله 
مـــع مضيفـــــه أســـوان 

.1-1
ورفع أســوان رصيده 
إلى 6 نقاط في املركز قبل 
األخير، وارتفع رصيد إنبي 
إلى 11 نقطة في املركز الـ11.
إنبــي 5 هزائم  وتلقى 
متتالية قبــل التعادل مع 

أسوان.

املصري يهزم 
الداخلية.. وتعادل 

إنبي وأسوان

املشاركة األولى 
للحارس الشناوي 

مع األهلي

جائزة احللم 
اآلسيوي لالحتاد 

القطري

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
5:٢5mbc pro sports 3القادسية ـ الرائد
٢ 7:40mbc pro sportsاالحتاد ـ االتفاق
7:55mbc pro sports 1الهالل ـ الشباب

أكد دعمه للرياضيني من منتسبي وزارة الداخلية

الفهد: اخلالد من الداعمني للرياضة

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد، ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد ال يدخر جهدا 
في دعــم الرياضة بصفة عامــة والرياضة 
الشــرطية بصفة خاصة، ألنه يؤمن إميانا 
عميقا بأن الرياضة ميدان للتنافس اإلنساني 
النبيل وتوجه مهم وضروري لتنمية اللياقة 
البدنية والثقة بالنفس ليبدع رجال األمن 
في أداء املهام املنوطة بهم على خير وجه.

وأوضــح الفريــق الفهد ان هــذا االجتاه 
أدى إلــى خلق جيل من األبطال واملتفوقني 
رياضيا في مختلف األلعاب والبد من العمل 

على تنمية هذه املواهب وتطويرها.
جاء ذلك خــالل االجتماع الذي ترأســه 
الفريــق الفهد، فــي مكتبه أمــس بحضور 
املستشــار اخلاص لنائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشــيخ 
أحمد العبداهلل اخلليفة، والوكيل املســاعد 
لشــؤون اخلدمات املســاندة اللــواء د.عيد 
بوصليــب، ورئيــس مجلــس إدارة احتاد 
الشرطة الرياضي اللواء عبداهلل املهنا، ونائبه 
الوكيل املساعد للشــؤون املالية واإلدارية 
بالتكليف وليد الصانــع، وأعضاء مجلس 
إدارة االحتاد واملكتب االستشاري والشركة 
املنفذة ملشروع مركز الفروسية التابع الحتاد 

الشرطة الرياضي لوزارة الداخلية.
وقد استعرض الفريق الفهد مع احلضور 

مشــروع مركز الفروسية، مشــيرا الى انه 
يعــد صرحــا جديــدا ينضم إلــى منظومة 
إجنازات املنشآت الرياضية األمنية والذي 
يســتهدف خدمــة كل الرياضيــني وخاصة 
الفرسان باملؤسسة األمنية، مطالبا بإجراء 
دراســة متأنية الســتكمال التجهيزات في 
ضوء االحتياجات املســتقبلية واخلدمات 
اإلضافية، وبحث واســتعراض مناذج من 
مياديــن ومراكز الفروســية العاملية وأبرز 
التقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة 
ليخرج مركــز الفروســية منوذجا متميزا 

وفريدا في هذا املجال.
وأكد الفريق الفهد أن املركز البد أن ميثل 
نقلة نوعيــة ويلبي الطموحــات والنظرة 
املســتقبلية خلدمة رياضة الفروسية على 
غــرار أحدث املعايير العامليــة، مضيفا، ان 
توجيهات اخلالد أن تتاح لفرسان املؤسسة 
األمنية كافة اإلمكانــات الفنية والتدريبية 
ليواصلوا حتقيق إجنازاتهم الرياضية محليا 

وإقليميا ودوليا.
ومن جانبه، توجه اللواء املهنا بالتقدير 
واالمتنــان، لنائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، ولوكيل وزارة الداخلية، 
على دعمهما ومســاندتهما الحتاد الشرطة 
الرياضــي، مؤكدا بذل كل ما في الطاقة من 
أجل النهوض بالرياضة الشــرطية ورفعة 

شأنهـا.

الفريق سليمان الفهد خالل ترؤسه االجتماع

تغيير نظام كأس االحتاد القاري

»مسابقات اآلسيوي« تؤكد منح »األزرق« مهلة أخيرة

لغز بلهندة احملير بني نيس واملغرب

اعتمد املكتــب التنفيذي الحتاد الكرة 
اآلسيوي توصية جلنة املسابقات لتغيير 
نظام بطولــة كأس االحتــاد، بحيث يتم 
تقســيم الفرق املشــاركة علــى 5 مناطق 

جغرافية.
وسيبقى نظام املنافسة في منطقة غرب 
آسيا التي سيطرت على اللقب في السنوات 
األخيرة دون تغيير، على أن يكون هناك 
نهائي ملنطقة غرب آســيا، ويتأهل الفائز 

منه إلى نهائي كأس االحتاد اآلسيوي.
وفي املقابل، يتنافــس أبطال املناطق 
اجلغرافيــة األخرى )آســيان، الوســط، 
اجلنوب والشرق(، ضمن ملحق إقليمي، 
وبحيث يتأهل الفائز من هذا امللحق خلوض 
النهائي مبواجهة بطل منطقة غرب آسيا.

ويتواجه بطل غرب آسيا مع بطل امللحق 
اإلقليمي للمناطق األخرى في الدور النهائي، 
ومت وضــع توصية بإقامة الدور النهائي 
اعتبارا من عام ٢018 مرة في الشرق، ومرة 

في الغرب.
وسيساهم النظام اجلديد في البطولة 
في مســاعدة فــرق االحتــادات الوطنية 
األقل تصنيفا من أجل املشاركة وخوض 
املنافسات على املستوى القاري، مبا يتوافق 
مع إطار الرؤية واملهمة في االحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
على جانب آخر، قررت جلنة املسابقات 
باالحتاد اآلسيوي اختيار الصني من أجل 
استضافة بطولة آسيا حتت ٢3 عاما لعام 

٢018، وستقام في 4 مالعب في 4 مدن.

ومت حتديد املدن املضيفة وهي: كونشان، 
تشانغشــو، جياجنويــن وتشــانغزو، 
وســيعمل االحتاد اآلســيوي مع اللجنة 
احمللية املنظمة من أجل الترتيبات النهائية.
وفــي ســياق منفصل، أوصــت جلنة 
املســابقات أنه من الضــروري )كما كان 
احلــال في بطولة آســيا لكــرة الصاالت 
وبطولة آسيا حتت 16 عاما ٢016( حتديد 
موقف نهائي حول مشــاركة الكويت في 
التصفيات املؤهلة لكأس آسيا قبل شهر 

على األقل من موعد القرعة.
وشارك »األزرق« في التصفيات األولية، 
وتأهل إلى تصفيات كأس آسيا ٢019 بعدما 
حصــل على املركز الثالــث في املجموعة 

السابعة.
وتقــام تصفيــات كأس آســيا بنظام 
مباريــات ذهاب وإياب خــالل الفترة من 

٢8 مارس ٢017 حتى ٢7 مارس ٢018.
وبعد قرار االحتاد الدولي »فيفا« إيقاف 
االحتاد الكويتي بتاريخ 16 أكتوبر ٢015، 
ومنعه من املشاركة في أي فعاليات لكرة 
القــدم، فــإن »األزرق« غيــر مؤهل حاليا 
للمشاركة في الدور النهائي من تصفيات 
كأس آسيا ٢019، علما ان قرعة الدور النهائي 
من التصفيات ستقام يوم 18 يناير ٢017.

وأوضحت جلنة املسابقات انه في حالة 
استمرار إيقاف الكويت حتى 18 اجلاري، 
فإن »األزرق« سيكون غير مؤهل للمشاركة 
في الدور النهائي مـــــن تصفيــات كأس 

آسيــا ٢019.

حالة من التناقض يعيشها املغربي يونس 
بلهندة في مســتواه هذا املوســم، حيث يقدم 
عروضــا رائعة مع ناديه نيس ويعتبر حاليا 
من أبرز الالعبني في الدوري الفرنســي، لكن 
أداءه مع املنتخب املغربي يبقى متواضعا، وال 
يقدم مع »األسود« ذلك املستوى الذي ينتظره 
اجلمهور املغربي ووسائل اإلعالم، وكذلك اجلهاز 

الفني الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد.
وتألــق بلهندة مجددا مع نيس في اجلولة 
الـ15 بالدوري الفرنسي، بعدما قاد نيس لفوز 
ثمني بهدف دون رد على غانغان، وكان مسجل 

الهدف الوحيد في الدقيقة اخلامسة.
وتعــرض بلهنــدة النتقــادات كثيــرة من 
اجلمهــور املغربي ووســائل اإلعــالم، بعدما 

واصل أداءه املتواضع مع األسود، في املباراة 
الصعبة أمام ساحل العاج في اجلولة الثانية 
مــن كأس العالم ٢018، والتــي أقيمت مؤخرا 

وانتهت بالتعادل.
وقدم بلهندة مجددا مستوى ضعيفا ما جعل 
رينارد يغيره في الشــوط الثانــي، وطالبت 
وسائل االعالم بعدم استدعائه مجددا، لفشله 
في تقدمي اإلضافة املطلوبة منذ عودته لتمثيل 

أسود األطلس.
وابتعد بلهندة طويال عن املنتخب املغربي، 
بسبب فشل جتاربه األخيرة مع دينامو كييڤ 
األوكراني وشالكه األملاني، غير أن تألقه األخير 
مع نيس جعل رينارد يستدعيه في املباريات 

األخيرة.

قرار »العربي والساملية« األحد
أحمد السالمي

علمــت »األنبــاء« مــن مصادر فــي جلنة 
املســابقات عن تأجيلها إصدار القرار النهائي 
حيــال قضيــة العربــي والكويت والســاملية 
واجلهراء »قلب النتائج« والتي أصبحت محل 
جــدل لتأخر صــدور القرار احلاســم في هذه 
القضية التي شــغلت الشارع الرياضي خالل 

الفترة املاضية بسبب عدم وضوح الرؤية.
وكان مجلس إدارة ناديي العربي والساملية 
قدما احتجاجا رسميا إلى احتاد الكرة على خلفية 
مشــاركة فهد الهاجري مع الكويت ومشاركة 

بندر سليمان وفيصل زايد رغم إيقافهم، حيث 
استند الناديان في مشاركة الالعبني على الكتاب 
املوجه من أمني عام احتاد كرة القدم د. محمد 
خليل الذي أكد صحة مشاركتهم وعدم وجود 

أي عائق أمامهم.
ومن املتوقع أن تصدر جلنة املسابقات القرار 
النهائــي في الطعن املقدم مــن ناديي العربي 
والساملية األحد القادم على أبعد تقدير، حيث 
أشــار املصدر إلى أن الهدف من تأجيل القرار 
لتمكــني كل الفرق من املشــاركة وضمان عدم 
تنفيذ العربي والساملية تهديدهما باالنسحاب 

من بطولة الدوري.

األسترالية »كايتلن« أفضل العبة في آسيا

»عموري« األفضل بالقارة الصفراء
أبقــى اإلماراتــي عمــر 
عبدالرحمــن جائزة افضل 
العب في آسيا في اإلمارات 
للعــام الثاني على التوالي، 
بعــد فــوزه بها فــي احلفل 
السنوي الذي أقامه االحتاد 
اآلســيوي لكرة القــدم في 

ابوظبي.
وتفوق عبدالرحمن )٢5 
عاما( على العراقي حمادي 
احمد والصيني وولي، ليسير 
علــى خطى مواطنــه احمد 
خليــل الذي فــاز باجلائزة 
العام املاضي على حســاب 
عبدالرحمن نفسه والصيني 

جينغ جي.
وكان فــوز عبدالرحمن 
باجلائــزة التي متنح خالل 
احتفــال لتوزيــع جوائــز 
ألفضل الالعبــني واملدربني 
في القارة، متوقعا بعدما قدم 
هذه الســنة عروضا الفتة، 
قاد خاللها منتخب بالده الى 
الدور احلاسم من التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة ملونديال 

٢018 في روسيا.
كمــا نــال عبدالرحمــن 
مؤخــرا جائزة افضل العب 
أبطــال آســيا  فــي دوري 
بعدمــا قاد فريقه العني الى 
نهائي املســابقة التي ذهب 
لقبها لتشــونبوك الكوري 

اجلنوبي.
وفي فئة السيدات، نالت 
االســترالية كايتلــن فورد 
جائــزة افضل العبــة على 
حســاب مواطنتها ليزا دي 

فانا والصينية تان روين.
اجلوائــز  ابــرز  وفــي 

االخــرى، نــال الكاميروني 
عيسى حياتو رئيس االحتاد 
االفريقي لكرة القدم جائزة 
املاســة اآلســيوية، وفــاز 
الكــوري اجلنوبي تشــوي 
كانغ-هــي بجائــزة افضل 
مــدرب بعدما قــاد مواطنه 
تشونبوك للفوز بلقب دوري 
أبطال آسيا للمرة الثانية في 
تاريخه على حساب العني.

الفائزيــن  اختيــار  ومت 
بجوائز حفل االحتاد اآلسيوي 
حيث حصل على لقب افضل 

العــب: عمــر عبدالرحمــن 
)اإلمــارات( وافضــل العبة: 
كايتلن فورد )استراليا(، أما 
جائزة احللم اآلســيوي فقد 
حصل عليها االحتاد القطري 
لكرة القدم، كما حصل االحتاد 
الياباني لكرة القدم على جائزة 
افضل احتــاد وطني متطور 
وحصل االحتاد الهندي على 
جائــزة افضل احتــاد وطني 
صاعــد، فيما حصــل احتاد 
بوتــان علــى جائــزة افضل 

احتاد وطني طامح.

وذهبــت جائــزة تقدير 
رئيــس االحتاد اآلســيوي 
للواعديــن لــكل مــن، فئة 
االحتــاد املتطــور لالحتاد 
االسترالي واالحتاد الصاعد 
للفلبيني، فيما ذهبت جائزة 
االحتاد الطامــح إلى احتاد 

بروناي دار.
أمــا جائزة افضل مدرب 
)رجال(: تشــوي كانغ هي 
من كوريا اجلنوبية، وجائزة 
افضل مدرب )سيدات(: تشان 

ين تينغ من هونغ كونغ.

عمر عبدالرحمن يتسلم جائزة أفضل العب من الشيخ سلمان بن ابراهيم

املواجهة تتجدد بني الهالل والشباب اليوم 


