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ملف سعودي – بحريني -إماراتي لتنظيم
مونديال  2021للشباب
ت��ق��دم��ت ال��ب��ح��ري��ن وال�سعودية
واالمارات مبلف م�شرتك ال�ست�ضافة
ك�أ�س العامل لكرة القدم 2021
ملنتخبات حتت  20عاما ،بح�سب
ما ذكر االحتاد البحريني يف بيان
ر�سمي.
وج��اء يف البيان« :تقدمت مملكة
البحرين ر�سميا مبلف م�شرتك مع
اململكة العربية ال�سعودية ودولة
الإمارات العربية املتحدة ،بطلب
�إل��ى االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
«فيفا»؛ لتنظيم نهائيات ك�أ�س
العامل لل�شباب لكرة القدم «حتت
 20عام ًا» .»2021
و�أ�شار الى �أن تقدمي امللف ي�أتي
«�ضمن �إط���ار التعاون املتبادل
بني االحتادات الأ�شقاء ،وحر�صها
على تنظيم خمتلف الفعاليات
ال��ك��روي��ة ال��ك�برى ع��ل��ى جميع
الأ�صعدة مبا فيها الدولية� ،إذ تعد
فكرة امللف الثالثي امل�شرتك هي
الأول��ى من نوعها على امل�ستوى
اخلليجي؛ الحت�ضان ك�أ�س العامل
لفئة ال�شباب ،والتي �ستقام �سنة
.»2021
وك��ان االحت���اد ال���دويل �أع��ط��ى يف
 23اب��ري��ل امل��ا���ض��ي االحت����ادات
املن�ضوية الراغبة مهلة للتعبري
عن نيتها باال�ست�ضافة ،على ان
ت�ؤكد تر�شحها يف � 30أغ�سط�س
املقبل ،فيما يختار جمل�س فيفا
الدولة امل�ضيفة يف الربع االخري
من العام احلايل.
و�أكد �أمني عام االحتاد البحريني
�إبراهيم البوعينني تقدمي الطلب

• رئي�س االحتاد البحريني مع �إنفانتينو

ر�سميا الى الفيفا ،وق��ال «نعم،
تقدمنا بطلب ر�سمي م�شرتك مع
ال�سعودية واالم�����ارات لتنظيم
نهائيات ك�أ�س العامل لل�شباب
حتت  20يف العام  ،2021وتلقينا
ردا با�ستالمهم الطلب ر�سميا».
وا�ضاف البوعينني« :ي�أتي تقدمنا
بطلب م�شرتك ال�ست�ضافة البطولة

العاملية المتالك ال��دول الثالث
مقومات التنظيم واملتمثلة يف
املالعب الريا�ضية والبنى التحتية
وال��ك��وادر الب�رشية التنظيمية،
وق��د �سبق و�أن نظمت ال�سعودية
بطولة العامل لل�شباب ،ف�ضال عن
ا�ست�ضافة االمارات لنهائيات ك�أ�س
�آ�سيا الأخ�يرة ،والبحرين كذلك

رياضة

جماهير الهالل تودع البرازيلي إدواردو

التعاون يعين البرتغالي سيرجيو
مدرب ًا خلف ًا لبيدرو المستقيل

ا�ست�ضافت نهائيات بطولة �آ�سيا
لل�شباب».
وتابع« :امللفات امل�شرتكة تلقى
الرتحيب من قبل االحتاد الدويل،
لكن �ستكون الأم��ور حم�سومة من
قبلهم لالعالن النهائي عن مكان
ا�ست�ضافة البطولة بعد مراجعة
بقية امللفات املقدمة من الدول
الأخ�������رى ،وه����ي ح���ق م����شروع
للجميع ،وع��ادة هناك �إج��راءات
�إدارية وزيارات تفتي�شية ومراجعة
جميع امللفات من �أجل اختيار البلد
املنظم».
وتنطلق الن�سخة الثانية والع�رشون
اخلمي�س يف بولندا وت�ستمر حتى
15يونيو مب�شاركة  24منتخبا
بينها ال�سعودية بطلة ا�سيا حتت
 19عاما ،وقطر التي بلغت ن�صف
النهائي يف البطولة الأ�سيوية
«خ����سرت �أم���ام ك��وري��ا اجلنوبية
.»3-1
واقيمت الن�سخة االخرية يف كوريا
اجلنوبية عام  ،2017واحرز لقبها
املنتخب االنكليزي على ح�ساب
فنزويال.
وا�ست�ضافت تون�س الن�سخة االولى
عام  1977وال�سعودية ال�سابعة
يف  1989وقطر العا�رشة يف 1995
واالمارات الرابعة ع�رشة يف 2003
وم�رص ال�سابعة ع�رشة يف .2009
وبلغت قطر نهائي ن�سخة  1981يف
ا�سرتاليا عندما خ�رست امام املانيا
الغربية �صفر ،4 -فيما حلت م�رص
ثالثة يف  2001واملغرب رابعا يف
 2005ومثله العراق يف .2013

• باولو �سريجيو

�أعلنت �إدارة التعاون رحيل املدرب الربتغايل بيدرو �إميانويل عن تدريب الفريق
بعد يوم من نيله جائزة �أف�ضل مدرب يف دوري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
ون�رش النادي عرب ح�سابه يف تويرت �صورة للمدرب الربتغايل حتت و�سم «�شكر ًا
بيدرو �إميانويل» يف �إ�شارة �إلى رحيله بعد تلقيه جمموعة من العرو�ض .وقاد
�إمي���ان���وي���ل
ال��ت��ع��اون
�إلى حتقيق
ك�أ�س امللك
ل��ل��م��رة الأول����ى
يف تاريخه عقب
الفوز على احتاد
ج����دة يف امل���ب���اراة
النهائية بهدفني مقابل
هدف.
كما قاد بيدرو التعاون �إلى
حتقيق املركز الثالث يف
الدوري ال�سعودي ،مع العلم �أن
الفريق خا�ض حتت �إمرته  35مباراة،
فاز يف  ،21وتعادل  8مرات مقابل اخل�سارة
يف �ست .وبعد �ساعات من رحيل بيدرو� ،أعلنت �إدارة نادي
التعاون عن توقعيها عقد ًا مبدئي ًا مع املدرب الربتغايل باولو
�سريجيو لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول خلف ًا البن جلدته.
و�سيتم توقيع العقد النهائي خالل الأيام القليلة املقبلة بعد ح�ضور
املدرب �إلى بريدة لالتفاق مع �إدارة النادي على كافة بنود العقد
بني الطرفني .من جانب �آخر يبدو �أن الربازيلي كارلو�س �إدواردو
العب نادي الهالل يف طريقه للرحيل عن الزعيم ،بعد �ساعات
من خو�ضه مباراة فريقه الأخرية �أمام الدحيل القطري يف دوري
�أبطال �آ�سيا.
وحر�صت جماهري الهالل على توديع كارلو�س �إدواردو العب
الفريق ،حيث ب��ات رحيل الالعب قريبا للغاية ،يف ظل
العرو�ض املغرية التي و�صلت له خالل ال�ساعات املا�ضية.

الفريقان تأهال لربع نهائي أبطال آسيا

الوحدة اإلماراتي يتعادل مع اتحاد جدة ويتصدر مجموعته
�ضمن الوحدة الإماراتي �صدارة
جمموعته بعد عودته متعادال
 1-1من ار�ض االحتاد ال�سعودي،
على ا�ستاد مدينة امللك عبدالله
الريا�ضية يف جدة �ضمن اجلولة
ال�����س��اد���س��ة االخ��ي��رة م���ن دور
املجموعات لدوري ابطال ا�سيا
يف كرة القدم.
وك��ان الفريقان �ضمنا ت�أهلهما
�سابقا ،االحتاد على غرار مواطنيه
الن�رص والهالل والأه��ل��ي ،فيما
�سيكون الوحدة ممثل االم��ارات
الوحيد يف دور الـ 16بعد اق�صاء
الو�صل والعني.
ورف��ع ال��وح��دة ر�صيده ال��ى 13
نقطة مقابل  11لالحتاد .وافتتح
امل�ضيف الت�سجيل عرب الربازيلي
رومارينيو « »68وعادل �رسيعا
حممد املنهايل.
وي��ل��ت��ق��ي يف ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي يف
منطقة غرب ا�سيا ال�سد القطري
م��ع م��واط��ن��ه ال��دح��ي��ل ،االهلي
ال�سعودي مع مواطنه الهالل،
االحت��اد ال�سعودي مع مواطنه
الن�رص او ذوب اه��ان ا�صفهان
االيراين ،والوحدة االماراتي مع
الن�رص او ذوب اهان.
وتقا�سم ال��ف��ري��ق��ان ال�سيطرة
على جم��ري��ات ال�شوط الأول،
وك��اد االحت��اد يفتتح الت�سجيل
بعد مرور ربع �ساعة ولكن كرة
الت�شيلي ك��ارل��و���س فيالنويفا
القوية ت�صدى لها احلار�س را�شد
ال�����س��وي��دي وح��ول��ه��ا ب�صعوبة
بالغة لركنية.
والح��ت فر�صة حمققة لالحتاد

وتقدم الريان بهديف رودريغو
تاباتا بعد خ��ط��أ دف��اع��ي «»1
واملدافع االوروغوياين غونزالو
فيريا من ركنية لتاباتا «،»22
رد عليهما ���س��اردور مرزاييف
« »35وت��ي��م��ور خ��ودج��ا
ع��ب��داخل��ال��ق��وف «47
و.»61

• جانب من لقاء االحتاد والوحدة

ولكن ال��دف��اع تدخل يف الوقت
املنا�سب وابعد الكرة عن منطقة
اخلطر.
وارت��ق��ى الربازيلي رومارينيو
لكرة و�صلته من ركنية قبل �أن
يلعبها بجوار القائم « .»37و�أنقذ
فواز القرين مرماه من هدف حمقق
للوحدة عندما ت�صدى برباعة
لكرة �سلطان الغافري القوية.
ويف ال�شوط الثاين الذي �سيطر
االحتاد على معظم دقائقه� ،أ�ضاع
فيالنويفا فر�صة ثمينة عندما
تباط�أ يف ت�سديد الكرة ليبعدها

الدفاع عن منطقة اخلطر.
وجنح االحتاد يف �أخذ الأ�سبقية
عندما ك�رس رومارينيو م�صيدة
الت�سلل ولعب الكرة �إلى ي�سار
ال�سويدي « ،»68ولكن الوحدة
وم���ن هجمة ��سري��ع��ة ا�ستطاع
تعديل النتيجة عندما ا�ستثمر
حممد املنهايل ك��رة ف�شل فواز
القرين يف الإم�ساك بها ليلعبها
داخل املرمى.
والح����ت فر�صة
ثمينة لالحتاد
مل�����ع�����اودة

التقدم ولكن كرة نا�رص ال�شمراين
ارتطمت بالقائم قبل �أن تعود
ويلعبها ف��ي�لان��وي��ف��ا بجانب
القائم.
ويف املجموعة عينها ،فرط
الريان القطري بتقدمه بهدفني
وخ�رس مباراته اخلام�سة �أمام
م�ضيفه لوكوموتيف االوزبك�ستاين
 3-2يف ط�شقند،وجتمد ر�صيد
الريان عند  3نقاط من انت�صاره
ذه��اب��ا على لوكوموتيف،
فيما رف��ع االخ�ير ر�صيده
الى �سبع نقاط.

ٍ
ناد مصري على غرار بيراميدز
تجربة إماراتية لشراء
• علي مبخوت

الجزيرة يرحب برحيل مبخوت التحاد جدة بشروط

رح���ب جم��ل�����س �إدارة ن��ادي
اجل���زي���رة الإم����ارات����ي برحيل
الالعب ال��دويل علي مبخوت ،مهاجم
وهداف الفريق� ،إلى �صفوف احتاد جدة
ال�سعودي املناف�س يف دوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان لكرة القدم.
وا�شرتط م�س�ؤولو اجلزيرة ،احل�صول على
مبلغ مادي يليق بقدرات الالعب ،الذي قدم
م�ستويات متميزة للغاية مع الفريق ،على
مدار ال�سنوات الأخرية.
وي�سعى احت��اد ج��دة للتعاقد مع مهاجم
قوي ميتلك خربات بالدوريات اخلليجية
وكذلك دوري �أبطال �آ�سيا ،من �أجل العودة
للمناف�سة بقوة على البطوالت املحلية
والعربية والقارية.

وكان احتاد جدة �ضمن الت�أهل �إلى دور ال�ستة ع�رش
بدوري �أبطال �آ�سيا ،كو�صيف للمجموعة الثانية
بعد �أن تعادل مع �ضيفه الوحدة الإماراتي .1 - 1
وينتظر االحتاد يف دور ال�ستة ع�رش ،القائز من
املباراة التي �ستجمع بني مواطنه الن�رص ونظريه
ذوب �آه��ن �أ�صفهان الإي��راين يف ختام مناف�سات
املجموعة الأولى بدور املجموعات للم�سابقة.
ويف �سياق اخر �سيكون الدوري امل�رصي على موعد
مع جتربة جديدة لال�ستثمار �سيتم الك�شف عنها
خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة ،مماثلة ملا حدثت
مع نادي برياميدز اململوك لرئي�س االحتاد العربي
لكرة القدم.
ودخ��ل رج��ل الأع��م��ال الإم��ارات��ي ال��دك��ت��ور فهد
املرعبي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة ا�ستثمارية،
يف مفاو�ضات مكثفة ل�رشاء �أحد الأندية ال�صاعدة

حدي ًثا �إلى الدوري امل�رصي املمتاز لكرة القدم.
و�أو�ضح املرعبي� ،أنه ميلك بالفعل � ً
أهدافا كبرية
�ستفيد الكرة امل�رصية و�سيتم الإع�لان عنها يف
الوقت املنا�سب مبجرد اكتمال املفاو�ضات.
و�أك��د ع�صام الفهيم ،رج��ل الأع��م��ال الإماراتي
وال�رشيك �ضمن املجموعة �أن التفاو�ض جار
حل�سم �صفقة �رشاء �أحد الأندية امل�رصية و�إنهاء
الإجراءات القانونية مو�ضح ًا �أن الدوري امل�رصي
جاذب لال�ستثمار بعد جناح جتربة برياميدز.
وكان رئي�س االحتاد العربي لكرة القدم قد قام
ب�رشاء نادي الأ�سيوطي �سبورت وتغيري ا�سمه �إلى
برياميدز وناف�س بقوة على لقب الدوري ويحتل
الفريق حال ًيا املركز الثالث ،كما حقق الفوز على
قطبي الكرة امل�رصي الأهلي «مرتني» والزمالك
مرة.

النصر سيتخلي عن موسى من أجل عيون كاريلو
�سيطر مهاجم الهالل املعار من بنفيكا الربتغايل
�أندريه كاريلو ،على الأحداث الريا�ضية خالل اليومني
ال�سابقني يف اململكة العربية وال�سعودية واخلارج،
على حد �سواء ،نظرا حلالة التناف�س ال�شديد بني
ناديه احلايل الهالل ،وبطل الدوري ال�سعودي الن�رص،
على ا�ستقطابه.
م�صادر �صحافية نيجريية� ،أكدت �أن الن�رص يطمح يف �أن
يكون كاريلو ،بديال ملهاجمه النيجريي �أحمد مو�سى،
الذي يعد �أغلى �صفقة يف تاريخ الكرة ال�سعودية،

حيث �أكدت م�صادر النادي �أن مو�سى لن يوا�صل جتربته
يف ال�سعودية للمو�سم املقبل ،و�أن كاريلو �سيكون
بديال منا�سبا �إلى جانب املهاجم املغربي عبدالرزاق
حمدالله ،الذي ت�ألق يف املو�سم املنق�ضي ،برتبعه
على عر�ش الهدافني ،وم�ساهمته ب�شكل كبري يف حتقيق
الن�رص لقب دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان.
لكن الأمر لن يكون بهذه ال�سهولة ،حيث يرتبط كاريلو
بعقد مع ناديه الأ�صلي بنفيكا ،ويف الوقت ذاته ،ف�إن
ناديه احلايل الهالل ال�سعودي ،ي�أمل يف �رشائه ب�شكل

نهائي ،بعد امل�ستوى الكبري الذي قدمه يف املو�سم
املا�ضي ،وحالة الر�ضى والقبول التي �أوجدها مع
جماهري النادي.
امل�صادر �أكدت �أن الهالل عقد لقاء مع وكيل الالعب
البريويف ،وقدم عر�ضا بقيمة  17مليون دوالر ،ل�رشائه
من بنفيكا ،لكن م�صادر �أخرى بينت �أن الن�رص دخل
على خط ال�صفقة ،وقدم عر�ضا و�صل �إلى  20مليون
دوالر ،ما �سيجعل من كاريلو �أغلى �صفقة يف تاريخ
الكرة ال�سعودية على الإطالق.

• �أندريه كاريلو

