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بني ياس يتعاقد مع البلوشي ...والعين والوصل يطلبان وادي

التزكية تحسمها في  10واالقتراع يفصل في الهالل والرائد

أزمة « ناصر – جابرييل»
تهدد نزاهة الدوري اإلماراتي

إغالق باب الترشح النتخابات األندية
السعودية رسمي ًا

ق����ررت جل��ن��ة االن�����ض��ب��اط يف
احت��اد ك��رة ال��ق��دم الإم��ارات��ي،
خالل اجتماعها ،ت�أجيل البت
يف ال�شكوى املقدمة من نادي
الإم����ارات �ضد الالعبني ماجد
نا�رص ،حار�س �شباب الأهلي،
وجابرييل ،العب الفجرية� ،إلى
 19يونيو احلايل.
فيما �أكد حممد العو�ضي ،رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة الإمارات لكرة
القدم� ،إمكانية ت�صعيد ال�شكوى
�إلى اللجان القانونية باالحتاد
ال��دويل للكرة «الفيفا» �أو �إلى
املحكمة الريا�ضية الدولية
«ال��ك��ا���س»� ،إذا مل يكن احلكم
ل�صالح ناديه من قبل اللجان
القانونية باالحتاد الإماراتي
للكرة.
وكان نادي الإم��ارات ،قد تقدم
ب�شكوى �إل��ى جلنة االن�ضباط،
وطالب فيها باعتبار الفجرية
خا�رس ًا من �شباب الأهلي ،3-0
مع العلم �أن الفجرية فاز بتلك
املباراة  ،1-3ليبقى يف دوري
اخلليج ال��ع��رب��ي ،فيما هبط
الإم�����ارات ال��ى دوري الدرجة
الأولى ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى فيديو
لالعب الفجرية فرناندو جابرييل
وه��و يلمح ال��ى م��اج��د نا�رص
بالزاوية التي �سي�سدد فيها ركلة
جزاء خالل املباراة.
ويف �سياق �آخر �أعلن بني يا�س،
التعاقد ر�سميا ،مع الالعب �سامل
البلو�شي ،قادما من الوحدة،
بعقد ميتد حتى عام .2022
ويلعب �سامل �صاحب الـ 21عاما،
يف خط الو�سط ،ويعترب ثالث
�صفقات بني يا�س منذ افتتاح
�سوق االنتقاالت ال�صيفية،وال
يتجاوز معدل �أعمار �صفقات بني
يا�س الـ 3حتى الآن  22عام ًا ،ما
يعك�س �سيا�سة النادي اجلديدة يف
التعاقدات.
جدير بالذكر� ،أن التوقيع كان
يف مقر النادي بال�شاخمة مبدينة

النصر يفاجئ
الجميع بعدم
ترشح أحد
للرئاسة

• ماجد نا�رص متهم بعدم النزاهة

بني يا�س ،بح�ضور رئي�س �رشكة
بني يا�س لكرة القدم ،الدكتور
�سامل جريب ،و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،ووكيل �أعمال الالعب،
حممد العطا�س.
ويف مو�ضوع �آخر اقرتب الالعب
الدويل الفل�سطيني حممود وادي،
مهاجم امل�رصي من االنتقال �إلى
ال��دوري الإم��ارات��ي بعدما تلقى
عر�ضني ع��ن ط��ري��ق وكيله من
ناديي الو�صل والعني.
وكان م�س�ؤولو النادي امل�رصي
قد عقدوا جل�سة منذ �شهرين مع
مهاجم منتخب فل�سطني ،ملعرفة
مطالبه لتمديد عقده من النادي
الأخ�رض.

ورف�����ض وادي مت��دي��د ع��ق��ده مع
الفريق الأخ�رض ،بعدما �أقنعه
وكيله بعدم التجديد نظرا لتلقيه
ع��دة عرو�ض عربية �أب��رزه��ا من
العني والو�صل ،بجانب عرو�ض
�أخرى من الدوري العراقي وكذلك
ال�سعودي.
ومن املنتظر �أن يعقد جمل�س �إدارة
امل�رصي جل�سة مع حممود وادي،
خ�لال الأي���ام املقبلة ملحاولة
�إق��ن��اع��ه ب��ال��ت��ج��دي��د،ويف حال
مت�سكه مبوقفه �سي�ضطر امل�رصي
�إلى بيعه لتحقيق ا�ستفادة مالية
م��ن رحيله ،خا�صة و�أن عقده
ينتهي مع الفريق البور�سعيدي
بنهاية املو�سم املقبل.

ُ�أغلق ب�شكل ر�سمي ،باب الرت�شح لرئا�سة
جمال�س �إدارات الأندية املحرتفة ال�سعودية،
ملدة � 4سنوات مقبلة.
و�أنهت الهيئة العامة للريا�ضة ،فرتة والية
جميع الر�ؤ�ساء املكلفني للأندية املحرتفة،
وفتحت باب االنتخابات ر�سم ًيا ،يوم الأحد
املا�ضي ،املوافق  9يونيو  ،2019الختيار
جمال�س �إدارات جديدة.
ومل يتقدم �سعود �آل �سويلم ،مبلف �أوراق
تر�شحه لرئا�سة ن��ادي الن�رص ال�سعودي،
حيث ك��ان من املقرر فح�ص و�إع�لان قوائم
املر�شحني والناخبني ام�س الأرب��ع��اء 12
يونيو احلايل متهي ًدا لإجراء االنتخابات يوم
 18يونيو،حيث مت �إغالق باب الرت�شح ر�سم ًيا

• املو�سى �أثناء تقدمي �أوراق تر�شحه لرئا�سة الهالل

لرئا�سة النادي دون �أن يتقدم �أحد.
وظلت اجلماهري تنتظر منذ �أول يوم تقدم
�آل �سويلم ،الذي يعد املر�شح املجمع عليه
من كافة الن�رصاويني ،دون �أن تكون هناك
�أية بوادر ت�شري الن�سحابه �أو دخول مر�شح
جديد.
وبح�سب املتبع قانونيا فمن املنتظر �أن يتم
منح فر�صة �أخرى للمر�شحني لتقدمي ملفاتهم
الحقا ،بعد اجتماع �شامل لأع�ضاء ال�رشف
بنادي الن�رص.
وهناك �أندية �أخرى مل يتقدم ملن�صب الرئي�س
لها �سوى �شخ�ص واحد ،و�ستتم تزكيته رئي�س ًا
دون احلاجة �إلى اقرتاع ،وجاءت تلك الأندية
كالتايل:

رئي�سا لنادي االحتاد.
تزكية �أمنار احلائلي
ً
رئي�سا للنادي الأهلي.
تزكية �أحمد ال�صائغ
ً
رئي�سا لنادي ال�شباب.
تزكية خالد البلطان
ً
رئي�سا لنادي الفي�صلي.
تزكية فهد املدلج
ً
رئي�سا لنادي االتفاق.
تزكية خالد الدبل
ً
رئي�سا لنادي �أحد.
تزكية حمود العويف
ً
رئي�سا لنادي الفتح.
تزكية �سعد العفالق
ً
ت��زك��ي��ة م�����س��اع��د ال���زام���ل رئ��ي��� ً��س��ا لنادي
القاد�سية.
تزكية نا�رص الهويدي رئي�س ًا لنادي الباطن.
تزكية �سلطان �أزهر رئي�س ًا لنادي الوحدة.
فيما �سيقوم ناديا الهالل والرائد فقط ب�إجراء
نظرا لرت�شح �أك�ثر من
عملية االنتخابات
ً
مناف�س على من�صب الرئي�س يف الناديني.

دوري المحترفين
ينطلق  22أغسطس المقبل

العنابي األولمبي يهزم البحرين في «دولية تولون»

الريان القطري يتعاقد
مع األرجنتيني ميركادو
�أعلن الريان املناف�س يف دوري
جنوم قطر لكرة القدم تعاقده
م��ع جابرييل م�يرك��ادو مدافع
الأرج��ن��ت�ين ق��ادم��ا م��ن �إ�شبيلية
الإ�سباين.
و�أن��ه��ى م�يرك��ادو « 32عاما»،
الذي ان�ضم لت�شكيلة الأرجنتني
املبدئية يف ك�أ�س كوبا �أمريكا
التي تنطلق غد ًا ثم ا�ستُبعد من
القائمة النهائية ،م�سريته مع
�إ�شبيلية بعد  3موا�سم.
وقال الريان عرب «تويرت»« :يف
�أول��ى �صفقات املو�سم اجلديد
يعلن النادي عن تعاقده ر�سم ًيا
مع املدافع الأرجنتيني جابرييل
م�يرك��ادو ليكون �أح���د العبينا
الأجانب» دون تو�ضيح مدة العقد
�أو تفا�صيل مالية.
و�شارك مريكادو يف ك�أ�س العامل
يف رو�سيا العام املا�ضي و�سجل
هدفا خ�لال خ�سارة الأرجنتني
 4-3من فرن�سا يف دور ،16و�أنهى
الريان الدوري يف املركز الرابع
وخ��رج من دور املجموعات يف

دوري �أبطال �آ�سيا.
ويف �سياق �آخر اختتم املنتخب
القطري الأومل��ب��ي لكرة القدم
م�����ش��واره يف ب��ط��ول��ة ت��ول��ون
الدولية ال��ودي��ة بالفوز على
ن��ظ�يره ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��رك�لات
الرتجيح بنتيجة « »2-4بعد
انتهاء ال��وق��ت الأ���ص��ل��ي للقاء
بنتيجة التعادل بهدف ملثله ،يف
املباراة الرتتيبية للم�سابقة على
املركزين  11و.12
وب��ه��ذا ال��ف��وز ح�صد املنتخب
القطري الأوملبي املركز  11يف
البطولة ،بعد �أن خ�رس مبارياته
الثالث بالدور الأول للمجموعة
الثانية التي ت�ضم منتخبات
الربازيل وفرن�سا وغواتيماال،
فيما �ضمت املجموعة الأول��ى
منتخبات الأرج��ن��ت�ين وت�شيلي
واليابان والربتغال ،واملجموعة
ال��ث��ال��ث��ة املك�سيك و�أي��رل��ن��دا
وال�صني والبحرين.
وكان العنابي القطري الأوملبي
خ�رس مباراته الأولى �أمام فرن�سا

• جانب من لقاء قطر والبحرين بدورة تولون

بثنائية نظيفة ،وبنف�س النتيجة
خ�رس م��ب��ارات��ه الثانية �أم��ام
منتخب غواتيماال ،ثم خ�رس �أمام
نظريه الربازيلي بواقع خم�سة
�أهداف دون رد.
وت ��أت��ي م�شاركة املنتخب يف
ه��ذه البطولة م��ن �أج��ل املزيد
من الإع��داد والتجهيز للمرحلة
املقبلة ،ومثلت بطولة تولون
فر�صة جيدة لال�ستعداد لنهائيات
ك�أ�س �آ�سيا حتت � 23سنة املقررة
�إقامتها بتايلند يف �شهر يناير
القادم ،وامل�ؤهلة بدورها �إلى
نهائيات �أوملبياد طوكيو .2020
يذكر �أن الن�سخة احلالية من
مناف�سات بطولة تولون الدولية
يق�ضي نظامها بت�أهل �أول كل
جمموعة �إلى الدور قبل النهائي
رفقة �أف�ضل منتخب يحتل املركز
الثاين يف املجموعات الثالث،
ليبلغ املنتخبان الفائزان يف
ن�صف النهائي العر�ض الأخري من
البطولة ،بينما يلعب اخلا�رسان
على املركزين الثالث والرابع.

• الن�رص بطل الن�سخة الأخرية

ك�شفت رابطة دوري املحرتفني ال�سعودي عن موعد انطالق املو�سم
الريا�ضي اجلديد  2020 - 2019للدوري ال�سعودي للمحرتفني ودوري
الدرجة الأولى.
ويبد�أ الدوري ال�سعودي للمحرتفني يوم � 22أغ�سط�س ،على �أن يبد�أ
دوري الدرجة الأولى للمحرتفني يوم � 20أغ�سط�س.
ويك�شف احتاد القدم ال�سعودي ورابطة دوري املحرتفني ال�سعودي

خالل الفرتة املقبلة ،جدول الدوري ال�سعودي للمحرتفني ،ودوري
الدرجة الأولى.
وهبطت �أندية القاد�سية والباطن و�أحد لدوري الدرجة الأولى ،فيما
�صعدت �أندية �أبها و�ضمك والعدالة للدوري ال�سعودي للمحرتفني.
وحقق فريق الن�رص لقب ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني ،فيما حقق
فريق �أبها لقب دوري الدرجة الأول ال�سعودي.

بارتيزان يرفض عرض أهلي جدة للتخلي
عن غوميز
ي�سعى الأم�ير من�صور بن م�شعل ع�ضو �رشف النادي الأهلي
البارز� ،إلى تدعيم �صفوف الفريق الأول الكروي ب�صفقات قوية
خالل �سوق االنتقاالت ال�صيفية احلالية من �أجل �إعادة الراقي
ملن�صات التتويج جمدد ًا.
وقالت �صحيفة « »sportskeال�رصبية� ،أن نادي بارتيزان بلغراد
قد رف�ض العر�ض الأول املقدم من النادي الأهلي ال�سعودي ل�ضم
مهاجمه ريكاردو غوميز العب منتخب الر�أ�س االخ�رض.
و�أ�شارت ال�صحيفة ال�رصبية ،يف تقريرها الى �أن «الراقي» قدم
عر�ض ًا ل�ضم غوميز و�رشاء عقده بقيمة  4ماليني يورو لكن
بارتيزان رف�ض هذا العر�ض ويريد �أن يرفع النادي ال�سعودي
عر�ضه لـ 5ماليني.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن النادي الأهلي �سريفع عر�ضه من �أجل �ضم
ريكاردو لتدعيم خط هجوم الفريق ا�ستعداد ًا للمو�سم الريا�ضي
اجلديد .2020/2019
ويجيد ريكاردو « 27عام ًا» اللعب يف مركز اجلناح الأي�رس
و�أي�ض ًا كمهاجم ثان وهو العب دويل يف �صفوف منتخب الر�أ�س
الأخ�رض و�سبق له االحرتاف يف �صفوف نا�سيونال الربتغايل.
وان�ضم ريكاردو �إلى بارتيزان يف �صيف  2018وخا�ض معه
ُ
حيث �سجل  26هدف ًا و�صنع 6
 49مباراة يف جميع امل�سابقات
متريرات حا�سمة.
ويحاول النادي الأهلي تدعيم خط هجومه بعد اقرتاب رحيل
دجانيني تفاري�س الذي بات على رادار الدوري املك�سيكي بعد
ت�رصيحات وكيل �أعماله ب�أن الالعب ال يريد البقاء وال ي�شعر
باال�ستقرار مع الراقي.

• غوميز ي�سدد الكرة

مدرب التعاون السعودي مرشح لتدريب الزمالك
تواجد امل��درب الربتغايل بيدرو �إميانويل ،املدير الفني
ال�سابق لنادي التعاون ال�سعودي� ،ضمن قائمة املر�شحني
لقيادة نادي الزمالك ،خل ًفا للمدرب ال�سوي�رسي جرو�س.
وكانت �إدارة الزمالك قد رف�ضت جتديد عقد املدرب ال�سوي�رسي
كري�ستيان جرو�س بعد الفوز بك�أ�س الكونفدرالية الأفريقية،
ليتم تعيني املدرب خالد جالل.
وقال م�صدر مبجل�س �إدارة الزمالك� ،إنه مت عر�ض ال�سرية

الذاتية للمدرب بيدرو على م�س�ؤويل النادي يف الفرتة الأخرية،
يف ظل وجود مطالب بالتعاقد مع مدرب �أجنبي.
و�أكد امل�صدر �أن الزمالك ا�ستقر على التعاقد مع مدرب �أجنبي يف
بداية املو�سم املقبل ،وهناك ترحيب من الإدارة بفكرة التعاقد
مع بيدرو ،ولكن �سيكون املقابل املادي عاملاً
�رضوريا يف
ً
ح�سم ال�صفقة ،خا�صة و�أن خزينة النادي لن تتحمل رات ًبا
ريا مثلما كان يحدث مع جرو�س.
كب ً

�إميانويل بد�أ م�شواره التدريبي عام  2010يف نادي بورتو
الربتغايل كمدرب م�ساعد رفقة امل��درب الربتغايل �أندريه
فيال�ش-بوا�ش .وقاد بيدرو التعاون ال�سعودي ال�شهر املا�ضي
لكتابة التاريخ بعد الفوز بك�أ�س امللك ال�سعودي على
وج املدرب املولود يف العا�صمة
ح�ساب نادي االحتاد،كما تُ َ
الأنغولية لواندا بجائزة �أف�ضل مدرب يف الن�سخة املا�ضية
من ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني .ويف �سياق �آخ��ر ،طالب

ال�سوي�رسي كري�ستيان جرو�س جمل�س �إدارة الزمالك باحل�صول
على م�ستحقاته املت�أخرة ل��دى ال��ن��ادي .ويحق جلرو�س
توج
احل�صول على قيمة مكاف�أة الكونفدرالية الأفريقية ،التي ّ
بها الفريق الأبي�ض قبل رحيله عن الفريق وطالب باحل�صول
عليها يف الفرتة احلالية،وفو�ض املدير الفني وكيل �أعماله
حممد حب�شي باحلديث مع �إدارة النادي الأبي�ض للح�صول على
امل�ستحقات املت�أخرة يف الفرتة احلالية.

