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 4منتخبات تستدعي العبيها المحترفين في صفوف الزعيم

«الهالل» يمدد عقد الشلهوب موسم ًا جديداً
�أعلنت �إدارة نادي الهالل ال�سعودي برئا�سة
�سامي اجل��اب��ر ،ع��ن مت��دي��د عقد حممد
ال�شلهوب ملدة مو�سم واحد،ون�رش املركز
االعالمي التابع للهالل ع��دد ًا من ال�صور
جتمع بني حممد ال�شلهوب و�سامي اجلابر
عقب توقيع العقود.
كما ا���ص��در بيان ًا يو�ضح فيه تفا�صيل
اجلل�سة التي جمعت بني ال�شلهوب واجلابر
ال�ستكمال اجراءات جتديد عقد قائد الفريق
حممد ال�شلهوب ملدة مو�سم واحد.
و�أ�شار البيان الى ان قرار التجديد جاء
بتو�صية من املدرب الربتغايل،جورجي
بناء على ما ر�صده يف مع�سكر
جي�سو�س،
ً
الفريق االعدادي.
ويف �سياق �آخ��ر ق��ال �سامل الدو�رسي،
العب خط و�سط الهالل� ،إن العزمية �سالح

فريقه من �أجل الفوز بلقب دوري املحرتفني
ال�سعودي ،للمو�سم الثالث على التوايل.
و�أو���ض��ح ال��دو��سري ان املو�سم احلايل
خمتلف بالن�سبة جلميع الأندية ،التي دعمت
�صفوفها بالعبني �أجانب مميزين،و�أ�ضاف
�أن رفع عدد املحرتفني �إلى  8العبني �سيدعم
من قوة املناف�سة خالل املو�سم اجلديد.
و�أمت الدو�رسي حديثه ،م�شيدا بالبيئة
املحيطة بالعبي فريق ال��ه�لال ،بقوله
«الأج��واء هنا ت�ساهم يف التجان�س ب�شكل
�أ�رسع بني الالعبني ،وال يوجد لدينا فرق
بني الالعب الأجنبي وال�سعودي»..
ويف مو�ضوع ذي �صلة ك�شفت تقارير �صحافية
�سعودية� ،أن �أربعة من جنوم الفريق الأول
لكرة القدم بنادي الهالل ال�سعودي ،مت
ا�ستدعا�ؤهم من قبل منتخباتهم الوطنية،

للم�شاركة يف �أ�سبوع االحتاد الدويل لكرة
القدم «فيفا».
ومت ا�ستدعاء كل من :الدويل الإماراتي عمر
عبدالرحمن «عموري» ،والدويل العماين
علي احلب�سي ،ف�ضال عن الدويل البريويف
�أندريه كاريلو ،وال�سوري عمر خربني.
ويف مو�ضوع مت�صل بنادي الهالل انت�رشت
ح��ال��ة م��ن الغ�ضب ب�ين ال��زع��ي��م بعدما
انت�رشت �إ�شاعة ب�أن جنم الفريق الأول لكرة
القدم ،الربازيلي كارلو�س �إدواردو تعر�ض
للإ�صابة بالرباط ال�صليبي مرة �أخرى.
وانت�رش ها�شتاج داخ��ل اململكة العربية
ال�سعودية ي�شري الى عودة �إ�صابة �إدواردو
اللعينة بالقطع يف ال��رب��اط ال�صليبي،
و���س��وف يغيب جم��ددا مل��دة � 8أ�شهر عن
الهالل.

• الشلهوب مع سامي اجلابر

مستحقات القرني تعلق الرخصة اآلسيوية التحاد جدة

مجلس أبوظبي الرياضي يطلع على موازنة 2019

العكايشي يتوصل التفاق رسمي

اإلمارات تستدعي  26العب ًا لقائمة معسكر جيرونا اإلسباني

مع نادي اإلمارات

�أعلن الإيطايل �ألبريتو زاكريوين ،املدير الفني
للمنتخب الإماراتي ،قائمة «الأبي�ض» للمع�سكر
اخلارجي الذي �سيقام يف الفرتة من � 1إلى 12
�سبتمرب  ،2018مبدينة جريونا الإ�سبانية.
ي�أتي املع�سكر �ضمن املحطة الثانية من حمطات
�إع��داد «الأبي�ض» للم�شاركة يف نهائيات ك�أ�س
�آ�سيا ،التي �ستقام يف الإمارات مطلع عام ،2019
مب�شاركة  24منتخبا.
و�ضمت القائمة  26العبا ،هم خالد عي�سى،
�إ�سماعيل �أحمد ،مهند �سامل ،حممد �أحمد ،بندر
الإحبابي ،عامر عبد الرحمن� ،أحمد برمان،
ريان ي�سلم وحممد عبدالرحمن «العني» ،علي
خ�صيف ،فار�س جمعة وعلي مبخوت «اجلزيرة»،
حممد م���رزوق ،وليد عبا�س ،ماجد ح�سن،
�إ�سماعيل احلمادي و�أحمد خليل «�شباب الأهلي
دبي».
�سيف را�شد واحل�سن �صالح «ال�شارقة» ،علي
ح�سن �ساملني وخمي�س �إ�سماعيل «الو�صل»،

حممود خمي�س وخليفة مبارك غامن «الن�رص»،
حممد برغ�ش «الوحدة» ،فهد الظنحاين «بني
يا�س» ،عمر عبدالرحمن «الهالل ال�سعودي».
ويخو�ض منتخب الإم��ارات يف مع�سكر �إ�سبانيا
م��ب��ارات�ين دوليتني ودي��ت�ين� ،أم���ام ترينداد
وتوباغو يوم � 6سبتمرب احلايل ،ومنتخب الو�س
يوم  11من ذات ال�شهر.
وم��ن املنتظر �أن ت��غ��ادر البعثة �إل��ى مدينة
جريونا ،بعد نهاية مباريات اجلولة الأولى
مل�سابقة دوري اخلليج العربي.
وكان «الأبي�ض»� ،أقام مع�سكرا تدريبيا يف مدينة
�سالزبورغ النم�ساوية ،يف الفرتة من � 1إلى
� 19أغ�سط�س املا�ضي ،ولعب خالله ع��دد ًا من
التجارب الودية مع �أندية من�ساوية و�إيطالية،
�إلى جانب خو�ض مباراة دولية ودية �أمام منتخب
�أندورا انتهت بالتعادل ال�سلبي.
ويف �سياق �آخر وجه جمل�س �أبو ظبي الريا�ضي،
خالل اجتماعه ،برئا�سة اللواء حممد خلفان

الرميثي ،التهنئة لأبطال الإمارات ،الذين حققوا
ميداليات متنوعة ،خالل مناف�سات دورة الألعاب
الآ�سيوية.
و�أك��د املجل�س� ،أن الدعم املتوا�صل لقيادة
الإمارات ،يثمر با�ستمرار عن جناحات متوا�صلة
و�إجن���ازات مهمة ،م�شي ًدا بالريا�ضيني الذي
جنحوا يف تقدمي عرو�ض قوية ،ومتثيل م�رشف،
ومتكنوا من حتقيق �إجن��ازات ريا�ضية مميزة
للدولة يف املحفل الآ�سيوي املهم.
و�شهد االج��ت��م��اع ،مناق�شة ع��دة موا�ضيع،
وا�ستعرا�ض جملة من املحاور املعتمدة يف
�أجندته ،حيث اطلع على امل��وازن��ة املالية
للمجل�س لعام  ،2019و�أو�صى ب�رضورة �أن تكون
كافة الإجراءات ،والعمليات املالية متوافقة مع
اللوائح احلكومية.
كما دعا الأندية لرفع الكفاءة املالية بخ�صو�ص
تقارير اللجان وكافة �رشكات كرة القدم والألعاب
الريا�ضية و�رشكات اال�ستثمار.

• العكايشي في لقاء سابق مع االحتاد أمام الهالل

ك�شفت م�صادر قريبة من املحرتف
التون�سي �أحمد العكاي�شي العب
ن��ادي احت��اد ج��دة ال�سعودي عن
تو�صله �إلى اتفاق ر�سمي مع نادي
الإم����ارات الإم���ارات���ي بان�ضمامه
ل�صفوف الفريق بداية من الأ�سبوع
املقبل.
و�أ�شار امل�صدر املقرب لالعب الى
�أن م�س�ؤويل الإمارات �أنهوا اتفاقهم
مع مهاجم «العميد» �أحمد العكاي�شي
على �ضمه ل�صفوف الفريق خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
و�أ�ضاف امل�صدر :النادي الإماراتي
ينتظر فقط ح�صول الالعب التون�سي
على خمال�صة نهائية م��ن فريقه
ال�سعودي لإمت��ام �صفقة انتقاله
لل�صقور .و�إعالنها ر�سميا.
جدير بالذكر �أن �أحمد العكاي�شي
خ����رج م���ن ح�����س��اب��ات امل����درب
الأرجنتيني رام���ون دي��از املدير
الفني للنمور يف املو�سم اجلديد
بعد ال�صفقات الأجنبية التي �أبرمها
العميد.ويف �سياق �آخر جتري �إدارة
نادي االحتاد مفاو�ضات مع حار�س
مرماها ع�ساف القرين ،جلدولة

م�ستحقاته لدى النادي ،للح�صول
على الرخ�صة الآ�سيوية وامل�شاركة
يف دوري �أبطال �آ�سيا.
وحت��اول �إدارة «العميد» برئا�سة
نواف املقرين ،احل�صول على موافقة
ال��ق��رين على اجل��دول��ة ،و�إرف���اق
م�ستندات تثبت ذلك بامللف اخلا�ص
بالرخ�صة الآ�سيوية ،خا�صة بعد
�أن علقت �إدارة الرتاخي�ص الآ�سيوية
قرارها مبنح احتاد جدة الرخ�صة،
ب�سبب هذه امل�ستحقات.
وت�سعى �إدارة االحتاد للعودة بقوة
للم�شاركة يف دوري �أبطال �آ�سيا،
بعد ان لعبت دي���ون ال��ن��ادي يف
ال�سنوات ال�سابقة ،دورا يف ابتعاد
الفريق عن هذا املحفل.
ويف �سياق مت�صل ح�صل نادي الهالل،
على الرخ�صة الآ�سيوية التي تتيح
له امل�شاركة يف دوري الأبطال،
وذل��ك قبل ي��وم من انتهاء املهلة
التي و�ضعتها جلنة الرتاخي�ص يف
االحت��اد القاري،وا�شرتطت جلنة
ال�تراخ��ي�����ص ،ا�ستكمال معايري
الرخ�صة الآ�سيوية قبل � 31أغ�سط�س
املا�ضي.و�أكمل ال��ه�لال� ،رشوط

الرخ�صة التي تتطلب ا�ستكمال
معايري �إلزامية حمددة يف  5جوانب،
وهي املعايري الريا�ضية والبنية
التحتية والإداري����ة والقانونية
واملالية.
و�سي�شارك الهالل يف بطولة دوري
�أبطال �آ�سيا يف الن�سخة املقبلة،
ب�صفته بطل ال���دوري ال�سعودي
ملو�سم ،2018-2017يذكر �أن
الهالل ال�سعودي ،خرج من الن�سخة
احلالية ل��دوري �أبطال �آ�سيا ،من
مرحلة املجموعات.
ويف مو�ضوع �آخر تلقت �إدارة نادي
م�رض بالقديح خطاب ًا من نظريتها
يف االحتاد بجدة تطلب فيه انتقال
خدمات الالعب الو�سط بنادي م�رض
لكرة القدم الدرجة ال�شباب ،مرت�ضى
علي اخل�رضاوي .و�سيخو�ض الالعب
جتربة ميدانية ملدة �أ�سبوع للثبات
على م�ستوى الالعب ومن ثم االتفاق
على انتقال الالعب ر�سمي ًا لنادي
االحتاد،يذكر ان اخل�رضاوي يبلغ
من العمر  18عام ًا ،و�سبق �أن تلقى
عدة عرو�ض �إال �أن ظ��روف درا�سة
الالعب منعته من االنتقال.

القيمة السوقية لربع نهائي «الكونفيدرالية» تتخطى  38.65مليون يورو

منصور :الزمالك يتعرض لمؤامرة كبرى
...والعمومية في موعدها
�أك��د امل�ست�شار مرت�ضى من�صور
رئي�س نادي الزمالك �أن النادي
يتعر�ض لأك�بر م�ؤامرة مو�ضحا
�أن هاين العتال و�أحمد �سليمان
وممدوح عبا�س ال يريدون انعقاد
اجلمعية العمومية للنادي.
و�أ�ضاف من�صور �أنه على الرغم
من �أنه من املفرت�ض �أنه هو من
ال يريد اكتمال اجلمعية العمومية
للنادي لعدم �سماع م��ا يريده
�أع�ضاء ال��ن��ادي لكن رغما عن
اجلميع �ستقام اجلمعية العمومية
ل��ل��زم��ال��ك.و���ش��دد رئي�س ن��ادي
الزمالك على �أن القانون �سيكون
ه��و الفي�صل بينه وب�ين ه�شام
حطب رئي�س اللجنة الأوملبية
امل�رصية ،م�ؤكد ًا �أن امل�ست�شار
ع��ادل ال�شوربجي �سي�رشف على
اجلمعية العمومية للنادي.
و�أ�ضاف من�صور �أن عدم ح�ضور
ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة للجمعية
العمومية للزمالك الميثل �أي
م�شكلة،و�ستقام اجلمعية العمومية
العادية وغ�ير العادية لنادي
الزمالك يف موعدها.
ويف �سياق �آخ��ر �أ���س��دل ال�ستار
على مناف�سات دوري املجموعات
مب�سابقة ك ��أ���س الكونفدرالية
االفريقية ،وت�أهلت  8فرق لدور
ربع نهائي امل�سابقة القارية.
حيث ت ��أه��ل ال��رج��اء الريا�ضي

• زاكيروني في تدريب سابق لإلمارات

جمعية عمومية هادئة في نادي الخور

رئيس العربي القطري لمنتقديه :لن أرد إال على الرموز
قال ال�شيخ خليفة بن جرب رئي�س
جمل�س �إدارة ال��ن��ادي العربي انه
توقع عدم اكتمال الن�صاب القانوين
للجمعية العمومية ب�سبب �سفر
الأع�����ض��اء خ���ارج ال��ب�لاد متمني ًا
ح�ضورهم الأربعاء املقبل.
و�أ���ض��اف :تواجد الأع�����ض��اء يعطي
الفر�صة للتحاور والنقا�ش واال�ستماع
لوجهات النظر املختلفة كون العربي
يهم ال�شارع الريا�ضي ب�أكمله واعتاد
على الأجواء الدميقراطية.
وبخ�صو�ص م�ستقبل الكرواتي لوكا
ف�إنه م�ستمر مع الفريق ورحيله يف
الوقت احل��ايل لي�س حال واجلميع
تعاهد على بذل �أق�صى جهد لتح�سني
�صورة الفريق.
وعن اخل�سارة الكبرية �أم��ام نادي

ال�سد �أجاب رئي�س النادي العربي:
ت�أملت كثريا لنتيجة مباراة ال�سد
واجلميع يتحمل امل�س�ؤولية ومل
ا�صدق ما ح��دث حتى الآن وهناك
منتخبات كربى تعر�ضت للخ�سارة
بنتائج كارثية م�ضيف ًا :خربات كبرية
يف العمل الإداري ومن لديه خطط
وحلول لت�سلم امل�س�ؤولية يح�رض
ويعر�ضها علينا وم�ستعد للتنازل
عن الرئا�سة.
وع��ن منتقديه �أج��اب بن جرب  :لن
�أرد �إال على الرموز ومن يكتب على
تويرت عن �سحب الثقة من املجل�س
ي��رد عليه غوغل  ,واختتم رئي�س
النادي العربي ت�رصيحاته بالقول:
ح�رضنا للمجل�س يف ظروف �صعبة
ال��ك��ل يعلمها وك���ان لدينا ديون

كبرية واحلمد لله الأمور يف حت�سن
م�ستمر ..لدينا دي��ون لكن لي�ست
كبرية.
ويف مو�ضوع منف�صل ناق�شت عمومية
ن��ادي اخلــــور الريا�ضي العديد
م��ن الأم�����ور املتعلقة مب�ستقبل
النادي منها ملف فريق كرة القـــدم
واال�ستثمار وبع�ض الأمور املتعلقة
بالأن�شطة امل�صاحبة والأل��ع��اب
الفردية واجلماعيـــة بالنادي.
كما ناق�شت «العمومية» التي تر�أ�سها
ح�سن املهندي رئي�س جمل�س الإدارة
و�أحمد املهندي نائب رئي�س النادي،
وممثلو وزارة الريا�ضة والثقافة
بح�ضور « »22ع�ضو م��ن �أع�ضاء
اجلمعية العمومية من �أ�صــل «»34
ع�ضـــو ًا.

• مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

املغربي و فيتا كلوب الكونغويل
م��ن املجموعة الأويل ،ونه�ضة
ب���رك���ان امل��غ��رب��ي و امل����صري
ال��ب��ور���س��ع��ي��دي م���ن م����صر عن
املجموعة الثانية ،بينما ت�أهل
ل��ل��دور ال��ت��ايل م��ن املجموعة
الثالثة كل من انييمبا النيجريي
وك��ارا برازفيل الكونغويل ومن
املجموعة الرابعة ت�أهل كل من
احتاد اجلزائر اجلزائري ورايون
�سبورت الرواندي.
و جاءت القيم الت�سويقية للأندية
كالتايل:
الرجاء املغربي 12.30 :مليون
يورو.

فيتا كلوب 1.20 :مليون يورو.
نه�ضة بركان 8.12 :مليون يورو.
امل����صري ال��ب��ور���س��ع��ي��دي6.65 :
مليون يورو.
�إنييمبا 1.83 :مليون يورو.
كارا برازفيل� 100 :ألف يورو.
احت���اد اجل���زائ���ر 8.33 :مليون
يورو.
رايون �سبورت� 125 :ألف يورو.
ووفقا ملوقع «تران�سفيت ماركت»
العاملي املهتم بالقيم الت�سويقية
للأندية والالعبني بلغ �إجمايل
القيم الت�سويقية لأندية ربع نهائي
الكونفدرالية االفريقية نحو 38.65
مليون يورو.
• بن جبر يتحدث مع العبي فريق العربي

وا�شار املهندي �إل��ى �أن النادي
ي�سعى �إل��ى تغيري مفهوم �إدارة
الأندية من ريا�ضية فقط �إلى ثقافية
جمتمعية ريا�ضية بالإ�ضافة �إلى �أن
النادي �أ�صبح من العنا�رص املهمة
والرئي�سية التي ت�شارك يف اللجان
الرئي�سية ال��ت��ي تر�سم اخلطط
وت�ضع اللوائح �سواء يف الوزارة
�أو االحتادات .
و�أو���ض��ح �أن الأم���ور املالية يف
ن���ادي اخل���ور ال��ري��ا���ض��ي حتت
�إدارتنا ت�سري ب�شكل ممتاز جدا بل
على العك�س �أ�صبح النادي ي�سدد
املديونات ال�سابقة ح�سب اخلطة
وم��ن خ�لال امليزانية املتاحة
للنادي والتي مت توفريها خالل
العامني املا�ضيني.

