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العمران يتراجع عن استقالته من العربي
ترددت أنباء مساء امس عن تراجع امني الصندوق في النادي العربي احمد 
العمران عن استقالته التي أعلن عن تقدميها االسبوع املاضي ولم يقدمها 
بصفة رسمية بسبب بعض الظروف التي لم يتم الكشف عنها. 
وجنحت مساعي بعض العرباويني في رأب الصدع واقناع العمران في 
العدول عن قراره، السيما عقب االستقالة التي تقدم بها أمني الصندوق 
املساعد حسني معرفي بصفة رسمية.
يحيى حميدان

العربي يجتمع في احتاد الكرة حلل مشكلة التعاقدات
مبارك الخالدي

يعقد اجلهاز اإلداري بالنادي العربي اجتماعا األسبوع 
اجلاري مع مسؤولي اللجنة املعينة إلدارة شؤون احتاد 
الكره في مســعى من إدارة األخضر إليجاد حل للمشكلة 
التي يواجها النادي العربي وهي منعه من إجراء التعاقدات 

مع العبني محترفني بسبب العقوبة املفروضة عليه.
وكان عــدد مــن الالعبــني احملترفني قد اشــتكوا لدى 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« ضد إدارة النادي على 
خلفية عدم تسلمهم ملستحقاتهم املالية، األمر الذي أدى 
إلى وقوع النــادي حتت طائلة العقوبــات. وتأمل إدارة 
العربي أن تتفادى املشــكلة ورفع اإليقاف قبل سبتمبر 
املقبل لتتمكن من اجراء التعاقدات الالزمة حلاجة الفريق، 
وكان احتاد الكرة قد اختار في وقت سابق عضو االحتاد 
ورئيس جلنــة املنتخبات جــواد مقصيــد لتولي امللف 

والتنسيق مع إدارة العربي. 
وفي ذات الســياق، أوضح اإلداري السابق في النادي 
حســني عاشــور أن إدارة العربي في إمكانها ضم الالعب 
الســوري زاهر ميداني والذي مت التعاقد معه منذ يناير 
٢٠١٧، مشيرا إلى انه اليزال ميتلك البطاقة الدولية لالعب.

اجتماع في اليرموك بين الجهاز اإلداري ومجلس اإلدارة

الفيلكاوي: نفاوض الكويت من أجل جتديد إعارة صباح
عبدالعزيز جاسم 

قال مدير الفريق األول لكرة القدم 
في اليرمــوك عبدالعزيز الفيلكاوي 
إن االثنــني املقبل سيشــهد اجتماعا 
بــني اجلهــاز اإلداري ومجلس إدارة 
النادي وذلك لوضع اخلطوط العريضة 
والنهائية من أجل إعداد الفريق األول 
للموسم املقبل من بينها إمكانية إقامة 
معسكر خارجي وامليزانية املتاحة من 
أجل التعاقد مـــع محترفـــني جــدد.

مشــيرا إلى أن هنــاك عددا كبيرا 
من احملترفني معروضني على النادي 
وسيتم جتربتهم جميعا في التدريبات 
التي ستنطلق في األول من أغسطس 
واملباريات الودية ألننا نريد التأكد من 
مستواهما من خالل التجربة وليس 
من خالل أشــرطة الڤيديو، الفتا إلى 
أن اجلهــاز الفنــي للفريق لم يتغير 
وسيستمر بتواجد املدرب البرازيلي 
جانسينيز داسيلفا ومساعدة هاني 
الصقر ومدرب احلراس أحمد دشتي.

وبني الفيلكاوي بأن هناك مفاوضات 
مع نادي الكويت ومدير الكرة عادل 
عقلة من أجل جتديد إعارة املدافع فهد 
صباح ملوســم آخر نظرا للمستوى 
الكبير الذي قدمه الالعب في املوسمني 
املاضيني مع الفريق، مشــيرا إلى أن 
التعاقــد مع العبــني محليني آخرين 
ســيكون بناء على توصية من قبل 

فهد صباح بني البقاء في الكويت أو االنتقال مرة أخرى لليرموك                                                                                                                                         )األزرق.كوم(اجلهاز الفني.

التدريبات تنطلق
 في األول من 

أغسطس بقيادة 
جانسينيز

األهلي لتجاوز اختبار زاناكو في دوري أبطال أفريقيا
القاهرة - سامي عبدالفتاح 

استقر حسام البدري املدير 
الفني لفريق االهلي لكرة القدم 
البــدء باملهاجــم أحمد  علــى 
حمودي، والنيجيري جونيور 
اجايي، في قيادة هجوم األحمر، 
أمام زاناكو الزامبي، في اللقاء 
احلاسم الذي يقام في الرابعة 
عصر اليوم بتوقيت الكويت في 
العاصمة لوساكا، في خامس 
جوالت دور املجموعات بدوري 

أبطال أفريقيا. 
وأكد البدري لالعبيه على 
احتيــاج االهلي للفــوز على 
أقوى فرق املجموعة الرابعة، 
الستعادة الصدارة، حيث يحتل 
زاناكو الترتيب االول برصيد 
١٠ نقاط، بينما االهلي في املركز 
الثانــي برصيــد ٧ نقاط، كما 
يلتقي اليوم الوداد البيضاوي 
مع القطن، وينافس الوداد بقوة 

النتزاع الصدارة ايضا. 
واعتمد البدري خالل املران 
األخيــر للفريق على حمودي 
بشــكل أساســي كجناح أمين 
بعد تألقه الالفت في لقاء إنبي 
األخير بالدوري، وظهر الالعب 

مبستوى طيب.
البــدري، علــى  واســتقر 

التشكيلة التي تخوض املباراة، 
والتي ستضم: شريف إكرامي، 
سعد ســمير، أحمد حجازي، 
أحمــد فتحــي، علــي معلول، 
حسام عاشور، عمرو السولية، 
أحمد حمودي، عبداهلل السعيد، 
مؤمــن زكريــا، والنيجيــري 

جونيور أجايي.

في مبــاراة قويــة وعصيبة، 
وبســبب هذا التعــادل، هبط 
الشــرقية رســميا الى القسم 

الثاني محتال املركز األخير..
ورفع الشرقية رصيده بهذا 
التعادل إلى ٢3 نقطة، قابعا في 
املركز األخير )الـ ١8(، ليودع 
الدوري بعدما اتســع الفارق 

ورفع أســوان رصيده إلى 
٢6 نقطة في املركز الســادس 
عشر، وارتفع رصيد املقاولون 
إلى 43 نقطة في املركز الثامن.

وضمن فريق مصر املقاصة 
وصافة الدوري املصري بشكل 
رسمي، بعد الفوز الساحق على 
حساب ضيفه النصر للتعدين 
بنتيجة 4 -١، باجلولة الثالثة 
املقاصــة  والثالثــني. ورفــع 
رصيده بقيــادة مديره الفني 
إيهــاب جــالل، إلــى ٧١ نقطة 
ليرفع الفارق بينه وبني الزمالك 
صاحــب املركــز الثالث إلى 8 
نقاط، وتتبقى للفريق األبيض 

مواجهتان باملسابقة.
وضمن املقاصة املشــاركة 
في بطولة دوري أبطال أفريقيا 
خــالل العام املقبــل ألول مرة 
فــي تاريخــه، بينمــا جتمــد 
رصيد النصر للتعدين بقيادة 
مديره الفني أحمد عبداملنعم 
»كشــري«، عند ٢6 نقطة في 

املركز قبل األخير.

نهاية عالقة النسب بين كهربا 
والحضري 

بعــد 48 يوما قبــل مرور 
٧٢ ســاعة على جتديد اعارة 
محمــود كهربا لنــادي احتاد 

جماهير طنطا تحتفل 
احتفلت جماهير محافظة 
الغربية ومدينة طنطا، ببقاء 
فريق طنطا في الدوري املمتاز، 
بعــد ان تأكــد بقاؤه رســميا 
بالنقطــة 3١، التــي نالها بعد 
تعادله ٢-٢ مع فريق الشرقية 

بينه والداخلية، صاحب املركز 
الـ ١5، إلى 5 نقاط، قبل اجلولة 

األخيرة.
وشــهدت املباراة تهديدات 
من فريق الشرقية باالنسحاب 
وعــدم اســتكمال اللقــاء في 
الشوط الثاني، اعتراضا على 
عدم احتســاب ضربــة جزاء 
لصاحله قرب نهاية الشــوط 
األول. ومع هبوط الشــرقية 
رسميا يشــتعل الصراع اآلن 
الداخلية واســوان  بني اندية 
والنصر للتعدين لهبوط اثنني 

منهما الى القسم الثاني.
واشــعل الداخليــة صراع 
البقاء في األضواء، بعد الفوز 
على مضيفه وادي دجلة ٢-١ 
على ملعــب الدفــاع اجلوي. 
ورفع الداخلية رصيده بقيادة 
مديره الفني عالء عبدالعال، إلى 
٢8 نقطة فــي املركز اخلامس 
عشر، وتقدم خطوة نحو البقاء 
بالدوري، وجتمد رصيد وادي 
دجلة عند 38 نقطة في املركز 

الثاني عشر.
فيما انتزع املقاولون العرب 
تعــادال قاتــال فــي اللحظات 
األخيــرة مــع أســوان بهدف 
لكل منهما، على ملعب اجلبل 

األخضر باجلولة ذاتها.

جدة السعودي، وتعاقد عصام 
التعــاون  لنــادي  احلضــري 
الســعودي، وتســجيل هــذه 
احلالــة النــادرة التــي كانت 
ستجمع بني العب وحماه في 
دوري واحــد، أعلن احلضري 
وكهربــا نهاية عالقة النســب 
املرتقبة بينهما، باإلعالن عن 
فسخ خطوبة محمود عبداملنعم 
»كهربــا« مــع شــدوى ابنــة 
احلضري، وهي اخلطوبة التي 
كانت حديث املجتمع الكروي 
في االسابيع االخيرة، وكانت 
ايضا اســرع خطوبة، انتهت 
بكلمــة »مفيش نصيب«، بعد 

48 يوما فقط.
وأكــد احلضــري بالفعــل 
فســخ اخلطوبــة، فيمــا أكــد 
أحمــد يحيــى وكيــل أعمــال 
محمــود عبداملنعــم »كهربا«، 
أن الالعب فسخ خطبته على 
ابنة عصام احلضري، مشيرا 
الــى أن العالقة لــم يكتب لها 
النجاح بــني الطرفني، متمنيا 
التوفيق لهما فيما هو مقبل.

وقام محمود كهربا، بإزالة 
جميــع الصور التــي جتمعه 
بعصام احلضري بعد فســخ 
اخلطوبة من كرميته، من على 

صفحته في »االنستغرام«.

العبو االهلي في التدريبات األخيرة 

جماهير طنطا حتتفل 
بالبقاء في الدوري 

املمتاز.. وحزن في 
الشرقية بعد الهبوط

»السماوي« يعتمد مدربي فرق 
املراحل السنية بعد أيام

تعادل »أوملبي« العراق وسورية

تزكية حيدر لوالية خامسة 
على رأس احتاد الكرة اللبناني

يحيى حميدان 

اعتمدت ادارة نادي الساملية تشكيل اجلهاز االداري 
لقطاع املراحل السنية للعبة كرة القدم، حيث سيدير 
الشــيخ يوســف الصباح فريق فئة الشباب )حتت ١9 

سنة( ومعه االداري نواف اخلالدي. 
وقررت االدارة اســناد مهمة ادارة قطاع الناشــئني 
ملبارك الدوسري ويساعده يوسف اخلتالن، فيما عينت 
جاسر الفضلي اداريا لفريق الناشئني )حتت ١٧ سنة(، 
وعلي الكندري مديرا لفريق االشبال )حتت ١5 سنة(، 

وإبراهيم اخللف اداريا في ذات الفئة. 
وسيعقد مســؤولو قطاع املراحل السنية اجتماعا 
خالل اليومني املقبلني لوضع خطة العمل للموسم املقبل 
وكذلك اعتماد األجهزة الفنية جلميع الفرق بعد مغادرة 
عدد من املدربني عقب انتهاء املوســم املاضي.ويسعى 
»السماوي« إلى العودة نحو املنافسة من خالل اختيار 
أكفــأ املدربني وكذلــك العمل أكثر علــى جتهيز الفرق 
بالصــورة املطلوبة من أجل الصراع على األلقاب بعد 
غياب طويل عن التتويج في بطوالت املراحل السنية.

تعادل املنتخب األوملبي العراقي لكرة القدم مع نظيره 
السوري ١-١ على ملعب كربالء الدولي في ثاني مباراة 
ودية خالل ثالثة أيام في إطار استعداداتهما لتصفيات 

آسيا دون ٢3 سنة التي تنطلق الشهر اجلاري.
وتقدم األوملبي السوري بواسطة مؤمل ناجي )٢9(، 

وأدرك أمين حسني التعادل )43(.
وكانت املباراة األولى انتهت بفوز العراق ٢-٠.

بيروت ـ ناجي شربل 

تنعقد اجلمعية العمومية لالحتاد اللبناني لكرة القدم 
فــي ٢3 يوليو النتخاب جلنــة تنفيذية جديدة واليتها 4 
سنوات. وبات في حكم املؤكد فوز رئيس االحتاد م.هاشم 
حيــدر بالتزكية لوالية خامســة تواليا منذ ٢٠٠١، تاريخ 
وصوله الى رئاسة االحتاد على رأس الئحة احدثت تغييرا 
في املشهد الكروي اللبناني الذي كان قائما منذ عام ١985.
ولم يترشح احد ملنافسة حيدر على منصب الرئيس، 
علما ان االحتاد اللبناني يطبق التعديالت اخلاصة بلوائح 
االحتــاد الدولي »فيفا«، جلهة فصل انتخاب الرئيس عن 
اعضاء اللجنة التنفيذية، وتسمية موظف ملنصب االمانة 
العامــة. ويتوقــع ان تقتصــر االنتخابات علــى عدد من 
املقاعد داخــل اللجنة التنفيذية، في ضوء رغبة عدد من 
املرشــحني الطامحني خوض السباق االنتخابي. ويتوقع 
ايضا ان يحتفظ غالبية اعضاء اللجنة التنفيذية احلاليني 
مبواقعهم، وخروج مدير العالقات العامة جورج شاهني 
بقرار شخصي منه لتقدمه في السن. ومن املرشحني اجلدد 
رئيس النادي االجتماعي طرابلس عبداهلل النابلسي وامني 
صندوق نادي الراسينغ بيروت جورج حنا ونائب نقيب 
الصحافة اللبنانية جورج سوالج الذي شارك في الوالية 
االولى مع حيدر بني ٢٠٠١ و٢٠٠5، ويعتبر سوالج االوفر 
حظا خلوض االنتخابات على الالئحة الرســمية برئاسة 
حيدر والتي ستضمن الفوز بأعضائها كاملة. وحتى كتابة 
هذه الســطور، لم تشــهد البورصة االنتخابية إثارة، مع 
توقــع اجلميع بذل رئيس االحتاد جهودا لتأمني االجماع 
حول اللجنــة التنفيذية اجلديــدة، بالتالزم مع احلرص 
على ترك املساحة للجميع للترشح وخوض االنتخابات 
واالســتماع الــى مطالب املرشــحني وجمعياتهم. ويبقى 
العنوان العريض للجنة التنفيذية اجلديدة، العمل على 
مشــاركة لبنان في كأس آســيا باالمارات سنة ٢٠١9، في 
ضوء تصدر املنتخب ترتيب املجموعة الثانية التي تضم 
هونغ كونغ وماليزيا وكوريا الشــمالية برصيد 6 نقاط 


