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في الجولة األخيرة من الدوري السعودي للمحترفين

النصر في مهمة حسم اللقب بحفر الباطن ...والهالل يحلم أمام الشباب
يتطلع الن�رص ،حل�سم لقب دوري
ك ��أ���س الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
«الدوري ال�سعودي للمحرتفني»،
عندما ي�ست�ضيف فريق الباطن،
اليوم اخلمي�س يف املرحلة الـ30
«الأخرية» من الدوري.
وا�ستقرت رابطة الدوري ال�سعودي
على وج��ود الن�سخة الأ�صلية من
ك�أ�س دوري الأمري حممد بن �سلمان
مبلعب امللك فهد ال���دويل الذي
ي�ست�ضيف لقاء الن�رص والباطن،
بينما �ستكون الن�سخة االحتياطية،
م��وج��ودة با�ستاد جامعة امللك
�سعود الذي ي�ست�ضيف لقاء الهالل،
وال�شباب.
وي�سعى الن�رص ،املت�صدر بفارق
نقطة عن الهالل ،للفوز باللقاء من
�أجل التتويج ر�سم ًيا باللقب للمرة
الثامنة يف تاريخه ،والأول��ى له
يف �آخ��ر  3موا�سم ،بغ�ض النظر
عن مباراة الهالل مع ال�شباب يف
اجلولة نف�سها.
يف املقابل ،ت�أكد هبوط الباطن
ل��دوري ال��درج��ة الأول���ى ،بعدما
جتمد ر�صيده عند  25نقطة باملركز
قبل الأخري.
ويدخل الن�رص ،املباراة ب�صفوف
مكتملة؛ حيث يعول امل��درب على
العبني مميزين ،مثل النيجريي
�أحمد مو�سى ،واملغربيني نور
ال��دي��ن �أم���راب���ط ،وع��ب��د ال���رزاق
حمد الله ،ال��ذي يحتاج لهدفني
فقط لي�صبح ال��ه��داف التاريخي
للبطولة.
و�سجل حمد الله  32هدف ًا ،هذا
املو�سم ،ويحتاج لهدفني لتخطي
ال��رق��م القيا�سي امل�سجل با�سم
حمزة �إدري�س ،جنم االحتاد الذي

,,

دوري األمير
محمد بن سلمان
يسدل الستار
بـ  8مباريات

• الن�رص ي�سعى حل�سم اللقب الليلة

�سجل ً 33
هدفا.
وعلى ملعب جامعة امللك �سعود
بالعا�صمة ال��ري��ا���ض� ،سيلتقي
الهالل مع �ضيفه ال�شباب،ويتمنى
الزعيم تعرث الن�رص على �أن يفوز
على ال�شباب ب�أي نتيجة من �أجل
انتزاع لقب الدوري للمرة الثالث
على التوايل ،والـ 16يف تاريخه.
يف املقابل ،ي�سعى ال�شباب للفوز
باملباراة ،من �أجل �إنهاء املو�سم

باملركز الثالث يف الرتتيب،
و�ضمان امل�شاركة يف بطولة دوري
�أبطال �آ�سيا.
والتقى الفريقان يف  21مباراة
بدوري املحرتفني ال�سعودي منذ
مو�سم « ،»2009 - 2008قبل
هذه اجلولة ،حقق الهالل الفوز
يف  12لقاء ،مقابل  4انت�صارات
لل�شباب ،بينما خيم التعادل على
 5مواجهات بينهما.

و�سجل العبو الهالل  32هدفا يف
َّ
مرمى ال�شباب ،بينما �أحرز الأخري
تتويجا
 17هدفا �أمام الفريق الأكرث
ً
بلقب دوري املحرتفني ال�سعودي.
وعلى ملعب اجلوهرة امل�شعة،
�سيكون الأهلي على موعد مع مباراة
مهمة عندما يواجه االتفاق،وي�سعى
ال��راق��ي للفوز ،على �أم��ل تعرث
ال�شباب ،ما يتيح له فر�صة الت�أهل
للعب يف ال��دور الفا�صل بدوري

�أب��ط��ال �آ���س��ي��ا،وي��ح��ت��ل الأه��ل��ي،
املركز اخلام�س بـ 52نقطة بفارق
نقطتني خلف ال�شباب ،الثالث،
بينما يحتل االتفاق املركز الـ11
بـ 33نقطة.
وع��ل��ى م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��د الله
ال��ري��ا���ض��ي��ة� ،سيكون التعاون
ع��ل��ى م��وع��د م���ب���اراة م��ه��م��ة مع
التعاون،
الفي�صلي،وي�سعى
لتحقيق الفوز ،بعدما �ضمن الت�أهل

التنافس بين  5محترفين  ...ومثلهم محليون ومدربون

رابطة المحترفين السعودية تكشف
عن جوائز «األفضل» السبت

�أعلنت راب��ط��ة ال��دوري
كنو العب نادي الهالل،
ال�سعودي للمحرتفني
و�سلطان الغنام العب
ق����ائ����م����ة ال�ل�اع���ب�ي�ن
ن��ادي الن�رص ،و�صالح
وامل��درب�ين املر�شحني
ال�شهري من فريق الرائد،
للح�صول على جوائزها
البي�شي
وعبدالعزيز
ل����ن����ج����وم امل���و����س���م
العب نادي االحتاد� ،إلى
الريا�ضي ،2019-2018
جانب عبدالفتاح �آدم
يف ن�سختها الأول����ى،
مهاجم نادي التعاون.
وذل���ك يف احل��ف��ل ال��ذي
و�سيتناف�س املدربون
�سيقام ال�سبت املقبل يف
والالعبون على الفوز
العا�صمة الريا�ض.
ب ��إح��دى اجل��وائ��ز التي
واخ�����ت�����ارت ال��ل��ج��ن��ة
�أعلنت عنها رابطة الدوري
ال��ف��ن��ي��ة ب��ال��راب��ط��ة 5
ال�سعودي للمحرتفني يف
مدربني للمناف�سة على
وقت �سابق ،وذلك بناء
ج��ائ��زة �أف�ضل م��درب،
على �آلية الت�صويت التي
ه��م :الربتغاليان روي
�أع��ل��ن��ت عنها الرابطة
فيتوريا م���درب فريق
ب��ال��ت��ع��اون م��ع من�صة
الن�رص ،وبيدرو مانويل
دوري بل�س ،وال��ذي مت
م��درب فريق التعاون،
جتزئته على  4فئات
وال���روم���اين ماريو�س
ن�صيب كل فئة منه 25
�سوموديكا مدرب فريق
.%
ال�����ش��ب��اب� ،إل���ى جانب
ومت م��ن��ح � 16صوتً ا
ال�برازي��ل��ي بريكلي�س
مل��درب��ي �أن��دي��ة دوري
�شامو�سكا م��درب نادي
ك��أ���س الأم�ي�ر حممد بن
ال��ف��ي�����ص��ل��ي ،وال��ه�لال
���س��ل��م��ان للمحرتفني،
ح���ال��� ًي���ا ،والأل���ب���اين
ومثلها لقائدي �أندية
بي�سنيك ها�سي مدرب
ال����دوري� ،إ���ض��اف��ة �إلى
فريق الرائد.
ع����دد م���ن الإع�لام��ي�ين
• �إحدى جوائز رابطة املحرتفني
وجل��ائ��زة �أف�����ض��ل العب
الريا�ضيني ،فيما مت
واع��د ر�شحت الرابطة
فتح عدد امل�صوتني من
هارون كمارا مهاجم نادي القاد�سية ،وحمدان ال�شمراين مدافع نادي اجلماهري الريا�ضية ،على �أن يكون حجم ت�أثريها يف الت�صويت 25
الفي�صلي ،والعب و�سط الفتح حممد املجحد� ،إ�ضافة �إلى مدافع نادي ً � %
أي�ضا .وحتدد اللجنة الفنية الالعبني الفائزين بجائزتي احلذاء
التعاون متعب املفرج ،و�سعود عبداحلميد العب نادي االحتاد.
والقفاز الذهبي ،وذلك يف حفل �ضخم يقام ال�سبت املقبل يف العا�صمة
�أما جلائزة �أف�ضل العب حمرتف ،ر�شحت كلاً من املغربيني نور الدين الريا�ض بح�ضور عدد كبري من ال�شخ�صيات الريا�ضية ،ومت فتح باب
�أمرابط ،وعبدالرزاق حمد الله من نادي الن�رص ،والكامريوين لياندر الت�صويت على من�صة دوري بل�س ام�س الأربعاء.
تاوامبا مهاجم نادي التعاون ،والفرن�سي بافيتيمبي جوميز مهاجم يذكر �أن رابطة الدوري ال�سعودي للمحرتفني قد �أعلنت قبل �أيام عن
نادي الهالل ،ومهاجم نادي الأهلي دجانيني تفاري�س القادم من الر�أ�س الن�سخة الأولى من جوائزها لنجوم املو�سم الريا�ضي ،2019-2018
الأخ�رض .ويف قائمة �أف�ضل العب �سعودي ،اختارت اللجنة الفنية حممد التي ت�أتي يف  6فروع ،قيمة جائزة كل فرع منها � 100ألف ريال.

ل��دوري �أبطال �آ�سيا ب�صفته بطل
ك�أ�س خادم احلرمني ال�رشيفني،
م��ن �أج��ل االحتفاظ مب��رك��زه� ،أو
ال�صعود للمركز الثالث يف حال
خ�سارة ال�شباب.
ويحتل التعاون ،املركز الرابع
بـ 53نقطة ،بينما يحتل الفي�صلي
املركز ال�ساد�س بـ 43نقطة بفارق
نقطة �أمام الوحدة.
وعلى ا�ستاد مدينة الأمري �سعود بن

رقم قياسي جديد للمغربي حمد اهلل
في الدوري السعودي

• حمد الله يحتفل باملاء مع احد زمالئه

حقق املغربي عبدالرزاق حمدالله،
العب الن�رص ،رقما قيا�سيا ك�أكرث
العب ت�سبب يف ركالت جزاء خالل
مو�سم واح���د يف ت��اري��خ دوري
املحرتفني ال�سعودي.
وح�صل حمدالله على  6ركالت
جزاء هذا املو�سم وجاء الربازيلي
�إدواردو ،العب الهالل ،يف املركز
الثاين بـ  5ركالت ،ثم العب الفتح
ماتيا�س ج��ري��ج��وري ،والعبا
التعاون جهاد احل�سني ،وتاومبا،
والعب الباطن كر�ستيان داكروز،
بـ� 3رضبات جزاء.
ويعترب نادي الهالل �أكرث الأندية
ت�سجي ًال من رك�لات اجل��زاء بـ11
ً
هدفا ،ثم التعاون بـ ،9والفتح
 ،8والن�رص واالهلي  ،7والرائد 6

�أهداف -بح�سب �إح�صائيات رابطة
دوري املحرتفني ال�سعودي.
ويقرتب حمد الله ،من ت�سجيل
رقم قيا�سي جديد يف دوري ك�أ�س
حممد بن �سلمان للمحرتفني.
وب��ات املهاجم املغربي ،على
بعد ه��دف�ين م��ن حتطيم الرقم
امل�سجل با�سم جنم احت��اد جدة
حمزة �إدري�س ،الهداف التاريخي
للدوري ال�سعودي بـً 33
هدفا خالل
مو�سم .2000/1999
وميلك عبد ال��رزاق حمد الله 32
ً
هدفا يف ر�صيده التهديفي هذا
املو�سم ،يحتل بها �صدارة هدايف
ال����دوري ال�����س��ع��ودي ،ويحتاج
لت�سجيل هدفني يف اللقاء الأخري
للن�رص �أم��ام الباطن ،اخلمي�س

في مؤجلة األسبوع الـ  30من الدوري المصري

األهلي في اختبار جديد للمحافظة على القمة أمام إنبي اليوم
ي�ستهدف الأه���ل���ي ،ق��ط��ع خطوة
جديدة نحو االحتفاظ بلقب الدوري
امل�رصي املمتاز ،عندما يواجه
�إن��ب��ي يف م��ب��اراة م��ؤج��ل��ة اليوم
اخلمي�س.
وي�سعى الأهلي ،لالنت�صار اخلام�س
ع��ل��ى ال���ت���وايل ل��ت��ع��زي��ز ت�صدره
للبطولة ،وف��ر���ض ال�ضغط على
الزمالك ال��ذي لعب مباراة �أقل،
وال ي��زال ميلك فر�صة كبرية يف
التتويج� ،إذ �سي�ضمن التتويج �إذا
فاز مببارياته اخلم�س املتبقية.
وميلك الأه��ل��ي ،املنت�شي بالفوز
« »0-1على �سموحة يف اجلولة
املا�ضية بف�ضل هدف يف الدقيقة
« 70 ،»8+90نقطة من  30مباراة
وبفارق  4نقاط عن الزمالك الذي
خا�ض  29مباراة ،وبرياميدز الذي
لعب  32مباراة.
وت�أجلت �أكرث من مباراة للزمالك؛
ب�سبب ارتباطه باللعب يف �ضيافة
نه�ضة بركان املغربي بذهاب نهائي
ك�أ�س االحتاد الأفريقي ،الأحد املقبل
وقبل �أن ي�ست�ضيف مباراة الإي��اب
بعدها ب�أ�سبوع واح��د،ول��ن يلعب

• الأهلي ي�ستعد ملوقعة انبي

حمل ًيا حتى ذلك احلني.
وق���ال م��ارت��ن ال���س��ارت��ي ،م��درب
الأهلي� ،إنه ي�ضع ثقته الكبرية يف
العبيه ،ويف قدرتهم على تخطي �إنبي

واخلروج بالنقاط الثالث،و�أ�ضاف
«نخو�ض م��ب��اراة �إن��ب��ي بح ًثا عن
موا�صلة االنت�صارات ،وح�صد الثالث
نقاط من �أجل ا�ستكمال م�شوار ال�سعي

للفوز باللقب» .وت��اب��ع «الأهلي
يحرتم جميع مناف�سيه ولكن يف
الوقت نف�سه ف ��إن الفريق يخو�ض
مواجهاته املتبقية يف الدوري بحثا

جلوي الريا�ضية ،يلتقي القاد�سية
مع احلزم يف لقاء الفر�صة الأخرية
للقاد�سية.
ويحتل القاد�سية املركز الـ،14
ال��ذي يهبط ب�صاحبه من دوري
املحرتفني بـ 27نقطة بفارق
 3نقاط �أم��ام احل��زم ال��ذي يحتل
امل��رك��ز الـ� ،12آخ���ر املراكز
التي تبقي �صاحبها يف دوري
املحرتفني.
وي�سعى القاد�سية للفوز بهذه
املباراة على �أمل تفادي الهبوط
ب�شكل م��ب��ا��شرة �أو على الأق��ل
خلق فر�صة للبقاء م��ن خالل
خو�ض مباراة ال��دور الفا�صل،
بينما يريد احلزم حتقيق نتيجة
�إيجابية ���س��واء ت��ع��ادل �أو فوز
ل�ضمان ال��ب��ق��اء .وع��ل��ى ملعب
مدينة املجمعة الريا�ضية ،يلتقي
الفيحاء م��ع الوحدة،وي�سعى
الفيحاء للفوز لتفادي الهبوط،
�أو خو�ض الدور الفا�صل للبقاء يف
دوري املحرتفني ،بينما ي�سعى
الوحدة لتحقيق الفوز لتح�سني
مركزه .ويحتل الفيحاء املركز
الـ 13ال���ذي يخو�ض �صاحبه
دورا فا�ص ًال للبقاء يف دوري
ً
املحرتفني ،بينما يحتل الوحدة
املركز ال�سابع بـ 42نقطة.
وعلى ملعب مدينة الأمري عبد الله
بن جلوي ،يلتقي الفتح «الثامن
بـ 35نقطة» ،مع الرائد� ،صاحب
املركز التا�سع بنف�س الر�صيد من
النقاط،وي�شهد �إ�ستاد حممد بن
عبد العزيز ،مباراة قوية عندما
ي�ست�ضيف �أحد ،الذي هبط ر�سم ًيا،
احت����اد ج����دة��� ،ص��اح��ب املركز
العا�رش بـ 34نقطة.

عن هدف واحد ،وهو الفوز فقط من
�أجل انتزاع اللقب».
وو�صف ال�سارتي ،مواجهة �إنبي
وكذلك باقي املباريات املتبقية
«بال�صعبة ج���دا» ل��ك��ن امل���درب
الأوروغ��وي��اين ي��درك جي ًدا �أن �أي
نتيجة غري �إح��راز اللقب املحلي،
�ستكلفه من�صبه على الأرجح يف نهاية
املو�سم .ويعي�ش �إن��ب��ي ،بقيادة
م��درب��ه علي ماهر مهاجم الأهلي
ال�سابق ،حالة ت�ألق وفاز يف �آخر 3
مباريات ليقفز للمركز التا�سع بـ36
نقطة ،لكنه يتقدم بنقطتني فقط
على برتوجيت �صاحب املركز ،16
املوجود يف بداية منطقة الهبوط.
وق��ال ماهر م��درب �إن��ب��ي« :ن�سعى
للتقدم بجدول الدوري بعد الو�صول
للمركز التا�سع .ن�أمل �أن نح�سم
البقاء ،وال ننتظر �أكرث من ذلك».
وبعد هذه املباراة �سيلعب الأهلي مع
الإ�سماعيلي يوم الأربعاء املقبل،
ثم يواجه املقاولون العرب يوم
ال��ث�لاث��اء ال��ت��ايل ،ليتبقى حينها
مواجهة واحدة �أمام غرميه الزمالك
مل يتحدد موعدها بعد.

املقبل ،لي�صبح الهداف التاريخي
للدوري ال�سعودي.
وي�سعى حمد الله لتكرار �إجناز
مواطنه �أحمد بهجا ،مع فريق
احت��اد ج��دة ،حيث �سبق �أن ظفر
امل��غ��رب��ي بهجا بلقب الهداف
التاريخي للدوري ال�سعودي ،يف
مو�سم  ،1997-1996بعد �أن �سجل
ً 24
هدفا.
ويعترب حمد ال��ل��ه ،راب��ع العب
�أج��ن��ب��ي يت�صدر ق��ائ��م��ة ه��دايف
الدوري ال�سعودي ،بعد ال�سنغايل
مو�سى نداو ،املغربي �أحمد بهجا
وال�سوري عمر ال�سومة،و�شارك
حمد الله مع الن�رص هذا املو�سم
يف  2108دقائق� ،سجل خاللها 32
ً
هدفا و�ساهم يف �صناعة � 9أهداف.

العين يغازل مدرب التعاون
بـ  6ماليين دوالر

دخل الربتغايل بيدرو �إميانويل ،مدرب فريق التعاون
ال�سعودي ،املتوج اخري ًا بك�أ�س خادم احلرمني ال�رشيفني،
اهتمامات نادي العني الإمارتي لتويل القيادة الفنية
للفريق باملو�سم املقبل.
وك�شفت تقارير �إعالمية �أن العني الإماراتي فتح قنوات
ات�صال مع وكيل �أعمال املدرب ،وعر�ض عليه التوقيع
مل��دة مو�سمني ،مقابل  3ماليني دوالر ع��ن املو�سم
الواحد.
وجاءت هذه املفو�ضات ،يف وقت بد�أت فيه �إدارة نادي
التعاون برئا�سة حممد القا�سم ،جتديد عقود العنا�رص
املهمة بالفريق.
ومتكنت �إدارة التعاون من جتديد عقد الع��ب الر�أ�س
الأخ�رض هيلدون رامو�س حتى عاما  ،2022وكانت ت�ستعد
لفتح ملف جتديد امل��درب ،قبل �أن تبد�أ املفاو�ضات
العيناوية معه.
وقاد �إميانويل التعاون �إلى تقدمي م�ستويات غري م�سبوقة
ه��ذا املو�سم� ،أهلته للتتويج بك�أ�س خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني ،بعد التغلب على احت��اد جدة يف املباراة
النهائية بنتيجة «.»1-2
كما احتل التعاون املركز الرابع على الئحة ترتيب
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني قبل نهاية
ٍ
مقعد يف دوري �أبطال
امل�سابقة بجولة� ،إ�ضافة �إلى حجز
�آ�سيا.

