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صراع «البطاقة الثانية» يحسم اليوم بـ  4مواجهات

أهلي جدة يتسلح بجمهوره الجتياز عقبة باختاكور في أبطال آسيا
�سيعتمد الأهلي ال�سعودي ،على
دع��م جماهريه ب�إ�ستاد مدينة
امللك عبد الله الريا�ضية ،من
�أج��ل جت��اوز �ضيفه باختاكور
الأوزبكي اليوم والت�أهل للدور
الثاين يف دوري �أبطال �آ�سيا لكرة
القدم.
ويحتاج «الراقي» للنقاط الثالث
من �أج��ل مرافقة ال�سد القطري
مت�صدر املجموعة الرابعة� ،إلى
دور الـ.16
ومي��ل��ك الأه��ل��ي  6ن��ق��اط م��ن 5
مباريات مقابل  8لباختاكور،
بينما يت�صدر ال�سد الرتتيب
بـ 10ن��ق��اط وي��خ��رج ملواجهة
بري�سبولي�س الإي���راين �صاحب
املركز الأخري غدا �أي�ضا.
و�أنهى الأهلي م�شواره يف الدوري
ال�سعودي يف املركز الرابع بعد
�أن حقق  3انت�صارات متتالية يف
ختام امل�سابقة ،و�سجل � 9أهداف
يف فوزه على الفي�صلي والوحدة
يف �آخر مباراتني.
وحتدد املت�أهلون من املجموعات
الـ 3الأخ���رى يف منطقة غرب
�آ�سيا ،لكن مباريات اجلولة
الأخ�ي�رة يف دور املجموعات
�ستحدد املركزين الأول والثاين
يف كل منها.
و�سيحل فريق الهالل �ضيف ًا ثقي ً
ال

• الأهلي يف اختبار �صعب �أمام باختاكور

ع��ل��ى ن��ظ�يره ال��دح��ي��ل ،اليوم
اي�ضا،ويحاول «الزعيم» الظهور
ب�صورة جيدة �أمام الدحيل وخطف

ن��ق��اط امل��ب��اراة لغ�سل �أح���زان
الفريق الذي خ�رس لقب م�سابقة
دوري ك���أ���س الأم��ي�ر حم��م��د بن

�سلمان حل�ساب الن�رص الذي توج
به يف اجلولة الأخ�يرة اخلمي�س
املا�ضي.

ناظر :ال توجد مؤامرة في قضية
المولد وتراجعت عن ضم بلهندة

 20نجم ًا تنافسوا على جوائز رابطة المحترفين السعوديين

حمداهلل يفوز بالحذاء الذهبي
وكنو أفضل العب محلي

• حمدالله �أف�ضل العب

فاز املغربي عبدالرزاق حمدالله
مهاجم ن��ادي الن�رص ال�سعودي
بجائزة احلذاء الذهبي للمو�سم
الريا�ضي  ،2019-2018كما
ن��ال ال�لاع��ب امل��غ��رب��ي جائزة
�أف�ضل العب يف امل�سابقة ،فيما
توج متعب املفرج بجائزة �أف�ضل
العب واعد يف الدوري ال�سعودي
للمحرتفني.
بينما ف��از حممد ك��ن��و ،العب
ال��ه�لال ،بجائزة �أف�ضل العب
�سعودي يف دوري ك�أ�س حممد
بن �سلمان للمحرتفني،وح�صد
التون�سي ف��اروق بن م�صطفى،
حار�س ن��ادي ال�شباب ،جائزة
�أف�����ض��ل ح���ار����س يف ال����دوري
ال�سعودي.
ونال الربتغايل بيدرو مانويل،

م��درب فريق التعاون ،جائزة
�أف�����ض��ل م��دي��ر فني يف ال���دوري
ال�سعودي للمحرتفني.
جنما على الفوز بـ
وتناف�س 20
ً
 4جوائز ،وه��ي «جائزة �أف�ضل
م���درب� ،أف�����ض��ل الع���ب� ،أف�ضل
الع��ب ���س��ع��ودي ،و�أف�����ض��ل العب
واعد» ،فيما تقرر اللجنة الفنية
بالرابطة هوية الفائز بجائزتي
القفاز الذهبي واحلذاء الذهبي.
وح�����س��ب��م��ا ذك�����رت �صحيفة
«الريا�ضية» ال�سعودية ،فقد
ت��ن��اف�����س ال�برت��غ��ال��ي��ان روي
فيتوريا م��درب ن��ادي الن�رص،
وبيدرو مانويل مدرب التعاون،
والروماين ماريو�س �سوموديكا
م���درب ال�����ش��ب��اب� ،إل���ى جانب
الربازيلي بريكلي�س �شامو�سكا

• غوميز �أح�سن مدرب

م����درب ال��ف��ي�����ص��ل��ى وال���ه�ل�ال،
والألباين بي�سنيك ها�سي املدير
الفني لنادي الرائد على جائزة
�أف�ضل مدرب.
ودخ���ل امل��غ��رب��ي ع��ب��دال��رزاق
حمدالله ومواطنه ن��ور الدين
�أم��راب��ط الع��ب��ا ن���ادي الن�رص،
�إل���ى ج��ان��ب ك��ل م��ن الفرن�سي
بافيتمبي غوميز مهاجم الهالل
وال��ك��ام�يروين لياندر تاوامبا
العب التعاون ،ومهاجم الأهلي
دجانيني تفاري�س للتناف�س على
جائزة �أف�ضل العب.
وتناف�س كل من حممد كنو العب
ال��ه�لال و�سلطان الغنام العب
الن�رص و�صالح ال�شهري جنم
الرائد وعبد العزيز البي�شي العب
االحت��اد وعبد الفتاح �آدم العب

التعاون على جائزة �أف�ضل العب
�سعودي يف املو�سم.
و�أعلنت الرابطة عن املتناف�سني
على جائزة �أف�ضل العب واعد،
حيث يتواجد بالقائمة هارون
كمارا العب القاد�سية وحمدان
ال�شمراين العب الفي�صلي وحممد
املجحد الع��ب الفتح ومتعب
املفرج العب التعاون ،بالإ�ضافة
�إل���ى �سعود عبداحلميد العب
االحتاد.
ومت الت�صويت على املر�شحني
م���ن ق��ب��ل امل���درب�ي�ن وق��ائ��دي
�أن��دي��ة ال���دوري ال�سعودي �إلى
جانب الإعالميني الريا�ضيني،
واجلمهور ،على �أن يكون حجم
ت�أثري كل فئة من امل�صوتني %25
من �إجمايل عملية الت�صويت.

العين اإلماراتي يطلب

الكاميروني تاوامبا رسمي ًا
تلقى جمل�س �إدارة ن���ادي التعاون
ال�سعودي ،برئا�سة حممد القا�سم،
عر�ض ًا من العني الإم��ارات��ي للح�صول
على خدمات الكامريوين ليندر تاوامبا،
مهاجم الفريق.
وظهر تاوامبا مب�ستوى جيد للغاية
خالل م�شواره مع التعاون يف املو�سم
امل��ن����صرم� ،إذ جن��ح يف ت�سجيل 21
ه��دف�� ًا يف دوري امل��ح�ترف�ين حمت ًال
امل���رك���ز ال���ث���اين يف ق��ائ��م��ة ه���دايف
امل�سابقة،ور�صد العني ا لإماراتي
خم�سة ماليني ريال من �أجل التعاقد
مع املهاجم ال��ك��ام�يروين .يذكر �أن
التعاون رف�ض عر�ض ًا من �أحد ا لأندية
ال�����ص��ي��ن��ي��ة خ�ل�ال ف�ت�رة االن��ت��ق��االت
ال�����ش��ت��وي��ة امل��ا���ض��ي��ة ل��ل��ت��ع��اق��د مع
املهاجم الكامريوين مقابل  10ماليني
ريال.
وان�ضم تاوامبا �إلى �صفوف التعاون يف
ال�صيف املا�ضي قادم ًا من نادي بارتيزان
ال�رصبي مل��دة مو�سمني م��ع �إمكانية
التجديد ملو�سم ثالث.
ويف �سياق اخر اعتمد جمل�س �إدارة االحتاد
الإم��ارات��ي لكرة القدم ،يف اجتماعه،
برئا�سة م���روان ب��ن غليطة ،ت�شكيل
املكتب التنفيذي لدوري الدرجة الأولى
الإماراتي.
وق��ال حممد الظاهري ،الأم�ين العام
الحتاد الكرة� ،إن املجل�س اعتمد ت�شكيل
مكتب تنفيذي ل��دوري الدرجة الأولى،

حر�صا منه على تطوير هذه امل�سابقة،
ً
واالرتقاء مب�ستواها الفني والإداري.
و�أو�ضحَّ � ،أن املكتب التنفيذي يقوم بو�ضع
اال�سرتاتيجيات الالزمة واخلطط ،وعمليات
املتابعة لت�سويق ،وتطوير امل�سابقة
وتطويرها ،وتوفري خمتلف الأ�سباب
الالزمة لتحقيق النجاح والرتويج
ريا �إل��ى �أن
ملناف�ساتها ،م�ش ً
بدءا من
املكتب �سيبا�رش مهامه ً
املو�سم الريا�ضي املقبل.
و�أ�ضاف« :املجل�س اطلع
خ��ل�ال اج��ت��م��اع��ه،
ع��ل��ى التح�ضريات
والإجراءات املتخذة
ل�ل�إع��داد الجتماع
اجلمعية العمومية
العادية املقررة يف
 23مايو احل��ايل يف
دب��ي ،بعد �أن ت�سلمت
الأمانة العامة وخالل املدة
القانونية ال��واردة يف النظام الأ�سا�سي،
مقرتحات وطلبات الأندية التي �ستعر�ض
على جدول �أعمال العمومية يف اجتماعها
املقبل».
و�أ���ش��ار� ،إل��ى �أنَ املجل�س واف��ق على
التو�صية املتعلقة با�ستخدام النظام
الإل��ك�تروين الطبي يف �إدخ��ال التقارير
الطبية لالعبني ابتداء من املو�سم املقبل
 ،2020-2019جلميع الالعبني ولكافة
مراحل امل�سابقات.

وك��ان «الأزرق» قد �ضمن ت�أهله
�إل��ى دور الـ 16مت�صدر ًا ترتيب
املجموعة الثالثة بر�صيد 12

نقطة ،ح�صدها من  4انت�صارات
وه��زمي��ة واح�����دة .وق���د �ضمن
الدحيل هو الآخر و�صوله �أي�ض ًا

�إلى ال��دور املقبل بعد احتالله
املركز الثاين يف �سلم الرتتيب
بر�صيد  8نقاط.
جدير بالذكر �أن الهالل متكن
من الفوز على الدحيل يف لقاء
الذهاب بثالثة �أهداف مقابل هدف
وي�سعى امل��وج الأزرق لتكرار
فوزه يف اجلولة الأخرية.
وغادر ال�رصبي ميلو�ش ديجينك
حمرتف الهالل �إلى بالده للوقوف
مع بجانب والده الذي �سيجري
عملية جراحية.
وت��رك��ز امل���ران ال��ه�لايل االخري
على جوانب ا�سرتجاعية لالعبني
ٍ
ب�صفة �أ�سا�سية يف
امل�شاركني
اللقاء املا�ضي ،يف حني ا�شتملت
تدريبات بقية الالعبني على
جوانب فنية وبدنية متنوعة.
يف املقابل بات يف حكم امل�ؤكد
غياب ال���دويل ب�سام ال���راوي،
العب الدحيل القطري ،عن مباراة
فريقه م��ع ال��ه�لال ال�سعودي،
وجاء غياب الراوي ب�سبب عدم
اكتمال �شفائه من اال�صابة التي
ك��ان قد تعر�ض لها يف مباراة
الدحيل مع ال�سيلية يف الدور قبل
النهائي لك�أ�س �أمري قطر،وان�ضم
الراوي �إلى قائمة الغيابات يف
الفريق والتي ت�ضم �أي�ضا كرمي
بو�ضياف و�سلطان الربيك.

• تاوامبا
مع ك�أ�س
امللك

حتدث ل�ؤي ناظر ،رئي�س نادي
االحت���اد ال�سعودي ،ب�ش�أن ما
يرتدد عن ا�ستهداف فهد املولد،
جن��م ال��ف��ري��ق ،ال���ذي �سقط يف
اختبار املن�شطات ،كا�شف ًا يف
الوقت ذاته �أن �إدارت��ه تراجعت
عن التعاقد مع املغربي يون�س
بلهندة لأ�سباب مالية.
وقال ناظر« :ال توجد م�ؤامرة يف
ق�ضية فهد املولد وهو يعرف ذلك
متام ًا ،ومل يتم فح�صه من قبل
اللجنة �إال مرتني �أو  3مرات يف
املو�سم احلايل ،ون�صيحتي له �أن
يكون وا�ضح ًا و�شفاف ًا مع اللجنة
وهو ما يرغب به ،وال يعني ذلك
�إدانة الالعب الذي يرتب مع فريق
عمله ح�ضور جل�سة اال�ستماع لدى
اللجنة ،ورئي�س جلنة املن�شطات
�أثق فيه ومعروف على امل�ستوى
الدويل».
وع��اد ناظر للحديث عن مو�سم
االحت��اد الع�صيب ،وال��ذي كاد
يهبط فيه �إلى الدرجة الأولى،
قائالً« :كان �شهر دي�سمرب من العام
املا�ضي �صعب ًا علينا ،احتجنا
�إلى ق�ضاء �ساعات طوال ملتابعة
مباريات كثرية والتوا�صل مع
حمامني ووك�لاء �أعمال من �أجل
�إن��ه��اء ال��ت��ع��اق��د م��ع الالعبني
الأجانب واملحليني حتى يكونوا
جاهزين للعب مع الفريق بعد
فتح نافذة االنتقاالت».
وتابع« :توقعت �أن يكون الفريق
جيد ًا بعدما تعاقدنا مع الالعبني

• ل�ؤي ناظر ي�ستمع �إلى اع�ضاء جمل�س الإدارة

اجل���دد ،لكن ك��ان هناك بع�ض
الظروف مثل :الإ�صابات وغياب
االن�����س��ج��ام ،لكن رمت الفريق
ارتفع ب�شكل ملحوظ بعد عودة
�سيريا �إلى تدريب االحتاد ،وهو
القرار الذي اعتربه �صعب ًا للغاية
ومغامرة ك�برى ،لأن��ه «القرار»
هو الأخري لإنقاذ الفريق بعدما
ا�ستنفدنا احللول كافة».
و�أك��م��ل ح��ول ف�ترة االنتقاالت
ال�شتوية« :و�صلنا �إلى اتفاق مع
املغربي يون�س بلهندة ،لكن

توقيعنا معه كان �سي�ضعنا يف
�أزمة مالية ولن ن�ستطيع ت�سديد
روات��ب الالعبني ل�شهرين على
الأقل وبالتايل �سيخلق ذلك بع�ض
التوتر داخل غرفة املالب�س ،ويف
نهاية املطاف اخرتنا الفريق
على ح�ساب ال�صفقة».
و�أمت« :مل �أق���رر اال���س��ت��م��رار يف
من�صبي بعد لأن هناك عدة عوامل
حتكم هذا القرار� ،س�أجل�س مع
عائلتي يف نهاية املو�سم ونقيم
الو�ضع قبل �أن اتخاذ القرار».

بترجي ينسحب من الترشح لرئاسة
األهلي ويدعم بن مشعل
ك�شفت تقارير �إعالمية �أن عبدالله
برتجي ،رئي�س النادي الأهلي
ال�����س��ع��ودي ،ك�شف ع��ن موقفه
النهائي من الرت�شح النتخابات
ناديه املقبلة.
و�أ����ش���ارت ق��ن��اة «ال�سعودية»
الريا�ضية �إلى �أن برتجي ،قرر
االن�سحاب نهائ ًّيا من الرت�شح
الن��ت��خ��اب��ات رئ��ا���س��ة الأه��ل��ي
املقبلة.
وك�شف برتجي ،عن دعمه الكامل
للأمري من�صور بن م�شعل ،يف
االن��ت��خ��اب��ات املقبلة ،لتويل
رئا�سة النادي الأهلي ،لل�سنوات
الأربع املقبلة.
وكان برتجي تولى رئا�سة النادي
الأهلي ،خل ًفا ملاجد النفيعي،
والذي تقدم با�ستقالته ،ليقبلها
الأمري عبد العزيز بن تركي رئي�س

الهيئة العامة للريا�ضة.
وكانت الهيئة العامة للريا�ضة
ال�����س��ع��ودي��ة� ،أع��ل��ن��ت يف وق� ٍ
�ت
�سابق ،ع��ن �إن��ه��اء ف�ترة والية
جميع الر�ؤ�ساء املكلفني ،بختام
املو�سم الريا�ضي ،وفتح باب
االنتخابات الر�سمية.
وطالب الأمري من�صور بن م�شعل
خالل ،االجتماع الذي دعا �إليه
وعقد �أم�س يف جدة ،الأهالويني
بالوقوف خلف الكيان ودعمه
خالل الفرتة احلرجة ،وم�ساندة
ح�ضورا
الأهلي .و�شهد االجتماع
ً
ريا تقدمهم
�رشف ًّيا �
أه�لاوي��ا كب ً
ًّ
ع��دد م��ن ال��ر�ؤ���س��اء ال�سابقني
للنادي �أبرزهم الأمري نواف بن
عبدالعزيز ،و�أحمد عيد رئي�س
االحت��اد ال�سعودي الأول لكرة
القدم �ساب ًقا ،و�أحمد املرزوقي

• ل�ؤي برتجي مع يا�رس امل�سيلم

وط��ارق كيال وعبدالله القنب،
�إلى جانب �أع�ضاء ال�رشف فهد عيد
ويا�رس حمرو�س وو�ضاح بح�ش
وفهر الطيب و�سفيان باناجة.
كما تعهد بن م�شعل ،باملحافظة
على العنا�رص الأجنبية املميزة
يف �صفوف فريق الأهلي والتي
مت ا�ستقطابها خ�لال املو�سم
احل��ايل ،ويف مقدمتهم الثنائي
ديجانيني تفاري�س مهاجم الر�أ�س
الأخ����ضر وال�لاع��ب جوزيف دي
�سوزا الع��ب املحور الربازيلي
بجانب الالعب عمر ال�سومة جنم
الفريق وهدافه يف �أربعة املوا�سم
الأخ��ي�رة وال��ت��دع��ي��م بعنا�رص
حملية و�أجنبية مميزة لتقوية
جميع خطوط الفريق حتى حتقق
الإ���ض��اف��ة الفنية يف مناف�سات
املو�سم املقبل.

