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صراع رباعي شرس للفوز بلقب
هداف الدوري السعودي

مو�سم جديد من ال��دوري ال�سعودي
للمحرتفني انطلق ،و�سط مناف�سة
�رش�سة بني جميع الأن��دي��ة ،اجلميع
يبحث عن اللقب.
الأندية ال�سعودية قامت بتدعيم �صفوفها
ب�شكل رائ��ع خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املا�ضية ،خا�صة على اجلانب الهجومي.
الأن��دي��ة الأرب��ع��ة ال��ك��ب��ار «ال��ه�لال ،الن�رص،
االحت��اد ،الأهلي» كانت املناف�سة �رش�سة بينهم
على �ضم الالعبني ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املا�ضية.
و�ستكون املناف�سة يف غاية القوة بني مهاجمي تلك
أي�ضا
الفرق ،من �أجل قيادة فرقهم نحو اللقب ،و� ً
للح�صول على لقب هداف الدوري.
الفرن�سي بافتيمبي غوميز مهاجم الهالل �صاحب
عاما ،ميتلك �إمكانات وقدرات رائعة ،حيث
الـ33
ً
يتميز �أدا�ؤه بالقوة البدنية ،وال�رسعة والقدرة
التهديفية الرائعة.
ميتلك غوميز �أرقام ًا �أكرث من رائعة حققها املو�سم
املا�ضي مع فريق جالطة �رساي الرتكي ،حيث لعب
 40مباراة� ،سجل فيها  32هدفً ا ،و�صنع 6
�أهداف ،وح�صل على � 3إنذارات.
النيجريي احمد مو�سي حمرتف

تعديل مثير

على تقنية الفيديو
بالدوري السعودي

• مارك كالتنبيرغ

قال الإنكليزي مارك كالتنبريغ،
رئي�س جلنة احل��ك��ام باالحتاد
ال�����س��ع��ودي ل��ك��رة ال���ق���دم� ،إن��ه
ب��دء ًا من اجلولة الثانية لدوري
املحرتفني� ،سيتمكن امل�شجع من
�سماع احل��دي��ث ال��دائ��ر ب�ين حكم
ال�ساحة وحكم تقنية الفيديو ،يف
احلاالت اجلدلية.
و�شهدت مباريات املو�سم احلايل
بالدوري ال�سعودي للمحرتفني،
للمرة الأولى يف تاريخ امل�سابقة،
تطبيق تقنية ال��ف��ي��دي��و ،التي
ا�ستخدمت على نطاق وا���س��ع يف
خمتلف �أنحاء العامل ،ولعبت دورا
كبريا يف احلد من �أخطاء احلكام.
وقال كالتنبريغ� ،إن جلنة احلكام
�ست�سمح للقنوات الناقلة ملباريات
الدوري ال�سعودي ،ب�سماع احلديث
ال���دائ���ر ب�ين احل��ك��م وم�����س ��ؤويل
تقنية الفيديو ،لتحقيق مزيد من
ال�شفافية.
و�أ�ضاف �أن جلنة احلكام ا�ستلمت
�أجهزة ال�صوت ،وقررت ا�ستخدامها
بداية من اجلولة الثانية ،م�ضيفا

«�سنطلب م��ن م�س�ؤويل القنوات
الناقلة للمباريات ،التجربة قبل
املباراة بيوم واحد»
واعرتف كالتنبريغ بوجود م�شاكل
تقنية يف  3مالعب خالل اجلولة
الأول���ى ،فيما يتعلق با�ستخدام
تقنية الفيديو ،ومنها مباراة �أحد
والن�رص ،على حد قوله.
و�أ�ضاف يف هذا ال�صدد «خالل تلك
املباراة ،ا�ستعنا باحلكم الرابع
يف ح��االت تقنية الفيديو ،لعدم
و���ص��ول �أج��ه��زة ال�صوت �إل��ى كل
املالعب ال�سعودية ،والآن �سيكون
ال��ت��وا���ص��ل م��ب��ا��شر ًا ب�ين حكمي
ال�ساحة والفيديو».
و�أ�شاد احلكم الإنكليزي مبا حققته
تقنية الفيديو خ�لال مباريات
اجلولة الأولى من الدوري ،م�شريا
�إل��ى �أن��ه��ا حققت ق��درا كبريا من
العدالة بني الفرق.
ويف �سياق �آخ���ر �أع��ل��ن االحت��اد
ال�����س��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم ،قبول
االح��ت��ج��اج ال��ذي تقدم ب��ه نادي
الباطن من الناحية ال�شكلية� ،ضد

م�شاركة حمدان ال�شمراين العب
الفي�صلي ،خ�لال م��ب��اراة جمعت
بني الفريقني يف اجلولة الأولى
من ال���دوري .وك��ان الباطن قدم
احتجاجا �ضد م�شاركة ال�شمراين
يف امل��ب��اراة ،ب�سبب ع��دم التزام
ن��ادي الفي�صلي بتطبيق عقوبة
الإيقاف التي تعر�ض لها يف نهاية
املو�سم املا�ضي ،خالل م�شاركته
�ضد ناديه احل��ايل وق��ت �أن كان
العبا للأهلي.
وبح�سب ما �أعلنه االحت��اد ف�إنه
وافق على االحتجاج من الناحية
ال�شكلية ،ولكنه رف�ضه من الناحية
املو�ضوعية نظرا لنظامية م�شاركة
الالعب يف املباراة .و�أعلن احتاد
الكرة م�صادرة ر�سوم االحتجاج
املدفوعة حل�سابه ،علما ب�أن القرار
قابل لال�ستئناف وفقا للمادة 139
من الئحة االن�ضباط والأخالق،يذكر
�أن امل��ب��اراة امل��ذك��ورة ،انتهت
بتعادل الفريقني بهدف لكل منهما،
�ضمن مباريات اجلولة الأولى من
دوري املحرتفني.

عاما ،مهاجم قوي
ن��ادي الن�رص �صاحب الـ25
ً
و�رسيع ج ًدا ،ي�ستطيع خلخلة �أي دفاعات ،ويعد من
�أكرب مكا�سب الدوري ال�سعودي املو�سم اجلديد.
ولعب «الن�رس النيجريي» املو�سم املا�ضي 23
مباراة مع لي�سرت �سيتي الإنكليزي ،ا�ستطاع خاللها
ت�سجيل � 9أهداف و�صناعة .6
الربازيلي روماريو دا���س يلفا «رومارينيو» كما
يلقب ،حمرتف نادي االحتاد �أكرث ما مييزه الكرات
الثابتة التي ي�ستطيع �أن يحولها يف املرمى برباعة،
فهو ميتلك قوة ودقة الت�صويب ،التي جتعله ي�سجل
�أهدافً ا رائعة.
عاما31 ،
الـ28
�صاحب
الربازيلي
الالعب
خا�ض
ً
مباراة ،ومتكن من ت�سجيل  14هدفً ا ،و�صنع 9
�أهداف.
دجانيني تافاري�س العب منتخب الر�أ�س الأخ�رض
«ك��اب ف�يردي» وحم�ترف ن��ادي اهلي ج��دة يتميز
بطوله الفارع «� 190سنتيمرت» ،بالإ�ضافة �إلى
ال�رسعة واملهارة ،في�ستطيع �أن ي�ساهم يف بناء
الهجمات ب�شكل رائع.
ولعب تافاري�س املو�سم املا�ضي  40مباراة،
�سجل فيها  20ه��دف�اً ،و�صنع �أرب��ع��ة �أه��داف،
وح�صل على  8بطاقات �صفراء ،ومل يح�صل على
�أي كارت �أحمر.

المري :موقف النادي سليم وتصريحات الالعب غير صحيحة

فاغنر :لن أعود إلى السيلية وسألجأ للقضاء
للحصول على حقوقي

الشمال القطري تعاقد مع محترف
الزمالك الهارب

• أشيمبونغ في لقاء سابق أمام املصرية لالتصاالت

بعد الهروب خارج م�رص والت�رصيح
با�ستحالة العودة ،واعالن الزمالك
ب�شكل مفاجئ ف�سخ عقد الغاين
بنجامني ا�شيمبونغ بالرتا�ضي،
وقع �أ�شيمبونغ ر�سم ًيا ل�صفوف
نادي ال�شمال القطري �أحد �أندية
دوري الق�سم الثاين هناك -بعدما
ف�سخ تعاقده مع القلعة البي�ضاء
جمانا.
وذك���ر م�����ص��در ق��ري��ب م��ن ن��ادي
ال���زم���ال���ك� ،أن ���س��ب��ب موافقة
ا�شيمبونغ على ف�سخ عقده مع
الزمالك بالرتا�ضي ه��و و�صول
العر�ض القطري له.
وك��ان عر�ض الزمالك متمثال يف
ح�����ص��ول ال�لاع��ب ع��ل��ى � 30أل��ف
دوالر ،مقابل التنازل عن 130
�ألف دوالر،وبح�سب امل�صدر داخل
الزمالك ،ف�إن �أ�شيمبونغ وافق على
ف�سخ التعاقد و�سجل فيديو يقر فيه
بذلك �أي�ضا.
وان�ضم �أ�شيمبونغ للزمالك قادما
من الداخلية يف عام  2017و�أعري
منت�صف امل��و���س��م امل��ا���ض��ي �إلى
برتوجيت قبل ال��ع��ودة ل�صفوف
الفريق الأبي�ض حيث ُو�ضع على
قائمة االنتظار،و�شارك �أ�شيمبونغ
مع الزمالك يف �ست مباريات �سجل
خاللها هدفني فقط ومل ي�صنع �أي
هدف.

• فاغنر يحتفل بأحد اهدافه

�أكد العب ال�سيلية فاغرن ريبريو �أن �أح��دا من
نادي ال�سيلية مل يتحدث له على مدار  80يوما
وقال ان كل ما يقال يف و�سائل الإعالم من جانب
�إدارة النادي غري �صحيح.
وتابع الالعب الربازيلي :لن �أعود �إلى ال�سيلية
م��رة �أخ��رى وه��و ق��رار نهائي و�س�أ�سعى وراء
ا�ستالم حقوقي عرب الق�ضاء القطري النزيه وعرب
الق�ضاء اخلارجي لو لزم الأمر.وا�ضاف فاغرن:
م�ؤ�س�سة دوري جنوم قطر هي املنقذ واملن�صف
حلقوق الالعبني يف الدوري القطري ..وهناك
العديد من العبي ال�سيلية ي�ؤيدون موقفي لأنهم
�أي�ضا مل ي�ستلموا حقوقهم.

من جانبه نفى حممد علي املري مدير عام نادي
ال�سيلية ت�رصيحات العب الفريق فاغرن جملة
وتف�صيال و�أك��د يف ت�رصيحات خا�صة ملوقع
قنوات الك�أ�س الريا�ضية �أن كل ما قاله فاغرن
عن عدم توا�صلنا معه غري �صحيح.
وقال املري ان كل مرا�سالت النادي مع الالعب
ر�سمية وموثقة وتوجد منها ن�سخة لدي م�ؤ�س�سة
دوري جنوم قطر.
وعن قوله ب�أنه لن يعود لل�سيلية مرة �أخرى
قال املري :هو حر ونحن �أي�ضا لدينا كتب مت
ار�سالها للم�ؤ�س�سة تو�ضح موقف الالعب ،وكما
ذكرت فهو حر ولو اراد اللجوء للق�ضاء لي�س

لدينا ما مينع فكل �أمورنا موثقة وموقفنا �سليم
وق��د مت �إيقاف راتبه وم�ستحقاته بناء على
عدم ح�ضوره والتزامه .وفيما قاله فاغرن عن
ت�أييد عدد من العبي ال�سيلية ملوقفه ب�سبب عدم
ح�صولهم على م�ستحقاتهم قال مدير عام نادي
ال�سيلية :لي�س �صحيحا والدليل نتائج الفريق
واحتالله املركز الثالث يف مناف�سات الدوري،
بالإ�ضافة �إلى ال�صورة وامل�ستوى الذي يظهر
عليه الالعبون يف املباريات فهل يعقل �أن يكون
الأداء بهذه الطريقة والفريق يعاين من م�شاكل
�أو الالعبون ال يت�سلمون رواتهبم امل�ؤكد �أن
كالمهم غري �صحيح.

مصر والجزائر تواجهان النيجر وغامبيا  ...وليببا في ضيافة «األوالد»

الجولة الثانية لتصفيات كأس أفريقيا تنطلق بـ  12مباراة اليوم

• تدريبات املنتخب املصري

تنطلق ال��ي��وم ال�سبت مناف�سات
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن الت�صفيات
الأفريقية امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س
الأمم الأفريقية  2019بالكامريون،
ب�إقامة  12مباراة ،ح�سب ما �أعلنته
جلنة تنظيم امل�سابقات باالحتاد
الأفريقي لكرة القدم «كاف» .و�ستقام
مناف�سات اجلولة الثانية املقررة
ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل  - .:غينيا
اال�ستوائية × ال�����س��ودان  ..ملعب
بانا «املجموعة الأول���ى» - .جزر
القمر × الكامريون  ..ملعب �سعيد
حممد ال�شيخ «املجموعة الثانية».
 الغابون × ب��ورون��دي  ..ملعبداجنوندجي «املجموعة الثالثة»- .
غامبيا × اجلزائر  ..ملعب اال�ستقالل
«املجموعة الرابعة»� - .سي�شل ×
نيجرييا  ..ملعب لينيت «املجموعة
اخل��ام�����س��ة» - .ج��ن��وب �أفريقيا
«ال�شهري مبنتخب االوالد»× ليبيا
 ..ملعب موزي�س مابيدا «املجموعة
اخل��ام�����س��ة» - .كينيا × غ��ان��ا ..
ملعب م��وي �ستاديوم «املجموعة
ال�ساد�سة» - .موريتانيا × بوركينا
فا�سو  ..امللعب الأوملبي «املجموعة
التا�سعة» - .م�رص × النيجر  ..ملعب

برج العرب «املجموعة العا�رشة».
 ناميبيا × زامبيا  ..ملعب �سامنوجوما «املجموعة احلادية ع�رشة».
 موزمبيق × غينيا بي�ساو  ..ملعبدو زميييتو «املجموعة احلادية
ع�رشة»� - .أوغندا × تنزانيا  ..ملعب
مانديال العاملي «املجموعة الثانية
ع�رشة».
وي�سعى منتخب «الفراعنة» �إلى الفوز
على النيجر يف �أول اختبارات املدير
الفني اجلديد للفراعنة املك�سيكي
خافيري �أجريي .
ويطمح الالعبون واجلهاز الفني يف
ت�صحيح الأو�ضاع بعد الهجوم ال�شديد
ال��ذي تلقاه املنتخب عقب الظهور
ال��ب��اه��ت يف ك ��أ���س ال��ع��امل رو�سيا
.2018
من جانبه ي�سعى خافيري �أجريى بقوة
�إلى �إ�ستعادة هيبة الفراعنة فى ظل
اكتمال ال�صفوف بالقوة ال�ضاربة
من املحرتفني ،حيث يقف حاليا
امل��درب املك�سيكى �إلى نقاط القوة
وال�ضعف للمحرتفني واملحليني قبل
املباراة من �أجل �أن يظهر الفراعنة
ب ��أداء قوى فى لقاء االختبار الأول
له �أمام اجلماهري امل�رصية،واكتملت

�صفوف املنتخب امل�رصي بان�ضمام
علي غ��زال العب فانكوفر الكندي،
فيما تعذر ان�ضمام رم�ضان �صبحي
و�أحمد جمعة للإ�صابة.
وحر�ص وزي��ر ال�شباب و الريا�ضة
امل�رصي �أ�رشف �صبحي على ح�ضور
مران الفراعنة ب�صحبة هاين �أبو ريدة
رئي�س احتاد الكرة.
�صبحى التقى العبي منتخب بالده
وح��ث وزي���ر ال�شباب والريا�ضة
الالعبني على ت��ق��دمي �أق�صى جهد
ريا
خل��روج املباراة ب�شكل قوى م�ش ً
�إلى �أن كرة القدم هي �صانعة البهجة
للجماهري فى ظل وجود تن�سيق تام
ب�ين اجل��ه��ات املعنية لتوفري كل
ال�سبل من �أجل احل�ضور اجلماهريي
الذي ي�ضيف بع ًدا حما�س ًيا وجمال ًيا
للمباراة كدفعة معنوية لالعبني قبل
املواجهة املرتقبة.
كما حر�ص هانى �أب��و ري��دة رئي�س
احتاد الكرة على عقد جل�سة خا�صة مع
جنم املنتخب حممد �صالح املحرتف
يف �صفوف ليفربول الإنكليزي،
لإنهاء �أزمته الأخ�يرة مع اجلبالية
ومت تقريب وجهات النظر بني الالعب
الدولى واحتاد الكرة.

