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رابطة المحترفين تعلن عن تقديم جوائز األفضل

الهالل واالتحاد يواجهان الرائد والقادسية بالدوري اليوم
ج��ول��ة ��ص�راع م��ف��ت��وح ع��ل��ى جميع
االحتماالت ت�ؤثثها املرحلة الثانية
م��ن ال���دوري ال�سعودي التي تعلق
الآمال على �أن يكون هذا العام بنكهة
مغايرة جلهة م�ستوى �إنفاق الأندية
وحجم املناف�سة على اللقب الذي
يرجح �أن يتوا�صل بني فرق املقدمة
�إلى �آخر اجلوالت.
وي�سعى ال��ه�لال ،بطل املو�سمني
املا�ضيني� ،إلى حتقيق فوزه الثاين
تواليا عندما يحل �ضيفا على الرائد
اليوم ال�سبت،وا�ستهل الزعيم الذي
ي����شرف عليه امل����درب الربتغايل
جورجي جيزو�س ويتطلع لالحتفاظ
باللقب للمو�سم الثالث ،حملته بفوز
�صعب على الفيحاء  0-1يف مباراة
ظهر فيها «الأزرق» ب�شكل غري مطمئن
جلماهريه.
ودعم الهالل �صفوفه ب�أربع �صفقات
�أجنبية �أبرزها التعاقد مع الإماراتي
عمر عبدالرحمن «عموري» والفرن�سي
بافيتيمبي غومي�س والبريويف �أندريه
كارييو املحتمل غيابه عن املباراة
ب�سبب �إ�صابته يف ع�ضلة ال�ساق بعد عدم
م�شاركته يف التدريبات عقب عودته
من امل�شاركة مع منتخب بالده.ويغيب
�أي�ضا عن �صفوف الهالل الإ�سباين
�ألربتو بوتيا وعبدالله احلافظ ونواف
العابد بداعي الإ�صابة .بينما �سيعود
املدافع حممد الربيك بعد تعافيه.
ويف اللقاء الثاين اليوم ي�سعى احتاد
ج��دة ف��ري��ق امل���درب رام���ون دي��از،
�إل��ى تعوي�ض خ�سارته يف اجلولة

االف��ت��ت��اح��ي��ة �أم����ام ال�����ش��ب��اب ،حني
ي�ست�ضيف القاد�سية ،كما امل ع�شاق
العميد �إلى ر�ؤية الفوز الأول الر�سمي
لفريقهم هذا املو�سم الذي يعد اال�سوء
مل��درب��ه االرج��ن��ت��ي��ن��ي يف م�سريته
التدريبيه حتى االن.
ويف �سياق �آخر �أعلنت رابطة الدوري
ال�سعودي للمحرتفني ،ال��ب��دء يف
تقدمي جوائز الأف�ضل يف كل جولة
بداية من الأ�سبوع الثاين من الدوري
ال�سعودي.
وت��ت��ك��ون اللجنة الفنية لرت�شيح
املتناف�سني واختيار الفائزين من
� 9أع�ضاء ،بينهم  4خرباء عرب ،هم
امل�رصيون خالد بيومي وخالد طلعت
و�أحمد عفيفي� ،إ�ضافة �إل��ى الأردين
حممد عواد.
ومدربا يف كل
وتختار اللجنة الع ًبا
ً
جولة من ج��والت دوري ك�أ�س حممد
بن �سلمان للمحرتفني ،وكل �شهر،
يف �إط���ار �سعيها لتحفيز الالعبني
والأجهزة الفنية ،لتقدمي م�ستويات
تليق بامل�سابقة.
ويتولى اخلبري الكروي ال�سعودي،
تركي ال�سلطان ،م�س�ؤولية مقرر
اللجنة ،ومعه امل��درب عبداللطيف
احل�سيني ،واملحلل الكروي خالد
ال�شنيف ،وامل����درب ال�����ش��اب �سعد
ال�����ش��ه��ري ،وامل����درب عبدالعزيز
اخلالد،و�سيح�صل كل فائز على مبلغ
� 10آالف ري��ال يف ك��ل ج��ول��ة ،فيما
�سيح�صل الفائز بجائزة ال�شهر على
� 50ألف ريال.

جاء في المركز الـ  6عالمي ًا في القيمة السوقية لالعبين

الدوري السعودي يحقق «إنجازاً غير مسبوق»

• تعاقدات الهالل ساهمت في رفع قيمة الدوري السعودي

حل الدوري ال�سعودي املمتاز لكرة القدم «دوري الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني» يف املركز ال�ساد�س عامليا
يف القيمة ال�سوقية النتقاالت الالعبني خالل �سوق
االنتقاالت ال�صيفية الأخرية ،وفقا لتقرير ر�سمي �صادر
عن االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا».
ويعد الدوري ال�سعودي هذا املو�سم هو ثاين �أغلى دوري
يف قارة �آ�سيا بقيمة مالية بلغت  289.75مليون يورو،
خلف الدوري ال�صيني الذي يحتل ال�صدارة بقيمة تبلغ
 469.33مليون يورو ،كما �أنه الدوري الأغلى عربيا.
ون�رشت الهيئة العامة للريا�ضة ال�سعودية ،فيديو على
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «تويرت» عن هذا الإجناز
ال�سعودي ،وعلقت عليه« :ال��دوري ال�سعودي ي�صنف
ال�ساد�س عامليا يف القيمة ال�سوقية لالنتقاالت ،ح�سب
تقرير ر�سمي من فيفا».
وتن�ص اللوائح ،التي مت تطبيقها يف الدوري ال�سعودي
هذا املو�سم على �أحقية كل ناد من الأندية ال�ستة ع�رش،
التي ت�شارك يف امل�سابقة يف �ضم  7العبني �أجانب يف
قوائمها للمو�سم اجلديد.وجاء ارتفاع القيمة املالية
للدوري ال�سعودي ب�سبب ال�صفقات القوية ،التي �أبرمتها
الأندية خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية.
ومن �أبرز الأ�سماء التي ان�ضمت للدوري ال�سعودي خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية ،النيجريي �أحمد مو�سى،
الذي انتقل لفريق الن�رص قادما من فريق لي�سرت �سيتي
الإنكليزي مقابل حوايل  25مليون يورو.
والإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» ،الذي انتقل من

�صفوف العني الإماراتي ل�صفوف الهالل ال�سعودي على
�سبيل الإعارة مقابل ما يقرب من  15مليون يورو ،وهي
ثالث �أغلى �صفقة �إعارة يف تاريخ كرة القدم.
كما تعاقد فريق �أهلي جدة مع الربازيلي ،جوزيف دي
�سوزا ،العب فريق فناربخ�شة الرتكي ،وتبلغ القيمة
املالية لالعب  9ماليني يورو ،وفقا ملوقع تران�سفري
ماركت املتخ�ص�ص يف الأرقام والإح�صائيات.
�أما فريق احتاد جدة فنجح يف التعاقد مع الربازيلي
رومارينيو العب فريق اجلزيرة الإماراتي يف �صفقة
بلغت قيمتها ما يقرب من  7ماليني يورو.
وو�صلت القيمة النهائية ،لت�شكيالت الفرق ال�سعودية
للمو�سم احلايل 289 ،مليون يورو ،وهو الرقم الأعلى
يف تاريخ الكرة ال�سعودية.
والقيمة املالية لفرق الدوري ال�سعودي ،يف �آخر 5
�أعوام ،تغريت ب�شكل كبري لت�صل �إلى :
مو�سم  - 2015 - 2014القيمة املالية 119.5 :مليون
يورو.
مو�سم  - 2016 - 2015القيمة املالية 107.5 :ماليني
يورو.
مو�سم  - 2017 - 2016القيمة املالية 96.5 :مليون
يورو.
مو�سم  - 2018 - 2017القيمة املالية 184.1 :مليون
يورو.
مو�سم  - 2019 - 2018القيمة املالية 289.7 :مليون
يورو.

في الجولة الخامسة من الدوري القطري

األهلي والغرافة يلتقيان الخريطيات وأم صالل اليوم
تتوا�صل مناف�سات الدوري القطري
لكرة القدم اليوم مبباراتني يف
اال���س��ب��وع اخلام�س حيث يلعب
الغرافة الذي ميلك �سبع نقاط يف
املركز ال�ساد�س� ،ضد �أم �صالل
ال�ساعي لتعوي�ض هزميته املذلة
�أمام العربي يف اجلولة ال�سابقة.
وق���ال كري�ستيان ج��ورك��وف،
مدرب الغرافة« :املواجهة �ستكون
�صعبة ،و�أي ف��ري��ق ق���ادم من
خ�سارة يكون متحم�سا لتقدمي رد
فعل قوي وهذا ما نتوقعه من �أم
�صالل».
ويلتقي الأهلي الذي ميلك  3نقاط
مع اخلريطيات متذيل الرتتيب،
و�أك��د الت�شيكي مات�شاال مدرب
الأه��ل��ي ان م��ب��اراة فريقه امام
اخلريطيات �ستكون �صعبة ،وانه
�سيعمل مع الفريق من اجل حت�سني
النتائج والأداء وان��ه �سيخو�ض
املواجهة من اجل حتقيق الفوز.
و�أ�ضاف مات�شاال�« :سيكون هناك
حت�سن يف الأداء والنتائج ،لكن
الب��د ان نعلم �سبب الهزائم،
وهناك العبون �صغار بحاجة الى
ال�صرب عليهم ،كما ان الفريق
بحاجة الى العبني جدد جيدين،
واليوجد فريق �ضعيف بالدوري،
واخلريطيات ق��وي وي�ضم عدد ًا
من الالعبني اجليدين وكل الفرق
لديها العبني مميزين».من جانبه

• جانب من حتضيرات األهلي القطري

�شدد املغربي عزيز العامري
مدرب اخلريطيات على ان مباراة
فريقه امام الأهلي �ستكون قوية
وهامة للفريقني ب�سبب موقفهما
يف ج���دول ال�ترت��ي��ب ..وو�صف
اللقاء بامل�صريي الن الفريق
ال��ف��ائ��ز �سينع�ش ح��ظ��وظ��ه يف
اجلوالت املقبلة من اجل االبتعاد
عن املنطقة اخلطر.
و�أ����ض���اف ب��امل ��ؤمت��ر ال�صحايف:
«ال��ه��زمي��ة �ستكون �صعبة ولها
ت�أثري على معنويات الالعبني،
وا�ستمرار الهزائم ي�ؤدي الى فقدان
الالعبني للثقة ،لكن العبينا بد�أوا
يف ا�ستعادة الثقة ،وعلى الرغم
من اخل�سارة االخرية امام الريان

يف اجلولة املا�ضية ف�إن االداء بد�أ
يتح�سن ،وكان ب�إمكان فريقي ان
يخرج متعاد ًال ،و�شيء مهم عودة
الثقة الى الالعبني ،الن ذلك يعني
قدرة الفريق على العودة وحت�سني
نتائجه ،ونحن نعمل على اعادة
الثقة الى كل العبي الفريق».
و�أو���ض��ح ان الع��ب��ي اخلريطيات
يعرفون اهمية اللقاء امام الأهلي،
وقال ان املباراة �ستكون االنطالقة
احلقيقية ،والعبو الفريق �سيبذلون
ق�صارى جهدهم من اجل حتقيق الفوز
والتقدم الى االمام ،واخلريطيات
بحاجة الى تعزيز اللعب اجلماعي
حتى يتمكن من حت�سن نتائجه يف
الفرتة املقبلة.

• دياز يحلم بتحقيق الفوز األول مع العميد

استدعاء  25العب ًا لمعسكر «األبيض الشاب» بدبي

ثالث مواجهات في ختام الجولة الثانية بالدوري اإلماراتي اليوم
توا�صل عجلة دوري اخلليج العربي،
ال���دوران ،اليوم ال�سبت مبباريات
اجلولة الثانية من البطولة ،بعد
توقف دام  14يوما ،لظروف املع�سكر
اخلارجي للمنتخب الإم��ارات��ي ،يف
�إ�سبانيا.وت�شهد لقاءات اليوم ثالث
مباريات ،يلتقي فيها اجلزيرة مع
الفجرية ،على ا�ستاد حممد بن زايد،
والعني مع الظفرة ،على ا�ستاد هزاع
بن زايد ،وعجمان مع �شباب الأهلي،
على ا�ستاد را�شد بن �سعيد.
وال يتوقع �أن ت�شهد اجلولة الثانية
الغزارة التهديفية والقوة الهجومية
ال��ت��ي �شهدتها اجل��ول��ة الأول����ى،
بت�سجيل  31هدفا يف  7مباريات،
بعدما تعرفت جميع ال��ف��رق على
بع�ضها البع�ض ،من خالل اجلولة
الأولى للدوري ،وجولتني يف ك�أ�س
اخلليج العربي.
فيما ت��ع��ود تقنية الفيديو� ،إلى
امل�شاركة يف �إدارة املباريات،
بعدما طبقت يف اجل��ول��ة الأول���ى،
ومل ت�ستخدم يف م��ب��اري��ات ك�أ�س
املحرتفني� ،إلى جانب جتدد ال�رصاع
على لقب الهداف ،حيث يت�صدر قائمة
الهدافني علي مبخوت� 3 ،أه��داف
«هاتريك» للجزيرة يف مرمى �شباب
الأهلي ،فيما �أحرز الإكوادوري جيمي
�أيويف ،مهاجم �شباب الأهلي ،هدفني
لفريقه خالل املباراة نف�سها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الوحدة يت�صدر
ترتيب الدوري بر�صيد  3نقاط ،بفارق
الأهداف عن ال�شارقة والو�صل والعني
واجل��زي��رة وعجمان ،والتي حتتل
املراكز من الثاين حتى ال�ساد�س.
بينما يحتل بني يا�س والفجرية،
املركزين ال�سابع والثامن بر�صيد

نقطة واحدة لكل منهما ،وت�أتي فرق
�شباب الأهلي دبي والن�رص والإمارات
ودبا الفجرية واحتاد كلباء والظفرة،
يف املراكز من التا�سع حتى الرابع
ع�رش بدون نقاط.
ويف �سياق �آخر قدم الفرن�سي لودفيك
باتيللي ،م��درب منتخب الإم���ارات
لل�شباب حتت � 19سنة ،قائمة ت�ضم
 25العب ًا ملع�سكر «الأبي�ض ال�شاب»
يف دبي للفرتة من � 16سبتمرب احلايل
حتى � 4أكتوبر املقبل.
وتتخلل املع�سكر مباراتان وديتان مع
املنتخب العراقي لل�شباب يومي 24
و� 26سبتمرب احلايل ،على ملعب ذياب

• جدية في تدريبات العني

عوانه يف احتاد الكرة بدبي.
و�ضمت قائمة املنتخب� :سهيل عبدالله
املطوع ،عبدالرحمن �صالح ،علي
�صالح ع��م��ر ،ف��ار���س خليل حممد
ويو�سف علي بخيت «الو�صل» ،طحنون
حمدان الزعابي ،فهد حممد يو�سف
احلمادي ومن�صور �إبراهيم احلربي
«ال��وح��دة» ،خالد حممد البلو�شي،
�سعود عبد الرحمن املهري و�سعيد
يو�سف العامري «العني».
كما �شملت �أحمد عبدالله جميل ،رائد
ر�ضا ،عمر �أحمد �سامل ،عيد خمي�س
النعيمي وعبدالله عبدالرحمن النقبي،
«�شباب الأهلي»� ،سعيد عبيد الكعبي،

األهلي يوافق على مهرجان
اعتزال عالمي لتكريم متعب
�أعلن وكيل الالعبني ،ن��ادر �شوقي� ،أن النادي
الأهلي امل�رصيُ ،مهتم بالتعاقد مع العب و�سط
وادي دجلة ال�صاعد ،يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة.
و�أ�شار �شوقي �إلى �أن م�س�ؤويل «القلعة احلمراء»
يتابعون ال�لاع��ب حممد حم��م��ود ،بعد �أن لفت
�أنظارهم م�ؤخرا مبا يقدمه من م�ستوى جيد ،والذي
ان�ضم على �إثره ملع�سكر منتخب م�رص.
و�أكد �أن الالعب� ،صاحب الـ 20عاما ،جدد عقده
ملدة  3موا�سم مع دجلة ،ولكن هذا الأمر لن ي�ؤثر
على فكرة رحيله لل�شياطني احلمر يف انتقاالت
يناير.
و�أو�ضح مدير �أعمال رم�ضان �صبحي� ،صانع �ألعاب
هيدير�سيفيلد تاون الإنكليزي� ،أن الالعب ال يفكر
يف العودة للدوري امل�رصي حاليا ،م�ؤكدا �أن قلة
م�شاركاته ت�أتي ب�سبب الإ�صابات ،بجانب �صغر
�سنه.
و�شدد على �أن البع�ض يهاجم �صبحي ،بال مربر يف
املرحلة املا�ضية ،مو�ضحا �أن الالعب ال يتعجل
احل�صول على الفر�صة ،ومل يتفاو�ض لالن�ضمام
�إلى نادي برياميدز على الإطالق.
و�أ�شار �إلى �أن الأهلي وافق على تنظيم مهرجان
اعتزال لالعبه ال�سابق عماد متعب� ،أم��ام فريق
عاملي من �أحد دوريات �إنكلرتا و�إ�سبانيا و�إيطاليا
وفرن�سا.
واختتم ب�أنه مت االتفاق على حتديد مواعيد معينة
ملهرجان اعتزال قنا�ص الأحمر ،يف �أحد �أ�شهر
دي�سمرب املقبل� ،أو يناير� ،أو مار�س .2019
ويف �سياق �آخر فاز املنتخب امل�رصي على نظريه
الأملاين بنتيجة  ،0-3يف �إطار اجلولة الأخرية

من مناف�سات دور املجموعات
ببطولة العامل لال�سكوا�ش ،على �صعيد الفرق
«�سيدات» ،املقامة حاليا يف مدينة داليان
ال�صينية.
وتغلبت امل�رصية نور ال�رشبيني على الأملانية
نيلي هات�شيك ،بنتيجة ثالثة �أ�شواط دون رد،
جاءت بواقع  5-11 ،2-11 ،7-11يف لقاء دام
 18دقيقة.
كما فازت امل�رصية نوران جوهر على الأملانية
�أنيكا ويزي ،بنتيجة ثالثة �أ�شواط دون رد،
جاءت بواقع  1-11 ،2-11 ،1-11يف مباراة
ا�ستمرت  13دقيقة.
و�أي�ضا حققت رنيم الوليلي الفوز على الأملانية
�سا�سكيا بينهارد ،بنتيجة ثالثة �أ�شواط دون رد،
جاءت بواقع  2-11 ،6-11 ،6-11يف مباراة
ا�ستمرت ملدة  22دقيقة.
وبهذه النتيجة حقق الفريق امل�رصي العالمة
الكاملة بدور املجموعات ،ليت�صدر املجموعة
الأولى عقب الفوز �أي�ضا على �أ�سرتاليا وكندا بنف�س
النتيجة  ،0-3يف اجلولتني املا�ضيتني.
وكان الفريق امل�رصي �صعد ر�سمي ًا الى دور ربع
النهائي ومن املنتظر ان يلتقي مع ثاين املجموعة
الثانية يف �إط��ار مناف�سات دور رب��ع النهائي
بالبطولة.
وي�شارك الفريق امل�رصي يف هذه البطولة من خالل
 4العبات وهن رنيم الوليلي ،نور ال�رشبيني ،نور
الطيب ،ونوران جوهر حتت القيادة الفنية لعمرو
�شبانة،ويذكر ان الفريق امل�رصي هو حامل لقب
بطولة العامل يف مناف�سات الفرق �سيدات العام
املا�ضي.

�سلطان �سعيد مهبوب ال�شارقة ،را�شد
�سامل وعمر �سعيد حممد «حتا»� ،أحمد
ف���وزي ج��وه��ر و���س��امل خ�يري �أحمد
«اجلزيرة» ،يعقوب يو�سف عبدالله
«الإمارات» ،ماجد را�شد �سلطان وفهد
باروت عثمان «احتاد كلباء».
وك��ان منتخب الإم���ارات لكرة القدم
لل�شباب حتت � 19سنة ،قد اختتم
م�شاركته يف البطولة الدولية الودية،
والتي �أقيمت م��ؤخ��ر ًا يف العا�صمة
التايلندية بانكوك �إذ حقق «الأبي�ض
ال�شاب» ،املركز الثاين خلف نظريه
الأردين ،الذي متكن من �إحراز املركز
الأول.

• عماد متعب

