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االستقرار يجدد املنافسة بني النصر والهالل في الدوري السعودي
اعتماد قوانني املوسم اجلديد
وتوزيع املباريات على املالعب

الهالل يسعى لتجريد النصر من لقب الدوري

أنفقت األندية السعودية املاليني على تدعيم
صفوفها لكن االستقرار رمب��ا يكون العنصر
األكثر تأثيرا في ترجيح كفة الغرميني التقليديني
النصر والهالل للتنافس مجددا على لقب الدوري
السعودي للمحترفني مع انطالق املوسم اجلديد.
وب��ع��د ص���راع مثير على ال��ص��دارة املوسم
املاضي ،حيث انتزع النصر اللقب بفارق نقطة
واحدة عن الهالل ،كان فارق النقاط ضخما مع
أقرب املنافسني إذ ابتعد التعاون صاحب املركز
الثالث بفارق  13نقطة عن الهالل وصيف البطل.
وأبقى النصر على البرتغالي روي فيتوريا،
م��درب بنفيكا السابق ،بعدما ت��رك بصمة منذ
تعيينه في يناير وقاد الفريق لتعويض فارق
كبير من النقاط وانتزاع اللقب بعد  11فوزا في
آخر  12مباراة ،مبا في ذلك االنتصار  2-3على
الهالل بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.
وجن��ح النصر في االحتفاظ تقريبا بأغلب
التشكيلة ال��ت��ي ساهمت ف��ي ف���وزه باللقب،

وسيستمر املغربي عبدالرزاق حمد الله ،هداف
ال��دوري برصيد  34هدفا وهو رقم قياسي في
موسم واحد ،في قيادة الهجوم بجانب مواطنه
نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى.
وف��ي الوقت ال��ذي رح��ل فيه املهاجم الدولي
محمد السهالوي عن النصر متجها إلى الشباب
بحثا عن فرصة اللعب بشكل أساسي ،فإن حامل
اللقب تعاقد مع املهاجم الواعد عبدالفتاح آدم
بعد موسم مذهل مع التعاون ،كما ضم صالح آل
عباس هداف جنران.
وتلقى النصر دفعة إضافية قبل انطالق
الدوري بعدما تأهل إلى دور الثمانية في دوري
أبطال آسيا بتفوقه  3-4في النتيجة اإلجمالية
على الوحدة اإلماراتي بفضل ثنائية حلمد الله
وثنائية للبرازيلي جوليانو.
ويبدو موقف الهالل متشابها مع النصر،
فاحتفظ بالعبيه األج��ان��ب ال��ب��ارزي��ن مثل
الهداف الفرنسي بافتيمبي جوميس واإليطالي

كيلر يحظى بالدعم
لرئاسة االحتاد األملاني

فريتز كيلر

أعرب مسؤولو كرة القدم في أملانيا ،أول من أمس عن دعمهم لفريتز
كيلر ليصبح رئيسا الحتاد الكرة األملاني.
واقترحت جلنة استطالعية تابعة لالحتاد األملاني لكرة القدم كيلر
 /62عاما ليكون رئيسا لالحتاد ،خلفا لراينهارد جريندل ،الذي مت
إيقافه في شهر أبريل املاضي .وصرح كيلر في بيان صادر عن املوقع
اإللكتروني الرسمي لرابطة ال��دوري األملاني (بوندسليجا) «إنني
مسرور للغاية للدعم وأشكر باالمتنان عن الثقة التي تلقيتها من أندية
احملترفني والهواة» .ومن املقرر أن يتم تنصيب كيلر رئيسا الحتاد
الكرة األملاني خالل اجلمعية العمومية لالحتاد ،التي ستقام في 27
سبتمبر املقبل .من جانبه ،قال راينر كوخ نائب رئيس احتاد الكرة
األملاني «مع فريتز كيلر ،وجدنا املرشح املثالي ويسعدنا للغاية أنه
يريد قبول املهمة مع كامل دعمنا له».
وأوضح كوخ «إنه يجسد النزاهة والتكامل واملصداقية».
من جانبه صرح كريستيان شيفرت ،املتحدث اجلديد باسم رابطة
الدوري األملاني «إن الرابطة تقف بالكامل وراء فريتز كيلر وبرنامجه.
إن��ه يعيش م��ن أج��ل ك��رة ال��ق��دم .وشخصية غير ع��ادي��ة ت��داف��ع عن
االستقالل واملصداقية».
واجت��ه االحت��اد األملاني نحو كيلر عقب استقالة جريندل ،الذي
اعترف بحصوله على ساعة بقيمة  6000يورو ( 6700دوالر) كهدية
من الرئيس السابق الحتاد الكرة األوكراني.
ستكون إحدى املهام الرئيسية لكيلر هي إعادة االستقرار في االحتاد،
الذي يعد أكبر احتاد رياضي في العالم ،والذي يستعد الستقبال ثالث
رئيس له في عضون خمسة أعوام.
ويخطط كيلر إلجراء تغييرات هيكلية في االحت��اد ،لكنه شدد في
مؤمتر صحفي على أن «الرئيس لن يؤدي جميع األدوار مبفرده .بل
يتعني أن يتم توزيع املسؤوليات على كاهل العديد من األفراد».
وكان فولفجاجن نيرسباخ ،الذي كان يتولى رئاسة االحت��اد قبل
قدوم جريندل مباشرة ،قد تقدم باستقالته أيضا في نوفمبر عام ،2015
بسبب فضيحة متعلقة مبلف تنظيم أملانيا نهائيات كأس العالم عام
.2006
وفي وقت سابق من الشهر اجلاري ،اتهم املدعون االحتاديون في
سويسرا كال من نيرسباخ وسلفه ثيو تسفانتسايجر ،وكذلك هورست
آر شميدت ،األمني العام السابق الحتاد الكرة األملاني ،والسويسري
أورس لينسي ،مسؤول سابق االحت��اد الدولي لكرة القدم (فيفا)،
بالتورط في دفع مبالغ متعلقة مبونديال .2006
ويتعني على كيلر أيضا السير بحذر محليا ،بني احتياجات عشرات
اآلالف من الالعبني الهواة وتطوير مستوى الالعبني احملترفني في
واحدة من أجنح البلدان الكروية في العالم.

سيباستيان جيوفينكو كما ضم أندريه كاريو
العب بيرو بشكل نهائي بعد فترة إعارة ناجحة.
وظهر الهالل بشكل مبشر في بداية املوسم
حتت قيادة مدربه اجلديد رازف��ان لوشيسكو
وصعد إل��ى دور الثمانية ف��ي دوري األبطال
على حساب منافسه احمللي األهلي بانتصاره
 3-4في مجموع املباراتني في أول اختبار ملدربه
الروماني.
وق���ال لوشيسكو بعد تعيينه ف��ي يونيو
املاضي« :أعلم حجم احلماس والطموح الكبير
لدى اجلماهير وأشعر مبسؤولية كبيرة جتاه
ذلك .سأبذل قصارى جهدي مع فريقي املعاون
إلسعاد جماهير الهالل وتقدمي موسم ناجح».
وتابع« :أع��رف أن اجلماهير ال تعلم الكثير
ألنني قادم من بلد وثقافة مختلفة لكني سأبذل
مع فريقي املعاون أقصى ما لدينا لننال احترام
اجلماهير».
وسيحاول األهلي ،ال��ذي حل رابعا املوسم

املاضي ،العودة إلى املنافسة بجدية على اللقب،
وجل��أ إل��ى ش��رق أوروب���ا بتعاقده مع الثنائي
البوسني إلفيس ساريتش وإرفني زوكانوفيتش
والصربي دانييل أليكسيتش إلى جانب تعيني
املدرب املخضرم برانكو إيفانكوفيتش.
وبعد صراع مرير للهروب من الهبوط املوسم
املاضي ،يأمل االحتاد ،بطل آسيا  2004و،2005
أن يقدم صورة مختلفة في املوسم اجلديد.
وأظهر االحتاد ،الذي ضم األرجنتيني إميليانو
فيكيو والتشيلي لويس خيمنيز والواعد هارون
كمارا ،مؤشرات جيدة وتأهل إلى دور الثمانية
في دوري األبطال بعد الفوز ذهابا وإيابا على
زوب آه��ان اإليراني والتفوق  4-6في مجموع
املباراتني.
وتبدو رغبة الشباب قوية في للعودة للمربع
الذهبي على األق��ل ،وأب��رم العديد من الصفقات
وال��ت��ي تضمنت ال��س��ه�لاوي واألرج��ن��ت��ي��ن��ي
كريستيان جوانكا والكولومبي دانيلو أسبريا.

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفني بعض التعديالت على
الئحة القوانني في املوسم اجلديد بينها إيقاف الالعب مباراة واحدة في
حال احلصول على أربعة انذارات ،وذلك نتيجة ارتفاع عدد املراحل من
 26إلى  30مباراة.
كما مت تعديل نظام الصعود والهبوط حيث ستهبط ثالثة فرق
وسيصعد مثلها الى دوري األضواء مباشرة ،بدال مما كان معموال به
في املوسم املاضي حيث كان يهبط ثالثة فرق مباشرة ،اصحاب املراكز
من الرابع عشر الى السادس عشر ،ويصعد ثالثة مباشرة فيما يخوض
صاحب املركز الثاني عشر في دوري احملترفني مواجهة ملحق من ذهاب
وإياب مع صاحب املركز الرابع في دوري الدرجة األولى.
وكشف رئيس رابطة الدوري مسلي آل معمر بأنه «سينضم اربعة
رعاة جدد للدوري سيتم اإلعالن عنهم خالل األيام املقبلة ألننا نهدف
للوصول بقيمة الدوري السعودي ألرقام مرضية تليق باملسابقة».
وتوقع آل معمر أن يكون «ال��دوري في املوسم اجلديد أق��وى من
املوسم املاضي ...هناك رغبة كبيرة من القطاع التجاري للدخول في
رعاية الدوري».
وت��ق��رر نقل م��ب��اري��ات ال���دوري مجاناً عبر ال��ق��ن��وات الرياضية
السعودية ،وتطوير خدمات النقل التلفزيوني من خالل وجود أكثر
من  28كاميرا في بعض املباريات لبث عالي اجل��ودة ،ووج��ود 12
كاميرا لتقنية االعادة بالفيديو «في أيه آر» ،إلى جانب استخدام تقنية
اخلريطة احلرارية لتتبع الالعبني ،وخاصية اإلحصائيات واألرقام
خالل املباريات فضالً عن وجود منصة إلكترونية ملشاهدة املباريات.
ولتحسني جتربة اجلماهير ،مت تطوير  54نقطة بيع للمطاعم
واملقاهي وسيتم تطوير  51نقطة بيع إضافية ،وإط�ل�اق منصة
إلكترونية موحدة لبيع التذاكر أنشأتها الهيئة العامة للرياضة لتقدمي
اخلدمة لألندية واجلماهير معاً ،وتعد ج��زءا من منظومة متكاملة
لتطوير البيئة واملنشآت الرياضية.
وأعلنت هيئة الرياضة السعودية خ�لال حفل تدشني ال��دوري
السعودي للمحترفني موسم  2020-2019عن جاهزية  10مالعب
تابعة لها لتقام عليها املباريات ،وهي ستاد امللك فهد الدولي بالرياض،
وستاد مدينة امللك عبدالله الرياضية بجدة ،وستاد األمير محمد بن
فهد بالدمام ،وستاد األمير فيصل بن فهد بالرياض ،وملعب مدينة
امللك عبدالعزيز الرياضية مبكة املكرمة ،وملعب مدينة األمير عبدالله
بن جلوي باألحساء ،وملعب مدينة امللك عبدالله الرياضية ببريدة،
وملعب مدينة املجمعة الرياضية ،وملعب مدينة األمير سلطان بن
عبدالعزيز الرياضية باحملالة ،وملعب نادي احلزم بالرس ،إضافة إلى
ملعب جامعة امللك سعود اخلاص بنادي الهالل.
وستخوض األندية  240مباراة في  30مرحلة على  11ملعباً،
حيث تلعب أندية املنطقة الوسطى النصر والشباب على ستاد امللك
فهد الدولي وستاد األمير فيصل بن فهد بالرياض ،والهالل على ملعب
جامعة امللك سعود بالرياض ،والفيصلي والفيحاء على ملعب مدينة
املجمعة الرياضية.
أم��ا أندية املنطقة الغربية ،فيلعب األهلي واالحت���اد على ستاد
مدينة امللك عبدالله الرياضية بجدة ،وال��وح��دة على ملعب مدينة
امللك عبدالعزيز الرياضية مبكة املكرمة ،فيما يلعب االتفاق والعدالة
على ستاد األمير محمد بن فهد بالدمام ،والفتح على ملعب مدينة
األمير عبدالله بن جلوي الرياضية باألحساء بالنسبة ألندية املنطقة
الشرقية.
وبالنسبة ألندية منطقة القصيم ،فيلعب التعاون والرائد على ملعب
مدينة امللك عبدالله الرياضية ببريدة ،واحلزم على ملعبه مبحافظة
الرس ،بينما يلعب قطبا منطقة عسير أبها وضمك على ملعب مدينة
األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية باحملالة.

الدحيل يستهل مشواره في الدوري القطري بفوز مثير على قطر
قلب فريق الدحيل تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة (،)1-2
على حساب فريق قطر ،أول من أمس في أخر دقيقتني من اللقاء الذي
جمعهما على ملعب اجلنوب ،في اجلولة األولى من دوري جنوم
قطر.
سجل هدفي الدحيل يوسف املساكني واملعز علي في الدقيقتني
 88و 90في حني سجل هدف قطر الوحيد جونيور كاباجنا في
الدقيقة .61
وبهذه النتيجة حصل فريق الدحيل على أول  3نقاط ليبدأ رحلته
في الدوري ،مطاردًا لفريق السد الذي فاز على الوكرة بنتيجة (-4
.)1
جاءت املباراة قوية وساخنة من جانب العبي الفريقني وجنح
الدحيل بخبرة العبيه في حسمها في الوقت القاتل ،من اللقاء ،بعد
أن كانت كل األمور تؤكد على أن قطر في طريقه لتحقيق انتصار
على الدحيل في بداية مشوارهما بالدوري.
ولكن البديل يوسف املساكني سجل التعادل قبل نهاية اللقاء
بدقيقتني ،ثم أضاف املهاجم الدولي املعز علي ،هدف االنتصار.

فرحة العبي الدحيل

 ..والسد ميزق شباك الوكرة برباعية

لقطة من مباراة السد والوكرة

بدأ نادي السد ،رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة
ال���دوري القطري ،بالفوز على ال��وك��رة بنتيجة
 ،1-4أول م��ن أم��س .سجل أه���داف ال��س��د ،عبد
العزيز األنصاري وعبد الكرمي حسن وأحمد بدر
سيار «هدفني» في الدقائق  8و 74و 84و 89على
الترتيب ،فيما أحرز محمد بن يطو هدف الوكرة.
وبهذه النتيجة حصل فريق السد على أول
 3نقاط في البطولة احمللية ،فيما ظل الوكرة بال

رصيد .ج��اءت املباراة جيدة املستوى من جانب
الفريقني وشهدت في بدايتها ،إشهار البطاقة
احلمراء لعلي مال الله العب الوكرة في الدقيقة
 ،17بعد تدخل قوي ضد علي أسد بعد الرجوع
لتقنية الفيديو .وحتمل فريق ال��وك��رة ،العبء
األكبر بعد هذا الطرد ،وجنح في إدراك التعادل
عن طريق محمد بن يطو ،لكن السد حسم األمور
لصاحله في آخر ربع ساعة بتسجيل  3أهداف.

وأب���دى تشافي هيرنانديز م��درب ن��ادي السد،
سعادته البالغة بعد الفوز الكبير على الوكرة.
وقال تشافي في املؤمتر الصحفي «قدمنا مباراة
جيدة ،فريقي استحق الفوز بالرباعية ،خضنا
مواجهة صعبة» .وتابع «فخور بأداء العبي السد،
وال��ذي يعطيني األم��ان واالطمئنان قبل مواجهة
النصر السعودي في رب��ع نهائي دوري أبطال
آسيا».

تويتر يعترف بضرورة
حماية الالعبني
من العنصرية
اع��ت��رف ممثلو تويتر ،أول م��ن أم��س أنهم
بحاجة لبذل املزيد من اجلهد حلماية مستخدميه
م��ن اإلس����اءات العنصرية ،وذل���ك ف��ي أعقاب
االعتداءات التي طالت الفرنسي بول بوغبا العب
وسط مانشستر يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم.
وكان بوغبا تعرض لالستهداف عبر تويتر
بعد أن أهدر ركلة جزاء في املباراة التي تعادل
فيها فريقه م��ع وولفرهامبتون ي��وم األثنني
املاضي.
الالعب الفرنسي ك��ان أح��دث املنضمني إلى
ح��وادث اإلس���اءة العنصرية لالعبي ال��دوري
اإلجنليزي ،والتي أصبحت في تزايد.
وق��ال متحدث باسم تويتر في تصريحات
لشبكة سكاي سبورتس البريطانية ،إن «ممثلي
املوقع ونادي مانشستر يونايتد ومنظمة «كيك
ات أوت» ،وأي منظمة مجتمع مدني أخرى تبدو
مهتمة ،باالطالع على العمل الذي يقوم به تويتر
من أجل التعامل مع اإلس��اءات العنصرية ضد
بعض العبي كرة القدم في إجنلترا».
وأض��اف« :حرصنا دائماً على إقامة حوار
مفتوح مع شركائنا في هذا املجال ،لكننا نعلم
أننا بحاجة إل��ى ب��ذل املزيد من اجلهد حلماية
مستخدمينا ،السلوك العنصري لن يكون له
مكان في منصتنا وندينه بشدة».
وذك��ر تويتر إن��ه سيتخذ إج���راءات صارمة
عندما ينتهك احملتوى قواعده.
وأكد مدرب منتخب إجنلترا للسيدات فيليب
نيفيل ،أنه حان الوقت لكي يقاطع كل العبي كرة
القدم ،موقع تويتر ملدة ستة أشهر.

