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القاسم والبكر ميثالن الصوت السعودي

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

مث َّل إبراهيم القاسم ،األمني العام لالحتاد
السعودي لكرة القدم ،ونعيم البكر ،عضو
مجلس إدارة االحتاد رئيس جلنة املسابقات،

www.arriyadiyah.com

الصوت السعودي في االجتماع الذي عقده
ً
ممثل بدائرة
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أمس،
املسابقات مع ممثلي االحتادات الكروية املشاركة
في بطولة دوري أبطال آسيا في غرب القارة،

وذلك لدراسة خارطة مستقبل املباريات املتبقية
من املسابقات ،التي تقع حتت مظلته بعد توقفها
منذ مارس املاضي ،بسبب جائحة فيروس
كورونا املستجد.

تغيريات

دور املجموعات ومثن النهايئ  14ـ  29سبتمرب املقبل
الدور ربع النهائي
 4نوفمرب املقبل

يف أبطال آسيا

نصف النهائي
 25نوفمرب املقبل

المباراة النهائية
 5ديسمرب املقبل

قرار استثنايئ ينتظر النسخة الجارية وتحديد مواعيد االستئناف

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

كشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة عن أن االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم ق َّرر السامح بإجراء  5تغيريات
لكل فريق بدالً من ثالثة يف املباراة الواحدة ،خالل
بطولة دوري أبطال آسيا  ،2020بعد استئنافها
املنتظر اعتامده يف منتصف سبتمرب املقبل.

وأوضحت املصادر أن إجراء التغييرات اخلمسة في
املباراة الواحدة سيطبق في النسخة اجلارية فقط ،بسبب
تأثر الالعبني من توقف األنشطة الرياضية جراء فيروس
كورونا ،ومن املنتظر أن يعتمد االحتاد القاري املقترح األيام
املقبلة.
وكانت دائرة املسابقات اآلسيوية قد اتفقت مع احتادات

غرب آسيا املشاركة أنديتها في دوري أبطال آسيا 2020

“السعودية ،إيران ،العراق ،قطر ،اإلمارات وأوزبكستان”
خالل االجتماع الذي عقد صباح أمس ،على مواعيد استكمال
دوري األبطال ،على أن تكون األدوار اإلقصائية من مباراة
واحدة “خروج املغلوب” ،وسيتم اعتماده األيام املقبلة.
وأكدت االحتادات التزامها باملوافقة على نظام املنافسة

واإلطار الزمني للمباريات البالغ عددها  99مباراة ،مع األخذ
في االعتبار قيود السفر واحلواجز الطبية ،التي تختلف
بحسب مناطق قارة آسيا.
يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب فيروس كورونا ،قبل
 4جوالت من ختام دور اجملموعات الذي يشارك فيه 32
فريقً ا.

هايس

يتابع تقارير العبيه

بريدة ـ نايف البدراين

تسلم البلجيكي بيسنيك هاسي ،مدرب فريق الرائد
األول لكرة القدم ،التقارير اخلاصة بأداء الالعبني
خالل فترة توقف املنافسات بسبب فيروس كورونا،
لالطالع على مدى سير وانتظام الالعبني في
اجلدول التدريبي واللياقي املرسوم لهم.
وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر خاصة أن
مساعدي هاسي يرفعون تقارير أسبوعية إلى
املدرب عن سير برنامج تدريب الالعبني ،إضافة
إلى أبرز التدريبات واألجهزة التي يستخدمونها.
وأضافت املصادر أن هاسي استمر في فرض
التدريبات املنزلية على العبي فريقه طوال الفترة
املاضية ،ولم تنقطع إال في إجازة العيد ،حيث
يواصل الالعبون برامجهم التدريبية في منازلهم،
مبا في ذلك الالعبون األجانب للنادي القصيمي.
ويتواصل هاسي مع اجلهاز اإلداري ومساعديه
بصفة شبه يومية عبر برنامج “ ،”Zoomلتحديد
احتياجات الالعبني.

هاسي

سنويس

صفقة االتفاق
سنويس هوساوي
العمر

أوىل صفقات االتفاق

22

الرياض ـ بندر العتيبي

أفصحت لـ”الرياضية” مصادر خاصة عن أن إدارة نادي االتفاق
مبدئيا مع سنوسي هوساوي ،العب فريق اجلبلني ،أمس،
وقَّعت
ًّ
بعد دخوله الفترة احلرة التي تسمح له بالتوقيع ألي نادٍ ،دون
موافقة ناديه األصلي.
وتشير املصادر إلى أن سنوسي سيمثل صفوف االتفاق ملدة
ثالثة أعوام ،وجاءت املفاوضات بني اإلدارة االتفاقية والالعب
سنوسي هوساوي ،بعد توصية من خالد العطوي ،مدرب
الفريق.
عاما” أن مث َّل أندية األهلي
22
“
هوساوي
سنوسي
لالعب
وسبق
ً
وأحد واجلبلني ،ويجيد الالعب اللعب في مركزي الظهيرين األمين
واأليسر.
يذكر أن العطوي فرض على العبي االتفاق إعادة التدريبات
املنزلية ،في انتظار قرار احتاد القدم الستكمال بطولة دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني أو إلغائها.
ويتابع العطوي العبيه ،من خالل برامج التواصل االجتماعي،
برنامجا جدي ًدا حال عودة التدريبات
ويحضر املدرب السعودي
ً
اجلماعية في النادي.

المركز
ظهريا أيرس وأمين
األندية التي م َّثلها
األهيل وأحد والجبلني
مدة العقد
 3مواسم

هوساوي

القاري

يعتمد مواجهات األخرض

يستمتع البرازيلي إلتون جوزيه العب فريق الوحدة األول لكرة القدم بتناول األكل البرازيلي الشعبي في منزله وأداء التدريبات المنزلية التي
طلبها األوروجوياني كارينيو مدرب فريقه من الالعبين ..وفي الصورة التي التقطت أمس إلتون يأكل إحدى الوجبات في فناء منزله
(حساب إلتون في إنستجرام)


اآلسيوية

تغري برنامج الحريب

الحربي

الرياض ـ مازن العرسج

يستعد عبد الوهاب احلربي ،مدرب املنتخب السعودي
عاما ،لتقدمي برنامج جديد إلى احتاد الكرة
حتت ً 16
يتضمن حتضيرات األخضر الناشئ للبطولة اآلسيوية،
املقرر تنظيمها في نوفمبر املقبل.
وأجل االحتاد القاري أمس البطولة املقرر تنظيمها سابقً ا
سبتمبر املقبل في البحرين ،لتجرى خالل الفترة من 25
نوفمبر حتى  12ديسمبر.
وأوضح لـ”الرياضية” احلربي قائال ً“ :التأجيل سيكون
نهائيات آسيا للناشئني

المكان
البحرين

في صاحلنا كما هو في صالح اجلميع ،لالستعداد
للبطولة بشكل أفضل” ،مضيفً ا“ :بالنسبة لنا في األخضر
السعودي استفدنا خالل الفترة املاضية من تنظيم
معسكرين خارجيني في كرواتيا وإسبانيا ،حيث كانا
معسكرين ناجحني”.
وأضاف“ :املرحلة املقبلة وبعد تأجيل البطولة سنضع
برنامجا جدي ًدا يتضمن عددًا من املباريات التجريبية،
ً
لنكون جاهزين للمشاركة في البطولة ،وتقدمي مستوى
يليق بالكرة السعودية”.

موعد القرعة
 18يونيو الجاري

الموعد السابق
سبتمرب

الموعد الجديد
 25نوفمرب

مباريات األخرض:

لعب

فاز

تعادل

النقاط

4

2

2

8

الرياض ـ الرياضية

يستأنف املنتخب السعودي األول لكرة القدم مشواره في
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى كأس العالم  2022وكأس
آسيا  ،2023مبواجهة نظيره اليمني في الـ 8من أكتوبر
املقبل ،بعد التوقف اإلحترازي في الفترة املاضية ،بسبب
فيروس كورونا املستجد.
وكانت “الرياضية” قد أشارت في عددها
الصادر األربعاء ،إلى أن أعضاء
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم وافقوا،
بالتصويت ،على املوعد املقترح
الستئناف تصفيات كأس العالم
أيضا إلى كأس آسيا
 ،2022املؤهلة ً
 2023في أكتوبر املقبل ،بعد توقفها بسبب
تفشي فيروس كورونا.
وكان من املقرر أن يستضيف األخضر نظيره
اليمني في  26إبريل املاضي ،على ملعب مدينة امللك
عبد اهلل الرياضية في جدة ،إال أن تعليق النشاط
الرياضي حال دون ذلك.
وحقق األخضر في التصفيات انتصارين على
سنغافورة وأوزبكستان ،فيما تعادل مباراتني أمام
فلسطني واليمن ،ما جعله يحل في وصافة جدول
ترتيب اجملموعة الرابعة بـ 8نقاط ،خلف أوزبكسان
املتصدر بتسع نقاط ،بفارق مباراة لصالح األخضر.

رينارد

www.arriyadiyah.com

العدالة تتطلب
استمرار املنافسة
واستكاملها

دوري األوىل
غريب والكرثة
تزيده غموضا

ظروف الوحدة
مل تساعدين
عىل االستمرار

عالقتي بحدوش
سهلت مهمة
ّ
التعاقد معه
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مضوي:
مساعد العبدلي

alabdaly.messad2197@hotmail.com

كل يغني
عىل لياله

عندما يبحث اإلنسان يف أمر ما
“يعتقد” أن ال قضية تستحق النقاش
يف الحياة سوى قضيته ،وأنها “أي
قضيته” هي األهم التي تستحق
النقاش.
ـ يف الحوارات واالجتامعات “ثنائية
أو متعددة” تجد أن أطرافًا تقف
“مع” رأي ألنه يخدم أهدافها أو
“ضد” رأي ألنه يعرقل مصالحها.

ـ الكثير من الناس يضع “مصلحته
الشخصية” أوال ً ونادرًا أن جتد أطرافًا
تبحث أو تهتم “باملصلحة العامة” وهذه
هي سنة احلياة سواء قبلنا بها أو غير
ذلك.
ـ تذكرت هذا الوضع وأنا أتابع ما
يحدث من شد وجذب وأخذ وعطاء حيال
مستقبل منافسات كرة القدم السعودية
“دوري احملترفني ودوري األمير محمد
بن سلمان ألندية الدرجة األولى ودوري
الدرجة الثانية” ،بل إن هناك جز ًءا من
اإلعالميني “بحكم امليول” انضم لهذه
احلوارات ليس من “مهنية” إعالمية إمنا
بحثًا عن مصالح أندية “كل يغني على
لياله”.
ـ أندية “كل” دوري تختلف فيما بينها
“منفردة” حول مستقبل الدوري وكذلك
األندية “كمجموعة” تختلف مع احتاد
الكرة ،وبالتالي “ومن هذا املنطلق” أصبح
هناك “تكتالت” تتعاون من أجل حتقيق
مصاحلها “كل يغني على لياله”.
ـ بالنسبة لوجهات نظر األندية فهي
تعتمد على “مواقعها” في سلم الترتيب..
مثال ً الهالليون يتمنون أن يتم تتويجهم
باللقب أو أن تستمر منافسات الدوري
ويقفون بقوة “وهذا من حقهم” ضد إلغاء
الدوري وهو املوقف نفسه للنصراويني
الذين يأملون “إذا لم يتم اإللغاء دون
تتويج” أن تتواصل املنافسات ألنهم في
صميم املنافسة على اللقب.
ـ فرق القاع “املهددة بالهبوط” ومعها
الفرق التي ضمنت مواقع لها في وسط
الترتيب تتمنى “إلغاء” الدوري ،تفاديًا
خلطر الهبوط “بالنسبة للفرق املهددة” أو
لضمان مواقعها “بالنسبة لفرق الوسط”.
ـ األمر ذاته يحدث في منافسات دوري
األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة
األولى ،وكذلك دوري الدرجة الثانية كل
يبحث عن مصاحله “كل يغني على لياله”.
ـ وسط هذه الصراعات يقف احتاد
الكرة “ومعه رابطة دوري احملترفني”
في موقف حرج للغاية ،فهذه الهيئات
“الرسمية” عليها أن “تفرض” العدالة
وال تسمح بتحقيق “مصالح شخصية”
لألندية ،بل يجب أن تسود “املصلحة
العامة” وهذه املصلحة حتتاج التروي
والدراسة قبل اتخاذ أي قرار.
ـ ستشهد األسبوعني املقبلني املزيد
من صراعات من نوعية “كل يغني على
لياله” ،وتأكدوا سيتم اتخاذ قرارات “ال
ميكن أن يرضى عنها اجلميع” األهم أن
تتحقق “العدالة” وتصب في “املصلحة
العامة”.

طاردوين  4أعوام

مدرب الخليج يؤيد استمرار الـ ..7ويكشف عن أسباب قبول عرض الدانة
حوار :أحمد الداود
برز اسم الجزائري خري الدين مضوي ،مدرب فريق الخليج
األول لكرة القدم ،الع ًبا يف وفاق سطيف الجزائري ومنتخب
الخرض ،قبل أن يتحول إىل مدرب ويحقق الكثري من النجاحات
والبطوالت أهمها الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا مع

01

خري الدين مضوي حصل عىل جائزة أفضل
مدرب عريب ملاذا قبل بتدريب الخليج؟

وافقت على ذلك عن قناعة تامة ،وبالرجوع
قليال ً إلى الوراء كانت إدارة اخلليج تفتح خطوط
التواصل معي كل موسم منذ مغادرتي نادي
الوحدة ،وتتصل بي قبل بداية املوسم على مدار
 3أو  4مواسم إلقناعي ،في األخير وافقت ،رغم
أنني تلقيت عدة عروض من أندية أخرى.

02

كيف جرت املفاوضات؟

كانت طويلة ج ًّدا ،واستمرت ألكثر من شهر ،عن
طريق مصطفى الراشد ،عضو مجلس اإلدارة،
الذي كان يتصل بي بشكل شبه يومي ،إلقناعي
باملوافقة ،وأمام إصرارهم وافقت.

03

الخلجاويون كانوا يطمحون إىل الصعود
لدوري املحرتفني ،لكنهم بعد فرتة أقالوا
املدرب الكروايت وغريوا الهدف للبقاء؟

منافسا قويًّا،
في العام املاضي كان الفريق
ً
ولعب ملحق الصعود وخسر آخر مباراة ،ولكن
بعد الظروف التي واجهها النادي والنزيف
ق
يب
الداخلي بخروج العديد من الالعبني ولم َ
منهم إال القليل 90 ،في املئة من عناصر الفريق
كانت حتتاج إلى وقت كبير لالنسجام والتالحم،
وهذا لم يخدم اخلليج.

04

هل كنت قاد ًرا عىل الصعود بتلك
املجموعة؟

عند مجيئي كنت أرغب استغالل هذه الطاقة
واملواهب ،لكن املفاجأة كانت في االختالف
الكلي ما بني املستوى اجلماعي لالعبني في
امليدان وما بني ما أشاهده في التمارين ،رمبا
هذا يرجع إلى الشخصية املفقودة للفريق وعدد
من الالعبني ،بعض األجانب لم يخدمونا في
الفترة األولى ،ولذلك اضطررنا إلى تغييرهم.

خري الدين مضوي
الميالد1977 :
الجنسية :جزائري
 2020عُين مدربًا لفريق الخليج

إنجازاته الشخصية

2014

أفضل مدرب في إفريقيا

2014

أفضل مدرب في الجزائر

2014

أصغر مدرب في القارة يحقق دوري أبطال إفريقيا

2014

ً
فريقا جزائريًّا للعب في
أول مدرب يقود
مونديال األندية

2015

جائزة محمد بن راشد لإلبداع كأفضل مدرب عربي

مسريته مع وفاق سطيف

2015

كأس السوبر الجزائري

2015

كاس السوبر اإلفريقي

2015

الدوري الجزائري

2017

الدوري الجزائري

05

إدارة الخليج ترغب باستمرارك ألكرث من
موسم لكنك رافض؟

منذ البداية اتفقنا على إكمال املوسم مع
موسما آخر ،وهذا موثق في
إمكانية التجديد
ً
العقد ،وأمتنى ذلك ألنني جئت في ظروف
صعبة ،لكنني وجدت في النادي رجاال ً وقفوا
مع الفريق ،ويرغبون في جناحه ،رمبا هناك
نواقص خاصة من الناحية املالية والكل يعلم
بشح املوارد واإلعانات وقلة الداعمني.

وفاق سطيف عام  ،2014كاصغر مدرب يف القارة يحقق
هذا اللقب
لعب يف نادى وفاق سطيف الجزائري عام  ،1997ثم غادره
بعد ثالثة مواسم نحو نادي شباب بلوزداد ،الذي استمر
معه حتى عام  ،2002وساهم يف تتويجه ببطولة الجزائر
عام  ،2001قبل أن يعود مجددًا إىل الوفاق ويعتزل معه،

06

كيف تقيم دوري الدرجة األوىل
السعودي؟

هذا الدوري مختلف على كل الدوريات ،وجود
 20فريقً ا يجعلك تلعب مع فرق متباينة ،و38
مباراة هو عدد كبير ج ًّدا ،وال ميكن أن تلعب
بتشكيلة واحدة طيلة املوسم ،فتضطر إلى تغيير
التشكيلة وإدخال عناصر جديدة في كل مباراة،
بسبب هذا التذبذب.

07

هل كنت تتابع دوري املحرتفني
السعودي ..وكيف تراه؟

طبعا ،وهو يعد من أهم وأفضل الدوريات
ً
العربية ،احتل مكانة كبيرة خاصة بعد رفع عدد
األجانب في كل نادٍ إلى  ،7واملالحظ أن كل ما
فعلته هيئة الرياضة سابقً ا “وزارة الرياضة
حاليا” كان سب ًبا في رفع مستوى األندية
ً
السعودية ،ومنها تتويج الهالل بكأس آسيا،
وهذا يعني أن الكرة السعودية في تطور كبير
وملحوظ من ناحية التنظيم والنظام الداخلي
واملستوى الفني لالعبني واملدربني.

08

وماذا عن الدوريات العربية األخرى؟

عربيا،
الدوري السعودي من أقوى الدوريات
ًّ
وهذا ليس جتاهل للدوريات األخرى ،هناك
بطولة صعبة وهي كأس إفريقيا لألندية ،صعبة

ثم يتحول للتدريب .عرفته الجامهري السعودية قبل أن
يتوىل قيادة الخليج ،حيث درب فريق الوحدة وحقق معه
نتائج جيدة قبل أن يستقيل.
تحدث مضوي ،يف حواره مع “الرياضية” ،عن االسباب التي
دعته لتدريب الخليج  ،واصفا دوري املحرتفني بالقوي،
واألفضل من بطوالت االتحاد اإلفريقي “الكاف”.

ج ًدا ،وصعوبتها كصعوبة الدوري السعودي.
في مصر واجلزائر وتونس واملغرب منافسة
شديدة ،وكلها دوريات صعبة وقوية ،لكن ما
مييز الدوري السعودي محترفوه .تخيل في
اجلزائر األندية تتعاقد مع اثنني فقط ،وفي تونس
ومصر  3العبني أو .4

09

هل ترى أن وجود هذا العدد من األجانب
سواء يف دوري املحرتفني أو يف األوىل
يضيف للمنافسات ولالعبني السعوديني؟

بالتأكيد يساعد في رفع مستوى الفرق واألندية،
ويساعد الالعب السعودي في التطور ،فهو
جرعة إضافية للدوري ومسبب لتفوق األندية
السعودية وتألقها في املسابقات اخلارجية ،وكل
الفرق تألقت بسبب محترفيها ،وأنا من الذين
ينادون باستمرار وبقاء هذا العدد من األجانب،
سواء في املمتاز أو األولى.

10

زكريا حدوش العب دويل وله قيمة فنية
كبرية ،كثريون استغربوا من موافقته للعب
يف دوري الدرجة األوىل السعودي؟

بعد أن أنهينا عقود بعض الالعبني احملترفني
في اخلليج لم يتبق َ لدينا خيارات كثيرة ،وكان
االتصال مع زكريا حدوش الذي انفصل عن
فريقه ،وبحكم الصداقة التي جتمع بيننا ،حيث
لعب معي وفزنا ببطوالت ،أشكره ألنه تقبل
عرضي ومن دون كالم كثير.

11

حدثنا عن تجربتك مع نادي الوحدة؟

كانت من أفضل التجارب في مشواري،
وقضيت أكثر من عام كانت فيها إيجابيات
وسلبيات ،لكنها كانت صعبة خاصة من
الناحية املالية .أتذكر أنه حينها كانت املوارد
منعدمة تقري ًبا ،وكانت هناك صعوبة في إيجاد
احللول وتلبية متطلبات الالعبني والفريق ،ولكن
مع إدارة هشام مرسي استطعنا أن نصنع
املستحيل ،عندما جئت كان الفريق لديه  5نقاط
في  7أو  8مباريات في املركز قبل األخير ،لكن
بفضل اهلل ثم رجاالت نادي الوحدة والالعبني
عال
حققنا املستحيل ،وأنهينا املوسم مبستوى ٍ
وترتيب جيد .في املوسم التالي خرج عواجي
ووقع لألهلي وكذلك عدد من الالعبني ،لكن
املشكالت املالية لم تترك لنا الفرصة لتقدمي
النتائج اجليدة.

12

يرتدد أن التدخالت اإلدارية كانت سب ًبا يف
استقالتك حينها؟

منذ دخولي للنادي وحتى خروجي لم يكن هناك
أي تدخل في قراراتي ،من بني األسباب التي
دفعتني لالستقالة الظروف التي لم تساعدني
وكانت سيئة للغاية.

13

هل أنت مع إلغاء املوسم أم استمراره،
وملاذا؟

أنا مع االستمرار متى ما عادت احلياة إلى
طبيعتها حتى لو تأخر ،على األقل للحفاظ على
عدالة الدوري وحتديد الفرق املنافسة على
الصعود والهبوط ،لذلك أنا مع استكماله في أي
وقت يحدده احتاد الكرة.

14

هل صحيح أنك طالبت بإبعاد محمد
التلمساين املدرب املساعد أم أنك كنت
ترغب باستمراره ،وملاذا؟

كنت أرغب باستمراره ،وعند حضوري اجتمعت
مع اإلدارة بحضوره وطلبت منه أن يكون ضمن
اجلهاز الفني مساع ًدا ،بحكم وجوده ومعرفته
بالفريق والالعبني ،وكان طل ًبا مباشرًا ،لكنه
اعتذر بسبب ظروف خاصة وأهداف أخرى ،من
ضمنها عودته إلى وطنه وعائلته.

 90دقيقة تجهز مجريش
الرياض ـ حامد الدورسي

يشبه ملعب صغير.
ً
وفضل عن فرش األرضية بالعشب االصطناعي ،وفَّر
مجرشي لنفسه أدوات ومستلزمات رياضية متاثل
ي
املوجودة في تدريبات األندية ،كما يلتزم بارتداء ز ّ

يتدرب عبد العزيز مجرشي ،ظهير أمين فريق
يوميا ،في
احلزم األول لكرة القدم ،ملدة  90دقيقة
ً
حولها إلى ما
باحة منزله في مدينة الدمام ،التي ً

الخميس  12شوال 1441هـ   
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خاصني أثناء تأدية التمارين.
وحذاء
ّ
وعبر فترتني ،أوالهما صبا ًحا ،واألخرى مسا ًء ،يجري
الالعب تدريباته ،منتظرًا استئناف النشاط الرياضي
املتوقف بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا.

يوتيوب

اليامي:

أويص بـ «الجدار»

يدرب حارس ضمك

حوار :حسن ذيبان

قدّم حراس مرمى فريق االتفاق األول
لكرة القدم مردودًا جيدًا تحت قيادة حمد
اليامي ،مدربهم ،خالل موسم  2019ـ
 ،2020قبل توقف منافساته بسبب تدابري
مواجهة فريوس كورونا.
ويف هذا الحوار ،يكشف اليامي عن
نصائحه لالعبني عامة ،ولحراس املرمى
خاصة ،يك يتجنبوا أرضار فرتة التوقف
الطويلة عىل مستوياتهم.

محمد املحاسنة

الجنسية
سعودي

الفريق
ضمك

المركز
حارس مرمى

الطول

العمر

178
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المباريات في الموسم الجاري

0

خميس مشيط ـ عبد الرحمن أبو محروس

يستعني محمد املحاسنة ،حارس فريق ضمك األول لكرة القدم ،مبوقع “يوتيوب” ،من أجل
مشاهدة مقاطع مرئية تساعده عىل إمتام تدريباته املنزلية خالل فرتة توقف النشاط الحالية.

وأبلغ “الرياضية” احملاسنة مبتابعته تسجيالت ملدارس تدريبية مختلفة أفادته كثيرًا ،إلى جانب تنفيذه التمارين
االعتيادية وفق البرنامج املعد من قبل اجلهاز الفني لفريقه.
وكشف احلارس عن تكليفه أحيانًا أفرادًا من عائلته بتسديد الكرات عليه في فناء منزلهم في مدينة الدمام.
يوميا بعد صالة املغرب ،وتتضمن متارين عضلية ولياقية ،يسبقها إجراء حركات
ويخوض احملاسنة تدريباته
ً
اإلحماء.

79

01

ً
بدنيا
تمرينا
صورة التقطت أمس للمحاسنة حارس فريق ضمك األول لكرة القدم يؤدي
ً
(صورة خاصة بالرياضية)
بمساعدة كرة مطاطية في فناء منزله في الدمام 

بريدة  -عبد الله العبيد

ينتظر  79محرتفًا أجنب ًّيا تحديد موعد استئناف الرحالت الدولية،
للعودة إىل السعودية وااللتحاق بأنديتهم ،من أجل االستعداد
الستكامل ما تبقى من جوالت يف دوري كأس محمد بن
سلامن للمحرتفني ،املعلَّق منذ مارس املايض بسبب اإلجراءات
االحرتازية والوقائية ملواجهة جائحة كورونا.
وبحسب مصادر «الرياضية» ،فإن  79من أصل  112محرتفًا ،سافروا
إىل بلدانهم عقب توقف املنافسات الرياضية ،وأبرزهم
النيجريي أحمد موىس ،مهاجم فريق النرص ،والفرنيس
بافيتمبي جوميز ،مهاجم فريق الهالل ،اللذان غادر كل منهام
بطائرة خاصة ،فيام فضل  33محرتفًا البقاء يف السعودية.
يف املقابل ،اختار مدربان أجنبيان من أصل  15البقاء يف
السعودية ،وهام الروماين رازفان لوسيشكو ،مدرب فريق
الهالل ،والجزائري نور الدين زكري ،مدرب فريق ضمك.

العبا

ينتظرون موعد إقالع الطائرات
النرص
النادي
العب سافر
الدولة
العب فضل
البقاء

أحمد موسى
نور الدين أمرابط
مايكون
بيتروس
برادلي جونز
جوليانو 		
عبد الرزاق حمد اهلل

الوحدة
نيجرييا
املغرب
الربازيل
الربازيل
أسرتاليا
الربازيل
املغرب

الهالل

ألبرتو بوتيا
أنسيلمو
ريناتو شافيز
إلتون جوزيه
لويس جوستافو
يوسف نياكاتي
كريج جودين

االتفاق

سعد بقير
الجزائر
رايس مبولحي
إسبانيا
مهدي تاهرات
تونس
نعيم سليتي
الربازيل
فراس شواط
الربازيل
إليريك دي سوزا
الربازيل
كريم العواضي
سلوفاكيا
فيليب كيش
الربازيل
		
المحمدي
إفريقيا الوسطى
سيدريك
الربازيل
سليم بوخنشوش
املغرب
		
وليد أزارو
فرنسا
أمين عطوشي
السنغال
سليمان دوكارا
أسرتاليا

األهيل

فرنسا
بافيتمبي جوميز
كوريا
جانج هيون سو
الربازيل
كارلوس إدواردو
كولومبيا
جوستافو كويالر
إيطاليا
سيباستيان جيوفينكو
بريو
أندري كاريلو
سوريا
عمر خربين

يوسف باليلي
لوكاس ليما
ألفيس ساريتش
دجانيني تفاريس
جوزيف دي سوزا
ماركو مارين
عمر السومة

أبها

التعاون

الجزائر
الربازيل
البوسنة
الرأس األخرض
الربازيل
أملانيا
سوريا

ريكاردو ماتشادو
دوس أنجوس
ساندرو مانويل
نيلدو بترولينا
هيلدون
لياندر تاوامبا
سيدريك أميسي

تونس
الجزائر
تونس
تونس
املغرب
الجزائر
املغرب

الربتغال
الربازيل
الربازيل
الربازيل
الرأس األخرض
الكامريون
بورندي

أوصيهم بثالثة أشياء ،االهتمام بأداء التدريبات
يوميا ،والتغذية السليمة لتالفي زيادة
املنزلية
ً
الوزن ،والنوم ً
ليل ملدة ال تقل عن  8ساعات في
اليوم.

02

كيف يوفر الالعب
لنفسه إعدادًا
مناس ًبا؟

يحتاج إلى
توفير سير
كهربائي،
للركض
عليه
مددًا زمنية
متفاوتة ،مع
تغيير معدل
السرعة ،إضافة إلى
التركيز على متارين التقوية باستخدام األوزان
احلديدية .وأتوقع مواجهة الالعبني صعوبة في
خوض التدريبات اجلماعية ،خاصة في البداية،
لياقيا ولو بقدر بسيط،
وإن لم يكن الالعب مهيأ ً
فقد يتعرض لإلصابات.

03

هل يحتاج الحراس ملتطلبات إضافية؟

احلراس حتدي ًدا يجب أال يفقدوا حساسية الكرة،
لذلك أوصيهم مبمارسة التدريبات اجلدارية،
أي تبادل الكرة مع اجلدار ،والعديد من احلراس
يعرفون جي ًدا كيفية تطبيق ذلك ،وهذه النوعية
من التمارين متكّنهم من احملافظة ولو بقدر
بسيط على حساسية الكرة.

04

كيف يحافظ الحارس عىل مرونته حال ًيا؟

الرائد
أرناود ديجوم
عز الدين دوخة
محمد فوزير
أزيكيل بالوميك
جالل الداودي
جهاد الحسين
ماركو بيريز

مباذا تويص الالعبني إىل حني عودة
النشاط؟

ً
فضل
من خالل أداء حركات اإلطالة باستمرار،
عن مجموعة تدريبات املرونة اخلاصة بهم.

الكامريون
الجزائر
املغرب
كولومبيا
املغرب
سوريا
كولومبيا

صورة التقطت لتي فريدي مهاجم الفتح
أثناء تجوله في أحد الشوارع المحيطة
بمنزله في هولندا (صورة خاصة بالرياضية)
يوسف الجبلي
إيجور روسي
سيلفا
خاليم هيالند
بونيفاسيا
ويليام ألفيس
أجوستو

كولومبيا
أسبريال
سافاس جينتسوجلو اليونان
تونس
فاروق بن مصطفى
نيجرييا
جون أوجو
السنغال
ألفريدي ندياي
السنغال
مانداو
الربازيل
دي فريتاس
السنغال
أليو سيسيه
األرجنتني
جوانكا
الجابون
ميدوين
الجزائر
جمال بلعمري
مايل
أداما تراوري
السنغال
		
ديوب
مدغشقر
كارلوس أندريا

العدالة

هولندا
الربازيل
الربازيل
ترينيداد
هولندا
الربازيل
الربازيل

غازي عيادي
بالل السعيداني
سيرجيو فيتور
إيميليو زياليا
مصطفى زغبة
فاروق الشافعي
إبراهيم الشنيحي

الفيصيل

الشباب

ضمك

تونس
تونس
األرجنتني
األرجنتني
الجزائر
الجزائر
الجزائر

يت فريدي

يرتقب العودة
ميتشيل يت فريدي
انضم للفتح في يونيو 2019

خاض  20مباراة في الدوري واثنتين في الكأس
ً
ً
هدفا واحدًا
إجمال وصنع
سجل  9أهداف

األحساء ـ عادل الدحيالن
كارلوس
مليك عسلة
جوناثان كافو
لويز فيلبي
عبد الكريم يودا
فاجنر أليماو
إدريس فتوحي

الحزم

السويد
الجزائر
الربازيل
الربازيل
فرنسا
الربازيل
املغرب

ويلفريد بوني
مارسيلو جروهي
برونو أوفيني
رومارينهو
كريم األحمدي
ليوناردو جيل
أنيس البدري

ساحل العاج
الربازيل
الربازيل
الربازيل
املغرب
األرجنتني
تونس

االتحاد

ماكسيم كوفال
مروان سعدان
سفيان دبكة
ماتياس
تي فريدي
جوستاف
باشكيم

أوكرانيا
املغرب
الجزائر
أوروجواي
هولندا
الرنويج
الدمنارك

الفتح

الربتغال
أرسينيو مارتنيز
األردن
عامر شفيع
الربازيل
أنجيلو نيتو
الرأس األخرض
أدملسون
غانا
صامويل أوسو
تشييل
كارلوس فيالنويفا
مدغشقر
فانيفا أندرياتسيما

الفيحاء

ينفذ الهولندي ميتشيل تي فريدي ،مهاجم
فريق الفتح األول لكرة القدم ،البرنامج
التدريبي املوزع من قبل مدربه على كافة
حاليا ،فيما
الالعبني ،أثناء وجوده في بالده
ً
أبدى استعداده لالنخراط فورًا في التدريبات
اجلماعية ،حسبما نقل لـ “الرياضية” مصدر
مقرب منه.
وأشار املصدر إلى التزام تي فريدي بأداء
يوميا ،مبتابعة من
التدريبات املطلوبة منه
ً
اجلهاز الفني لفريقه.
وأفاد باستغالله فترة التوقف الطويلة في أداء
تدريبات لياقية وبدنية جنّبته تداعيات فترة
التوقف الطويلة.
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ضمك مينع غري املوظفني
خميس مشيط  -عبد الرحمن أبو محروس

ألزم نادي ضمك موظفيه ،الذين عاد ثلثهم تقري ًبا
إلى العمل األسبوع اجلاري ،بارتداء الكمامات طيلة
ساعات عملهم ،ومنع غيرهم من دخوله .ووفرت

إدارة النادي مستلزمات تعقيم وكمامات.
قياس لدرجة حرارة اجلسم
وأخضعت العائدين إلى ٍ
عند بوابة الدخول .ووفقً ا ملصادر “الرياضية” ،باشر
 30في املئة من املوظفني عملهم بد ًءا من األحد املاضي،

توقيا من عدوى
وسط إجراءات صحية مشددةً ،
فيروس كورونا املستجد .وأشارت املصادر إلى
إصدار اإلدارة قرارا مبنع ولوج أي شخص إلى النادي
من غير املوظفني ،أو أي موظف ال يرتدي الكمامة.
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القادسية
سعد المهدي

@Almahdisaad

للحقيقة
أكرث من وجه

كنت كثري االهتامم لتأكيد أن
للحقيقة أكرث من وجه ،وأرى أن
حا
ذلك أكرث قربًا ألن يكون صحي ً
لحادثة متت معايشتها أو رويت
ممن تثق يف صدقهم ،والسبب
أن ما ميكن لك أن تطلع عليه فإن
آخرين رمبا عاينوه من جوانبه
األخرى ،أو سمعوه مرويًا من
زاوية مختلفة مع أن الواقعة
والزمن واألسامء واحدة ،فهؤالء
عليك أن تعذرهم وأال تكذبهم
ألن االختالف يف فروع وليس
يف أصول.

طبعا هذا يختلف عن الروايات
ً
املفبركة وال ينطبق على الرواة
أيضا
املعروف كذبهم ،وال عالقة له ً
بالقصص احملرفة من أجل حتقيق
أغراض شخصية .فالذين نعذرهم
هم من لم يستطيعوا أو لم يلزموا
أنفسهم بأن يطلعوا على صحة
روايتهم من كل األوجه ،واكتفوا
بالزاوية التي شاهدوا من خاللها
احلادثة ،واعتبروها كل احلقيقة،
حتى وإن كذبوا كل من زاد وأنقص
وصحح.
في مجتمعنا الرياضي قصص خالدة
على الرغم من أنها مختلقة ال أساس
لها من الصحة ،وعلى مر تاريخنا
الرياضي حكايات في حاجة إلى
إعادة صياغة وتصحيح لبعض ما
جاء فيها ،والسبب ألن الصدق عند
الكثير منا هو ما قاله من تستهوينا
رواياتهم ،وإن ساهمت في تشويه
تاريخ شخصيات وكيانات بأقوال
مرسلة أو طائشة وحقودة ،حتول
بعضها مع الوقت والتكرار إلى ما
يعتقد مع األسف أنه حقائق.
ليس بيننا من لم يتوقف عند رواية
غير صحيحة أو ناقصة ،كان
صاحبها يروي بتلذذ ومن يستمع
إليه مندهش أو متشفى ،وأكثر
أبطال هذه القصص من النجوم
الذين تركوا املالعب أو من عملوا
في اإلدارة أو التحكيم ،هذا يروي
بطوالته وكيف أنه النموذج الذي
لم يقدر ثمن عطائه ،ومن يطعن
في ناديه أو منافسيه من األندية
والنجوم ،أو من يستغفر من ذنوب
مظاملة وجميعها قصص محبوكة
ولها أهدافها.
كل وسائل اإلعالم ال ميكن أن تفوت
فرصة أن تستثمر في شخصية أو
جنم يريد أن يتذكر كشاهد على
مرحلة ،أو يفضفض عن مشاعر ولو
كريهة ضد آخرين ،أو نشر غسيل،
إال أن ذلك يجب أن يتوقف إذا ما
كانت رائحة الكذب فيه فاضحة ،أو
تكرار ممل في استهداف خصم،
واألهم أن نقتنع “بأن احلقيقة أشبه
بهرم متعدد األوجه ال يستطيع أحد
أن يرى جميع أوجهها في آن واحد
وهو واقف في مكان واحد” فما بالك
إن كانت كذبًا وادعاءات.

يجهز
بوابات
التعقيم
تعامل القادسية
مع «كورونا»

الدمام  -حسام النرص

01

02

تشكيل لجنة
لمتابعة الوقاية

التعاقد على بوابتي
تعقيم

03

04

تحديد شروط
الستخدام المرافق

دراسة افتتاح عيادة
طبية ثانية

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن تعاقد نادي القادسية ،مع
إحدى الرشكات املتخصصة ،عىل توريد بوابتي تعقيم ،لتشديد
تدابري الوقاية من فريوس كورونا املستجد.

وستثبت الشركة إحدى البوابتني عند املدخل الرئيس للنادي ،واألخرى عند
مدخل الفريق األول لكرة القدم ،على أن تنفذ صيانة دورية.
وكانت إدارة القادسية ،برئاسة مساعد الزامل ،شكلت جلن ًة لتطبيق ومتابعة
تدابير الوقاية من كورونا .ووزعت اللجنة ،أخيرًا ،ملصقات توعوية داخل
أروقة املقر ،تستند إلى املعلومات الصادرة عن وزارة الصحة.
في السياق ذاته ،حدد النادي شروطً ا الستخدام صالة اللياقة البدنية
زمنيا ،مع إخضاع
مكانيا ،وتوزيعهم
واملسبح ،تضمن تباعد املستخدمني
ً
ً
املِرفقَ ني إلى التعقيم اليومي ،مبجرد عودة النشاط الرياضي.
وتعتزم اإلدارة ،حسب املصادر ،افتتاح عيادة طبية جديدة ،لفرق األلعاب
اخملتلفة ،وقصر العيادة احلالية على فريق كرة القدم ،املنافس على العودة
إلى الدرجة املمتازة.
حاليا ،إلى صيانة صيفية سنوية ،بواسطة
القادسية،
مرافق
إلى ذلك ،تخضع
ً
شركة مكلفة من وزارة الرياضة ،تشمل املكاتب ،والصالة الرياضية ،واملسبح
الرئيس ،وتنتهي ،كما ذكرت املصادر ،آخر يونيو اجلاري.

صورة التقطت أمس لعامل يطهر خشبة مسرح صالة المحاضرات في مقر نادي القادسية في مدينة الخبر
(صورة خاصة بالرياضية)


إمتام

الشباب

زراعة ملعب املجمعة
أبرز مرافق املدينة الرياضية
ملعب كرة
القدم
صالة األلعاب
المسبح
غرفة اللياقة

يزيد املطهرات

الرياض  -عيل الحدادي

ت للوقاية من فيروس كورونا املستجد ،أبرزها
تفرض إدارة نادي الشباب حزمة إجراءا ٍ
توزيع املعقمات على جميع مرافق مقره.
ورصدت “الرياضية” ،خالل جولة داخل النادي ،تثبيت ماكينات التعقيم على اجلدران،
وداخل صالة اللياقة البدنية ،وخارج املكاتب.
ووزعت اإلدارة ملصقات توعوية ،للحث على تطهير اليدين باستمرار.

البدنية
مالعب
صورة التقطت أمس األول ألرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية بعد
(صورة خاصة بالرياضية)
االنتهاء من الزراعة الصيفية السنوية

املجمعة  -محمد السناين

أمتّت إدارة مدينة اجملمعة الرياضية ،أخيرًا،
الزراعة الصيفية مللعب كرة القدم الرئيس.
وباتت أرضيته الطبيعية جاهزة ،طبقً ا ملصادر
خاصة بـ “الرياضية” ،الستقبال املباريات فور
عودة النشاط ،املتوقف بسبب إجراءات مكافحة

اإلسكواش
بيت الشباب

فيروس كورونا املستجد.
وكانت إدارة املدينة بكّرت الزراعة الصيفية،
ً
استغالل لتعليق منافسات دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني.
ويحتضن امللعب مباريات فريقي الفيصلي
والفيحاء على أرضيهما.

الفيصيل

يعيد االحرتاف واملحاسبة
املجمعة  -محمد السناين

أقساما على
قدمت إدارة نادي الفيصلي
ً
أخرى في العودة ،األسبوع اجلاري ،إلى
الدوام من املكاتب ،بعد أكثر من شهرين
من العمل عن بُعد بسبب وباء كورونا.
ووفقً ا ملصادر خاصة بـ “الرياضية”،
ألقسام بينها
منحت اإلدارة األولوية
ٍ
احملاسبة والسكرتارية واالحتراف،
حلاجة العمل اليومي إلى حضورهم،
أقسام ،بينها العالقات
وأرجأت عودة
ٍ
الحق ،مبوجب خطة
ت
العامة ،إلى وق ٍ
ٍ
متدرجة ،تواكب املعمول بها في األجهزة
احلكومية.
وق ّدر لـ “الرياضية” مساعد املويس،
الرئيس التنفيذي للنادي ،نسبة العائدين
بـ  50في املئة ،مؤكدا متابعته تطبيق
اإلجراءات االحترازية.
وأفادت املصادر بتحديد النادي عدد
املوظفني داخل أي مكتب بـ  2فقط.
ويخضع العائدون إلى فحص طبي،
مبعرفة طبيب ،ويُلزَمون بارتداء
الكمامات.

إجراءات
الفيصيل
01
ترتيب أولويات
العمل

02
فحص الموظفين
طبيًا

03
تقليص العدد في
المكاتب

04
صورة التقطت أمس لملعب كرة القدم الرئيس في نادي الفيصلي يخضع إلى ري
(صورة خاصة بالرياضية)
بالمياه

فرض ارتداء
الكمامات

صورة التقطت أمس لعامل في شركة تعقيم يطهر دورات المياه في مقر نادي األنصار
(صورة خاصة بالرياضية)


األنصار
يرش يوميا

املدينة املنورة  -سعود الحبييش

تعقّ م شركة خاصة مقر نادي األنصار،
يوميا ،حسبما أبلغ
في املدينة املنورة،
ً
“الرياضية” سالم اجلهني ،رئيس النادي.
ويشمل التعقيم ،وفقً ا للرئيس ،رش جميع
مرافق النادي ،بواسطة أحدث التقنيات.
وأوضح اجلهني “هذه العملية بدأت قبل فترة

ومستمرة بصفة يومية ،مبتابعة من وزارة
الرياضة”.
ووفقً ا ملا رصدته “الرياضية” ،يطهر عمال
الشركة املكاتب ،والطرقات ،والغرف،
واملالعب ،ودورات املياه.
ويقع مقر النادي ،املنافس في دوري الدرجة
األولى ،على طريق تبوك.

بلغاريا تسمح بالحضور الجامهريي
صوفيا ـ األملانية

تقرر استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتني
األولى والثانية لكرة القدم في بلغاريا بد ًءا من يوم غ ٍد
بحضور اجلماهير ،بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء
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فيروس كورونا ،وذلك مبوجب مرسوم جديد من وزارة
الصحة البلغارية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في مايو املاضي السماح
باستئناف منافسات الدوري بد ًءا من اخلامس من

يونيو ،بدون حضور جماهير .لكن الوزارة ذكرت في
بيان جديد أصدرته ،الثالثاء ،أنه ميكن حضور اجلماهير
بنسبة ال تتجاوز  30في املئة من سعة االستاد ،على أن
يفصل مقعدان فارغان بني كل مشجع واآلخر.

مرسح املواهب

عوض الرقعان

@AwadRagaan

املالعب األملانية أرض خصبة لنجوم املستقبل
جدة ـ محمود وهبي

ال يُعد الدوري األملاين املرسح األول يف جذب النجوم واألسامء الالمعة عند مقارنته ببقية
الدوريات الكربى ،ال سيام الدوري اإلنجليزي واإلسباين ،لكن تجارب املايض والحارض أثبتت
وتعج مالعب
أن فيه البيئة األنسب لتأسيس املواهب الصاعدة ،وتحضري نجوم املستقبل.
ّ

ما ،وتألقوا بشكل كبري
البوندسليجا اليوم بالكثري من الالعبني الذين مل يتجاوزوا حاجز الـ 22عا ً
عىل الصعيدين الفني والرقمي ،فمنهم من أضحى ركيزة أساسية يف ناديه ،ومنهم من
اخرتق قامئة اهتاممات األندية األوروبية الكربى ،ما دفع “الرياضية” لتسليط الضوء عىل 10
من املواهب الصاعدة يف املالعب األملانية ،التي متيض عىل طريق رسيع نحو النجومية.
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ماركوس تورام

القيمة السوقية (بالمليون يورو)
دورتموند
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Harit
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Thuram
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دايوت أوباميكانو

النادي
العمر
األهداف

19

تمريرات حاسمة
اليبتزيج

بايرن ميونيخ

إيكامبي
يجدد  4أعوام

إسبانيا

ليون ـ الفرنسية

تعود بشوط واحد
مدريد ـ رويرتز

أعلن نادي ليون الفرنسي عن تفعيل
خيار شراء عقد كارل توكو إيكامبي
مهاجمه الكاميروني ،املعار منذ يناير
املاضي من فياريال اإلسباني.
وتبلغ قيمة الصفقة ملدة أربعة أعوام
 11.5مليون يورو ،وهي مجموع تفعيل
خيار الشراء زائد أربعة ماليني يورو
مكافآت ،إضافة إلى مشاركة أرباح
بنسبة  15في املئة على ارتفاع قيمة
إيكامبي
ً
مستقبل “ 50في املئة إذا
انتقال الالعب
حصل االنتقال قبل  15سبتمبر  .”2020وسجل إيكامبي “27
عاما” هدفني ومتريرة حاسمة في ثمان مباريات في الدوري
ً
الفرنسي لكرة القدم بعد وصوله من فياريال.

يُستأنف موسم كرة القدم اإلسبانية قبل يوم واحد من املوعد احملدد في العاشر من يونيو
اجلاري بخوض الشوط الثاني من مباراة في دوري الدرجة الثانية بني رايو فايكانو
وألباسيتي ،املؤجلة منذ ديسمبر املاضي بسبب الهتافات املسيئة.
وقال بيان الحتاد كرة القدم اإلسباني “إن الفريقني اتفقا على خوض املباراة من الشوط
الثاني بدون جماهير” .ويستكمل موسم دوري الدرجة األولى يوم  11يونيو بدون جماهير
بعد ثالثة أشهر من التوقف بسبب وباء كوفيد ـ  19بإجراء مباراة قمة محلية بني إشبيلية
وريال بيتيس.
ويُستأنف موسم الدرجة الثانية بشكل طبيعي في  12يونيو بأربع مباريات.
جه
وساد التعادل السلبي بني رايو وألباسيتي قبل توقف املباراة بني الشوطني ،بعد أن و ّ
جمهور رايو هتافات ضد األوكراني رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.
وكانت هذه أول واقعة والوحيدة في كرة القدم اإلسبانية لتوقف مباراة بسبب هتافات
عدائية ،رغم سماع هتافات عنصرية في بعض املباريات ،منها مواجهة بني إسبانيول وأتلتيك
بيلباو في يناير املاضي.

21

رايو فايكانو  vsألباسيتي
يلعبان في الدرجة الثانية
توقفت المباراة بسبب
الهتافات العنصرية
تقرر أن تستكمل المباراة
في  9يونيو المقبل

األندية العراقية

والسؤال ماذا تفعل أندية الدرجة
األولى والثانية وعملية الصعود
والهبوط إلخ ..ذلك اجلهد والتعب!
ولكن للمرة املليون نقول التعليم
واالطالع والثقافة من الصعب أن
متتلكها مثلما امتلكت الوساطة والقرابة،
ولكن من جاء من خلف الكواليس
سيعود إليها مهما طال الزمن أو قصر،
وباألخص مع امليديا اجلديدة،
فمسألة إلغاء الدوري أو عودة اللعب
وفق إجراءات صحية وأمنية ليس
من اختصاص االحتاد السعودي
لكرة القدم بتاتًا ،وإمنا من اختصاص
وزارة الصحة في املقام األول ووزارة
الداخلية واألعداد من حيث اإلصابة
والتعافي ،وهذا ما حصل مع أملانيا،
أول الدول التي أعادت ممارسة لعب
الدوري فيها وبدون جماهير ومن
خالل تنظيم صحي كبير ،وكان
ذلك من خالل اجتماعات ضمت كل
األجهزة املعنية في الدولة وهو األمر
الذي جعل رئيس االحتاد اإلسباني
يتواصل مع األملان ليقف معهم على
كل اإلجراءات االحترازية ليعاود اللعب
أيضا مع
في دوري بالده ،وهذا احلال ً
االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم ،واللذان
سيلعبان خالل األسبوع القادم ،ومن
يتعذر بالالعبني األجانب وعودتهم
إلى األندية السعودية فاألندية في
أوروبا أكثر عددًا من حيث الالعبني
من الدوري السعودي ،ومن حيث
اختالف اجلنسيات والقارات .وعن
االستعداد للعودة للعب من جديد بعد
التوقف بالنسبة لالعبني ،فمن الطبيعي
أن تكون العودة ليست كما كانت عليه
من حيث القوة واللياقة واألداء الفني،
ولكن عقب اجلولة الثالثة تعود إلى ذات
القوة والندية ،وهذا أمر وارد ومعروف
ومسلّم به في كل الدوريات التي
عادت للعب .وعن مدة العودة وحسب
املعلومات الواردة فهناك شهران قبل
العودة ،وهما شهر يونيو الذي نحن في
الرابع منه وشهر يوليو املقبل ،خاص ًة
أن دورينا قابل للمنافسة ألن الفارق
بني املتصدر ومن يالحقه  6نقاط،
مبعنى أن أي تعثر سيقود الدوري
للمتعة ،وكذلك من حيث أسفل سلم
الدوري هناك تنافس شرس ،إذ يظهر
الفارق بني الفرق الثالثة األخيرة نقطة
واحدة فقط لكل فريق.

كني متحمس
لندن  -األملانية

تم إلغاء الدوري بشكل رسمي
األندية رفضت االستمرار
بسبب عدم وجود مالعب وارتفاع درجة الحرارة

الدمام ـ وليد الصيعري

قررت الهيئة املؤقتة املكلفة من قبل االحتاد الدولي لكرة
القدم “فيفا” بإدارة شؤون االحتاد العراقي لكرة القدم،
أمس ،بشكل رسمي ،إلغاء موسم  2019-2020بعد تعثره
أكثر من مرة ،بداي ًة بسبب االحتجاجات الواسعة ،وبعدها
بسبب تفشي فيروس “كورونا املستجد”.
وكشف لـ “الرياضية” محمد البراهيم،
املنسق العام لالحتاد العراقي في
السعودية ،عن أن قرار إلغاء الدوري
أتى بعد رفض أغلب األندية استمرار
الدوري بسبب درجات احلرارة العالية،
وعدم وجود مالعب صاحلة للتدريبات
في املساء .وأضاف البراهيم“ :وضعت
مبدئيا
الهيئة املؤقتة يوليو موع ًدا
ً
لعودة األنشطة  ،ولكن بعد النظر إلى
األوضاع ورفض األندية استمرار
الدوري اتخذت هذا القرار”
البراهيم

هل تشعر بالضحك أو االستغراب
حينام تقرأ ألحدهم أو من تبعه ممن
عرفوا أن ناديهم مهدد بالهبوط
إىل دوري الدرجة األوىل ،خاص ً
ة
بعد أن نقل لهم رئيس ناديهم
بأن العبيه مل ميارسوا التدريبات
االنفرادية خالل وقت الحظر املنزيل
والتوقف الكيل ،لهذا جاء البعض
منهم كالببغاء يردد ما قاله ذلك
الرئيس بإلغاء الدوري فجأة وبدون
مقدمات ،ومل يكمل حتى الفكرة
وما تحتويه ألنه يف األصل مل يكمل
تعليمه.

إىل العودة

ترفض االستمرار
الدوري
العراقي

دوري امليول
للمحرتفني

صورة التقطت أمس لسيرجيو راموس العب فريق ريال مدريد اإلسباني يجري التدريبات الجماعية مع فريقه
(المركز اإلعالمي ـ ريال مدريد)
									

أوضح هاري كني مهاجم فريق توتنهام
اإلجنليزي لكرة القدم ،أنه يتطلع بحماس
إلى العودة إلى املالعب ،واللعب مع
جيدسون وستيفن املنضمني إلى الفريق
مطلع املوسم اجلاري ،وذلك مع استئناف
منافسات الدوري اإلجنليزي املمتاز،
اعتبارًا من  17يونيو اجلاري.
وقال كني في تصريحات ملوقع نادي توتنهام
على اإلنترنت“ :ال أطيق انتظار العودة من
جديد ،كانت فترة الغياب عن املباريات
طويلة ،خاصة أن النادي شهد انضمام
العبني بارزين ،وأرغب
في الوجود على
امللعب معهم .أتطلع
إلى العودة واللعب مع
الفريق مجددًا” .وأشار
كني إلى أنه متحمس
للعب مع اثنني من
العناصر اجلديدة في
صفوف توتنهام ،وهما
جيدسون فيرنانديز
وستيفن بيرجوين.
كين
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الجائحة تزيد العاطلني األملان
نورنربج ـ األملانية

ارتفع عدد العاطلني عن العمل في أملانيا في مايو
املاضي مجددًا ،مقارنة بالشهر السابق له ،بسبب
تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت الوكالة االحتادية للعمل أمس في مدينة
نورنبرج أن عدد العاطلني ارتفع الشهر املاضي ،بواقع
 169ألف شخص إلى  2.813مليون شخص مقارنة
بإبريل املاضي .ومقارنة مبايو عام  ،2019ارتفع عدد

العاطلني عن العمل بواقع  577ألف شخص .يشار إلى
أن عدد األجانب الذين حصلوا على اجلنسية األملانية
العام املاضي ارتفع بنسبة  15في املئة ،مقارنة بعام
.2018
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األجهزة الرقمية

تعوض عصا الطاعون
واشنطن ـ األملانية

عندما اجتاح وباء الطاعون أوروبا يف القرن
السادس عرش ،قيل للناس يف لندن أن يبقوا يف
منازلهم ملدة شهر إذا ما أصيب شخص يعيش
بينهم باملرض .وكان يتم منح كل أرسة عصا بيضاء
تعرف باسم “عصا الطاعون” يحملها أي فرد من
األرسة عندما يخرج لرشاء احتياجاتها األساسية.
وكانت العصا مبثابة تحذير للناس يف الشارع من
أن حاملها يعيش يف منزل به مريض بالطاعون،
وبالتايل يتعني االبتعاد عنه.

وبعد مرور نحو  400عام ،وفي خضم تفشي جائحة
فيروس كورونا املستجد “كوفيدـ ،”19جتددت التوصية

لألسرة التي يوجد بها مصاب بالفيروس وهي ضرورة
وعوضا عن “عصا الطاعون
البقاء في املنزل .في املقابل،
ً
البيضاء” ،وفرت التكنولوجيا احلديثة الكثير من األجهزة
الرقمية التي تستخدمها الدول ملراقبة حترك أفراد هذه
األسر ،بهدف احلد من انتشار الفيروس في مناطق عديدة
من العالم ،بحسب تقرير لوكالة بلومبرج لألنباء.
وتوجد اليوم أنظمة مراقبة ميكنها متابعة حتركات سكان
العالم كافة ،بفضل اإلشارات غير املرئية التي تصدر عن
الهواتف الذكية .كما توجد طائرات من دون طيار حتلق
فوق املتنزهات داخل املدن ،التي تصدر حتذيرات صوتية
ألي شخص ال يلتزم بقواعد التباعد االجتماعي للحد من
انتشار كورونا.

التقنية تساعد عىل مواجهة كورونا
كاميرات تقيس الحرارة
باألشعة تحت الحمراء
تطبيقات تثبت في الهواتف
تحذر من الشخص المصاب
طائرات تصدر تحذيرات
عند عدم االلتزام بالتباعد
االجتماعي

إجراء
صورة التقطت أمس ألطفال مدرسة ابتدائية يرتدون أقنعة الوجه
ً
وقائيا ضد فيروس كورونا ويخضعون لفحص درجة الحرارة عند وصولهم إلى
ًّ
(الفرنسية)
المدرسة في بيونج يانج في كوريا الشمالية

عدد املتعافني

يتخطى  3ماليني
واشنطن ـ األملانية

تخطى عدد املتعافني من فيروس كورونا حاجز
ثالثة ماليني شخص حول العالم ،وفقً ا إلحصاء أعده
موقع “وورلد ميترز” ،املتتبع للحالة الوبائية النتشار
الفيروس أمس.
وبحسب إحصاء املوقع ،وصل عدد حاالت اإلصابة
بالفيروس إلى  6ماليني و 473ألفً ا و 690حالة ،بينما
بلغت حصيلة الوفيات  381ألفً ا  709حاالت.
وتأتي الواليات املتحدة في صدارة الدول األكثر
تضررًا من انتشار كورونا ،مسجلة أكثر من 108
آالف وفاة ،ونحو مليون و 881ألف إصابة.

حاالت كورونا يف العامل
اإلصابات  6ماليين
وً 473
ألفا

و690

حالة

بلغت حصيلة
الوفيات ً 381
ألفا
 709حاالت

صورة التقطت أمس لفتيات يرتدين األزياء التقليدية أثناء المشي على طول
(الفرنسية)
نهر هوانجبو في شنغهاي بعد رفع قيود كورونا

إصابة وحيدة

يف الصني

بكني ـ األملانية

ذكرت جلنة الصحة الوطنية الصينية ،أمس ،أنها
سجلت حالة وافدة جديدة مصابة بكورونا ،دون قيد
حاالت عدوى محلية بالفيروس.
ونقلت “شينخوا” وكالة أنباء الصني اجلديدة عن اللجنة
أنه مت تسجيل اإلصابة في مقاطعة قواجندوجن ،ولم
يتم اإلبالغ عن حاالت وفاة جديدة من جراء الفيروس.

دورات

الحياة

تشهد دورات البقاء على قيد الحياة في البرية زيادة في الطلب منذ تفشي مرض فيروس كورونا في أستراليا ويقبل الطالب
هربا من قيود العزل الصحي في المدن ..وفي الصور التي التقطت أمس جوردون ديدمان المعلم
على تعلم هذه المهارات
ً
درسا عن المالحة في البرية كما يعرض إشارات اإلنقاذ ،إضافة إلى ناتالي زولكوفسكي ونيال ماكينز مساعديه
يشرح للطالب ً
أثناء تعليم كيفية إشعال نار الطبخ خالل دورة المهارات األساسية للبقاء على قيد الحياة في البرية في ضاحية إنجلسايد في
(رويترز)
شمال سيدني في أستراليا 

الفريوس

سجلت
 83021إصابة
 73حالة ال تزال
تخضع للعالج

تعافت 78314
حالة

بلغت الوفيات

4634

صورة التقطت أمس المرأة تركب دراجة كهربائية أثناء اإلغالق المفروض من
قبل الحكومة لكبح وباء كورونا في بوينس آيرس عاصمة األرجنتين وسط انتشار
(الفرنسية)
الفيروس في أمريكا الالتينية

«الصحة العاملية»

مينح زوم  328مليون دوالر

تعيد عقار املالريا

سان فرانسيسكو ـ الفرنسية

كشفت منصة زوم عن نتائج مالية تعكس اإلقبال
الكبير على برمجية مؤمترات الفيديو خالل مرحلة
العزل للجم وباء “كوفيدـ.”19
فمن يناير إلى مارس املاضيني ،حققت الشركة ومقرها
في كاليفورنيا زيادة في اإليرادات نسبتها  169في
حا
املئة ،لتصل إلى  328مليون دوالر ،وحققت أربا ً
قدرها  27مليونًا.
وفرضت إجراءات التباعد االجتماعي املتخذة في إطار
مكافحة جائحة “كوفيدـ ”19حتوال ً جذريًّا في التواصل
بني األشخاص ،الذين جلؤوا بشكل كثيف إلى تقنيات
عقد املؤمترات عبر الفيديو.

الصني وكورنا

جنيف ـ األملانية
تتيح لقاءات عائلية
وحصصًا دراسية
واجتماعات مهنية
بلغ عدد االشتراكات
المدفوعة 265400

صورة التقطت أمس ألب يعقم يديه أثناء جلوسه مع عائلته على
طاولة مطعم للمأكوالت البحرية في مرسيليا جنوب فرنسا مع تخفيف
(الفرنسية)
معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا

حققت أرباحًا
قدرها  27مليونًا

خلص قادة مشروع اختبارات دولية بقيادة منظمة الصحة العاملية ،وبعد مراجعة
بيانات الوفيات املتعلقة بعقار هيدروكسي كلوروكني املضاد للمالريا ،إلى أنه ينبغي
استئناف اختبارات العقار على املصابني بفيروس كورونا املستجد “كوفيدـ.”19
ومت تعليق االختبارات في األسبوع املاضي ،بعدما أفاد علماء أمريكيون
وسويسريون في مجلة “النسيت” الطبية” بأن عقار هيدروكسي كلوروكني وعقار
كلوروكني املشابه ميكن أن يتسببا في ارتفاع معدالت الوفاة وخفقان القلب ،وقالوا
إنه لم تثبت فعالية العقار ضد فيروس “كوفيدـ.”19
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسيوس ،املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،في مؤمتر
صحافي في جنيف“ :بنا ًء على بيانات الوفيات املتاحة ،أوصى أعضاء اللجنة بأنه ال
يوجد سبب لتعديل بروتوكول التجربة”.

هرني :ال ميكن التسامح مع العنرصية

الرياض  -الرياضية
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انضم الفرنسي تييري هنري مهاجم أرسنال وبرشلونة
السابق إلى قائمة جنوم الرياضة املطالبني باتخاذ
إجراءات فورية إليقاف العنصرية.

أجواء محايل
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سوشال

وكتب هنري عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي
“تويتر” :يكفي ما حدث ،لقد أصبحنا في زمن ال ميكن
فيه التسامح مع العنصرية“ ..إذا لم تنجح كل الطرق
املستخدمة القتالعها من اجملتمع”.

فرانيك:

«العبون بال حدود» ..إنجاز

املذيعة الربيطانية تكشف سبب التفاعل الكبري مع البطولة
وثق مهند عسيري مهاجم فريق
األهلي األول لكرة القدم من خالل
مقطع فيديو عبر حسابه على سناب
شات األجواء في محافظة محايل عسير
أثناء هطول األمطار فيما علق بقوله
“يا اهلل على األجواء الجميلة”.

الحذاء الجديد

نشر البرازيلي لوكاس مورا العب فريق
توتنهام اإلنجليزي األول لكرة القدم
عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه
مع ابنته وحذاء جديد فيما علق بقوله
“استلمنا الحذاء الجديد ..في انتظار اللعب”.

تحية الرفاق

حوار :مازن العرسج

حظيت بطولة “العبون بال حدود”
اإللكرتونية ،التي نظمها االتحاد
السعودي للرياضات الذهنية واإللكرتونية
وانطلقت يف الثالث من مايو املايض
بصدى واسع من خالل مشاركة نجوم
كبار بقيادة األرجنتيني باولو ديباال العب
يوفنتوس ،واإلنجليزي ترينت آرنولد العب
ليفربول ،بجانب نقل أحداثها بعدة لغات.
وأوضحت فرانيك وارد املذيعة
الربيطانية التي تتوىل تغطية البطولة
باللغة اإلنجليزية يف حوارها مع “
الرياضية” أن تنظيم املنافسة يف وقت
ريا وعالمة فارقة يف
وجيز يعد نجا ًحا كب ً
مثل هذه البطوالت.
وأشارت إىل أن البطولة حظيت بتفاعل
كبري ،من خالل وصول مشاهدات البث
املبارش للمباريات إىل  5ماليني.

الطفل الجميل

04

ِ
وجدت التفاعل الجامهريي؟
كيف

ردود الفعل كانت إيجابية ج ًدا خاصة عبر
مقياسا
منصات السوشال ميديا التي أصبحت
ً
ومتكنك من معرفة اآلراء ،بجانب أرقام
وإحصائيات البطولة من حيث املشاركة ،هناك
أكثر من  120.000مشارك من أكثر من 72
دولة حول العالم تنافسوا في  15لعبة مختلفة،
وجتاوز عدد البطوالت اجملتمعية  200بطولة.

مسرية فرانيك

01

الجنسية :بريطانية

ما انطباعك عن بطولة العبون بال حدود؟

أبهرني حجم العمل والسرعة اللذين مت بهما
إجناز هذا احلدث الضخم ،وتنظيم بطوالت
عاملية خاصة باحملترفني بشكل أسبوعي ليس
باألمر السهل ،خاصة أن هناك الكثير من
البطوالت املصاحبة واخملصصة للجميع ،وما
مت يعد إجنازًا كبيرًا وعالمة فارقة ،ومن الرائع
أيضا مشاهدة الالعبني احملترفني يجتمعون
ً
حتت مظلة العمل اخليري.

02

ظهر اإلسباني أريتز أدوريز العب أتلتيكو
بلباو بعكازين خالل الحصة التدريبية
للفريق من خالل صورة نشرها،
فيما علق حساب النادي على موقع
التواصل االجتماعي “تويتر”“ :خرج من
المستشفى وعاد لتحية الرفاق”.

يتحدون في مواجهة فيروس كورونا ،فعلى
سبيل املثال بطولة  DOTA 2شهدت مشاركة
أفضل الفرق على مستوى العالم كفريق “”OG
احلاصل على اللقب العاملي للعبة ،إضافة إلى
فريق “ ”Nigmaوفريق “ ”Secretالذي يقدم
مستويات قوية في الوقت الراهن.

ِ
شاهدت أداء الالعبني السعوديني
كيف
املحرتفني؟

كنت مسرورة باستضافة الكثير من الالعبني
السعوديني املوهوبني الذين شاركوا في بطولة
اللعبة الشهيرة  Rainbow Six:Siegeولقد أعجبت
بالطريقة التي مثلوا بها دولتهم وفرقهم أثناء
مقابلتي معهم ،على سبيل املثال الالع ب �Ea
 glex99من فريق “ ”Osh-tekk Warriorsوالالعب
 GoldenPickl3من فريق “ ، ”The Ultimatesوهما

2015

بداية التقديم عبر إذاعة bbc

2016

تخصصت في البطوالت اإللكترونية

2018

أفضل مقدمة في األلعاب اإللكترونية

يقومان بالتدرب على اخلادم األوروبي في
الوقت احلالي ،ولكن أمتنى أن يكون هناك
ً
مستقبل خادم خاص في منطقة الشرق
األوسط حتى يتمكنوا من استخدامه ،وأعتقد
أن هذا األمر سيرفع من مستوى التنافس
بشكل كبير.

03

ما أكرث يشء لفت انتباهك يف البطولة؟

استمتعت كثيرًا بدرجة املنافسة االحترافية
العالية ومشاهدة أفضل محترفي العالم وهم

05

من خالل خبرتي في هذا اجملال سعدت كثيرًا
بوصول مشاهدي البث املباشر إلى  5ماليني
وهو رقم كبير ج ًدا وعالمة فارقة في مثل هذه
املنافسات ،وحتقق ذلك نظرًا لتقدمي البطولة
بسبع لغات ،بجانب وجود  54فريقً ا يضم أفضل
محترفي الرياضة اإللكترونية حول العالم.

06

يف رأيك ما العوامل التي أسهمت يف
هذا النجاح؟

تخصيص عائد البطولة حملاربة فيروس
كورونا كان لفتة جميلة وغير مسبوقة حفزت
النجوم على املشاركة فيها ،بجانب اجملهود
الكبير في التنظيم الذي يقود األمير فيصل
بن بندر بن سلطان رئيس اللجنة املنظمة
وفريق عمله في االحتاد السعودي للرياضات
اإللكترونية والذهنية ،فريق عمل  ESLالذي
ساهم بجهد كبير في إجناح هذا احلدث،
وسعدت ملنحي الفرصة ألكون جز ًءا من هذا
العمل الكبير.

طفلتا رونالدو..

هدية املسافرين

battalalgoos@arriyadiyah.com

نائب رئيس التحرير

صالـح عبد العزيز اخلليـف

salehalkhalif@arriyadiyah.com

إدارة التحرير

مـقبـل متعـب الزبنـي

mugbel@arriyadiyah.com

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com

عـوض مبارك الصـقـور

awad.alsugour@arriyadiyah.com

مدير حترير النشر اإللكتروني

أحـمد محمـد السـويلـم

ahmed.alswailem@arriyadiyah.com

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري

رئيس قسم الوسائل املساعدة

معتصـم هـارون

moatasem.haroun@arriyadiyah.com

احتفى متابعو البرتغالي كريستيانو رونالدو العب فريق يوفنتوس اإليطالي
األول لكرة القدم بصورة نشرها عبر حساباته على السوشال ميديا البنتيه آالنا
وإيفا تعانقان بعضهما ،فيما علق عليها بقوله “أقع في احلب في كل مرة أرى
هاتني الطفلتني”.
وحظيت التغريدة عبر حسابه على تويتر بـ  1800تعليق مقابل  11ألف رتويت
و 177ألف تفضيل ،بجانب  4.9مليون إعجاب من خالل منصة إنستجرام.

املراسالت باسم رئيس التحرير

editorial4@arriyadiyah.com

برشلونة..

ينفي االتفاق مع األهيل

منصة رقمية مبحتوى خاص

نفى اجلزائري حسني بن عيادة مدافع فريق
شباب قسنطينة اجلزائري اتفاقه مع أي فريق
سواء في السعودية أو مصر باالنتقال إلى
صفوفه ،وذلك على خلفية نشر بعض املواقع
تصريحا باسمه تفيد بانتقاله إلى األهلي.
ً
وقال بن عيادة ،في فيديو نشره عبر حسابه على
موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”“ :بعض
وسائل اإلعالم ،أصبحت تتحدث باسمي ،وتعلن
عن تفاوضي مع فرق محددة ،وأخرى تقرب
انتقالي إلى فريق معني”.
وأضاف “أرغب في التأكيد أنني لم أوقع حتى
اآلن مع أي فريق ،ولم أتفاوض مع أي نادٍ ،وكل
ما يتم تداوله مجرد شائعات”.

أطلق نادي برشلونة اإلسباني
املنصة الرقمية  BarçaTV+لتقدمي
محتوى مبتكر وحصري ملشجعيه
في مختلف العالم.
وتتضمن املنصة فيديوهات
حصرية ووثائقية ومباريات وبثًا
ُمباشرًا ،بجانب أكثر من 1000
ساعة من احملتوى و 3آالف
مقطع فيديو حول نشاط النادي
باللغات اإلسبانية والكاتالونية
مجانيا يسمح بالوصول احملدود إلى عدد كبير من
ًا
ك
اشترا
واإلجنليزية .وأتاحت املنصة
ً
احملتوى ،بينما احلصول على جميع احملتوى سيكون مقابل رسوم رمزية بقيمة  4يورو
شهريًا أو  30يورو سنويًا.

الرياض  -الرياضية

شارك هتان باهبري مهاجم فريق الهالل
األول لكرة القدم متابعيه عبر حسابه
على سناب شات بفيديو وصورة الهدية
التي قدمت له وبقية المسافرين بمطار
الملك خالد في الرياض أثناء مغادرته
إلى جدة ،كما وثق بالفيديو اإلجراءات
الصحية المطبقة للمسافرين.

Battal Algoos

omar.alshehri@arriyadiyah.com

الرياض  -الرياضية

بن عيادة

بتــال القـوس

وماذا عن أرقام املشاهدات؟

التفاعل األكرب

بث األوروجوياني لويس سواريز مهاجم
فريق برشلونة اإلسباني عبر حسابه
على فيسبوك صورة البنه يحضن الكرة
ومرتديًا قميص البلوجرانا ،فيما اكتفى
ً
قائل “الطفل الجميل”.
بالتعليق عليه

رئيس التحرير

الرياض  -الرياضية

www.arriyadiyah.com

ُطهر  55ألف موقع
مكة ت ّ
مكة املكرمة ـ واس

واصلت وكالة اخلدمات ،ممثلة في اإلدارة العامة
للصحة العامة ،التابعة ألمانة العاصمة املقدسة،
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للحد من انتشار

فيروس كورونا املستجد ،وذلك من خالل أعمال
التطهير والتعقيم في العاصمة املقدسة.
وأوضح املهندس محمد باحارث ،املدير العام
للصحة العامة ،أن أعمال التطهير والتعقيم شملت

الجوازات ..

@nabihsaaty

نحذر
وال نعود

مام ال شك فيه أن الدعم الكبري الذي
وجده القطاع الصحي من لدن خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن
عبد العزيز وسمو ويل عهده األمني
األمري محمد بن سلامن ـ حفظهام
الله ـ ،ملواجهة جائحة كورونا جعل
القدرات الصحية والجاهزية يف
أفضل مستوياتها.

فكما أشار وزير الصحة مت توفير
أجهزة التنفس الصناعي ،وزيادة عدد
غرف العناية املركزة ،ومضاعفة القدرة
االستيعابية للمختبرات ،وتأمني الكشف
املبكر ،إضافة إلى ما مت اتخاذه من
احترازات مبكرة أخرى ،كل ذلك أعطى
الفرصة للسيطرة على وتيرة انتشار هذا
الوباء ،الذي وضع أنظمة الصحة العاملية
أمام حتديات وصعوبات كبيرة ،ورغم
ذلك فلقد جنحنا ـ وهلل احلمد ـ في
تسجيل نسب وفيات وحاالت استشفاء
من أفضل النسب على مستوى العالم.
أيضا أشار إلى أن الفترة
الوزير ً
تدريجيا
االنتقال
تشهد
سوف
القادمة
ًّ
عبر مراحل إلى احلياة الطبيعية،
مستندين أوال ً على “وعي الناس”
بااللتزام بالتعليمات ،واتباع سياسة
زيادة الفحوصات ،وتوسيع القدرات
االستيعابية تزامنًا مع التقييم الطبي
املستمر.
إذًا هناك شروط للعودة إلى احلياة
جميعا
الطبيعية من الواجب أن نلتزم بها
ً
دون استهتار ،حتى ال نعود إلى احلظر،
وهي تتلخص في التالي:
 .1لبس الكمامات.
 .2غسل أو تعقيم اليدين.
 .3عدم املصافحة.
 .4ترك مسافة مترين بيننا وبني اآلخرين.
 .5احلد من التجمعات.
إن احلقيقة التي يجب أال تغيب عن أذهاننا
تتجسد في أن الوباء لم ينت ِه بعد ،وأن
اللقاح الذي يقضي على الفيروس لن
يكون متا ًحا كما أكد اخلبراء قبل نهاية
العام أي بعد ستة أشهر.
فشخصيا
الدوري،
أما فيما يتعلق بعودة
ًّ
ال أحبذ ذلك وفق معطيات تضع اإلنسان
أوال ً ،كما هو نهج حكومتنا الرشيدة ،ولكن
ما أملسه أن احتاد الكرة وجلانه يستميتون
لتدوير رحى الدوري مجددًا ،رغم أن ذلك
يتنافى مع مبدأ سالمة وصحة الالعبني
واملدربني واإلداريني واجلماهير ،ليس
أيضا يتعارض مع جناعة
ذلك فحسب بل ً
التعامل مع التراجع االقتصادي العاملي،
إضافة ملشكلة عقود الالعبني واملدربني،
ناهيك عن أنها تصيب املوسم القادم في
مقتل.
وفي هذا السياق وفي إطار اجلهود
املضنية لعودة الدوري تعقد اليوم جلنة
االحتراف اجتماعًا ملناقشة تذليل كل
صعاب العودة “على الورق ،ففي الواقع
ذلك شبه مستحيل ،وإذا أقر فسيكون له
آثار سلبية كبيرة” ،عمو ًما أختم بالقول
لو أن احتاد الكرة املوقر يقوم مبهامه
األساسية بهذه احلماسة نفسها حلقق
جناحات باهرة.
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األحمر

خطوات احرتازية

يتفقد البرصي

نفذت جوازات منطقة
جازان عددًا من اإلجراءات
االحترازية في مقرات
العمل ،ملنسوبيها
واملراجعني ،وذلك ضمن
االجراءات الوقائية
واالحترازية ملواجهة جائحة
كورونا.
وأوضح اللواء خالد بن
سعيد الغامدي ،مدير
جوازات منطقة جازان ،أنه
متاشيا مع تلك التدابير ،
ً
مت التوجيه بعدم استقبال
أي مراجع ال يحمل موع ًدا
مسبقً ا ،واالستفادة من
اخلدمات اإللكترونية عبر
منصتي “أبشر ،ومقيم”.

تفقد الدكتور أحمد الزهراني،
املدير العام لهيئة الهالل
األحمر السعودي ،في منطقة
املدينة املنورة ،أمس ،نقاط
الفرز البصري في املسجد
النبوي الشريف ،كما وقف
على أعمال الفرق التطوعية
ومهام منسوبي الهيئة في
تنفيذ اإلجراءات االحترازية،
بالتعاون مع وكالة الرئاسة
العامة لشؤون املسجد
النبوي الشريف.
وتابع الزهراني أعمال
الفرق التطوعية في مركز
ع،منوها بجهود
التطو
ً
ّ
منسوبي املركز وجهودهم
في التوعية.

جازان ـ واس

نبيه ساعاتي

 55ألف موقع تنوعت بني أحياء وميادين ومنشآت
حكومية ومساجد ،بالتنسيق مع فرع وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد في منطقة
مكة املكرمة.

املدينة املنورة ـ واس

صورة التقطت أمس لمنسوبي جوازات جازان يلتزمون بالتباعد
(واس)
أثناء تأدية الصالة

صورة التقطت أمس لمدير الهالل األحمر أثناء تفقده نقاط الفرز
(واس)
البصري في المسجد النبوي الشريف

طرق العاصمة..

هدوء قبل ساعة املنع

عصرا حيث تبدو حركة المرور تسير بشكل سلس مع اقتراب موعد بداية منع التجول عند الـ  08:00مساء
صورة التقطت أمس من طريق الملك فهد عند الـ 05:00
ً

الرياض ـ بشري صالح

مت َّيزت حركة املرور يف طريق امللك فهد
يف الرياض باالنسياب أمس ،كام هو الحال
يف األيام التي أعقبت رفع منع التجول
حتى الساعة الثامنة مسا ًء ،حيث سارت
بشكل سلس دون وقوع أي اختناقات
مرورية ،باستثناء ساعات قليلة يف فرتة
الظهرية.

وخفَّت احلركة بعد الـ 05:00عصرًا ،وبدأت تقل
تدريجيا منذ ذلك الوقت حتى الـ 08:00مسا ًء،
ًّ
موعد بداية منع التجول في كافة أرجاء العاصمة.
أيضا حركة السير
ورصدت عدسة “الرياضية” ً
على طريق األمير تركي األول بعد الـ05:00
عصرًا ،حيث جاءت خفيفة ج ًّدا ،مع وجود
سيارات رجال املرور على جنباته لضبط السير
على الطريق ،والتأكد من التزام سائقي املركبات

بارتداء الكمامات ،وتنفيذ اإلجراءات اخلاصة
للحد من انتشار جائحة كورونا.
ازدحاما في
والطرق
وشهدت بعض الشوارع
ً
فترة الظهيرة كشارع الستني ،اجلامعة ،طريق
خريص شرق ،الضباب والدائري اجلنوبي ،لكن
وجود رجال املرور أسهم في حل اإلشكاليات
التي كانت تعيث انسياب احلركة في تلك
الشوارع.

تصوير :بشير صالح

طريق امللك فهد ـ الرياض
افتتح الجزء األوسط

 95مترًا:
متوسط العرض

1411

يصل الطرف
الشمالي بالجنوبي

يبدأ بنهاية طريق
ديراب جنوبًا

يستمر حتى مخرج
بنبان شما ً
ال

يمثل العصب
المركزي للعاصمة

األحساء..

األسواق تلتزم بالتعقيم والتباعد
األحساء ـ عادل الدحيالن

أطفال
ملتزمون

توجهت العائالت في مدينة جدة إلى الواجهة البحرية للترفيه عن أنفسها وأطفالها بعد فترة طويلة
بسبب اإلجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات بفرض منع التجول أغلب ساعات اليوم للحد من انتشار
فيروس كورونا المستجد ..وفي الصورة التي التقطت أمس طفالن يوزعان بعض أنواع الحبوب إلطعام
تصوير :عبد هللا الفالح
الحمام المنتشر في الكورنيش مع التزامهما بارتداء الكمامات

اتخذت املطاعم ومحالت التجزئة
واجلملة واألسواق التجارية
في محافظة األحساء اإلجراءات
االحترازية املطلوبة ،عند
استقبالها الزبائن بد ًءا من األحد
املاضي ،بعد قرار تخفيض
ساعات منع التجول إلى 10
ساعات “من الثامنة مسا ًء حتى
حا”.
السادسة صبا ً
والتزمت تلك احملالت بالتعقيم
والتنظيف وتوفير أدوات
السالمة الصحية ،وقياس درجة
احلرارة قبل الدخول ،وفرضت
على موظفيها وضيوفها ارتداء
الكمامات ،فضال ً عن اتخاذها
إجراءات صارمة لضمان تباعد
الناس ملسافة مترين على األقل.
ويسجل موظفو بلدية األحساء
زيارات ميدانية لكافة املواقع
التجارية في جميع األوقات،
للتأكد من تنفيذ اإلجراءات
املطلوبة.

صورة التقطت أمس لمطعم في األحساء وتبدو على األرض عالمات وقوف الزبائن
تصوير :عادل الدحيالن
على نحو متباعد

