«االنضباط» توقف خيمي والربييك
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أوقفت جلنة االنضباط واألخالق أحمد البريكي،
املدير التنفيذي في نادي النصر ،ملدة  3أشهر،
يوما.
وحامت خيمي ،رئيس الوحدةً 15 ،

الرنقي

www.arriyadiyah.com

وفرضت اللجنة  100ألف ريال غرامة مالية على
البريكي ،وأخرى قدرها  50ألفً ا على خيمي.
وأوضحت ،في بيان أمس ،أن عقوبة البريكي
سببها تطرقه في تصريح تلفزيوني ،إلى قضية

منظورة أمامها ،بطريقة فيها محاولة التأثير في
القرار وإثارة الرأي العام.
وأشارت اللجنة إلى أنها عاقبت خيمي بسبب
تطرقه إلى القضية ذاتها خالل برنامج تلفزيوني.

عثامن الحاج «الرنقي»
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برتجي يقود املفاوضات مع هداف األوىل ..والبعداين يعلن املوافقة
جدة ـ عبد الله أحمد

اقرتب النادي األهيل من التعاقد مع
عثامن الحاج ،مهاجم نادي جدة "مواليد
السعودية" ،ملدة  3مواسم ،خالل فرتة
االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وأبانت لـ"الرياضية" مصادر
مطلعة ،أن التوقيع الرسمي
مع احلاج ،متصدر هدافي
دوري األمير محمد بن سلمان
للدرجة األولى
بـ  9أهداف ،سيتم خالل
ساعات ،بعد حسم جميع
التفاصيل ،إثر مفاوضات
استمرت على مدار األسبوع
األخير.
وكشفت املصادر ذاتها أن
بترجي
عبد اهلل بترجي ،نائب رئيس
األهلي ،كان له دور كبير
في املفاوضات مع الالعب
املرتبط بعقد مع جدة حتت بند
"هاو".
وأوضحت املصادر نفسها أن
الالعب املشهور بـ"الرنقي"،
ُع ِرض على إدارة األهلي عن
طريق أحد الوكالء ،قبل أن
تأخذ الضوء األخضر من
األرجنتيني بابلو جويدي،
البعداني
مدرب الفريق األول ،لبدء
التفاوض معه.
وفي الشأن ذاته ،أبلغ
"الرياضية" أحمد البعداني،
رئيس نادي جدة ،أنَّه عقد
مبدئيا مع إدارة األهلي
اتفاقًا
ًّ
حول انتقال الالعب ،وقال:
"تواصل معنا عبد اهلل
بترجي ،نائب رئيس األهلي،
ونقل لنا رغبته في التعاقد مع
عثمان احلاج ،وبعد أن ناقشنا
الرنقي
العرض في اجتماع مجلس
اإلدارة قررنا املوافقة عليه ،خاصة أنه في مصلحة
نادينا التي نضعها في الصدارة ،كما أنه يحقق رغبة
الالعب في ارتداء القميص األهالوي".

ّ
وقع ياسر نصيف األمين العام الرئيس التنفيذي في نادي االتحاد عقد الرعاية األكبر في تاريخ النادي مع منصة نون للتسويق
اإللكتروني ..وفي الصورة التي التقطت أمس يظهر نصيف ومحمد العبار مؤسس المنصة وعبد هللا كبوها عضو مجلس إدارة النادي
وحسين الشريف المتحدث الرسمي
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد)

ريجيس

ريجيس

يطرق أبواب الرحيل
لم يقدم شكوى حتى اآلن ،إلى االحتاد
الدولي لكرة القدم "فيفا" ،بخصوص
تأخر وصول البطاقة ،مبينًا أن الالعب
سيغادر إلى بالده في أي وقت يناسبه،
بعد أن وصلت األمور بني الناديني إلى
طرق مسدود .وعلى الرغم من انتظامه في
تدريبات الوحدة ،إال أن ريجيس أوجوستو
سلمازو " 25عا ًما" ،لم يتمك َّن من املشاركة
رسميا مع الفريق األول.
ًّ

أبلغت "الرياضية" مصادر موثوقة أن إدارة
نادي الوحدة في طريقها إلى فك ارتباطها مع
البرازيلي "ريجيس" ،بعد مماطلة ناديه "باهيا"
في إرسال بطاقته الدولية.
وكشفت املصادر ذاتها أن موقف نادي الوحدة
في القضية سليم ،وال يوجد ما مينعه من إجراء
هذه اخلطوة جتاه العب الوسط ،الذي تعاقد معه
قبل  4أشهر .وأوضح مصدر رسمي أن النادي
التعاقد في
 23أغسطس
الماضي

ساو باولو يمتلك
 55في المئة من
حقوق الالعب

باهيا طلب زيادة
المقابل بسبب خالف
مع ساو باولو

مدرب أحد يبعد 10

املدينة املنورة ـ سعود الحبييش

أوضحت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة أن
البرتغالي باولو ألفيس ،مدرب فريق أحد األول
لكرة القدم ،قرر االستغناء عن  10العبني بينهم 4
أجانب .وذكرت املصادر ذاتها أن املدرب سيقدم
تقريره الفني إلى اإلدارة اليوم أو غ ًدا ،الذي
سيتضمن حتليلاً شاملاً عن الفريق واحتياجاته
خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة ،واألسماء
الراغب في إبعادها .وبحسب املصادر نفسها،
أبدى ألفيس قناعته باملغربي محمد فوزير ،العب
احتاد طنجة ،الذي اتفقت معه إدارة الفريق في
وقت سابق من الشهر املاضي.

الرميثي

ينافس عىل رئاسة اآلسيوي

مكّة املك ّرمة ـ عبد الغني عوض

ريجيس شارك أمام
سانتوس وسيارا
رغم تعاقد الوحدة

النرص

يتشح باألسود
الرياض ـ حواس العايد

ألفيس

إبراهيم بكري

ّ
دشن نادي النصر عبر متجره الرسمي أمس
طقمه الثالث ،املكتسي باللون األسود للمرة
األولى في تاريخه.
وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن
الفريق النصراوي سيرتدي هذا الطقم في
مباراة الهالل غ ًدا ،ضمن اجلولة الثانية عشرة
من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
واحتضن املتجر ،الكائن في مخرج  5على
الدائري الشمالي في الرياض ،حفل التدشني،

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

أغلق االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ،أمس ،باب
الترشيحات على مقعد الرئيس ،بعد تقدمي
اإلماراتي محمد خلفان الرميثي ،والقطري سعود
املهندي أوراقهما.
ويتنافس الثنائي مع البحريني الشيخ سلمان آل
حاليا ،الذي رشح نفسه
خليفة ،رئيس االحتاد القاري
ً
لوالية ثانية "2019ـ."2022
وجترى االنتخابات في السادس من إبريل  ،2019قبل
إعالن الرئيس اجلديد لالحتاد القاري ،في كواالملبور
العاصمة املاليزية.
وخلت قائمة املرشحني من الدكتور عادل عزت،
الرئيس السابق لالحتاد السعودي لكرة القدم.

األساسي

االحتياطي

الثالث

األزرق واألصفر

األبيض واألزرق

األسود الكامل

وسط إقبال كبير من اجلماهير ،وبعض
أعضاء مجلس إدارة النادي ،إلى جانب عبد
اهلل العويشير ،حارس مرمى الفريق األول،
وخالد الشويع املدافع ،وفراس البريكان
رأس احلربة الشاب .ويتزين الطقم األسود
بشعار النصر وشركة احتاد اإلمارات ،الراعي
الرسمي للفريق ،وكالهما باللون الذهبي.
وميلك النصر طقمني آخرين ،األساسي ذو
اللونني األزرق واألصفر ،واالحتياطي باللون
األبيض.

الرميثي

تقفي
أثر النمر

الخبري األمرييك رودين جاكسون
املختص يف كامريات املراقبة ،لرصد
الحيوانات يف الغابات عام 2009م،
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
استعانت به من أجل تأهيل مختصني
سعوديني يف آلية استخدام كامريات
املراقبة؛ لتقفي أثر النمر العريب
املهدد باالنقراض من الجزيرة العربية.

وفي املالعب السعودية ال نحتاج إلى
كاميرات مراقبة من أجل تقفي أثر النمر،
قضية احتجاج نادي النصر على العب
الوحدة علي النمر تقودنا إلى تقفي أثر
الالعب القضية.
أكدت إدارة نادي الوحدة عبر بيان رسمي،
مقيد في
سالمة موقفها بشأن علي النمر ّ
ب سعودي.
كشوفات احتاد كرة القدم كالع ٍ
في الوقت الذي تتمسك اإلدارة النصراوية
مبوقفها بأن الالعب علي النمر من املواليد
وليس سعودياً.
وعلى خطى النمر العب نادي النصر سالم
عيسى من املواليد املشاركني مع املنتخب
السعودي في بطولة اخلليج ،كتب الزميل
عبدالكرمي اجلاسر عنه في تويتر:
"معلومة صاعقة:
احلزم مسجل في كشوفاته احلالية الالعب
املواليد سالم سعيد كالعب سعودي بعد
متثيله املنتخب في دورة اخلليج ،وهو
باملناسبة معار من نادي النصر".
ولقد رد على هذه التغريدة نواف املهدي
املدير التنفيذي لنادي احلزم:
"مرحبا أبو يزيد..
غير صحيح بأنه مسجل كسعودي ،بل متت
علما بأن نادي احلزم
إعارته كالعب مواليدً ،
طلب أكثر من مرة حتويله كالعب سعودي
ومت جتاهل الطلب مرارًا وتكرارًا".
من جانبه ،الزميل فهد البطاح مدير املركز
اإلعالمي في نادي احلزم نفى ذلك قائال ً:
"نحن في نادي احلزم وأيضا األشقاء في
النصر رفعنا أوراق الالعب ومت تسجيله في
االحتاد السعودي كالعب مواليد ،والصورة
املرفقة يوجد بها معلومات غير دقيقة".
ال يبقى إال أن أقول:
ما يجعلك تكتشف العشوائية في االحتاد
السعودي لكرة القدم من خالل عدم وجود
نظام واضح بشأن تسجيل الالعبني املواليد
في األندية ،االختالف من ناد إلى آخر.
على سبيل املثال في  8يونيو  2018أعلن
نادي االحتاد إمتام التعاقد مع جابر عيسى
الشهير بـ"بوجبا" كالعب مواليد ملدة
موسمني مقبلني.
الشيء الغريب أن الالعب االحتادي جابر
عيسى مر بنفس جتربة علي النمر ،املشاركة
مع املنتخب في بطولة اخلليج واالحتراف
في إسبانيا ،األول مواليد والثاني سعوديًّا،
في كشوفات االحتاد السعودي لكرة القدم
األول مواليد ،والثاني سعوديًّا.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
ما هي آلية تسجيل املواليد في األندية
السعودية؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا
"الرياضية" ..وأنت كما أنت جميل بروحك
وشكرا ً لك..

صورة التقطت أمس من تدشين طقم النصر ..ويظهر الثالثي عبد هللا العويشير وخالد
تصوير :عبد العزيز النومان
الشويع وفراس البريكان العبو الفريق األول

 10دقائق ألهبت حامس الجامهري
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الدمام ـ أحمد الربيك

قدم فريق االتفاق األول لكرة القدم  10دقائق أخيرة
ملتهبة ،خاصة بعد أن تصدى اجلزائري رايس
مبوحلي ،حارس مرمى الفريق ،لركلة اجلزاء التي

سددها بيسمارك " ."88وانتفض النواخذة بشكل لم
يحدث طوال املباراة ،وهدد مرمى القادسية بـ  3كرات،
تألق فيها األسترالي دونكان ،حارس مرمى القادسية،
خاصة كرة عبد الرحمن العبود ،التي جتاوز فيها 4

القادسية

العبني من القادسية ،قبل أن يسدد كرة زاحفة تصدى
لها احلارس القدساوي .غير أن االندافاع االتفاقي
احملموم تسبب في كشف مرماهم ليتلقوا الهدف الثاني
في الدقيقة الرابعة من الوقت احملتسب بدال ً من الضائع.

التسديدات

القادسية

«عريس» الرشقية

االتفاق

6
8

االستحواذ

الهجمات

8 % 50
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األخطاء

الركنيات
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التسلل

4
1

كسب االتفاق بثنائية الزين وإلتون يف افتتاح الجولة الـ12

صورة التقطت أمس من فرحة الثالثي كمارا والزين وإلتون العبي فريق القادسية عقب نهاية المباراة بعد فوزهم على االتفاق"2ـ"0

القادسية

2ـ0
’10

’59

خروج خاطئ لرايس مبولحي

’63

’23

فخر الدين بن يوسف يحاول من
خالل كرة رأسية ويتمكن الحارس من
التصدي لها

أحمد الزين ينفرد بحارس االتفاق
ولكنه وقع يف مصيدة التسلل

’77

’29

هارون كامرا يهدر فرصة هدف
للقادسية بعد انفراده باملرمى

أحمد الزين ينجح يف تسجيل
الهدف القدساوي األول من

عرضية عدنان فالتة

’87

ركلة جزاء للقادسية سددها بيسامرك
ونجح مبولحي يف التصدي لها

’44
التغيري األول لالتفاق ..فخر الدين بن
يوسف بدالً من املصاب الربيعي

’+90

’45+3

5

إلتون خوزيه يسجل الهدف الثاين
للقادسية

جوانكا مهاجم االتفاق يسدد كرة
رأسية يتصدى لها حارس القادسية

0

االتفاق

جوانكا يسدد من جديد وحارس
القادسية يبعد الكرة

حارس االتفاق وكامرا يخطف الكرة
ثم يحصل عىل ركنية

4

الدمام ـ أحمد الداود

2

6

خطف فريق القادسية األول لكرة القدم فوزًا
صع ًبا عىل ضيفه فريق االتفاق يف ديريب
املنطقة الرشقية بهدفني دون مقابل ،يف
املواجهة التي احتضنها ملعب األمري سعود
بن جلوي "الراكة" يف الخرب ،أمس ،يف افتتاح
مباريات الجولة الثانية عرشة من دوري كأس
محمد بن سلامن للمحرتفني.

وجنح العبو فريق القادسية في الرد على حتديات

تصوير :عيسي الدبيسي

نظرائهم في االتفاق والفوز بهدفي أحمد الزين ""29
والبرازيلي إلتون "."95
وظهر القادسية أكثر استحواذًا ورغبة بالفوز ،حيث
مرجحا لكفة
برزت املهارات الفردية لالعبني عنصرًا
ً
الفريق ،الذي افتتح التسجيل مبكرًا " "29من الشوط
األول بواسطة كرة عرضية أرسلها عدنان فالتة ألحمد
الزين داخل منطقة الستة ،ليتوجها األخير بهدف ،وهو
ما احتج عليه العبو االتفاق بداعي خروج الكرة من
امللعب قبل تسجيل الهدف ،ليلجأ احلكم إلى تقنية VAR

ويؤكد سالمة الهدف.
لم يظهر أبناء الدمام اجلدية الكافية للحصول على
النقاط ،ليتمكن البرازيلي إلتون خوزيه من تتويج جهده
باحلصول على انفراد وتسجيل الهدف الثاني في
أيضا
آخر رمق من املباراة ،التي شهدت ضربة جزاء ً
للقادسية أضاعها البرازيلي بيسمارك.
وبهذا الفوز ،جتمد رصيد فريق االتفاق عند  15نقطة
في املركز السابع مؤق ًتا ،فيما ارتفع رصيد القادسية
إلى  14نقطة في املركز الثامن.

بريناس:

اإلصابات أثرت فينا
الدمام ـ وليد الصيعري

برر اإلسباني بيرناس ،مدرب فريق
االتفاق األول لكرة القدم ،خسارة
فريقه من القادسية بثنائية نظيفة،
بسبب اإلصابات التي أثرت في
الطريقة التي كان سينتهجها في
املباراة ،مشددًا أن خروج املدافع
سعد الربيعي أثر في الفريق ،حيث إن
املباراة كانت على جزأين ،جزء قبل
وجود الربيعي وجزء بعد خروجه
بسبب اإلصابة.
وقال بيرناس ،في املؤمتر الصحافي
الذي عقده عقب املباراة" :لعبنا بنظام
جديد يتمحور بـ  5مدافعني ،جاء
ذلك بعد إصابة الربيعي ،مت الزج
بالتونسي فخر الدين بن يوسف،
واستطعنا الدخول في أجواء املباراة،
وكنّا قريبني من التسجيل لكن في
نهاية املباراة استقبلنا هدفًا آخر
تسبب بقتل آمالنا.
وأضاف أن الوقت كان ضيقً ا
ج ًّدا للعب بالنظام اجلديد للفريق،
وقدمنا مستوى جيدا ً وحاولنا أن
نطبق أسلوبنا ،ولكن بعض األخطاء
البسيطة جعلتنا نخسر املباراة.

صورة التقطت أمس لألرجنتيني جوانكا مهاجم فريق االتفاق يحاول تجاوز اثنين من مدافعي القادسية في المباراة
تصوير :عيسى الدبيسي
التي انتهت قدساوية بـ"2ـ"0

بيتفا :الحارس أنقذهم من تاريخية
الدمام ـ وليد الصيعري

أوضح البلغاري بيتفا ،مدرب فريق
القادسية ،أحقية فريقه باالنتصار
على غرميه االتفاق بثنائية نظيفة،
ضمن اجلولة الثانية عشرة من
منافسات دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني ،مشيرًا إلى أن

العبيه قدموا مباراة قوية وظهروا
باملستوى الذي يليق بهم.
وقال بيتفا ،خالل املؤمتر الصحافي:
"شكرًا لالعبي القادسية الذين
حققوا املهم وهو االنتصار،
ي بعض
على الرغم من أنني لد ّ
املالحظات ،مضيفً ا أنهم كانوا

يستطيعون إنهاء املباراة في وقت
مبكر وبنتيجة كبيرة تصل إلى
"4ـ ،"0لوال براعة حارس االتفاق
الذي أنقذهم من نتيجة ثقيلة ،ولكن
حققنا املهم وهي النقاط الثالث،
وسنستمر إلى األمام ولدينا حلم
نحققه".

 20ألفا لكل قدساوي ..مكافأة الفـوز

الدمام ـ حسام النرص

املباراة مباشرة وسط فرحة هستيرية من الالعبني
واجلهازين الفني واإلداري.
ووعد الزامل الالعبني بتسليم املكافأة مع عودة
التدريبات مطلع األسبوع املقبل ،كما طالبهم بإغالق

أعلن مساعد الزامل ،رئيس نادي القادسية ،رفع مكافأة
بي
الفوز على االتفاق لـ  20ألف ريال بدال ً من  ،10إذ نَّ
الزامل “تبديل” املكافأة في غرفة مالبس الالعبني بعد
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الزامل:

ملف مباراة االتفاق والتفكير في اجلولة املقبلة.
التي ستكون أمام فريق أحد ضمن اجلولة الثالثة
عشرة من مباريات الدوري ،وكان العبو القادسية
وعدوا رئيسهم بتحقيق االنتصار وهو ما حتقق.

مشوار إلتون مع القادسية
المباريات

الدقائق

األهداف

الصناعة

12

1005

5

1

تركنا لهم اإلثارة ..وهزمناهم
الدمام ـ حسام النرص

بارك مساعد الزامل ،رئيس
نادي القادسية ،لجميع جامهري
ومحبي ناديه عقب الفوز املثري
عىل االتفاق بهدفني دون مقابل.

صورة التقطت أمس لمشجعة اتفاقية حملت علمين أثناء وجودها في مدرجات
تصوير :عيسي الدبيسي
ملعب سعود بن جلوي في الخبر لدعم فريقها

حضـور جامهريي متواضـع

وقال بعد نهاية املباراة" :نعم املواجهة
ال تتعدى النقـاط الثالث ،على الرغم
من اإلثارة اإلعالمية التي افتعلها
األشقاء في االتفاق ،واليوم أثبتوا أن
الديربي بينهم وبني النهضة ،بدليل
أن املنافسة فقط كانت من طرف
القادسية".
وأوضح الزامل أن العبي فريقه
أضاعوا العديد من الفرص التي كانت
من املمكن أن تنهي اللقاء من الشوط
األول ،الذي كان من املفترض أن
ينتهي بأربعة أهداف.
واختتم الزامل حديثه قائال ً" :يظل
االتفاقيون أخوة خارج امللعب ولهم كل
الود واالحترام ،لكن في امللعب نحن
ننظر إلى النقاط الثالث فقط بعي ًدا عن
األلقاب واملسميات واألكثرية ،والشكر
موصول إلى جمهور القادسية الذي
أثبت أنه رقم صعب بالتفاعل ال
بالعدد".

الدمام ـ حسام النرص

يف ديربي املنطقة الشرقية الذي جمع القادسية واالتفاق بالوعـود،
لم ِ
بعد أن طغى الهدوء على املدرجات التي كانت شبه خاوية ،بعكس
اإلثارة اإلعالمية التي سبقت اللقـاء.
متواضعا ،على الرغم من تفاعل
ا
جماهيري
وشهـدت املواجهة حضورًا
ً
ًّ
الرابطتني في القادسية واالتفاق ،ولم تستطع جماهير القادسية
االستحواذ على  30في املئة من املواجهة املقابلة للمقصورة الرئيسة.

غياب اتفاقي

الدمام ـ حسام النرص

خلت املنطقة اخملتلطة لعمل
اللقاءات الصحفية من أفراد فريق
االتفاق بعد املباراة مباشرة ،بينما
ازدحمت تلك املنطقة بالعبي
القادسية ،ورفض أكثر من العب
اتفاقي الوجود في منطقة املكس
زون ،بجانب عدم حضور أي
عضو من إدارة نادي االتفاق الذين
غادروا امللعب مباشرة بعد صافرة
احلكم.

صورة التقطت أمس من فرحة مساعد الزامل رئيس نادي القادسية يحتفل بفوز فريقه على االتفاق بهدفين نظيفين عقب
تصوير :عيسي الدبيسي
نهاية المباراة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة الـ  12من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

رددنا عليهم

نحن األفضل

كلنا نتحمل

منلك الثقة

"مربوك لكل القدساويني مع املدرب
تغيت
الجديد ،الكثري من األمور
رّ
وأهمها النفسية والقادم أفضل..
رددنا عىل ترصيحات رئيس االتفاق
بالفوز"

"ك ّنا بحاجة إىل النقاط ونعرف قيمتها،
استطعنا أن نثبت ونرد عىل الجميع
يف امللعب ..االتفاق قدم مباراة
كبرية ولكن نحن األفضل ،وطبيعي أن
نسجل هدفني كأقل تقدير"

"مل نكن سيئني ولكن النقاط الصغرية
أثرت يف املباراة ،أرفض تحميل النتيجة
لطرف دون آخر ..عندما ننترص فهذا بفضل
الفريق كله وليس املهاجمني وحدهم
حتى يف الهزمية الكل مسؤول"

"منر بوضع صعب بعد الهزائم ،لكن
يجب أال نفقد الثقة ،مل يكتب لنا
التوفيق ..نحتاج إىل االلتفاف والدعم
من الجميع حول الفريق بال شك
ارتكبنا أخطاء"

أحمد الزين
العب فريق القادسية

هدف
بفرحتيـن
الدمام ـ حسام النرص

مثّل هدف القادسية
األول “ ”28عن طريق
أحمد الزين “فرحتني”
بالنسبة جلماهير
القادسية ،التي فرحت
في املرة األولى بعد
تسجيل الهدف،
وأعادت الفرحة من
جديد بعد قرار اجملري
فيكتور كاساي ،حكم
املباراة ،الذي عاد إلى
تقنية “ ”VARللتأكد
من صحة الهدف.
وتفاعلت اجلماهير
في احلالتني ،بعد
أن كاد احلكم يلغيه،
وسط حالة شديدة من
الترقب.

عدنان فالتة
العب فريق القادسية

فخر الدين بن يوسف
العب فريق االتفاق

أرياس
العب فريق االتفاق

صورة التقطت أمس أليقونة شعار القادسية التي تفاعلت مع حملة
"ال للتعصب" وطافت أرجاء الملعب ..وتبدو مع بعض األطفال الذين

حضروا لمتابعة المباراة

قادس تحارب التعصب

الدمام ـ حسام النرص

نظمت املسؤولية االجتماعية في نادي القادسية فعالية "ال للتعصب"
بني شوطي اللقاء ،وحاربت أيقونة القادسية "قادس" التعصب ،بعدما
أمسكت بطفلني لبس كل منهما الطقم اخلاص بالقادسية واالتفاق،
ودارت حول امللعب إللقاء التحية على اجلماهير ومسك "قادس".

الكثريي:

«فار» استخدمت  5مرات ..والقرارات صحيحة
الرياض ـ الرياضية

وصف لـ"الرياضية" سعد الكثيري احمللل
التحكيمي احلصري ،املستوى الفني الذي ظهر
عليه اجملري فيكتور كاساي وطاقمه املساعد
بالناجح ،مشيرًا إلى أن كاساي قاد املباراة
واستخدم تقنية الفيديو "فار" في خمس

الرأي التحكيمي

حاالت ،وجميعها كانت صحيحة ،واحتسب
ركلة جزاء ضد حارس االتفاق صحيحة،
أيضا صحيحني.
وهدفي القادسية ً
وقال الكثيري" :املباراة من النوع القوي؛
كونها جتمع فريقني متنافسني في ديربي،
وكاساي جنح باقتدار".

32

29

79

ال وجود لركلة جزاء لمهاجم االتفاق
بعد ارتطام الكرة في يد المدافع
محمد الخبراني لعدم التعمد

84

سعد الكثريي

الحكم
فيكتور كاساي
المساعد
األول
المساعد
الثاني

45

الوقت بدل الضائع 6
هدف القادسية األول إنذار العب االتفاق سعد الخيري
دقائق والتقدير مبالغ فيه
صحيح لمهاجمة بتهور
صحيح

ركلة جزاء ألومارو مهاجم القادسية
بعد إعاقة من قبل لمبولحي حارس
االتفاق والقرار صحيح

77

إنذار هارون كمارا
العب القادسية صحيح
للسلوك غير الرياضي

86

إنذار مبولحي حارس
االتفاق صحيح
للمهاجمة بتهور

هدف
الوقت بدل
الضائع  6دقائق القادسية
تقدير صحيح الثاني صحيح

8.5
8.5

اإليجابيات

72

95

8.6

الطاقم املجري
لياقة الحكم عالية

تسلل على مهاجم
القادسية والقرار صحيح
من مساعد الثاني

90

التقييم

طبق مبدأ إتاحة الفرصة
بشكلها الصحيح

صورة التقطت أمس لفيكتور كاساي الحكم المجري لحظة استماعه إلى
حكام الفيديو من أجل أخذ التنبيهات قبل أن يتم احتساب الهدف األول
لفريق القادسية

السلبيات

المبالغة في تقدير احتساب
الوقت بدل الضائع

www.arriyadiyah.com

ثاين األهداف ..واملرة الثالثة
الرياض ـ متعب العبد الهادي

متك َّن البرازيلي لويز أنطونيو ،العب فريق الشباب
األول لكرة القدم ،من إحراز هدفه الثاني في
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني مع فريقه

الشباب ،إذ جنح مساء أمس من تسجيل هدف
الفوز على فريق أحد .وكان أنطونيو قد سجل في
شباك القادسية في املباراة التي فاز فيها فريقه
2ـ.1

وانتصر الشباب على ضيفه أحد بهدف دون مقابل،
وهذه املرة الثالثة التي يكرِّر فيها الشباب الفوز
بهذه النتيجة في املوسم اجلاري ،حيث فاز بالنتيجة
نفسها على االحتاد ،ثم الوحدة.
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هدية حسني تحلق بالشباب

عدنان جستنية

التسديدات

@Adndn_Jas

الشباب

موقعة «الثامن»
من ديسمرب

أحد

االستحواذ

التسلالت

01 %53 17
01 %47 06

األخطاء

الركنيات

05 13
02 21

الثامن من ديسمرب تاريخ وموعد أول
من “لوح” بهام وأعلن راية التحدي
هو رئيس نادي الهالل ،األمري محمد
بن فيصل قبل شهر تقري ًبا ،واملعني
به املنافس التقليدي نادي النرص،
يف املواجهة التي ستجمع
رصا”.
الفريقني يوم غد السبت “ع ً

ـ هذا التحدي ال أعتقد أن رئيس الهالل
ال يعي ما يقول ،ولم يحسب “عواقبه”
الوخيمة لو “خسره” ،إال إذا توفرت
أمامه كل املقومات التي كونت له انطباعًا
مسبقً ا ،بأنه سيواجه فريقً ا من السهل
للقرش األزرق “التهامه” ،وأن كل
الظروف الفنية والنفسية حينما يأتي
موعد اللقاء ستكون مهيأة ملصلحة فريقه.
ـ هذا التحدي الذي جاء في توقيت سابق
ألوانه ،ال أظنه سيمر على إدارة النصر
وبالذات رئيسه “سعود السويلم” مرورًا
عابرًا ،على الرغم من كل الظروف غير
اجليدة التي مير بها النصر ،والتي ال
تقارن من حيث “األفضلية” مع خصمه
اللدود ،وذلك عقب خسارتني مني بها
النصر في الدوري وتعادل ،ناهيكم عن
خروجه من البطولة العربية ،وفريق
يلعب مبدرب “طوارئ” ،إضافة إلى ما
خلفه احتجاج “مرفوض” من احتقان
كبير يخشى تأثيره السلبي “معنويًا” على
الفريق في هذه املواجهة حتدي ًدا.
ـ بلغة األرقام وفروقات فنية ونفسية،
إن قلت بأن الهالل هو األفضل واألقرب
حلصد النقاط الثالثة ،ورمبا فوز
“ساحق” يعزز بقوة حتدي “رئيس” كان
عند كلمته وعند “موعد” أحسن اختياره
بعناية فائقة ،ملعرفته بقوة فريقه وثقته
الكاملة باجلهاز الفني والعبيه وجمهور
سيكون له حضوره املميز واملؤثر مبلعب
يتفاءلون به.
ـ أرجو أال يفهم من رأيي هذا أنني أحابي
الهالليني ،وأمتنى هزمية النصر؛ فمن
مصلحة الدوري فوز النصر ،إال أن لغة
كرة القدم التي تعتمد على فوارق فنية
وجتهيزات نفسية هي من جعلتني أرشح
األزرق للفوز وبنتيجة “ثقيلة” .كما أرجو
أال يفهم الهالليون توقعي هذا أنه من باب
“التخدير” لالعبيهم ،فهذه لعبة إعالمية ال
أجيدها وال أؤيدها.
ـ مع كل هذه “التخمينات” ،فإن قناعتي
بأن مواجهات “الديربي” في كثير من
األحيان ،ال تخضع إطالقًا للمعايير
الفنية والعوامل النفسية التي تسبق
املباراة ،إمنا لظروف تفرضها أجواء
اللقاء بأرضية امللعب ،وإن كان الهالليون
يتفاءلون مبلعبهم؛ فإن النصراويني
اً
تفاؤل مبواجهة تقام “عصرًا”
أكثر
وفق حسابات لها عالقة بـ”التاريخ”،
ومواجهات جمعت الفريقني كان الفوز
من نصيب األصفر ،فإن حدث ذلك
ففرحة اإلدارة واجلمهور النصراوي
فرحتان ،فرحة بالفوز وفرحة بانتصار
على رئيس فات على ذاكرته “حظ” النصر
في توقيت لم يحسب حسابه ،ونسوا
أن مباراة العصر فأل خير على العاملي
و”نحس” على الزعيم.

صورة التقطت أمس للبرازيلي أنطونيو يحتفل مع الصليهم والراهب بعد تسجيل الهدف الوحيد لفريقه

الرياض ـ أحمد الخلف

أنقذ الربازييل لويس أنطونيو فريقه
الشباب من السقوط يف فخ التعادل
السلبي أمام ضيفه أحد يف املباراة التي
جمعتهام عىل ملعب األمري فيصل بن
فهد يف الرياض ضمن الجولة الـ  12من
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.

الشباب

0-1
’04

’05

الرياض ـ سلطان العتيبي

أحد

’71

تسديدة قوية من نارص الشمراين
تصطدم بدفاع أحد وتتحول إىل ركنية

’84

’10

نارص الشمراين يسدِّد من داخل
ن زهري
منطقة جزاء أحد لك َّ
لعرويب يتصدى لها

تسديدة من أبودي ،العب أحد،
متر بعيدة عن مرمى فاروق بن
مصطفى

’90

’50

رأسية قوية من عمر محمد،
العب أحد ،يتصدى لها فاروق
بن مصطفى

تسديدة رائعة من لويز أنطونيو
تسكن شباك لعرويب هدفًا أول
للشباب

0

حارضة

رأسية من عمر محمد ،العب
أحد ،يبعدها فاروق بن
مصطفى ،حارس الشباب

تسديدة قوية من لويز أنطونيو
تنتهي يف يدي زهري لعرويب

1

أحد عند ست نقاط في املركز الـ  15قبل
األخير.
ولم يشهد الشوط األول للمباراة أي فرص
تذكر ،إذ كان احلذر حاضرًا بني الفريقني.
وفي الشوط الثاني ،دفع الروماني ماريوس
سوماديكا ،مدرب الشباب ،بحسن الراهب،
مهاجم الفريق ،اً
بدل من عبد امللك الشمري

لزيادة الضغط على مرمى أحد ،الذي
استبسل العبوه في الدفاع عنه .وفي الدقيقة
 50استطاع البرازيلي لويز أنطونيو استغالل
كرة عرضية ،انتظرها على حدود منطقة
اجلزاء ،وأسكنها في الشباك كرة قوية عن
يسار املغربي زهير لعروبي ،حارس أحد،
معلنًا الهدف األول للفريق الشبابي.

األيقونة

’63

رأسية رائعة من جامان يتصدى
لها زهري لعرويب ،حارس أحد،
ويبعدها إىل ركلة ركنية

5

وجاء هدف الشباب عبر خطأ قاتل من حسني
عبد الغني ،قائد أحد ،إثر محاولته إبعاد
كرة عرضية داخل منطقة جزاء فريقه ،لكنه
مرَّرها على طبق من ذهب إلى البرازيلي
أنطونيو الذي لم يتردَّد في إسكانها الشباك.
وبهذا الفوز ،رفع الشباب رصيده إلى 20
جتمد رصيد
نقطة في املركز اخلامس ،بينما َّ

تصوير :عبدالرحمن السالم

6

َّ
دشن فريق الشباب األول
لكرة القدم األيقونة اخلاصة
به ،وذلك في مواجهته نظيره
أحد على ملعب األمير فيصل
بن فهد في امللز.
وجاءت أيقونة الشباب عبارةً
عن ليث أبيض .وجرت خالل
التدشني فعاليات
متنوعة ،مع
تقدمي هدايا
خاصة
إلى األطفال
“الشابيني” في املدرجات.
وتفاعلت اجلماهير الشبابية
مع األيقونة التي جتولت
داخل أرضية امللعب ،
واالحتفال أثناء تسجيل
الشباب الهدف الوحيد في
املباراة

صورة التقطت أمس لأليقونة الخاصة بفريق الشباب األول لكرة القدم

عودة االنتصارات

أضعنا الفوز

نقاط مهمة

استغلوا فرصتهم

إلغاء

«فوز مهم ،وجاء يف وقته للعودة إىل
سكة االنتصارات .قدمنا مباراة جيدة ،ونعد
جامهرينا مبواصلة املسرية الناجحة».

«مل نوفَّق يف ترجمة الفرص التي سنحت
لنا .هدف الشباب أث َّر يف مجريات املباراة،
وس ُنسعد جامهرينا يف الجوالت املقبلة،
ونصحح أخطاءنا».

«الهدف الذي أحرزناه يف بداية الشوط
الثاين أعطانا مساحة أكرب للتحكم باملباراة،
واستطعنا إنهاءها وتحقيق ثالث نقاط
مهمة يف الدوري».

«املباراة مل تكن باملستوى املطلوب.
أتيحت لنا فرص عديدة مل نستغلها ،عكس
الشباب الذي استغل فرصة واحدة ،وسجل
هدف الفوز».

الرياض ـ سلطان العتيبي

خالد كعبي
مهاجم الشباب

إسالم سراج
مهاجم أحد

عبد الملك الشمري
العب وسط الشباب

محمد عطية
العب وسط أحد

واصل البرتغالي خيسوس ،مدرب فريق الهالل األول لكرة القدم ،متابعته جميع مواجهات منافسيه التي تجرى في الرياض ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ..وفي الصورة التي التقطت
تصوير :عبدالرحمن السالم
أمس خيسوس يسجل حضوره في ملعب األمير فيصل بن فهد لتدوين نقاط القوة والضعف لدى فريق أحد الذي سيواجهه األربعاء المقبل في المدينة المنورة

املؤمتر
تسبَّب عدم وجود خمسة
صحافيني ،أو أكثر في قاعة
املؤمترات الصحافية في ملعب
األمير فيصل بن فهد في امللز
في إلغاء املؤمتر الصحفي
اخلاص مبدربي الشباب وأحد
عقب لقاء الفريقني ضمن اجلولة
الـ  12من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني.
ووضعت رابطة دوري
احملترفني في املوسم اجلاري
قوانني جديدة ،منها وجود
خمسة صحافيني ،أو أكثر
لتنظيم املؤمتر الصحفي بعد
املباريات.
ففي حال عدم وجود هذا العدد
يتم إلغاء املؤمتر ،وذلك بعد
احتجاج عديد من املدربني في
املواسم السابقة على تنظيم
املؤمترات الصحافية والقاعات
شبه خالية من الصحافيني.

www.arriyadiyah.com
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أمتنى
عودتهم
"أشكر جامهري االتحاد عىل
استقبالها الرائع يل ،وكأنني أحد
أفراد األرسة االتحادية ،وأمتنى
للفريق العودة إىل مستواه
املعهود عنه".

هيا الغامدي

@haya_alghamdi

ديريب «املؤقت
والفرعون»

فهد األنصاري
العب الفيصلي

أخطاء
متكررة

أجربت الظروف مجتمعة النرص لدخول
الديريب مع الهالل يف الجولة 12
من الدوري بشعار القتالية؛ كونه
لقاء مصرييًّا إما الحياة أو املوت ،وإما
النرص أو النرص! بعد الخروج املر من
العربية والهزمية غري املتوقعة من
الوحدة يف الدوري؛ الوحدة الذي
هز النرص للهالل عىل طبق من فضة
ج َ
وسلبه ثالث نقاط هو األحوج لها
بسباقه املحموم تجاه الصدارة التي
يريد تجريد الهالل منها!

“وقعنا يف أخطاء فردية،
تتك َّرر يف كل مباراة ،مع عدم
الرتكيز يف الكرات الثابتة،
والبد من تدارك تلك األخطاء
حتى يتوقف نزيف النقاط ”.
روماريو دا سيلفا
العب االتحاد

تكرار
اإلنجاز
“أمتنى أن أحصد بطول ً
ة مع
الفيصيل ،خاص ً
ة مع العروض
الجيدة التي نقدمها يف
املوسم الجاري ،لنك ِّرر إنجاز
املوسم املايض”.
عقيل بلغيث
العب الفيصلي

االتحاد

"فعلنا كل يشء يف املباراة،
وقدمنا كل ما منلك ،ويف
النهاية خرسنا بسبب سوء
التوفيق البد من وقفة شاملة،
إليقاف مسلسل الخسائر".
عمار الدحيم
العب االتحاد

المنافس
االتفاق

ثنائية الفيصيل تجدد أحزان  13مباراة
تغطية :نجيب الجداوي

تلقَّى فريق االتحاد األول لكرة القدم صفعة
جديدة عىل أرضه وبني جامهريه بخسارته أمام
ضيفه الفيصيل 1ـ 2أمس ،عىل ملعب مدينة
امللك عبد الله الرياضية "الجوهرة املشعة"
يف جدة ضمن الجولة الـ  12من دوري كأس

2-1
07

55

كالديرون يسجل الهدف
األول للفيصيل

إيجور رويس يسجل ثاين
أهداف الفيصيل

14

70

رأسية من بيزيتش ،العب
االتحاد ،دون خطورة

عرضية خطرية من يزيد البكر
يبعدها جورمان

79

21
فواز يتصدى لتسديدة قوية
من روجريو

مالئكة يتصدى لتسديدة قوية
من فهد املولد

31

87

تسديدة من رومارينيهو
يتصدى لها مالئكة

فواز يبعد تسديدة الشمراين
إىل ركنية

32

95

تصويبة كريم األحمدي متر
إىل جوار القائم

0

الفيصلي

القائم يحرم أكباال من الهدف
الثاين للفيصيل

11

فهد املولد يسجل هدف
االتحاد الوحيد

3

محمد بن سلامن للمحرتفني.

واخلسارة هي التاسعة لفريق االحتاد ،لتتواصل
بذلك نتائجه السلبية ،ويغيب عن تذوُّق طعم
يوما ،وحتدي ًدا منذ فوزه
االنتصارات ملدة ً 241
األخير على االتفاق 4ـ 2في اجلولة قبل األخيرة
للدوري في أبريل املاضي.وأنهى الفريق االحتادي

الجولة
25
النتيجة
4ـ2
التاريخ
 6إبريل 2018

مشاركته في الدوري املوسم املاضي بخسارة أمام
الرائد 1ـ ،3واستهل مسيرته في املوسم اجلاري
بشكل مخيب آلمال جماهيره عندما خسر أمام
الشباب 0ـ ،1بعدها تواصل السقوط ليكتفي بحصد
ثالث نقاط فقط ،وضعته في قاع الترتيب قبل ثالث
جوالت من ختام الدور األول "الذهاب".

تحية
خاصة

54

رأسية قوية من رومارينيو
تخطئ مرمى الفيصيل

4

االنتصار األخري

يودع الفرح يف إبريل

سوء
التوفيق

االتحاد

صورة التقطت أمس للثالثي حمدان الشمراني وكالديرون وإيجور روسي العبي الفيصلي يحتفلون بالهدف األول الذي سجله كالديرون في شباك االتحاد
تصوير :عدنان مهدلي
خالل المباراة التي كسبها فريقهم 2ـ 1

6

حظي فهد األنصاري ،العب
فريق الفيصلي األول لكرة
القدم ،بتحية كبيرة من
جماهير االحتاد أثناء نزوله
إلى أرض امللعب قبل بداية
اللقاء .وبعد نهايته حرص
األنصاري على ارتداء شعار
فريقه السابق ،والتوجه إلى
اجلماهير لرد التحية مبثلها،
لتبادله هذه اللفتة بالتصفيق
احلار .والتقطت بعض
اجلماهير االحتادية صور
“سيلفي” مع األنصاري.

صورة التقطت أمس لفهد األنصاري ،العب الفيصلي ،يرد التحية لجماهير االتحاد
بعد نهاية المباراة

غضب وحرسة
صبَّت جماهير االحتاد جام
غضبها على العبي فريقها
األول لكرة القدم بعد تلقيهم
الهزمية التاسعة في دوري
كأس محمد بن سلمان
للمحترفني أمام الفيصلي في
املواجهة التي احتضنها ملعب
"اجلوهرة".
وطالبت اجلماهير الغاضبة
إدارة النادي بتصحيح
األوضاع في أسرع وقت
ممكن ،وإنقاذ ما ميكن إنقاذه
لتجنيب الفريق شبح الهبوط،
خاص ًة أنه يوجد في مؤخرة
الدوري بثالث نقاط فقط.
كما طالبت اجلماهير برصد
محترفني من العيار الثقيل
لتقييدهم في التسجيالت
املقبلة بدلاً من األسماء
حاليا التي
املوجودة
ًّ
وصفتها بأنها لم تقدم ما
يشفع لها البقاء .ورصدت
كاميرات القناة الناقلة عددًا
من جماهير االحتاد تذرف
الدموع حسرةً على ما وصل
إليه فريقهم.

نواح عدة؛ من
أخشى على النصر من ٍ
االحتقان الذي يضع نفسه فيه ومن شن
غارات ال تنتهي ضد اخلصوم اخلاسر
فيها هو بال أي شك؛ فقضية حكم
ت
املولودية والعب املواليد ووو ..لم تأ ِ
بشيء! ومن حالة التشتيت املستمرة
واملعارك الوهمية التي ال تسمن وال تغني
من جوع!! إقالة كارينيو لم تكن حال اآلن
والبديل "املؤقت" مجتهد ليس أكثر،
وصفقة الـ 40مليون يورو بال نتاج مواز
للمبلغ؛ موسى العب كبير /مونديالي
لكن ال الزمان زمانه وال امللعب مكانه
وال طقوس اللعب توائم فكره الكروي،
املساحة واالختبار أمامه باملباراة "احملك"
لنرى ماذا سيقدم أمام الند الغرمي املسيطر
"البعبع" الذي ال يغلبه غالب ،ومعه
"الفرعون" خيسوس!
االمتحان األعظم للنصر وموسى
وأمرابط ..سيكون أمام الهالل ،وعليه
مواجهة حقائقه ..نواقصه واعتماد احلالة
اإلسعافية التي يستطيع من خاللها
اخلروج من وضعه بنزيف النقاط! قلتها
مرارًا ال يكفي االستعداد الفني هناك
األهم كتهيئة وترتيب وضع؛ "االستعداد
الذهني /النفسي" ،قتالية النصر ستفتح
بابًا ال يسد من "االحتماالت" له وعليه،
خاصة وهو يواجه القوة الضاربة مبباراة
يريد منها العودة واالستشفاء والتعويض!
النصر "باملؤقت" هيلدر يستطيع وهو
بحاجة لنقاط الهالل لتزيد لديه معدالت
األندروفني ،ويستمر بالشعور بقيمته
الفنية بالدوري ،والهالل "بالفرعون"
البرتغالي يسيطر على كل شيء ولديه
محفزات ومقومات تدفعه لألمام واألعلى!
هيلدر معروف خليسوس؛ فقد كان إحدى
أدواته ببنفيكا والعارف ال يعرف ،ولديه
تفهم كامل مبدى إدراكه واستيعابه العقلي
والفني ومدى ذكائه بوضع بدائل إدراكية
مبركز ما ،لكني أؤمن بأن التلميذ أحيانًا
يتفوق على معلمه ومن أهون سبب!
املباراة رغم قوتها الفنية وأهميتها
اجلماهيرية من أغلى املباريات من الناحية
السوقية لالعبني مبالعب القارة الصفراء!
وبلقاءات الديربي باستطاعتك توقع ما
تشاء ،ولكن احلقيقة على الواقع واقع
آخر ،فهذه املباريات حتكمها احلساسية
بالدرجة األولى ومقاييس أبعد من مجرد
ندية وتنافس لرغبة بإثبات الذات وكسر
شوكة اآلخر والتفوق عليه ،لكني أتوقع
دائما "الفار"
جنومية املغضوب عليها ً
وببراعة شديدة ج ًّدا!

حضور القدامى

حرص عدد من الالعبني القدامى في نادي االحتاد،
يتقدمهم أحمد جميل ،قائد الفريق السابق ،ومحمد
سويد ،وعبد اهلل فوال ،وأحمد سالم ،ومناف أبو
شقير على دعم الالعبني بالوجود في مدرجات
امللعب ،لكنهم خرجوا غاضبني عقب نهاية املباراة
لتعرض الفريق للهزمية التاسعة في الدوري وغياب
روح االحتاد في املباراة.

جائزة األفضل

كرَّمت رابطة دوري احملترفني جماهير نادي
االحتاد حلصولها على جائزة أفضل جمهور
في اجلولة الـ  .11وتسلَّم رئيس رابطة جماهير
نادي االحتاد اجلائزة قبل انطالق مواجهة االحتاد
والفيصلي أمس.

الراعي الجديد
صورة التقطت أمس لجماهير اتحادية تظهر عليها الحسرة بعد خسارة
فريقها للمرة التاسعة في الدوري ،وهذه المرة أمام الفيصلي

ظهر شعار “نون” ،الشركة الراعية لنادي االحتاد،
على قميص الالعبني للمرة األولى ،أمس ،وذلك بعد
أقل من  24ساعة على توقيع النادي مراسم عقد
الرعاية في دبي اإلماراتية.

www.arriyadiyah.com

كارلو :فرصة فريدة ..وتجربة رائعة
أبان كارلو بوتاجي الرئيس التنفيذي لشركة "سي
بي إكس" أن سباق "السعوديّة للفورموال إي
سيشكل حدثا ً رائعا ً للجميع دون استثناء ،مشيرا ً
إلى أن السباق سيتضمن عددا ً من النشاطات

والفعاليات الترفيهية الكبرى على مستوى السعودية
التي تواصل عزمها بناء مستقبل مشرق وواعد
وطموح ضمن إطار رؤية عام  .2030وأوضح كارلو
في املؤمتر الصحافي أمس ،قائال ً" :نحن متحمسون

جدا ً الستقبال جميع الضيوف واجلماهير ،الذين
سيتوافدون من داخل اململكة وخارجها إلى مدينة
الدرعية التاريخية للمشاركة في هذه التجربة الرائعة
والشاملة".

األسعار بني  395و 10آالف
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يبدأ سعر تذكرة اليوم العادي لسباق السعودية
للفورموال إي ـ الدرعية  2018من 395
رياال ً سعودياً ،فيما يصل سعر "باقة كبار
الشخصيات الهامة" إلى  10آالف ريال سعودي
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بحسب ما كشفته اللجنة املنظمة في املؤمتر
الصحافي أمس.
وستتاح حلاملي التذاكر الفرصة للدخول إلى
كامل أنحاء موقع استضافة السباق في مدينة

الدرعية ،وذلك مبا يشمل حضور جميع األحداث
والفعاليات الترفيهية واحلفالت املوسيقية.
وتتوافر التذاكر للبيع حاليا ً عبر الرابطhttp:// :
.fiaformulae.com/Ad-Diriyah

عبدالعزيز بن تريك:
التذاكر ليست للسباقات فقط
كشف األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة املنظمة لسباق
"السعوديّة للفورموال إي ـ الدرعية  "2018أن التذاكر
لن تكون مخصصة ملتابعة منافسات ومجريات السباق
فحسب ،بل حلضور املهرجان األكبر على اإلطالق في اململكة
لسباقات السيارات وفعاليات املوسيقى والترفيه واألنشطة
الثقافية ،مشيرا ً إلى أن السباق سيشمل تنظيم  6عروض
ّ
فنية عاملية ضخمة تقام ألول مرّة في اململكة.
وعد األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في املؤمتر
الصحافي أمس السباق األكثر حداثة وتطورا ً في العالم،
موضحا ً أن السباق سيشهد توافد حشودٍ من اجلماهير
الدرعية املُدرجة
الرياضية إلى اململكة وذلك ضمن مدينة
ّ
جتسد
والتي
العاملي،
ضمن قوائم منظمة اليونسكو للتراث
ّ

الدرعية ..مضامر كبري

صورة التقطت أمس لعبدالعزيز بن تركي أثناء جولته التفقدية

متاجر
مصغرة
ينتظر أن يزخر موقع سباق
"السعوديّة للفورموال إي ـ الدرعية"
بالكثير من املطاعم واملقاهي الراقية،
ستتضمن
سوق تقليديّة
إضافة إلى
ّ
ٍ
منافذ جتزئة تق ّدم عروضا ً فريدة
للمتسوقني من مرتادي السباق
واملشجعني .كما ستقوم عالمة
"هارفي نكلز" الشهيرة بافتتاح
أكشاك ومتاجر مصغّرة لبيع املنتجات
الفاخرة ،فضال ً عن تخصيص منطقة
ضيافة رائعة للشخصيات الهامة
ستحمل اسم "إميوشن"" "�Emo
 ،"tionوالتي ستتيح حلاملي التذاكر
الفاخرة التفاعل مع نخبة من املشاهير
العامليني.

صفحات مضيئة عن التاريخ العريق للمملكة ،وهذه في حد
ذاتها جتربة رائعة.
وأضاف" :سيشهد هذا احلدث سلسلة من األنشطة الترفيهية
املمتعة خارج نطاق حلبة السباق ،ونثق بأن توقيع اتفاقية
شراكة مثمرة مع سباقات "فورموال إي" العاملية يشكل
خطوة طموحة وملهمة لتنظيم السباق الكبير واملنتظر".
ودعا جميع املشجعني والضيوف واجلماهير الرياضية
إلى االستمتاع بهذا احلدث احلصري عبر شراء تذاكرهم
اخلاصة لالستمتاع بتجربة شاملة ومتكاملة مبعنى الكلمة،
مشيرا ً إلى أن هذه التذاكر ستتيح املشاركة في سلسلة من
واملشوقة على مدى  3أيام،
األنشطة والفعاليات الترفيهية
ّ
مشددا ً على أن الدخول إلى كامل موقع السابق يقتصر فقط
على حاملي التذاكر.

صورة التقطت أمس لعبدالعزيز بن تركي خالل حديثه في المؤتمر الصحافي

سباق السعودية للفورموال إي

التاريخ:
الموقع:
الدرعية 13ـ  15ديسمبر

المشاركون:
 11فريق ًا

مسار السباق:
 2,495متراً

المراحل:
 21دورة

إنرييك وجيسون
يغنيان يف االفتتاح
يفتتح إنريكي إجليسياس وجيسون
ديرولو احلفل املوسيقي األول الذي
سيقام ضمن سلسلة حفالت موسيقية
على مدى ثالث أمسيات استثنائية
خالل سباق السعودية للفورموال إي ـ
الدرعية ."2018
وستكون اجلماهير على موعد مع عمرو
دياب الفنان املصري في ثاني احلفالت
املقررة في الـ  14من ديسمبر اجلاري،
إضافة إلى نخبة من الفنانني العامليني
أمثال جنوم موسيقى الهيب هوب
"بالك آيد بيز".
فيما تختتم احلفالت الفنية في يوم
السباق الكبير بحفل لفرقة الغناء
األمريكية املعروفة "ون ريببليك"،
ومنسق األغاني الشهير واملنتج العاملي
ديفيد جيتا.
يشار إلى أن حضور احلفالت سيكون
مجانا ً حلاملي التذاكر.

مرسح
خاص

صور التقطت أمس للتجهيزات في مضمار الدرعية استعداداً الستضافة سباق
السعودية للفورموال إي 2018

15

ميزة تقدمها تذاكر
مهرجان فورموال إي

أروع منافسات
السباقات بين
 22متسابق ًا
محترف ًا
أروع
التجارب
الترفيهية
المبتكرة

أمسيات الدرعية
الفنية بحضور 6
من أشهر األسماء
العالمية

تغطية :عيل الحدادي
أحمد الخلف ،عبدالرحمن مشبب،
حامد الدورسي ،سلطان العتيبي

تحولت الدرعية التاريخية وحي
البحريي بشوارعه الضيقة وأزقته
التاريخية غرب مدينة الرياض إىل
ورشة عمل عمالقة ،استعدادا ً
الستقبال سباق "السعودية"
للفورموال إي ـ الدرعية "2018
خالل الفرتة من  13إىل  15ديسمرب
الجاري.

خدمة نقل
عبر حافالت
مخصصة
مجان ًا

تجربة تسوق
فريدة من
نوعها من
»هارفي نيكلز«

السوق
الشعبي
واألزياء
التقليدية

ساعات طويلة
من المرح
والنشاطات
المتنوعة

رحلة في التاريخ
السعودي عبر
نفق فريد من
»مسك«

فعاليات
ترفيهية
لكافة أفراد
العائلة

أشهى
المأكوالت
اليابانية عبر
»نوزومي«

مطعم
»شيبرياني
الرياض« األطباق
اإليطالية

أشهى
المأكوالت
وأروع
عروض الليزر
الترفيهية

متاجر
متعددة تقدم
تشكيالت
مختلفة لتالئم
لرغبات الزوار

زيارة المنطقة
الثقافية
الكتشاف اإلرث
الثقافي

مطعم
»شبابيك«
يحط الرحال
في الدرعية

خصصت اللجنة املنظمة لسباق
"السعوديّة للفورموال إي ـ الدرعية
 "2018خدمة "بارك آند رايد" Park
 & Rideالتي تشجع حاملي التذاكر
على االسترخاء وترك سياراتهم قرب
املنزل ،إذ سيتم تشجيع رواد السباق
واملشجعني على استخدام وسائل
النقل العام ،وذلك انسجاما ً مع التزام
سباقات "فورموال إي" بتطبيق أرقى
معايير االستدامة في منافساتها حول
العالم.
وميكن حلاملي تذكرة السباق ليوم
واحد ،وتذكرة "جراند ستاند"
لأليام الثالثة االستفادة من هذه
اخلدمة التي سيتم تسييرها انطالقا ً
من جامعة امللك سعود ،كما سيتم
تسيير حافالت دورية من عدة أماكن
في أنحاء العاصمة الرياض ،إضافة
إلى تخصيص نقاط ركوب في كل
من الفيصلية ،و"فندق النرجس"،
وفندق "حياة ريجنسي" ،وفندق
"فور سيزونز" ،وفندق "هوليداي إن
امليدان" ،وفندق "هوليداي إن العليا"،
و"فندق "ألوفت" ،وفندق "موفنبيك
الرياض" ،و"فندق ماريوت الرياض"
"طريق امللك سعود" ،و"فندق دبل
تري باي هيلتون" ،و"بانورما مول"،
و"الرياض بارك مول".

نفق
تاريخي

صورة التقطت أمس من مضمار الدرعية الذي سيحتضن سباق السعودية للفورموال إي  ..2018ويظهر أعضاء اللجنة المنظمة واإلعالميون يقفون على التجهيزات

يشتمل موقع استضافة سباق
“السعوديّة للفورموال إي ـ الدرعية”
على مقاعد ضخمة ستستوعب عشرات
اآلالف من املشجعني في يوم السباق،
إضافة إلى مسرح مخصص للحفالت
املوسيقية التي ستستمر لثالث ليال،
فضال ً عن منطقة ترفيهية في “قرية
فورموال إي” ،ومناطق ثقافية وتراثية
مخصصة للعائالت.

خدمة
بارك آند رايد

سفلتة الشوارع
دخلت اللجنة املنظمة لسباق الدرعية
حتديا ً حقيقيا ً مع الزمان واملكان،
فسباقات الفورموال إي تاريخيا ً بدأت
في شوارع البلدات واملدن وأرادت
اللجنة اتباع النسق ذاته من خالل
حتويل شوارع وأزقة حي البحيري
التاريخي في الدرعية إلى مضمار
سباق كبير ،وقامت بسفلتة خاصة
لهذه الشوارع في عمل سيكون كافيا ً

الستضافة البلدة التاريخية لهذا
احملفل لعشرة أعوام مقبلة كما ينص
العقد مع االحتاد الدولي لسباقات
السيارات.

الذي جعل اللجنة املنظمة للسباق
تسارع إلى توقيع عدة عقود لتوصيل
شبكة األلياف الضوئية بسرعات
إنترنت عالية للحي التاريخي.

األلياف الضوئية
ينتظر أن يشهد السباق حضور عدد
كبير من الضيوف والسياح والزوار
وعشاق رياضة السيارات ما يعني
وجود تقنية اتصاالت وإنترنت
متطورة لتغطية احملفل العاملي ،األمر

مدرجات اجلماهير
نصبت اللجنة املنظمة للسباق عددا ً من
املدرجات اجملهزة باملقاعد البالستيكية
مشابهة للموجودة في مالعب كرة
القدم على مناطق متعددة على جانبي
مضمار السباق ،الستيعاب أكثر من

 ٤٠ألف متفرج سيكونون حاضرين
ملشاهدة السباق.

القادمة بسرعة عالية من اجلهات
املقابلة.

كبار الشخصيات
مع بقاء أسبوع واحد فقط النطالق
السباق ،ال تزال اللجنة املنظمة تسابق
الوقت إلجناز منطقة كبار الشخصيات
والتي ستكون أعلى منطقة صيانة
السيارات ،وفي منطقة قريبة من خط
النهاية مع وجود شاشات عمالقة
موازية لهذه املنصة ملشاهدة السيارات

شركات عاملية
تعاقدت اللجنة املنظمة للسباق مع عدد
من الشركات العاملية املتخصصة في
جتهيز حلبات السباقات واستوردت
هذه الشركات الكثير من التجهيزات
اخلاصة من خارج اململكة واهتمت
بجميع التفاصيل من أجل إخراج
السباق بالشكل املأمول.

خالد بن سلطان:
الرسالة هادفة
أوضح األمير خالد بن سلطان الفيصل
رئيس االحتاد السعودي للسيارات
والدراجات النارية أن الرسالة الرئيسة
لسباقات "فورموال إي" هي االستفادة
من مجاالت الطاقة املتجددة ،والعمل على
اتباع طرق ملهمة على تقليص البصمة
البيئية في سباقاتها اخملتلفة ،وأسوةً
بسباقات فورموال إي األخرى في ش ّتى
أنحاء العالم.
وأشار خالل حديثه في املؤمتر الصحافي
أمس إلى أنه سيتم تشجيع حاملي التذاكر
على االستفادة من خدمة "بارك آند رايد"
املميزة ،إذ سيتم إيقاف جميع السيارات
التي حتاول الوصول إلى مدينة الدرعية
التاريخية من دون إذن وصول محدد،
وهو ما سيضمن جلميع الضيوف والزوار
واجلماهير االسترخاء وترك سياراتهم
قرب املنزل ،واالستمتاع بأروع األجواء
ومنافسات سباقات السيارات.

تصوير :فواز السنيد

تتيح اللجنة املنظمة لسباق "السعوديّة
للفورموال إي ـ الدرعية" للضيوف
واجلماهير جتربة نفق تاريخي فريد
افتراضية عبر
سيصحبهم في جولة
ّ
الزمن الستكشاف تاريخ اململكة
ومسيرتها عبر العصور.
وتزخر أجواء السباق بعروض الليزر
الضوئية ،والتجارب التفاعلية باستخدام
أجهزة الواقع االفتراضي والواقع
املعزز ،فضال ً عن إمكانية متابعة نخبة
من أحدث األعمال واإلبداعات املوسيقية
املعاصرة في العالم ،والعروض املميزة
ملبدعي املوسيقى التقليدية ،وموسيقى
العود والقانون والربابة ،إضافة إلى
االستمتاع بتجارب سرد القصص
امللهمة ،كما سيتم تسليط الضوء على
مجموع ٍة متنوعة من املشغوالت الفضية
والقطع اخلشبية الفريدة ،وكذلك تنظيم
ورش عمل ،ومعارض للصور ،وجتارب
لركوب اجلمال ،والتي متثل في مجملها
جواهر مخفية تزين اإلرث التاريخي
الفريد للمملكة.

صور التقطت أمس من المؤتمر الصحافي للجنة المنظمة لسباق السعودية
للفورموال إي

مضامر الفوروموال..
 2.495مرتا

صورة التقطت أمس لخالد بن سلطان الفيصل أثناء المؤتمر الصحافي للجنة المنظمة

كشفت اللجنة املنظمة لسباق "السعوديّة
للفورموال إي ـ الدرعية  "2018ظهر
أمس عن املضمار اخلاص بالسباق الكبير
واملرتقب والذي حتتضنه السعودية خالل
الفترة من 13ـ  15ديسمبر اجلاري في
مدينة الدرعية التاريخية.
جاء ذلك خالل اجلولة التي قام بها األمير
عبد العزيز بن تركي الفيصل ،نائب رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
واألمير خالد بن سلطان الفيصل ،رئيس
االحتاد السعودي لرياضة السيارات
والدراجات النارية ،وكارلو بوتاجي،
الرئيس التنفيذي لشركة "سي بي
إكس" التي تتولى الترويج محليا ً لسباق
"السعوديّة للفورموال إي ـ الدرعية"،
وعدد من وسائل اإلعالم احمللية والعاملية.
ويشكل املضمار ساحة تنافسية بني

سائقي فورموال إي من  11فريقاً ،والذين
االفتتاحية
سيتنافسون جميعا ً في اجلولة
ّ
للموسم اخلامس لسباق االحتاد الدولي
للسيارات "فورموال إي إيه بي بي".
وجتول احلضور حول مسار السباق
ّ
الذي يبلغ طوله  2,495مترا ً ويتألف من
قدم
 21دورة ،ويجري حاليا ً العمل على ٍ
وساق إلنشاء مسار السباق ضمن شبكة
الطرق احلالية في مدينة الدرعية ،وذلك مبا
يتوافق مع معايير حملة "تعزيز السالمة
على الطرقات" التي ينظمها االحتاد
الدولي للسيارات ،ويتم تنفيذ هذه اجلهود
تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو،
مبوجب
ٍ
وهيئة تطوير بوابة الدرعية ،وذلك لضمان
احلفاظ على الكنوز واملكنونات التراثية
الدرعية من أجل األجيال
والتاريخية ملدينة
ّ
املقبلة.

صورة التقطت أمس لعدد من السيدات خالل الجولة التفقدية على المضمار

www.arriyadiyah.com

إجازة  48ساعة
منح يوسف الغدير ،مدرب فريق الباطن األول
لكرة القدم ،العبيه إجازة ملدة يومني بعد اجملهود
الكبير الذي بذلوه في مباراتهم ،أمس ،أمام

الفيحاء ،ضمن اجلولة الـ  12من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني ،التي فازوا بها 1ـ.0
وسيعود الالعبون إلى التدريبات األحد املقبل

استعدادًا للقاء االحتاد.
من جهته ،طالب املدرب اجلهاز الطبي بتكثيف
العالج للمصابني ليكونوا في قمة اجلاهزية.

الجمعة  29ربيع األول  1440هـ
 07.12.2018العدد 11391

رد

الجميل

حرص العبو فريق الباطن
األول لكرة القدم على
االحتفال مع جماهيرهم
عقب فوزهم على الفيحاء
جه الالعبون بعد
1ـ .0وتو َّ
إطالق احلكم صافرة النهاية
إلى املدرجات مباشرة،
وقدموا شكرهم للجماهير
على وقفتها معهم على الرغم
من النتائج السلبية للفريق
في املباريات املاضية.

إلغاء

املؤمتر
لم ينظَّ م مؤمتر صحفي ،منذ
انطالق دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني ،بعد نهاية
املباريات التي يلعبها الباطن
على أرضه بسبب عدم اكتمال
النصاب احملدد لإلعالميني
في املؤمتر الصحفي.

نقطة

التحول

شدَّد عادل املويجد ،مدرب
حراس فريق الباطن األول
لكرة القدم ،على أن املستوى
الذي قدمه فاوتشيني ،حارس
الفريق ،كان له األثر األكبر
في كسب النقاط الثالث أمام
الفيحاء في املباراة التي جرت
أمس ضمن اجلولة الـ  12من
دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وفي تصريح خاص
بـ "الرياضية" ،قال املويجد:
إن إبطال فاوتشيني فرص َتي
أسبيريال ،وتوفيق بوحميد،
الع َبي الفيحاء ،في بداية
املباراة ،شك َّل نقطة التحول
في املباراة ،إذ انتفض بعدها
العبو الباطن ،وفرضوا
سيطرتهم على امللعب.

الباطن

لم يذق فريق الباطن األول لكرة القدم طعم الفوز منذ الجولة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ..وفي الصورة التي التقطت أمس العبو الباطن يحتفلون مع جماهيرهم بالفوز على الفيحاء
تصوير :بشير صالح
1ـ 0ضمن الجولة الـ  12والعودة إلى االنتصارات

الباطن

فهد الجهني

يستعيد االنتصارات

العمر

المركز

سجل

الطول

أعير إلى الباطن

 27عامًا

مهاجم

 3أهداف في الموسم الجاري

179

من القادسية

الجهني أوقف النزيف برضبة الفيحاء

0-1
08

تغطية :طالل القطيني

استعاد فريق الباطن األول لكرة القدم
نغمة االنتصارات بفوزه عىل ضيفه
الفيحاء 1ـ ،0يف املباراة التي جرت أمس
عىل ملعبه ،ضمن الجولة الـ  12من دوري
كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.

الفيحاء

64

تسديدة أسبرييال تصدى لها
فاوتشيني حارس الباطن

سيطر الفيحاء على الشوط األول ،وكاد يسجل

جوناثان جوميز يصوب كرة
ثابتة تعتيل عارضة الباطن

15

هدفني تصدى لهما حارس الباطن ،فيما جاءت
الهجمة الوحيدة ألصحاب األرض في الشوط
األول ،الذي انتهى سل ًبا،ومع انطالقة الشوط
الثاني سجل الباطن ،هدف املباراة الوحيد عن
طريق فهد اجلهني ،وبهذا الفوز رفع الفريق
جتمد رصيد
رصيده إلى  11نقطة ،بينما َّ
الفيحاء عند  12نقطة.

77
جوميز يرسل كرة قوية تعلو
عارضة الباطن بقليل

تصويبة بوحميد أبعدها
فاوتشيني بصعوبة

79

18

رأسية روين متر إىل جانب
القائم األيرس ملرمى الباطن

داكروز يسدد كرة ثابتة
أبعدها بونيال حارس الفيحاء

92

49

الغامدي ينفرد مبرمى الفيحاء
ويصوب الكرة خارج امللعب

فهد الجهني يحرز هدف
الباطن

صورة التقطت أمس لمهنا واقص قائد فريق الباطن
يقدم هدية تذكارية تحمل شعار الباطن
إلى أليكساندروس قائد الفيحاء قبل المباراة

تكريم الضيوف
صورة التقطت أمس للمغربي عزيز بوحدوز ومحمد محسن يقدمان التهنئة إلى زميلهما
تصوير :بشير صالح
فهد الجهني بعد نهاية اللقاء أمام الفيحاء لتسجيله هدف الفوز

موسلني :أسوأ مباراة
3

0

5

0

اعترف الصربي موسلني ،مدرب فريق الفيحاء
األول لكرة القدم ،بأن فريقه قدَّم أسوأ مباراة منذ
توليه اإلدارة الفنية.
وفي تصريح خاص بـ "الرياضية" ،قال املدرب:
"سنحت لنا بعض الفرص ،ولم نستثمرها

بالصورة الصحيحة ،في املقابل استغل الفريق
املنافس فرصة أتيحت له ،وسجل في مرمانا".
وأضاف "اخلسارة ستكون فرصة لتصحيح
املسار ،ومعاجلة األخطاء ،وهذا يحتاج إلى عمل
كبير في الفترة املقبلة".

خطوة جديدة

خسارة مستحقة

نقاط مهمة

سيطرة وهزمية

"رغبتنا كانت كبرية لتحقيق الفوز
واالبتعاد عن مراكز املؤخرة،
وستكون هذه بداية عودتنا إىل
االنتصارات".

"مل نقدم ما يشفع لنا للفوز،
والخسارة واردة يف كرة القدم ،ومن
املهم تصحيح األخطاء والعودة إىل
االنتصارات".

«خطفنا نقاطًا مهمة من أمام
منافس قوي ،ومل نخ ِّيب وقفة
جامهري الوفية معنا ،وتشجيعها
املتواصل لنا خالل املباراة».

"كنا األكرث سيطرة عىل املباراة طوال
شوطيها ،لكن دون فاعلية ،حيث فشلنا
يف التسجيل ،وخرجنا مهزومني ،وعلينا
التعويض يف املباريات املقبلة".

جدعان مهنا
العب الباطن

ضيف اهلل القرني
العب الفيحاء

مهنا واقص
قائد الباطن

علي الشعلة
العب الفيحاء

قدَّم مهنا واقص ،قائد فريق الباطن األول لكرة القدم،
هدية تذكارية إلى أليكساندروس ،قائد الفيحاء ،قبل
املباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الباطن ضمن
اجلولة الـ  12لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني
التي انتهت لصالح أصحاب األرض 1ـ.0
ودأب الباطن على تقدمي هدايا تذكارية إلى جميع الفرق
التي تلعب أمامه على أرضه في لفتة رائعة وجدت
االستحسان من اجلميع.

التعاون

الوحدة

النقاط

النقاط

21

املدرب:

املدرب:

كاريلي

06:20

مانويل

الجولة

12

18
الملعب

مدينة امللك عبد
العزيز الرياضية

االتحاديون يشكرون املقرين

جدة ـ ماجد هود

أطلقت اجلماهير االحتادية هاشتاق #شكرًا_نواف_
املقيرن ،عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ،بعد
توقيع النادي عق ًدا مع منصة "نون" اإللكترونية.
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لني:

ملسة
وفاء

www.arriyadiyah.com

سوشال

وكتب أحد املغردين مرفقً ا هاشتاق #شكرًا_نواف_
املقيرن ،في تغريدته" :وعدت وأوفيت في عقد الرعاية،
أيضا في الشتوية ..نثق بك
والعشم أكبر كما وعدت ً
وبدعمك وبكامل مجلس اإلدارة احلالي".

لني أبو شعر

سورية من مواليد دمشق
انتقلت إلى دبي للدراسة عام 2009
بدأت من تلفزيون »اآلن«
درست إدارة أعمال في الجامعة

«قميص الهالل» ليست صوريت

الدمام ـ حسام النرص

قدمت جماهير االتفاق ملسة وفاء جميلة
لسلطان البرقان "رحمه اهلل" ،خالل
مباراة ديربي الشرقية الذي أجري بني
القادسية واالتفاق أمس.
ورفعت اجلماهير االتفاقية الفتات حملت
صور البرقان وعبارة "إلى جنان اخللد
سلطان البرقان ،حيث سبق أن لعب البرقان
في صفوف الفريق االتفاقي في فترة
سابقة.
وتداولت عدة حسابات في موقع التواصل
االجتماعي "تويتر" ما أجرته جماهير
االتفاق ،وامتدحت ملسة الوفاء منهم.

حوار :حسني هتاش

أحبت لني أبو شعر ،مقدمة فقرة الرياضة
يف صباح الخري يا عرب ،منذ صغرها جو
ن لها
اإلعالم واإلذاعة ،ولكن مل يتس َ
دراسة اإلعالم بسبب عدم وجود كلية

مختصة يف جامعتها ،فدرست إدارة
أعامل يف الجامعة األسرتالية يف ديب،
ثم عملت مع تلفزيون اآلن كمقدمة
برامج ترفيهية عام  2010أثناء دراستها
الجامعية ،وعادت مجددًا إىل العمل يف

01

يف وسائل التواصل
االجتامعي معلومات كثرية
عنك وصور متنوعة ِ
لك ..هل
تلك املعلومات والصور
تعكس واقع لني أبو شعر؟

03

هل تتذكرين إطاللتك األوىل
عىل الشاشة؟

أول إطاللة لي كانت عام ،2010
ولم تعجبني كثيرًا حيث كنت
مبتدئة بالطبع ،وسرعان ما بدأت
بتطوير نفسي وأدائي وصوتي.

04

ما الجديد يف حياتك وعملك؟

اجلديد هو تركيزنا على الرياضة
النسائية في الوطن العربي وحتدي ًدا
في اململكة العربية السعودية ،أنا
شخصيا معجبة وبشدة بكل ما
ًّ
يقدمه االحتاد السعودي للرياضة
اجملتمعية والهيئة العامة للرياضة
للعائالت .أما فيما يتعلق بحياتي..
فهي عملي الذي ال أطلق عليه اسم
عمل بل هو شغف وحب.

ضوئية من فيديو الطفل وجوميز

صالـح عبد العزيز اخلليـف

يشء ال ميكنك االستغناء عنه؟

إدارة التحرير

بتــال القـوس
Battal Algoos

battalalgoos@arriyadiyah.com

نائب رئيس التحرير

salehalkhalif@arriyadiyah.com

العمل وكثير ما أفضله على حياتي
الشخصية ،وقد يكون هذا األمر
خاطئ رمبا ،وكذلك حريتي.

بدأت من تلفزيون اآلن أثناء
دراستي في اجلامعة بدوام جزئي،
ومن تلفزيون اآلن سنحت لي
الفرصة الدخول إلى محطة  mbcفي
برنامج صدى املالعب حتدي ًدا الذي
تعلمت فيه كثيرًا من خالل عملي
مع أهم اإلعالميني والصحفيني في
هذا البرنامج ،وكنت األصغر عمرًا
بينهم ،واآلن أستمتع بالعمل في
البرنامج الصباحي صباح اخلير يا
عرب ،الذي لم أبتعد فيه كثيرًا عن
أجواء الرياضة.

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي
مقطع فيديو نشره علي البليهي ،مدافع
فريق الهالل األول لكرة القدم ،عبر حسابه
في موقع التواصل االجتماعي "سناب
شات".
وظهر في مقطع الفيديو طفل هاللي يقلد
حركة جوميز الشهيرة ،وتفاعل جوميز،
املهاجم الفرنسي ،معه على أرضية ملعب
نادي الهالل خالل تدريبات الفريق ،أمس،
استعدادًا ملالقاة فريق النصر ضمن دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

رئيس التحرير

أحلم بأن أبقى سعيدة ،وهذا
يشمل جناحي على جميع
األصعدة ،أكثر ما يسعدني هو
إجناز أمر ما بعد جهد طويل ملا فيه
من لذة ،أكثر ما يحزنني هو حقد
بعضهم غير املبرر ،ال أخاف من
شيء فكل ما يحدث لإلنسان من
أمور جيدة أو سيئة هي خير له أو
اختبار يؤجر عليه.

10

02

الرياض ـ الرياضية

صدى المالعب عبر شاشة mbc

تلفزيون اآلن يف  2014كصحفية محررة
ومقدمة تقارير اجتامعية ورياضية ،ومن
تلفزيون اآلن سنحت لها الفرصة الدخول
إىل محطة  mbcيف برنامج صدى
املالعب تحديدًا.

كيف كانت مراحل دخولك
املجال اإلعالمي؟

حركة
جوميز

عملت في برنامج

مقدمة الربامج الرياضية تحلم بلقاء أوبرا وينفري والعمل معها

أنا عفوية وصريحة ج ًّدا ،وال
أحاول تقمص شخصية أخرى،
فما يراه املتابعون هو حقيقتي
دون أي زيادة.

ضوئية من إحدى التغريدات بصور
جماهير االتفاق

األسترالية في دبي

11

نايـل عايـد احلربـي

nail.alharbi@arriyadiyah.com

مـقبـل متعـب الزبنـي

mugbel@arriyadiyah.com

لو مل تكوين مقدمة برامج
ِ
كنت ستصبحني؟
رياضية؟ ماذا

رائدة أعمال.

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com

12

ِ
وأنت راكبة
يف حسابك صورة
الخيل؟ هل ِ
أنت من عشاق هذا
النوع من الرياضة؟
صورة التقطت للين أبو شعر مقدمة فقرة الرياضة في صباح
(أرشيفية)
الخير ياعرب

05

أين متضني وقتك بعيدً ا عن
الشاشة؟

في النادي الرياضي ومع
أصدقائي املقربني البعيدين كل
البعد عن أجواء اإلعالم.

06

أصعب موقف أمام الكامريا؟

أثناء كأس العالم  2018كنّا نعمل
بشكل مضاعف ،ونضطر إلى السهر
أحيانًا،وفي إحدى املرات شعرت
بدوار ولم أستطع قراءة األخبار
لثوان ،ولكن سرعان ما استجعمت
ٍ
قواي وانتهت الفقرة بسالم.

07

نقطة ضعفك؟ ونقطة قوتك؟

دائما أريد حتقيق ما
عدم الصبر ً
أحلم به بسرعة ،واإلصرار أهم
نقاط قوتي.

08

إعالمي تتمنني العمل معه؟

لطاملا حلمت بلقاء أوبرا وينفري
والعمل معها عن قرب.

09

ِ
ِ
وتطلعاتك للمستقبل؟
أحالمك
ِ
ِ
ويحزنك؟
يسعدك؟
وما أكرث ما

هاشتاق ديريب الرشقية

بدأت بتعلم ركوب اخليل
واستمتعت بالتجربة ،ولكن رمى
بي اخليل مرة ومنذ ذلك احلني
توقفت متا ًما.

13

انترشت ِ
لك صور يف عدة
مواقع ترتدين قميص الهالل
السعودي؟ هل ِ
أنت من
مشجعيه؟

مدير حترير النشر اإللكتروني

أحـمد محمـد السـويلـم

ahmed.alswailem@arriyadiyah.com

مسؤول التحرير

عـوض مبارك الصـقـور

awad.alsugour@arriyadiyah.com

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري

omar.alshehri@arriyadiyah.com

نسبت لي ،ولكنها ليست لي.

رئيس قسم الوسائل املساعدة

14

أين توجدين أكرث يف مواقع
التواصل؟ وملاذا؟

معتصـم هـارون

moatasem.haroun@arriyadiyah.com

إنستجرام هو األقرب للمتابعني،
ومتابعوه بشكل عام بأسمائهم
احلقيقية غال ًبا ،وهذا ما يجعله
منصة راقية ،واألرقى بالطبع تويتر
قيم.
مييزه من جدية ومحتوى ّ
ملا ّ

املراسالت باسم رئيس التحرير

editorial4@arriyadiyah.com

يغيب عن الدمام ..يظهر يف األحساء ..وخامس ترند الرياض
األيفون
األندرويد

المشاركون

الزوار

2.027.254

2.877.336

الرياض ـ حسني هتاش

خلت قائمة الترند في موقع التواصل
االجتماعي "تويتر" في مدينة الدمام من
هاشتاق مباراة ديربي الشرقية #القادسية_
االتفاق ،أمس ،ضمن اجلولة الثانية
عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان

61%
32%

الكمبيوتر
أخرى

4%
3%

للمحترفني ،على الرغم من انتهاء الشوط
األول من اللقاء.
فيما تصدر هاشتاق #القادسية_االتفاق
قائمة الترند في مدينة األحساء ،على الرغم
من عدم انتساب أي نادٍ من الفريقني إلى
املدينة.

91%

9%

الذكور

اإلناث

في حني وجد هاشتاق املباراة في املرتبة
اخلامسة في قائمة الترند في مدينة الرياض.
وتفاعل قرابة الـ  3ماليني مع الهاشتاق،
حيث وصل عدد زواره إلى 2.877.336
زائرًا ،فيما وصل عدد املشاركني فيه إلى
 2.027.254مشاركًا.

ضوئية من قائمة ترند الرياض

ضوئية من قائمة ترند األحساء

ضوئية من قائمة ترند الدمام

www.arriyadiyah.com

املونديايل يضبط الديريب
الرياض ـ الرياضية

كلفت جلنة احلكام في االحتاد السعودي لكرة
القدم األرجنتيني نيستور فابيان بيتانا بتحكيم
مباراة الهالل والنصر

بيتانا

ضمن اجلولة الثانية عشرة من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني غداً .ونال بيتانا
“ 43عاماً” الشارة الدولية  ،2010ويعد من حكام
النخبة إذ أدار مباراتي افتتاح ونهائي مونديال

روسيا  ،2018إضافة إلى مشاركاته الكثيرة
في املنافسات القارية والعاملية ومنها كأس
العالم  2014في البرازيل ،وكوبا أمريكا
 ،2015ودورة األلعاب األوملبية .2016
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الهالل

يستعد مبناورة
الرياض ـ عبداإلله املرحوم

فرض خورخي خيسوس مدرب فريق الهالل األول لكرة القدم
أمس مناورة عىل الالعبني ،طبق من خاللها النهج الفني
والتكتييك الذي سيدخل به مواجهة النرص غدا ً لحساب الجولة
الثانية عرشة من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.

كما ركز املدرب على تعزيز اجلوانب اللياقية ،خالل احلصة التدريبية،
عبر عدد من احملطات املتنوعة حتت إشراف املعد البدني.
وكان الالعبون حضروا إلى مقر النادي عند الساعة الثانية ظهرا ً قبل
انطالق التدريبات عند الساعة الثالثة والنصف عصراً ،إذ شرح خيسوس
مدرب الفريق البرنامج التدريبي والفني للفريق استعدادا ً لديربي الرياض
أمام النصر.
ويحتل الهالل املركز األول في سلم ترتيب الدوري برصيد  28نقطة،
ولديه سجل تهديفي مميز يبلغ  24هدفا ً كأقوى خط هجوم ،كما ميلك
أقوى خط دفاعي إذ لم يستقبل سوى  7أهداف في  10مباريات ،وال تزال
لديه مباراة مؤجلة أمام أحد.

صور التقطت أمس لسالم الدوسري وياسر الشهراني والفنزويلي جيلمين ريفاس والبرازيليين كارلوس إدواردو وتياجو كارليتو العبي فريق الهالل األول لكرة القدم خالل مشاركتهم في حصة اإلعداد البدني ضمن التدريبات التي جرت استعداداً
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)
لمباراة النصر غداً 

خيسوس:

هجوم األصفر مميز

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

أوضح البرتغالي خورخي خيسوس مدرب
فريق الهالل األول لكرة القدم أن الفريق يولي
اهتماما ً كبيرا ً لكل مباراة يخوضها في الدوري
بهدف كسب نقاطها الثالث.
وذكر خيسوس أمس في املؤمتر الصحافي
اخلاص باملباراة أن الفوز على النصر في
مباراة الغد سيعزز من صدارة الفريق
وابتعاده بفارق كبير عن بقية املنافسني.
إال أن املدرب أوضح أن النصر يتميز بخط
هجومه الذي يوجد فيه الثنائي البرازيلي
جوليانو دي باوال والنيجيري أحمد موسى،

اللذان واجههما في املنافسات األوروبية.
كما لفت إلى أن هيدلر مدرب النصر الذي كان
يعمل ضمن طاقمه الفني إبان تدريبه لفريق
بنفيكا البرتغالي سيزيد من تشويق املباراة.
وعن أوضاع املصابني في فريقه أبان
خيسوس أن برنامج تأهيل سلمان الفرج يسير
بشكل جيد ،وسيسعى الفريق إلى جتهيزه
للمشاركة أمام النصر.
وأثنى املدرب البرتغالي عن وقوف القاعدة
اجلماهيرية الهاللية العريضة خلف الفريق في
كل مبارياته ،وهو ما يصعب مهمة كل الفرق
املنافسة.

عودة
االنتصارات

تصحيح
األخطاء

املحفز
األول

«بإذن الله جاهزون ملواجهة الهالل وكلنا
ثقة وعزمية من أجل العودة إىل االنتصارات..
نتمنى من جامهرينا الدعم املعتاد
وسنسعدهم ونعوض خسارة الوحدة».

«ال شك أننا عملنا خالل الفرتة املاضية
عىل تصحيح أخطائنا وإن شاء الله جاهزون
للقاء السبت والظفر بالنقاط الثالث من أمام
منافس قوي».

«جامهري النرص هي املحفز األول للفريق
ونأمل منهم الوقوف خلفنا يف املباراة
من أجل الفوز ..والالعبون جاهزون فنياً
وبدنياً».

فهد الجميعة
العب النصر

سلطان الغنام
العب النصر

أراوخو بيتروس
العب النصر

النرص ..تحضريات صباحية

هيلدر يركز عىل التكتيك واللياقة ..ونائب الرئيس يتابع التدريبات

صورة التقطت أمس لخيسوس متحدثاً في المؤتمر الصحافي

الرئيس

يطالب بالرتكيز

الرياض ـ عبداإلله املرحوم

التقى األمير محمد بن فيصل رئيس نادي
الهالل أمس العبي الفريق األول لكرة القدم
واجلهازين الفني واإلداري قبيل انطالق
التدريبات الرئيسة استعدادا ً للمواجهة املرتقبة
أمام النصر غدا ً ضمن اجلولة الثانية عشرة

من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني،
وطالبهم بالتركيز وبذل اجلهود قبل هذه
املباراة .وشدد الرئيس على أهمية املباراة
ملواصلة حصد النقاط التي تساهم في انفراد
الفريق بصدارة ترتيب فرق الدوري واالبتعاد
بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

صورة التقطت أمس لعبد العزيز الجبرين وفهد الجميعة والنيجيري أحمد موسى في حديث مشترك قبيل بدء الحصة التدريبية لفريق النصر األول
(المركز اإلعالمي ـ النصر)
لكرة القدم استعداداً لمباراة الهالل غداً 

الرياض ـ حواس العايد

صورة التقطت أمس لمحمد بن فيصل رئيس الهالل و فهد الراشد نائبه وطارق التويجري
عضو مجلس اإلدارة يتابعون التدريب

كنو :الجمهور الالعب رقم 1
الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

أوضح محمد كنو العب فريق الهالل ،أن الفريق يستعد بشكل جيد للمباراة ،والهدف النقاط
الثالث وإسعاد عشاق الهالل .وذكر خالل املؤمتر الصحافي للفريق أمس أن ثقة املدرب
فيه كانت سبباً ،بعد توفيق اهلل ،في تقدمي املستويات املرضية للجماهير ،مشيرا ً إلى أن
جماهيرهم هي الالعب رقم  1في الفريق.

كثف البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب فريق النصر األول لكرة القدم
املكلف أمس من استعدادات فريقه لديربي الرياض أمام الهالل غداً ،في
إطار اجلولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني،
وذلك في احلصة التدريبية للفريق التي جرت على ملعب النادي صباحاً.
ووضح من خالل احلصة التدريبية تركيز كريستوفاو على تعزيز
اجلوانب اللياقية ،التكتيكية ،مبشاركة واسعة من الالعبني الذين بدا
عليهم اإلصرار على تعويض خسارة مباراة اجلولة السابقة أمام
الوحدة.
تابع التدريبات عبد العزيز اجلليل نائب رئيس النادي ومحمد الشنيفي
عضو مجلس اإلدارة ،من أجل حتفيز الالعبني خاصة أن املباراة املقبلة
ستكون أمام الند التقليدي للفريق .وعقب انتهاء التدريبات تناول العبو
الفريق طعام الغداء سوياً.
ويحتل النصر املركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني برصيد  25نقطة وجنح مهاجموه في إحراز  20هدفاً،
فيما استقبلت شباكه  7أهداف فقط.

لعب

11
النقاط

25
فاز

08
تعادل

01
له

20
عليه

07

ألفا
تذكرة مجانية

الرياض ـ حواس العايد

يعاود متجر نادي النصر اليوم بيع التذاكر اخملصصة
جلماهيره في مباراته مع الهالل عصر غ ٍد وذلكمن
الرابعة عصرا ً وحتى العاشرة مسا ًء.
وسيكون سعر التذاكر املوحدة "أفرادا ً وعائالت" 35
رياال ً.
وكان العميد فهد املشيقحعضو شرف النادي وأمين
القاضي محب النادي ،تكفال بقيمة ألفي تذكرة وذلك
دعما ً منهما جلماهير الفريق في وقوفها املعتاد
ومساندتها للفريق ،وسيتولى مجلس اجلماهير توزيع
هذه التذاكر.

إيقاف رئيس االتحاد البريويف
ليام ـ الفرنسية

الجمعة  29ربيع األول  1440هـ
 07.12.2018العدد 11391

أوقفت الشرطة احمللية إدوين أوفييدو رئيس االحتاد
البيروفي لكرة القدم أمس؛ لالشتباه بتورطه في
"شبكة فساد" تضم قضاة ورجال أعمال.

www.arriyadiyah.com

وأوقف أوفييدو في ساعات الصباح األولى بعد
مداهمة منزله في ليما ،في إطار حملة شملت على
األرجح توقيفات أخرى ،ووضع أوفييدو قيد
االحتجاز لفترة "أولية" مدتها عشرة أيام.

حكما عاجال ً
ومن املتوقع أن تصدر محكمة في ليما ً
بطلب من املدعي العام ،بسجن أوفييدو  24شهرًا في
قضية منفصلة ،يُتهم فيها بقتل اثنني من النقابيني
في شركة سكر تابعة له.

مرتىض

االسم :مرتىض أحمدي
الجنسية :أفغانستان

يخرس قميص مييس

مقاطعة :غازني
العمر 7 :أعوام

أجواء الحرب األفغانية متزق هدية الطفل الغالية
كابول ـ الفرنسية

الغرميان يستعدان

مدريد ـ اإلسبانية

حط ريفر بليت وبوكا جونيورز الغرميان
األرجنتينيان في العاصمة اإلسبانية
مدريد ،وذلك حتضيرًا للمباراة املرتقبة
بينهما األحد املقبل على ملعب "سانتياجو
برنابيو" ،في إياب الدور النهائي ملسابقة
كوبا ليبرتادوريس ألندية أمريكا اجلنوبية.

ودعا الالعبون أنفسهم إلى الهدوء ،على
غرار الالعب تيفيز املهاجم اخملضرم ،الذي
قال" :أعتقد أن الناس أذكياء ،يدركون أن
هنا في مدريد ليس باستطاعتهم تخريب
كل شيء ،آمل أن يتحلى اجلميع بالهدوء
كما يجب ،إنها مباراة في كرة القدم
وحسب".

اكتسب األفغاين مرتىض أحمدي الشهرة
عا
عندما ارتدى قبل عدة أعوام
قميصا مصنو ً
ً
من كيس بالستييك عىل هيئة قميص
املنتخب األرجنتيني ،وكتب عليها من الخلف
اسم "مييس" نجم نادي برشلونة اإلسباين.

والقت الصورة تعاطفً ا كبيرًا في أنحاء العالم ،حتى
إن ميسي اصطحبه قبل عامني في رحلة مع فريق
برشلونة ،وحصل على قميص النجم ميسي.
ولكن أرغمت غارة في مقاطعة غازني في أفغانستان
نوفمبر املاضي مرتضى أحمدي وعائلته ،على
اخلروج من مكان إقامتهم أخيرًا  ،تاركا ً خلفه كرة
قدم والقميص املوقع من ميسي.
وقالت والدته" :تلقينا العديد من التهديدات على
الهاتف؛ بسبب الشهرة التي تلقاها مرتضى من
اإلعالم الغربي ،يقولون لنا لقد أصبحتم أثرياء،
ادفعوا املال الذي حصلتم عليه من ميسي وإال سنأخذ
ابنكم".
وقال مرتضى" :أنا أشتاق ملنزلنا ،ليس لدي كرة
هنا ،ال أستطيع لعب الكرة ،أو اخلروج من املنزل".
وأضاف مرتضى" :ميسي أخبرني عندما أكبر قليال ً
سيصلح األمور لي".

صورتان التقطتا للطفل مرتضى أحمدي وخلفه ميسي ونيمار ،ويظهر في الثانية مرتضى
(أرشيفية)
بالستيكيا لمنتخب األرجنتين
قميصا
يرتدي
ًّ
ً

ايكاردي:
أنتظر مواجهة رونالدو
روما ـ اإليطالية

صورتان التقطتا أمس من تدريبات فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت في العاصمة
(الفرنسية)
اإلسبانية مدريد التي ستحتضن إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس

الرياض
املبوبة

يعلن /محمد ماهر يعقوب شهان
فلسطيني اجلنسية عن فقدان وثيقة سفر
مصرية رقم  1346صادرة من جدة يرجى
ممن يجدها تسليمها ملصدرها أو ألقرب
إدارة جوازات مشكوراً.
تعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه
تقدم إليهاـ خالد جمال االحمد طالبا ً
احلصول على شهادة ميالد بدل فاقد لــ
ليث رقم الشهادة  12369تاريخ الشهادة
25/4/1437هـ الصادرة من مكتب
األحوال املدنية بجدة وأنه على من يجدها
أن يسلمها لألحوال املدنية خالل ثالثون
يوما ً من تاريخ اإلعالن.
يعلن /محمد ارشد محمد جي باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 CM1912672يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن /سليم اشرف محمد اشرف
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  EZ1846722يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /زرولي خان سرور خان باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 BA4103013يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن /لياقت على ظهور احمد باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 ZN1791582صادر بتاريخ 1/1/2015م
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن /نياز احمد ولد جان محمد
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  CJ1162541يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

تعلن /وكيل زوجة  :سردار باكستانية
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 AJ6300471يرجى ممن يجده تسليمه

مكة

0503529765 0502964436 0502252794 0504330404

مفقودات ..مفقودات

يعلن /حضر خان ولد ظفر باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 LS4131591يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.

جدة

الدمام

أوضح األرجنتيني ماورو إيكاردي
قائد وهداف إنتر ميالن ،أنه يتطلع
ملواجهة كريستيانو رونالدو النجم
البرتغالي ،عندما يحل فريقه ضيفًا
على يوفنتوس ،املتصدر وبطل املواسم

للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن /احملاميـ ياسر محمد احمد
آل املليحه الغامدي سجل مدني رقم
 1033697069عن فقدان بطاقة شخصية
للمحامني برقم  168/35وتاريخ
8/5/1435هـ يرجى ممن يجدها
تسليمها لصاحبها أو لإلدارة العامة
للمحاماة مشكوراً.
تقدم إلدارة األحوال املدنية في جدة
املواطنـ عبدالرحمن عساف محمد ال
فهيد الشمراني رقم السجل املدني
 1030254633رقم امللف «احلفيظة»

 24385تاريخها 12/8/1404هـ
مصدرها محائل عسير بطلب تعديل
اسمه منـ عبدالرحمن عساف محمد ال
فهيد الشمراني إلىـ عبدالرحمن عساف
عبدالرحمن ال فهيد اخلثعمي فمن له
معارضة على ذلك فليتقدم مبعارضته
خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن.

يعلن /عطاء الرحمن غوهر الرحمن
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  NT9159331يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /مير محمد شير علي خان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  LC0158422يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /فقير محمود ولد غالم محمد
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BR0157703يرجى ممن يجده

تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

يعلن /املقيم سيد رحمان حسان
باكستاني اجلنسية عن فقدان اقامته
رقم  2209314117صادرة من جوازات
الرياض يرجى ممن يجدها تسليمها
ملصدرها أو ج 0553166113 :مشكوراً.

تقدم إلدارة األحوال املدنية في جدة
املواطنـ عبدالرحمن علي محمد جحيدله
رقم السجل املدني  1020257950رقم
امللف «احلفيظة»  142562تاريخها
15/2/1399هـ مصدرها جدة بطلب
تعديل اسمه منـ عبدالرحمن علي محمد
جحيدله إلىـ عبدالرحمن علي محمد
جحيدله العولقي فمن له معارضة على
ذلك فليتقدم مبعارضته خالل شهر من
تاريخ هذا اإلعالن.

يعلن /محمد صبحي حايك سوري
اجلنسية عن فقدان شهادة ميالد
ابنهـ زيد محمد حايك رقم الشهادة
 00904207-1066تاريخها ١٤٣٩/٨/١٠هـ
مصدرها الرياض  -احوال الناصرية
يرجى ممن يجدها تسليمها إلى مصدرها
او ج 0561757051 :مشكوراً.

تعلن /وفاء بنت صالح بن محمد العمري
سجل مدني رقم  1007868274عن
فقدان وثيقة تخرج بكالوريوس في
العلوم والتربية تخصص رياضيات للعام
اجلامعي 1425 – 1424هـ صادرة من
كلية التربية باخلرج يرجى ممن يجدها
تسليمها ملصدرها مشكوراً.

يعلن /ناصر سليمان علي السحاري
سجل مدني رقم  1093435244عن فقدان
وثيقة تخرج من كلية العلوم قسم الفيزياء
صادرة من جامعة جيزان للعام اجلامعي
1435 – 1434هـ يرجى ممن يجدها
تسليمها ملصدرها أو ج0561688508 :
مشكوراً.

يعلن /محمد مشتاق محمد حيات
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  DM0841541يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

يعلن /عيسى صالح محمد التام ميني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 06878715صادر من السفارة اليمنية
بالرياض يرجى ممن يجده تسليمه
ملصدره أو ج 0536869489 :مشكوراً.

يعلن /محمد عرفان محمد عاشق
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  DS1982652يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

يعلن /مكتب األحوال املدنية في محافظة
البرك بأنه تقدمت إليه املرأةـ داحشه احمد
محمد الهاللي سعودية اجلنسية مبوجب
السجل املدني رقم  1087684815بطلب
تعديل اسمها األول من (داحشه) الى

(مرمي) ليصبح اسمها الكامل بعد التعديل
(مرمي احمد محمد الهاللي) فمن كان لديه
اعتراض على ذلك فليتقدم بذلك خالل
شهر من تاريخه.
يعلنMAMUN MIA TUKU MIA /
بنغالديشي اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BK 0720731صادر من دكا
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
البنغالديشية بجدة مشكوراً.

يعلن /فوزي عكاشة موسى سوداني
اجلنسية عن فقدان رخصة قيادة
خصوصي رقم  2184699102صادرة من

جدة يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها
مشكوراً.
يعلن /محمد ارشاد كازم تودن
هندي اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  L9418751صادر من الهند في
11/6/2014م يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الهندية بجدة مشكوراً.
يعلن /محمد علي جنا محمد هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 K3477775صادر من الهند في
17/4/2012م يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الهندية بجدة مشكوراً.

يعلن /فصال حبيب حبيب هندي اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم K1072777
صادر من كوشن يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الهندية بجدة مشكوراً.
يعلن /جاتراي رامامي رامامي هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 M8559970صادر من ماديرا في
20/4/2015م يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الهندية بجدة مشكوراً.
تعلن /شركة الدريس للخدمات البترولية
والنقليات عن فقدان كرت تشغيل شاحنة
مرسيدس ــ راس تريال عادي لوحة
رقم (أ ح هـ  )3940صادر من وزارة
النقل يرجى ممن يجده تسليمه ملصدره
مشكوراً.
تعلن /شركة الدريس للخدمات البترولية
والنقليات عن فقدان كرت تشغيل فولفو
ــ راس تريال عادي لوحة رقم أب ك
 )4597صادر من وزارة النقل يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره مشكوراً.

السبعة األخيرة ،في افتتاح اجلولة
اخلامسة عشرة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم .وفي املواجهة األولى بني
الالعبني ،سيحاول "إيكاردي" قيادة
فريقه إلى الفوز وإحلاق الهزمية
األولى بـ "يوفنتوس".

االحتجاجات
تؤجل  4مباريات
باريس ـ الفرنسية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم ،تأجيل  4مباريات ضمن اجلولة
الـ  17من الدوري الفرنسي لكرة القدم ،املقررة نهاية األسبوع اجلاري،
ذلك بسبب االضطرابات التي تشهدها مناطق عدة على خلفية احتجاجات
أصحاب "الستر الصفراء" .وستحدد جلنة املسابقات في رابطة الدوري
الفرنسي تاريخ املباريات في وقت الحق".

السعوديون األكرث شغفا

www.arriyadiyah.com

معرض الصقور

والصيد السعودي

كشف االحتاد العاملي للصقارة واحملافظة على الطيور
اجلارحة “ ”IAFعن تصدر السعودية قائمة دول العالم
في أعداد هواة الصيد بالصقور ،مثمنا ً لنادي الصقور
السعودي الدور الذي يقوم به لتوعية هواة الصيد

بالصقور وتثقيفهم .وبني ماجد املنصوري رئيس
االحتاد األمني العام لنادي صقاري اإلمارات أن هناك
حاجة ملحة لوجود مظلة جتمع الهواة وتقدم لهم كل
ما يحتاجون إليه ،مشيرا ً إلى أن املعرض وفر لهم

كل مستلزمات الصقور إلى جانب العناية مبختلف
جوانبها البيطرية وطرق حمايتها وغيرها ،وجتاوز
هذا إلى توعيتهم وتثقيفهم وإطالعهم على مستجدات
الصقور واألنظمة والقوانني وغيرها.

الصقور 90 ..ألف زائر

الجمعة  29ربيع األول  1440هـ
 07.12.2018العدد 11391

غدا انطالق مزاد الهجن األول يف الرياض

صورة التقطت أمس للسويكت متحدثاً إلى "الرياضية"

السويكت:

 30مطية يف املنصة

أوضح عبدالعزيز بن مبارك السويكت عضو مجلس إدارة نادي االحتاد
السعودي للهجن عضو اللجنة العليا املنظمة ملهرجان الصقور أن االحتاد
اختار  38مطية ،لم يسبق لها العسف ،من أصل  100مطية ،في مزاد
الهجن األول ،الذي يقام اليوم على هامش مهرجان الصيد ،حتت إشراف
وتنظيم االحتاد السعودي للهجن .وذكر في تصريحات لـ"الرياضية"
أن هناك مشاركات من سالالت قوية معروفة وصعاب لم يسبق لها
العسف وموجودة في الهجن ولها إجنازات ،وذلك لدعم اإلنتاج اخلليجي
واحمللي وإيصال هذه السالالت إلى الراغبني في الشراء.

صورة التقطت أمس لنيكوالس يعرض أحد صقوره على الزوار

صورة التقطت أمس ألحد األطفال يمسك بصقر خالل زيارته معرض الصقور والصيد السعودي األول في الرياض الذي ينظم اليوم أول مزاد للهجن على هامش الفعاليات
تصوير :فهد المري وبندر الرمالي
بمشاركة  30مطية اختيرت بعناية

تغطية :راكان املغريي

سجل معرض الصقور والصيد السعودي األول ،الذي
ينظمه نادي الصقور السعودي ،أكرث من  90ألف
زيارة منذ افتتاحه الثالثاء املايض ،إذ تشهد واحة
الصقارين ازدحاماً كبريا ً من هواة الصقور والراغبني
يف التقاط الصور معها من الزوار ،خاصة أن املعرض
يقام للمرة األوىل يف السعودية.

من جهة أخرى ،ينطلق اليوم مزاد الهجن األول حتت إشراف
وتنظيم من االحتاد السعودي للهجن ،وذلك ضمن فعاليات
معرض الصقور والصيد ،ويهدف إلى دعم املنتجني من
مالك الهجن ،ومتكني املالك واملضمرين من اقتناء السالالت
النادرة من املطايا .وأوضحت اللجنة املنظمة للمزاد أن املزاد
سيبدأ عند الـ  4:00عصراً ،يسبقها بساعة استقبال الراغبني
في املشاركة مبوقع املزاد في مقر معرض الصقور ،مشيرة

إلى أنه مت تشكيل فرق عمل الستقبال املشاركني في املزاد
وتسهيل جميع اإلمكانات خلدمتهم .وأبانت اللجنة أن جميع
الهجن املشاركة مت استقبال مشاركاتها عبر موقع املزاد
اإللكتروني ومت إعالن جميع بيانات الهجن املشاركة عبر
صفحات التواصل االجتماعي حلساب االحتاد السعودي
للهجن مبشاركة خليجية من دولة اإلمارات الشقيقة ممثلة في
مركز اإلمارات الذكي للهجن.

الرفاعي:
حسمنا  8خالفات

بني ماجد الرفاعي رئيس نادي ينبع للصقارين،
املشارك في معرض الصقور والصيد ،أن النادي
أنهى منذ إنشائه  8قضايا خالفات بني الطواريح
في الساحل الغربي ،وبشكل نهائي بعد أن أصدروا
قوانني عرفية اجتمع في تشريعها أكثر الصقارين
في املنطقة ومت اعتمادها من قبل النادي واحملافظ.
وبني الرفاعي في تصريحات لـ"الرياضية"
أن النادي يقيم مزادات موسمية على الصقور
املطروحة ،وأن جملة املبيعات ،بلغت منذ إنشاء
النادي مليونا ً و 800ألف ريال ،وهي قيمة 30
صقرا ً وحشاً .وأوضح" :ال نقيم املزادات على
الصقور اجليرية بسبب عدم رغبة الصقارين
فيها ،ولكننا وفرنا مكانا ً وسوقا ً أسبوعيا ً ملزادات
الصقور البيتية واحتياجاتها مبقر النادي في
ينبع".

 50عام ًا مع الصقور
ذكر نيكوالس الصقار واملنتج األملاني املشارك في معرض الصقور
والصيد السعودي األول أنه باع صقرين في املزاد العلني الذي نظمه
املعرض بـ  27ألف ريال ،مضيفا ً أنه يتمنى أن يفتح التبرع لألعمال
اخليرية في املعرض ،كما يحدث في املعارض املشابهة.
وقال في تصريح لـ"الرياضية" أن عالقته مع الصقور بدأت منذ 50
عاما ً من خالل اهتمامه وأسرته بهذه الهواية ،مضيفا ً أنه أبرم صفقات
مع سعوديني وتربطه عالقة بالصقارين السعوديني .وقال" :لدي صقر
عرض فيه  200ألف ،كما بعت قبل أيام صقرا ً مببلغ  100ألف ريال".

حمدان
يف الذاكرة

صورة التقطت أمس للرفاعي داخل جناح نادي ينبع للصقارين

العطاوي :النارية مرتفعة
أملح سلطان العطاوي ،أحد الزوار ،إلى أن
معرض الصقور والصيد ،شكل وجهة سياحية
جاذبة لزوار الرياض ،مضيفا ً أنه زار املعرض
للوقوف عن كثب على عالم الصقور وهواة
الصيد بها .وأشار إلى أن التنوع الكبير في
املعرض ،كما سمع ،كان أيضا ً عامال ً في

نيكوالس..

تشجيعه للحضور .وبني لـ”الرياضية” أن
األسعار في أقسام املبيعات جيدة ومتاحة
ومشابهة خلارجه ،بعكس أسعار األسلحة
النارية التي سجلت ارتفاعا ً خاصة لدى أجنحة
الشركات األجنبية ،مقارنة بأسعارها في
وكاالتها.

أثار معرض الصقور والصيد السعودي
ذكريات حمد السعيد الشاعر والصقار
الكويتي الذي استعاد عالقته مع طيره
"حمدان" التي استمرت ملدة  20عاماً.
وأوضح السعيد أن املعرض جاء مذهال ً
وقفزة كبيرة ومن املعارض اجلاذبة
لفئات مختلفة.
وقال في تصرحات لـ"الرياضية أن
آخر مقناص له مع صقره حمدان كان
في العراق ،مشيرا ً إلى أنه جرى إطالقه
ضمن مشروع الشيخ زايد في باكستان
للمحافظة على الصقور ،ونقل له من
قاموا بفكه أنه بعد منحه حريته أصبح
يحوم حول السيارات مما أثر في نفسه
كثيراً.

رحلة

ثالثية األبعاد

أتاح معرض الصقور والصيد السعودي في دورته األولى
للزوار جتربة السفر مع الصقر فوق سماء الرياض عبر
تقنية الواقع االفتراضي التي تعمل على نقل املشاهد
عبر إطاللة بانورامية يدمج فيها اخليال التقني بالواقع.
ويستشعر الزائر من خالل هذه التقنية وبزاوية مشاهدة
 360درجة باإلثارة واالنبهار تفاعال ً مع املشاهد التي
يراها فوق السحاب وتنتهي بالطيران فوق سماء الرياض
ومعاملها احلضارية على مدى دقيقتني.

صورة التقطت أمس للسعيد متحدثاً إلى الزميل المغيري

 3أجنحة إماراتية
تشارك اإلمارات بثالثة أجنحة في املعرض
السعودي األول للصقور والصيد ،وهي نادي
صقاري اإلمارات ،ونادي أبوظبي للصقارين،
ومحمية براري للصيد.
وتسعى األجنحة مجتمعة إلى إبراز دور

اإلمارات وجهودها في نشر الوعي حول
أساليب الصيد املستدام ،وأخالقيات رياضة
الصيد بالصقور ،وعرض اخملطوطات العربية
التي تختص بالصقارة ،ونقلها إلى األجيال
املقبلة واحلفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها.

الربتغال
تعرض منتجاتها

صورة التقطت أمس لعائلة تتعرف عن قرب على أحد الصقور المعروضة

أوضح لويس أمليديا فيرار سفير البرتغال لدى
السعودية ،أن املعرض ميثل حلقة وصل استطاعت أن
تستقطب مختلف الصقارين في العالم على أرض واحدة،
ونوه
وفي منطقة تعد األغنى مبثل هذا النوع من الطيورّ .
السفير بتميز املعرض وثرائه ،مشيرا ً إلى أنه فرصة
كبيرة لعشاق هواية الصقارة ،ومضيفا ً أن املعرض يشهد
مشاركة عدد من الشركات البرتغالية ً.

صورة التقطت أمس ألحد المشاركين في المعرض يحمل صقره

