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كشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة عن استفسار
نادي االتفاق ،أمس ،من االحتاد السعودي لكرة القدم،
عن سبب عدم الرد على طلبه تقليص عقوبة إيقاف

األوروجوياني برايان أليمان ،العب الوسط ،من 5
مباريات إلى  .3وذكرت املصادر أن االتفاق طلب،

شفهيا ،استعجال الرد ،بعدما قدم ،قبل أيام ،مذكرة
ًّ
أمام جلنة االستئناف في االحتاد ،يصف فيها عقوبة

بديل بيتزي..

مراحل بيتزي
مع األخرض
تحضريات كأس العامل

مدرب الرسعة واالستحواذ

لفتت مصادر خاصة بـ "الرياضية" إىل استناد قرار عدم
التجديد مع األرجنتيني خوان بيتزي ،مدرب املنتخب
السعودي األول لكرة القدم ،آللية تقييم ،شارك
فيها عدد من املختصني الفنيني ،الذين عاينوا تطابق
مردوده مع معايري وضعها اتحاد القدم.
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تحضريات كأس آسيا

اتحاد الكرة يرفض املدرسة التدريبية الواحدة
الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

أليمان باملبالغ فيها ويطلب خفض عقوبته .وكانت جلنة
االنضباط واألخالق عاقبت الالعب على استخدام القوة
املفرطة جتاه العب من فريق أحد،
ضمن اجلولة  18من الدوري.

وأوضحت املصادر أن االحتاد لن يركز ،عند اختيار بديل
بيتزي ،على مدرسة تدريبية بعينها ،لكنه سيبحث عن مدرب
يوظف املهارات الفردية لالعب السعودي ويعتمد الكرة
السريعة مع االستحواذ اإليجابي على امللعب ،مشيرةً إلى
إخفاق بيتزي في حتقيق أهم معايير آلية التقييم ،وهو إحراز
نتائج إيجابية في كأس آسيا األخيرة.
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وأعلن احتاد اللعبة ،بعد اجتماع جمللس إدارته أمس في
الرياض ،عدم التجديد مع األرجنتيني بعد االطالع على
تقارير اللجنة الفنية فيه.
وأفاد االحتاد ،في بيان له ،بتكليفه اللجنة ذاتها ،التي
يترأسها أحمد الراشد ،بوضع دراسة الختيار املدرب
اجلديد.

تأجيل
انطالقة سانتوس
جدة ـ عبد الله أحمد

تأجلت انطالقة البرازيلي أدريالن
سانتوس ،املدافع ،مع فريق األهلي األول
لكرة القدم ،بعدما تأكد أمس غيابه،
لعدم اجلاهزية ،عن مواجهة النصر ،غ ًدا،
في اجلولة  20من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني .وأوضحت لـ
"الرياضية" مصادر خاصة أن سانتوس
لم يكمل تأهيله ،على الرغم من محاولة
اجلهازين الطبي واللياقي ،في النادي،
سريعا بطلب من األوروجوياني
جتهيزه
ً
خورخي فوساتي ،املدرب اجلديد.
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إيقاف
إدواردو وإيسايال

الرياض ـ الرياضية

أوقفت جلنة االنضباط واألخالق في
االحتاد السعودي لكرة القدم ،أمس،
البرازيلي كارلوس إدواردو ،العب فريق
الهالل ،مباراتني ،بعد إدانته بـ "اللعب
بطريقة وحشية" خالل مباراة الباطن في
اجلولة  19من الدوري.
وألزمت اللجنة إدواردو ،في قرارها
الصادر عبر موقع احتاد اللعبة ،بغرامة
مالية قدرها  10آالف ريال.
إلى ذلك ،أوقفت اللجنة الروماني دانيال
إيسايال ،مدرب فريق احلزم 3 ،مباريات
وغرمته  20ألف ريال ،بعد إدانته باإلساءة
إلى مسؤول مباراة األهلي األخيرة.

آثار قرارات االنضباط
غياب إدواردو عن مباراتي الهالل أمام
القادسية واالتحاد
غياب إيسايال عن مباريات الحزم أمام
الباطن واالتفاق والفيحاء
القراران ال يقبالن االستئناف
ت َ
ُدفع الغرامات لحساب اتحاد القدم
خالل  30يومًا

صورة التقطت أمس في مقر نادي الحزم لوفد رابطة دوري المحترفين المؤلف من سعد الدالك األمين العام للجنة المراقبين ومهند الحواس
تصوير :فهد البطاح
مدير قسم اإلعالم وعبد اللطيف خليل ..وعاين الوفد ملعب الحزم في محافظة الرس ورافقه عبد هللا المقحم رئيس النادي

ملسات أخرية

يف الحزم ..والباطن يقبل النقل
الرس ـ فهد البطاح

أبلغت جلنة املسابقات في االحتاد
السعودي لكرة القدم نادي احلزم،
مساء أمس ،مبوافقتها على خوض
فريقه األول لكرة القدم مواجهته
أمام الباطن ،غ ًدا ،في اجلولة  20من
الدوري ،على ملعبه في محافظة
الرس .ووفقً ا ملصادر "الرياضية"،
صدر قرار املسابقات بعد ساعات
من معاينة ميدانية ثالثة للملعب،
نفذها وفد يتألف من  3ممثلني لرابطة
دوري احملترفني واستغرقت 3
ساعات.
وكانت معاينتان سابقتان ،أحدثهما
السبت املاضي ،خلُصتا إلى مطابقة
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امللعب ،بعد تطويره ،اشتراطات
احتضان مباريات الدوري ،لكن دون
حتديد موعد العودة.
وأمس األول ،طلبت إدارة احلزم
تفعيل العودة بد ًءا من مباراة الباطن،
وهو ما وافقت املسابقات عليه
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رسميا ،مع استثناء الفرق األربعة
ًّ
األكثر جماهيرية .ووضعت اإلدارة،
أمس ،ملسات أخيرة على امللعب ،الذي
يتسع لـ  9آالف متفرج ،بإضافة
مرميني جديدين ،و 4رايات للركنيات
غير قابلة للكسر .بدوره ،أبلغ

"الرياضية" مبارك الظفيري ،نائب
رئيس نادي الباطن ،بعدم املمانعة
في خوض مواجهة األربعاء في
الرس ،بدال ً من مدينة امللك عبد اهلل
الرياضية في بريدة ،التي احتضنت
مباريات احلزم منذ بدء املوسم.

إبراهيم بكري

@ibrahim_bakri

اسكت
يا ماجد

يف أي زمن نعيش؟! وما الذي
يحدث؟!
كيف ملشجع نرصاوي رضع حب
فريقه أن يتجرأ ويقول ألسطورة
الفريق الخالدة ماجد عبدالله:

اسكت ..اسكت يا ماجد!..
وأي حزن نعيشه اليوم في الوسط
الرياضي وصورة اجلوهرة السمراء
السعودية تشوه من بعض جماهير
النصر ممن أسعدهم بصعود منصات
الذهب ،تتألم وأنت تقرأ ما يقوله هذا
املشجع النصراوي:
"ماجد ينتقد سعود السويلم رئيس
النصر ألن الشامخ رفض يعطيه فلوس".
ال ميكن ألي شخص عاقل أن يصدق أن
ماجد عبداهلل ميد يده ألحد ،ماجد عزيز
نفس وكرمي السجايا في عز جنوميته
لم يطلب من أحد شي ًئا.
ال يعقل أن كل هذا الهجوم سببه أنه قال
رأيه ال أكثر في حسابه في تويتر ،غرد
ماجد عبداهلل قائال ً:
"أعرف جمهور النصر جيدا ً قبل
وسائل التواصل االجتماعي ،وأشاهد
جميع مباريات النصر ،وأعتقد أن هناك
تضخيما لبعض األحداث مع قناعتي
ً
بظلم النصر في لعب مباراة خارج أرضه
ولم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى".
تغريدة راقية من العب راق في خلقه
لم يجرح أح ًدا ،بل بكل أدب قال رأيه
وال يوجد أي شك أن الكابنت ماجد
عبداهلل حريص على مصلحة النصر،
لكن لألسف عندما تقرأ ردود التغريدة
سوف يقشعر شعر جسدك بسبب
جرأة بعض جماهير النصر على
أسطورة فريقهم بأسلوب مقزز.
ال عليك يا ماجد من هؤالء؛ ألنه مثل كل
مرة سوف ينتصر رأيك ،ال أحد ينسى
تصريحك بداية املوسم لبرنامج في
املرمى وأنت تقول:
"النصر سيارة فخمة لكن قائدها
غشيم ،أنا أقصد هنا مدرب الفريق
فنيا".
كارينيو فهو حماسي وليس ًّ
هذا التصريح الكثير بسببه هاجم ماجد
عبداهلل ،وأنه يؤثر على استقرار النصر
وزعزعته فنياً ،لكن ليس كل أحد ميلك
عيون ماجد عبداهلل الفنية الثاقبة ،ما
هي إال أسابيع معدودة وينتصر رأي
األسطورة ويحزم كارينيو حقائبه
مغادرا ً النصر بعد قرار إقالة من مجلس
إدارة النادي.
ال يبقى إال أن أقول:
ال أمتنى أن احلرب قرعت طبولها ما بني
جماهير النصر وماجد عبداهلل بسبب
رأيه الصريح ،أليس في النصر رجل
عاقل ورشيد يقول لهؤالء:
إنه ماجد عبداهلل من صنع الفرح لكم
وعيب عليكم أن تردوا اجلميل له هكذا.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
كيف جترأ مشجع نصراوي ويقول
ملاجد عبداهلل اسكت؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك
بصـحيفتنا "الرياضية" ..وأنت كما
أنت جميل بروحك وشكرا ً لك..

 72ساعة
يف كواالملبور

الرائد
يفعل احتجاج باخشوين مبذكرة

يقضي  6مقيمي حكام سعوديني نحو  72ساعة في
كواالملبور ،عاصمة ماليزيا ،للمشاركة في دورة
املقيمني اآلسيويني ،التي ينظمها االحتاد اآلسيوي
لكرة القدم في مقره .ويغادر املقيمون الـ  6اليوم
إلى ماليزيا ،فيما تبدأ الدورة غ ًدا وتنتهي بعد غ ٍد،
حسبما أوضحت مصادر خاصة بـ "الرياضية".
وكان االحتاد اآلسيوي اعتمد عبد اهلل الشلوي
احلكم املساعد الدولي السابق ،مقيم حكام فيه،
لينضم إلى  5سعوديني هم :خليل جالل ،رئيس
جلنة احلكام في االحتاد السعودي ،علي الطريفي،
محمد السويل ،عبد الرحمن الزيد ،ويوسف ميرزا.
ويشغل الشلوي عضوية جلنة احلكام السعودية،
وسبق له نيل جائزة أفضل حكم آسيوي مساعد
عام .2015

أصحاب األرض قدموا إخطارًا باالحتجاج إلى
مراقب املباراة ،وذكروا أن باخشوين شارك
رسميا ،مذكرة احتجاجية
رفع نادي الرائد،
ًّ
بديال ً ،على الرغم من تلقيه  3بطاقات صفراء.
إلى جلنة االنضباط واألخالق في االحتاد
السعودي لكرة القدم ،على خلفية مشاركة
في املقابل ،أكد الوحدة ،عبر "الرياضية"
وليد باخشوين ،العب فريق الوحدة ،في
حصول الالعب على إنذارين فقط ،وعدم تلقيه
اجلولة  19من الدوري.
بطاقة ثالثة أمام االحتاد ،إذ
ذهبت إلى صالح العمري
وأفادت مصادر خاصة
زميله .لكن مصادر،
برفع النادي مذكرته،
مقربة من الرائد ،لفتت
مساء أمس األول ،خالل
إلى استناد مذكرته إلى
مهلة تقدمي االحتجاج
لقطات تلفزيونية ،وسجل
املقدرة بـ  48ساعة .وفاز
اإلنذارات اإللكتروني
الوحدة على الرائد ،السبت
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املعتمد.
في بريدة "3ـ ،"1لكن

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

بريدة ـ نايف البدراين

رأي قانوين

02 01
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صورة التقطت أمس لبعثة فريق االتحاد السكندري المصري لدى مغادرتها من مطار
مساء قبل الوصول اليوم إلى
القاهرة صوب جدة باإلحرام حيث أدى أفرادها العمرة
ً
الرياض التي تحتضن مواجهتهم مع الهالل في ذهاب ربع نهائي كأس زايد لألندية
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد السكندري)
األبطال

سجل اإلنذارات على
موقع اتحاد القدم
ال يعتد به

04 03

الفيصل قانونًا
هو تقرير حكام
مباريات الوحدة

اإلشكال في وضوح
لقطة إنذار باخشوين
أمام االتحاد

قد يكون وضوح
اللقطة مدعاة لألخذ
بها بصفة استثنائية

عبد الله الشايع ـ املختص يف القانون الريايض
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أبو سيفني:

مساعد العبدلي

alabdaly.messad2197@hotmail.com

بني ويب
وكالتنبريج

قبل  4أعوام تعاقد اتحاد كرة القدم
مع اإلنجليزي هاورد ويب مديرا ً لدائرة
تطوير التحكيم السعودي ،وأمىض
قرابة العامني يعمل “بصمت” من
أجل تطوير الحكم السعودي..

ـ فجأة رحل هاورد ويب “وكالعادة”
لم يكشف احتاد الكرة عن األسباب
“احلقيقية” وراء رحيله؛ فرحل ومعه
أسرار عمله وهو أمر اعتدناه عند
رحيل العاملني في احتاد الكرة واألندية
السعودية..
ـ يقال “والعهدة على الراوي” أن “السبب
الرئيس لرحيله” هو رفضه لقرار صدر
“آنذاك” باالستعانة بثمانية أطقم حتكيم
أجنبية لكل ناد في املوسم الواحد ،بينما
كان املسموح به هو  5أطقم فقط..
ـ كان هاورد ويب يرى أن السماح
بثمانية أطقم “يدمر” كل ما يقوم به
من عمل لتطوير احلكم السعودي،
وأن حضور ثمانية أطقم لكل ناد يعني
“تقلص” فرصة احلكم السعودي في
قيادة املباريات ،وهو أمر نؤيد هاورد
ويب فيه..
ـ احترام ويب لعمله الذي حضر من أجله
“تطوير احلكم السعودي” دفعه للرحيل؛
وهو ما يجعلنا نقدم له الشكر على
موقفه..
ـ بعد ذلك تعاقد احتاد الكرة مع “مواطن
ويب” اإلجنليزي مارك كالتنبيرج وكنا
نتوقع أن هذا األخير سيكمل ما بدأه
“مواطنه” وهو تطوير احلكم السعودي،
لكن حدث العكس ووجدنا كالتنبيرج
“ينافس” احلكم السعودي ويقود
املباريات..
ـ بل إن كالتنبيرج “صفق” لقرار
االستعانة بحكام أجانب “لكل” مباريات
الدوري ،وبات هو “املسؤول” عن
استقطاب احلكام ويشاركهم في قيادة
املباريات حتى “غاب” احلكم السعودي
متاما ً ألن السيد كالتنبيرج لم ميارس
دوره “كخبير تطوير” ،بل مارس دور
رئيس جلنة احلكام ومسؤول استقطاب
حكام أجانب وكذلك حكم عامل..
ـ وألن “صاحب صنعتني ”...فقد سقط
كالتنبيرج ولم ينجح في مهمته وكان
الرحيل هو النتيجة الطبيعية وأيضا ً لم
يعلن احتاد الكرة أسباب رحيله..
ـ رحل اإلجنليزيني “ويب وكالتنبيرج”
وعاد السعوديون لرئاسة جلنة احلكام
“من خالل احلكم الدولي السابق خليل
جالل” ،الذي نتمنى له التوفيق في مهمته
الصعبة ،وعلينا أن ندعمه “كسعودي”
مثلما دعمنا قبله “األجنبي”..
ـ ال يجب أن يقف احتاد الكرة عند تعيني
خليل جالل رئيسا ً للجنة احلكام بل يجب
أن تكون خطوة البداية لتطوير احلكم
السعودي..
ـ ليس عيبا ً أن نستعني بخبير أو خبراء
أجانب “في أي موقع كان” ،ومن بينها
التحكيم سعيا ً للتطوير بشرط أن يكون
“اخلبير” القادم “للتطوير” فعال ً مثلما كان
هاورد ويب وليس “للتحكيم” مثلما كان
كالتنبيرج.

تاريخ الميالد

1974

الشهادة
الثانوية

البداية الكروية
ناشئو األهلي تحت إشراف
أحمد الصغير

مدرب الناشئني
حصل على هداف الناشئين في أول
موسم مشاركة برصيد 37
شارك مع منتخبات الناشئين والشباب
شارك مع المنتخب األولمبي في
أولمبياد أتالنتا عام 1996
العب سابق في فريقي األهلي
والوحدة
ً
هدفا مع الفريق
سجل أكثر من 70
األول في األهلي
اعتزل اللعب عام 2003

العب الوسط
السابق يحذر
من هجوم
النرص
حوار :عبدالغني الرشيف
وصف مهاجم األهيل السابق عبدالرحمن أبو سيفني
مواجهة األهيل والنرص بالصعبة والفرصة األخرية خاصة
لألهيل من أجل املنافسة والبقاء يف دائرة املقدمة
وكذلك للنرص الذي يرغب يف الفوز وعدم توسيع الفارق
مع املتصدر الهالل.

01

كيف وجدت قرار إقالة جويدي املدرب
وتعيني فوسايت؟

القرار تأخر كثيرا ً وكان من املفترض إقالة
جويدي بشكل مبكر ،ولكن األهم أن القرار
جاء في الوقت املناسب وفوساتي مدرب كبير
وله خبرة في الكرة اخلليجية والسعودية وهذا
ما سيساعده على النجاح ،واختيار فوساتي
اختيار موفق جدا ً وأمتنى له النجاح مع األهلي
وأن يعالج املشاكل العديدة خاصة في خط
الدفاع.

02

ملاذا مل ينجح جويدي وهل تأخر قرار
إقالته؟

عبدالرحمن
سيفني
مكان الميالد
جدة

السومة
وديجانيني
فيلم رعب

اختيار جويدي من البداية كان خاطئا ً ألن
خبرته قليلة ولم ينجح ألنه لم يقدم أي عمل
فني باستثناء أول جولة أمام التعاون وكان
من املفترض اتخاد قرار إقالته بعد اخلسارة
الكبيرة أمام االتفاق .وجويدي لم يلعب
بتشكيل ثابت ولم ينهج نهجا ً فنيا ً واضحا ً
وأكبر خطأ كان قتل املواهب الشابة في توقيت
غير مناسب .وأعتقد أن قرار اإلقالة تأخر
كثيرا ً لكن أن تصل متأخرا ً خير من أن ال
تصل نهائياً.

03

هل ترى أن قرار تعيني الصالح إيجايب،
وملاذا رفض بعضهم حضوره ألنه من
خارج النادي؟

قرار إيجابي وزكي الصالح رجل عملي،
ومميز وجنح مع املنتخب السعودي،
وليس غريبا ً على الالعبني خاصة الدوليني
وموقفه من البداية في إعادة كل املبعدين إلى
التدريبات دليل على أنه رجل عملي ،وإداري
ناجح وأمتنى له التوفيق وال أعتقد أن هناك
رفضا ً أهالويا ً حلضوره بالعكس الكل مرحب
به وأعتقد أنه األنسب في هذه الفترة الصعبة
واألهلي لديه أبناؤه وجاهزون خلدمته وهناك
أسماء أمتنى إتاحة الفرصة لها مثل نصار
الظاهري وماجد الطويرقي ولكن كما قلت هذه

وكشف أبو سيفني أن قوة األهيل تكمن يف خط هجومه
السومة وديجانيني اللذين أصبحا فيلم رعب ألي دفاع
فيام يعد ضعف األهيل يف خط دفاعه وقوة النرص يف
هجومه أمرابط وحمدالله وجوليانو ،مشريا ً إىل أن قرار
إقالة جويدي املدرب تأخر كثريا ً وكان يجب أن يكون من

املرحلة حتتاج إلى التكاتف وجميعنا سنكون
سندا ً ودعما ً لزكي الصالح الرجل اخللوق
واملميز.

04

هل ترى أن األهيل أصبح خارج املنافسة
عىل لقب الدوري أم أن هناك أمالً
للفريق؟

األمل موجود ،ورمبا يكون أقل بسبب فارق
النقاط العشر مع الهالل لكن في كرة القدم
البد أن تعمل وتقاتل حتى آخر حلظة واألهم
حتقيق الفوز على أمل تعثر الهالل في
مبارياته املقبلة.

05

ما أسباب ابتعاد األهيل عن املنافسة
وهل الدفع بالعنارص الشابة من بداية
املوسم كان خاطئاً أم صائباً؟

ابتعاد األهلي عن املنافسة له أسباب منها
اختيار املدرب جويدي وعدم جناحه بشكل
جيد وأخطاء الالعبني واإلصابات وضعف
خط الدفاع ،أما أكثر األسباب فهي تفريغ
األهلي من العبيه واالستغناء عن 15
العباً ،وكان ذلك خاطئا ً في ظل عدم توفير
أسماء جديدة لها خبرة وبالنسبة إلى الدفع
بالعناصر الشابة أمر جيد أن تكسب العبني
شابني في كل موسم ولكن اختيار توقيت
الدفع بالالعبني الشباب في األهلي لم يكن
جيدا ً واالستغناء عن عناصر خبرة وإحاللهم
بشباب مشروع غير جيد في األهلي ممكن
ينجح في أندية متوسطة وليس في أندية
منافسة مثل األهلي.

06

كيف وجدت عودة حسني عبدالغني
وتيسري الجاسم إىل الفريق من جديد؟

قرار جيد ،فحسني عبدالغني العب خبرة
ولديه القدرة على العطاء وجنم كبير وأنا ال
أجامله ألنه زميل سابق بل حقيقة ،فحسني
محافظ على نفسه واألهلي بحاجة إلى خدماته
وكذلك تيسير اجلاسم عودته إيجابية ألنه

بعد الخسارة من االتفاق.
وقال إن فوسايت مدرب مميز وسيعيد الهيبة إىل دفاع
األهيل وينظمه ،مؤكدا ً أن أبرز سلبية يف الدوري هي
الـ«فار» ،وأضاف أمتنى أن نحافظ عىل العنارص الشابة
وأال نحرقها بالدفع بها يف وقت غري مناسب.

العب خبرة ومميز وقرار إعارته من بداية
املوسم خاطئ جداً.

07

ثنايئ الهجوم ديجانيني والسومة هل
أصبحا ثنائياً مزعجاً ألي فريق؟

ديجانيني والسومة أصبحا فيلم رعب
للمدافعني وثنائيا ً خطيرا ً جدا ً على أي دفاع
وبينهما تفاهم إيجابي.

08

مواجهة األهيل أمام النرص كيف
تجدها وهل هي الفرصة األخرية لألهيل
للمنافسة؟

مباراة األهلي والنصر مباراة صعبة للفريقني
ونعم هي آخر فرصة للمنافسة على الدوري
أمتنى مبارة تليق بالفريقني ونكسب أحسن
فريق يلعب كرة في الدوري وهو النصر
واملباراة ستلعب على جزئيات ولكن من
يتحكم بالوسط سيكون األقرب إلى الفوز
والفريقان قوتهما في خط الهجوم وهذا
سيجعلنا نشاهد مباراة ممتعة وهجومية.

09

كيف ميكن لألهيل التفوق عىل النرص
وما مصادر الخطورة يف النرص؟

من املمكن أن نكسب النصر إذا قام الدفاع
بواجبه بشكل كامل وأغلق الثغرات على
هداف النصر عبدالرزاق حمداهلل ومراقبة
أخطر العبي النصر أمرابط وأيضا ً جوليانو
وأن يقوم خط الوسط بواجبه خاصة احملاور
وأمتنى مشاركة تيسير اجلاسم من البداية
واألهم أال يقع العبو الدفاع في أخطاء.

10

قرار الثامنية أجانب هل كان مفيداً
للدوري وهل ترى استمراره أم تقليص
العدد؟

مفيد إذا كان هناك اختيار جيد من العناصر
الثمانية أما أن تختار في الصيف وتأتي في

الشتاء وتقوم بتغيير أكثر من نصف عدد
األجانب في كل فريق وهناك أندية غيرت كل
العناصر فهذا يتسبب في تكاليف مالية عالية
ألن مشكلتنا في االختيارات غير اجليدة وفي
رأيي أفضل أن يكون العدد أربعة أو خمسة
أجانب من املوسم املقبل.

11

ما أبرز السلبيات التي شاهدتها يف
الدوري هذا املوسم؟

أبرز السلبيات الفار وعدم االستفادة من هذه
التقنية بشكل جيد ألن الهدف منها العدل لكل
األندية بشكل تام لكن أمتنى أن يتم اختيار
أفضل حكام أجانب للمباريات وتقنية الـ«فار».

12

األهيل ميتلك خط هجوم قوياً لكن
دفاعه الحلقة األضعف ما السبب؟

دفاع األهلي سيئ جدا ً هذا املوسم بسبب عدم
اختيار مدافع أجنبي جيد واإلسباني أليكسس
كان مقلبا ً فضال ً عن أن إصابة معتز هوساوي
أثرت كثيرا ً إضافة إلى عدم معاجلة املدرب
السابق جويدي ألخطاء الدفاع لكن عندي
إحساس بأن املدرب فوساتي سوف ينجح
في معاجلة مشاكل الدفاع خاصة في الكرات
العرضية وعدم االنسجام في العمق وعلى
الرغم من غياب دياز لإليقاف لكن أمتنى أن
حتل مشاكل دفاع األهلي ويعود إلى قوته.

13

مواجهات األهيل والنرص دامئاً ما تكون
هجومية ومثرية فام السبب؟

الفريقان كبيران ومبارياتهما متعة حقيقية ألن
كل فريق يريد الفوز واألسماء املوجودة في
الفريقني أغلبها مميزة ،ففي األهلي السومة
وديجانيني وعبد الفتاح عسيري واملؤشر
واجلاسم واملقهوي ،وفي النصر أمرابط
وحمداهلل وجوليانو وعمر هوساوي وإبراهيم
غالب والفريدي وكل هذه األسماء تصنع
املتعة ودائما ً مباريات الفريقني رائعة وحتمل
أهدافا ً عديدة.

رصاع املنافسة عىل اللقب
الثالثاء  07جمادى اآلخرة  1440هـ
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يدخل األهلي مباراة اليوم ،بصفوف مكتملة ،في ظل
حضور الثنائي الهجومي اخلطير عمر السومة وديجانيني،
فضلاً عن الصفقات الشتوية التي أبرمها وستكون متاحة
لتدعيم الفريق ،حيث يحتل املركز الثالث بجدول الترتيب

لالقتراب خطوة من املتصدر وسيكون النيجيري أحمد
موسى خارج حسابات املدرب روي فيتوريا ،بسبب
ظروف ابتعاده عن الفريق خالل الفترة املاضية ،كما
سيغيب الظهير األمين سلطان الغنام بداعي اإليقاف.

برصيد  36نقطة ،وعلى الرغم من التعثر عدة مرات،
لكنه ما زال ضمن دائرة املنافسة على اللقب ،أما النصر
الوصيف برصيد  40نقطة ،ال يزال يتمسك بأمل املنافسة
مع الهالل املتصدر “ 46نقطة” ،ويدرك جي ًدا أهمية الفوز

الكالسيكو

قائمة هدافي الفريقين
ماجد عبد اهلل«النصر» “”21
خالد قهوجي «األهلي» ””9
طالل مشعل «األهلي» ””9
مواجهات الفريقين

أحداث وأرقام ال تنىس

 85مواجهة

الرياض ـ متعب العبد الهادي

سجل الخامس من إبريل 1969م،
أول لقاء جمع فريق األهيل
مع النرص ضمن مباريات األدوار
النهائية لدوري وزارة العمل
والشؤون االجتامعية الجهة
املرشفة آنذاك عىل الرياضة
السعودية ،حيث تصدر النرص
مجموعة أندية الوسطى وتصدر
األهيل مجموعة أندية الغربية،
وكان ملعب الصايغ الذي بني
يف عام  1959هو أول ملعب
للقاءات الفريقني ،وانتهى ذلك
اللقاء بفوز األهيل بـ3ـ ،1سجلها
كل من محمد عمر راجخان وعبد
الرحمن الحوبان وعبد الرحمن
بفلح ،بينام سجل هدف النرص
يعقوب مرسال.

ذكرى

ال تنىس

كان األهلي في موسم  1977هو
املنافس األول للهالل على بطولة
الدوري ،ومن خلفهم النصر،
الذي كان يتوجب عليه إسقاط
الفريقني في آخر منعطفات الدوري
اجلولتني “ 13و ،”14واستطاع
النصر إقصاء األهلي بعد الفوز
عليه بهدفني دون مقابل ،سجلها
ماجد عبد اهلل وخالد التركي،
وحرمانه من املنافسة نهائيا ً على
بطولة الدوري ،وشهدت املباراة
حادثة طريفة من أمني دابو ثعلب
األهلي الشهير ،الذي طرد بالكرت
األحمر ،وذلك عندما خطف البطاقة
من يد حكم اللقاء الدولي عبد
الرحمن الدهام.

صورة التقطت لفهد الهريفي العب النصر السابق يحاول استخالص الكرة من محمد عبد الجواد العب األهلي السابق أمام
(أرشيفية)
أنظار سعد ربيعة الحكم الدولي السابق في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري عام 1409هـ

به النصر أيضا ً بهدفي ماجد وخالد
التركي ،أما في ملعب األمير
عبد اهلل الفيصل بالنادي األهلي فقد
تعادل الفريقان بهدف ملثله ،سجلها كل
من ماجد عبد اهلل ومحمد عبد اجلواد،
الذي أكل طعم سالم مروان في ركلة
اجلزاء التي أخفق فيها محمد عبد
اجلواد ،وليعوضها بهدف ملعوب ،أما

في ملعب األمير خالد بن سلطان في
نادي الشباب فقد تعادل الفريقان بهدف
ملثله أيضاً ،سجل للنصر ناصر الفهد،
وسجل لألهلي محمد عبد اجلواد ،وفي
ملعب األمير عبد الرحمن بن سعود
تفوق النصر على األهلي برباعية ثالثة
منها ملاجد عبد اهلل ،والهدف الرابع كان
عن طريق ناصر الفهد ،أما في ملعب

الحسم املبكر

الهداف

الرياض ـ أحمد الخلف

تتجه األنظار مساء اليوم إىل ملعب مدينة امللك عبد الله الرياضية يف جدة ،الذي يحتضن قمة نارية تجمع األهيل أمام ضيفه
النرص ،ضمن مواجهات الجولة الـ  20من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني ،ويخوض األهيل اختبارا ً صعباً يف أول لقاء يقوده
جورجي فوسايت ،الذي يستهل مشواره يف قيادة الفريق مبواجهة النرص املدجج بالنجوم.

65.590

الملعب
امللك عبد الله الرياضية

التوقيت

20:20

انتصار
حقق النصر انتصارا ً وحيدا ً

على األهلي في جدة خالل 10

مواسم مضت منذ انطالق دوري
احملترفني في موسم 2008ـ،2009
مقابل التعادل  4مرات واخلسارة
في  5مباريات ،واحتضنت ثالثة
مالعب مواجهات الفريقني ،حيث
كانت البداية في ملعب األمير
عبد اهلل الفيصل ،وملعب مدينة
امللك عبد العزيز في مكة املكرمة،
وملعب اجلوهرة املشعة.

لوح ماجد بيده ألنصاره ُم َح ِققً ا
لطاملا ّ
شعرًا إياهم
وم
أمانيهم
يتجاوز
لهم ما
ُ ِ
بقيمة احلقيقة املُب ِددَة لكل أصوات
الزيف .لم يكن الع ًبا ي ُ ِجيد التعامل
مع كرة القدم فحسب ،بل كان يزرع
في األذهان صورة الفتى الرافض
لتجهيل العقول وانكسار القلوب .لقد
كان صاحب مشروع وعي حتى وهو
يتقاعد.
تارِس إدارة نادي النصر منذ نوفمبر
مُ
من العام الفائت تغطية فشلها عن
تضليليا
جماهيرها وتُصدِّر لها خطابًا
ً
أخذها بعي ًدا نحو عدم ممارسة دورها
في الضغط لتحقيق املنشود عبر رؤية
فريق قوي وناد علّم اجلميع معنى
القيم.
ّ
تكشفت لغة اإلدارة النصراوية مع
اقتراب مواجهة الهالل في الدور األول
من الدوري بعد ما جنحت اإلدارة
الزرقاء في “انتزاع” تأجيل مباراة
فريقها مع فريق أُحد ،وفشل اإلدارة
التنفيذية الصفراء في احلصول على
ذات األمر من لقاء الوحدة؛ كونها
طلبت التقدمي فقط .مارست اإلدارة
التنفيذية مع اقتراب مواجهة الهالل
تغييب العقل النصراوي عن االستنتاج
واكتشاف خيباتها بإصدار بيان
وجتر
تضليلي ت ّدعي فيه عدم املساواة
ُّ
املشجع إلى حال ٍة ض ّدي ّ ٍة مع السلطة
الرياضية .وأتت مباراة الوحدة
الشهيرة لِ َتب ُل َغ اإلدارة فيها أقصى
مراحل حتييد اجلماهير وتعميتها عن
النظر للخطأ البدائي الكارثي الواقعة
فيهُ ،مح ِددة للحالة الصفراء مساحة
غيبوبة طويلة.
ال يهرب إلى الظالم إال ّ من يخشى
النور وهذا ما اختارته إدارة النصر
املُرتبكة الضعيفة في مواجهة
أخطائها.
توقفت تلويحات ماجد للجماهير لكن
نبرات وعيه الطويل لم تتوقف
ولكي تستفيق جماهير النصر من
غيبوبتها عليها أن تعود إلى سماع
ماجد من جديد؛ فمن زرع في
أذهانها الوعي لن يأخذها إلى مناطق
التضليل.

كلف البرازيلي ديدي مدرب األهلي ،عبد العزيز عمر قلب الدفاع ،الشهير بصمدو،
مبراقبة ماجد عبد اهلل جنم هجوم النصر ،الذي يتصدر قائمة هدافي الفريقني في
مسابقة الدوري برصيد “ ”21هدفاً ،وعلى الرغم من محاوالت صمدو املشروعة وغير
املشروعة للحد من خطورة ماجد ،إال أنه استطاع تسجيل هدفني من األهداف الثالثة
التي فاز بها فريقه ،أ ّما صمدو فقد نال البطاقة احلمراء ،حيث حصل تنافس على كرة
هوائية وأثناء سقوطهم على األرض تنبه مثيب اجلعيد ـ رحمه اهلل ـ حكم اللقاء،
لضرب صمدو وأشهر البطاقة احلمراء في وجهه.
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يتجاوز النرص مبواجهتني
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األهيل

املركز

3

النتائج
اكتسح النصر األهلي في ثالث
مواجهات األولى كانت 5ـ 1موسم
1981م ،والثانية كانت 4ـ 0موسم
1987م ،والثالثة كانت 6ـ 1موسم
1996م ،بينما أكبر نتيجة سجلها
األهلي في النصر ،فقد كانت
بأربعة أهداف 4ـ 2مرتني أعوام
 2001و 2016و4ـ 3عام 2015م.

يتصدر ماجد عبد اهلل أسطورة
الكرة السعودية ،قائمة هدافي
الكالسيكو برصيد “ ،”21فيما
يأتي خالد قهوجي ،وطالل
مشعل مهاجما األهلي في قائمة
هدافي “األهلي” في الكالسيكو
برصيد” ،”9وحضر الهاتريك
في مواجهات النصر واألهلي
الدورية “ ”7مرات ،للنصر منها
أربع مرات ،ولألهلي منها ثالث
مرات ،حيث يتساوى ماجد عبد
اهلل وعمر السومة إذ سجل
كل منهما الهاتريك في الدوري
مرتني ،وسجل الهاتريك من
النصر أيضا الغاني أوهني كيندي
ومحمد السهالوي ،بينما سجل
من األهلي طالل املشعل.

حس ًنا فعل ماجد عبدالله حينام
واجه خطاب التضليل الصادر من
إدارة النرص؛ فَلَو مل يفعلها النجم
التاريخي ملا تج ّرأ أحد ولبقيت
ىل مناطق
اإلدارة تأخذ الجامهري إ ٰ
ع ال حدود لها .وليهنأ ماجد
خدا ٍ
مبا فعل؛ فطريق الوعي طويل
والصرب عىل ما سيلقى فيه
مق استقاللية الرأي ويقود
يع ّ
إىل العودة بالجامهري النرصاوية
إىل مكانها القديم املنطلق
دوماً من روح الصدق والنطق به،
ورفع الراية املمتدة من أيديهم
سعياً للعدل الداخيل أوالً قبل
مواجهة النديّة مع الغري .ماجد
اآلن ميسك مبا تبقّى من النرص
القديم.

محاولة فاشلة

وحيد

الكبرية

مواجهات املربع
لم يسبق للنصر واألهلي أن التقيا
في املباراة النهائية ضمن منافسات
الدوري بنظام املربع الذهبي ،بل
اكتفى الفريقان مبواجهات املركز
الثالث ،حيث تقابل الفريقان لتحديد
الثالث مرتني األولى عام 1992م
وحينها فاز االهلي بهدف دون مقابل،
أما الثانية فقد التقيا عام 2002م
في نظام السلم للوصول للمباراة
النهائية ،وحينها تغلب النصر بركالت
الترجيح ،كما التقى األهلي والنصر
في املربع للوصول للمباراة النهائية
مرتني موسم 1996م ،حيث فاز
األهلي في األولى 3ـ ،1وخسر في
الثانية 1ـ ،2بعد أن كادت املباراة
تسير لألشواط اإلضافية ،سجل خالد
قهوجي هدف الفوز.

ماجد

األهيل والنرص..

السعة

ماجد
وخطاب التضليل

 7مالعب

امللك فهد الدولي في الرياض ،فكان
أول لقاء من صالح النصر عندما تغلب
النصر بهدفني دون مقابل سجلها كل
من محيسن اجلمعان وماجد عبد اهلل،
أما أول لقاء جمع الفريقني في ملعب
مدينة امللك عبد العزيز في الشرائع
فكان في مسابقة كأس ولي العهد وفاز
به النصر 2ـ ،1سجل للنصر خالد
الزيلعي وعبده عطيف ،بينما سجل
لألهلي منصور احلربي ،أما في الدوري
في ذات امللعب فقد فاز األهلي بهدفني
لهدف ،سجل لألهلي تيسير اجلاسم
ومصطفى بصاص ،وسجل للنصر
باستوس ،أما أول لقاء جمع الفريقني
في ملعب اجلوهرة ضمن مسابقة
الدوري املمتاز ،فقد فاز يومها األهلي
بهدفني لهدف ،سجل لألهلي اإلسباني
داني كينتانا سوسا ،والسوري عمر
السومة ،فيما سجل للنصر مهاجمه
محمد السهالوي من ركلة جزاء.

 7مالعب
التقى النصر واألهلي في مسابقة
الدوري املمتاز في " "7مالعب ،حيث
لعب الفريقان في أول مباراة لهم في
الدوري املمتاز على ملعب األمير
عبد اهلل الفيصل في جدة ،وفاز النصر
بهدف محمد سعد العبدلي ،أما أول لقاء
في ملعب األمير فيصل بن فهد فقد فاز

@turkialsahli

المالعب التي احتضنتهما

ماجد يتصدر الهدافني ..و 7مالعب احتضنت املواجهات

 85مواجهة
لم يغب النصر واألهلي عن هذه
املسابقة التي انطلقت فعليا ً عام 1977
إال في موسم  ،1982عندما دمجت
أندية الدرجة األولى باألندية املمتازة
بدوري استثنائي ،أطلق عليه الدوري
املشترك ،وخالل هذه املواجهات كان
التنافس على أشده بني فارس جند
وقلعة الكؤوس ،وغلب على مباريات
الفريقني طابع الندية والسيطرة،
ودائما ً ما يكون أحد الفريقني عائقا ً
لآلخر في مسيرة هذه املسابقة ،حيث
امتدت منافسات الفريقني في مسابقة
كأس امللك وكأس ولي العهد ومسابقة
كأس االحتاد في التسعينيات الهجرية
إلى مسابقة الدوري ،التي التقى فيها
الفريقان " "85مرة ،فاز األهلي
في  ،31وفاز النصر في  30وسجل
الفريقان  239هدفاً ،للنصر 120
ولألهلي  119هدفاً.

تركي السهلي
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التقى األهلي والنصر في  21مباراة على صعيد
مواجهات الفريقني منذ انطالق دوري احملترفني،
وفاز األهلي في  8مواجهات وفاز النصر في 6
مواجهات ،وتعادال في  7مواجهات ،ويع ّد السوري
عمر السومة هداف مواجهات الفريقني منذ انطالق
دوري احملترفني بتسجيله  8أهداف في شباك النصر،
في حني يع ّد املهاجم محمد السهالوي مهاجم النصر
األكثر تسجيال ً في شباك األهلي بواقع  5أهداف ،ودائما ً ما
تعرف مباريات الفريقني نتائج كبيرة ،التي كانت جميعها
لصالح األهلي الذي فاز 4ـ 3و4ـ ،2في حني أعلى نتيجة
سجلها النصر في مرمى األهلي كانت نتيجة الرياض 3ـ.1

السهالوي

www.arriyadiyah.com

الثالثاء  07جمادى اآلخرة  1440هـ
 12.02.2019العدد 11458

مشاكل دفاعية
“إذا أراد األهيل الفوز ،ينبغي
عليه عدم فتح ملعبه والسيطرة
عىل وسط امللعب ،ألن هناك
مشاكل يف عمق الدفاع
واألطراف والنرص ميتلك هجوماً
قوياً”.

سعد المهدي

@Almahdisaad

كالسيكو
السيناريوهات السيئة

علي العبدلي
العب األهلي السابق

غياب وربكة

سيلعب األهيل والنرص اليوم
لصالح الهالل ،إن فاز األهيل،
سيضمن للهالل فارق النقاط الست
عىل األقل ،وإن تعادال ،فسيفسدان
عىل بعضهام إمكانية االقرتاب منه
نقط ًّيا أكرث ،أما إن فاز النرص فإنه
سيساهم يف إسقاط األهيل ،من
حسابات الهالل نهائ ًّيا.

“املباراة صعبة وتحتاج إىل
جهود مضاعفة ،غياب دياز
لإليقاف سيسبب ربكة لكن
دور املحاور الدفاعية قد يحل
اإلشكالية ،ومشاركة تيسري
الجاسم مهمة إلحداث قوة يف
الوسط”.

قبل أن يبدأ لقاء األهلي والنصر هذا
املساء ،سيكون الهالل قد أنهى مباراته
أمام القادسية ،وخسارته للنقاط الثالث
دافعا للنصر
أو النقطتني ،سيكون ً
لتخليص مباراته أمام األهلي لصاحله،
حيث تزداد آماله في الوصول للنقطة
الـ 46في اجلولة الواحدة والعشرين،
حني يلعب أمام الفيحاء ،خاصة أن
الهالل سيواجه االحتاد في جدة ،أما إن
كسب الهالل نقاط القادسية ،ووصل
النقطة الـ ،49فإن النصر سيواجه
مصاعب في املباراة ،وما بعدها.
اللقب ميكن احلصول عليه في اجلولة
األخيرة بفارق هدف أو نقطة ،إال أن
فارق ست نقاط وال يزال يتبقى 11
كاف حلسم الصراع ،حيث
جولة غير ٍ
ميكن أن يتقلص في جولة مواجهة
مباشرة بينهما ،تعصف نتيجتها
باملتصدر وتدفع باملطارد إلى أخذ زمام
األمور ،وفي حالة الهالل والنصر ال
ميكن حتى اآلن برغم ما مضى من
جوالت احلكم بشكل قاطع على تأثير
ما يحتفظان به من أوراق في ترجيح
أحدهما على اآلخر.
الهالل مطالب أكثر ،بعدم التفريط
في نقاط القادسية ،ألنها ستضمن
له بقاء فارق النقاط الست ،حتى لو
كسب النصر ،ويتسع أكثر ويصل إلى
التسع إن خسر ،وهذه الفرصة قد ال
تتاح للهالل في جوالت مقبلة ،والنصر
يفترض أال يخسر أمام األهلي ،أو
الفيحاء؛ فالنقاط الست التي سيحصل
عليها ،هي التي ستضمن له االستمرار
في املنافسة ،ورمبا في جتاوز الهالل،
عندما يلتقيان في اجلولة اخلامسة
والعشرين.
قمة هذه اجلولة ،كالسيكو األهلي
والنصر في جدة ،حيث تتوفر فيها كل
عوامل اإلثارة ،والتشويق والندية ،وهي
على عالقة وثيقة ،بالتنافس على لقب
الدوري ،فاألهلي بحسابات النقاط،
ال تزال فرصته حقيقية ،حيث ميتلك
 36نقطة ولو كسب النصر ،ومن بعده
الفتح ،لوصل رصيده لـ 42نقطة،
وبالتالي دخل مع النصر ،في منافسة
الهالل على اللقب ،وليس على ترتيب
متقدم.
أيضا ستتابع اجلماهير سباق
اليوم ً
الهدافني ،جوميز ودجانيني ،والسومة
وحمد اهلل ،والوجوه اجلديدة فوساتي
“األوروجوياني” مدرب األهلي والعب
الهالل “اإليطالي” جيوفينكو ،والعب
النصر مايكون “البرازيلي” وأسوأ
سيناريوهات املنافسة لغير الهالليني،
تعادل النصر واألهلي ،مع فوز الهالل.

مشبب زياد
مدرب وطني

الهندي

صورة التقطت أمس أليمن الخليف العب فريق األهلي عند موقف السيارات بمقر النادي في طريقه إلى الملعب ألداء التدريبات استعداداً للقاء النصر
تصوير :وهبان خبتي
اليوم في ملعب الجوهرة
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03

أغلق التدريب أمام الجماهير
ووسائل اإلعالم

اعتماد عبدالباسط الهندي
في التشكيلة األساسية

التشيلي دياز سيغيب عن
المباراة بسبب اإليقاف

04

يعوض غياب دياز

تأكدت مشاركة الثنائي
ديجانيني وسعيد المولد

فوسايت يعتمد مشاركة الثنايئ ديجانيني واملولد

جدة ـ عبدالله أحمد

اعتمد األوروجوياين خورخي فوسايت
مدرب فريق األهيل األول لكرة القدم
عبدالباسط الهندي املدافع الشاب يف
التشكيلة التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام
النرص يف الجولة الـ  20من دوري كأس

محمد بن سلامن للمحرتفني لتعويض غياب
التشييل باولو دياز بسبب اإليقاف.

وتأكدت مشاركة الثنائي ديجانيني تفاريس
وسعيد املولد في اللقاء بعد اكتمال جاهزيتهما.
وأجرى الفريق تدريباته أمس على ملعب األمير
محمد العبداهلل الفيصل في مقر النادي حتت

“أمام فوسايت عمل كبري
ومباراة صعبة ،األهيل سيكون
قادرا ً عىل الفوز متى ما حرض
السومة وديجانيني ،واللعب
عىل الكرات الطولية سيكون
السالح األقوي”.

عبدالهادي الحداد
حارس األهلي السابق

حضور وتحد
“النرص فريق قوي ،ويعيش يف
أفضل حاالته الفنية ،لكن األهيل
سيكون قادرا ً عىل تحقيق الفوز
ألن العبيه يحرضون دامئاً يف
املواجهات الصعبة ،ومتفائل
بالفوز”.

وضاح بخش
عضو شرف األهلي

تفاجأ مهند عسيري العب فريق األهلي األول لكرة القدم بمشجع أهالوي يستوقفه عند موقف السيارات في مقر النادي عند وصوله ألداء التدريبات ،ثم توجه نحوه واحتضنه وطلب منه
أن يأخذ معه صورة سيلفي ،تجاوب عسيري مع طلب المشجع دون تردد ،وفي الصور التي التقطت أمس المشجع األهالوي يسير نحو عسيري قبل أن يحتضنه ويأخذ معه الصورة السيلفي
تصوير :وهبان خبتي


عبدالشايف

محمد عبدالشايف
األهلي

يتفوق عىل جوليانو بـ  6دقائق

عدد المباريات 19
عدد الدقائق 1710

جوليانو

عمر السومة

برونو أوفيني

محمد العويس

عدد المباريات 19
عدد الدقائق 1704

عدد المباريات 15
عدد الدقائق 1335

عدد المباريات 18
عدد الدقائق 1620

عدد المباريات 17
عدد الدقائق 1530

عدد المباريات 17
عدد الدقائق 1530

األهلي

الرياض ـ الرياضية

يتقدم املصري محمد عبدالشافي العب فريق
األهلي األول لكرة القدم قائمة العبي فريقه
والنصر في عدد املباريات والدقائق التي لعبها
هذا املوسم ،إذ خاض  19مباراة كاملة بعدد 1710
دقائق ،وهذا ما لم يتحقق ألي العب في الفريقني،
ويتفوق املصري على البرازيلي جوليانو العب
النصر الذي يأتي في املرتبة الثانية بـ  6دقائق ،إذ
خاض األخير  19مباراة وعدد الدقائق  ،1704إذ

النصر

استبدل في  4مباريات ،وحل برونو أوفيني العب
النصر في املرتبة الثالثة بـ  18مباراة وعدد دقائق
.1620
ويتساوى محمد العويس حارس األهلي وسلطان
الغنام العب النصر في عدد الدقائق ،إذ لعب كل
منهما  1530دقيقة ،مبعدل  17مباراة كاملة،
ويتفوق البرازيلي بيتروس العب النصر على
سعيد املولد العب األهلي بعدد الدقائق على
الرغم من أن كل منهما لعب  17مباراة ،إذ يتفوق

عبدالشافي

النصر

جوليانو

عدد المباريات 17
عدد الدقائق 1511

األهلي

سلطان الغنام

األهلي

الربازييل برتوس

باولو دياز

الغنام والعويس يتساويان ..وأوفيني ينفرد بالرقم 18
النصر

إشراف خورخي فوساتي املدرب اجلديد ،إذ
واف لالعبني
ابتدر املدرب احلصة بتقدمي شرح ٍ
عن بعض نقاط القوة والضعف في الفريق
النصراوي ،ثم أجرى مناورة على كامل امللعب
أوقفها عدة مرات لشرح بعض األخطاء أثناء
احلالة الدفاعية.

السالح األقوى

النصر

بيتروي بفارق  53دقيقة.
ومن املفارقات العجيبة أن محمد السهالوي
مهاجم فريق النصر الذي سجل في املوسم
املاضي  10أهداف لفريقه وكان من ضمن
األساسيني في التشكيلة في أغلب املباريات لم
يلعب في هذا املوسم سوى  3مباريات أساسياً،
وكان بديال ً في  8واستبدل مرة واحدة،
وبلغ عدد الدقائق التي لعبها  352فقط ،من
مجموع  ،1710أي بنسبة  20.5في املئة.
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جدة ـ عبدالله أحمد

تأكد بشكل رسمي غياب البرازيلي أديرالن
سانتوس العب فريق األهلي األول لكرة القدم
عن لقاء اليوم أمام النصر بسبب عدم جاهزيته

الثالثاء  07جمادى اآلخرة  1440هـ
 12.02.2019العدد 11458

البدنية ،إذ غاب عن مزاولة الكرة ملدة شهرين
قبل انضمامه إلى األهلي ،في فترة االنتقاالت
الشتوية.
وبذل اجلهازان الطبي واللياقي في النادي

جهودا ً كبيرة من أجل جتهيزه ،إال أن جهودهما
لم تنجح ،إذ ما زال الالعب يخوض فترة
تأهيلية بعد تعرضه إلصابة في الفترة
املاضية.

مواجهات الجوهرة

األهيل يتفوق بالثالثة

الرياض :متعب العبدالهادي

يستضيف فريق األهيل األول لكرة القدم
نظريه النرص اليوم يف قمة الجولة
العرشين من دوري كأس محمد بن سلامن
للمحرتفني يف ملعب مدينة امللك
عبدالله “الجوهرة” الذي شهد مواجهات
مثرية بني الفريقني منذ افتتاح امللعب
يف األول من مايو عام .2014

البداية أهالوية
التقى الفريقان للمرة األولى في امللعب عام

 2014ببطولة الدوري وحينها متكن األهلي من
التقدم بهدف األذربيجاني كينتانا قبل أن يعادل
النصر النتيجة بعد دقيقة واحدة عن طريق
محمد السهالوي ليعود السوري عمر السومة
ويسجل هدف الفوز لألهلي ،والالفت أن
األهداف الثالثة سجلت في ثالث دقائق فقط.
خروج املغلوب
في عام  2015التقى الفريقان في مسابقة كأس
ولي العهد ،وهو اللقاء األول الذي يلعب بنظام
خروج املغلوب في اجلوهرة ،إذ التقى الفريقان

نتائج الفريقني يف الجوهرة
 2014ـ الدوري ـ فوز األهلي 2ـ1
 2015ـ كأس ولي العهد ـ فوز األهلي 2ـ1
 2015ـ الدوري ـ فوز األهلي 4ـ2
 2017ـ الدوري ـ فوز النصر 2ـ0
 2018ـ الدوري ـ التعادل 1ـ1

صالح السعيد

@SALEEH10

في نصف نهائي كأس ولي العهد وجنح األهلي
في الفوز على النصر بهدفني مقابل هدف،
وأقصاه من املسابقة.
مواجهة األهداف
في عام  2015تواجه الفريقان في مباراة مثيرة
جدا ً ببطولة الدوري ،تقدم األهلي بثالثة أهداف
قبل أن يقلص النصر الفارق إلى هدفني ،ليعود
األهلي ويسجل الهدف الرابع وحينها عاد
النصر أيضا ً لتقليص الفارق بالهدف الثاني إال
أن الوقت لم يسعفه لزيادة الغلة وأدراك التعادل

فانتهت املباراة بفوز األهلي 4ـ.2
تفوق نصراوي
في عام  2017وفي بطولة الدوري ،وحتديدا ً
في اجلولة التاسعة عشرة متكن فريق النصر
من حتقيق أول فوز له على األهلي في اجلوهرة
بنتيجة هدفني دون مقابل سجلهما يحيى
الشهري ونايف هزازي.
وفي املوسم التالي حدثت أول نتيجة تعادل بني
الفريقني في امللعب 1ـ 1وكانت تلك هي آخر
املواجهات التي جمعت الفريقني في اجلوهرة.

فيتوريا
يحذر من التفريط
حرص البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر األول
لكرة القدم على إجراء تدريبات أمس في وقت مبكر على
ملعب األمير عبدالرحمن بن سعود في النادي ،وذلك قبل
املغادرة إلى جدة استعدادا ً ملالقاة األهلي مساء اليوم
ضمن اجلولة الـ  20من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وقبل بداية التدريب عقد فيتوريا اجتماعا ً مع الالعبني
طالبهم فيه بعدم التفريط في نقاط األهلي ،وضرورة
االستفادة من الفرص املتاحة وحتقيق الفوز لتوسيع
فارق النقاط إلى سبع.
وركز خالل احلصة على اجلوانب اللياقية والتكتيكية،
ثم أقام مناورة في نهاية التدريب على منتصف امللعب
طبق فيها عددا ً من اجلمل الفنية والتكتيكية واألسلوب
الذي سيدخل به لقاء األهلي .وحضر الثنائي أحمد
موسى وعبداهلل اخليبري في عيادة النادي ملواصلة
تأهيلهما.

رصاع املراكز

الرياض ـ الرياضية

صورة التقطت أمس لعبد هللا السالم المهاجم النصراوي في بداية الحصة التدريبية قبل المغادرة إلى جدة استعداداً للقاء
(المركز اإلعالمي ـ النصر)
األهلي اليوم

صورة جيدة

أهم مباراة

لسنا غرباء

هدف واحد

«استعددنا بشكل جيد للكالسيكو ،وبإذن
الله نظهر يف الجوهرة أمام األهيل
بالصورة التي ترضينا وتريض جامهرينا
ونتوج ذلك بالفوز والحصول عىل النقاط
الثالث».

«بالتأكيد أن مباراتنا اليوم أمام األهيل
تعد من أهم املباريات ،ألنها تجمع الثاين
والثالث ،ونحن حريصون عىل تحقيق نتيجة
إيجابية ومواصلة االنطالقة نحو الصدارة».

«لن نكون غرباء يف جدة ،فجمهور النرص
هو الغالب ،وقد عودنا عىل الحضور
والتشجيع يف كل مالعب السعودية،
نتمنى أن نقدم العرض والنتيجة اللذين
يرضيانهم».

«تعاهدنا جميعنا عىل تقديم املستوى
الذي يؤهلنا لتحقيق النتيجة اإليجابية،
فاألهيل فريق قوي ومنافس وسيلعب
أمام جمهوره ،لكن هدفنا هو العودة من
جدة بالنقاط الثالث».

محمد السهالوي
العب النصر

عوض خميس
ـ العب النصر

املؤرش..
عودة قوية

المؤشر

جدة ـ عبدالسالم الشهري

عاد سلمان املؤشر العب فريق األهلي
األول لكرة القدم إلى مستوياته
املعروفة في اجلوالت األخيرة من
الدوري ،وجنح في وضع بصمة له مع
زمالئه األمر الذي جعله يحجز مكانه
في التشكيل األساسي للفريق بعد أن
غاب خالل الفترة املاضية.
ويعد املؤشر واحدا ً من أبرز الالعبني
في خط الوسط األهالوي ،خاصة في
الناحية الهجومية ملا ميتلكه من سرعة
ومراوغة وعرضيات مميزة.

سلامن املؤرش
الميالد

الجنسية

النادي

مباريات الدوري

األهداف

1988

سعودي

األهيل

12

1

المركز

الطول

الوزن

الدقائق

صنع

173

62

608

1

وسط

أن تعود من توقفك عن الكتابة
الرياضية ملدة بلغت ما يقارب العقد
بعد برهة من الزمان قضيتها كاتباً
يف عدة محطات تعتز بها جميعاً،
فأنت أمام ثقة غالية ومثينة ومن
الصحيفة األوىل بالرياضة يف
بالدك.

بال شك أغبط نفسي كثيرا ً أن بقيت في
ذاكرة أساتذة أعتز بهم كثيراً ،وأمتنى أن
أظل عند حسن ظنهم.

انحياز الـ”فار”!
ال أجيد كحال بعضهم متثيل دور
املظلومية ،فحتى أخطاء كرة القدم
تضيف لها جماال ً ،ولألمانة هي دعمت
جميع األندية ،بل قد ال يُغضب أحبتي
أبطال الدوري في مواسم سابقة إن
نسبنا إجنازهم  -الذي نغبطهم عليه -
لدفع رباعي.
وفي هذا املوسم ،ال عجب أن يتهم
املتصدر بتهمة دعم الـ”فار”.
إن استعانتنا بتقنية “ ”VARطفرة
رياضية ،تحُ سب ملن أحضر التقنية لتحل
أبرز إشكاالتنا ،ولكن هناك جماعة من
كافة األندية ،ال يستطيعون اإا نسب
هزائمهم وانتصار اآلخرين لظروف
خارجية.
كانوا يطالبون بوجود احلكم األجنبي،
واليوم بعد استجابة هيئة الرياضة
ملطلبهم عادوا يطالبون باحلكم احمللي،
ولو حضر احمللي سيعودون للمطالبة
باألجنبي في أول خسارة.
شكرا ً ملن أحضر تقنية “ ”VARفي مالعبنا،
وليت األندية تهتم بتوعية حاملي شارة
القيادة بفرقها للمطالبة برجوع احلكم
لها ،بعد أي حلظة يشعرون فيها بأن
هناك ما قد يغير رأي احلكم في لقطة ما،
عوضا ً عن ادعاء املظلومية والبكاء إعالميا ً
أو في منصات “تويتر”.
يطالب الشبابيون بركلة جزاء لفريقهم
في املباراة التي جمعته بالفتح ،ولألمانة
أعدت اللقطة عشرات املرات محتارا ً
بأمرها ،ولكن لم أحلظ حتى محاولة
كابنت الفريق طلب العودة لكاميرات “فار”.

الرياض ـ حواس العايد

سيكون بإمكان فريق األهلي األول لكرة القدم “ثالث
الترتيب” تقليص الفارق بينه وبني النصر “ثاني الترتيب”
إلى نقطة واحدة في حالة فوزه اليوم ،إذ ميلك الفريق
األهالوي  36نقطة ،والنصر  40نقطة.
ولذلك ينتظر أن تشهد املواجهة تنافسا ً شديدا ً بني
الفريقني من أجل حصد النقاط ،فالنصر الذي يرغب في
احملافظة على املركز الثاني واالنقضاض على األول في
حال تعثر الهالل املتصدر سيسعى جاهدا ً إلى توسيع
الفارق إلى سبع نقاط ،أو على األقل اإلبقاء على الفارق
احلالي في حال التعادل ،أما األهلي فإنه سيرمي بكل ثقله
من أجل الفوز والبقاء ضمن دائرة الفرق املنافسة على
اللقب.

من أول
السطر

وليد عبداهلل
العب النصر

إبراهيم غالب
العب النصر

تغريدة بس!
ـ عودة “خالد البلطان” للوسط الرياضي
وناديه الشباب تستحق أن تكون حدث
املوسم ،فهذا الرجل سحب البساط من
اجلميع ،وسيكون أكبر دعم لرياضتنا إن
استمر تكليفه لعدة مواسم.
ـ أمتنى أال يغضب مني أحبتي
النصراويون أن أستنكر تغريدة جنمهم
“أحمد موسى” احملذوفة في محاولة
الستغفال جمهور النادي مبهاجمة
التحكيم ،وهو يواصل انقطاعه عن
النادي ،برأيي على إدارة النصر قبل
االحتاد السعودي معاقبة الالعب ،فال
يصح أن توظف نفسك محلال ً
حتكيميا
ًّ
حلاالت فريق ليس فريقك حتى!
ـ سيكتب اسمه في سماء اإلجناز ،لو
أحسن “خليل جالل” العمل مع رئاسة
جلنة احلكام ،متجردا ً من ميوله.

سويد:
فوسايت ..الوقت غري مناسب

يستنفر الجهود

مكة املكرمة ـ عبد الغني عوض

جدة ـ عبدالسالم الشهري

أوضح إبراهيم سويد العب فريق
األهلي السابق أن مشكلة الفريق
األبدية تتمثل في سوء التنظيم الدفاعي
الذي تسبب في استقبال أهداف كثيرة
وصلت حتى اآلن إلى  26هدفا ً وهى
نسبة كبيرة على الرغم من أن مهاجميه
سجلوا  41هدفاً.
وقال :أتوقع أن يعاني األهلي مع
فوساتي املدرب اجلديد ،فقد كنت
أفضل استمرار الوطني يوسف عنبر
حتى نهاية املوسم ،خاصة أن فوساتي
ال يعرف قدرات وإمكانات الالعبني.
وأضاف “خورخي فوساتي مدرب
كبير وله تاريخ واسم معروفان في
عالم التدريب لكني أرى أن الفترة
التي جاء فيها غير مناسبة وصعبة
على األهلي ألنها غير كافية للتعرف
على قدرات وإمكانات الالعبني بشكل
إيجابي وأتوقع أن يعاني فوساتي
بعض الشيء ،وجناحه لن يحدث إال
في املوسم املقبل”.

كثفت إدارة مدينة امللك عبد اهلل
الرياضية في جدة عملها في
اليومني املاضيني من أجل جتهيز
ملعب “اجلوهرة” الذي يستضيف
اليوم الكالسيكو املنتظر بني األهلي
والنصر ،ضمن اجلولة الـ 20
من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
ورصدت “الرياضية” اجتماعات
مكثفة يقودها املهندس عبدالعزيز
احمليسن مدير املدينة وعدد من
املسؤولني في امللعب إلنهاء جميع
االستعدادات اخلاصة باملواجهة
املرتقبة .وطالب احمليسن من
املسؤولني مبضاعفة جهودهم
وااللتزام بكافة اخلطط التي وضعت
مسبقاً ،وحثهم على العمل بفاعلية
أكبر للخروج بالصورة الالئقة أمام
الوسط الرياضي ،خاصة أن األعني
ستتجه صوب املباراة التي يترقبها
اجلميع بفارغ الصبر.

صورة التقطت أمس لألوروجوياني فوساتي مدرب فريق األهلي يتحدث
(المركز اإلعالمي ـ األهلي)
إلى الالعبين قبل بداية الحصة التدريبية

املحيسن

هايس يركز عىل بدالء الرائد

www.arriyadiyah.com

بريدة ـ نايف البدراين

فرض البلجيكي بيسينك هاسي ،مدرب
فريق الرائد األول لكرة القدم ،حصة تدريبية
كاملة على الالعبني الذين لم يشاركوا في

ابن سبليت

مواجهة الوحدة ،التي خسرها الفريق بثالثية.
وتنوَّعت التدريبات بني التمرير والتسلم
والتسليم من ملسة واحدة ،والتسديد على
املرمى ،والتحرك دون

كرة .في حني أدى األساسيون في املباراة
استرجاعيا ،تركز على
املاضية مرانًا
ًّ
متارين اإلطالة ،وبعض التمارين
اللياقية.

مشوار الكروايت
بيليتش مع االتحاد
المباريات
14

بيليتش

حرض منقذا ..وخرس  32نقطة

البداية
تعادل مع أحد
آخر مواجهة
تعادل مع التعاون
األهداف
14

خاض  14مواجهة مع االتحاد وكسب  2فقط

الرياض ـ الرياضية

النقاط التي خسرها

قبل الكروايت بيليتش مدرب فريق االتحاد
األول لكرة القدم املولود يف مدينة
سبليت اليوغسالفية “سابقاً” الكرواتية حالياً،
املهمة الفنية لفرقة النمور ،وهو يعي أن
مهمته إنقاذ عميد األندية السعودية من
املستوى الباهت الذي ظهر به إبان إرشاف
األرجنتيني رامون دياز من بداية املوسم
عىل الفريق.

وتسلم بيليتش الدفة الفنية في اجلولة السادسة،

32

تلقى
21

النقاط المحصلة

أعلى نتيجة خسرها

أمام

أفضل نتيجة

 10من أصل 42

1ـ3

الهالل ـ األهلي ـ الباطن

2ـ 0أمام الوحدة

وحتديدا ً أمام فريق أحد ،وحقق أولى النقاط
بالتعادل اإليجابي ،لكن هذه النقطة ظلت يتيمة ،إذ
خسر في أربع جوالت متتالية ،حتى جاءت اجلولة
العاشرة ليضيف نقطة أخرى بالتعادل مع احلزم.
وتعود اخلسائر من جديد إلى فرقة بيليتش ويخفق
في أربع مباريات أخريات دون انتصار ،حتى
جاءت اجلولة الـ 16ليحقق الفريق انتصاره األول

في الدوري ،ليعود إلى نغمة التعادالت مع الشباب
قبل أن يكسب الوحدة بهدفني ،وأخيرا ً التعادل سلبا ً
أمام التعاون.
حصيلة املنقذ من أصل  42نقطة هي  10نقاط فقط،
سجل خاللها مهاجموه  14هدفاً ،ووجلت شباكه
 21هدفاً.
وال يزال املنقذ الكرواتي يقبع مع فريقه في املرتبة

ما قبل األخيرة برصيد  14نقطة ،كسب منها
مواجهتني وخسر ثماني وتعادل في أربع.
ويأمل مسيرو النادي االحتادي أن يقفز الفريق
بالنتائج اإليجابية مع املنقذ ليتخطى حاجز
املرتبة األخيرة في ظل  11مباراة هي ما تبقى من
منافسات الدوري حصيلتها  33نقطة.
فهل يفعلها ابن مدينة سبليت.
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الشباب

يستأنف

الرياض ـ عيل الحدادي

استأنف فريق الشباب األول لكرة القدم،
أمس ،تدريباته على رديف ملعب النادي
بعد عودة الالعبني من الراحة املمنوحة
لهم عقب اخلسارة أمام الفتح.واستهل
الروماني ماريوس سوماديكا ،مدرب
الفريق ،احلصة التدريبية بتمارين اإلحماء
والتسخني واللياقة بقيادة ماركال ،مدرب
قسم الالعبني إلى مجموعتني،
اللياقة ،ثم َّ
ضمت األولى املشاركني في لقاء الفتح،
إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية
واستشفائية ،بينما فرض على اجملموعة
الثانية “غير املشاركني” تدريبات فنية
وتكتيكية في منتصف امللعب ،شهدت
تطبيق جمل فنية منوَّعة ،واختتم احلصة
بتمارين اإلطالة وتفكيك العضالت.

التعاون

يجهز جهاد
بريدة ـ عبد الله العبيد

يسعى اجلهاز الطبي في فريق التعاون
األول لكرة القدم إلى جتهيز السوري
جهاد احلسني ،العب وسط الفريق ،في
أسرع وقت ،استعدادًا ملباراة أحد ،بعد
غد ،ضمن اجلولة الـ  20من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وأجرى احلسني تدريبات اجلري
اخلفيف على امللعب الرئيس للنادي،
أمس ،قبل أن يعود إلى العيادة الطبية
في مقره.وعلمت "الرياضية" أن
احلسني لن يكون
ضمن القائمة
األساسية للفريق
في املباراة املقبلة ،إذ
سيجلس على دكة
البدالء بعد تعرضه
إلصابة في مباراة
االحتاد املاضية،
وقد أظهرت
الفحوصات التي
أجراها وجود شد
عضلي في العضلة
اخللفية.
جهاد

شاموسكا

يكشف خطته
املجمعة ـ الرياضية

ستعوض النقص ،الذي يعاني منه الفريق ،في لقاء الحزم ،حيث
أجرى السعودي يوسف الغدير ،مدرب فريق الباطن األول لكرة القدم ،مناورة على كامل الملعب ،كشف خاللها األسماء التي
ِّ
أشرك أنس زباني وبدر النخلي في خط الدفاع ،ورمزي صوالن ويوسف المزيريب في مركز رأس الحربة ..وفي الصورة التي التقطت أمس البرازيلي أدريانو فاتشيني حارس مرمى فريق الباطن
(المركز اإلعالمي ـ الباطن)
يطير إلبعاد الكرة عن مرماه أثناء التدريبات التي فرضها مدرب الحراس على ملعب مقر النادي في حفر الباطن 

 75دقيقة تعد االتفاق رسا
الدمام ـ أحمد الربيك

وضع االتفاقيون ،اللمسات األخيرة
على فريقهم ،الذي يستعد ملواجهة
الفيصلي ،بهدف حتقيق النقاط
الثالث في املباراة التي جتمعهما،
غ ًدا ،على ملعب األمير محمد بن فهد
في الدمام في إطار اجلولة الـ 20
من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
رئيسا،
ا
ب
تدري
الفريق
وخاض
ً
ً
وفضل بيرناس
استعدادًا للمباراة،
َّ
أن يكون مغلقً ا ،وقد استمر ملدة
ساعة وربع الساعة ،ركز فيه
املدرب اإلسباني على اجلوانب
الفنية والتكتيكية ،إضافة إلى رسم
اخلطة التي سيدخل بها املباراة.
وكشف بيرناس في احلصة عن نياته
الهجومية ملنع الفيصلي من تهديد
مرماه ،وذلك بالضغط على حامل
الكرة ،وخلق مساحات وسط امللعب،
قبل أن يفرض التسديد على املرمى،
ويختتم التدريبات مبناورة على
نصف مساحة امللعب.

أجرى العبو فريق الفيصلي األول لكرة
القدم تدريبهم الرئيس ،استعدادًا ملواجهة
االتفاق ضمن اجلولة الـ  20من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وبدأ البرازيلي شاموسكا ،مدرب
الفريق ،االستعدادات مبحاضرة فنية
عبر تقنية الفيديو عند الـ 10:00
من صباح أمس ،وعاد الالعبون إلى
التدريبات في الـ  06:00مسا ًء ،حيث
أدى اجلميع تدريبات لياقية باستخدام
الكرة حتت إشراف فالفيو ترافيزان،
مدرب اللياقة.
وخالل احلصة ،فرض املدرب العديد من
التمارين التكتيكية ،وطبَّق االستراتيجية
التي سيخوض بها اللقاء.

بريناس:

هدفنا تعويض النقاط
الدمام ـ أحمد الربيك

صورة التقطت أمس للتونسي بن يوسف خالل التدريبات التكتيكية التي فرضها المدرب اإلسباني
(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)


شدَّد اإلسباني سيرخيو
بيرناس ،مدرب فريق
االتفاق األول لكرة القدم،
على أنه والعبيه ميتلكون
احلماس والرغبة الكبيرة في
جتاوز الفيصلي ،وحتقيق
النقاط الثالث في املباراة
التي ستجمعهما ،غ ًدا ،على
ملعب األمير محمد بن فهد
في الدمام ،ضمن اجلولة
الـ  20من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني.
وقال بيرناس خالل
املؤمتر الصحافي" :الرغبة
حاضرة بقوة لدى الالعبني
لتعويض التعادل األخير
أمام الفيحاء" .مبينًا أن
فريقه كان يستحق الفوز
في تلك املباراة .ودعا املدرب
جماهير االتفاق إلى الوقوف

صورة التقطت أمس لإلسباني بيرناس مدرب فريق
االتفاق يتحدث في المؤتمر الصحافي ..وإلى جانبه عبد
(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)
هللا الحافظ

خلف الفريق.
من جانبه ،أكد عبد اهلل
احلافظ ،املدافع ،جاهزية
االتفاق ملواجهة الفيصلي،

كاشفً ا أن الفريق استعد
بشكل جيد ج ًدا خالل
الفترة املاضية عبر تدريبات
صباحية ومسائية.

الجامهري تستحوذ عىل نصف املقاعد
الرياض ـ حمد الصويلحي
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شهدت عملية بيع تذاكر مواجهة فريقَ ي الهالل
والقادسية ،التي جترى اليوم على ملعب جامعة امللك
سعود في مدينة الرياض "محيط الرعب" ،إقبالاً

www.arriyadiyah.com

جماهيريًّا ملحوظً ا ،منذ البدء في طرح التذاكر قبل يومني
إلكترونيا.
اخملصص لبيعها
عبر املوقع
َّ
ًّ
وحجزت اجلماهير الهاللية ،حتى موعد إعداد اخلبر،
اخملصصة لها .وسيتواصل بيع
نصف عدد املقاعد
َّ

هتان ونارص

إلكترونيا حتى اليوم ،ومن املتوقَّع أن تنفد
التذاكر
ًّ
بالكامل قبل بداية اللقاء .وحترص اجلماهير الهاللية
على دعم فريقها األول من خالل احلضور في مدرجات
امللعب ،خاص ًة أنه يحتل املركز األول.

املباريات التي
سيغيب عنها عطيف
القادسية
في الدوري
السكندري
في العربية

يعوضان غياب إدواردو وعطيف

االتحاد
في الدوري

صورة التقطت أمس للكرواتي زوران وإلى جانبه مساعدوه خالل حضورهم لقاء فريق الهالل "ب"
أمام التعاون في مقر النادي لمتابعة مستويات العبي درجة الشباب (المركز اإلعالمي ـ الهالل)

الكروايت

والبلغاري أبرز التغيريات

الدمام ـ حسام النرص

لم تتغير الوجوه كثيرًا في فريقي الهالل
والقادسية مقارن ًة مع لقاء الدور األول الذي
حسمه الهالل بهدفني دون مقابل عبر سالم
الدوسري ،ومحمد كنو.
ويعد تغيير رأس هرم اجلهاز الفني أبرز
التغييرات التي حدثت في الفريقني ،حيث
اً
بديل للصربي ألكسندر
حلَّ البلغاري بيتفا
ستانوجفيتش في القادسية ،بينما تسلم
الكرواتي زوران املهمة اً
بدل من البرتغالي
خيسوس.

وسيواجه مختار فالتة ،الوافد اجلديد في
صفوف القادسية ،الهالل ،فريقه السابق،
يعول عليه
في حال أشركه املدرب ،الذي ِّ
كثيرًا في اجلانب الهجومي.
واستقطب الفريقان عددًا اً
قليل من الالعبني
خالل فترة االنتقاالت الشتوية ،حيث تسعى
كل إدارة إلى احلفاظ على هوية فريقها،
وسيكون الغائب األبرز عن صفوفهما
البرازيلي كارلوس إدواردو الذي أوقف
انضباطيا بعد طرده في مواجهة فريقه
ًّ
املاضية أمام الباطن.

مواجهات الفريقني يف دوري املحرتفني
المباريات

13

فوز الهالل

فوز القادسية

التعادل

0

3

10

عدد األهداف في تاريخ
مواجهاتهما

160

الهالل 106 :القادسية54 :

 12عاما

أبناء الخرب ال يكسبون
الدمام ـ حسام النرص

صور التقطت أمس من حضور محمد بن فيصل رئيس نادي الهالل إلى مقر النادي ..يظهر في األولى يتحدث مع الثالثي سالم الدوسري والفرنسي جوميز
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)
وأخيرا في حديث ثنائي مع جيوفينكو
واإليطالي جيوفينكو ..وفي الثانية يناقش جيوفينكو وفهد المفرج إداري الفريق..
ً

الرياض ـ حمد الصويلحي
وعبد اإلله املرحوم

اختار الكروايت زوران ،مدرب فريق الهالل
األول لكرة القدم ،الثنايئ هتان باهربي،
ونارص الدورسي ،بديلني للربازييل إدواردو
"املوقوف انضباط ًّيا" ،وعبد الله عطيف
املصاب يف العضلة الضامة ،ليدخل بهام
املواجهة أمام القادسية.

وذلك في افتتاح منافسات اجلولة الـ  20من
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ووضع زوران القائمة نفسها التي شاركت في
مواجهة الباطن املاضية ،حيث سيكون اإليطالي
جيوفينكو ،وسالم الدوسري ورقتني رابحتني على
دكة البدالء لالستعانة بخدماتهما في شوط املباراة
الثاني .وتقرَّر غياب عبد اهلل عطيف عن مواجهات
الهالل املقبلة ،أمام القادسية ،واالحتاد السكندري،

عودة الزين

تنعش هجوم القادسية

الدمام ـ حسام النرص

ستعزِّز عودة أحمد الزين ،مهاجم فريق القادسية
األول لكرة القدم ،اجلهة اليمنى للفريق بعد غيابه عن
انضباطيا
مواجه َتي الفيحاء والنصر بسبب اإليقاف
ًّ
عقب مباراة الفتح.
ويعول البلغاري بيتفـا ،مدرب الفريق ،على الزين بعد
ِّ
تقدميه مستويات مميزة ،أسهمت في حتقيق الفوز في
أكثر من مباراة منذ أن شارك مع فريق القادسية للمرة
األولى في  23نوفمبر  2018أمام الرائد ،ملدة  74دقيقة،
ويسجل
حيث استطاع يومها أن يسهم في صناعة هدف،
ِّ
آخر ،وتعد تلك املباراة االنطالقة احلقيقية لالعب.
وميتلك الزين نزعة هجومية ،وسرعة كبيرة ،وهذا ما
يبحث عنه البلغاري لتطبيق أسلوبه احملبب بإبعاد احلمل
عن احملاور ،وبدء الهجمة عن طريق األطراف.

الملعب

جامعة امللك سعود
يف الرياض
فاز14 :

النقاط

46

لعب
19

املدرب:
زوران

الجولة

20

الزين

الهداف:
إلتون 6

بيتفـا

23

فاز7 :

خرس10 :
لعب
19

تعادل 4 :خرس1 :
الهداف:

تعادل2 :

جوميز 15
سعة الملعب

25000

املشكلة
دفاعية

خصم
عنيد

معالجة
النقص

ال يوجد
مستحيل

"مشكلة الهالل دفاعية،
وهذا ما رأيناه أمام الباطن
عىل الرغم من التعاقد مع
األسرتايل ديجينك .أعتقد أن
زوران يعمل عىل حل هذه
املشكلة"

خصم قويًّا ،لديه
"سنواجه
اً
جمهور كبري والعبون عىل
مستوى عالٍ ،طموحنا الفوز،
أو الخروج بنتيجة إيجابية عىل
األقل ،ونثق يف قدراتنا،
واإلدارة أعطتنا كل الثقة"

"الهالل ميتلك عنارص هجومية
قوية ،والدعم من كاريلو..
زوران سيفتقد عطيف،
وإدواردو يف الوسط ،أعتقد
أن املدرب لديه اإلمكانات
الفنية ملعالجة هذا األمر"

"ال يوجد مستحيل ،نعم صعبة،
سنواجه أحد أبرز األندية عىل
مستوى آسيا ،امللعب هو
الفيصل بيننا .سنلعب بـ  11العبًا،
وهم كذلك ،والرتكيز وتنفيذ
التعليامت سالحنا للفوز"

محمد نامي
العب الهالل السابق

املدرب:

النقاط

واالحتاد ،إلصابته في العضلة الضامة ،ويخضع
الالعب لفترة تأهيل ،اشترط فيها طبيب النادي ،أن
يبتعد عن مالمسة الكرة ملدة أسبوعني.
من جانب آخر ،كشفت لـ "الرياضية" مصادر في
نادي الهالل ،أن أرضية ملعب جامعة امللك سعود
العشبية لم تتأثر باألمطار الغزيرة التي هطلت على
مدينة الرياض أمس ،حيث سيكون امللعب جاهزًا
ملواجهة اليوم.

06:10

فشل "أبناء اخلبر" فريق القادسية األول
لكرة القدم ،منذ  27مارس  ،2006في الفوز
على مستضيفهم ،الليلة ،فريق الهالل ،حيث
يعود آخر فوز للقدساويني على الفريق
األزرق إلى ذاك اليوم بهدف وحيد ،سجله
يوسف السـالم في
اخلبر.
عاما مرت على
ً 12
الفرحة القدساوية
األخيرة قبل مواجهة
اليوم بني الفريقني
التي حتمل الرقم 64
في تاريخ مواجهاتهما
في الدوري ،وقد فاز
الهالل في  37مباراة،
السـالم

بينما فاز القادسية في ثماني مباريات،
وتعادل الفريقان  18مرة في املباريات الـ
 63املاضية .أما آخر مباراة بني القادسية
والهالل فكانت في  2نوفمبر  ،2018في
الدور األول من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني ،وانتهت بفوز الهالل
بهدفي محمد كنو وسالم
الدوسري .وقد تقابل
الفريقان للمرة األولى
في  13يناير ،1977
وانتهت املباراة يومها
بفوز الهالل 2ـ .1سجل
للهالل ناجي عبد املطلوب
"هدفني" ،بينما سجل
للقادسية ناصر عيد
"رايلي".
كنو

إلتون خوزيه
العب القادسية

محمد الدعيع
حارس الهالل السابق

عبد المحسن القحطاني
العب القادسية

بيتفا يكتفي بـ  50دقيقة

الدمام ـ حسام النرص

فرض البلغاري بيتفا ،مدرب
فريق القادسية األول لكرة
القدم ،حصة تدريبية عند
الـ  07:30من مساء أمس
على ملعب األمير فيصل بن
فهد في الرياض على كافة
الالعبني الذين اختارهم
للمشاركة في لقاء الهالل،
اليوم.
وخضع الالعبون في
احلصة التدريبية إلى متارين
متديد العضالت ملدة 20
خصص املدرب
دقيقة ،فيما َّ
نصف الساعة األخيرة
لتطبيق عدد من اجلمل
التكتيكية ،ومراجعة اخلطة
التي سيخوض بها املباراة.
جل بيتفا تقدمي القائمة
وأ َّ
األساسية إلى ظهر اليوم،
رسميا إلى
حيث سيسلِّمها
ًّ
اجلهاز اإلداري للتأكد من
جاهزية كافة الالعبني.

صورة التقطت أمس لمساعد الزامل رئيس القادسية يستمع إلى حديث صورة التقطت أمس لألسترالي جاك حارس القادسية
بعد وصوله إلى الرياض (المركز اإلعالمي ـ القادسية)
البلغاري بيتفـا مدرب الفريق في التدريب األخير قبل مواجهة الهالل

www.arriyadiyah.com

تفاوت اإليرادات
أوضحت لـ”الرياضية” مصادر خاصة ،أن تفاوت إيرادات األندية واملبالغ التي تلقتها
كان محور نقاش مهم في االجتماع ،حيث طالب عدد من األعضاء في املساواة ،وأن
يكون املعيار كما هو معمول فيه في االحتاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ،ووفق توجيهات
األمير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة ،وبينت املصادر ،أنه مت

مناقشة أهمية حصول كل ناد على رخصة “محلية” للمشاركة في الدوري السعودي
للمحترفني خالف الرخصة اآلسيوية .وكان مسلي آل معمر قد أكد بأنه يعمل في
الهيئة العامة للرياضة أكثر من الرابطة ،وعقد اجتماعات مستمرة للعديد من األمور،
منها املنشآت الرياضية التي تخضع للهيئة العامة للرياضة
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 12.02.2019العدد 11458

رشكة راعية
أعلن مسلي آل معمر ،رئيس رابطة دوري احملترفني
السعودي خالل املؤمتر الصحافي ،الذي عُ قد بعد
االجتماع عن تلقيه تفويضا ً من أعضاء مجلس إدارة
الرابطة للتوقيع مع إحدى الشركات العاملية في الفترة
القليلة املقبلة لرعاية الدوري السعودي ابتداء من
املوسم املقبل ،إلى جانب التنسيق مع االحتاد السعودي
لكرة القدم لنقل جلنة املسابقات إلى مظلة الرابطة
بنهاية املوسم اجلاري.

الئحة الحوكمة

اطلع أعضاء مجلس إدارة الرابطة خالل االجتماع،
على أبرز ما مت إجنازه من قبل إدارة الرابطة خالل
الفترة املاضية ،التي تضمنت العمل على مسودة الئحة
احلوكمة للرابطة واألندية ،إضافة إلى اجلوانب املالية،
وكذلك اجلوانب اإلدارية والتسويقية ،واتفق األعضاء
بعد نهاية االجتماع أن الشفافية في األرقام املالية التي
أعلنها آل معمر كان ميزة االجتماع ،مشيرين إلى أن
االجتماع كان مثمرا ً وفاق التوقعات.

الرابطة

(المركز اإلعالمي ـ الدوري السعودي للمحترفين)

صورة التقطت أمس ألعضاء رابطة دوري المحترفين بعد االجتماع

نتائج االجتامع

01

02

03

شهد االجتماع حضور
اً
ممثل لألندية
13

لم يحضر ممثلو أندية
األهلي والتعاون والحزم

تم في االجتماع نقاش موضوع
تقليص الالعبين األجانب

تتوىل ملف املسابقات

عدد األجانب يرفع أصوات األعضاء والرخصة املحلية مطلوبة

تغطية :عبد الرحمن مشبب

تعالت األصوات يف اجتامع مجلس
إدارة رابطة الدوري السعودي
للمحرتفني ،الذي عقد أمس يف
الرياض.

وع ّد مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري

احملترفني السعودي “ردا ً على سؤال
الرياضية”
أن األصوات املرتفعة دليل على تقارب
اآلراء وتوحيد املصلحة العامة للخروج
بنتائج مثمرة وفق مصالح مشتركة ،مبينا ً
أن هذه األصوات املرتفعة والنقاش املسموع

يضيف للرابطة الشي الكثير ،وشهد
االجتماع حضور  13ممثال ً ألندية دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني ،في حني
غاب ممثلو أندية األهلي والتعاون واحلزم.
وكشفت لـ”الرياضية” مصادر ،أن النقاش
اشتد في موضوع الالعبني األجانب الثمانية

في الدوري وطريقة تقليصهم في املوسم
املقبل ،إما بشكل تدريجي سبعة العبني ومن
ثم ستة ،أو تقليص ثالثة أو أربعة العبني
في قرار واحد ،وتقدم خالد البلطان رئيس
الشباب وفهد املطوع رئيس الرائد وخالد
الدبل رئيس االتفاق االجتماع.

اتفاقيات الرابطة
استعرض آل معمر االتفاقيات التي وقعت خالل الفترة
املاضية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،وفي
مجال املسؤولية االجتماعية مع عدد من اجلهات من
بينها هيئة الغذاء والدواء ،وجمعية التوعية بالسرطان،
وهيئة اإلعالم املرئي واملسموع ،واتفاقيات أخرى مع
عدد من اجلهات الرياضية ،منها االحتاد السعودي
للرياضات اإللكترونية والذهنية لالستثمار في الدوري
اإللكتروني ،وتوقيع عقد مع شركة  EAسبورت
اخملتصة بالرياضات اإللكترونية.

استامع اآلراء
وصف رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفني
االجتماع باملثمر ،والثري بالنقاشات املوضوعية،
التي مت فيها االستماع إلى آراء أعضاء اجمللس ،الذين
ميثلون جميع أندية دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني ،مشيرا ً إلى أن األعضاء باركوا إلدارة
الرابطة اخلطط التي تعمل عليها ،خاصة في اجلانب
التسويقي ،والهادفة إلى زيادة مداخيل األندية في
الفترة املقبلة ،وحوكمة الرابطة واألندية ووضع اللوائح
التي حتكم العالقة بني الرابطة واألندية واجلهات
الشقيقة واملعنية في اجملال الرياضي.

تعديالت النظام

يطلع على التقارير ..وفي الثالة ناصر الهويدي يسلم
صور التقطت أمس خالل االجتماع ..ويظهر في األولى مسلي آل معمر خالل المؤتمر الصحافي ..وفي الثانية سعود الشلهوب ّ
(المركز اإلعالمي ـ الدوري السعودي للمحترفين)
على أحد الحضور

من

تأخر إبراهيم
االجتامع
القاسم األمني
العام لالتحاد
السعودي لكرة القدم،
عن اجتامع الرابطة ملدة  45دقيقة،
حيث بدأ االجتامع الساعة الواحدة
ظهرا ً ،وتعد املرة األوىل التي يحرض
فيها القاسم اجتامع الرابطة بعد
توليه مهمة األمانة يف اتحاد القدم.

طلب أعضاء رابطة الدوري السعودي
للمحرتفني الـ 13الذين حرضوا االجتامع،
من مسيل آل معمر رئيس الرابطة
وإبراهيم القاسم األمني العام التحاد
القدم ،وعبد العزيز الحميدي املدير
التنفيذي للرابطة منحهم حرية
املناقشة يف مواضيع تخص األمور
املادية ،وخرج الثاليث ملدة ربع ساعة
قبل أن يبدأ املؤمتر.

استمر االجتامع ملدة ساعتني ،حيث بدأ
الساعة الواحدة ظهرا ،وحرض جميع
موظفي رابطة املحرتفني السعودي
يف مقر االجتامع ،وتوىل فهد املطوع
رئيس نادي الرائد متثيل أعضاء الرابطة
ممثيل األندية يف املؤمتر الصحايف
إىل جانب مسيل آل معمر رئيس
الرابطة ،واتفق جميع األعضاء عىل أن
النقاش كان مثمرا ً وإيجابياً.

املطوع:
االجتامع كشف ما كنا نجهله
ع ّد فهد املطوع رئيس نادي الرائد عضو مجلس
إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفني ،اجتماع
مجلس إدارة الرابطة الذي عقد أمس ،أنه األهم
واألفضل في تاريخ مجلس اإلدارة.
وقال“ :نيابة عني وعن أعضاء مجلس اإلدارة أشكر
مسلي آل معمر رئيس الرابطة والعاملني فيها،
فقد كانوا واضحني وشفافني في كل األمور التي
تخص وتهتم بالرابطة وبجميع أعضائها ومختلف
أمورها”.
وأضاف“ :أنا من مؤسسي رابطة الدوري السعودي
للمحترفني منذ عام  ،2008وهناك أشياء كثيرة لم
نكن نعرفها ونحن أعضاء في اجمللس ،إال أننا اطلعنا
عليها في االجتماع وكنا جنهلها في السابق”.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الرابطة احلالي يعمل
بخطط واضحة ،وكان في مخيلة العديد من أعضاء
اجمللس قبل االجتماع ،قناعات مختلفة ،تبدلت بعد
ما حدث في االجتماع من وضوح وشفافية .وأنهى
املطوع حديثه بأن مجلس اإلدارة وأعضاء اجمللس
عملوا خلدمة الرياضة من بوابة كرة القدم ،متمنيا ً
التوفيق لكرة القدم السعودية.

صورة التقطت أمس لفهد المطوع خالل المؤتمر الصحافي
(المركز اإلعالمي ـ الدوري السعودي للمحترفين)


ناقش األعضاء عبد العزيز الحميدي
الرئيس التنفيذي للرابطة ،موضوع
عدد األجانب يف الدوري السعودي
للمحرتفني ،ونقل وجهة نظر األعضاء
إىل اللجنة الفنية املكلفة يف دراسة
العدد ،كون الحميدي هو ممثل
الرابطة يف اللجنة التي يرتأسها
عمر باخشوين مساعد مدرب املنتخب
السعودي األول لكرة القدم.

بي آل معمر لـ”الرياضية” ،أن الرابطة طلبت مرئيات
نّ
األندية حول تعديالت النظام األساسي املوجودة حاليا
في مسودة لدى الرابطة ،على أن تعرض على أعضاء
مجلس اإلدارة في اجتماع الرابطة املقبل ،وتطرق آل
معمر إلى عدد الالعبني األجانب بأن القرار سيعلن بعد
دراسة من اللجنة املوكلة بالعمل على املوضوع من
قبل االحتاد السعودي لكرة القدم ،وما زالت الدراسة
خاصة ،وأن املوسم الرياضي اآلن في منتصفه.

تقليص اإلعانة

كشف رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفني،
أن النقل التلفزيوني ما زال مرتبطا ً بعقد مع شركة
االتصاالت السعودية “ ،”STCمشيرا ً إلى أن هناك
مباحثات مستقبلية لوضع خطط أفضل ،وأرجع آل
معمر تقليص حصة أندية دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني للدرجة األولى من إعانة االحتراف
إلى زيادة األندية إلى  20ناديا ً بدال ً من  ،16مؤكدا ً أن
االحتاد السعودي لكرة القدم حريص على مصلحة
جميع األندية.

املدلج:
استعجال نقل املسابقات مهم
ع ّد فهد املدلج رئيس نادي الفيصلي،
استعجال نقل جلنة املسابقات حتت
مظلة رابطة الدوري السعودي
للمحترفني ،من أهم القرارات التي
خرج بها االجتماع ،مبديا ً رضاه
التام عن كل ما مت مناقشته خالل
االجتماع الذي مت بعد تسعة أشهر
من االجتماع السابق.
وقدم املدلج عبر “الرياضية” شكره
لألمير عبد العزيز بن تركي رئيس
الهيئة العامة للرياضة على استعجاله
بعقد اجتماع الرابطة ،وكذلك مسلي
آل معمر على جهوده في االجتماع
املثمر.
وبي أن مناقشة عدد الالعبني
نّ
األجانب جاء بسبب الهدر املالي،
وأن التقليص من املفترض أن يكون
تدريجيا ً ابتداء من املوسم املقبل،
متمنيا ً أن تصل اللجنة املوكل لها
دراسة املوضوع إلى حل يرضي
جميع األندية.

صورة التقطت أمس لفهد المدلج في نقاش مع عبد هللا خوقير
(المركز اإلعالمي ـ الدوري السعودي للمحترفين)


فيديو البلطان 115 ..ألف مشاهدة
الرياض ـ الرياضية
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يقلد صوت الشلهوب
الرياض ـ الرياضية

تداول رواد التواصل االجتماعي مقطع
فيديو طريف ملشجع سوداني يقلد محمد
الشلهوب ،العب فريق الهالل األول لكرة
القدم.
ويظهر في املقطع املشجع السوداني وهو
يعلق على أداء الفريق في إحدى املباريات،
ليقلد صوت الشلهوب بطريقة طريفة.

ضوئية من فيديو المشجع السوداني

جوميز..

شبل ..وشلة سعودية

الرياض ـ الرياضية

فاجأ الفرنسي جوميز ،محترف الهالل،
جماهيره على موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" حني نشر في حسابه مقطع فيديو
قصير ،يظهر فيه رفقة أسد صغير "شبل"
وهو أحد احليوانات املفترسة.
ويظهر جوميز في الفيديو وهو يفعل
حركته الشهيرة احتفاال ً بتسجيل األهداف،
وإلى جانبه الشبل الصغير وهو يلعب
بإحدى الشباك التي أحضرها له ،وكتب في
التغريدة" :السالم ،مرح ًبا ،صباح اخلير".
وفي تغريدة أخرى ،نشر جوميز مقطع
جا
ومخر
فيديو يظهر فيه أسد راك ًبا سيارة
ً
يده من زجاج السيارة ،وصوت إحدى
الشيالت السعودية مركبة على املقطع.
وأرفق جوميز املقطع في تغريدة كتب فيها:
"في طريقي إلى التدريب".

سوشال

الشباب السابقني ،يطالبهما فيه بجلب املزيد من املواهب
من أبناء العائلة إلى النادي.ونال مقطع الفيديو أكثر من
 115ألف مشاهدة ،كما نالت التغريدة بالفيديو  717عملية
إعادة تغريد 912 ،عملية تفضيل ،و 72ردًا.

نشر حساب "الرياضية" على موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" مقطع فيديو حلديث ودي يجمع خالد البلطان،
رئيس نادي الشباب ،مع أحمد وعبده عطيف العبي فريق

سوداين

www.arriyadiyah.com

جيوفينكو..
آخر تغريدة قبل  5أعوام

الفيديو الهاليل األكرث مشاهدة يف حسابه عىل «إنستجرام»
الدمام ـ حسام النرص

يتخذ اإليطايل سيباستيان
جيوفينكو ،العب الهالل
الجديد ،موقع التواصل
االجتامعي "إنستجرام" منصة
رسمية له يف التواصل مع
عشاقه ،ونرش آخر األخبار
املتعلقة به.

إذ ينشط "فورميكا أتوميكا"
اللقب الذي كني به في إيطاليا
قبل عدة أعوام في "إنستجرام"
بشكل متواصل ،بعد أن هجر
"توتير" في السادس من
مايو 2014م الذي كان يحبذ
فيه التغريدات التي متيل إلى
السخرية إلى حد ما ،على الرغم
من أن متابعيه من أشهر الالعبني
في إيطاليا والعالم ،في مقدمتهم
ديل بيرو وكيليني وبيرلو
وفييري وكنافارو.
وعلى الرغم من الشعبية
اجلارفة لالعب في حسابه في
"إنستجرام" ،إال أنه حصل على

رئيس التحرير

بتــال القـوس
Battal Algoos

battalalgoos@arriyadiyah.com

نائب رئيس التحرير

صالـح عبد العزيز اخلليـف

salehalkhalif@arriyadiyah.com

ضوئية من حساب جيوفينكو على “تويتر”

عدد مضاعف لم يسبق له مثيل،
بعدما وضع الفيديو الترحيبي
من نادي الهالل عقب اإلعالن
الرسمي ،الذي بلغ أكثر من 4
ماليني مشاهدة في غضون

إدارة التحرير

ضوئية من حساب جيوفينكو على “إنستجرام”

يومني على التوالي.
ومييل "فورميكا أتوميكا"،
الشخصية الكرتونية التي
ربطها محبوه بكنيته ،إلى وضع
الصورة اخلاصة باستمرار في

"إنستجرام" بصحبة عائلته
املكونة من زوجته وطفلني ،إلى
جانب وضعه تعليقً ا مختصرًا
باأليقونات وعدد من اجلمل التي
ال تتجاوز الـ  8كلمات.

نايـل عايـد احلربـي

nail.alharbi@arriyadiyah.com

مـقبـل متعـب الزبنـي

mugbel@arriyadiyah.com

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com
حساب جيوفينكو يف
تاريخ اإلنشاء :مارس 2012م

التغريدات:

112

2014

تاريخ اإلنشاء 10 :يونيو 2015
عدد المتابعينً 688 :
ألفا

عدد المتابعين 132.2 :ألف
آخر تغريدة :في  6مايو

حساب جيوفينكو يف

يتابع:

19

مشاهدات الفيديو الترحيبي:

4.176.362

الصور
والفيديوهات:

530

مدير حترير النشر اإللكتروني

أحـمد محمـد السـويلـم

ahmed.alswailem@arriyadiyah.com
يتابع:

208

مسؤول التحرير

عـوض مبارك الصـقـور

awad.alsugour@arriyadiyah.com

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري

omar.alshehri@arriyadiyah.com

رئيس قسم الوسائل املساعدة

معتصـم هـارون

moatasem.haroun@arriyadiyah.com
املراسالت باسم رئيس التحرير
ضوئية من آخر بوست وضعه في حسابه
على “إنستجرام”

ضوئية من تغريدة جوميز بمقطع األسد

 700ألف يتفاعلون

االتحاد السعودي
يف  6آالف تغريدة

مع #لجنة_االنضباط_واألخالق
الرياض ـ الرياضية

ضوئية من فيديو جوميز والشبل

ضوئية من الفيديو الهاللي األكثر
مشاهدة في حسابه على “إنستجرام”

ضوئية ألول فيديو وضعه في حسابه
على “إنستجرام”

تفاعل نحو  700ألف مستخدم ملوقع
التواصل االجتماعي "تويتر" ،أمس،
مع هاشتاق #جلنة_االنضباط_
واألخالق ،بعد أن أصدرت  3قرارات.
وشملت قرارات اللجنة ،إيقاف دانييل
إيسايال مدرب احلزم  3مباريات،
وتغرميه  20ألف ريال ،وإيقاف
كارلوس إدواردو العب الهالل
مباراتني وتغرميه  10آالف ريال،
وإيقاف محمد الشمري مدير فريق
الباطن مباراتني وتغرميه  20رياال ً.
وتفاعل مع الهاشتاق  701.340زائرًا،
و 632.891مشاركًا.

701.340
الزوار

ضوئية من إحدى تغريدات القرارات

editorial4@arriyadiyah.com

632.891
المشاركون

الرياض ـ الرياضية

ذُ ِكر االحتاد السعودي
في نحو  6آالف
تغريدة ،أمس ،بعد أن
قرر مجلس االحتاد
السعودي لكرة القدم
عدم جتديد عقد املدرب
خوان بيتزي ،وكلف
اللجنة الفنية لتقدمي
دراسة الختيار املدير
الفني اجلديد.
وبلغ عدد التغريدات
التي ذكر فيها االحتاد
السعودي  6013تغريدة.

ضوئية من تغريدة االتحاد السعودي بالقرار

مصعب يقود العدالة

www.arriyadiyah.com

األحساء ـ عادل الدحيالن

التدريب اخلتامي للمواجهة.
ويعتمد التونسي رضا جدي مدرب الفريق
على خبرة العتيبي في فرض السيطرة على
منطقة الوسط.

يقود فريق العدالة في مباراته اليوم أمام
األنصار مصعب العتيبي بعد اكتمال
جاهزيته الفنية والبدنية عقب مشاركته في

غياب مطوع..

السينا ديابي ،إذ سيخضع صباح اليوم
إلى اختبار طبي ملعرفة إمكانية مشاركته
من عدمها .وكان الفريق قد أجرى أمس
تدريبا ً على ملعبه اشتمل على تطبيق اجلمل
التكتيكية قبل أن يختتم مبناورة على كامل
امللعب طبق من خاللها املدرب خطته التي
سيخوض بها املباراة.

أبعد سمير هالل مدرب فريق اخلليج األول
لكرة القدم محمد مطوع مهاجم الفريق عن
مباراة اليوم أمام الشعلة ضمن اجلولة الـ
 24من دوري األمير محمد بن سلمان ألندية
األولى بسبب اإلصابة التي تعرض لها.
وحتوم الشكوك حول مشاركة اإليفواري
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جابر
يودع
وخليفة
يعود

ومصري ديايب غامض

الدمام ـ أحمد الداود

وكان العتيبي قد لعب ألندية النصر
والتعاون والفيصلي والباطن واخلليج،
قبل أن ينضم إلى العدالة في التسجيالت
األخيرة.

املدربون الجدد
سامح يحيى "الوشم"
(المركز اإلعالمي ـ الخليج)

صورة التقطت أمس من تدريبات فريق الخليج

حمود الصيعري "جدة"
حسن خليفة "األنصار"

مناورة تجهز ضمك

عبد العزيز الدخيل "هجر"
فريد القاسم "العروبة"
ألين هوفارت "العين"

أبها ـ حسن ذيبان

أجرى فريق ضمك األول لكرة القدم تدريبه الرئيس ملباراته غدا ً أمام العروبة من خالل
تدريب على ملعبه حتت قيادة التونسي محمد الكوكب مدرب الفريق.
وركز التونسي على تطبيق اجلمل الفنية وتنويع اللعب بني العمق واألطراف ،قبل أن يختتم
التدريب مبناورة في كامل امللعب طبق فيها املدرب خطته للمباراة.

صورة التقطت أمس لسامح يحيى يوجه الالعبين في أول تدريب يشرف فيه على فريق الوشم

املدينة املنورة ـ سعود الحبييش

توالت التغيريات يف األجهزة الفنية ألندية
دوري األمري محمد بن سلامن عىل ضوء
نتائج مباريات الجولة الـ  23لريتفع عدد
املدربني املغادرين إىل  ،6يف أعقاب
استقالة املرصي محمود جابر مدرب فريق
الوشم.

وكلفت إدارة الوشم مساعد املدرب سامح يحيى

بقيادة الفريق في املرحلة املقبلة حلني التعاقد مع
مدرب جديد.
من جهة أخرى ،تعاقدت إدارة نادي األنصار
مع املدرب حسن خليفة لإلشراف على فريق
األنصار خلفا ً للتونسي سمير اجلويلي الذي
استقال من منصبه.
وكلف األنصار أمس األول عبد الكرمي أختر
لقيادة الفريق حلني التعاقد مع مدرب جديد ،إذ

(المركز اإلعالمي ـ الوشم)

كانت اإلدارة تدرس عددا ً من امللفات للمدربني
األجانب ،قبل أن تغير رأيها وتتعاقد أمس مع
خليفة ملعرفته الكبيرة بالدوري .وكان خليفة قد
متت إقالته من تدريب فريق جدة عقب اجلولة
املاضية إذ ترك الفريق وهو يحتل املركز الرابع.
وتشهد اجلولة الـ  24التي تنطلق اليوم حضور
 6مدربني جدد في أعقاب االستقاالت واإلقاالت
التي حدثت عقب اجلولة املاضية.

العامري:

مواجهة صعبة
األحساء ـ عادل الدحيالن

صورة التقطت أمس من الحصة التدريبية لفريق ضمك

أبها يصل الباحة
أبها ـ حسن ذيبان

شدد حيدر العامري
مدافع فريق العدالة األول
لكرة القدم على أن مواجهة
فريقه اليوم أمام األنصار
ستكون في غاية الصعوبة
خاصة أن املنافس يسعى
إلى النهوض من كبوته.
وأضاف “نهدف إلى الفوز
والتمسك بالصدارة..
واألنصار يسعى إلى
تصحيح مساره في
الدوري بعد التعثر األخير،
وهذا األمر سيجعل من
املواجهة مثيرة للغاية”.
وأكد العامري أنهم لن
يتركوا األنصار ميسح
أحزانه على حسابهم ،على
الرغم من أن املباراة في
أرضه ووسط جماهيره،
مشيرا ً إلى أنهم لن يفرطوا
في النقاط الثالث خاصة
وأن املنافسة على املركز
األول شرسة.

(المركز اإلعالمي ـ ضمك)

وكانت بعثة أبها قد وصلت الباحة مساء
أمس ،عن طريق البر ،إذ فضل التونسي عبد
الرازق الشابي مدرب الفريق إراحة الالعبني
بعد أن خاض التدريب الرئيس للمباراة
مبلعب الفريق في أبها.

يختتم فريق أبها األول لكرة القدم اليوم
حتضيراته ملباراته غ ٍد أمام العني ،إذ يجري
الفريق تدريبا ً خفيفا ً على ملعب مدينة امللك
سعود الرياضية الذي يحتضن املباراة.

نجران يواجه تحدي جدة

الخليج

تنطلق اليوم مباريات اجلولة الـ 24من دوري
األمير محمد بن سلمان ألندية األولى بـ5

التوازن سالح التونيس

أبها ـ حسن ذيبان

ركز التونسي احلبيب بن رمضان مدرب فريق جنران
األول لكرة القدم على التوازن في الدفاع والهجوم خالل
احلصة التدريبية أمس ملباراة جدة اليوم.

VS

وطالب التونسي الالعبني بعدم االندفاع نحو الهجوم
وإهمال الدفاع لتميز العبي جدة بالسرعة في الهجمات
املرتدة ،مؤكدا ً ضرورة التركيز أمام املرمى وعدم التسرع
في إنهاء الهجمة.

الشعلة

ملعب الخليج يف سيهات

الخليج يستضيف الشعلة ..والنهضة يلتقي النجوم
الرياض ـ مازن العرسج

صورة التقطت أمس من تدريبات فريق نجران

(المركز اإلعالمي ـ نجران)

التوقيت

06:15

مساء

الباطن ،ويلتقي جنران وجدة في ملعب األول،
والنجوم والنهضة في األحساء ،بينما يستقبل
اخلليج الشعلة في سيهات.

لقاءات ،إذ يستضيف فريق الكوكب األول
لكرة القدم نظيره اجملزل في الرياض.
ويحل اجلبلني ضيفا ً على القيصومة في حفر

مباريات اليوم يف الجولة الـ 24
الكوكب

VS

املجزل

القيصومة

VS

الجبلني

VS

نجران

جدة

النجوم

VS

النهضة

الملعب

الملعب

الملعب

الملعب

رديف ملعب األمري فيصل بن فهد
يف الرياض

نادي الباطن
يف حفر الباطن

ملعب
جامعة نجران

مدينة األمري عبدالله بن جلوي
يف األحساء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

03:40

03:45

مساء

املدربان

أسامة نبيه

إيفان جفوزدينوفيتش

مساء

04:05

املدربان

محمد الدو

مساء

06:15

املدربان

فلورين مرتوك

الحبيب بن رمضان

مساء

املدربان

حمود الصيعري

فهد العشوان

ماهر الشمري

صورة التقطت أمس من تدريبات فريق جدة

(المركز اإلعالمي ـ جدة)

الشكوك تحارص دي يونج
أمسرتدام ـ رويرتز
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باتت مشاركة فرانكي دي يوجن ،العب وسط
أياكس أمستردام ،أمام ريال مدريد في ذهاب دور
الـ  16من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،غ ًدا،

www.arriyadiyah.com

محل شك بعد تعرضه إلصابة في العضلة الضامة.
وخرج دي يوجن ،الذي سينتقل إلى برشلونة بعد
انتهاء املوسم مقابل  86مليون يورو " 97.2مليون
دوالر" ،اضطراريًّا خالل املباراة التي خسرها

رشاكة

أياكس أمام هيراكليس في الدوري الهولندي،
السبت.
وكان دي يوجن يعاني من إصابة قبل اللقاء ،لكنه
تصريحا باملشاركة بعد تعافيه.
نال
ً
اسرتاتيجية الرشاكة

تجمع البايرن والكوريني

اكتشاف
المواهب
الشابة في
آسيا

بناء منشآت
خاصة
بالناشئين
في كوريا

إجراء مباريات
ودية
وتدريبات في
كوريا

ميونيخ ـ األملانية

صورة التقطت أمس األول لجوارديوال يتحدث إلى ساري خالل مباراة مانشستر سيتي
(الفرنسية)
وتشيلسي

جوارديوال
يتعاطف مع ساري
مانشسرت ـ الفرنسية

تعاطف بيب جوارديوال ،مدربمانشستر
سيتي ،مع ماوريسيو ساري ،نظيره في
ناديتشيلسي ،قائلاً " :يجب منحه املزيد من
الوقت”.
يذكر أن مانشستر سيتي سحق فريق البلوز
6ـ 0على ملعب االحتاد ،أمس األول ،وهي
أكبر خسارة لتشيلسي في أي منافسة منذ

عام  ،1991وأسوأ هزمية للمدرب اإليطالي
فنيا.
بوصفه مديرًا ًّ
وقال جوارديوال“ :أعرف بالضبط ماذا يريد
أن يفعل .أعتقد أن هذا النوع من األشخاص
دائما على جعل كرة القدم فيالدوري
يساعد ً
اإلجنليزي املمتاز أفضل .لقد هزمونا في
ستامفورد بريدج ،وضدنابولي ،املوسم
املاضي .كانوا يلعبون مباريات ضيقة”.

اتخذ فريق بايرن ميونيخ
األملاين لكرة القدم خطوة
جديدة عىل طريق تعزيز
تعاونه يف القارة اآلسيوية،
حيث أعلن ،أمس ،توقيع عقد
رشاكة مع االتحاد الكوري
الجنويب لكرة القدم.

وكان بايرن ،حامل لقب الدوري
أيضا مع
األملاني ،وقَّع عق ًدا ً
االحتاد الياباني للعبة.
وقال كارل هاينز رومينيجه،
الرئيس التنفيذي لبايرن
ميونيخ ،في بيان" :كوريا
اجلنوبية متتلك مواهب كروية
هائلة على مستوى الشباب،
وتتسم ببرنامج رائع للشباب.
ملسنا ذلك في جيوجن وو يوجن،
قادما من كوريا
الذي انضم إلينا ً
اجلنوبية قبل عام واحد ،ويحقق
رائعا".
تطورًا ً
ويقدم التعاون بني بايرن
واالحتاد الكوري برامج لالعبني
أيضا
واملدربني ،ويتضمن ً
مباريات ودية بني فرق الشباب،
إضافة إلى معسكرات تدريبية.
يذكر أن بايرن ميونيخ ميتلك
بالفعل خمس مدارس لكرة القدم
في تايالند ،واليابان ،والصني.

صورة التقطت أمس لوفد اتحاد كوريا الجنوبية يتوسطهم األلماني ميروسالف كلوزة بعد توقيع عقد الشراكة
(المركز اإلعالمي ـ بايرن ميونيخ)
مع نادي بايرن ميونيخ

الثنايئ

ماريجا

يغيب عن املواجهة األوروبية

موىس ماريجا

باريس ـ الفرنسية

صورة التقطت أمس لسكولز في التدريب األول بعد تكليفه بقيادة نادي أولدهام
(المركز اإلعالمي ـ أولدهام)


سكولز
يقود أولدهام

لندن ـ األملانية

أعلن نادي أولدهام أتلتيك ،املنافس في دوري الدرجة الثالثة اإلجنليزي لكرة القدم ،أمس،
تعيني بول سكولز ،العب خط الوسط السابق ملانشستر يونايتد واملنتخب اإلجنليزي ،مديرًا
فنيا للفريق .وكانت التجربة الوحيدة لسكولز في التدريب مع فريق مانشستر يونايتد بعد
ًّ
نهاية مسيرته الع ًبا عام .2011
وقال عبد اهلل ملساكم ،مالك نادي أولدهام ،الذي يحتل املركز الـ  14في دوري الدرجة الثالثة:
"سكولز حقق كل ما ميكن حتقيقه في كرة القدم ،وسيحظى بالدعم الكامل مني ،وأمتنى أن
نعمل سويًّا على إعادة هذا النادي إلى النجاح".

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية ،بأن موسى ماريجا ،وجيسوس كورونا ،الع َبي
بورتو ،سيغيبان عن مباراة فريقهما فيدوري أبطال أوروبا أمام روما ،اليوم،
بسبب تعرض ماريجا إلصابة عضلية ،وحظر كورونا من املشاركة.
واستدعى سيرجيو كونسيساو ،مدرب بورتو 21 ،الع ًبا للمشاركة في مباراة ذهاب
الدور األول من دوري أبطال أوروبا أمام روما ،إضافة إلى فينسنت أبو بكر ،الذي
غاب منذ  29سبتمبر بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة.
يذكر أن ماريجا ،الالعب املالي ،أفضل هدَّاف في بورتو البرتغالي في املوسم اجلاري.

الجنسية

المركز

مالي

مهاجم
النادي

بورتو البرتغالي
المشاركات

األهداف

6

5

بنزمية
يقاطع التدريبات

مدرب روما
يحذر من بورتو

مدريد ـ الفرنسية

روما ـ األملانية

غاب كرمي بنزمية ،الالعب الفرنسي في صفوف ناديريال
مدريد،عن تدريبات فريقه اجلماعية قبل السفر إلى أمستردام،
العاصمة الهولندية ،ملواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب التقارير الصحافية اإلسبانية ،فإن الالعب الفرنسي
تغيَّب عن التدريبات اجلماعية ،وتدرَّب في الصالة الرياضية
بسبب شعوره بآالم في الظهر والرقبة.

حتدثأوزيبيو دي فرانشيسكو ،املدير الفني لناديروما اإليطالي ،عن املواجهة املرتقبة
لفريقه ،اليوم ،أمامبورتو البرتغالي ضمن ذهاب دور الـ  16من مسابقةدوري أبطال
أوروبا.
وقال دي فرانشيسكو خالل املؤمتر الصحافي اخلاص باللقاء" :املباراة فرصة مهمة الستعادة
احلماس .علينا أن نكون طموحني .أمام بورتو من املهم أن يكون دفاعنا قويًّا وصل ًبا .أمر أساس
ألاَّ نتلقى أهدافًا ،لكن ألاَّ نخسر ،هذه الهوية التي سندخل بها املباراة".

شتوتجارت:

يونج

ماركوس مستمر
شتوتجارت ـ األملانية

ميدد عقده
مانشسرت ـ رويرتز

كشف نادي شتوجتارت األملاني لكرة
القدم ،أمس ،أن ماركوس فاينزيرل
سيواصل ممارسة مهامه في منصب
املدير الفني للفريق في املباراة املقررة
مطلع األسبوع املقبل أمام اليبزج ضمن
منافسات الدوري األملاني.
جاء ذلك ردًّا على ما ذكرته تقارير إعالمية
حول أن فاينزيرل في طريقه لإلقالة بعد
قيادته الفريق إلى ثالثة انتصارات فقط
خالل  14مباراة منذ أن تولى املنصب خلفً ا
لتايفون كوركوت ،أكتوبر املاضي.

أوضح مانشستر يونايتد ،املنافس
في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة
القدم ،أمس ،أن آشلي يوجن ،مدافعه،
وقَّع عق ًدا ملدة عام إضافي ليظل في
أولد ترافورد حتى نهاية موسم
2019ـ.2020
عاما"،
33
"
اإلجنليزي
الدولي
وشارك
ً
الذي ينتهي عقده احلالي بنهاية املوسم
اجلاري ،في  227مباراة مع يونايتد
في كافة املسابقات منذ انضمامه إلى
الفريق من أستون فيال في .2011

شتيجن:

نابويل

نشعر بالتعب

يحدد البديل

ذكر مارك أندريهتير شتيجن ،احلارس
األملاني ،في صفوف ناديبرشلونة
اإلسباني ،أن التعادل السلبي معأتلتيك بلباو
نتيجة مستحقة ،وأن الفريق يشعر ببعض
التعب خالل الشهر اجلاري بسبب كثرة
املباريات .وقال "نشعر ببعض التعب ،ألن
شهر فبراير مزدحم ج ًّدا .اآلن سنحصل على
راحة ليوم أو يومني ،لكننا سنواصل القتال
على كل شيء".

بيَّنت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"
اإليطالية ،أن بابلو فورنالز ،العب فياريال
اإلسباني ،سيكون بديلاً للسلوفاكي
ماريك هامسيك في املوسم املقبل مع
نابولي اإليطالي.
عاما" في
31
"
هامسيك
وسيرحل
ً
األسبوع اجلاري بشكل رسمي إلى نادي
عاما قضاها مع
داليان الصيني بعد ً 12
"البارتينوبي".

روما ـ رويرتز

برشلونة ـ األملانية

تجرى اليوم أولى مباريات دور الـ  16من دوري أبطال أوروبا ،إذ يستضيف مانشستر يونايتد فريق باريس سان جيرمان على ملعب أولد ترافورد..
(المركز اإلعالمي ـ مانشستر يونايتد)
استعدادا للمواجهة
وفي الصورة التي التقطت أمس العبو يونايتد يتدربون
ً

www.arriyadiyah.com

الرياض
املبوبة
مفقودات ..مفقودات
تعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة
بأنه تقدم إليها ـ سعيد محمود
الدبس طالبا ً احلصول على شهادة
ميالد بدل فاقد البنهـ محمود رقم
الشهادة 16376ـ 5تاريخ الشهادة
19ـ7ـ1435هـ الصادرة من مكتب
األحوال املدنية بجدة وأنه على من
يجدها أن يسلمها لألحوال املدنية
خالل ثالثون يوما ً من تاريخ اإلعالن.
يعلن /ـ محمد امير حسني ولد
مجاهد حسني باكستاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 JW6902021يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية
في الرس املواطنة ـ مرمي معجب
سودان الرشيدي رقم السجل املدني
رقم  1075319861بطلب تعديل
اسمها من ـ مرمي معجب سودان
الرشيدي إلى ـ مرمي معجب سودان
املظيبري فمن له معارضة على ذلك
فليتقدم مبعارضته خالل شهر من
تاريخ هذا اإلعالن.
تعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة
بأنه تقدم إليها ـ محمد قاسم حسن
احلربي طالبا ً احلصول على شهادة
ميالد بدل فاقد لـه االسم ـ محمد
قاسم رقم الشهادة 6862ـأـ72
تاريخ الشهادة 1ـ6ـ1401هـ
الصادرة من مكتب األحوال
املدنية بجدة وأنه على من يجدها
أن يسلمها لألحوال املدنية خالل
ثالثون يوما ً من تاريخ اإلعالن.
يعلن /ـ مانوج فيجايان ناير هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفره
رقم  K7702571تاريخ االنتهاء
28ـ8ـ2022م يرجى ممن يجده
تسليمه للسفارة الهندية أو ج:
 0555615997مشكورا ً .
تقدم ملكتب األحوال املدنية

بالرياض  1املواطن ـ عبداالله
اشرف غنام السبيعي العنزي رقم
السجل املدني لصاحب العالقة
 1116692888طالبا ً التعديل في
اسمه االسم في السجل قبل
التعديل ـ عبداالله اشرف غنام
السبيعي العنزي االسم في
السجل بعد التعديل ـ عبداالله
عبدالعزيز غنام السبيعي العنزي
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
مبعارضة خالل شهر من تاريخ
هذا اإلعالن.
يعلن /ـ ساريف بيفر عبداهلل
عبداهلل هندي اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  K8021479صادر
من بنقلور في 5ـ4ـ2013م يرجى
ممن يجده تسليمه للقنصلية
الهندية بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ محمد شاهد فضل الدين
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  DN5149172يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ نياز علي عزام خان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  FX1797102يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
تعلن /ـ حليمة أبو القاسم
بنغالديشية اجلنسية عن فقدان
رخصة إقامة رقم 2134888656
صادرة من مكة املكرمة يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصدرها مشكوراً.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في
منطقة الرياض االسم ـ صباح
يحيى علي ضافري السجل املدني
 1071964314بطلب تغيير جد
ولقب ليصبح االسم بعد التعديل ـ
صباح يحيى مساوي مساوي فمن
له اعتراض على ذلك فليتقدم بذلك
خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن
على أن تكون اإلجابة موجهه بإسم
سعادة مديرة إدارة االشراف

جدة

الدمام

مكة

0503529765 0502964436 0502252794 0504330404

النسوي مبنطقة الرياض ـ مكتب
األحوال املدنية الرياض1
يعلن /ـ محمد حنیف منظور احمد
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  BG6783462صادر
بتاريخ 21ـ5ـ2014م يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ اصغر حسین اهلل ديفايا
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  GV6906091صادر
بتاريخ 18ـ11ـ2014م يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ مصعود أحمد وزير علي
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  PE1162931صادر
بتاريخ 17ـ3ـ2014م يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ محمد آصف بالل احمد
خان باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  DP0168511صادر
بتاريخ 4ـ9ـ2015م يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ محمد سرور عبداهلل
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BL5996521يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ اختر مجيد محمد طفیل
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BN0574672يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ شاهد اربيلو باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  JM5157031صادر بتاريخ
7ـ3ـ2016م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة

مشكوراً.
يعلن /ـ شهباز قريشي جان محمد
قريشي باكستاني اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم CU4919602
صادر بتاريخ 10ـ3ـ2015م وكذلك
فقدان جواز سفر ابنه ـ محمد
عبدالصمد قريشي رقم اجلواز
 HN49137011يرجى ممن يجدهما
تسليمهما للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ فيصل علي ولد منظور
احمد باكستاني اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم KY1819871
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ صادق شاه ولد نواب خان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  LE5146662يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ جاويد ولد ساولي جان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BY8678103يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ اصغر علي ولد محمد بوتا
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  GJ1813721يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ أحمد محمد اخللف سوري
اجلنسية عن فقدان شهادة ميالد
ابنته ـ ملار أحمد محمد اخللف رقم
الشهادة  26764تاريخ التسجيل
21ـ7ـ1438هـ وكذلك فقدان شهادة
ميالد ابنته ـ رائدة أحمد محمد
اخللف رقم الشهادة  26763تاريخ
التسجيل 21ـ7ـ1438هـ مصدرهم
الرياض  -الناصرية يرجى ممن
يجدهما تسليمهما ملصدرهما أو ج:
 0533322780مشكوراً.

يعلن /ـ محمد امران هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  H0592568صادر من مسقط
في 11ـ1ـ2009م يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الهندية أو
ملصدره مشكوراً.
يعلن /ـ صادق محمد محمد أحمد
ميني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  05740270صادر من
الرياض يرجى ممن يجده تسليمه
للسفارة اليمنية مشكوراً.
يعلن /مكتب األحوال املدنية
النسوي بجده  1بأنه تقدمت إليه ـ
نوفا جزاء عويض املطيري سجل
مدني رقم  1009213123تطلب
احلصول على شهادة ميالد بدل
فاقد باسم ـ خلود خالد ثامر عوض
املطيري رقم  4265 – 3478وتاريخ
1ـ12ـ1434هـ صادرة من جده
وعلى من يجدها أن يسلمها ألقرب
مكتب أحوال خالل ثالثون يوما ً من
تاريخ اإلعالن.

ملصدرها مشكوراً.
يعلن /ـ سعيد وهاب محمد السالم
عن فقد رخصة صيد أسماك ملكفوله
ـ سيلوفاني بيالني اجلنسية هندي
يحمل اقامة رقم 02113409045
صادرة من الثروة السمكية بالقطيف
يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها
او ج 0551316607 :مشكوراً.
يعلن /ـ FIROZ RUNGO MIAH
بنغالديشي اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  BH 0809879صادر
من دكا يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية البنغالديشية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ MD SAYFUL ALOM ALA
 UDDINبنغالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم BN 0073377
صادر من دكا يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية البنغالديشية
بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ
 ROUFبنغالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم BC 0788860
صادر من دكا يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية البنغالديشية
بجدة مشكوراً.
MD RAKIB UDDIN ABDUR

تقدم إلى مكتب األحوال املدنية
مبحافظة القطيف ـ ميرزا  محمد
جواد املؤمن حامل أساس
احلفيظة رقم  42421تاريخها
21ـ5ـ1404هـ سجل القطيف
يفيد أن شهادة (الوفاة) للمتوفيه
ـ جنيبه علي ابراهيم الهاشم
الصادرة من األحوال املدنية
بالقطيف برقم  7175بتاريخ
26ـ6ـ1427هـ قد فقدت يرجى
ممن يعثر عليها أن يسلمها إلى
مكتب األحوال املدنية مبحافظة
القطيف أو أقرب إدارة أحوال
مدنية منه ألن حيازة هذه الوثيقة
أو إخفائها أو العبث مبدوناتها يعد
مخالفة يعاقب عليها النظام .
تعلن /ـ مؤسسة اجناز الشرق
للنقليات لصاحبها ـ مهدي ناصر
النجراني عن فقد كرت تشغيل
لسيارة مان راس تريال عادي رقم
اللوحة أ ن ق  5120صادرة من
الدمام يرجى ممن يجدها تسليمها

يعلن /ـ
 MOKLESUR RAHMANبنغالديشي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  BK 0459530صادر من دكا
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
البنغالديشية بجدة مشكوراً.

REZAUR RAHMAN BHUIYAN

يعلن/

ـ SHAMOL ALI SHOHIDUL

 ISLAMبنغالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم BC 0646760
صادر من دكا يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية البنغالديشية
بجدة مشكوراً.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في
منطقة الرياض اإلسم ـ شعفه حمد
عظيمان عليان آل ناصر السجل

املدني  1110853064رقم احلفظ
 30829التاريخ 12ـ3ـ1433هـ
املصدر أحوال أبها بطلب تغيير
اإلسم األول ليصبح بعد التعديل ـ
شيخه حمد عظيمان عليان آل ناصر
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
بذلك خالل شهر من تاريخ هذا
اإلعالن.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في
منطقة الرياض اإلسم ـ خجمه حمد
عظيمان عليان آل ناصر السجل
املدني  1032363507رقم احلفظ
 30831التاريخ 12ـ3ـ1433هـ
املصدر أحوال أبها بطلب ـ تغيير
اإلسم األول ليصبح بعد التعديل ـ
مها حمد عظيمان عليان آل ناصر
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
بذلك خالل شهر من تاريخ هذا
اإلعالن.
يعلن /ـ نادر مناحي املطيري
بأنه تقدم لفرع وزارة التجارة
واالستثمار بالرس برغبته بنقل
االسم التجاري املوضح ادناه الى
ملكيته متضمنا ً االعالن البيانات
التالية االسم التجاري ـ محل أورفا
للحلويات رقم السجل التجاري
 1128016875تاريخه 7ـ9ـ1434هـ
مصدره عنيزة اسم مالك االسم
التجاري السابق ـ ريهام سليمان
الفضل اسم من انتقلت اليه ملكية
االسم التجاري ـ نادر مناحي
شاهر املطيري جنسيته سعودي
رقم الهوية  1060406012تاريخه
28ـ4ـ1425هـ مصدره الرس محل
اقامته الرس فعلى من له اعتراض
على نقل ملكيه االسم التجاري
املشار اليه اعاله تقدمي اعتراض
خطي الى فرع التجارة واالستثمار
بالرس خالل شهر من تاريخ
اإلعالن.
تعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة
بأنه تقدم إليها ـ محرم عبداهلل
يحي املزجاجي طالبا ً احلصول
على شهادة ميالد بدل فاقد ألخيه
ـ عبدالوهاب رقم الشهادة 4055ـأ

الثالثاء  07جمادى اآلخرة  1440هـ
 12.02.2019العدد 11458

تاريخ الشهادة 23ـ11ـ1415هـ
الصادرة من مكتب األحوال
املدنية بجدة وأنه على من يجدها
أن يسلمها لألحوال املدنية خالل
ثالثون يوما ً من تاريخ اإلعالن.
يعلن /ـ اشتياق احمد مشتاق
حسني باكستاني اجلنسية عن
فقدان إقامة رقم 2421301033
صادرة من الرياض يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصدرها أو ج:
 0555850627مشكوراً.
يعلن /ـ عبداهلل عماد جابر شجاب
ميني اجلنسية اليمن عن فقد جواز
السفر برقم  06695625الصادر من
جدة بتاريخ 26ـ8ـ2016م تاريخ
االنتهاء 26ـ8ـ2022م يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية اليمنية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ SYED MASOOD ISMAIL
هندي اجلنسية يحمل جواز سفر
رقم  K7412023عن تعديل اسمه إلى
ـ SYED MASOOD MOHAMED ISMAIL
وللعموم جرى النشر.

يعلن /ـ شوجات اهلل انصاري
سميع اهلل انصاري هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  P2969690صادر من جدة
في 7ـ2ـ2017م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الهندية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ محمد صدام حسني هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  M3799063صادر من بتنا في
28ـ11ـ2014م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الهندية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ محمد عاصف محمد
حنيف باكستاني اجلنسية إقامة
رقم  2419537366عن فقد رخصة
قيادة نقل ثقيل تاريخ االنتهاء
20ـ12ـ1443هـ يرجى ممن يجدها
تسليمها ملصدرها مشكوراً.

