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عنرب

توقع نادي الهالل ،أمس ،اتضاح نتائج فحص
األشعة ،الذي خضع له البرازيلي كارلوس إدواردو،
خالل الـ  24ساعة املقبلة؛ ما يقلص فرصة

الطبية للنادي فور خضوعه ،أمس ،إلى األشعة.
وكشف البيان ذاته عن إجراء الفرنسي بافيتيمبي
جوميز ،املهاجم ،فحوصات طبية دورية في بالده،
على أن يعود إلى التدريبات غ ًدا السبت.

مشاركته بعد غ ٍد أمام األهلي ،في ذهاب نصف
نهائي كأس زايد لألندية األبطال.
وأوضح الهالل ،في بيان له ،أن إدواردو ،العب
وسط الفريق األول لكرة القدم ،حضر إلى العيادة

معسكر األخرض
السبب

الموعد
بين  18و 26مارس

يكشف رس قامئة األخرض

الودية األولى

استغالل أيام “فيفا”

الودية الثانية

اإلمارات  21مارس في أبوظبي
المستدعون

غينيا االستوائية  25مارس في الرياض

المدرب

 23العبا

إبراهيم بكري

يوسف عنبر

@ibrahim_bakri

الحبيس
وحمد الله

املدرب السعودي يريح الكبار ..ويواجه اإلمارات وغينيا بوجوه جديدة
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مكة املكرمة – عبد الغني عوض

أرجع يوسف عنرب ،املدرب املؤقت للمنتخب
السعودي األول لكرة القدم ،اعتامده عىل
الوجوه الجديدة ،يف املعسكر املقبل ،إىل
اقتناعه مبنح الدوليني األساسيني قسطا أكرب
من الراحة.

ولفت لـ "الرياضية" عنبر إلى معاناة األساسيني

الشامخ

الصحفي

من توالي املشاركات مع فرقهم ،محليا وآسيويا
وعربيا ،مما دفعه إلى اختيار عناصر جديدة ،هي
األفضل في فرقها ،لتجهيز عدد منها لالستحقاقات
املقبلة.
وخلت قائمة املنتخب ،التي اختارها املدرب املؤقت
وأعلنها احتاد القدم أمس ،من أي العب هاللي أو
نصراوي أو أهالوي ،للمرة األولى ،فيما ضمت 23

المادة  1من الئحة االحتراف

المادة  29من الئحة االحتراف
عدم جواز تسجيل الالعبين إال في الفترتين المحددتين سنويًّا

 3تجارب

فيحاوية يف ديب
املجمعة ـ محمد السناين

يجري نادي الفيحاء اتصاالت مع أندية إماراتية ،لتنظيم
مباريات جتريبية لفريقه األول ،الذي وصل صباح أمس
إلى دبي ،في مستهل معسكر إعدادي.
وأبلغت مصادر خاصة عن تخطيط إدارة الفريق خلوض
 3مباريات جتريبية خالل املعسكر ،الذي ينتهي في 24
مارس اجلاري.
ويغيب الفيحاء عن اجلولة  24من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني ،الرتباط األهلي منافسه ،بذهاب
نصف نهائي كأس زايد لألندية األبطال ،األحد املقبل
أمام الهالل.

منتخب  18عاما
يعسكر  8أيام
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الذهاب
 17و 18و 19يونيو

اتحاد القدم يوافق عىل تأجيل اآلسيوية

الرس ـ فهد البطاح

الالعب هو المسجل في أي نادٍ منتسب إلى اتحاد القدم
بوضعية الهواية أو االحتراف
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رسميا..

عند السكرتارية

حيثيات االحتجاجات الثالثة

الفيصلي
االتفاق
الحزم
تشكيلة تكشف لك كيف تدار لعبة كرة
الخلف
أسامة
هزازي
نايف
القدم في السعودية؟.
خط الهجوم
الحزم
القادسية
األندية أوال ً واملنتخب ثانياً.
عبدالفتاح آدم  -التعاون
ربيع سفياني
علي هزازي
املشجع النصراوي السعيد بعدم
سفياني
حسن شراحيلي  -ضمك
القادسية
االتفاق
انضمام أي العب من فريقه للمنتخب
السعودي حتى ال يصاب باإلرهاق
قبل مباراة الديربي مع الهالل في 29
تدريبية وحملهما شهادة "برو".
مارس ،هو نفسه استنكر عدم انضمام
العبا ،لم يسبق ملعظمهم متثيل املنتخب.
وحتدث عن استناده ملعايير فنية وحتليل معمق،
احلارس العماني ملنتخب وطنه في
وتدخل القائمة معسكرا إعداديا بدءا من االثنني
في اختيار معاونيه .بدوره ،ربط يوسف الغدير
كأس آسيا بحجة اإلصابة.
املقبل وحتى  26مارس اجلاري ،وتواجه منتخبي
بني انضمامه إلى اجلهاز الفني للمنتخب وتدريبه
واألمر نفسه ال يختلف عند املشجع
اإلمارات وغينيا االستوائية ،جتريبيا حتت قيادة
فريق الباطن عدة أشهر هذا املوسم ،مما أكسبه،
الهاللي الذي رفض تصرف العب
اجلهاز املؤقت ،في  21و 25مارس على الترتيب.
املغربلـالعريب
ثاليث
إلى ذلك ،عزا عنبر اختياره يوسف الغديرالشباب
"الرياضية" ،خبرة ميدانية كبيرة
تصريح
يفقد وفق
النصر عبدالرزاق حمداهلل االنضمام
ومشبب
ٍ
الرياض ـ الرياضية
للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا املقبلة في
الستدعائهما من ِق َبل منتخ َبي بلديهما.
وأهلهاملدافع،لنيل ثقة عنبر.
ملنتخب املغرب بحجة ظروفه العائلية،
زياد مدربني مساعدين إلى متتعهما
بقدراتاجلزائري جمال الدين ّ
أيضا ،التونسي فاروق بن مصطفى،
مصر.وبحسب البيان ،يغيب بلعمري وبوصفة بني
بالعمري،
يغيب
ويفقد الشباب ،اً
حارس املرمى ،للسبب نفسه ،لكن لفترة أقل .وأعلن
و مارس ،بينما يغيب بن مصطفى بني و من
واملغربي مبارك بوصوفة ،العب الوسط ،عن فريق
وفي جانب املنتخب السعودي ال يريد
النادي في بيان ،أمس ،تلقي الثالثي استدعاءات
الشباب األول لكرة القدم ،خالل "أيام فيفا" املقبلة،
الشهر نفسه.
أي العب هاللي في قائمة املدرب املؤقت
يوسف عنبر.
دور الـ
اآلسيوي يجعلنا نحرص
التناقض16الذي
ما هذا
على مصلحة املنتخبني العماني
واملغربي أكثر من مصلحة املنتخب
السعودي.
والشيء املؤلم أن اجلماهير املتعصبة
ألنديتها توزع صكوك الوطنية
واخليانة على الالعبني على حسب
مثن النهايئ يف أغسطس ..و 19عضوا يحسمون القرار
مزاجها هناك من يجزم بخيانة على
الرياض ـ عبد الرحمن مشبب
"،
وعددهم  ،بينهم من غرب القارة.
إلى أغسطس في خطاب تسلَّمته ،أمس األول ،األمانة بصفتهما مدعوين ،في بطولة "كوبا أمريكا
حمداهلل ملنتخبي
وعبدالرزاق يوليو.
وأفادت املصادر ،بأن لؤي السبيعي ،رئيس االحتاد
احلبسيالبرازيل بني يونيو و
التي حتتضنها
العامة لالحتاد السعودي.
يتجه املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة
السعودي للعبة وعضو جلنة املسابقات القارية ،أبلغ
ويقضي مقترح التأجيل بإجراء مباريات ذهاب دور
القدم إىل اإلعالن اليوم عن نتائج التصويت عىل
وعن آلية جمع األصوات ،شرحت املصادر نفسها ،أن أمد
الوقت هناك
وفي
عمان
األمانة العامة في االحتاد القاري مبوافقة األندية
الـ في و أغسطس ،واإلياب في و من
نفسأمس،
بانقضاء يوم
واملغرب انتهى
إلى املكتب التنفيذي
إرسالها
تأجيل مثن نهايئ النسخة الجارية من دوري
الشهر نفسه ،اً
السعودية األربعة املشاركة ،الهالل واألهلي والنصر
نتظر أن يعلن االحتاد القاري النتيجة ،اليوم من
أبطال آسيا ،حسبام ذكرت مصادر خاصة
بدال من إجراء الذهاب في و
فيما يُ َ
حسبفتراتميوله.
عاصمةعلى
كواالملبور،لهما
منفييبرر
واالحتاد ،على التأجيل ،كونه يخدم مصلحتها.
ماليزيا ،مع تعديل
مقره
و يونيو ،والعودة في و و من الشهر نفسه.
بـ "الرياضية".
ووافقت األندية األربعة باإلجماع على ترحيل دور الـ
تسجيل الالعبني في حال أيَّدت األكثرية التأجيل.
ويرتبط املقترح مبشاركة منتخ َبي اليابان وقطر،
واملصوتون هم أعضاء جلنة املسابقات في االحتاد،
ما يحدث اليوم مع علي احلبسي
حمداهلل سيناريو ملا حدث
وعبدالرزاق
الخيار
سابق ،فيما يتعلق بانضمام
في وقت األول
العب األهلي عمر السومة والعب
يعوض بيتفا بـ  225ألفا ..والبييش مبنصب استشاري
األول لخالفة بيتفا
”بارصيح كان الخيار
للمنتخب السوري،
خربني
الهالل عمر
بالنسبة إلينا يف مجلس اإلدارة ،وظروف
تكليفه اآلن أفضل من ظروف فرتتيه
الدمام ـ حسام النرص ووليد الصيعري
توزعبأسصكوك
كانت في ذلك
الوقتميتلك عددًا ال
السابقتني ،كون الفريق
كشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة عن
به من النقاط 24 ،نقطة”.
اخليانة والوطنية.
تسليم نادي القادسية البلغاري إيفايلو بيتفا،
الثالثاء  05رجب  1440هـ
 12.03.2019العدد 11486

احتجاجات الهواة
أبانت لـ “الرياضية” مصادر خاصة ،أن جلنة االنضباط
واألخالق ،في احتاد القدم ،لم تنظر بعد ،احتجاجات أندية
الهالل والفيحاء واحلزم على مشاركة  3العبني هواة مع
الوحدة واالحتاد وأحد ،في
الدوري.
الرفاعي
وأبلغت اللجنة نادي
شفهيا ،بأن
احلزم،
ًّ
احتجاجه ال يزال لدى
سكرتارية اللجنة ولم يصل
إلى األعضاء ،وهو األمر
ذاته بالنسبة الحتجاجي
الهالل والفيحاء.
وأوضحت اللجنة ،التي
يترأسها الدكتور أمين
الرفاعي ،للحزم أن البت
في االحتجاجات الثالثة
سيستغرق وق ًتا ،للمراجعة.

ال أحد يتكلم عن قامئة املنتخب
السعودي التي أعلنها املدرب
الوطني يوسف عنرب ،والتي
هي دون شك واضحة أن االتحاد
السعودي لكرة القدم يخىش ردود
الفعل الجامهريية.

19
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المواعيد المقترحة
الذهاب  5و 6أغسطس
اإلياب  12و 13أغسطس

اإلياب
 24و 25و 26يونيو

دوافع الموافقة السعودية
تعديل قوائم الالعبين
تجنب التعارض مع اإلجازة

2019
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القادسية

املقال من تدريب الفريق األول لكرة القدم ،نحو
 60ألف دوالر " 225ألف ريال" ،قيمة شرطه
اجلزائي ،وهو راتب شهرين ،قبل مغادرته مع
معاونيه السعودية ،مساء أمس.
ووفقاً ا للمصادر ،اتخذت إدارة النادي قرار إقالة
اجتماع بعد مغرب أمس األول.
اجلهاز خالل
ٍ
وصوَّت احلضور
باإلجماع على إبعاد
املدرب لسوء النتائج،
فيما اختارت غالبيتهم
بندر باصريح مدرب اًا
مكلفاًا إلى نهاية املوسم.
إثر ذلك ،أبلغت اإلدارة
البلغاري بقرارها ،على
الرغم من رغبته في
االستمرار ،وأعلنت
البيشي
تكليف باصريح في
صباح اليوم ،للتدرب على ملعب نادي الحزم قبل مواجهة فريقه
من
8.00
الـ
يطير فريق االتحاد األول لكرة القدم إلى القصيم في
تمام متأخرة األحد ،فيما عيَّنت ،أمس ،عبد
ساعة
للمحترفين..لبيتفا،
العزيز البيشي ،املدرب املساعد
مستشاراًاالصورة التي التقطت أمس من مقر االتحاد في جدة
وفي
غدا في الجولة  24من دوري كأس محمد بن سلمان
األول ً
فنيا ملساعد الزامل ،رئيس النادي.
ًّ
كعكي عضو مجلس اإلدارة إلى التشيلي كارلوس فيالنويفا صانع
نائبه
وأحمد أن اإلدارة طلبت
لـ”الرياضية” البيشي
يستمع المهندس لؤي ناظر رئيس النادي وحمد الصنيع وأبان
منه ،عصر األحد ،وقبل وقت قصير من
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد)
ألعاب الفريق
اجتماعها ،التأهب لتسلم منصب مدرب الفريق،
لكنه فوجئ ليالاً باختيار مدرب آخر.
وذكر البيشي ،أنه علِم بتكليف باصريح عبر
موقع "تويتر" ،قبل أن يتصل به الزامل ،صباح
أمس ،إلبالغه بتعيينه مستشاراًا بعقد أعلى من
صورة التقطت أمس للبلغاري إيفايلو بيتفا يودع العبي فريق القادسية األول لكرة القدم قبل ساعات من مغادرته السعودية مع مساعديه عبر
عقده مساع اًدا للمدرب.
(المركز اإلعالمي ـ القادسية)
مطار الملك فهد في الدمام ..ويظهر في الصورة محمد خبراني وفيصل مسرحي وعبد هللا البيشي

أقول:
ال يبقى إال أن
األرسار
معروفةاالنضمام ملنتخب
أن يرفض العب
وطنه ليس باألمر اجلديد ،يحدث هذا
“بندر بارصيح يعلم متا ًما أرسار فريق
العالم ،هناك
دول
من
النادي ،وسبق
من أبناء
كثيرهو ابن
األمر فيالقادسية،
له تدريب الفريق وتسجيل النجاح معه .نحن
بتعاونأن تلعب
وطني
واجب
من ينظر لها
واملقبل أفضل
متفائلون بالتغيري،
الجميع ،ألن يدًا
تصفق” .اجلانب اآلخر
واحدة الوفي
وطنك،
مع منتخب
هناك من ينظر لها أنها حرية شخصية
لالعب .ال
تفريط يدرك املشجع السعودي
الشيء املهم أن
أنه لن يكون أكثر حبا ً من الالعب
واملباريات
ريا،
األجنبي “إقالة بيتفا
تأخرت كث ً
والاملقبلةعالقة لنا
وطنه،
ملنتخب
ال تحتمل استمرار التفريط يف النقاط،
بنظام
بارصيح أن يخوضها
وعىل بندر
وعىلاالنضمام
يرفض
أجنبي
بأي العب
الكؤوس .الفرتة املقبلة صعبة،
نحناملسؤولية تجاه
وطنه،يستشعروا
ملنتخب الالعبني أن
مسؤولون فقط عن
فريقهم ،السيام األجانب منهم”.
املنتخب السعودي ال أكثر.

بطل آسيا..
مخرجا طوارئ وعازل يف الحزم
بني املاريوت وإعداد القادة
قبل االتحاد..

تطورات تحضريات األخرض

الرس ـ فهد البطاح

الرياض – مازن العرسج

اختارت إدارة املنتخب السعودي لكرة القدم
حتت  20عا ًما ملعب معهد إعداد القادة ،في
الرياض ،مقرًّا حلصصه التدريبية ،خالل األيام
الثالثة املقبلة ،قبل املغادرة الثالثاء صوب مدينة
مورسيا اإلسبانية ،استكماال ً ملعسكره.
وبحسب مصادر مطلعة ،يتجمع الالعبون،
ت بد ًءا من الساعة  8.00مساء،
اليوم على دفعا ٍ
في فندق ماريوت املطار في مستهل معسكرهم

الفيصيل

يلغي رحلة مرص

الرياض ـ مازن العرسج

املجمعة ـ محمد السناين

يخوض املنتخب السعودي لكرة
القدم حتت  18عاما ً معسكرا ً
إعدادياً ،لـ  8أيام ،مطلع إبريل
املقبل ،حتت قيادة مشبب زياد،
مدربه.
وأشارت مصادر خاصة بـ
"الرياضية" إلى استقرار إدارة
املنتخب على تنظيم املعسكر بني
مدينتي الرياض وجدة ،بني  1و8
إبريل ،استعدادا ً للتصفيات املؤهلة زياد
لنهائيات كأس آسيا حتت  19عاما ً
 .2020وتقدمت السعودية بطلب الحتضان مباريات
مجموعة من التصفيات بني  2و 10نوفمبر املقبل.

ألغى نادي الفيصلي ،أمس ،فكرة تنظيم
معسكر إعدادي في مصر خالل فترة التوقف
املقبلة ،وهو ما عزته مصادر “الرياضية” إلى
استدعاء  3من العبيه إلى املنتخب السعودي
األول لكرة القدم.
ووفقً ا للمصادر ذاتها ،كان النادي يخطط
لسفر الفريق األول إلى مصر غ ًدا ،وخوض
معسكر بني مدينتي اإلسماعيلية و 6أكتوبر
بواقع  4أيام في كل منهما ،مع حتديد 24
مارس اجلاري موع ًدا للعودة إلى السعودية.
لكن استدعاء مصطفى مالئكة ويزيد البكر
وسلطان مندش إلى املنتخب ،في قائمته املعلنة
صباح أمس ،تسبب في إلغاء الفكرة.

يفتح نادي احلزم مخرَجي طوارئ على أرضية ملعبه في الرس بتوصية من اللجنة احلكومية
وضمت ممثلني عن الهيئة العامة للرياضة والشرطة والدفاع املدني.
التي زارته أخيراًا،
َّ
ووفقاً ا ملصادر خاصة بـ "الرياضية" ،أصدرت اللجنة توصيات أخرى ،بينها تقوية
اإلضاءة في املدرجات ،وإكمال تغطيتها بسقف عازل.
وبدأت شركة خاصة ،أمس األول ،استكمال تركيب العازل .وذكرت املصادر ،أن النادي يخطط
لتنفيذ التوصيتني اخلاصتني مبخرَجي الطوارئ واإلضاءة ،خالل األسبوع اجلاري ،قبل
احتضان مباراة االحتاد ،السبت املقبل ،في اجلولة الـ  24من الدوري.

التحضيري ملونديال الشباب ،فيما تبدأ
تدريباتهم ،في إعداد القادة ،عصر غ ٍد السبت،
حتت قيادة خالد العطوي ،مدربهم .ويخوض
األخضر ،بطل آسيا حتت  19عا ًما ،2018
تدريبني آخرين األحد واالثنني املقبلني على امللعب
ذاته ،فيما يتوجه فجر الثالثاء املقبل إلى إسبانيا،
جتريبيا نظيره األوروجوياني
التي يواجه فيها
ًّ
في  23مارس اجلاري واألرجنتيني في  25من
الشهر ذاته ،فيما يعود في  27منه.

فارس المفلح
المدير التنفيذي لنادي القادسية

إلغاء معسكر إعدادي
األسبوع الماضي لنقص
عدد الالعبين

سبب النقص تحفظ
أندية على إرسال العبيها
إلى المعسكر

يبدأ معسكر بديل
الجمعة المقبل ،تتخلله
رحلة إلى إسبانيا

يواجه األخضر
األوروجواي واألرجنتين
تجريبيًّا

األخرض

05

الوصول إلى
إمكانية اللعب
أساسيًّا

مالمسة
الكرة أثناء
التدريبات

الرياض ـ مازن العرسج

2019
مارس القدم حتت
13السعودي لكرة
"الرياضية"املنتخب
تلقت إدارة

المشاركة
الطبيعية في
التدريبات

04

املقيمون

لعب دقائق
معدودة في
بعض المباريات

جدة ـ عبد الله أحمد

“الرياضية”  8مارس 2019

محمد الفرحان
قائد فريق القادسية المعتزل

هوساوي قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
العودةمن حق املشجع السعودي التدخل في
يقرتب من هل
عالقة الالعب األجنبي مع منتخب وطنه؟.
خطة إعادة هوساوي تدريجيا
هنا ًّيتوقف نبض قلمي وألقاك
03
02
01
بصـحيفتنا "الرياضية" ..وأنت كما أنت
جميل بروحك وشكرا ً لك..
الخضوع
الختبارات
لياقية

يواجه األرجنتني واألوروجواي

غازي عسيري
مدير فريق القادسية

يحارضون الحكام

يخطِّ ط معتز هوساوي ،مدافع فريق األهلي
األول لكرة القدم ،لالجتماع نهاية األسبوع
اجلاري مع التونسي حامت جمعة ،رئيس
اجلهاز الطبي ،واملصري إبراهيم إسماعيل،
اختصاصي العالج والتأهيل ،بعد خوضه
برنامج تأهيل ولياقة في دبي.
الرياض
وبحسب مصادر “الرياضية” ،عاد
هوساوي ،مساء أمس األول ،إلى جدة،
قاد اًما من املدينة اإلماراتية ،التي أمضى
فيها ثالثة أسابيع .وذكرت املصادر ،أن
املرحلة املقبلة من تأهيله ،هي مرحلة بدء
فعليا إلى املالعب وفق خطة متدرجة
العودة ًّ
يضعها جمعة وإسماعيل.

ـ الرياضية

عا اًما ،أمس ،موافقة نظيريه األرجنتيني
القدم تنظيم
ينوي االحتاد السعودي لكرة
جتريبيا ،الشهر
واألوروجوياني على مواجهته
صورة التقطت أمس لعبد هللا البترجي رئيس
ًّ
اجلاري في إسبانيا.
األهلي يتابع تدريب الفريق األول
اسيويا املصطلحات
على
دورات للحكام ،للتأكيد
ووفقاً ا ملا أبانته مصادر موثوقة ،يواجه املنتخب
في طشقند حيث يلعب اليوم
(المركز اإلعالمي ـ األهلي)
السعودي ،الذي يدربه خالد العطوي ،نظيره
القانونية الواردة في اللوائح والفوارق
األوروجوياني في مارس ،فيما يواجه
األرجنتيني في أو من الشهر نفسه.
بينها .ووفقً ا ملصادر "الرياضية"،
صورة التقطت أمس من أعمال استكمال تركيب عازل أعلى مدرجات الحزم
يبدأ
وبعد إلغاء معسك ٍر له األسبوع املاضي،
تصوير :فهد البطاح
األخضر ،الذي يستعد ملونديال الشباب
الرياض،فيفيمابولندا،يطير األهيل سيحاضر مقيمو احلكام في الدورات،
معسكراًا آخر ،اجلمعة املقبل ،في
توصيات تجهز امللعب للكبار
الالعبني
يقلص متأخرات
خضعوا
بعدما
إلى إسبانيا في مارس ،ويتحضر فيها حتى
منه ،على أن يكمل استعداداته في الرياض حتى
جدة ـ عبد السالم الشهري
األسبوع املاضي،
03
02
01
إبريل املقبل.
صرفت إدارة النادي األهلي راتب شهرين لالعبي الفريق األول لكرة القدم واجلهاز الطبي،
أيام
3
من
دورة
إلى
املونديال
يف
املنتخب
مجموعة
حسبما أبانت مصادر خاصة بـ "الرياضية" .في الوقت نفسه ،حددت اإلدارة موع اًدا آخر
لصرف راتبني ألعضاء اجلهازين الفني واإلداري .وأوضحت املصادر نفسها ،أن الالعبني
نظمتها جلنة احلكام
تبقَّت لهم رواتب ثالثة أشهر.
الرئيسة ،وشاركت
فيها جلنة االنضباط
واألخالق.
وهدف الدورات
املوجهة إلى املقيمني
واحلكام ،شرح
جالل
كيفية تدوين التقارير
اخلاصة باملباريات ،مبصطلحات دقيقة،
إلسهامها في حتديد العقوبات االنضباطية،
حسبما أفادت املصادر ذاتها.
ويترأس خليل جالل جلنة احلكام الرئيسة
صورة التقطت أمس لفهد المدلج رئيس نادي الفيصلي يزور مركز جامعة المجمعة الدولي
منذ فبراير املاضي ،خلفً ا لإلجنليزي مارك
لتقنيات التأهيل واألطراف االصطناعية وبرفقته مساعد المويس األمين العام للنادي
كالتنبيرج.
(المركز اإلعالمي ـ الفيصلي)
وأعضاء الجهاز الطبي للفريق األول
20

23

25

26
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تركيب سقف عازل أعلى
سطح المدرجات
الهدف:
حماية الحضور من األمطار
والحرارة واألصوات الخارجية

فتح مخرَجي طوارئ من
المدرجات على أرضية الملعب
الهدف:
سرعة اإلخالء في حال وقوع
أي طارئ

تقوية اإلضاءة في
المدرجات
الهدف:
الحيلولة دون وقوع حوادث
ناجمة عن االزدحام

فرنسا

27
8

بنما

مالي

www.arriyadiyah.com

ملسات
فوسايت
بدأت تظهر

السومة
ودجانيني
ثنايئ مرعب

اإلصابات
أخفت عمل
جويدي

قهوجي:
األهيل
يعاين

الهالل
األقرب
إىل الدوري

الجمعة  08رجب  1440هـ
 15.03.2019العدد 11489

الالعب السابق
يشخص الواقع
قبل املوقعة
العربية
حوار :عبد الغني الرشيف

متثل مواجهة فريقي الهالل واألهيل يف نصف نهايئ بطولة كأس زايد
لألندية األبطال “البطولة العربية” ،أهمية بالغة للفريق األهالوي أكرث من فريق
الهالل ،كونه فقد حظوظه بشكل كبري يف املنافسة عىل لقب الدوري ،فيام
يأمل الهالل أن يواصل متيزه يف البطولة ويضيف لقباً جديدا ً يف سجله.
وع ّد خالد قهوجي العب وسط األهيل السابق ،أن مواجهة األهيل والهالل
عربياً ستكون صعبة ،خاصة يف مباراة الذهاب.
وأوضح قهوجي يف حواره مع “الرياضية” أن األوروجوياين خورخي فوسايت
مدرب األهيل لو فكر يف اللعب بأسلوب دفاعي سيضع فريقه تحت الضغط،
وعليه أن يستغل قوة فريقه الهجومية للعمل عىل الضغط القوي عىل خطوط
الهالل.
وع ّد القهوجي أن الدوري ال يزال بني الهالل والنرص ،وس ُيحسم من خالل
مواجهتهام نهاية مارس الجاري.

01

أين خالد قهوجي؟

موجود في املدرسة اإلسبانية ،نقدم صناعة العبي
كرة القدم لألبناء الصغار ،وفي جمعية االهتمام
بالالعبني القدامى واحلاليني وأسر الالعبني
املتوفني.

02

لكن لك بعض الترصيحات والتغريدات التي
يعدّها بعضهم إساءة وبعضهم يجدها
غريبة؟

أعرف أن احلقيقة أحيانا ً غير مرغوب فيها ،وبعض
الكذب يوصلك سريعا ً ويجد ترحيباً ،لكنني لن
أكذب ،واألهم أن حتاسبني على ما أقول وليس ما
يفسره اآلخرون ،أو من يضع عناوين بعيدة عن
احلقيقة لإلثارة.

03

أال تخىش خسارتك للجامهري؟

محبة اجلماهير كنز وال أحد يعمل على خسارة
الكنوز ،لكن الكنز هنا اجلماهير الواعية ،أما غيرها
فلدي استعداد خلسارتهم.

04

أجدك بعيداً عن األندية ..هل هو ندم عىل
مزاولة كرة القدم أم كره لبيئة األندية؟

ال ندم وال كره ،لكن حياتي اجلديدة تتطلب مني
احلضور في نفس وقت احلضور في األندية،
وكيف أكره اللعبة واألندية التي ساهمت في
أن يجد خالد الفرصة ملزاولة هوايته ومعرفة
اجلمهور له وخدمة وطنه عبر هذا اجملال؟

05

لو قدر لك العودة للعب أين ستذهب؟

نفس بدايتي القدمية ،األهلي ،وأعتقد أن الظروف
تغيرت وتساعد أكثر على البروز وتقدمي
مستويات مرضية والبقاء ملدة أطول.

06

ما هذه الظروف؟

نظرة األندية واجلماهير لالحتراف ،واملتابعة
من اجلنسني في امللعب ،أي تستطيع أسرتك
مشاهدتك في امللعب ،وأيضا ً ما وصلت له التقنية
اإللكترونية ،التي جعلت من العالم قرية صغيرة
تساعد على االنتشار.

خالد قهوجي
الميالد1975 :

07

08

ملن التفوق الفني؟

ال أحد يعلم الغيب ويصعب التكهن بالنتيجة
أو من سيفوز ،فالهالل مكتمل ويريد مواصلة
االنتصارات ،واألهلي اليوم متعاف نسبياً ،وعودة
عمر السومة لها وقع كبير على الفريق ،إضافة إلى
رغبة الالعبني في االنتصارات وتعويض ما فاتهم،
ومثل هذه املواجهات تعتمد على استغالل الفرص
والسيطرة على وسط امللعب ،واللعب بتوازن،
ألن فتح امللعب من أي فريق سيضع اآلخر في
مشكالت عديدة ،والتفوق سيكون للفريق الذي
يسيطر على وسط امللعب ،ويلعب بهدوء وثقة
ويستغل الفرص املتاحة.

09

من يستطيع من نجوم الفريقني صنع
الفارق؟ ومن أقوى هجومياً؟

الفريقان متشابهان في أمور كثيرة ،فلديهما
عناصر مهمة من الالعبني احملليني ،كذلك
يتشابهان في النهج الهجومي ،وميتلكان العنصر
املكمل املفاجئ ،إضافة إلى امتالكهما لالعبي
الوسط املؤثرين ،إال أن الكلمة األقوى قد تكون
للهدافني عمر السومة وبافيتيمبي جوميز ،وال
تستطيع متييز أحدهما عن اآلخر إال بعدما يقدمانه
في نهاية املباراة ،وهناك أسماء محلية تصنع
الفارق ،وحضور أسماء مميزة في الفريقني أمر
سيزيد من قوة املواجهة ،ويجعلنا نستمتع مبباراة
فنية قوية ،وأعتقد أن فوساتي مدرب األهلي لن
يغامر هجومياً ،ألن هذه مباراة ذهاب ،وهناك
مواجهة احلسم في اإلياب على ملعبه ،وسيلعب
بتوازن عكس زوران ،الذي سيرمي بكل قواه
حلسم املباراة من الذهاب ،وفي رأيي أن الضغط
الكبير واإلرهاق من توالي املباريات يجعالن
األفضلية ملن ميتلك البديل اجلاهز.

مكان الميالد :جدة
المشاركات:

كيف ترى مواجهة األهيل والهالل عربياً؟

مباراة األهلي والهالل كبيرة بكل املقاييس على
مستوى حجم الناديني وإمكانات الالعبني وخبرة
املدربني ،وتأثير جماهير كل منهم ،ومستوى
التغطية اإلعالمية واملتابعة داخل السعودية
وخارجها ،فهنيئا ً ملن يجد فرصة اللعب فيها،
ودائما ً مواجهات األهلي والهالل تكون ممتعة
ومميزة ،من ناحية العطاء الفني واللعب الهجومي
املفتوح من الفريقني ،ولذلك نستمتع بجمالية
الكالسيكو وروعته .وجمال األداء الهجومي هو
في مشاهدة أهداف وجمل فنية ملا يضمه الفريقان
من جنوم كبيرة ومميزة.

المركز :وسط

 2005ـ 2006

 1994ـ 2004
األهلي

2010
الربيع

االتحاد

اإلنجازات:

 1418ـ 1422
كأس ولي العهد

 1421ـ 1422

بطولة األمير فيصل بن فهد

10

ما أجمل مباراة لعبتها ضد الهالل وكم
سجلت يف مرمى الهالل؟

عدة مباريات ،مواجهة في مسابقة كأس ولي
العهد عام 1418هـ ،ومواجهة في املربع الذهبي
عام 1419هـ ،واحلمد هلل سجلت لألهلي
 9أهداف تقريباً.

11

من يتحمل أسباب ابتعاد األهيل عن
املنافسة عىل الدوري؟ وهل هي أسباب
فنية من املدرب أم إدارية؟

كرة القدم لعبة جماعية ،الفوز للجميع
واخلسارة على اجلميع وإن كانت اإلدارات في
كل العالم تالم أكثر ،ألن بيدها القيادة ،وأعتقد
أن العمل اجلماعي هو الطريق األمثل لنجاح
واختيار املدرب ،والقناعة في االختيار أكثر
أهمية ،وذلك بأن تضع الهدف الذي ستلعب
من أجله ،إما الدوري أو كأس امللك أو آسيا
أو العربية ،ألن من الصعب أن تقاتل على كل
اجلبهات وأنت ال متلك أسلحة التفوق ،وأهمها
مدرب متمرس والعبون أكفاء.

12

هل فعال دفاع األهيل ضعيف؟ أم أن
هناك أخطاء يف التمركز؟

يعاني األهلي فعال ً من ضعف في هذا املركز
مع انتقال أسامة هوساوي وإصابة معتز
هوساوي ،لكن جتتهد اإلدارة في تعزيز هذا
املركز بعدة تعاقدات ،ورمبا البرازيلي سانتوس
يكون داعما ً قويا ً للدفاع ،إضافة إلى إعطاء
الفرصة للعناصر الشابة ،كما أن بروز
عبد الباسط هندي في املباريات األخيرة أمر
جيد وإيجابي ،ومع عودة معتز هوساوي
والعمل الفني على معاجلة األخطاء الدفاعية
سيكون األمر أفضل ،وفي املباريات األخيرة

1422
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كان دفاع األهلي متماسكا ً أمام قوة هجوم السد
القطري ،وهجوم القادسية في الدوري.

13

تألق عمر السومة ودجانيني كيف تراهام
كثنايئ عىل دفاع الهالل؟

هجوم األهلي أحد أهم أسلحته في املباريات،
وهما من أبرز الالعبني احملترفني في الدوري
بأكمله ،فاملؤكد أن اجلميع يعمل لهذا الثنائي
ألف حساب ،ودفاع الهالل أيضا ً قوي خاصة
في األطراف ،وإن كان هناك مشكالت في
العمق ،لكن دور احملور الدفاعي سيكون له
تأثير في دعم الدفاع ،وإبعاد خطورة الثنائي
السومة ودجانيني.

14

هل اختيار جويدي مدربا من البداية كان
خطأ؟ أم أنه مل يوفق يف اختيار طريقة
اللعب املناسبة؟

جويدي بدأ جيدا ً وأقنع األهالويني ،لكنه عانى
من إصابة العبني مميزين ،كما كانت هناك
أخطاء فادحة من العبني اعتمد عليهم ،كل هذا
أدى إلى عدم ثبات التشكيل وطريقة اللعب،
وإلى سوء النتائج ،وسوء العالقة بني األهلي
واملدرب ،ما أدّى إلى االستغناء عنه ،وأيضا ً عدم
الثبات على تشكيلة وطريقة موحدة.

15

يف رأيك ..هل سينجح فوسايت مع
األهيل؟

بوادر النجاح موجودة ،فهو مدرب صاحب
خبرة كبيرة في عالم التدريب ودراية بالكرة
في املنطقة اخلليجية ،وأعتقد أن هناك بوادر
حتسن في املنظومة الدفاعية لألهلي ،حيث قلّت
أخطاء الدفاع ،وعلى الرغم من أنه من الصعب
احلكم على املدرب فوساتي ،إال أننا نستطيع

1423

البطولة العربية

رؤية عمله اجليد وملساته الواضحة في حتسن
الفريق.

16

ابتعاد األهيل عن لقب الدوري ..هل
سيحد من طموحه عربياً وآسيوياً؟

بالعكس سيحاول الفريق تعويض ما فات عبر
البطولتني العربية واآلسيوية ،وإسعاد اجلماهير
واحملبني في األهلي ،الذي من الطبيعي منافسته
على كل البطوالت.

17

يف رأيك هل سيكون الدوري أقرب للهالل
أم النرص؟ وهل املستوى الفني مرتفع؟

للهالل أقرب ،لكن النصر موجود وأمامه مباراة
ديربي لتقليل الفارق النقطي بينهما ،وأي إخفاق
هاللي سيكون مبثابة اقتناص الصدارة للنصر،
وبنظرة سريعة على معظم الفرق ،أجد أن
املستوى الفني قد ارتفع ،وهناك منافسة قوية
في الصدارة والهبوط وحتى مراكز الوسط،
إضافة إلى األداء الفني الذي ارتفع مع وجود
الثمانية أجانب .هناك مشكلة واحدة فقط ،وهي
كثرة إقاالت املدربني وتغيير الالعبني األجانب
في الشتوية ،وموضوع إقاالت املدربني البد من
إيجاد حل لها ،بسبب كثرتها في دورينا.

18

هل أنت مع استمرارية الثامنية أجانب؟ أم
مع تقليص العدد؟

استمراريتهم لها إيجابيات ،منها زيادة قوة
التنافس وخاصة لألندية التي تختار الالعبني
األجانب بشكل رائع وتتفوق في اختياراتها.
اجلميع شاهد ارتفاع املستوى الفني املوسم
اجلاري ،وتقليصهم سيكون له فوائد أيضاً،
خاصة في ظهور مواهب شابة محلية وتقليل
املصروفات املالية.

العنرب :قدمنا موسام مثاليا
الرياض ـ مازن العرسج

أوضح محمد العنبر مساعد مدرب فريق السد
األول لكرة القدم أن ما قدمه فريقه في هذا املوسم
خالل مشاركته في دوري الثانية يعد مثالياً.
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وأكد لـ"الرياضية" العنبر قائال ً :نرى أن ما قدم
في املوسم األول لنا في دوري الثانية مثالي خاصة
أننا أمضينا فترة طويلة جدا ً لم نشارك في هذا
الدوري.

وأضاف :نعلم أن املنافسة على الصعود صعبة
للغاية في ظل مشاركة فرق متلك خبرة أكثر
منا ،لكننا سننافس على الصعود حتى آخر جولة
والتوفيق بيد اهلل عز وجل.
نادي البكريية
أحد أندية
منطقة
القصيم

ينتظر إعالن الصعود التاريخي

الرئيس
عبدالرحمن
الحضيف

الدرجة
الثانية

تاريخ التأسيس
 1382هـ

المدرب
التونسي
محمد دحمان

األلوان
األبيض
والبنفسجي

جاء اختيار االتحاد السعودي لكرة
القدم للمدرب الوطني يوسف
عنرب لتدريب املنتخب مؤقتاً خالل
املرحلة القادمة موفقاً ،وأمام
املنتخب استحقاقات ودية دولية.
واختيار عنرب جاء مؤقتاً إىل حني
انتخاب اتحاد جديد يبدأ يف رسم
اإلسرتاتيجية القادمة ملدة أربع
سنوات ،وتحديد الهدف الرئيس
للمرحلة القادمة.

الرياض ـ مازن العرسج

أصبح فريق البكريية
األول لكرة القدم أقرب
فرق دوري الثانية
وصوالً إىل دوري األمري
محمد بن سلامن ألندية
األوىل ألول مرة يف
تاريخه إذ بات بحاجة
إىل الفوز من مواجهته
اليوم أمام الجندل
ليحسم أمر صعوده
قبل نهاية الدوري بـ3
جوالت دون النظر إىل
بقية النتائج األخرى.

يتطلع فريق البكيرية األول لكرة القدم إلى تحقيق إنجاز تاريخي اليوم يتمثل في صعوده إلى دوري األولى للمرة األولى في تاريخه بعد موسم واحد فقط قضاه
في دوري الثانية منذ صعوده من دوري الثالثة وذلك عندما يحل ضيفاً على فريق الجندل في مواجهة مفصلية له ,وفي الصورة التي التقطت أمس من تدريبات
(المركز االعالمي ـ البكيرية)
فريق البكيرية يظهر سلطان الحربي وحسن هوساوي وفهد الحربي خالل المناورة التي تسبق موقعة الجندل

املقعد األول

الغزوة

في حال فوز البكيرية في لقائه اليوم أمام اجلندل سيكون الصراع مثيرا ً على
املركز الثاني بني  4فرق وهي احلجاز  35واجلندل والتقدم  31نقطة لكل منهما
ومن بعدهما فريقا الساحل والسد  29و 28نقطة.

يبدو أن فريق الغزوة أقرب الفرق
تهديدا ً بالهبوط إلى مصاف أندية
الدرجة الثالثة من اجملموعة األولى،
ويحمل فريق الغزوة في رصيده
 9نقاط جمعها من  18مباراة وبات
بحاجة إلى معجزة لينجح في
الهروب من شبح الهبوط إذ تفصله
بني أقرب املنافسني  7نقاط وهي
فرق الصقور والرياض واملزاحمية
برصيد  16نقطة األمر الذي يجعله
يحتاج إلى حصد  9نقاط من أصل
 12نقطة متاحة بشرط عدم حتقيق
املنافسني الثالثة أي نقطة جديدة.

شبه محسوم

أقرب املهددين

مالمح

غري واضحة
صورة التقطت أمس من تدريبات فريق الجندل (المركز اإلعالمي ـ الجندل)

الثانية..

تنافس مثري

يتصدر اجملموعة الثانية فريق الثقبة برصيد  34نقطة إذ بات تفصله عن فريق
حطني صاحب املرتبة الثانية نقطتان ويأتي من بعده فريق وج برصيد 29
نقطة ثم اخللود والشرق  28و 26نقطة على التوالي.

ال تبدو املالمح واضحة في
اجملموعة الثانية حول هوية
الهابطني إلى دوري الدرجة الثالثة
مع تبقي  4جوالت على الهبوط،
ويأتي فريقا احلائط والعربي
في املرتبتني الـ 12والـ 13على
التوالي برصيد  19نقطة لكل منهما
وتفصلهما عن أقرب املنافسني
نقطة إلى  3نقاط وصوال ً إلى فريق
الوطني صاحب املرتبة السادسة
برصيد  22نقطة مما يؤكد أن أمر
الهبوط سيكون مؤجال ً إلى األمتار
األخيرة من الدوري.

اليحيى

هداف الدوري

صورة التقطت أمس لتدريبات فريق الثقبة

(المركز اإلعالمي ـ الثقبة)

يتصدر عبداهلل اليحيى العب
نادي السد قائمة هدافي الدوري
برصيد  11هدفا ً متساويا ً مع
البرازيلي جيرالدو العب نادي
الساحل ،فيما يأتي ثانيا ً أمير
عمراني العب السد برصيد 10
أهداف ،وثالثا ً التشادي محمد كيتا
العب نادي البكيرية بـ 9أهداف.

دحامن:

أمامنا مباراة التاريخ
الرياض ـ متعب العبدالهادي

أوضح التونسي محمد دحمان مدرب فريق البكيرية
األول لكرة القدم أن فريقه أنهى استعداداته للقاء
نادي اجلندل في املباراة املهمة التي س ُتلعب للتاريخ.
وأضح لـ"الرياضية" دحمان قائال ً :البكيرية
يلعب املباراة بفرصتني الفوز أو التعادل حتى
يحقق اإلجناز التاريخي بينما يلعب املنافس اجلندل
بفرصة واحدة وهي الفوز ال غيره حتى يدخل
املنافسة على الصعود ،مشيدا ً مبستوى اجلندل
في الدوري وامتالكه لعناصر مميزة ،ومؤكدا ً أنه
منافس صعب.
وختم دحمان حديثه بقوله :البكيرية جاء لهذه
املباراة للفوز واحلصول على النقاط الثالث التي
تعزز صدارته وضمان لعب نهائي الدوري على
ملعبه ،شاكرا ً إدارة النادي على دعمها الدائم للفريق.

دحمان

الحضيف:

ترتيب فرق املجموعة الثانية

البكيرية  42نقطة

الثقبة  34نقطة

الحجاز  35نقطة

حطين  32نقطة

الجندل  31نقطة

وج  29نقطة

املدرب الوطني يوسف عنبر من خيرة
املدربني الذين يحظون بالثقة من
اجلميع ،وهو كفاءة أثبتت جناحها
وصاحب خلق رفيع ،وهذه املرحلة
متابعا للدوري السعودي
تتطلب مدربًا
ً
جيداً ،وسيكون غياب العبي النصر
والهالل واألهلي والشباب إيجابيا ً
للمنتخب إلتاحة الفرصة أمام أسماء
جديدة تدعم املنتخب في املرحلة القادمة.
منتخبنا مير اآلن مبرحلة انعدام وزن
بعد مشاركته الضعيفة في كأس العالم
ألسباب كثيرة ،منها اإلدارية ومنها
الفنية ،املنتخب يحتاج إلى عمل كبير
إلعادة صياغته من خالل جهاز فني
يقوده مدرب طموح ،ويفضل أال يكون
مشهورا ً ومعروفا ً على مستوى العالم؛
فمثل هذه العينة من املدربني جاءت
بإغراءات مالية وليس هدفها العمل
بإخالص وحتقيق النجاح!
اإلعالن عن تشكيلة املنتخب أمس
أظهر انضمام العبي أندية الوسط
وهم الذين كان يتخطاهم االختيار في
املواسم املاضية ،املدرب عنبر منح
هؤالء الفرصة بسبب الظروف التي قد
تكتشف لنا أسماء تكون رافدا ً ملنتخبنا
في السنوات القادمة لدعم املنتخب
باملزيد من العناصر املوهوبة ،التي
تضمن استمرارية تفوق املنتخب في
حال ابتعاد النجوم بسبب انخفاض
مستواهم أو اعتزالهم ،كل التمنيات
ملنتخبنا الوطني بالتوفيق..

نوافذ:
ـ البطولة العربية تشهد األحد مواجهة
سعودية مهمة بني الهالل واألهلي
وضمان تواجد سعودي في النهائي
ال شك مكسب كبير ،ورغم أن الهالل
مرشح لبلوغ النهائي ،إال أنني أتوقع أن
املتأهل منهما هو البطل بغض النظر عن
الطرف الثاني ،وال شك أنها بطولة مهمة
في ظل اجلوائز املالية الكبيرة ألصحاب
املراكز الثالثة األولى..
ـ على املدير الفني للنصر فيتوريا
االعتماد بشكل أكبر على الشباب في
مباريات التصفيات اآلسيوية املتبقية
أمثال اجلميعة والشمالن واملاس
والبريكان والغشيان ،ومنحهم الثقة،
ومثل هذه املواهب تتحني مثل هذه
الفرص لتثبت جدارتها وتنطلق لعالم
النجومية مع الفريق األول ،وتوفر على
النادي عشرات املاليني لدعم صفوف
الفريق من الالعبني احملليني.
وعلى دروب اخلير نلتقي،

مباريات اليوم

مواجهة مفصلية
ترتيب فرق املجموعة األوىل

@abdulkarim_zaml

املنتخب
وعنرب!..

دوري الثانية يدخل األمتار األخرية ..ورصاع عىل البطاقات الـ4

ويشهد دوري الدرجة
الثانية هذا املوسم صراعا ً
مثيرا ً بني الفرق بعد زيادة
عدد املشاركني للمرة
األولى إلى  24فريقا ً
قسمت على مجموعتني،
إذ تصعد ألول مرة 4
فرق بعدد فريقني من
كل مجموعة فيما تهبط
 4فرق بعدد فريقني من
كل مجموعة إلى مصاف
أندية دوري الدرجة الثالثة
"املناطق" .وتلعب اليوم
 12مواجهة في اجلولة
الـ 19من الدوري الذي
يشهد خوض الفرق 22
جولة وستكون األنظار
مسلطة بشكل أكبر على
موقعة فريقي اجلندل
والبكيرية التي يحتضنها
ملعب نادي العروبة
في اجلوف إذ سيحسم
من خاللها أمر الصاعد
األول في حال فوز فريق
البكيرية بنتيجة املباراة.

عبدالكريم الزامل

الثقبة

الرياض

حطين

التقدم

الجبيل

الدرعية

العربي

الساحل

الخلود  28نقطة

الرياض ـ متعب العبدالهادي

أوضح عبد الرحمن احلضيف رئيس نادي البكيرية أن مباراة
اليوم أمام اجلندل في اجلولة التاسعة عشرة من دوري
الدرجة الثانية تعد مفصلية في مسيرة الفريق في الدوري،
مشيرا ً إلى أن نتيجها اإليجابية بالتعادل أو الفوز سيتحقق
من خاللها اإلجناز للفريق بالصعود إلى دوري األمير محمد
بن سلمان للدرجة األولى.
وأضاف :فوزنا اليوم سيكون اإلجناز التاريخي الذي
سيسعد جماهير النادي للمرة الثانية وخالل عام واحد فقط
إذ صعد الفريق املوسم املاضي إلى الدرجة الثانية ويسعى
إلى الصعود في املوسم احلالي إلى دوري األمير محمد بن
سلمان ،مشيرا ً إلى أن هذا العمل أتى بعد توفيق اهلل نتيجة
عمل احترافي مت التخطيط له منذ توليه رئاسة النادي قبل
موسمني ونصف املوسم.

الحضيف

عفيف

الشرق

الوطني

الخلود

الجندل

البكيرية

األخدود المزاحمية

الحجاز

الغزوة

الدرع

عرعر

وج

الحائط

الصقور

السد

www.arriyadiyah.com

الجوعي ..الظهور األول

بريدة ـ عبد الله العبيد

أشرك البرتغالي إميانويل مدرب فريق التعاون األول
لكرة القدم عبد اهلل اجلوعي في مواجهة فريقه ضد

التعادل

الفتح ،حيث يُع ّد أول ظهور لصاحب الـ” 23عاماً”،
وكان التعاون وقّع مع اجلوعي خالل الفترة الشتوية
املاضية حتى عام  .2022وانطلق اجلوعي العبا ً محترفا ً

في صفوف فريق الهالل عام  ،2016وانتقل بعدها
للباطن  ،2017لينتقل بعدها لنادي ماريتيمو البرتغالي
ويعود للدوري السعودي عبر بوابة التعاون.
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الفريقان

االستحواذ

الهجمات

األخطاء

الصفراء

التعاون
الفتح

65%
35%

13
6

6
15

3
3

ينقذ التعاون ..ويحبط الفتح
بريدة ـ عبد الله العبيد

أحبط فريق التعاون األول لكرة
القدم نظريه فريق الفتح ،بالخروج
بنتيجة إيجابية ،بعد أن استطاع
إدراك التعادل مطلع شوط املباراة
الثاين عن طريق الكامريوين
تاوامبا “.”46

وكان الفتح تقدم بهدف ُسجل عن
طريق البرازيلي جواو بيدرو “ ،”32في
املباراة التي جمعت الفريقني على ملعب
مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في بريدة
في افتتاح اجلولة الـ  24من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ويعد من مكاسب فريق التعاون في
هذه املواجهة الهدف الذي سجله
تاوامبا وزاد رصيده التهديف ليصبح
“ 19هدفا” في صدارة الترتيب ،وكذلك
اخلروج بنقطة إيجابية أفضل من
خسارة النقاط الثالث ،فيما خسر
خدمات البوروندي أميسي في املباراة
املقبلة أمام الوحدة في اجلولة 25
من الدوري ،بعدما نال بطاقة صفراء
سادسة له خالل مسيرته مع الفريق،
حيث سبق له الغياب في الدور األول
بعد أن نال ثالث بطاقات صفراء.
التعاون رفع رصيده النقطي إلى الرقم
 43وقفز مؤقتا ً إلى املرتبة الثالثة،
فيما رفع الفتح رصيده إلى  33سابع
الترتيب.

صورة التقطت أمس من المواجهة التي جمعت التعاون والفتح التي انتهت بالتعادل اإليجابي "1ـ .."1ويظهر األوزبكي رافشان حكم المباراة يتابع بدقة لرصد أي حالة خالل الكرة المشتركة بين العبي
(المركز اإلعالمي ـ رابطة دوري المحترفين)
الفريقين

سنعود
أقوى

تاوامبا..
يواصل الصدارة

بريدة ـ عبد الله العبيد

عزز الكاميروني تاوامبا مهاجم فريق التعاون األول لكرة القدم ،صدارته في
قائمة هدافي الدوري السعودي .بعدما سجل في مباراة أمس هدف التعادل
ليصل للهدف رقم  ،19ويأتي ثانيا ً بافيتيمبي جوميز مهاجم الهالل برصيد
 17هدفاً ،الذي يتساوى مع املغربي عبد الرزاق حمد اهلل مهاجم النصر.

منافسة
جيدة

القاسم
يدعم من املدرجات

“قدمنا مباراة كبرية كنا نطمح بالفوز،
لكن مل يحصل ،حالياً لدينا توقف وبعدها
سنعود أقوى بعد عودة الغائبني”

ياسين حمزة
مدافع الفتح

بريدة ـ عبد الله العبيد

ظهر محمد القاسم رئيس نادي التعاون برفقة أعضاء
مجلس إدارته واملتحدث الرسمي في مدرجات مدينة امللك
عبد اهلل الرياضية في بريدة ،دعما ً لفريقه مع اجلماهير
التعاونية ،وأظهرت اللقطات حضور القاسم بالدرجة الثانية.

“الفتح من أفضل األندية تنظيامً دفاعياً ،حصلت
لنا فرص ،لكننا مل ننجح بالتسجيل ،منافستي
مع جوميز عىل صدارة التهديف أمر جيد”

تاوامبا
مهاجم التعاون

وضع
صعب
«كنا نريد أن نحقق الفوز،
لكن مل نستطع ،بعد هذه
املباراة بات وضعنا صعباً
وسيئاً جدا ً ،نأمل أن نصحح
الوضع عاجالً»

هارون كمارا
مهاجم القادسية

فوز
مهم

صورة التقطت أمس لفرحة العبي فريق الفيصلي األول لكرة القدم بعد تسجيل البرازيلي جوستافو هدف فريقه الثاني في شباك
تصوير :بشير صالح
القادسية في المباراة التي انتهت 3ـ							 0

الفيصيل ..يرمي القادسية يف الخطر

املجمعة ـ محمد السناين

أحكم فريق الفيصلي األول لكرة القدم قبضته
على مواجهاته املباشرة أمام القادسية من
خالل مواجهتهما في الدوري ،واستطاع
هزميته بثالثية دون مقابل ،في افتتاح
منافسات اجلولة الـ 24من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني ،في املواجهة
التي جمعت الفريقني في اجملمعة أمس ،وسط
تقلبات جوية مثيرة لألتربة والغبار.

وسبق للفريقني أن التقيا في دوري احملترفني
قبل مواجهة أمس في  13مواجهة ،كسب
الفيصلي  4لقاءات ،والقادسية  ،3وتعادال في
 6مباريات ،وبات الفيصلي صاحب الكلمة
األقوى من خالل االنتصارات بعدما زاد عدد
مرات الفوز إلى .5
وافتتح املدافع سلطان مندش األهداف
الفيصالوية " ،"56والبرازيليان جوستافو
" ،"82وروجيرو " ،"86ليقفز عنابي

"33

سدير إلى املرتبة السابعة ،برصيد
نقطة" ،فيما دخل القادسية في دائرة اخلطر
وظل على رصيده السابق " 24نقطة" في
املرتبة الـ  ،12وبات يفصله عن أصحاب
املراتب األخيرة  5نقاط فقط ،مع تبقي 6
جوالت.
وسيواجه القادسية في اجلولة املقبلة ،فريق
االتفاق ،في الدمام ،فيما يلتقي الفيصلي أمام
االحتاد في اجملمعة.

«لقد حققنا فوزا ً مهامً،
وجاء يف وقته بعد
الخسارتني السابقتني،
االنتصار مينحنا دافعاً كبريا ً
نحو املزيد من االنتصارات»

مصطفى مالئكة
حارس الفيصلي

دافع
كبري
“الفوز دافع كبري لنا يف
الجوالت املقبلة من
الدوري ،نحن عملنا األيام
املاضية عىل تحقيق
االنتصار”

فهد األنصاري
العب الفيصلي

بارصيح:
األخطاء هزمتنا

شاموسكا:
مستوى ونتيجة

وصف السعودي بندر باصريح مدرب فريق
القادسية األول لكرة القدم ،نتيجة مواجهة فريقه
أمام الفيصلي ،بالقاسية وغير املرضية ،بعد أن
تلقت شباكه ثالثة أهداف دون مقابل.
وقال باصريح خالل املؤمتر الصحافي الذي
أعقب املباراة" :احلمد هلل على النتيحة وبالتأكيد
إنها نتيجة غير مرضية ،وهناك أخطاء فردية
وقعنا فيها ،ومبروك للفيصلي الثالث نقاط".

أبدى البرازيلي شاموسكا سعادته بتحقيق الفوز
والثالث نقاط بعد اخلسارتني املاضيتني أمام
الهالل والشباب.
وقال“ :لم نقدم املستوى املطلوب في املواجهات
السابقة ،وتلقينا خسارتني ،ولكن في هذه املباراة
أمام الفيصلي حققنا الفوز مستوى ونتيجة،
ونأمل مواصلة انتصاراتنا والتقدم في سلم
الترتيب”.

املجمعة ـ محمد السناين

املجمعة ـ محمد السناين

صورة التقطت أمس للبرازيلي شاموسكا يبدو سعيداً ويحيي الجماهير
في المدرجات بعد نهاية المباراة

صور التقطت أمس من مدرجات ملعب المدينة الرياضية
في المجمعة أثناء مواجهة الفيصلي والقادسية..
ويظهر في الصورة األولى زوجتا ثنائي الفيصلي
روجيرو وإيجور روسي أثناء حضورهما في المدرجات
لدعم زوجيهما في الملعب ..وفي الثانية مشجعة
من الفيصلي تحمل علم فريقها ..وأخيراً لوحة أهدتها
جماهير بريدة إلى مشجعي الفيصلي تحمل شعار الفريق
وصورة نورة المدلج أثناء دعائها لفريقها
تصوير :بشير صالح


السويح يخترب لياقة العبي أحد
املدينة املنورة ـ سعود الحبييش
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الملعب

األمري محمد بن فهد
يف الدمام
فاز7 :

تعادل7 :

النقاط

28

فرض التونسي عمار السويح ،مدرب فريق أحد
األول لكرة القدم ،أمس ،تدريبات خاصة على عدد
من الالعبني ،اشتملت على التمارين اللياقية املكثفة

الهداف:

املدرب:

سوماديكا

النقاط

بوديسكو 7

13

فاز 12 :تعادل7 :

لعب
23

لعب
23

خرس9 :

خرس4 :

املدرب:
بيرناس
الجولة

24

الهداف:

جوانكا 14
سعة الملعب

35000

08:00

 5عوامل

www.arriyadiyah.com

في املدينة املنورة ،غياب املغربي محمد فوزير
خلضوعه لبرنامج عالجي عقب اإلصابة التي تعرض
لها في مباراة الفتح املاضية ،كما غاب الكاميروني
تيكو أدولف بإذن مسبق من اجلهاز الفني.

للوقوف على جاهزيتهم البدنية قبل مباريات الفريق
املقبلة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وشهدت احلصة التدريبية ،التي جرت على رديف
ملعب مدينة األمير محمد بن عبد العزيز الرياضية

الرائد

ملسة واحدة

بريدة ـ نايف البدراين

أنهى فريق الرائد األول لكرة
القدم ،أمس ،حتضيراته
ملواجهة ضيفه الباطن،
اليوم.
وبدأ البلجيكي بيسينك
هاسي ،مدرب الفريق،
احلصة التدريبية بتمارين
لياقية متنوعة ،ثم طبَّق عددًا
من اجلمل الفنية والتكتيكية،
تركزت على بناء الهجمة،
والتمرير من ملسة واحدة.

الملعب

املدرب:

مدينة امللك عبد الله
الرياضية يف بريدة
فاز6 :

تعادل7 :

الهداف:

سيبيريا

النقاط

النقاط

25

كريسان 4

22

فاز 6 :تعادل4 :

لعب
23

لعب
23

خرس10 :

خرس13 :

املدرب:
هاسي
الجولة

24

الهداف:

صالح الشهري 7

04:00

سعة الملعب

25000
االتفاق يف الدوري

المباريات

األداء

المدربون

األكثر مشاركة

23

46%

02

مبولحي  1800دقيقة

تضع االتفاق تحت الضغط

قدامى الالعبني يقلبون أوراق الفريق قبل مواجهة الشباب
الدمام ـ وليد الصيعري

اتفق ثالثة من قدامى العبي فريق
االتفاق األول لكرة القدم عىل أن
مباراة الفريق أمام الشباب اليوم
يف الجولة الـ  24من دوري كأس
محمد بن سلامن للمحرتفني ،ستكون
مفصلية للفريق.

وحدد سعدون حمود ،وعبد العزيز
الدوسري ،وجمعان الدوسري ،العبو
االتفاق السابقون خمسة عوامل ،رأوا أنها
ستزيد من صعوبة املهمة االتفاقية في
املباراة ،وهي:
غياب السداسي
يغيب عن الفريق االتفاقي ستة العبني،
هم :سعيد الربيعي ،املدافع ،والتونسي
فخر الدين بسبب اإلصابة ،واملصري
حسني السيد ،والثنائي األوروجوياني
برايان أليمان ،ورامون أرياس ،وعبد
الرحمن العبود بداعي اإليقاف.
دوامة الهزائم
يريد الفريق االتفاقي اخلروج من دوامة
اخلسائر ،التي نزف بسببها العديد من
النقاط ،إذ فشل في االنتصار في آخر ست
مواجهات.
شبح الهبوط
بعد النتائج السلبية ،والنزيف النقطي،
واقتراب أندية القاع منه ،شك َّك الكثيرون
في وضع الفريق االتفاقي ،وقدرته على
جتاوز هذه اخلسائر.
مصير بيرناس
يبحث اإلسباني بيرناس ،مدرب الفريق،
عن إثبات نفسه باالنتصار على الشباب
بعد مطالبة اجلماهير االتفاقية بإقالته.
الضغوط اجلماهيرية
زادت اجلماهير من ضغطها على اإلدارة
والالعبني بعد النتائج السلبية األخيرة،
حيث اجتمعت مع اإلدارة إليقاف تراجع
الفريق ،وتعديل وضعه في الدوري.

استعدادا للقاء الشباب في الجولة الـ  24من
صورة التقطت أمس للثالثي عبد الرحمن العبود وحسن الحبيب وعلي هزازي العبي االتفاق خالل التدريبات
ً
(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

التهيئة النفسية

مواجهة صعبة

وقفة الجامهري

«الخسائر املتتالية ،والنزيف النقطي ،تضع
الالعبني تحت الضغط ،وعىل اإلدارة تهيئتهم
نفس ًّيا ،وإخراجهم من هذا الوضع».

«غيابات الفريق االتفاقي مؤثرة ،خاص ًة مع
عدم وجود البديل املناسب ،لذا ستكون
مواجهة الشباب صعبة».

«الضغوط الجامهريية ستنعكس سل ًبا عىل
الالعبني ،لذا عليها الوقوف مع الفريق،
وتشجيع الالعبني حتى تعود إليهم الثقة».

سعدون حمود
العب االتفاق السابق

عبد العزيز الدوسري
العب االتفاق السابق

جمعان الجمعان
العب االتفاق السابق

حسن عبد القادر

@Hasanwsmr50

ليه
تكره السومة

عنوان هذا املقال هو أكرث
سؤال وجه يل خالل الشهرين
املاضيني ،مع أنني كنت أتوقع
العكس ،وأن يكون السؤال:
“ألهذه الدرجة تحب السومة”.

لألسف هناك من يسمي النقد
كراهية.
عندما انتقدت السومة وطالبته
بأن يراجع نفسه ،وأن يبقى
على الدكة لبعض املباريات حتى
يستعيد مستواه الذي عرف عنه،
ذلك ألنني أحبه كنجم كبير ،وكنت
أقوم بدوري كناقد وكان على
السومة أن يقوم بدوره كالعب،
من خالل الرد داخل أرض امليدان؛
فأنا لن أكون بديله إذا غادر أرض
امللعب ،وهو لن يجلس مكاني على
طاولة النقد ،وال مجال للغيرة أو
احلسد كما كان يقول بعضهم.
املسألة ببساطة أدوار موزعة بني
ناقد يقوم بواجبه والعب عليه أن
يستفيد من كل عبارة نقد صادقة.
أتفهم غضب بعض املشجعني ألن
املشجع بطبعه عاطفي ويقيس
األمور بقلبه وليس بعقله ،وهذا
ال أختلف على ردة فعلهم؛ فهم
هكذا في كل األندية؛ ولهذا كانت
ردة فعل بعضهم مبنية على
احلب والكره .وهنا ال أعمم؛
فهناك من كان يشاطرني نفس
التوجه بأن “العقيد” متراجع فنيا ً
ولهذا شاركوا في حمالت دعم
الالعب في كل وسائل التواصل
وشاركتهم كذلك في هذه احلملة؛
ألني أعرف قيمة السومة الفنية،
ولثقتي بأنه يستطيع أن يعود
متى ما شعر أنه لم يكن كالسابق.
قبل لقاء الديربي أمام االحتاد غرد
السومة شاكرًا كل من وقف معه
وواع ًدا بالعودة ،وكان عند الوعد
بهدف سيبقى شاه ًدا على تاريخ
صنعه بتعبه وواضعا ً اسمه في
سجالت اخلالدين لقلعة الكؤوس،
وبعد املباراة حتدث عن ظروف مر
بها خالل الثالثة األشهر املاضية،
وأنه طلب من املدرب أن يريحه
خالل شوط الديربي األول .إذًا هو
يصادق على كالمي ويعزز بأن
الالعب النجم يحتاج من يصارحه
وليس من ميدحه في كل حاالته.
عاد بعدها ليكون املنقذ في لقاء
القادسية بهدفه املئوي ،وهنا
مصادقة أخرى بأنه عاد واستفاد
من نقد صادق ليس فيه كره وال
استقصاد.
لهذا أعيد وأكرر ال يوجد من يكره
السومة ألنه ال أحد يكره اجلمال
وال أحد ميكن أن يصادر النجومية
التي قدمها ويقدمها العب صنع له
تاريخا ومج ًدا.
ً
املسألة بكل بساطة أنني كنت
أقوم بوظيفتي وهو كان يقوم
بعمله.

بريناس يعتمد الرتفيه

الدمام ـ الرياضية

اختتم فريق االتفاق األول لكرة القدم ،أمس ،حتضيراته ملواجهة
الشباب ،اليوم ،على ملعب األمير محمد بن فهد في الدمام ضمن
اجلولة الـ  24من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وأجرى الفريق تدريبه األخير على ملعب عبد اهلل الدبل ،وركز
فيه اإلسباني بيرناس على جتهيز عدد من البدالء لسد النقص
في الفريق أمام الشباب ،إذ يغيب عن صفوفه ستة العبني،
هم :برايان أليمان ،حسني السيد ،رامون أرياس ،عبد الرحمن
العبود ،فخر الدين بن يوسف ،وصالح القميزي.
وغلب على التدريب االتفاقي ،الذي كان مغلقً ا ،الطابع الترفيهي.
استعدادا
صورة التقطت أمس لالعبي الباطن خالل التدريبات على ملعب نادي التعاون
ً
(المركز اإلعالمي ـ الباطن)
للقاء الرائد اليوم

بلعمري
يغري تشكيلة الشباب

التعاون يجهز الباطن

الرياض ـ سلطان العتيبي

وضع الروماني ماريوس سيبيريا ،مدرب فريق الباطن األول لكرة القدم ،أمس ،اللمسات
األخيرة على استعدادات فريقه ملواجهة الرائد ،اليوم ،في اجلولة الـ  24من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني ،وذلك بحصة تدريبية على ملعب نادي التعاون.
وركز سيبيريا خالل التدريبات على اجلوانب الترفيهية في محاولة منه إلبعاد العبيه عن
الضغط النفسي قبل املباراة ،كما عمد إلى تصحيح بعض األخطاء التي وقع فيها الالعبون
في مباراة الفتح املاضية.

يتوقَّع أن تشهد تشكيلة فريق الشباب األول لكرة القدم أمام
االتفاق ،اليوم،تغييرات طفيفة ،خاص ًة في خط الدفاع بعد عودة
جمال بلعمري الغائب عن الفريق في مباراة الفيصلي املاضية
بداعي اإليقاف.
وكان الفريق قد أنهى حتضيراته بحصة تدريبية ،عصر أمس،
على ملعب األمير خالد بن سلطان في مقر النادي قبل مغادرة
البعثة مسا ًء إلى الدمام استعدادًا ملواجهة االتفاق.

حفر الباطن ـ طالل القطيني

غدا ضمن الجولة الـ  24من دوري كأس محمد
كثف النصر استعداداته للقاء الوحدة ً
بن سلمان للمحترفين ..وفي الصورة التي التقطت أمس يظهر برونو ومايكون
الثنائي البرازيلي خالل الحصة التدريبية على ملعب النادي  تصوير :عبد العزيز النومان
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التذاكر تبدأ بـ  40رياال
الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

بدأ بيع تذاكر مباراة الهالل واألهلي ،املقررة بعد غ ٍد
على ملعب جامعة امللك سعود في الرياض ،أمس،
في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد

لألندية األبطال .وحددت أسعار التذاكر بـ  40رياال ً
للموحدة "أفراد وعائالت" ،و 100ريال للموحدة
"الواجهة  ،"Eو 75رياال ً للموحدة "الواجهة ،"F-D
و 500ريال للمنصة "عائالت" ،و 800ريال للمنصة

تسعة أهداف

"أفراد" ،و 1200ريال للمنصة "بالتيني" .ومت
تخصيص القسم  Aجلماهير النادي األهلي ،على أن
يبدأ بيع التذاكر اخملصصة جلماهير األهلي "فئة
األفراد" عصر اليوم عبر شباك رقم  2في ملعب امللز.

الجمعة  08رجب  1440هـ
 15.03.2019العدد 11489

لقاءات الهالل واألهيل عربيًّا
المباريات:

فوز الهالل:

4

ترجح كفة األزرق

فوز األهلي:

0

2

التعادل:

2

أهداف الهالل :أهداف األهلي:

4

9

الهالل يتفوق عىل األهيل يف البطوالت العربية

تقرير :متعب العبد الهادي

تحمل مواجهة الهالل واألهيل يف ذهاب الدور
نصف النهايئ من كأس زايد لألندية األبطال ،بعد ٍ
غد،
الرقم خمسة يف تاريخ مواجهتهام ،بعد أن تقابال 4
مرات من خالل بطولة دوري أبطال العرب.

اللقاء األول
وكان الصدام األول بني الفريقني عام  2004في دوري

أبطال العرب ،حينما وضعتهما القرعة في اجملموعة
األولى لعرب آسيا ،إلى جانب الزوراء العراقي والوحدات
األردني ،ومتكن الفريقان من الصعود عن اجملموعة ،بعد
ثانيا ،وانتهى اللقاء بينهما
أن حل الهالل أوال ً واألهلي ً
الذي جرى في جدة بالتعادل اإليجابي "1ـ ،"1وتقدم
الهالل بهدف سبق عن طريق بندر املطيري ،ومن ثم عادل
األهلي في آخر عشر دقائق من املباراة عن طريق العبه
سعود خيبري .وفي املواجهة الثانية في اجملموعة

نفسها في الرياض ،فاز الهالل بثالثية نظيفة سجلها
تراوري.

صراع الثالث
وفي نسخة دوري أبطال العرب عام  2006وصل الفريقان
إلى نصف النهائي ،ولكنهما ودعا البطولة،
حيث خرج الهالل على يد االحتاد فيما
خرج األهلي على يد الصفاقسي التونسي،

ليتواجه الفريقان في مباراتي حتديد املركزين الثالث
والرابع ،وفي لقاء الذهاب في الرياض فاز الهالل "3ـ"1
سجلها فهد املفرج وكماتشو وسامي اجلابر ،فيما سجل
لألهلي العبه خوسيه روجيريو ،وفي مباراة اإلياب في
جدة تعادل الفريقان "2ـ ،"2بعد أن تقدم الهالل بهدفي
محمد العنبر ونواف التمياط ليعادل لألهلي صالح
احملمدي وصاحب العبد اهلل ،ليحصل الهالل على املركز
الثالث في البطولة.

زوران

مباراة
التأهل

يجهز العابد

“مباراة الكالسيكو ستكون
مهمة للفريقني ،ومن ينجح
يف تحقيق الفوز رمبا يقطع
ريا نحو بلوغ التأهل
شوطًا كب ً
إىل النهايئ العريب”.

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

بدأ الكرواتي زوران ماميتش،
مدرب فريق الهالل األول لكرة
القدم ،جتهيز نواف العابد العب خط
الوسط؛ لالعتماد عليه في قائمة
الفريق التي ستشارك أمام األهلي
في ذهاب الدور نصف النهائي من
بطولة كأس زايد لألندية األبطال.
وغاب نواف العابد عن املشاركة مع
الفريق طوال الفترة املاضية بسبب
اإلصابة ،وحتدي ًدا منذ مواجهة
القادسية في  12من ديسمبر
املاضي ،قبل أن يعود أخيرًا إلى
التدريبات اجلماعية.
وكان الفريق قد عاود تدريباته،
مساء أمس ،بعد الراحة التي منحها
اجلهاز الفني لالعبني أمس األول،
عقب االنتصار على الدحيل القطري
"3ـ "1في اجلولة الثانية من دور
اجملموعات في دوري أبطال آسيا.
وعمد زوران إلى تقسيم الالعبني
إلى مجموعتني ،األولى ضمت
الالعبني الذين شاركوا أمام الدحيل
واقتصرت متارينهم على اجلانب
البدني ،فيما أدى بقية الالعبني
تدريباتهم االعتيادية التي تنوعت بني
النواحي البدنية والفنية.
إلى ذلك ،كشفت لـ "الرياضية"
مصادر خاصة أن اجلهاز الفني لفريق
الهالل بقيادة الكرواتي زوران تابع
خالل اليومني املاضيني مباريات سابقة
لفريق األهلي ،في محاولة منه للتعرف
على نقاط قوته وضعفه والعمل عليها
قبل املواجهة املرتقبة بينهما بعد غ ٍد.

يوسف جازع
العب الهالل السابق

استقرار
فني
“الهالل قادر عىل تجاوز األهيل
يف ذهاب نصف نهايئ بطولة
كأس زايد لألندية األبطال ،يف
ظل االستقرار الفني والعنارصي
للفريق”.

عبد اللطيف الغنام
العب الهالل السابق

نقاط
الضعف

استعدادا للقاء األهلي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد لألندية
صورة التقطت أمس لإليطالي جيوفينكو مهاجم فريق الهالل خالل التدريبات
ً
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)
األبطال

فوسايت
يعالج األخطاء ..ويطالب بالرتكيز
جدة ـ عبد الله أحمد

عمد األوروجوياني خورخي فوساتي،
مدرب فريق األهلي األول لكرة القدم،
إلى تنويع تدريباته ،مساء أمس ،ضمن

برنامج التحضيرات للقاء الهالل بعد
غد على ملعب جامعة امللك سعود
في الرياض ،في ذهاب الدور نصف
النهائي من بطولة كأس زايد لألندية

األبطال.
وبدأ فوساتي احلصة التدريبية
مبحاضرة فنية أوضح من خاللها
األخطاء التي وقع فيها الالعبون أمام

األهيل يف كأس زايد
المباريات

فاز

تعادل

خسر

سجل

عليه

6

4

2

0

11

4

باختاكور األوزبكي "0ـ "1في اجلولة
الثانية من دور اجملموعات لدوري
أبطال آسيا ،وشدد على أهمية التركيز
وتالفي تلك األخطاء ،وبعدها أخضع

العبيه لتمارين لياقية مكثفة ،وبعدها
انتقل إلى النواحي الفنية والتكتيكية،
قبل أن يجري مناورة أوقفها عدة مرات
لشرح األخطاء التي يقع فيها الالعبون.

“املواجهة ستكون صعبة عىل
الهالل واألهيل ،واملهم هو
الرتكيز الذهني داخل امللعب،
وعىل زوران دراسة املنافس
جيدًا والتعرف عىل نقاط قوته
وضعفه”.

خالد عزيز
العب الهالل السابق

الكالسيكو
صعب
“ندرك صعوبة مواجهة
الكالسيكو ،ولكننا سنعمل عىل
تطبيق تعليامت املدرب ،من
أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل
مهمتنا يف حسم التأهل يف
لقاء اإلياب عىل أرضنا وبني
جامهرينا”

محمد العويس
حارس األهلي

هدفنا
التتويج
“هدفنا التتويج بلقب بطولة كأس
زايد لألندية األبطال ،وسنبذل
قصارى جهدنا من أجل تجاوز
الهالل ،وننتظر وقفة ومساندة
جامهرينا كام تعودنا منها يف
جميع املباريات”.

محمد عبد الشافي
العب األهلي

خطط
واضحة

صور التقطت أمس من تدريبات األهلي ..ويظهر في األولى عمر السومة يداعب الكرة ..وفي الوسط تيسير الجاسم يمرر الكرة وسط متابعة فيصل دارسي ..وفي الثالثة سلمان المؤشر يؤدي تمارين
(المركز اإلعالمي ـ األهلي)
اللياقة

“نلعب كل مباراة من أجل الفوز،
وإسعاد الجامهري األهالوية التي
تستحق منا الكثري ،وهو ما نخطط
عىل فعله أمام الهالل يف
البطولة العربية”.

سلمان المؤشر
العب األهلي
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السعودية تستهل التنافس بالطاولة والسباحة
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تنطلق منافسات بطولة األوملبياد اخلاص ،اليوم،
وقد أكملت الفرق السعودية املشاركة استعداداتها
ملواجهاتها في األلعاب اخملتلفة.
ففي كرة السلة ،يواجه األخضر منتخب كوت

ديفوار ،فيما يشارك فيصل علي في سباق السباحة
تتابع  ،25×4وفريس املطيق في تنس الطاولة
الفردي ،ومهند املدرة في سباق  30مترًا املستقيم
واملتعرج .جدير بالذكر ،أن السعودية تشارك في

البطولة في منافسات ألعاب القوى ،ورفع األثقال،
وتنس الطاولة "الفردي والزوجي" ،والتزلج على
العجالت ،والبولينج "الفردي والزوجي والفرق"،
والترايثلون.

 40ألفا

افتتاح األوملبياد

8

طابور وفود

صورة التقطت أمس من حفل افتتاح األولمبياد الخاص لأللعاب العالمية في النسخة الخامسة عشرة ..بمشاركة  8آالف رياضي يمثلون  200دولة وحضور  40ألف متفرج

تغطية :عيل الحدادي

حظي الوفد السعودي باستقبال باهر لحظة
دخوله ساحة العرض يف ملعب زايد خالل
افتتاح األوملبياد الخاص لأللعاب العاملية
يف النسخة الخامسة عرشة  ،أمس ،يف أبو

واستقبل  40ألف متفرج ،وثمانية آالف رياضي
مبشاعر احلماس واحلب الوفد السعودي ،الذي
ظهر في صفوفه العنصر النسائي للمرة األولى
خالل مشاركاته في البطولة.

وافتتح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
األلعاب نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد رئيس
دولة اإلمارات .وكان األمير عبد العزيز بن تركي
الفيصل ،رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس
اللجنة األوملبية السعودية ،اطمأن على جاهزية

(المركز اإلعالمي ـ األولمبياد)

املنتخبات السعودية املشاركة في البطولة .وزار
األمير عبد العزيز الالعبني والالعبات في مقر
إقامتهم ،واستمع إلى شرح من األجهزة الفنية
واإلدارية حول آخر التحضيرات للمشاركة.
وشهد حفل االفتتاح مشاركة عدد من املشاهير

صور التقطت أمس للوفد السعودي المشارك في األولمبياد الخاص ..في األولى عبد العزيز بن تركي مع العبات المنتخب وفي الثانية والثالثة الالعبون والالعبات في ملعب زايد بعد طابور العرض

ساعات ذكية
تراقب الالعبني

ديفيس:
نجاح مبكر

املنظمة املشاركني في البطولة بأحدث
زوَّدت اللجنة ِّ
التقنيات الرياضية القابلة لالرتداء ،أبرزها الساعات الذكية.
وتساعد الساعات املزوَّدة ببطاقات "سيم" ذكية في تعقب
مواقع الرياضيني ،وحساب عدد اخلطوات التي ميشونها
يوميا ،كما تراقب معدل ضربات قلبهم ،إضافة إلى تقدمي
ًّ
بيانات متعلقة بالرياضة عن الصحة والسالمة.
وباالعتماد على هذه األجهزة ،سيتمك َّن الرياضيون
واملدربون من حتقيق أقصى فائدة خالل التدريبات.

امتدحت ماري ديفيس ،الرئيس التنفيذي لألوملبياد اخلاص
الدولي ،اجلهود املبذولة من ِقبل اإلمارات لتنظيم البطولة
بأفضل شكل.
ووصفت ديفيس الدور الرائد الذي يؤديه الشيخ محمد بن
زايد ،ولي عهد أبو ظبي ،بأنه محوري في استضافة األلعاب
العاملية ،ونشر قيم التسامح ،وتعزيز الدمج اجملتمعي
ألصحاب الهمم من ذوي اإلعاقة الذهنية .وأشارت إلى أن
هذه النسخة ،كُتِ َبت شهادة جناحها قبل أن تبدأ.

هديل..

انطالق
الربنامج الصحي

رسميا فعاليات برنامج الرياضيني األصحاء في
انطلقت
ًّ
مركز املعارض في “أدنوك” ،وس ُتقدَّم مبوجبه اخلدمات
الصحية إلى كافة الرياضيني املشاركني في األلعاب العاملية،
واملنتسبني إليها .ويهدف البرنامج الصحي إلى حتسني
قدرة الرياضيني على التدريب والتنافس في األوملبياد
اخلاص ،ومساعدتهم على اتباع أسلوب حياة صحي من
خالل توفير الفحص الصحي ،واخلدمات الالزمة ،والتعليم
املناسب ،تزامنًا مع إجراء املسابقات واملنافسات.

وجنوم الرياضة في العالم ،حيث تقدموا طابور
العرض .كما شارك حسني اجلسمي الفنان
اإلماراتي ،وتامر حسني ،الفنان املصري،
وأصالة نصري ،الفنانة السورية ،في تقدمي
بعض األعمال الفنية.

(المركز اإلعالمي ـ األولمبياد)

عبد الوهاب:
الحلم تحقق
أوضح املهندس أمين عبد الوهاب ،الرئيس اإلقليمي
لألوملبياد اخلاص الدولي ،أن استضافة اإلمارات األلعاب
العاملية “أبو ظبي  ”2019للمرة األولى في املنطقة ،أمر رائع
ويدعو للفخر.
وأشار إلى أن البطولة متث ِّل قيم التسامح والتضامن
واالندماج ،وتعزز القيم اإلنسانية ،إضافة إلى دورها الكبير
في النهوض بذوي اإلعاقة الفكرية.
وأضاف“ :استضافة احلدث مبنزلة حلم وحتقق”.

املركز اإلعالمي..

أصغر مشاركة

تعد هديل الفارس ،أصغر العبة سعودية تشارك
في األوملبياد العاملي ،الذي انطلقت منافساته،
أمس ،في اإلمارات مبشاركة  200دولة.
عاما :إنها
وقالت هديل ،البالغة من العمر ً 12
تطمح إلى أن تصبح من أبطال رياضة البولينج،
وتشرِّف بلدها السعودية في املنافسة الدولية
األولى التي تشارك فيها.
وكشفت ،أنها استعدت للبطولة مبعسكر داخلي
في األحساء حتت إشراف شريفة الدخيل،
مدربتها.
جدير بالذكر ،أن السعودية تشارك في البولينج
بأربع العبات ،هن :فجر اخلراوي ،فايا
املوبارزي ،هسة القرني ،وهديل الفارس ،إضافة
إلى شريفة الدحيل ،املدربة.

دولة

الظهور النسائي
السعودي األول

يشعلون حامس
الوفد السعودي

عا يف فقراته.
ظبي ،الذي جاء رائ ً

آالف رياضي

40
200

ألف مشجع

خلية نحل

صورة التقطت أمس لهديل في ملعب زايد (الرياضية)

ج َّهزت اللجنة املنظِّ مة لأللعاب العاملية مركزًا
متكاملاً وفق الطراز العاملي لتسهيل مهمة
اإلعالميني املشاركني في تغطية البطولة.
واكتظ املركز باإلعالميني ،الذين حضروا من 200
دولة ،طوال الـ  24ساعة املاضية ،حيث نقلوا
أحداث البطولة والفعاليات املصاحبة إلى وسائل
اإلعالم في بلدنهم.
وتتوفر في املركز جميع التقنيات احلديثة ،وخدمة
اإلنترنت بسرعات عالية ،وأماكن إلجراء اللقاءات
الصحافية للقنوات التلفزيونية ،إضافة إلى خدمات
الضيافة .وحضر في املركز إعالميون من ذوي
اهتماما كبيرًا
االحتياجات اخلاصة ،حيث وجدوا
ً
من ِقبل زمالئهم ،الذين قدموا كل ما يحتاجون إليه
ألداء عملهم.

صورة التقطت أمس إلعالميين خالل وجودهم في المركز اإلعالمي

(الرياضية)

www.arriyadiyah.com

الصحافة

صالح الخليف

@S_ALKHALIF

تصحيح..
وليس صحافة

إذا كان الكاتب واملصور ليسا
صحفيني ..فام بال الوجوه األخرى..؟!
التنفيذ واإلخراج والتصحيح واألرشيف
ومعالجة الصور واإلنتاج والطباعة..
الصحافة مهنة محاطة بالغموض
والرسية ..الناس يعرفون ماذا يفعل
األطباء واملهندسون واملدرسون
واملحامون وبائعو الفالفل..
لكنهم أبدا ً ال ميلكون الحد األدىن
عن أي معلومة حول طبيعة عمل
الصحفيني..

الصحافة تصنع في الغرف املغلقة؛
ولهذا كانت هناك مسافة واسعة من
عدم الدراية بحقيقة عملها ..احلديد مثال ً
له نفس اخلاصية ..ال أحد يعرف كيف
ترتفع وتنخفض أسعاره ..هو أيضا ً أحد
األسرار الصناعية ..ليست املسألة هنا
حول ماهية العرض والطلب ..أحتدث عن
شيء آخر ..إذا لم يكن لديك صديق أو
قريب يعمل في الصحافة ،أو لم تتمكن
من زيارة صحيفة في مقرها الرئيس
تكون فكرة وافية عن
ومطابعها ،فإنك لن ِّ
عمل هذه املهنة الصامدة أمام عاصفة
التغيير..
أعود للحديث عن اخملرجني واملصححني
واملنفذين واألرشيفيني ..هؤالء يتعبون
ويعانون ويستهلكون ويستنفذون
أحيانا ً أكثر من الصحفيني أنفسهم،
لكن من الصعب القول إنهم صحفيون..
أيضا ً يصعب تركهم في خانة األدوات
املساعدة ..التصحيح مثال ً هو أشبه
بوزارة دفاع ..أشبه بحارس مرمى ..ال
يُبْحث عنه إال وقت املصائب..
كأن أصواتهم مثل أبواق سيارات
اإلسعاف املزعجة ..أي غلطة لغوية وحتى
معلوماتية في الصحيفة توجه لهم رماح
العتاب واملالمة ،وأحيانا ً التوبيخ ..قدرهم
أنهم اسمهم "التصحيح" ..ال تقبل
األخطاء والهفوات منه ..وجل سبحانه
الذي ال يسهو وال يغفو وال يخطئ..
املصحح يعالج أغلب مفردات الصحيفة،
ويسعى جاهدا ً للمحافظة على استايلها
ونهجها وأسلوبها ..ميكن بسهولة
بحمال األسية ..مع
ومبصداقية وصفه َّ
كل هذا ال ميكن أن يطلق عليه صحفي..
ال ميكن أن ينتسب ملهنة املتاعب ..يأخذ
منها التعب والهم واإلرهاق والتوتر..
"خيرك لغيري والشقى والعنا لي" ..هذا
شطر بيت شعر شعبي شهير ..يصلح
أن يرفعه العاملون في أقسام التصحيح
شعارًا حلالهم وحالتهم ..
إنهم ال يأخذون من الصحافة إال
ساعات الدوام املمتدة أحيانا ً خارج
النطاق الطبيعي وفقا ً لفرضية األحداث..
يأخذون منها األخطاء التي يجب أال
تفوت عليهم ..أما ماذا تعطيهم فهو سؤال
أساسا..
ملغم وال يفترض طرحه
ً
أيها األحباب املصححون ..ال تخطئوا..
احذروا ..انتبهوا ..ركزوا ..إنها الكلمات
التي تسمعونها دوماً ..وال تنتظروا أن
نقول لكم تعالوا بجانبنا في صورة
كبيرة داخل إطارها أناس يسمون
بالصحفيني!!..

سعد الله:
التسجيل
ال يعمل

الصحافة ينهي املكاملة وحينما عاد الضيف لإلجابة نسيت
يروي الزميل محمد سعد اهلل احملرر في القسم
أخطاء
إعادة تشغيل التسجيل وأكمل الضيف اإلجابات
الرياضي في الشقيقة صحيفة “االقتصادية” ،املوقف
على األسئلة الساخنة ملدة جتاوزت الساعة ،وحينما
الذي حدث له ويع ّده من أخطاء الصحافة ،ويقول:
ودّعت الضيف وتوجهت للسيارة فوجئت أن التسجيل
قت من أجل إجراء حوار صحفي مع
“في عام  2015ن َ ّس ُ
عدنان املعيبد ،الذي كان يشغل في تلك الفترة رئيس اللجنة
متوقف وأن احلوار لم يسجل منه سوى الـ  10دقائق
املالية في االحتاد السعودي ،وحضر الضيف وبدأنا األسئلة األولى ،وأصبت باإلحباط بشدة وأصبح لي درسا ً قاسيا ً في
وبعد  10دقائق تلقى املعيبد اتصاال ً ،وأوقفت التسجيل حتى
مشواري الصحفي ال ميكن أن يمُ حى من ذاكرتي”.

العتيبي:

الجمعة  08رجب  1440هـ
 15.03.2019العدد 11489

الصحفيون أبواق أندية

مدير تحرير الياممة يتحدث عن اإلعالم الريايض
الدمام ـ خالد الشايع

يعتقد سعود العتيبي مدير التحرير يف
مجلة "الياممة" ،أن وضع اإلعالم الريايض
بات مأساوياً ،بعد أن تسلط امليول ،وما
يصفه بالغوغائية عىل املشهد الريايض،
الحل بات صعباً ،ويحتاج لعملية جراحية،
هكذا يعتقد ،ألن الفريوس تغلغل يف
جسد املريض ،حتى بات يهدد حياته،
وفيام ييل التفاصيل.

01

هناك من يقول إن اإلعالم السعودي
خاصة الريايض تراجع بشكل كبري وبات عبئاً
عىل الرياضة السعودية ..هم يرون أنه ال
يواكب التطور؟

اإلعالم الرياضي لم يتراجع فقط ،اإلعالم
الرياضي انفصل تقريبا ً عن واقعنا الرياضي،
وأصبح يعيش في عالم آخر ال ضوابط فيه وال
مهنية وال قدرات.

02

هل أسهم تطور وسائل التواصل
االجتامعي يف دفع اإلعالم للوراء؟

03

التعصب الريايض ،تهمة دامئاً ما تطلق
عىل اإلعالميني ،اليوم بات من الصعب
ردها بعد أن تحول األعالميون ألصوات
لألندية يف القنوات الفضائية ..كيف
ميكن الحد من ذلك؟

معظم اإلعالميني الرياضيني اليوم هم مجرد
أبواق لألندية التي ينتمون لها ،وهذه الصفة
تكفي لشرح حالهم ،واحلقيقة إنه من الغريب،
منتم لإلعالم وهو يحمل
بل واملذهل أن يأتي ٍ
علم ناديه ويرفعه على روؤس األشهاد،
وأصبحنا نتعايش مع واقع غريب مت فيه
تقسيم اإلعالم إلى إعالمي هاللي وإعالمي
أهالوي ونصراوي واحتادي وهكذا ،هذا
تقسيم ال جتيزه املهنة وال يستقيم مع املنطق
شجع من تريد فهذا
وخال أيضا ً من احلياءّ ،
حق وأمر طبيعي.

04

هناك من يقول إن امليول هو جزء
أسايس من تكوين أي ريايض وحتى
اإلعالم الريايض؟

تعددت وسائل التواصل ،وفتحت األبواب
واسعة لالتصال باجلمهور واألندية
واملسؤولني ،وبدال ً من استثمارها بتقدمي ما
ينفع ويضيف من نقد بنّاء ومشاركة بنّاءة،
استثمروا في طريق واحد هو طريق الوصول
الشخصي لتحقيق األهواء والرغبات واملكاسب
الفردية بأنواعها ،فسقطوا وأسقطوا من يتابعهم
ويظن أن فيهم خيرا ً وأن فيما يقدمونه قيمة.

لكن ال متارس املهنة اإلعالمية باعتبارك ممثال ً
لناديك املفضل إال إن كنت حتصر عملك فقط
في نشرة يصدرها ناديك ،إن هذا التصنيف
خطأ ،ومن ميارسه ويقرّه فهو دخيل على
املهنة .ال يوجد شيء اسمه إعالم أهالوي
أو نصراوي وهاللي ،يوجد إعالم أوال ً ،هذا
تصنيف جاهل باطل وهو إحدى العالمات
الكبرى على انفصال اإلعالم الرياضي عن
واقعنا.

تجديد

تصحيح الوضع وأال يسمح مبمارسة
املهنة إال للمتخصص فيها وفي الشأن الذي
يخصها ،وأهم شرط بعد هذا هو أن يتولى
املسؤول عن وسيلة اإلعالم التأكد من أهلية
هذا املتخصص من حيث شخصيته ووعيه
وثقافته وتتم جتربته على مدى معقول ،فإن
كان أهال ً لإلفادة في هذا الشأن مبا يقدمه
من عمل وبطريقة تفكيره وفهمه ألهمية
وحساسية دوره ،وإال فمن األمانة واملهنية
إيقافه عن العمل.

اليوم هناك مجموعة تكاد تعد على أصابع
اليدين ،هم من يستحقون صفة إعالمي ،وهم
من يحملون األمانة وعليهم يُعقد األمل ،لكن
قلة عددهم أمام التيار اجلارف من اجلهلة
والوصوليني الذين يسمون إعالميني مجازا ً
يجعل صوتهم أضعف ووصولهم أبطأ ،وعلينا
أن نبدأ بتنظيف الساحة من الذين دخلوها
بالزور ،وإسناد العقالء ،والبحث عن البدالء
ودعمهم.

صحفي

10 x

نقابة مرص

هاني البشر

يضع الزميل هاين البرش
الصحفي يف جريدة البالد آراءه
حول زمالء املهنة:

القاهرة ـ الرياضية

تنعقد اليوم اجلمعية العمومية
لنقابة الصحفيني املصرية ،في
وسط القاهرة ،النتخاب نقيب
وجتديد نصف مجلس إدارة
النقابة.
وأبرز املرشحني الـ  11على
مقعد النقيب ضياء رشوان،
النقيب السابق ورئيس الهيئة
العامة لالستعالمات ،ورفعت
رشاد ،عضو مجلس إدارة
مؤسسة أخبار اليوم ،وفق
تقرير لوكالة األنباء املصرية
الرسمية "الشرق األوسط".
بينما يتنافس  52مرشحا ً على
 6مقاعد في مجلس اإلدارة ،في
إطار التجديد النصفي.
ويصل عدد من يحق لهم
التصويت إلى  8670صحفيا ً
من أصل  9256عضواً ،بحسب
جمال عبد الرحيم ،رئيس اللجنة
العليا املشرفة على االنتخابات.

أفضل صحفي عملت معه؟

عايد الرشيدي.

صحفي متنيت العمل معه؟

بتال القوس.

صحفي يستحق أن يكون رئيساً للتحرير؟

سعيد الهالل.

صحفي ميكن وصفه بالخطري؟

محمد سعد اهلل.

صحفي يساوي جريدة كاملة؟

أحمد اجلدي.

صحفي ال ميل من املهنة؟

عبد الرحمن مشبب.

صحفي يحتاج للتطوير والتدريب؟

عادل القرني.

صحفي ميثل الوجه الربيء للصحافة؟

أمين النجار.

صحفي مل تساعده الظروف؟

فيصل املرشدي.

صحفي ظلم نفسه كثرياً؟

فيصل الطويهر.

صحفي صاعد يعجبك وصحفي عتيق تحبه؟

فوتبول إنرتناسيونال

فارس الفزي ،محمد البكيري.

منرب كرة القدم الهولندية

بيدرو بينتو

رئيس الصحافة
يف أوروبا

جدة ـ محمود وهبي

تأسست مجلة "فوتبول إنترناسيونال"
الهولندية عام  1965لتكون أقدم مجلة
رياضية ما تزال على قيد احلياة حاليا ً
في هولندا ،وهي مجلة أسبوعية
تصدر أيام األربعاء ،وتختص بكرة
القدم دون غيرها من الرياضات.
وترأس كارولينا برويس اجلهاز
اإلداري لهذه اجمللة ،ويدير
حتريرها ثيس فان فيجل
وتوم فان هولسن ،وتشير
عدة مصادر إلى وصول
عدد قارئيها إلى قرابة 800
ألف قارئ في األسبوع
وتتميز "فوتبول
الواحد.
ّ
إنترناسيونال" ببث برنامج يحمل إسمها
على قناة " "RTLالسابعة في هولندا أيام اإلثنني
واجلمعة ،وقد حصل هذا البرنامج على جائزة
أفضل برنامج تلفزيوني هناك عام  .2011وأع ّدت
اجمللة في العام  2017استفتاء ضخما ً الختيار
الالعب األفضل في التاريخ ،فجاء ليونيل ميسي أوال ً
أمام دييجو مارادونا ويوهان كرويف.

05

كيف ميكن تصحيح الوضع وأنت تراه
مأساوياً بشكل كبري؟

06

أال يوجد يف الوسط اإلعالمي الريايض،
من هو قادر عىل إعادة الروح يف املهنية
اإلعالمية؟

وجه
من هناك

جدة ـ محمود وهبي

صوريت

ويسلي سنايدر
نجم المنتخب
الهولندي السابق
على غالف أحد
أعداد “فوتبول
إنترناسيونال”

يف مواجهة االتحاد والهالل األخرية عىل
ملعب الجوهرة ،التي انتهت زرقاء كنت
أبحث عن لقطة مميزة أخرج بها من املباراة،
لكني كنت خلف مرمى الهالل واألهداف جميعها
كانت يف الجهة األخرى خلف مرمى فواز القرين ،إال أنني
استطعت أن أحصل عىل رصاع هوايئ جمع ثاليث االتحاد جامل
باجندوح وزياد املولد وسعود عبد الحميد مع الفرنيس جوميز
يف لقطة أشعر أنها األجمل.
حسن الفاهمي
مصور فوتوجرافي

سافر البرتغالي بيدرو بينتو إلى
الواليات املتحدة بعد تخرجه من
املدرسة األمريكية في العاصمة
لشبونة ،فحصل على درجة
البكالوريوس في االتصاالت
والتسويق من جامعة نورث كاروالينا ،لكنه دخل في الفترة
نفسها في مجال آخر مع انخراطه في الكتابات الرياضية .وعاد
بينتو إلى مسقط رأسه لتقدمي برامج رياضية في قناة محلية،
قبل أن يأخذ املنعطف األهم في مسيرته عام  1998مع التحاقه
بشبكة " "CNNاألمريكية الشهيرة ،حيث عمل في تقدمي
البرامج واملراسلة ،وصوال ً حلصوله على فرصة تغطية بطوالت
كبيرة مثل كأس العالم ودوري األبطال .وبعد  15عاما ً مع
" ،"CNNعُ نّي بينتو رئيسا ً لقسم الصحافة في اال
وحتول إلى وجه بارز هناك مع
حتاد األوروبي لكرة القدم،
ّ
تقدميه حلفل سحب قرعة دوري األبطال في  9مواسم ،إضافة
لتقدمي حفل االحتاد الدولي ألفضل العب عام  ،2009وحفل
جائزة الكرة الذهبية في العام التالي.

ميدو يف صالة الحديد
الرياض ـ الرياضية
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عرض املصري أحمد حسام ميدو،
مدرب فريق الوحدة األول لكرة
القدم ،أمس ،مقطع فيديو على حسابه
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في موقع التواصل االجتماعي
"إنستجرام" داخل صالة احلديد،
خالل تأديته متارين لتقوية العضالت.
الفيديو حصل على أكثر من  19ألف

سوشال

مشاهدة بعد  3ساعات من بثه .كما
نشر قبلها صورة له أثناء زيارته مركز
اخلياط اخليري لغسيل الكلى في مكة
املكرمة ولقائه املرضى.

#بن_دغيرث__vsالدبوس..

إعالن

كل النجوم

الرياض ـ الرياضية

تداولت حسابات عدد كبير من جنوم
الرياضة العاملية على منصات التواصل
االجتماعي ،ومنهم ليونيل ميسي ،إعالنًا
لتطبيق جديد باسم “ ”OTROعلى بيئتي
آندرويد وآيفون ،يتيح للمستخدمني مشاهدة
مقاطع فيديو وصور حصرية لالعبيهم
املفضلني ،الذين شارك عدد كبير منهم في
تصوير اإلعالن ،كما يتيح التطبيق إرسال
التعليقات مباشرة إلى الالعبني وإجراء
محادثات فورية معهم .وحصل اإلعالن على
صفحة ميسي ،على “إنستجرام” على أكثر
من مليون مشاهدة في غضون ساعة.

 3ماليني متفاعل

منافسات اإلبل تحصد  165ألف تغريدة

رئيس التحرير

بتــال القـوس
Battal Algoos

battalalgoos@arriyadiyah.com

نائب رئيس التحرير

ضوئيات من تغريدات هاشتاق #بن_دغيثر__vsالدبوس

جدة ـ عبد الله الغامدي

ضوئية من حساب ميسي على إنستجرام

رونالدو

يفي بالوعد
الرياض ـ الرياضية

نشر الفرنسي باتريس إيفرا ،الالعب
السابق ملانشسر سيتي ويوفنتوس
واملنتخب الفرنسي ،أمس ،نص محادثة
على “إنستجرام” مع كريستيانو رونالدو،
مهاجم فريق يوفنتوس ،قبل  5أيام من لقاء
اإلياب أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا.
وعبر إيفرا خالل احملادثة عن ثقته في
رونالدو واعتماده عليه لتجاوز أتلتيكو،
فوعده األخير بسحق منافسه والتأهل.

ضوئية من محادثة إيفرا في “إنستجرام”

سيلفا..

تطلعات جديدة
الرياض ـ الرياضية

غرد البرتغالي برناردو سيلفا ،العب فريق
مانشستر سيتي األول لكرة القدم ،بصورته
مع اإلسباني تشيكي بيجيريستني ،املدير
الرياضي ،خالل توقيعه متديد عقده مع
الفريق لـ  6أعوام إضافية .وعلق قائال ً:
“سعيد بتمديد العقد إلى  ..2025وأتطلع إلى
معا ألعوام عدة مقبلة”.
املزيد من االنتصارات ً

ضوئية من حساب سيلفا

حصد هاشتاق #بن_دغيرث__vsالدبوس
ما كبرية يف تويرت بـ  165ألف تغريدة
أرقا ً
أوصلته الرتند السعودي والخليجي ،مع
اقرتاب التحدي الكبري بني هالل بن دغيرث
العتيبي والكويتي دبوس الدبوس ،عىل
جائزة فئة الـ  100الصفر ،ضمن فعاليات
مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل.
الزوار

التغريدات

1.754.245

% 80.23

المشاركون

1.520.547

متابعا،
وشارك في الهاشتاق 1.520.547
ً
كان معظمهم من السعودية بـ  67في املئة،
ثم اإلمارات بـ  10في املئة ،بينما بلغ عدد
الزوار .1.754.245
وكان املتنافسان أعلنا خوض التحدي
الثاني بينهما ،بعد أن كسب هالل بن دغيثر
التحدي األول في النسخة السابقة ملهرجان
أم رقيبة في فئة الـ  ،60وهو ما أشعل

الدول املشاركة

165

% 17.19

ً
ألفا

السعودية % 67

1227

اإلمارات

وسائل التواصل االجتماعي ،خاصة بعد
دخول اللطامات إلى أرض املهرجان ،متهي ًدا
لفحصها قبل خضوعها للجنة التحكيم
اليوم.
يذكر أن  15ألف شخص تابعوا دخول
لطامات هالل الدغيثر إلى أرض املهرجان،
في مشهد تناقلته عشرات من مقاطع الفيديو
على وسائل التواصل االجتماعي.

إدارة التحرير

نايـل عايـد احلربـي

nail.alharbi@arriyadiyah.com

مـقبـل متعـب الزبنـي

% 75.6

الكويت

% 14.4
ُعامن

%7

%7

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com

مدير حترير النشر اإللكتروني

أحـمد محمـد السـويلـم

يتابعون بطل العامل

عيل العثامن

ahmed.alswailem@arriyadiyah.com

عيل العثامن

املتابِعون

املتابَعون

املتابِعون

املتابَعون

18

18

1209

575

مسؤول التحرير

عـوض مبارك الصـقـور

جدة ـ عبد الله الغامدي

حافظ الرباع السعودي علي
العثمان ،صاحب املركز األول
في منافسات وزن  89كجم
في بطولة العالم لرفع األثقال
عاما في
للشباب حتت ً 17
الس فيجاس األمريكية ،على
عالقته اجليدة بوسائل التواصل
االجتماعي ،على الرغم من
انشغاله بالدراسة والتدريبات
واملعسكرات التي تستغرق منه
وق ًتا طويال ً وتركيزًا شدي ًدا.
وينشط العثمان على تويتر
وإنستجرام ،حيث ميلك في
متابعا أبرزهم
األول 18
ً
سامي اجلابر العب املنتخب
السعودي السابق ،فهد العتيبي
املعلق الشهير ،وصديقه محمد

salehalkhalif@arriyadiyah.com

mugbel@arriyadiyah.com

األجهزة
املستخدمة

% 10

صالـح عبد العزيز اخلليـف

awad.alsugour@arriyadiyah.com

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري

omar.alshehri@arriyadiyah.com
ضوئيتان من حسابي العثمان على تويتر وإنستجرام

العسيري العب نادي اجليل
لرفع األثقال ،أما على الثاني
فلديه  1209متابعني ،بينما يتابع
 575غالبيتهم من الناشطني في
مجال رفع األثقال ،من حسابات
شخصية أو حسابات األندية
واالحتادات الدولية واملراكز
املتخصصة ،إضافة إلى زمالئه
في املدرسة والنادي.

العزيز من الدرجة الثانية،
بعد حصوله على ميدالية
برونزية في أوملبياد الشباب
في األرجنتني ،قبل أن يتوج
إجنازاته في بطولة العالم لرفع
األثقال للشباب في الس فيجاس
بذهبيتي النتر واجملموع وفضية
اخلطف دون احلاجة إلى خوض
احملاولة الثالثة.

وأعاد العثمان ،أمس األول،
تغريدة اللجنة األوملبية لتتويجه
في الس فيجاس ،والتي نالت
وقتها  100ألف مشاهدة .فيما
عرض صور تكرميه من قبل
خادم احلرمني وتدريباته على
حسابه في “إنستجرام”.
وكان خادم احلرمني الشريفني
كرم العثمان بوسام امللك عبد

قامئة األخرض..
 480ألف مشاهدة

معتصـم هـارون

moatasem.haroun@arriyadiyah.com
املراسالت باسم رئيس التحرير

editorial4@arriyadiyah.com

الريال..
صفقة جديدة
الرياض ـ الرياضية

الرياض ـ الرياضية

حصلت تغريدتا حساب “الرياضية عاجل” على تويتر ،عن
إعالن يوسف عنبر مدرب املنتخب السعودي األول لكرة
القدم املؤقت تشكيلة املنتخب أليام “فيفا” ،وغياب عدد من
العبي األندية ،على تفاعل واسع من متابعي احلساب،
حيث بلغ مجموع مشاهداتهما  480ألف مشاهدة.
وحصلت التغريدة األولى ،التي تناولت غياب العبي فرق
الهالل والنصر واألهلي عن تشكيلة جتريبيتي اإلمارات
وغينيا اإلستوائية على  300ألف مشاهدة ،و 68ريتوي ًتا،
و 52ردًا ،و 74إعجابًا.
أما التغريدة الثانية عن إعالن تشكيلة املنتخب التي
ستعسكر خالل الفترة من  18ـ  26مارس اجلاري،
فحصلت على  180ألف مشاهدة ،و 121ريتوي ًتا ،و148
إعجابًا ،و 166ردًا.

رئيس قسم الوسائل املساعدة

نشر حساب نادي ريال مدريد اإلسباني على
“تويتر” مقطع فيديو للبرازيلي إيدير ميليتاو،
العب بورتو البرتغالي ،الذي حصل على توقيعه
لالنتقال إلى الفريق األول لكرة القدم ابتدا ًء من
املوسم املقبل .وتضمن املقطع ،الذي شاهده نحو
 50أل ًفا في غضون نصف ساعة ،لقطات من
أهداف الالعب التي أحرزها رفقة بورتو.

َ
تغريدتي حساب “الرياضية عاجل”
ضوئيتان من
التغريدة األوىل المشاهدات  300ألف

68

52

74

التغريدة الثانية

121

المشاهدات 180

166

148

ضوئية من حساب نادي ريال مدريد
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القاسمي :انتظرونا يف 2020
شدد الكابنت عايد القاسمي الرئيس التنفيذي
للجنة املنظمة ملعرض الرياض الدولي للطيران،
على أن املعرض حقق جناحا ً كبيرا ً من خالل
املشاركة الكبيرة للشركات الدولية واحمللية

هيا الغامدي

@haya_alghamdi

«رونالدو»
نجم املواعيد

بليلة تاريخية من ليايل كرة القدم
األوروبية ،ظهر رونالدو من جديد
“ملكًا للتشامبيونزليج” ،وقاد
انتفاضة السيدة العجوز بإياب الدور
مثن النهايئ ،فجر طاقاته بشباك
الروخي بالنكوس بثالثية هي خالصة
خربة وتجارب السنني وعزة نفسه
وكربيائه ،فرغم الكرة الدفاعية
لليويف التي تسيد من خاللها الكرة
اإليطالية /األوروبية ،إال أنه طوع
قناعات أليجري تلك الليلة وحولها
لتكتيك هجومي عىل غري املعتاد.

حتتاج الرميونتادا لعمل وتركيز
وبعض من املعجزات لتتفجر كالبالون،
ورونالدو لديه مواقف سابقة للخروج
من احللقة الضيقة بدوري األبطال
ضد خصوم العادة البايرن واألتلتي
واليوفي ،...ورغم فخر مارادونا بابن
وطنه البرغوث الذي قال بأنه يفخر
بأصوله ألن ميسي أرجنتيني! إال أن ذلك
لم مينعه من اإلشادة برونالدو قائال ً:
“كريستيانو جيش وقوة خالصة من
كرة القدم ،لقد توعد بتسجيل هاتريك
وأوفى بوعده” .صاروخ ماديرا لعب
دور املنقذ اخلارق للعادة “السوبر هيرو”
مع السيدة العجوز ،ومثل عقليته هي
املطلوبة باألبطال ،العب ثائر يصول
ويجول ويثور ،يقولون اليد الواحدة ال
تصفق ،لكن معه تستطيع ،فلديه حواس
وأجنحة إضافية للطيران بالفريق الذي
ميثله بعي ًدا ،ومع فريق تورينو استطاع
التحليق للدور ربع النهائي ،وهو الذي لم
يسبق له كفريق حتويل خسارته ذهابًا
لفوز إيابًا إال مع رونالدو صاحب األلقاب
اخلمس األوروبية! رونالدو سام ج ًّدا
بالليالي االستثنائية ،يجيد اللدغ بكل
حواسه ليس فقط بالرأس والقدمني!
رونالدو قال استعدوا للرميونتادا
وفعل ،حكاية ال تتعدى كونها أسطورة
من أساطير اخليال ،لكنه جعلها حقيقة
طوع الزمان واملكان والظروف
بعد أن ّ
لصاحله وعطل اخلصم وقهره ،وإذا
كان صالح عصا كلوب التي ال تعصاه
وميسي أيقونة البارسا فإن رونالدو
ساحر تورينو العظيم ،وهو آخر ما
تبقى من معجزات لكرة القدم ما لم يجد
الزمان بأمثاله ،رونالدو جنم املواعيد
االستثنائية بلحظة تفجر داخله كل شيء،
غصة مدريد والوفاء ملن اشتراه والندم
ملن باعه ،واملشاعر املتناقضة بني اجلرح
والكبرياء والثلج واحلريق ،وكأن بكرة
القدم“ :أعطني رونالدو وأعطك كل شيء،
العقيدة واملذهب ،اإلميان واإلرادة ،الغلو
والكفر”؛ فاملستحيل كفر ،ورونالدو
رجل مؤمن ،ومجاهر باملعصية إذا تعلق
األمر باالستحالة ،وصوفي ج ًّدا بحبه
ووفائه لفريقه! والسؤال :هل سيحافظ
يوفنتوس على نعمة “كريستيانو” أم
سيكفر بها كمدريد؟! نحن ال نشعر
بقيمة النعم إال بعد زوالها ،وهل ثورة
رونالدو مع اليوفي وصوجلانه غزل
بعيد للحب األول “مدريد” خاصة مع
عودة زيدان؟!

حضور
دبلومايس
حظي معرض الرياض الدولي للطيران
بحضور دبلوماسي كبير ،حيث زار
املعرض كريستوفر هينزيل ،القائم
باألعمال في السفارة األمريكية.
كما حضر فريق التجارة الدولية
بالسفارة البريطانية ،الذي تشارك
بالده بعدد كبير من الشركات اخملتصة
في مجال الطيران.

تنظيم
رائع
جنحت اللجنة املنظمة للمعرض في
تنظيم دخول وخروج الزوار في اليوم
اخلتامي ،الذي شهد حضورا ً كبيراً.
حيث تنوع احلضور بني الشخصيات
الدبلوماسية واملسؤولني السعوديني،
والعائالت واألطفال.
وكان جناح اخلطوط السعودية
قد حظي باحلضور األكبر من بني
املعارض األخرى.

اخملتصة في اجملال .وأوضح القاسمي ،أن
املعرض شهد توقيع العديد من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم ،وعلى الرغم من أنه األول ،إال
أن التنظيم كان رائعاً.

الرياض

وأضاف“ :انتظرونا العام املقبل  2020بتنظيم أكبر
ملتقى للطيران العام في الشرق األوسط واخلليج
العربي” وسيكون حدثا عامليا بفضل اإلمكانات
الكبيرة لنادي الطيران.
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معرض الطريان
توقيع اتفاقيات

توقف العروض الجوية
حضور كبير

تودع معرض الطريان

تغطية :حامد الدورسي

زيارة مسؤولين

حتى الرابعة مسا ًء .وشهد املعرض في يومه اخلتامي توقيع املزيد من
التميز املتخصصة في التدريب التقني
االتفاقيات ،أبرزها بني كليات ّ
واملهني وشركة انترا الدولية للتقنيات الدفاعية ،التي تختص بتقنيات
الطائرات من دون طيار في السعودية .وحظي املعرض بزيارة عدد
من املسؤولني من بينهم األمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير
منطقة املدينة املنورة من جهة أخرى حالت ظروف الطقس والرياح
القوية دون إجراء العروض اجلوية املعتادة ،حيث ظل الزوار يتجولون
بني الطائرات في املعرض اخلارجي.

اختتم املعرض السعودي الدويل للطريان فعالياته أمس،
وسط حضور كبري للجامهري التي توافدت عىل مقر نادي
الطريان السعودي يف مطار الثاممة ،عىل الرغم من سوء
األحوال الجوية والرياح الشديدة.

وكان األمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية
للفضاء رئيس مجلس إ دارة نادي الطيران ،قد و ّجه بفتح أبواب
املعرض في يومه األخير أمام اجلماهير من الساعة العاشرة صباحا ً

صورة التقطت أمس للعامودي وزير النقل خالل حضوره في
معرض الطيران المدني (المركز اإلعالمي ـ الطيران المدني)

العامودي:

رشاكات ناجحة

أوضح املهندس نبيل العامودي وزير النقل ،أن املعرض
السعودي الدولي للطيران يعكس مكانة السعودية العاملية.
وقال العامودي" :إن السعودية أصبحت منصة مثالية
لالستفادة من الفرص التجارية واالستثمارية ألكثر من 750
جهة عاملية وتوقيع الشراكات الناجحة مع مختلف القطاعات
احلكومية واخلاصة" .وقدم العامودي الشكر جلميع اجلهات
التي شاركت في جناح املعرض.

صورة التقطت أمس إلحدى طائرات القوات المسلحة
(واس)
المشاركة في المعرض

القوات املسلحة..
 25طائرة

صورة التقطت أمس لسعود بن خالد الفيصل في كابينة إحدى طائرات الخطوط السعودية في اليوم الختامي للمعرض الدولي
(المركز اإلعالمي ـ الخطوط السعودية)
للطيران

املبوبة

شاركت القوات املسلحة في املعرض السعودي الدولي
للطيران بعدد " "25طائرة في العروض اجلوية والعرض
األرضي ،إضافة إلى طائرات القوات البرية والبحرية ،كما
نفذت طائرات القوات املسلحة عروضا ً جوية بعدد من
تشكيالت الطائرات املقاتلة ،اجلدير بالذكر أن املعرض جرى
على أربعة محاور أساسية في مجال الطيران.

الرياض

جدة

الدمام

مكة

0504330404

0502252794

0502964436

0503529765

مفقودات ..مفقودات

تقدمت ملكتب األحوال املدنية النسوي مبحافظة
الدرعية املواطنة ـ مهره محمد معيض
الشهراني سجل مدني رقم 1058558196
حذف اسم القبيلة ليصبح اسمها بعد التعديل
ـ مهره محمد معيض آل مفلح استنادا ً لوالدها
فمن لديه معارضة على ذلك فليتقدم باعتراضه
خالل شهر من تاريخ اإلعالن.

يعلن //إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه
تقدم إليها ـ عاصم عبداجمليد املغربي طالبا ً

احلصول على شهادة ميالد بدل فاقد البنته ـ
ايلني رقم الشهادة 20047ـ 5تاريخ الشهادة
11ـ9ـ1435هـ الصادرة من مكتب األحوال
املدنية بجدة وأنه على من يجدها أن يسلمها
لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً من تاريخ
اإلعالن.
يعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه
تقدم إليها ـ ياسر حامد حسن حامد طالبا ً

احلصول على شهادة ميالد بدل فاقد البنته
ـ نور رقم الشهادة  175982تاريخ الشهادة
26ـ5ـ1428هـ الصادرة من مكتب األحوال

املدنية بجدة وأنه على من يجدها أن يسلمها
لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً من تاريخ
اإلعالن.

يعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه تقدم
إليها ـ حازم محمد رياض عنجاري طالبا ً
احلصول على شهادة ميالد بدل فاقد البنته
ـ عال رقم الشهادة 13637ـ 5تاريخ الشهادة
14ـ6ـ1435هـ الصادرة من مكتب األحوال
املدنية بجدة وأنه على من يجدها أن يسلمها
لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً من تاريخ
اإلعالن.
يعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه تقدم
إليها ـ عابد وشايا طالبا ً احلصول على شهادة
ميالد بدل فاقد لـه االسم ـ عابد رقم الشهادة
3313ـأ تاريخ الشهادة 8ـ5ـ1403هـ الصادرة
من مكتب األحوال املدنية بجدة وأنه على من
يجدها أن يسلمها لألحوال املدنية خالل ثالثون
يوما ً من تاريخ اإلعالن.
يعلن /بدر أحمد فريد عناية اهلل افغاني
اجلنسية عن فقدان شهادة ميالد ابنته ـ
جوري رقم الشهادة  3348صادرة من احوال
الناصريه يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها
أو ج 0560004351 :مشكوراً.
يعلن //إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه
تقدم إليها ـ محمد عبداهلل قرني هليل طالبا ً

احلصول على شهادة ميالد بدل فاقد البنه
ـ سليم رقم الشهادة  2464702287تاريخ
الشهادة 26ـ6ـ1440هـ الصادرة من مكتب
األحوال املدنية بجدة وأنه على من يجدها أن
يسلمها لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً من
تاريخ اإلعالن.
تقدم إلدارة األحوال املدنية بالرياض املواطن
ـ ربيع عائض مبارك ال عيفان القحطاني

رقم السجل املدني  1039674054االسم
قبل التعديل ـ ربيع عائض مبارك ال عيفان
القحطاني االسم بعد التعديل ـ عبدالعزيز
عائض مبارك ال عيفان القحطاني فمن له
معارضة على ذلك فليتقدم مبعارضته خالل
شهر من تاريخ هذا اإلعالن.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في منطقة
الرياض اإلسم ـ هوايل ملحق صنيدح

العضيله املطيري السجل املدني 1049871542

رقم احلفظ  5794التاريخ18 :ـ11ـ1439هـ
املصدر الرياض 3بطلب تعديل اإلسم األول
ليصبح اإلسم بعد التعديل ـ هدى ملحق
صنيدح العضيله املطيري فمن له معارضة
على ذلك فليتقدم بذلك خالل شهر من تاريخ
هذا اإلعالن.

تقدمت إلدارة األحوال املدنية في منطقة
الرياض اإلسم ـ بندور محمد غويد ال دهان
الغامدي السجل املدني  1105602450رقم
احلفظ  424218التاريخ 2ـ1ـ1439هـ املصدر
الرياض بطلب تعديل اإلسم األول ليصبح
اإلسم بعد التعديل ـ بدور محمد غويد ال دهان
الغامدي فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
بذلك خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن.
يعلن/معتز علي ابكر علي سوداني اجلنسية
عن فقدان إقامة رقم  2155380708صادرة
من مكة املكرمة يرجى ممن يجدها تسليمها
ملصدرها أو ج 0577505451 :مشكوراً.
يعلن/محمد أحمد متولي الربع عن فقدان
شهادة ميالد ابنه ـ يوسف رقم الشهادة
 25909وكذلك فقدان شهادة ميالد ابنته ـ
رمياس رقم الشهادة  21005فعلى من يجدها
أن يقوم مشكورا ً بتسليمها إلدارة األحوال
املدنية بالرياض أو أقرب إدارة أحوال مدنية.
يعلن //مستشفى امللك عبدالعزيز مبحافظة
جدة – قسم بالغات الوالدة بأن املواطن
ـ سمير زيدي عبدالباري البحيري هوية
وطنية رقم  1064520024تقدم إليها طالبا ً
في استخراج تبليغ والدة بدل فاقد البنه
ـ زياد سمير زيدي عبدالباري البحيري
املولود مبستشفى امللك عبدالعزيز بتاريخ
19ـ8ـ1436هـ عليه نأمل على من يجده

تسليمه لإلدارة خالل خمسة عشر يوما ً من
تاريخ النشر.
يعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه تقدم
إليها ـ باسم احمد موسى طالبا ً احلصول
على شهادة ميالد بدل فاقد البنه ـ احمد رقم
الشهادة  16881تاريخ الشهادة 2ـ7ـ1438هـ
الصادرة من مكتب األحوال املدنية بجدة وأنه
على من يجدها أن يسلمها لألحوال املدنية
خالل ثالثون يوما ً من تاريخ اإلعالن.
يعلن/مستشفى امللك عبدالعزيز مبحافظة
جدة – قسم بالغات الوالدة بأن املواطن ـ علي
سلطان جابر عزالدين حكمي هوية وطنية رقم
 1036562633تقدم إليها طالبا ً في استخراج

تبليغ والدة بدل فاقد البنه ـ خالد املولود بـ
جدة بتاريخ 21ـ12ـ1420هـ عليه نأمل على
من يجده تسليمه لإلدارة خالل خمسة عشر
يوما ً من تاريخ النشر.

رقم  2226279368صادرة من مكة املكرمة
يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها مشكوراً.

رقم  CC1822392يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ ليلى حميد مطيع الرحمن اجلنسية
ميامنار ـ جواز بنجالدش عن فقدان رخصة
إقامة رقم  2200752513صادرة من مكة

يعلن /ساكالين ظفر ظفراهلل خان تشيما
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  CC5525321يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.

املكرمة يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها
مشكوراً.
يعلن /محمد سعيد عبدالكرمي علي مياه
اجلنسية ميامنارـمقيم عن فقدان هوية مقيم
رقم  2345887125صادرة من اخلدمات
االلكترونية يرجى ممن يجدها تسليمها
ملصدرها مشكوراً.

يعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه تقدم
إليها ـ احسان فخري رباح طالبا ً احلصول
على شهادة ميالد بدل فاقد البنه ـ نور الدين
رقم الشهادة  406100129337تاريخ الشهادة
2ـ8ـ1439هـ الصادرة من مكتب األحوال
املدنية بجدة وأنه على من يجدها أن يسلمها
لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً من تاريخ
اإلعالن.

يعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة بأنه تقدم
إليها ـ خان محمد ريس طالبا ً احلصول على
شهادة وفاة بدل فاقد لـ ـ محمد شهبات
حسني شرفات رقم الشهادة  33294تاريخ
الشهادة 4ـ9ـ1427هـ الصادرة من مكتب
األحوال املدنية بجدة وأنه على من يجدها أن
يسلمها لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً من
تاريخ اإلعالن.

يعلن /محمد جموراد هندي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم  S2374596صادر من
جدة في 17ـ12ـ2017م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الهندية بجدة مشكوراً.

يعلن /عبدالغفور ولد شمس الرخمان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  BS4188691يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.

يعلن /بجرجن الل هندي اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  L3896213صادر من جدة
في 10ـ10ـ2013م يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الهندية بجدة مشكوراً.

يعلن /اسداهلل ولد سرفراز خان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  FF2745221يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.

يعلن /تشم بتا الياس مون هندي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم  L5479464صادر من
ماالبورم في 4ـ11ـ2013م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الهندية بجدة مشكوراً.

يعلن /امير زيب ولد بهروبر باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 BA5098692يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.

يعلن /امين عبداهلل محمد عبدالصمد
باكستاني اجلنسية عن فقدان رخصة إقامة

يعلن /محمد اصغر ولد حق نواز
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز سفر

يعلن /راشد واحد بخش باكستاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم  HR9996231صادر
بتاريخ 28ـ8ـ2013م يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن /محمد خان ناندر خان باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 HM4135461صادر بتاريخ 18ـ8ـ2015م
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /محمد عرفان محمد رمضان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 HX1988721صادر بتاريخ 3ـ8ـ2017م يرجى
ممن يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /طورولي خان قل دشت خان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  XU4107922يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة مشكوراً.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في منطقة
الرياض االسم ـ وحيده ملفي فهد احلسني
العنزي السجل املدني  1127683371رقم
احلفظ  87576التاريخ 15ـ10ـ1439هـ املصدر
الرياض بطلب تعديل اإلسم األول ليصبح
اإلسم بعد التعديل ـ وجدان ملفي فهد احلسني
العنزي فمن له اعتراض على ذلك فليتقدم بذلك
خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن على أن تكون
اإلجابة موجهه بإسم سعادة مديرة اإلدارة
العامة ملكاتب األحوال املدنية النسائية مبنطقة
الرياضـ مكتب األحوال املدنية الرياض 1

يعلن /عمر زاده كلبدن شاه افغاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم  OR227271صادر
من الرياض يرجى ممن يجده تسليمه للسفارة
األفغانية أو ج 0592203639 :مشكوراً.
يعلنMOHAMMED HASAN MOHAMMED /

 ISMALبنغالديشي اجلنسية عن فقدان جواز

سفر رقم  BM 0248512صادر من دكا يرجى
ممن يجده تسليمه للقنصلية البنغالديشية
بجدة مشكوراً.

تقدمت األحوال املدنية النسوي بالدمام املواطنة
ـ عبديه سويدي حامد العطيمي الكيادي رقم
السجل املدني  1083047728بطلب تعديل
اسمها من ـ عبديه سويد حامد العطيمي
الكيادي إلى ـ عبير سويدي حامد العطيمي
الكيادي فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
مبعارضته خالل شهر من تاريخ هذا االعالن.
يعلن /فهد داله سمران العنزي عن فقد بطاقة
تشغيل لسيارة مرسيدس رأس موديل 2000م
رقم اللوحة أ ق ق  4311نقل خاص يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصدرها مشكوراً.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في منطقة
الرياض االسم ـ ميمونه مبارك صالح
احلمادي العتيبي السجل املدني 1036911608
رقم احلفظ  44535التاريخ 7ـ6ـ1433هـ
املصدر الرياض 2بطلب تعديل اإلسم األول
ليصبح اإلسم بعد التعديل ـ منى مبارك صالح
احلمادي العتيبي فمن له اعتراض على ذلك
فليتقدم بذلك خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن
على أن تكون اإلجابة موجهه بإسم سعادة
مديرة اإلدارة العامة ملكاتب األحوال املدنية
النسائية مبنطقة الرياضـ مكتب األحوال املدنية
الرياض1
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في منطقة
الرياض املستفيدة ـ فوزيه شعيب راشد
اجلنفاوي الشمري سجل مدني 1095668891
رقم حفظ  14575تاريخ 12ـ2ـ1434هـ مصدر
حائل بطلب تعديل اسمها األول ليصبح اإلسم
بعد التعديل ـ فوز شعيب راشد اجلنفاوي
الشمري وعلى من له إعتراض على ذلك التقدم
به خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن.

البحرين ..إبراز الهوية الثقافية
الجمعة  08رجب  1440هـ
 15.03.2019العدد 11489

عبرت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن اعتزازها
وتقديرها الختيار مملكة البحرين ضيف شرف معرض
الرياض الدولي للكتاب لهذا العام ،مثمنة دور وزارتي
الثقافة واإلعالم في السعودية في النهوض بالثقافة

www.arriyadiyah.com

احمللية واإلقليمية .وأضافت" :من جديد ،جتري الثقافة
دورها في تأسيس حوار حضاري مع اآلخر ،وفي هذه
املرة جتمع مملكة البحرين واململكة العربية السعودية
في سياق ثقافي موحد ،وتبادل مميز للحضور في

املشهد الثقافي بني اململكتني ،فاليوم مملكة البحرين
ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب ،وفي
العام املاضي كانت اململكة العربية السعودية ضيف
شرف معرض البحرين الدولي للكتاب.

الباحة 19 ..إصدارا
يشارك نادي الباحة األدبي الثقافي
في فعاليات معرض الرياض الدولي
للكتاب بـ  19إصدارًا جدي ًدا في
مختلف الفنون األدبية والثقافية.
وبي حسن بن محمد الزهراني،
نَّ
رئيس نادي الباحة األدبي ،أن هذه
اإلصدارات تضاف إلى إصدارات
النادي السابقة التي جتاوزت 250
عنوانًا ،وحقق بها النادي فوزًا
باملركز األول في عدد اإلصدارات

على مدار أربعة أعوام متتالية على
مستوى أندية السعودية ،كذلك فوز
 17إصدارًا بجوائز عربية ومحلية.
وأشار إلى أن النادي سعى إلى
استقطاب األدباء العرب لطباعة
نتاجهم األدبي بالشراكة مع أحد دور
النشر العربي ،فضال ً عن مشاركة
النادي خالل الـ  11عا ًما املاضية
في أبرز املعارض الدولية في أنحاء
الوطن العربي.

صورة التقطت أمس ألحد الزوار يطالع إصدارا في جناح الباحة

اليوم الثاين..

معرض الكتاب

املدة10 :

املكان :معرض الرياض الدويل

من الساعة 10:00ص حتى 10:00م

 10آالف زائر يطاردون الكتب

تغطية :محمد الشيباين

رشعت بوابات معرض الرياض الدويل للكتاب،
أمس ،للزوار الذين قدروا بأكرث من  10آالف زائر،
يف ظاهرة تستمر حتى الثالث والعرشين من
مارس الجاري ،وتحل فيه دولة البحرين ضيف
رشف.

ووقع  27كات ًبا على إصداراتهم اجلديدة ،أبرزهم خالد
عبد الكرمي كتاب "مهمة في بوشهر" ،عمر كاسب
كتاب "نصوص قصصية" ،مها عوض كتاب "نظام

التعلم النقال" ،الفي هليل "معالم وتاريخ الصحة"،
عبد الرحمن خلف "توارت باحلجاب" ،ابتسام عبد
اهلل "قطرات متفائلة" مبواعيد متفاوتة.
ويضم املعرض أعدادًا كبيرة من األجنحة ،ويشارك
فيه الكثير من اجلهات قادمة من مختلف مناطق
السعودية.
وأبرزها مركز خدمة اللغة العربية ،وركن القيادة الذي
يقدم املدرسة السعودية للقيادة من خالل معرض
الرياض الدولي للكتاب  ،2019ومعلومات بشأن آليات

أيام

الجمعة من 4:00م حتى 10:00م

التسجيل ضمن برنامج املدرسة النسائية للقيادة،
ويوفر املعرض  9أركان إثرائية تستهدف األطفال ،فيما
يشارك مركز عبد العزيز الثقافي العاملي "إثراء" في
إحدى مبادرات شركة أرامكو السعودية التي تستهدف
املهتمني باإلبداع واالبتكار ،ومن لديهم شغف بالعلوم
والفنون ،ويعد معرض الكتاب ،الذي يعد أكبر تظاهرة
ثقافية في السعودية ،وأحد أهم املعارض الثقافية في
الشرق األوسط ،املنصة التي يطلق من خاللها "إثراء"
مسابقة القراءة الوطنية "أقرأ" سنويًّا.

االنتشار العريب

يحتفي بـ «الطائف»

ظهر النادي األدبي الثقافي في الطائف خالل معرض الرياض الدولي للكتاب
لهذا العام  ،2019بعشرين إصدارًا جدي ًدا في جناح دار االنتشار العربي في
املعرض.
وأوضح عطا اهلل بن مسفر اجلعيد ،رئيس النادي األدبي الثقافي ،أن هذه
اإلصدارات تنوعت بني الرواية والدراسات النقدية والدراسات التاريخية
والدواوين واجملموعات الشعرية وأدب األطفال .وأشار إلى أن من هذه
اإلصدارات كتاب "عطر النقد" لألديب حسني بافقيه" ،تظللني ضحكتك"
مجموعة شعرية للدكتور محمد حبيبي ،كتاب "فكرة احلضارة" لزكي امليالد،
رواية "لوز حجازي" للكاتب عبد الرحمن الثقفي ،كتاب "جتاذبات الضوء
والوردة" ،مقاربات نقدية للدكتور يوسف العارف ،ورواية "ولد صندلة"
للكاتب محمد محسن الغامدي.

صورة التقطت أمس لجناح الطائف األدبي

التنمية 140 ..عنوانا
استقبلت أجنحة معرض الرياض الدولي للكتاب آالف الزوار من مختلف األعمار ،وفي الصور التي التقطت أمس ،شابان يطالعان مؤلفات في إحدى دور النشر ،فيما
تصوير :أحمد فتحي
أطفال يخرجون من قسم كتب للصغار ..وزوار يتجولون بين ردهات المعرض

مكتبة
امللك عبد العزيز تشارك
تنضم مكتبة امللك عبد العزيز العامة
إلى املشاركة في فعاليات معرض
الرياض الدولي للكتاب ،2019
برصيد من الفعاليات واألنشطة
الثقافية ،إضافة إلى مجموعة من
املشروعات املعرفية التي تقدمها
للزائر ،حيث تتميز عبر فروعها داخل
السعودية وخارجها بذاكرة معرفية
كبيرة جعلتها محط أنظار املتابعني،
وكان آخرها تكليفها من جامعة الدول
العربية بإنشاء بوابة املعرفة العربية
الصينية التي أطلقها الرئيس الصيني

أخيرًا بحضور وزراء اخلارجية
العرب وأمني جامعة الدول العربية،
إضافة إلى االنطالقة الثقافية لفرع
مكتبة امللك عبد العزيز في بكني ،الذي
شهد أخيرًا إطالق األمير بدر بن عبد
اهلل بن فرحان وزير الثقافة جائزة
األمير محمد بن سلمان للتواصل
الثقافي بني السعودية وجمهورية
الصني الشعبية في حفل احتضنته
املكتبة في فرعها في جامعة بكني.
وتعرض املكتبة في جناحها باملعرض
مناذج من أبرز إصدارات املكتبة.

عبد الرحمن حمد:

الكتب تثبت العقول

عبد الرحمن
حمد

حوار :محمد الشيباين

للكتب مع أهلها قصص طويلة ميكن لها
أن تروى وتقال ويحىك عنها ،وميكن
أيضً ا أن تصبح مادة دسمة تتناقلها صدور
املجالس ،يفتح معرض الرياض الدويل
هذه األيام أبوابه لعرشات املؤلفني
ليد ّونوا أسامءهم بني ركاب أهل الكتب،
اليوم يأيت عبد الرحمن حمد ،الكاتب
السعودي ،ليقول ما لديه عن كتابه الجديد.

الكتاب هو الوعاء الذي سقينا مبائه
"تربة عقولنا" فأثمرت بصيرة وإدراك.

02

يف زمن السوشال ميديا املتسارع..
ماذا تفعل الكتب؟

تسير ببطء كي تثبت العقول و"ال تطير"
في عجة السوشال ميديا.

03

إصدارك الجديد ..ما فكرته وكم وقتًا

كاتب
سعودي

اسم الكتاب
قفا نحيك

07

معرض الكتاب ..هل يكفيه عرشة أيام
سنو ًّيا؟

طاملا أنه ينظم في أكثر من مكان حولنا
فاأليام العشرة كافية.

08

ما املنطقة التي ترشحها
الستضافة معرض الكتاب يف بالدنا؟

01

الكتاب ..أي مساحة يحتلها من
اهتاممك؟

صورة التقطت أمس لجناح مكتبة الملك عبد العزيز

تظهر املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،التابعة جلامعة الدول
العربية للعام السابع عشر على
التوالي ،في معرض الرياض الدولي
للكتاب للعام اجلاري في ركن خاص
لها ،حيث تعرض املنظمة مجموعة

كبيرة من إصداراتها تزيد على
 400إصدار وعنوان ،تتنوع ما بني
الكتب العلمية واألكادميية واملترجمة
واجملالت العلمية واألبحاث وأوراق
العمل التي قدمت في املؤمترات
والندوات التي عقدتها املنظمة أخيرًا.

املنطقة الشرقية وخاصة "اخلبر".

أمضيته قبل والدته؟

مجموعة انطباعات تباينت بني اخملتصر
في "جملة" واملسهب في "مقال".

04

ترتاجع مبيعات الكتب يف أماكن
وتزدهر يف أماكن أخرى ..فام
السبب؟

هذا التباين لكي يشعر الباعة أن
السوق "كائن حي" ..العيش بوتيرة
واحدة يشعرك بجمود أشبه باملوت،
عموما هو مقياس منطقي ملعرفة أين
ً
يتجه الناس.

05

من
أول إهداء من كتابك ..إىل َ
سيكون؟

لشخص أغرقني بفضله اسمه "رائد
العزيزي".

06

قارئ يريد رشاء نسخة من كتابك..
ماذا تقول له؟

يؤسفني أنك "تشتريه" ويسعدني أنك
"تقتنيه" ..في كتابي خيال مختلق وفيه
أصدق ما شعرت به وعليك الفرز بينهما.

09

هل لديك نصيحة ترسلها إىل زوار
معرض الكتاب؟

الكتب "عزيزة" على رفوف الدور ..إياك
أن تأخذ كتبها "ذليلة" لتجعلها "ديكور"
في مكتبتك الشكلية.

10

كتاب واحد متنيت أن تكون أنت
مؤلفه وكاتبه؟

متنيت أني َمن جمعه ودوّنه وهو
"صحيح البخاري".

www.arriyadiyah.com

مهرجان امللك
عبدالعزيز لإلبل

 472مشاركة يف األصايل
أعلن نادي اإلبل إجراء فعاليات "مزاين الهجن
األصايل" ،في  15مارس اجلاري ،وذلك للمرة
األولى في مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل ،الذي تنظَّ م
حاليا في الصياهد اجلنوبية.
نسخته الثالثة ًّ

وأوضحت اللجنة املنظِّ مة ،أن عدد املشاركات في
"مزاين الهجن األصايل" وصل إلى  472مشاركة،
بلغ عدد مشاركات السعوديني منها  ،314واإلماراتيني
 ،143بينما يشارك الكويتيون والعمانيون بست

مشاركات ،والبحرينيون بثالث مشاركات.
وكشف عبد اهلل بن سعيد املري ،املشرف على فعالية
"مزاين الهجن األصايل" ،أن اإلقبال على املشاركة
يتزايد ،بحسب أنظمة التسجيل.

حجاج:

الجمعة  08رجب  1440هـ
 15.03.2019العدد 11489

تصوير :بندر الرمالي

صور التقطت أمس لحجاج الشيباني خالل وجوده في مسيرة ابن دغيثر في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في الصياهد

حجاج الشيباين

العمر 70 :عامًا

قضى  45عامًا في عالم اإلبل
توِّجت منقيته في منافسات الهجيج والطبع
ظهر العام الماضي في مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل خالل

تغيين
الشهرة متعبة ..ولن رّ

التنافس بين أبناء دغيثر الشيباني وقعيد الشالحي ،وحسم
المنافسة لصالح أبناء دغيثر
اً
بطل إلعالن المسابقة في العام الجاري
اختير

قطع  400كلم ملساندة ابن دغيرث يف شوط الصفر
تغطية :راكان املغريي

عندما يحل موعد مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل ،يصبح
ذكره عىل كل لسان .إنه حجاج الشيباين ،الذي بدأت
شهرته مبقاطع فيديو ،تم تداولها بشكل كبري يف
مواقع التواصل االجتامعي ،خاص ًة حينام شارك يف
"مسرية لطامات" يف النسخة املاضية من مهرجان

امللك عبد العزيز لإلبل ،العائدة ملكيتها إىل عايض بن
ملك اإلبل املشهورين يف املهرجان ،إذ
دغيرث ،أحد اَّ
ول عرب "لطامات" إىل الوجه اإلعالين للمهرجان.
تح َّ

حجاج الشيباني ،تصدَّرت صوره أهم شوارع الرياض ،لكن َّ
هذه الشهرة لم متنعه من مواصلة دعمه ابن عمه هالل بن
دغيثر ،إذ قطع نحو  400كيلومتر من مسقط رأسه الدوادمي

العاصفة

املهرجان
يجذب القرغيزستانيني

تحقق رموز اللقايا

انطلق رابع أيام األشواط اخلتامية في مهرجان
امللك عبد العزيز لإلبل ،أمس ،بواقع  26شوطً ا
لـ "بكار وقعدان" في سن "اللقايا" مبسافة
خمسة كيلومترات ،بينها أربعة أشواط
للرموز.
وحققت "الظبي" ،العائدة ملكيتها إلى هجن
العاصفة ،رمز بكار األشواط املفتوحة ،بينما
اختطفت هجن الرئاسة بالقعود "الشهم" رمز
القعدان ،فيما حقق راشد بن حمد العفاري رمز
القعدان لألشواط العامة بـ "أديب".

إلى الصياهد ملتابعة املهرجان ،الذي يشهد إثارة كبيرة في
"مزاين اإلبل" ،ومساندة "لطامات" في شوط "فردي دق
الصفر" ،وقال " :لطامات ناطحت الفرديات املنافسة ،وعند
خروجها من الشوط ،كنت أول َمن يستقبلها".
تغير من وضع الشيباني وطريقة تعامله مع الناس،
الشهرة لم ِّ
حيث توقف خالل املسيرة اللتقاط الصور التذكارية مع محبيه

وجماهيره ،وعند سؤاله إذا ما كانت الشهرة متعبة ،أجاب:
"بالفعل هي كذلك ،لكنني لن أمنع أح ًدا من التصوير معي،
ألنهم يحبونني وإال ملا طلبوا مني ذلك".
وال تنحصر عالقة حجاج مع اإلبل في متابعة املسيرات فقط،
أيضا مسيرات خاصة بإبله التي حصدت جوائز
إذ توضع له ً
املراكز األولى في مهرجان أم رقيبة.

صورة التقطت أمس من سباق األشواط الختامية في سن اللقايا

جذبت الفعاليات املتنوعة ،التي يقدمها مهرجان
امللك عبد العزيز لإلبل القرغيزستاني ميرزا ،طالب
الدراسات العليا في جامعة امللك سعود ،إذ حرص على
القدوم برفقة عائلته إلى املهرجان.
وقال ميرزا" :سعيدٌ ج ًّدا بعرض جزء من ثقافة
وتاريخ بلدي قرغيزستان في املهرجان ،وقد حرص
أيضا التعرُّف
أبنائي على القدوم معي ليشاركوني ً
على التراث السعودي من خالل الفعاليات الشعبية
التي يشهدها املهرجان ،خاص ًة عروض الهجن
والعرضة السعودية".

صورة التقطت أمس للزائر القرغيزستاني مع طفليه

حضور الفت

المتوجة بالمركز األول في فئة الثالثين
صورة التقطت أمس من ميدان الملك عبد العزيز في الصياهد ..وتظهر "مهيوبات"
َّ
تصوير :بندر الرمالي
للون الصفر 

مهيوبات تنتزع أول الـ  30صفر
توجت "مهيوبات" ،العائدة ملكيتها إلى الكويتي عبد اهلل بن
ِّ
ناصر اجلبري ،باملركز األول في فئة " 30جمل  -صفر"،
وبحسب نتائج هذه الفئة التي أعلنتها جلان التحكيم في
مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل في نسخته الثالثة أمس،
حلَّت في املركز الثاني منقية راجح بداح آل بريك ،وجاءت
في املركز الثالث منقية عبد اهلل عبد العزيز السلطان ،فيما

ذهب املركز الرابع إلى منقية متعب خالد امليزاني ،واحتلت
منقية أحمد سعدون املطيري املركز اخلامس.
جلت من وقتها املعتاد في الـ 09:00
وكانت املنافسة قد أ ُ ِّ
حا،
صبا
اجلوية
األحوال
لسوء
ا
ظهر
03
حا إلى الـ :00
ً
صبا ً
ً
وانعدام الرؤية ،لكيال يؤثر ذلك على تقييمات جلنة التحكيم
في ميدان العرض.

أصبحت كثافة الزوار في
منتصف األسبوع ،قبل خمسة
أيام من ختام فعاليات مهرجان
امللك عبد العزيز لإلبل في
متاما
نسخته الثالثة ،تشبه ً
يومي اإلجازة اخلميس
الكثافة َ
واجلمعة ،إذ ميأل الزوار أرجاء
املهرجان خالل جميع الفعاليات،
ويشيدون مبا يقدمه من إرث
تاريخي ،وعمل كبير للحفاظ
على التراث.
وقال الزائر عبد اهلل املوسى:
"حضرت إلى املهرجان في
أيامه األولى ،وذُهلت مبا يزخر
به من إمكانات كبيرة ،يوفرها
نادي اإلبل ،وهذا ما يظهر في
حي خان اخلليلي ،الذي يوفر
لزواره أجواء جميلة وسط أنغام
املوسيقى بهدف الترفيه عنهم.
بينما قالت الزائرة نوف
العمر" :بعد مشاهدتي مقاطع
فيديو عن املهرجان في مواقع
التواصل االجتماعي ،أعجبت
بالعمل الكبير املقدم فيه،
وقررت زيارته قبل اخلتام".

صورة التقطت أمس لشابين في طريقهما لحضور فعاليات المهرجان

