الفيصيل يؤمن املالبس موسام

املجمعة ـ محمد السناين

مدد نادي الفيصلي عالقته بشركة أديداس متعددة
اجلنسيات لألطقم الرياضية موسما آخر ،حسبما أفادت
مصادر خاصة بـ “الرياضية” .ومبوجب العقد اجلديد،
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يواصل الفريق األول لكرة القدم في النادي ارتداء أطقم
من إنتاج الشركة خالل موسم 19ـ .20وكان النادي
تعاقد مع أديداس ،عبر موزع لها ،في صيف ،2018
بعد عام من التعامل مع شركة جوما اإلسبانية ،سبقتها

شركتا ماكرون وإيريا اإليطاليتان .وأنتجت أديداس،
التي تتخذ أملانيا مقرًا لها 3 ،أطقم للفريق خالل املوسم
اجلاري ،بألوان القرمزي ،واألبيض والكحلي .ووفقً ا
للمصادر ،يختلف موزع العقد اجلديد عن السابق.

إصابات رباعي الشباب
فاروق بن مصطفى
الركبة
العودة المتوقعة :نهاية األسبوع

جمال الدين بلعمري
الركبة
العودة :أمس

حسن الراهب
عبد المجيد الصليهم
كدمة خفيفة
كدمة خفيفة
العودة :خالل يومين

يرسع إعادة بن مصطفى

إبراهيم بكري

@ibrahim_bakri

الصليهم والراهب يواصالن الغياب ..وبلعمري يتعاىف

الرياض ـ سلطان العتيبي وعيل الحدادي

تخطط عيادة نادي الشباب إلعادة
التونيس فاروق بن مصطفى ،حارس
مرمى الفريق األول ،إىل التدريبات
الجامعية نهاية األسبوع الجاري،
حسبام أوضحت مصادر خاصة
بـ “الرياضية”.

وواصل التونسي ،أمس ،برنامجه التأهيلي
في العيادة ،وركض بعدها حول امللعب،
تزامنًا مع عودة اجلزائري جمال الدين
بلعمري ،املدافع ،إلى التدريبات اجلماعية.
وذكرت املصادر أن احتمالية حلاق احلارس
مبواجهة احلزم ،السبت املقبل في اجلولة 28
من الدوري ،قائمة.

حصة تدريبية نهاية األسبوع املاضي.
إلى ذلك ،غاب عبد اجمليد الصليهم ،العب
الوسط ،وحسن الراهب ،املهاجم ،عن
تدريبات الشباب أمس ،لليوم الثاني على
التوالي ،تأثرًا بتعرضهما لكدمتني.
ورجحت املصادر عودتهما اليوم أو غ ًدا،
واصفة الكدمتني باخلفيفتني.

وأشارت إلى تسريع عيادة النادي
محاوالتها إلعادته إلى التدريبات اجلماعية،
بتنسيق مع مركز “فيزيو تريو” الشريك
الطبي.
وأصيب بن مصطفى ،أواخر مارس املاضي،
بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط اجلانبي
للركبة ،فيما أصيب بلعمري في الركبة خالل

السويح

يرفض التجديد

املدينة املنورة ـ سعود الحبييش

حتفظ التونسي عمار
السويح ،مدرب فريق أحد
األول لكرة القدم ،على
التجديد للموسم املقبل ،وفقً ا
ملا أبانته مصادر خاصة
بـ "الرياضية".
وكشفت املصادر عن تقدمي
اإلدارة ،برئاسة سعود
احلربي ،عرض جتديد
للمدرب ،مبدية متسكها
به ،سواء ِبقي الفريق في
الدرجة املمتازة في حال
زيادة عدد أنديتها أو
لعب في الدرجة األولى،
التي تأكد هبوطه إليها.
وتعهدت اإلدارة للسويح
مبنحه جميع الصالحيات
في اختيار العبي املوسم
اجلديد ،مبن فيهم األجانب،
لكنه عد االستمرار غير مج ٍد
في ظل معاناة الفريق البالغة
فنيا ،على الرغم من انفتاحه،
ًّ
سابقً ا ،على مناقشة األمر.
وتعاقد النادي مع التونسي
في  19يناير املاضي،
بغرض البقاء في دوري
كأس محمد بن سلمان
للمحترفني ،لكنه حصد 9
نقاط من أصل .30
السويح مع أحد
التعاقد 19 :يناير 2019
األمد :نهاية الموسم
الهدف :البقاء في الدوري

المباريات10 :
النقاط9 :

صورة التقطت أمس لفهد المالك رئيس هيئة أعضاء الشرف في الحزم يتجول مع شرفيين في مقر النادي في محافظة الرس

بحشد رشيف..

رشفيون يف الحزم

الحزم يقاوم الهبوط

فهد املالك

الرس ـ فهد البطاح

الحصيلة :تأكد الهبوط
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بدأ أعضاء الشرف في نادي احلزم االحتشاد ،هذا األسبوع ،حول الفريق األول لكرة
القدم ،مع عدم تأكده بعد من البقاء في دوري احملترفني .وصباح أمس ،زار  3شرفيني
مقر احلزم في الرس ،وهم فهد املالك رئيس هيئة أعضاء الشرف ،وعبد العزيز
املالك رئيس النادي سابقً ا ،وناصر املالك الالعب السابق في الفريق األول .وحضر،
برفقتهم ،نحو  27فردًا آخر من عائلة املالك ،الداعم التقليدي للنادي .وجتول الزائرون
الـ  30في املقر ،وعاينوا امللعب الرئيس وغرف املالبس ،كما عبروا عن دعمهم للفريق
األول في صراع جتنب الهبوط ،فيما استقبلهم سلطان احلمود األمني العام للنادي،
وراشد الغفيلي مدير التسويق ،وفهد العايد مدير االحتراف .ويساهم شرفيون في
متويل مكافآت فوز استثنائية للفريق األول ،بواقع  30ألف ريال لكل العب ،لتحفيزه
على البقاء.

بريناس

انضم هاويًا
في فبراير بعد
مغادرة الشباب

عبد الرحمن العامري
إبراهيم الضويان
يوسف القفاري
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وتفرض العقوبتين مجددًا
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االنضباط تعاقبه بإيقاف 4
مباريات وغرامة

28
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الالعب يشارك أمام
القادسية في الجولة 25
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عانى من تمزق
في العضلة
الخلفية

شارك في مباراة
وحيدة تجددت
إصابته فيها

سافر إلى
اإلمارات للخضوع
لفحوصات

إبريل

االتفاق يرفع مذكرة
استئنافية ثانية

الدمام ـ وليد الصيعري

صورة التقطت أمس لخالد الدبل رئيس االتفاق لدى متابعته تدريبات
(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)
استعدادا لمواجهة االتحاد
الفريق
ً

مارس

أغلق نادي االتفاق ملف احتجاجه على إيقاف
وتغرمي املصري حسني السيد ،مدافع فريقه
األول لكرة القدم ،حسبما أوضح لـ “الرياضية”
محمد الدعالن مديره التنفيذي.
وثبتت جلنة االستئناف ،في االحتاد السعودي
لكرة القدم ،أمس عقوبتي اإليقاف  4مباريات
والغرامة  40ألف ريال على السيد ،في قرار
وصفته بـ “غير القابل للطعن”.
وبحسب القرار ،رفضت اللجنة استئناف

املوسوعة الرياضية العاملية يف
عام 2003م ،كشفت عن وجود نحو
 8آالف رياضة يف العامل متارس من
أجل الرتفيه أو املنافسات.

الرياضة أحد أفضل الطرق لقضاء
وقتك بالترفيه واحلفاظ على الصحة .مع
وجود الكثير من األلعاب الرياضية ،من
املستحيل إتقان األلعاب الصعبة للهواة،
ولكن ميكنك بالتأكيد جتربة األسهل
لقضاء وقت ممتع مع األصدقاء أو
العائلة ..خمس ألعاب رياضية يصنفها
كثير من املهتمني بالرياضة باألفضل من
ناحية سهولة تعلمها هي:
ـ اجلري “الركض” واحد من أفضل
الرياضات التي ميكنك جتربتها .فقط
ارت ِد حذاء اجلري اخلاص بك وابحث
عن مكان مناسب للبدء .بغض النظر عن
عمرك ،ميكنك البدء ببطء في االستمتاع
بهذه الرياضة وحتسينها مع كل يوم
مير .باإلضافة إلى ذلك ،اجلري مفيد
أيضا.
للصحة ويحسن حالتك املزاجية ً
ـ كرة القدم هي رياضة أخرى سهلة
التعلم تساعدك على قضاء وقتك بطريقة
ممتعة .األلعاب اجلماعية مثل كرة القدم
تشجع التنشئة االجتماعية التي ميكن
أن تكون ذات فائدة كبيرة في بناء
شخصيتك.
ـ كرة الريشة لست بحاجة إلى مساحة
كبيرة أو فريق من الالعبني لالستمتاع
بهذه اللعبة .إنها واحدة من أسهل
األلعاب التي ميكن تعلمها في فترة
قصيرة من الزمن .كل ما حتتاجه هو
زوج من املضارب والريشة .فقط قم
بضرب الريشة مبضربك لتعبر الشبكة
أو حبل لتصل إلى شريكك في اللعب.
ـ كرة السلة عادة ما يتم لعب هذه
الرياضة في فريقني يتألف كل منهما
من خمسة العبني .ميكنك ممارسة هذه
اللعبة للمتعة دون أي شريك في اللعب
من أجل حتسني مهاراتك وقضاء وقت
للترفيه.
ـ البولينج رياضة سهلة التعلم وتساهم
في إتقان مهارات التركيز ،قد تكون هذه
الرياضة السهلة صعب ممارستها بسبب
تكلفتها املالية األعلى مقارنة باأللعاب
األخرى املشار لها.

ال يبقى إال أن أقول:
اكتشف نفسك من خالل ممارسة
الرياضة التي تناسبك من أجل حتسني
صحتك وقضاء وقت ممتع مع من حولك.
كثير من الرياضات التي يسهل
ممارستها تنتشر بني كل شعوب العالم
تستطيع أن تشاهدها متارس في األحياء
والشوارع حتى أصبحت ثقافة مجتمع...
القرار بيدك ..اختر الرياضة التي جتذبك
مارسها واستمتع بها.
قبل أن ينام طفل الـــ “هندول” يسأل:
هل اكتشفت نفسك مبمارسة الرياضة؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك
بصـحيفتنا “الرياضية” ..وأنت كما أنت
جميل بروحك وشكرا ً لك..

رصاع البقاء
عىل طاولة الفيحاء

يعلن إغالق قضية السيد

الدمام ـ وليد الصيعري

أغرى اإلسباني سيرخيو بيرناس ،مدرب
فريق االتفاق األول لكرة القدم ،العبيه
مبنحهم إجازة أسبوعًا في حال فوزهم
على االحتاد اخلميس املقبل في اجلولة 28
من الدوري.
وبحسب مصادر خاصة بـ "الرياضية"،
وعد بيرناس الالعبني بإجازة األسبوع،
خالل اجتماع معهم أمس األول على
هامش احلصة التدريبية ،في محاولة
لتحفيزهم على جتاوز املواجهة املقبلة ،مع
منافس مباشر على البقاء في الدوري.
في سياق آخر ،يعود صالح القميزي،
الظهير االتفاقي األمين ،إلى الدمام اليوم،
قاد ًما من الشارقة اإلماراتية ،التي خضع
فيها لكشف على إصابته في العضلة
اخللفية .وذكرت املصادر أن القميزي
سيتابع حالته مع اجلهاز الطبي في ناديه،
فيما لم يتحدد موعد عودته إلى التدريبات.

عبد الله الشارخ

االتفاق

يغري الالعبني

القميزي
مع االتفاق

(خاصة بالرياضية)

الرياضة
متعتك

املجمعة ـ محمد السناين

22

مارس

االتفاق يرفع لالستئناف
مذكرة احتجاجية

27

مارس
االستئناف تنقض القرار
وتعيد الملف إلى االنضباط

15

إبريل

االستئناف تؤيد قرار
االنضباط في بنديه

االتفاق على العقوبتني ،وأيدت قرار جلنة
االنضباط واألخالق ،في االحتاد ،القاضي
علما بأن “االستئناف” كانت قد
بفرضهماً ،
نقضته في  27مارس املاضي.
ولفت الدعالن ،في تصريح خاص ،إلى “إغالق
املوضوع والتفكير في املباريات املقبلة” ،خاصة
مع انقضاء  3مباريات من الـ  4التي ُح ِرم
الالعب منها.
مع ذلك ،لفت الدعالن إلى قناعة االتفاق بصحة
احتجاجه مرتني على معاقبة السيد.

فرض جتنب الهبوط نفسه على اجتماع
دوري ،أمس ،جمللس إدارة نادي الفيحاء
برئاسة سعود الشلهوب.
ووفقً ا ملصادر خاصة بـ "الرياضية" ،ناقش
اجمللس أوضاع الفريق األول لكرة القدم،
الذي يصارع للبقاء في دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني .واتفق احلضور على
أهمية تركيز جميع عناصر النادي خالل
ما بقي من جوالت .وأوضحت املصادر أن
االجتماع عُ ِقد بصفة دورية وتطرق إلى
ملفات رياضية وإدارية عدة ،لكن وضع
الفريق األول نال نصيبه من النقاش ،في ظل
تنافسه مع  6فرق أخرى على البقاء.
وضع الفيحاء بعد  27جولة

النقاط28 :

المركز13 :

المباريات المتبقية
الفيصلي
 20إبريل

الرائد
 11مايو

الوحدة
 16مايو

منافسون على تجنب الهبوط
االتفاق
الرائد

الحزم
االتحاد

القادسية
الباطن
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نهدف
إىل تحقيق
طموحات الشباب

ال أعرف
سبب ابتعاد
اإلعالم

الرئيس الجديد
وعدنا بالدعم
املادي

نتحمل
مسؤولية
التقصري
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القرناس:
مساعد العبدلي

alabdaly.messad2197@hotmail.com

تواطؤ
أم مصلحة؟

فتح الزميل العزيز سلامن
املطيويع يف برنامج "الوقت
األصيل" عىل قناة  SBCبحضور
الزميل تريك الخليوي والنجم
الخلوق عبده عطيف ،حوارا ً حول
ما يثار "حالياً" عن نتائج "بعض"
مباريات الدوري.

ـ رمبا أننا ال نصرح حول نتائج
املباريات ألننا ال منلك األدلة "وهذا
جيد" ،ورمبا خوفا ً من املساءلة
القانونية "وهذا أيضا ً جيد" ،ورمبا
"وهو ما ليس بجيد" أن القصد فقط
"إثارة" البلبلة في الوسط الرياضي.
ـ أعود للحوار الذي كان شيقا ً ومثيرا ً
وسط "اتفاق وتباين" في وجهات
النظر بيننا كضيوف ومع مقدم
البرنامج.
ـ اتفقنا "جميعاً" أن هذه األمور حتدث
في كثير من مالعب العالم ،بل حدثت
في مالعبنا ومت اتخاذ قرارات حاسمة
جتاهها "قضية اجملزل خير مثال"،
واتفقنا أنه ال بد من "إثبات" التواطؤ
أو عدم الدخول في اتهامات ال طائل
منها سوى "ضجيج" يشوه جمال
املنافسات ويثير الوسط الرياضي.
ـ اختلفنا حول من هو السبب الرئيس
وراء "انطالق" شرارة مثل هذه األمور
املثيرة للجدل "بعيدا ً عن كونها حتدث أم
ال" ،وكان رأي الزميل اخلليوي والنجم
عبده أن "اإلعالميني الرياضيني" هم
السبب الرئيس بينما رفضت "ومعي
الزميل املطيويع" هذا االتهام ،وأكدنا
أن اإلعالم واإلعالميني "انعكاس" ملا
يحدث في الوسط الرياضي ويصدر عن
اجلماهير وحتى رؤساء األندية.
ـ ركز الزميل املطيويع على ضرورة
أن يكون لنزاهة دور في مراقبة
املباريات ،وهو رأي وافقنا عليه جميعاً،
لكنني أوضحت أمرا ً مهما ً وهو أن على
نزاهة أن تفهم أمورا ً ذات خصوصية
"رياضية" يجب أخذها في االعتبار
عند دراسة حالة "مباراة" تدور حولها
الشكوك.
ـ التواطؤ يكون عندما يتنازل طرف
لطرف آخر "قد يتضرر منه طرف
آخر" ،دون أن يكون للطرف "املتنازل"
فائدة أو مقابل أو مردود أو حتى سبب..
مثال ً أن يخسر الفريق "أ" من أجل أن
يبقى الفريق "ب" ويهبط الفريق "ج"
دون أن يحصل الفريق "أ" ،على أي
مقابل من خسارته.
ـ لكن قد يكون للفريق "أ" مصلحة
تخصه هو كفريق كأن يريح العبني
مصابني أو مهددين بالوقف عن مباراته
أمام الفريق "ب" لصعوبة املباراة
واحتفظ بنجومه من أجل مواجهة أخرى
تعتبر سهلة املنال.
ـ هنا ال يكون الفريق "أ" متواطئاً،
بل بحث عن مصلحته وال يجب أن
يلتفت ألي طرف متضرر ،فاملنطق
يقول "مصلحتي أوال ً" ..هذا ما يجب
أن نفهمه عندما نتناقش حول موضوع
التواطؤ.

محمد
القرناس

 51دولة كشفت القوة
أمني اتحاد التضامن اإلسالمي يعلن الخطط املقبلة
حوار :عبد السالم الشهري
يعتزم االتحاد الريايض للتضامن اإلسالمي تنفيذ عدد من
الربامج خالل املرحلة املقبلة لتفعيل نشاطات االتحاد
واالنفتاح عىل الهيئات واملنظامت الدولية.
وأوضح محمد بن صالح القرناس األمني العام لالتحاد
الريايض للتضامن اإلسالمي يف حواره مع “الرياضية”
أن االتحاد يشهد مرحلة ونقلة نوعية مع تزكية الرئيس
الجديد األمري عبد العزيز بن تريك الفيصل ،موضحاً أن
املرأة كان لها دور كبري خالل العام املايض يف العديد
من املشاركات التي نظمها االتحاد يف عدد من البلدان
املشاركة.

01

دعم متواصل لالتحاد الريايض للتضامن
اإلسالمي من السعودية الحاضنة له
عىل مر السنني ..كيف تصف ذلك؟

السعودية بدعم خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز ،واألمير محمد بن
سلمان ولي العهد ـ حفظهما اهلل ـ يوليان كل
القضايا اإلسالمية جل اهتمامهما ،والرياضة
والشباب جزء من منظومة كبيرة ،ألن األمة
اإلسالمية غالبيتها من الشباب ،واحلقيقة الدعم
السعودي نابع من تاريخ طويل للحكومة في
احتضان املنظمات الكبيرة التي تُعنى بقضايا
األمة اإلسالمية مبا فيها الرياضة والشباب،
وأكبر دليل أن منظمة التعاون اإلسالمي مقرها
في السعودية في جدة ،واالحتاد الرياضي
للتضامن اإلسالمي هو أحد األجهزة التي
تنضوي حتت مظلة هذه املنظمة ويقع في
الرياض.

02

تزكية األمري عبد العزيز بن تريك الفيصل
بحضور وإجامع كبري للمرة األوىل ..كيف
ترى ذلك؟

كما ذكرت سابقا ً السعودية لها فضل كبير،
االحتاد ليس مبنأى عن هذه املنظمات ،لذلك
حينما متت تزكية األمير عبد العزيز ،وهو
امتداد للقيادات على هذا االحتاد وجميعها من
السعودية ،فعندما مت فتح باب الترشح لم
يتقدم أحد ،وهو من القيادات الشابة والطموحة
ومتفهم ورياضي سابق وميلك اخلبرة ليترأس
هرم هذا االحتاد ،وما حدث في اجلمعية
العمومية حدث تاريخي ألنه لم يسبق أن وصل
عدد املشاركني لـ  51دولة من  57وهذا يعد
إجنازا ً كبيراً ،إضافة لعدم تغيب أي عضو من
أعضاء املكتب التنفيذي ،فاحلمد هلل قرارات
كثيرة اتخذت في االجتماع لتحقيق األهداف
الطموحة وتشكيل جلان ووضع إستراجتيات
لدفع االحتاد للتقدم أكثر ،ومتابعة ومواكبة
متغيرات الرياضات في العالم.

03

ما أبرز القرارات التي اتخذت؟
مواليد :

1375

املؤهالت:

1400
بكالوريوس ـ كلية بوينت بارك بتسبيرج
أمريكا

1404
ماجستير إدارة عامة جامعة والية
كاليفورنيا

املناصب والخربات العملية:
وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب
لشؤون الشباب سابق ًا
مدير معهد إعداد القادة سابق ًا
األمين العام لالتحاد الرياضي للتضامن
اإلسالمي
عضو االتحاد السعودي للتربية البدنية
والرياضة
نائب ًا لرئيس االتحاد العربي لمعاهد
ومراكز إعداد القادة

بعضها يستقرئ املرحلة املقبلة ومنها االنفتاح
على املنظمات والهيئات الدولية وهذا مهم
جداً ،والبد أن يأخذ االحتاد دوره اإلقليمي
والعاملي وهو من أكبر املنظمات في العالم
ويصنف تقريبا الثالث أو الرابع من ناحية عدد
الدول األعضاء في هذا االحتاد ،إضافة إلى أن
هذا االحتاد ال يُعنى باألمور الرياضية فقط،
بل التفاهم الشبابي في الدورات والندوات
والبطوالت التي يشرف عليها االحتاد ،ويهدف
إلى لم شمل الشباب املسلم والرياضيني
املسلمني ملنع عملية العنصرية اللون والعرق
واللغة واالحتاد يغطي  4قارات في العالم،
ويعتمد على  3لغات رئيسة وهي العربية
واإلجنليزية والفرنسية.

04

إىل أي يشء تهدفون من ذلك؟

إلى حتقيق طموحات الشباب ،وأن جنعل
االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي في
مصاف املنظمات والهيئات الدولية مبشيئة اهلل
تعالى.

05

هل سيكون هناك مؤمتر أو ملتقى
يحتضن الشباب اإلسالمي تحت مظلة
االتحاد؟

نعم ،في خططنا املقبلة سيكون هناك عدد كبير
من األنشطة سواء كانت رياضية أو شبابية،
بالنسبة للرياضة هناك جلان ستشكل مثل
املسابقات والالعبني ورياضة املرأة وغيرها،
وستجتمع قريبا وستظهر نتائج حديثة
ومشرفة لتنفيذ برامج االحتاد إضافة إلى
النشاطات الرياضية التي تُعنى بالشباب املسلم
وتركز على اجملال الرياضي وأصدرنا برنامجا ً
جديدا ً اسمه عاصمة الرياضة اإلسالمية
واعتمدنا القدس كأول عاصمة للرياضة
يتخللها عدد كبير من األنشطة والدورات
والندوات ،كذلك  2021سيكون هناك اإلجناز
األكبر بالنسبة لالحتاد وهي دورة التضامن
اإلسالمي اخلامسة في مدينة كونيا والتي
اعتمدنا نقلها من إسطنبول أخيرا ً وكذلك
ستكون هي عاصمة الرياضة اإلسالمية في
عام .2021

06

كيف رأيت مشاركة املرأة يف رياضات
التضامن اإلسالمي؟

مشاركة قوية ،وكان عندنا عدد من البطوالت
وشارك فيها العنصر النسائي بقوة مثال ً
دورة التنس التي جرت في أذريبيجان وكان
هناك مشاركة فعالة إضافة إلى بطولة الرماية
والسهام في بنجالديش ودورة رفع األثقال
التي جرت في مصر كان هناك نتائج رائعة
وحطموا أرقاما ً قياسية عاملية من خالل العبة
من تونس ،فاملرأة دخلت بقوة في الرياضات
واألنشطة اخلاصة بنا والقادم أفضل بكثير،
حيث لدينا مؤمتر للمرأة ودورة إسالمية
لرياضة املرأة ،ومن املمكن أن تكون في
الشارقة ونعمل مع املسؤولني هناك على
التنسيق في املوضوع.

07

ما البطوالت األخرى ،غري كونيا 2021؟

لدينا  5أو  6بطوالت ستجرى في هذا العام،
بطولتان في تونس واجلزائر ،بطولة ،وندوة
وسلة في أذربيجان والبطولة العربية للمرأة
في الشارقة ،إضافة إلى عقد عدد من االتفاقات
مع املنظمات والهيئات الدولية أولها مع االنوفا
احتاد اللجان اإلفريقية بعد رمضان وكل هذه
األنشطة نقلة نوعية ونحن نركز على النوعية
ألن األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مهتم
باالحتاد وسيضع هوية جديدة له ليصل به إلى
أعلى املراحل.

08

هل لديكم مشكلة أو عائق تسعون
إىل حله؟

بالعكس ،اآلن وحدنا الدعم من اللجان
األوملبية اإلسالمية ولديهم من اخلبراء ما
يكفي للعمل مع أمانة االحتاد والرئاسة
إضافة إلى أن االحتاد كان يعاني قليال ً من
شح املوارد املالية ،ولكن األمير عبد العزيز
وعد بدعم كبير لالحتاد بتوجيه من القيادة
احلكيمة وإن شاء اهلل نتطلع خيرا ً ولن يكون
هناك عائق أو عذر أمامنا للنهوض بهذا
االحتاد.

09

الكثري يف الوسط الريايض مل يكن
يعرف باالتحاد وتحديداً من الجامهري..
ما األسباب؟

مع األسف هذه حقيقة ،أقولها بحرقة وال أعلم
ما السبب ،هل هو من عندنا أو من اإلعالم،
ولكن علينا اجلزء األكبر في التقصير،
وأعترف بذلك ،ولكننا احلمد هلل بدأنا نتلمس
الوصول لإلعالم مبختلف وسائله ومجاالته
خاصة وسائل التواصل االجتماعي ،وسوف
تسمعون كل خير قريباً ،وسنشكل جلانا ً
إعالمية على أعلى مستوى في جميع الدول
اإلسالمية ،واالجتماع األخير حضره أكثر من
 17إعالميا ً من مختلف الدول اإلسالمية وبدأ
يذاع صيت نشاطه واجتماعاته بكل اللغات،
وسعدت جدا مبا حدث وبدأنا نتلمس األسباب
التي أدت إلى اختفاء هذا االحتاد من اإلعالم
وعدم ظهوره بالشكل الذي يليق مبستواه.

10

كيف ترى مشاركة الدول يف االتحاد؟

 57دولة كثيرة ،ولكن بعض الدول إمكاناتها
متواضعة جدا ً ولم تستطع إجراء أي نشاط
ألسباب تنموية وإمكانية واملنشآت واملشاكل
املادية في تلك الدول واآلن منفتحون أكثر
على الدول التي تستطيع استضافة األنشطة
واحتضانها واالحتاد لن يقصر معها في دعم
مشاركاتها من خالل حتمل تكاليف تذاكر
الطيران والسكن واإلقامة ،والدورات بدأت
تزداد بشكل كبير ،ثانيا ً دوراتنا بدأت تنحو
منحى آخرا ً وجميال ً ،بدأنا دورة التضامن
الدولي وتفاعلت معنا الهيئات الدولية ،وبدأ
تعتمد نتائجها وآخر ثالث دورات نظمناها

كانت تؤهل إلى أوملبياد طوكيو وأرقامها
تعتمد من االحتادات الدولية.

11

وما أكرث الدول املتفاعلة؟

هناك دول كثيرة مثال ً أذربيجان لديهم إمكانات
كبيرة وتركيا وبنجالديش ومصر وتونس
واجلزائر وطبعا ً السعودية على رأسهم،
وعندها استعداد الستضافة مناشط االحتاد
ودول شرق آسيا ،ولدينا دولتان في شمال
أمريكا اجلنوبي ًة طلبتا تنظيم بعض املناشط
وأن يكون هناك انفتاح على تلك الدول البعيدة.

12

كيف ترى مستقبل االتحاد مع الرئيس
الجديد؟

األمير عبد العزيز لديه كاريزما قوية ولديه
حضور فاعل ،وميلك نظرة ثاقبة ،وأنا أقول
إنه خير ربان لهذه السفينة ،وخير من
يكون على هرم االحتاد الرياضي للتضامن
اإلسالمي ومتفائل جدا وأمتنى له كل التوفيق
واستمرار هذا احلماس الذي رأيته في
اجلمعية العمومية.

13

ما أهم الخطوات العاجلة عىل طاولة
الرئيس الجديد؟

نبدأ فورا ً بتشكيل فرق عمل ووضع خطط
مستقبلية ،وهذان األمران من أهم األمور
العاجلة التي نسعى لتحقيقها لننطلق بشكل
أكبر.

14

حضور  51من أصل  57عىل ماذا يدل ..هل
ألن الرئيس الجديد مرشح سعودي أم أن
له قبوالً بحكم خربته الرياضية السابقة؟

جميعها اجتمعت ،إضافة إلى وجود املكان في
القرب من األماكن املقدسة ،وهذا بحد ذاته
يشجع جميع األعضاء ويجعلهم يحرصون
على احلضور ،ثانيا ً ما تقوم به السعودية من
خدمات امتدادا ً ملا تقدمه في احلج والعمرة
والعديد من اجلوانب األخرى ،فالرياضة
جزء منها ،والعدد كبير وبعض الدول كان
لديها أكثر من ممثل لتقدمي اآلراء واملقترحات
واألفكار.
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تأجيل
أبها والقيصومة
أبها ـ حسن ذيبان

قررت جلنة املسابقات في االحتاد
السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء
الفريق األول لكرة القدم في نادي
أبها أمام مضيفه القيصومة في
حفر الباطن ضمن اجلولة الـ
 .36وستلعب املباراة يوم األحد
 12مايو بدال ً من  11مايو ،وذلك
بسبب تعارضها مع لقاء الباطن
وضيفه أحد في دوري كأس األمير
محمد بن سلمان للمحترفني.

تركي السهلي

@turkialsahli

النرصاوي
األخري

اشتبهت املسائل عىل املشجع
النرصاوي وضاقت به السبل وباتت
وق عقله .ومكمن حرية
الحرية تط ّ
املشجع يف أن ناديه يقع هذا
املوسم ضمن مرشوع دعم األندية
السعودية كافة ومتكينها مادياً
وفنياً من قبل هيئة الرياضة ،بينام
صوت اإلدارة النرصاوية يرتفع قائالً
بأنها مستقلة ومل تحصل عىل
دعم كام بقية األندية.

فوزاعي:
لن نفرط
األحساء ـ عادل الدحيالن

شدد التونسي يوسف فوزاعي،
العب فريق العدالة األول لكرة
القدم ،على أنهم لن يفرطوا في
نقاط النهضة من أجل مضاعفة
حظوظهم في التأهل إلى دوري
احملترفني .وأوضح فوزاعي
أن املنافسة أصبحت في غاية
الصعوبة من واقع التقارب النقطي
بني فرق املقدمة ،بجانب رغبة
أصحاب املراكز األخيرة الهروب
من الهبوط.

خوان:
الفرصة قامئة

جدة ـ الرياضية

حث اإليطالي خوان ريد ريجوز
مدرب فريق جدة األول لكرة
القدم ،الالعبني على تناسي
املباريات السابقة ،وفتح صفحة
جديدة اعتبارا ً من مباراة أبها غداً.
وأكد املدرب لالعبني عقب تدريب
أمس ،أن الفرصة ما زالت أمامهم
لتحقيق حلم الصعود إلى دوري
احملترفني ،وأن عليهم أن يقاتلوا
داخل امللعب وأال يصابوا باإلحباط.

صورة التقطت أمس لتركي الدوسري وفيصل عيسى وفؤاد سالمي أثناء الحصة التدريبية لفريق القيصومة استعداداً لمواجهة الكوكب اليوم
(المركز اإلعالمي ـ القيصومة)


 12متلك حظوظ التأهل

التقارب النقطي يؤجل الحسم حتى اللحظات األخرية
الرياض ـ أسعد حسن

عىل الرغم من تبقي ست جوالت فقط
من دوري األمري محمد بن سلامن ألندية
األوىل ،إال أن الخيارات ما زالت مفتوحة يف
خطف بطاقات التأهل إىل دوري املحرتفني
والهبوط إىل الثانية.

وميتلك  12فريقا ً حظوظ التأهل ،وذلك للتقارب
النقطي الكبير بني فرق املقدمة ،وهو ما يجعل
التنافس شرسا ً في اجلوالت املقبلة من املنافسة.
وتأتي حظوظ هذه الفرق من واقع قانون املنافسة الذي
يؤهل  3مباشرة إلى دوري احملترفني ولعب الرابع
امللحق ،بحيث ميكن لصاحب املركز الـ  12الوصول

للنقطة  60وهي نفس نقاط صاحب املركز األول.
وحتى في صراع الهروب من الهبوط ،فإن 13
فريقا ً لم تضمن البقاء بحساب النقاط ،وإن كانت
هناك  7فرق تعد املهددة األكبر وهي "الشعلة،
العروبة ،الوشم ،الكوكب ،القيصومة ،اجلبلني
باعتبارها األقل نقاطاً".

مباريات اليوم يف الجولة الـ33

VS

الخليج

نجران

هجر

الملعب

نادي الخليج يف سيهات

06:45
سمري هالل

محمد املعالج

الطايئ

الملعب

الملعب

الملعب

الملعب

جامعة نجران

نادي الشعلة يف الخرج

نادي الباطن يف حفر الباطن

نادي النهضة يف الدمام

التوقيت
مساء

التوقيت
مساء
املدربان

VS

املدربان

الرياض ـ مازن العرسج

الدمام ـ الرياضية

ركز سمير هالل مدرب فريق اخلليج األول لكرة القدم ،على
اللمسة الواحدة وتنويع الهجوم بالعمق واألطراف ،وذلك في
احلصة التدريبية اخلتامية ملواجهة هجر اليوم.
كما اشتمل التدريب على بعض اجلمل التكتيكية قبل أن
يختتم مبناورة على كامل امللعب ،طبق من خاللها املدرب
خطة املباراة.
وشدد هالل على الالعبني ضرورة اللعب بروح قتالية
والعودة إلى االنتصارات من أجل مضاعفة حظوظهم في
التأهل ،محذرا ً إياهم من التفريط مثلما حدث في املباراة
املاضية.

صورة التقطت أمس من الحصة التدريبية لفريق الخليج
(المركز اإلعالمي ـ الخليج)


يحل فريق اخلليج األول لكرة القدم ضيفا ً

على نظيره هجر ضمن مباريات اجلولة الـ33

من دوري األمير محمد بن سلمان ألندية
األولى .وفي بقية املباريات يستضيف جنران
نظيره الطائي ،ويلتقي اجملزل والشعلة
في اخلرج ،والقيصومة والكوكب في حفر
الباطن ،والنهضة والعدالة في الدمام.

التوقيت
مساء

03:40

الحبيب بن رمضان جميل قاسم

يواجه تحدي هجر

هالل
يحذر من نزيف النقاط

التوقيت
مساء

03:50

الخليج
صورة التقطت أمس لسمير هالل مدرب الخليج أثناء
(المركز اإلعالمي ـ الخليج)
محاضرته لالعبين

الشعلة  VSاملجزل

القيصومة VSالكوكب

النهضة VSالعدالة

املدربان

أحمد العجالين حمود الصيعري

التوقيت
مساء

03:50
محمد الدو

املدربان

منصف بن مشارك

06:45

املدربان

أنيس الشايب

رضا الجدي

مباراة
صعبة

مستوى
متطور

“مواجهة النهضة ستكون يف غاية
الصعوبة ،نحن نهدف إىل املحافظة عىل
املركز الثالث وهم يطمحون إىل التقدم
نحو فرق املقدمة ..وهذا التنافس القوي
يزيد من حامسنا لنقدم أفضل ما عندنا”.
أندريا تشارلز
العب العدالة

“ندرك أهمية املباريات املقبلة
وصعوبتها ،خاصة أمام العدالة اليوم،
وعلينا أن نقاتل حتى آخر لحظة ..مستوانا
تطور كثريا ً يف الجوالت األخرية ،وبإذن
الله نواصل بقوة ونتمكن من التأهل”.
حامد فالتة
العب النهضة

بن رمضان
يتسلح بالهجوم

حادث
يغيب املعني

وضع التونسي احلبيب بن
رمضان مدرب فريق جنران
األول لكرة القدم ،اللمسات
األخيرة ملواجهة جنوم الطائي.
واختصر بن رمضان احلصة
التدريبية التي أجراها الفريق
أمس على ملعب جامعة
جنران ،على تنفيذ اجلمل
التكتيكية التي متثلت في
التسديد على املرمى وتنويع
الهجمات من العمق واألطراف.
كما ركز التونسي كثيرا ً على
تدريب املهاجمني في استثمار
الفرص أمام مرمى املنافس،
والضغط على مدافعي اخلصم
واختتم التدريب مبناورة
في وسط امللعب ،طبق من
خاللها خطة املباراة ،فيما قدم
محاضرة لالعبني أكد فيها
ضرورة مواصلة االنتصارات
واإلبقاء على حظوظ التأهل
إلى دوري الكبار.

يفقد فريق هجر األول لكرة
القدم العبه علي املعني حتى
نهاية املوسم بعد تعرضه
حلادث مروري.
وأكدت الفحوصات الطبية
إصابة الالعب بكسور متفرقة،
وخضع إلى عملية جراحية.
من جهة أخرى ،زار مشعل
السعيد مدير الفريق ،وفؤاد
املسلم مدير االحتراف،
واجلهاز الفني بقيادة التونسي
محمد املعالج وبعض الالعبني،
املعني في املستشفى لالطمئنان
على صحته .علي الصعيد
الفني ،أجرى الفريق األول لكرة
القدم تدريبه اخلتامي استعدادا ً
ملباراة اخلليج ،على ملعب
املباراة بسيهات ،حتت إشراف
التونسي محمد املعالج مدرب
الفريق ،الذي طبق فيه خطة
املباراة من خالل املناورة التي
أجريت على كامل امللعب.

أبها ـ حسن ذيبان

صورة التقطت أمس للحبيب بن رمضان مدرب نجران
(المركز اإلعالمي ـ نجران)
يتشاور مع مساعديه

ويروح املشجع النصراوي ويجيء في
طريق واحد يذهب به نحو شخصية
النصر التاريخية املص ّدرة ملنهج
املتحدي الوحيد تارة وصورة النادي
السعودي املنسجم مع مشروع العطاء
العادل تارة أخرى .األسئلة تقفز في
ذهن مشجع النصر وال أجوبة إال ّ
عند نصراوي واحد ..إنه النصراوي
األخير.
يعلم النصراوي األخير علم اليقني
أن املشروع املذهل الذي تبنّته هيئة
حول كل األندية السعودية
الرياضة ّ
إلى ألوان زاهية وق ّدم مناذج ممتازة
في كل ما يحيط مبالعب كرة القدم
ومنافسات دوري مثيرة ،وبات من
لم يستطع في املاضي على مقدرة
هذا املوسم ومتكّنت هيئة الرياضة
من إيصال الرسالة للجميع .ويرى
النصراوي األخير أن ناديه استفاد
من قرار الثمانية الالعبني األجانب
غير من شكل فريقه كثيراً،
وهو قرار ّ
وهو قرار لم يأت بنا ًء على ضغط
من إدارته مثال ً كما أن املال تدفق
بسخاء من الهيئة العامة للرياضة ،ما
جعل إدارة النادي تعمل براحة تامة
في التفاهم مع وكاالت الالعبني في
أوروبا وغيرها ،وأن املال كان العنصر
احلاسم في ملف االستقطاب ال مقدرة
التفاوض .يفهم النصراوي األخير
جيدا ً أن الشركة الراعية أتت للشراكة
مع النادي ورعايته للعالقة الوثيقة
واملتنامية بني دولتني وشعبني ،وأن
إدارته لم تكن حتلم بالعقد لوال تلك
العالقة ،وأن املمثل النصراوي ظهر
في الصورة األخيرة فقط .أمام كل هذا
أظهرت اإلدارة النصراوية جلماهيرها
أنها من نفذ كل تلك األعمال وأنها
صاحبة الفضل على النادي وجماهيره،
وأخذت املشجع إلى أنها متلك كل
املفاتيح ألبواب احلاضر واملستقبل،
وأن مشروعها اخلاص لم يبدأ بعد.
واحلقيقة أن هذا املنهج امل ُ ّتبع من
إدارة نادي النصر ال يُعطي احلقيقة
للجماهير وهي تعلم علم اليقني أن هيئة
الرياضة لو توقفت عن املشروع ملا
بقي أحد منها يعمل في النادي ساعة
واحدة .على إدارة النصر أن تعود
عن تصدير نفسها للجماهير وللمتابع
الرياضي بأنها أقوى من املشروع
احلكومي ،وأنها املستقلة الوحيدة وأن
ذراعها هو من مكّنها وأنها أتت للنصر
بذكائها ومالها .عليها أن تعلم أن الثوب
اجلميل البد أن يكون على املقاس.

األحساء ـ عادل الدحيالن

صورة التقطت أمس لعلي المعني في
(المركز اإلعالمي ـ هجر)
المستشفى

www.arriyadiyah.com

التعاون يستعد باملساحات الضيقة
بريدة ـ عبد الله العبيد

الـ  28من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وطبَّق املدرب خالل احلصة التدريبية ،التي جرت
على ملعب النادي في بريدة ،عددًا من اجلمل
التكتيكية والفنية اخلاصة بخطَّ ي الدفاع والهجوم.

كثف البرتغالي بيدرو إميانويل ،مدرب فريق
التعاون األول لكرة القدم ،أمس ،من حتضيرات
فريقه ملواجهة الهالل ،اجلمعة املقبل ،ضمن اجلولة

سعد المهدي

@Almahdisaad

أصعب  9نقاط
يف تاريخ الدوري
أبدأ بالتحية للنرص والهالل عىل
ما يقدمانه من متعه وإثارة،
وما يبذالنه من جهد وعناء خالل
الجوالت الـ 27التي انقضت من
عمر الدوري ،دون أن يرفع أي
منهام الراية البيضاء.

وأعيد ما متت اإلشارة إليه في
زاوية سابقة ،أن فوز النصر على
االحتاد ،وهزمية الهالل من األهلي
كانت ستحسم اللقب للنصر ،وفوز
الهالل على األهلي وهزمية النصر
من االحتاد ستجعل فارق النقطتني
هذه املرة غير قابل للكسر ،ليس ألن
نقطيا كان سيفصل في
التوقع األول
ًّ
األمر للنصر ،أو أن التوقع الثاني
للهالل سيكون فيه فارق النقطتني
حتميا ،لكن استنادًا
صعب الكسر
ًّ
ملا ميكن أن يحدثاه من انعكاس فني
ونفسي سيلعبان دورًا في حتقق هذا
التوقع.
أما وقد حدث السيناريو الثاني ،فوز
الهالل وخسارة النصر ،وهو ما أبقى
على التنافس حتى نهاية اجلوالت
الثالثني ،فإن التفصيل في مواجهات
الفريقني املقبلة مهم ملعرفة كيف ميكن
لكليهما من النفاذ من هذا االختبار
الصعب ،مع التأكيد على أن نتيجة
مباراتيهما املاضيتني في اجلولة الـ27
تتعدى الفارق النقطي ،إلى اجلانبني
الفني والنفسي اللذين أشرنا إلى
أنهما سيلقيان بظاللهما بالضرورة
على تفاصيل اجلوالت الثالث.
فوز الهالل في املباريات الثالث،
سيجعله ينهي الدوري بـ 72نقطة،
وهو رقم نقطي لم يتحقق في تاريخ
الدوري نتيجة زيادة عدد األندية،
وبالتالي اجلوالت ،فيما ميكن للنصر
أن يصل إلى  70نقطة في حال فوزه
أيضا رقم
في اجلوالت الثالث ،وهو ً
نقطي لم يسبق له أن حتقق ،ومن
املمكن أن يحصل أحدهما على اللقب
بأقل من هذا الرصيد ،وهذا يعتمد
على كم يفقد أي منهما من النقاط
التسع املتبقية لكل منهما.
حتقيق الهالل لسبع نقاط من التسع
من خالل فوزين وتعادل فأقل مع
جمع النصر للنقاط التسع سيمنح
النصر اللقب بأفضلية املواجهات أو
بفارق األهداف املتوقع ،وخسارة
النصر ولو بتعادل في مباراة واحدة
سيمكن الهالل من حصد اللقب لو
حصد ست نقاط ،وألن املتبقي ثالث
مباريات فإن نقاطه التسع ال ميكن
أن حتصل منها على ثماني نقاط ،أما
تسع كاملة أو أقل من السبع فأقل.
ما بذله الفريقان في الدوري وما
ظهرا عليه في جل مباراتيهما يجعل
اللقب مستحقًّ ا ملن يؤول إليه ،وما
سيحققانه في اجلوالت الثالث ميكن
اعتباره مفاضلة عادلة بينهما ،أما
التفصيل في هذه اجلوالت فسنأتي
عليه الحقً ا.

كشفت املناورة ،التي أجراها األرجنتيني
خوان براون ،مدرب فريق الوحدة األول لكرة
القدم ،أمس ،لالعبيه ،استعدادًا
ملباراة األهلي ،اجلمعة املقبل،
عن تركيزه على اللعب من

وأظهرت املناورة ،التي لُعبت على الربع
األخير من امللعب ،تركيز املدرب على
تبادل الكرة ،واللعب في املساحات
الضيقة.

الثالثاء  11شعبان  1440هـ
 16.04.2019العدد 11521

الجولة الـ ..28

حسابات الحسم تقرتب من النهاية

مكة املكرمة ـ عبد الغني عوض

ت ِ
ُدخل املواجهات األخرية لدوري كأس محمد
حاسم بعد
بن سلامن للمحرتفني منعطفًا
اً
 48ساعة عندما تنطلق الجولة الـ  ،28التي
ستُحدِّد بعضً ا من مالمح جدول الرتتيب ،خاص ً
ة
رصاع الهالل والنرص عىل اللقب ،ومخاوف
ثاليث املؤخرة ،الفيحاء والقادسية والباطن،
من مرافقة أحد إىل دوري األوىل.

ويشهد ملعبا “اجلوهرة املشعة” في جدة ،واألمير
فيصل بن فهد في الرياض ،اخلميس ،مواجهتني

مهمتني لصاح َبي األرض ،إذ يستضيف االحتاد
صاحب املركز الـ ، 12نظيره االتفاق التاسع في
مباراة ال بديل له فيها سوى الفوز حتى يضمن
رسميا في الدوري قبل انتهائه بجولتني ،أما
البقاء
ًّ
الفتح الثامن ،فيحل ضيفً ا على النصر الوصيف،
الذي يريد إكمال سباق الصدارة.
وتستكمل بقية املباريات ،اجلمعة املقبل ،بلقاء
القادسية والباطن ،صاح َبي املركزين الـ  14والـ
 ،15في أهم لقاءات اجلولة ،إذ يحاوالن الهرب من
شبح الهبوط.

موقف الصدارة والهبوط

بينما يحل التعاون الرابع ضيفً ا ثقيلاً على الهالل،
املتصدر ،في مباراة سيبحث فيها األزرق عن
نقاطها الكاملة لضمان احملافظة على الصدارة ،أما
الرائد فيستضيف أحد ،في حني ،سيحاول األهلي
رد اعتباره من الوحدة ،والثأر من خسارته أمامه
في الدور األول.
وتختتم اجلولة ،السبت املقبل ،مبواجه َتي الشباب
واحلزم ،والفيحاء والفيصلي ،واألخيرة في غاية
األهمية ألصحاب األرض ،ألن خسارته يعني
اقترابه كثيرًا من الهبوط.

الهالل
النصر
الرائد
الحزم
االتحاد
الفيحاء
القادسية
الباطن

63
 61نقطة
 31نقطة
 30نقطة
 28نقطة
 28نقطة
 27نقطة
 22نقطة
نقطة

شاموسكا
يعزز اللياقة

املجمعة ـ محمد السناين

عاود فريق الفيصلي األول لكرة القدم تدريباته على
ملعبه في مدينة حرمة بعد انتهاء اإلجازة املمنوحة
لالعبني عقب الفوز 2ـ 1على الوحدة ضمن اجلولة الـ
 27من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وكث َّف البرازيلي بريكليس شاموسكا ،مدرب الفريق،
من استعدادات فريقه ملواجهة الفيحاء ،السبت املقبل،
ضمن اجلولة الـ  28من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني ،حيث فرض متارين
لياقية متنوعة حتت إشراف
فالفيو ترافيزان ،مدرب اللياقة.
واشتمل التدريب على تطبيق
متارين تكتيكية على مساحات
ضيقة ،قبل أن يختتم
شاموسكا احلصة
مبناورة على نصف
مساحة امللعب .أما
حراس املرمى،
فواصلوا تدريباتهم
االعتيادية بقيادة
بورديانو دانييل ،مدرب
شاموسكا
احلراس.

إيسايال

يدعم الهجوم
الرس ـ فهد البطاح

صورة التقطت أمس للمغربي نور الدين أمرابط العب فريق النصر األول لكرة القدم خالل مشاركته في الحصة التدريبية داخل صالة
(المركز اإلعالمي ـ النصر)
الحديد

فيتوريا يطالب بالنسيان
الحديد والجاكوزي يجهزان العبي النرص
الرياض ـ حواس العايد

طالب البرتغالي روي فيتوريا ،مدرب فريق
النصر األول لكرة القدم ،العبيه قبل بداية
احلصة التدريبية ،أمس ،بنسيان نتيجة
مباراة االحتاد ،التي خسرها الفريق 2ـ،3

التييك تاكا تجهز الوحدة
مكة املكرمة ـ عبد الغني عوض

إيمانويل

ملسة واحدة ،واعتماد التمريرات القصيرة ،مع
تضييق املساحات ،واللعب على األطراف.
واسترد الفريق ،أمس ،خدمات عبد اإلله
املالكي ،بعد أن حصل على إذن التونسي
محمد فريح ،اختصاصي العالج الطبيعي،
باالنخراط في التدريبات اجلماعية للفريق.

والتركيز الكامل على املباريات الثالث املتبقية
في الدوري ،وعدم التفريط في أي نقطة منها،
ولعب كل مباراة على أنها مباراة نهائية.
بعدها ،بدأت التدريبات في صالة احلديد
املغلقة ،حيث فرض املدرب على الالعبني عددًا

من التمارين اللياقية ،والتكتيكية ،واختتم
املران مبناورة على منتصف امللعب ،فيما
اكتفى الالعبون الذين شاركوا بصفة أساسية
أمام االحتاد بتمارين لياقية استرجاعية قبل
أن يتوجهوا إلى غرفة اجلاكوزي والساونا.

الزين

ينعش القادسية
الدمام ـ حسام النرص

سمح اجلهاز الطبي في نادي القادسية ألحمد الزين،
العب الفريق األول لكرة القدم ،بالدوران حول امللعب،
واملشاركة في أجزاء متفرقة من التدريبات اجلماعية
حتسنه كثيرًا من اإلصابة التي حلقت
للفريق أمس بعد ُّ
به في كاحل القدم اليمنى.
من جهة أخرى ،ركز بندر باصريح املدرب في التدريب
على اجلوانب الفنية ،وطبَّق عددًا من اجلمل التكتيكية،
اهتم كثيرًا باجلانب الهجومي.
كما َّ

يواصل الروماني دانيال إيسايال ،مدرب فريق
احلزم األول لكرة القدم ،التركيز على إيجاد احللول
الهجومية املناسبة لفريقه ،الذي لم تتجاوز أهدافه
 31هدفًا ،قبل مواجهة الشباب ،السبت املقبل ،في
الرياض ضمن مواجهات اجلولة
الـ  28من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني .وركز املدرب
في احلصة التدريبية التي أجراها
الفريق ،أمس ،على ملعب
النادي على تطبيق بعض
اجلمل التكتيكية والفنية،
كما فرض مناورة على
كامل مساحة امللعب،
وسط متابعة شرفية
وإدارية .وشارك
في التدريبات كافة
إيسايال
الالعبني ،ما عدا علي
خرمي ،وظهر اجلميع
بروح معنوية عالية.

أليامن يربك االتفاق
الدمام ـ أحمد الربيك

أربك األوروجوياني برايان أليمان ،العب
فريق االتفاق ،ترتيبات اإلسباني سيرخيو
بيرناس ،املدرب ،حيث غاب لليوم الثاني عن
التدريبات لشعوره بشد في عضالت الظهر،
فيما واصل علي خيبري ،املدافع ،برنامجه

التأهيلي .وباتت الشكوم حتوم حول مشاركة
ميدانيا،
أليمان أمام االحتاد ،بعد غد ،في جدة .
ًّ
أجرى بيرناس ،أمس ،مناورة لالعبيه خالل
احلصة التدريبية على ملعب عبد اهلل الدبل في
النادي ،شرح خاللها اجلوانب الفنية التي ينوي
تطبيقها في مباراة االحتاد.

هايس يصحح األخطاء

بريدة ـ نايف البدراين

صورة التقطت أمس لفيصل درويش وعبد هللا الشمري ومحمد القرني العبي فريق
(المركز اإلعالمي ـ الوحدة)
الوحدة خالل الحصة التدريبية

أدى فريق الرائد األول لكرة القدم تدريبات على ملعبه،
مساء أمس ،حتضيرًا ملواجهة أحد ،اجلمعة املقبل ،على
ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في بريدة.
وبدأت احلصة التدريبية بعمليات اإلحماء ،والسرعات،
والتمارين اللياقية ،بعدها طبَّق بيسنيك هاسي ،مدرب
الفريق ،عددًا من اجلمل الفنية والتكتيكية ،واختتم
التدريبات مبناورة ،حرص خاللها على تصحيح
األخطاء ،وتوجيه الالعبني.

يمرر الكرة وسط مراقبة من عبد الرحمن السنين
صورة التقطت أمس لهزاع الهزاع ِّ
(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)
وفيليب كيتش

الزحام يعجل بفتح البوابات

جدة ـ أحمد اللوقان

فتحت إدارة ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية،
البوابات قبل املوعد املقرر بنحو  15دقيقة عند
الساعة  04:45في حني كان املوعد املقرر عند

الثالثاء  11شعبان  1440هـ
 16.04.2019العدد 11521

األرباح

www.arriyadiyah.com

الساعة اخلامسة .وجاء القرار تفاديا ً حلدوث زحام
على البوابات الداخلية بعد أن حدث تدافع جماهيري
عند البوابات اخلارجية.
وخصصت البوابة الرئيسة األولى للمقصورة
ُ

وكبار الشخصيات ،والثانية للذهبية والناديني
واإلعالميني ،والبوابات الرابعة واخلامسة
والسادسة جلميع اجلماهير ،فيما ُخصصت البوابة
الثالثة للعائالت.

الطفل أحمد حميد
العمر

7

كبرية ..والتجارة أرسار

منطقة البيع

سعر العلم

سعر الشال

مقابل البوابتين

15

10

 4و5

أعوام

ريا ً
ال

رياالت

@SALEEH10

االنضباط وبراءة
الذئب من دم يوسف

الطفل بائع الشاالت يروي تفاصيل ما جري يف محيط الجوهرة

ـ لعل األساتذة أعضاء لجنة االنضباط،
يعانون من عمى يف مباريات
ناد معني ،وقرص نظر يف مباريات
أندية أخرى ،ومن أعني سليمة يف
مباريات أندية معينة أيضاً.

جدة ـ أحمد اللوقان

يعرتف أحمد حميد بائع
الشاالت واألعالم ،الذي
مل يتجاوز عمره سبعة
أعوام ،أن نسبة أرباحه
من بيع شعارات ناديي
األهيل والهالل كانت
كبرية جدا ً ،نظرا ً لإلقبال
الكبري من الجامهري
عليها.

وقال“ :حضرت في محيط
ملعب اجلوهرة بعد صالة
الظهر مباشرة ،واخترت
املساحة املقابلة للبوابتني
 4و 5مكانا ً لبيع بضاعتي،
ألنها جتذب أكبر عدد من
اجلماهير .أعالم األهلي
وشعاراته كانت األكثر
مبيعاً ،على الرغم من أنها
كانت أضعاف شعارات
الهالل ،وذلك ألن املباراة
في جدة وجماهير األهلي
هي األكثر”.
وأضاف“ :سعر العلم
وصل إلى  25رياال ً،
فيما بلغ سعر الشال 10
رياالت”.

صالح السعيد

ـ لن أتهم امليول واالنحياز ،فحتى هو
يخجل ويتبرأ من هذه االنتقائية ،ولكن
هناك قانون غريب تتبرأ منه كرة القدم
كبراءة الذئب من دم نبي اهلل يوسف،
فأي جلنة التي يعترف رئيسها بأن
جلنته تهتم باحلاالت التي يسقط فيها
الالعب لفترة أطول ،في تصريح مازلت
مقتبسا من برنامج
أمني النفس أن يكون
ً
ساخر وال يعنيه األخ رئيس جلنة
االنضباط.
ـ بعد التصريح وحاالت عدة من اللجنة،
علمت أن عقوبات اللجنة لن تكون إال
لصالح أندية لها اليد الطولى في املكاتب،
وأعتقد أن اجلماهير كذلك تتفق معي.

يسوق بضاعته لعائلة أهالوية في محيط ملعب الجوهرة
صورة التقطت أمس ألحمد حميد
ّ

عوائل

الالعبني يف امللعب

جدة ـ الرياضية

حرص التشيلي بايزا والبرازيلي سانتوس ،العبا األهلي األجانب غير املسجلني في
قائمة بطولة كأس زايد لألندية األبطال ،واملصري محمد عبد الشافي املصاب على
دعم زمالئهم أمام الهالل أمس.
وحضر الثالثي في املنصة إلى جانب عوائلهم ،وعوائل زمالئهم اآلخرين ،كما
حضر املباراة عوائل الطاقم الفني.

تصوير :عبد هللا الفالح

 7آالف

هدية من الرشفيني
التذاكر
المجانية

3000

شركة المسافر

2000

ماجد النفيعي

500

500

محمد مليباري خالد أبو راشد

500

500

شرفي رفض
أحمد المرزوقي
الكشف عن هويته

اتحادي يدعم األزرق
جدة ـ أحمد اللوقان

حضر الثالثي فيصل محبوب املشجع
الهاللي ،وريان البلوشي املشجع
االحتادي ،ومحمد محبوب املشجع
األهالوي ،في سيارة واحدة إلى
امللعب ,على الرغم من اختالف ميولهم،

وتربط الثالثي صداقة قوية ،وقال
البلوشي مشجع االحتاد“ :حضرت مع
أصدقائي لالستمتاع باملباراة ومساندة
الهالل ،وبكل تأكيد أمتنى أن يخرج
األهلي من البطولة ،ونعود أنا وصديقي
الهاللي سعيدين”.

صورة التقطت أمس لجماهير تصطف أمام شباك في ملعب الجوهرة لشراء التذاكر

جدة ـ أحمد اللوقان

تسابق أعضاء الشرف في النادي األهلي ،وبعض رؤسائه
السابقني ،وإحدى الشركات املرتبطة بعقد مع النادي ،إلى
شراء التذاكر وتوزيعها على اجلماهير مجاناً ،وبلغ عدد
التذاكر املشتراة من هؤالء  7آالف تذكرة .وبدأ توزيع
التذاكر عبر منافذ البيع في امللعب ،منذ الساعة اخلامسة
صورة التقطت أمس للمشجع االتحادي مع صديقيه الهاللي واألهالوي
تصوير :عبد هللا الفالح


قيود عىل شعارات الهالل
جدة ـ الرياضية

منعت إدارة ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة ،دخول أي مشجع إلى
املدرج اخلاص بالعائالت وهو يرتدي قميصاً ،أو يحمل أعالما ً عليها شعارات
خاصة بفريق الهالل ،وسمحت لهم بالدخول فقط في املنطقة اخملصصة جلماهير
الهالل ،حسب النسبة التي منحتها إياهم اللجنة املنظمة للبطولة ،وهي  5في املئة.
وطلبت اللجنة من اجلماهير التي حتمل شعارات الهالل ،احترام النظام والدخول
فقط دون شعار ،أو التحول ملنطقة جماهير الهالل.

صورة التقطت لطفلين يرتديان قميص الهالل ُمنعا مع عائلتهما من الدخول
تصوير :وهبان خبتي
لمكان العوائل في الملعب 

تصوير :وهبان خبتي

عصراً .وقدمت شركة “املسافر” شريك النادي األهلي
 3000تذكرة ،وماجد النفيعي رئيس النادي السابق ،2000
وشرفي رفض الكشف عن هويته  ،500والدكتور محمد
مليباري عضو الشرف  ،500وخالد أبو راشد احملامي
واملستشار القانوني  ،500وأحمد املرزوقي رئيس النادي
السابق .500

االحتفال املبكر..
ـ لم تكن صحوة كبير جدة ،ورد اعتبار
اسمه وتاريخه غريباً ،فهو االحتاد ،هو
التاريخ والذكريات ،وإن أراد ،هو ما هو
آت ،أليس هو عميد النوادي ،وسفير أندية
بالدي ،بحق هو ظاهرة ،لكل من تساهلها
قاهرة.
ـ أما النصر ،فمبالغة جماهيره
ومنسوبيه باالحتفاء بالصدارة ،سرعان
ما نال جزاءها مرارة ،فالفوز على
املنافس تفوق في جولة ،ومازال هناك
جوالت جسام ،ولن ينال الدوري إال من
ينظر لألمام.
ـ والهالل ،فالكرة اآلن مبلعبه ،أما أن
يظهر جنومه أنه يستحق وبكل ما دفع
فيهم من دوالر وريال ،أو ليتحملوا ردة
فعل مدرج ال يرحم ،وكيف يرحم من لم
يُحرم عاما ً من الذهب ،وكيف يقتنع أن
وجبته املفضلة طار بها سواه وذهب!
تغريدة بس!
ـ تصريح رئيس ّ
الشباب بعد خسارة
فريقه من األهلي وأد نصف فرحة
األهالويني بالفوز ،ولو تهرب من
التصريح لكانت فرحة مدرج اجملانني
ستكون أسطورية ،ولكن إنه خالد
البلطان.
ـ إن كان قرار زيادة عدد احملترفني
األجانب منح منافسات الدوري كثيرا ً من
اإلثارة ،إال أنه أثر وبشكل مباشر على
املنتخبات الوطنية ،فاألندية لم تعد تؤهل
العبا ً محليا ً ليشغر مركزاً ،بل جتلب
أجنبيا جاهزًا لشغره ،يجب على
محترفًا
ًّ
األقل أن جتبر األندية على توفير العب
محلي في كل مركز جتلب فيه محترفًا.
ـ حتى إن لم تكن من متابعي الدوريات
األقل من احملترفني ،إال أنك ال بد ومر
بك فيديو أو صورة لردات فعل رئيس
حطني فيصل مدخلي ،وهو باملناسبة من
الرؤساء احملترفني في بث الروح في
العبي فريقه ،حقيقة أمتنى أن نشاهد
حطني ورئيسه في دوري احملترفني ،أظن
أنهم سيكونون إضافة بنكهة حطينية.

تحفيز
جامهريي

انتعاش
املطاعم

جدة ـ أحمد اللوقان

الرياض ـ الرياضية

شهدت احملالت التجارية
واملطاعم التي تطل على
البوابتني رقم “ ”4و”،”5
في ملعب مدينة امللك
عبد اهلل الرياضية،
ازدحاما ً شديدا ً من
مشجعي األهلي والهالل،
ألنهما تطالن على إحدى
احلارات السكنية التي
تتمتع بكل اخلدمات التي
يحتاجها املشجع.
وانتفع مشجعو الناديني
من اخلدمات التي تقدمها
تلك احملالت قبل فتح
بوابات امللعب بوقت ليس
بالقصير ،وسادت بينهما
األحاديث الودية حول
املباراة ،وانتظروا فيها
حتى موعد فتح البوابات،
نظرا ً الرتفاع درجات
احلرارة التي تشهدها
مدينة جدة هذه األيام.

رعت شركة احتاد اتصاالت
“موبايلي” رسمياً ،مباراة األهلي
والهالل التي جرت أمس في إياب
نصف نهائي كأس زايد لألندية
العربية األبطال.
وجهزت ثالثة منافذ لتقدمي
ّ
خدماتها اخملتلفة لعمالئها من
اجلماهير ،إضافة إلى تقدمي
خدماتها في منصة كبار
الشخصيات .وأتاحت “موبايلي”
للجماهير الرياضية ،فرصة
الفوز حلضور املباراة من خالل
السحب على عدد من التذاكر مبا
فيها تذاكر لدخول املنصة ،في
إطار حتفيز اجلماهير للحضور
ومساندة األندية السعودية
املشاركة في البطولة العربية.
وتدعم “موبايلي” املناسبات
والفعاليات التي تجُ رى في اململكة
العربية السعودية ،ال سيما تلك
املتعلقة بالرياضة وباألخص كرة
القدم.

صورة التقطت أمس من داخل غرفة ""VAR

غرفة «..»VAR

تصوير :عبد هللا الفالح

 5شاشات و 17كامريا

جدة ـ عبد الله أحمد

جهز املسؤولني عن مدينة امللك عبد اهلل الرياضية ،غرفة جديدة حلكام تقنية الفيدية ""VAR
خارج إطار محيط امللعب الداخلي ،حيث مت جتهيزها بأحدث التقنيات واألمكانات ،ومت
وضعها في منطقة عربات النقل.
وخصصت  5شاشات كبيرة في الغرفة ملتابعة أدق األحداث التي حتصل من أخطاء في
ُ
امللعب ،فيما وضعت  17كاميرا إضافية لدعم تقنية " "VARموزعة على أطراف امللعب.

األزرق يغادر إىل العني

www.arriyadiyah.com

الرياض ـ الرياضية

غادر العبو فريق الهالل األول لكرة القدم ،عند الساعة
 12بعد منتصف ليلة أمس ،إلى مدينة العني اإلماراتية
عبر مطار امللك عبد العزيز الدولي في جدة ،وذلك

إلجراء معسكر قصير ملدة يومني ،وذلك قبل املواجهة
النهائية التي ستجعمه أمام النجم الساحلي التونسي
بعد غد .وقرر الكرواتي زوران مدرب فريق الهالل
األول لكرة القدم ،منح الالعبني راحة اليوم ،على أن

يخضع بقية الالعبني الذين لم يشاركوا في املباراة
إلى تدريبات معتادة ،فيما سيخضع األساسيون
إلى تفكيك عضالت في املسبح واجلاكوزي ،على أن
يخوض الفريق تدريبات على أرض ملعب املباراة.
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هالل العرب ..يسطع

ركالت الرتجيح
الهالل

األهلي

1

السومة

✔

✘

إدواردو

1

2

دياز

✘

✔

البريك

2

3

نيكوالي

✔

✘

الشلهوب

3

4

المقهوي

✘

✔

جوميز

4

5

مهند

✘

✔

العابد

5

صورة التقطت أمس لتسديدة الفرنسي جوميز مهاجم فريق الهالل األول لكرة القدم الركلة الرابعة لفريقه في شباك فريق األهلي حيث وضع محمد العويس حارس األهلي يساراً والكرة يميناً في المباراة التي انتهت زرقاء بـ3ـ 2وأعلن
تصوير :بدر الحمد
فيها الهالل تأهله إلى نهائي كأس زايد لألندية العربية األبطال أمام فريق النجم الساحلي التونسي بعد غد في مدينة العين اإلماراتية

جدة ـ عبد الغني الرشيف

تأهل فريق الهالل األول لكرة القدم ،إىل
نهايئ بطولة كأس زايد لألندية العربية
األبطال.

األهلي

وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق األهلي
بركالت الترجيح بنتيجة 2ـ ،3التي احتكم إليها
الفريقان ،بعد أن انتهاء وقت املباراة األصلي
بفوز األهلي بهدف دون مقابل ،عن طريق

3-2
8

مدافعه التشيلي دياز ،ليتعادل الفريقان في
مجموع املباراتني ذهابا ً وإيابا ً "1ـ."1
واحتكم الفريقان إلى ركالت الترجيح التي
تألق فيها عبد اهلل املعيوف حارس الهالل ،بعد

الهالل

’44

انفراد لدجانيني يتصدى له بوتيا

عرضية املؤرش عىل رأس دجانيني
ينقذها املعيوف برباعة

’14

’48

تسديدة دجانيني أنقذها املعيوف

تسديدة نيكوالي إىل جانب
املرمى

’16

’57

انفراد لدجانيني يسدد خارج املرمى

خطأ للهالل سددها كنو وأنقذها
العويس

’18

’60

عرضية املؤرش عىل رأس دياز هدفاً
أول لألهيل

تسديدة إدواردو خارج املرمى

’23

’78

عرضية سامل الدورسي عىل رأس
بوتيا يتصدى لها العويس

انفرادية للسومة يسددها خارج
املرمى

’31

’84

تسديدة أرضية من عبد الفتاح عسريي
ينقذها املعيوف

خطأ لألهيل ينفذه السومة ينقذه
املعيوف برباعة

خطف نواف العابد العب وسط فريق الهالل األول لكرة القدم نجومية االحتفال بالتأهل إلى نهائي كأس زايد لألندية العربية األبطال برفقة الحارس
عبد هللا المعيوف ..حيث سدد األول الركلة األخيرة وتصدى الحارس لثالث ركالت ترجيحية من أقدام العبي األهلي ..وفي الصور التي التقطت أمس تظهر
تصوير :بدر الحمد
احتفالية البيروفي كاريلو مع نواف العابد عقب إعالن تأهل الفريق رسمياً للنهائي

النهايئ الثالث

صام وأفطر

 4انتصارات

سجل فريق الهالل األول لكرة القدم ،حضوره في نهائيات
املوسم اجلاري ،بعد أن أعلن تأهله أمس إلى نهائي كأس
زايد لألندية العربية األبطال ،عقب فوزه على األهلي
بركالت الترجيح “3ـ ،”2في املباراة التي جمعت الفريقني
أمس على ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة.
وسبق للهالل أن خاض نهائي كأس السوبر السعودي أمام
االحتاد في لندن وكسب املباراة ،ولعب نهائي كأس السوبر
السعودي املصري أمام الزمالك وخسر املباراة ،واآلن تأهل
إلى املباراة النهائية لبطولة كأس العرب.

حضر محمد عبد الشافي العب
الفريق األول في النادي األهلي ،في
مدرجات ملعب مدينة امللك عبد اهلل
الرياضية لدعم فريقه أمام الهالل،
ضمن منافسات إياب الدور نصف
النهائي من كأس زايد لألندية،
وحضر شيفو إلى اللقاء عند أذان
املغرب ،وأفطر الالعب داخل امللعب
صائما.
كونه
ً

حقق فريق الهالل األول لكرة القدم املوسم اجلاري،
انتصاره الرابع على التوالي على فريق األهلي األول لكرة
القدم ،في حدث يكاد يكون األول في تاريخ الفريقني.
واستطاع الهالل أن يهزم األهلي في الدوري ،ذهابا ً
“4ـ ،”3وإيابا ً “1ـ ،”0وفي البطولة العربية ذهابا ً “1ـ،”0
وإيابا ً “3ـ ”2عن طريق ركالت الترجيح.
ولم يتبق للفريق األهالوي املوسم اجلاري سوى البحث
عن مركز مينحه احلصول على مقعد آسيوي في بطولة
الدوري.

الرياض ـ متعب العبد الهادي

0

7

أن تصدى إلى ثالث ركالت جزاء أهالوية،
عن طريق دياز ،املقهوي ،ومهند ،فيما سجل
للفريق السومة ،وسانشيو ،في حني سجل
للهالل كل من محمد البريك وجوميز والعابد،

وأضاع إدواردو والشلهوب .وبذلك يضرب
فريق الهالل ممثل السعودية ،موعدا ً في املباراة
النهائية مع فريق النجم الساحلي التونسي بعد
غد ،في مدينة العني اإلماراتية.

6

6

جدة ـ عبد الله أحمد

الرياض ـ متعب العبد الهادي
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تأجيل الهالل والتعاون عىل طاولة املسابقات

الرياض ـ الرياضية
الثالثاء  11شعبان  1440هـ
 16.04.2019العدد 11521

تدرس جلنة املسابقات في االحتاد السعودي لكرة القدم،
قرار تأجيل مواجهة الهالل والتعاون ،ضمن اجلولة
الـ 28من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني،

املقررة اجلمعة املقبل في الرياض ،بعد تأهل الفريق
األزرق إلى نهائي بطولة كأس زايد لألندية العربية
األبطال ،الذي سيجمعه أمام فريق النجم التونسي
بعد غد على ملعب هزاع بن زايد في العني اإلماراتية.

ويأتي تأجيل املباراة املهمة واملصيرية لتحديد لقب
الدوري ،الذي يتنافس فيه الهالل "املتصدر" مع النصر
الوصيف بعد تعذر لعب الهالل مباراة بعد  24ساعة من
أدائه ملباراة نهائي البطولة العربية.

مراقب املباراة:

زوران:
طريق البطوالت صعب
جدة ـ فرج الشمري

أوضح الكرواتي زوران مدرب فريق الهالل لكرة القدم ،أن روزنامة
املسابقات التي يعيشها الهالل هذه األيام مزدحمة وبشكل رهيب جداً .وقال
عقب تأهل فريقه إلى املباراة النهائية لكأس زايد لألندية العربية األبطال:
"أعتقد أن حتقيق البطوالت سيمر عبر الطريق األصعب ،ومن سوء احلظ أن
العبي الفريق يفتقدون إلى التمتع بالراحة الكاملة قبل كل مباراة".
وأضاف" :التحضير البد أن يكون قويا ً والوقت قصير ،وفي الفترة
املاضية كنا متحدين من أجل هدف واحد" .مبينا ً أن موسم سلمان الفرج
انتهى املوسم اجلاري ،وأنه سيستعني بالثنائي عبد اهلل عطيف وسوريانو
ملساعدتهم في املباراة النهائية.

الحكم وافق ..واألهيل اعتذر
جدة ـ فرج الشمري

ب ّينت اللجنة الفنية يف االتحاد العريب ،أن
جهاد جريشة الحكم املرصي الذي أدار
مواجهة األهيل والهالل يف نصف نهايئ
كأس زايد لألندية األبطال أمس ،هو املسؤول
األول عن ألوان القمصان التي ارتداها
الفريقان ،حيث أثار تقارب ألوان قمييص

الفريقني االنتقادات من قبل الجامهري
واملتابعني.

وقال أسامة عطا املنان مراقب املباراة ،في
تصريحات عقب املباراة" :في االجتماع التنسيقي
أبدينا مالحظاتنا في ألوان قمصان الفريقني
وتقاربهما ،خوفا ً من أي خلط ميكن أن يحدث أثناء
سير املباراة".

وأضاف" :رشحنا اللون األبيض لألهلي باعتبار أن
األخضر الغامق الذي جاء به قريب من لوني الهالل
األزرق واألسود ،لكن إدارة النادي األهلي اعتذرت
بأنها ال متلك الطقم األبيض في الوقت احلالي".
وتابع" :نقلنا األمر إلى احلكم ،الذي رأى بدوره
إمكانية لعب الفريقني باأللوان التي ظهرا بها خالل
املواجهة التي انتهت بفوز الهالل بركالت الترجيح".

صورة التقطت أمس من فرحة محمد البريك العب الهالل عقب نهاية
المباراة

فوسايت:
الحظ حرمنا التأهل
جدة ـ فرج الشمري

أشار األوروجوياني خوروخي فوساتي مدرب فريق األهلي لكرة القدم،
إلى أن جميع الالعبني في فريقه كان لديهم حماس كبير في تسديد ركالت
الترجيح وهذا أمر جيد.
وقال" :كانت هناك ثقة من اجلميع ،لكن تألق عبد اهلل املعيوف حارس
مرمى الهالل في التصدي لبعض منها أدّى إلى خسارتنا فرصة التأهل إلى
املباراة النهائية".
وأضاف" :قدمنا أداء مميزا ً أمام الهالل ،وكنا قريبني من الفوز ،لكن احلظ
لم يخدمنا" ،وعن التغييرات قال" :جميع من مت تغييره كان بطلب منهم،
وذلك بسبب اإلرهاق".

صورة التقطت أمس لعمر السومة يواسي حسين المقهوي بعد
تصوير :علي خمج
إخفاقه في تسجيل الركلة الترجيحية الرابعة

تحية
خاصة
جدة ـ عبد الله أحمد

دخل السوري عمر السومة مهاجم فريق األهلي األول لكرة القدم ،إلى
أرضية ملعب اجلوهرة بعد زمالئه الالعبني بخمس دقائق ،من أجل أداء
عمليات اإلحماء خالل مواجهة األهلي أمام الهالل ،ضمن منافسات إياب
الدور نصف النهائي من كأس زايد لألندية خالل اللقاء الذي جرى على
ملعب مدينة امللك عبد اهلل ،وحظي السومة بتحية كبيرة جدا ً من جماهير
األهلي احلاضرة في املدرجات.

صورة التقطت أمس لألفراح الهاللية عقب نهاية مواجهة إياب نصف نهائي كأس زايد لألندية العربية األبطال التي جمعتهم أمام األهلي التي كسبها األزرق بـ3ـ2
بعد أن انتهى وقت المباراة األصلي بـ "1ـ 0لألهلي" حيث عادل نتيجة مواجهة الذهاب األمر الذي جعل الحكم يلجأ إلى ركالت الترجيح التي خطفها األزرق ليعلن
تصوير :بدر الحمد ووهبان خبتي ومحمد المانع وعلي خمج
مواجهة النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة بعد غد في مدينة العين اإلماراتية

اللقب
هدفنا

فوز
عظيم

لعبناها
بذكاء

اإلصابات
أرهقتنا

“اآلن لدينا هدف واحد وهو
التفكري يف الحصول عىل كأس
البطولة ،والعودة من أرض
اإلمارات بتحقيق اللقب ،وإسعاد
الجامهري الهاللية”

“فوز عظيم وبطولة مهمة
للجميع ،أمامنا مواجهة صعبة مع
النجم الساحيل ،وزمييل عبد الله
املعيوف أسعد الجميع بتصديه
لركالت الرتجيح”

“مباراة صعبة ،نحن لعبناها
بذكاء كبري ،وجمهور الهالل
يستحق أن مننحه جميع
البطوالت ،ونعدهم بالعودة من
اإلمارات بالكأس”

“اإلصابات واإلرهاق سببان رئيسان
يف تدين مستوى الالعبني يف
الفرتة األخرية ،ولدينا العبون
سيعودون قريباً وسيدعموننا
يف األيام املقبلة”

هتان باهبري
العب الهالل

علي الحبسي
حارس الهالل

نواف العابد
العب الهالل

الكثريي :جريشة نجح ..وال توجد جزائيات
الرياض ـ الرياضية

صادق سعد الكثيري
احمللل التحكيمي احلصري
لـ"الرياضية" ،على قرار
املصري جهاد جريشة ،الذي
قاد مواجهة األهلي والهالل في
إياب نصف نهائي كأس زايد
لألندية العربية األبطال ،بعدم
احتساب ركلة جزاء ملصلحة
الهالل عند الدقيقة  ،87بعد أن
ارتطمت الكرة في أحد مدافعي
األهلي ،لعدم وجود التعمد،
مشيرا ً إلى أن احلكم قاد مباراة
قوية املستوى وجنح فيها،
وعاب عليه فقط عدم تطبيق
العقوبات اإلدارية بشكلها
الصحيح في أكثر من حالة.

19
هدف

األهلي
األول
صحيح

24
إنذار حسين

المقهوي العب
األهلي صحيح لمنعه
هجمة واعدة

83

إنذار محمد البريك
العب الهالل
صحيح للسلوك غير
الرياضي

86

33
إنذار سالم

الدوسري
العب الهالل
صحيح

73

إنذار عبد الملك
الخيبري العب
الهالل صحيح
للمهاجمة بتهور

87

45
الوقت بدل

الرأي التحكيمي

90

المساعد
األول

8.4 8.3
المساعد
الثاني

68

إنذار البليهي العب
الوقت بدل الضائع
ال وجود لركلة جزاء للعابد
الهالل صحيح
مهاجم الهالل بعد ارتطام الكرة ثالث دقائق تقدير
للسلوك غير الرياضي
صحيح
في يد المدافع لعدم التعمد

التقييم
الحكم
جريشة

الضائع
دقيقة تقدير
صحيح

إنذار سعيد المولد
العب األهلي
صحيح لمنعه
هجمة واعدة

عبد اهلل المعيوف
حارس الهالل

8.4

الطاقم

سعد الكثريي

اإليجابيات

إنذار نوح الموسى
العب األهلي صحيح
للمهاجمة بتهور

السلبيات

لياقة الحكم عالية
تحركاته جيدة
طبق إتاحة الفرصة

92

صورة التقطت أمس للمصري جهاد جريشة يمنح البطاقة الصفراء لسالم
الدوسري بعد إعاقته سلمان المؤشر

عدم تطبيق العقوبات اإلدارية

بشكلها الصحيح
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عبد الله يعيد ذكريات العتيبي

الرياض ـ متعب العبد الهادي

أعاد عبد اهلل املعيوف حارس فريق الهالل
األول لكرة القدم ،ذكريات موسم ،2011
بعد أن جنح في التصدى لثالث ركالت

ترجيحية أمس أمام األهلي ،معلنا ً تأهل
فريقه إلى نهائي كأس زايد لألندية العربية
األبطال.
وسبق حلسن العتيبي احلارس الهاللي

األسبق أن تصدى لثالث ركالت ترجيحية
أمام األهلي في ربع نهائي كأس ولي العهد
في ذلك العام نفذها الالعبون مالك معاذ،
وكامل املر ،وفيكتور سيموس.

املعيوف..

أفراح

الثالثاء  11شعبان  1440هـ
 16.04.2019العدد 11521

ال يعرف الخسارة أمام األهيل

صد  3ركالت ترجيحية ..وقاد األزرق إىل نهايئ كأس زايد
عبد الله املعيوف

َّ
وقع مع الهالل قادمًا من األهلي

بطولة الدوري

كأس الملك

بطولة الدوري

بطولة السوبر في لندن

2016

2017/2016

2018/2017

2018/2017

2019/2018

احتفل العبو الهالل أمس بتأهلهم لنهائي كأس زايد
لألندية العربية في الميدان عقب فوزهم على األهلي
بركالت الترجيح وتفاعلوا مع جماهيرهم قبل أن يغادروا
الملعب إلى المطار في طريقهم إلى العين ..وفي
الصور التي التقطت أمس كاريلو والدوسري يتعانقان
والشهراني وجحفلي يحييان الجماهير وجوميز مع وليد
القاسم المنسق اإلداري يعبران عن فرحتمها
تصوير :علي خمج


أحزان

صورة التقطت أمس لعبد هللا المعيوف حارس مرمى فريق الهالل يحتفل مع العماني علي الحبسي زميله وسط الملعب بعد الفوز على األهلي بركالت الترجيح والتأهل
تصوير :بدر الحمد
إلى نهائي كأس زايد لألندية العربية األبطال

جدة ـ الرياضية

قاد عبد الله املعيوف ،حارس مرمى الهالل ،فريقه
إىل نهايئ كأس زايد لألندية العربية أبطال الدوري
بنجاحه يف صد ثالث ركالت جزاء ،أمس ،يف إياب نصف
نهايئ البطولة العربية ،ما ضَ ِ
ن للهالل الفوز 3ـ2
م َ
بعد انتهاء املباراة بهدف دون مقابل لألهيل ،وهي
نتيجة مباراة الذهاب نفسها.

ومن املصادفات الغريبة ،أن املعيوف كان يلعب لألهلي قبل
أن ينتقل إلى الهالل عام  2016بعقد ملدة عامني ،كما أن
انطالقته مع الهالل في املوسم اجلاري بدأت أمام األهلي
في اجلولة الـ  14عندما حلَّ بديلاً للعماني علي احلبسي
في الدقيقة  ،70وحقَّق يومها الهالل الفوز بنتيجة 4ـ.3
ثان على األهلي في
بعدها ،قاد املعيوف الهالل إلى فوز ٍ
ذهاب نصف نهائي البطولة العربية في الرياض بهدف

دون مقابل ،قبل أن يقوده أمس إلى النهائي على حساب
األهلي .ولعب املعيوف ست مباريات كاملة مع الهالل
في الدوري أمام كلٍّ من التعاون ،والرائد ،واالحتاد،
والفيصلي ،واحلزم ،واألهلي في اجلولة  ،27و 20دقيقة
أمام األهلي في اجلولة  ،14لم يتذوق فيها احلارس طعم
اخلسارة ،إذ كانت أسوأ نتيجة التعادل أمام التعاون 2ـ،2
والرائد 1ـ.1

النجم

ينتظر الهالل يف العني
الرياض ـ الرياضية
شكلت الهزيمة التي تعرض لها األهلي أمس من الهالل
وخروجه من كأس زايد لألندية صدمة عنيفة لجماهيره
التي كانت تعول عليه مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب
العربي وظل بعضهم جالساً في مكانه حتى بعد نهاية
المباراة لفترة طويلة من الهزيمة ..وفي الصور التي
التقطت أمس طفالن يرتديان شال األهلي وتبدو عليهما
الحسرة بينما يظهر مشجع أهالوي خلف السياج الفاصل
تصوير :محمد المانع
بين الملعب والمدرجات حزيناً

وصلت إلى مدينة العني اإلماراتية ،صباح أمس ،بعثة فريق النجم
الساحلي التونسي ،استعدادًا للقاء الهالل ،بعد غد ،في نهائي كأس زايد
لألندية العربية أبطال الدوري.
وكان في استقبال البعثة ممثلون عن االحتاد العربي لكرة القدم ،وأعضاء
مجلس أبو ظبي الرياضي.
ويُنتظر أن تغادر البعثة التونسية إلى القاهرة ،صباح اجلمعة ،استعدادًا
ملواجهة الهالل السوداني في إياب ربع نهائي كأس االحتاد اإلفريقي
بعد أن قرر االحتاد اإلفريقي نقل املباراة من اخلرطوم بسبب األحداث
السياسية في السودان .وفاز الفريق التونسي في مباراة الذهاب 3ـ.1

صورة التقطت أمس لبعثة فريق النجم الساحلي عند وصولها إلى مطار العين
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد العربي)


إنستجرام ميالن ..يذكرهم بهدف زاباتا
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استذكر حساب ميالن الرسمي في موقع التواصل
االجتماعي “إنستجرام” أمس ،هدف الكوملبي زاباتا
مدافع الفريق األول لكرة القدم قبل موسمني في شباك
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سوشال

إنتر ميالن اإليطالي في ديربي مدينة ميالنو.
وعلق القائمون على احلساب بـ “مباراة اليوم” .ووصل
عدد اإلعجابات ومشاهدات الفيديو إلى نحو  107آالف
مشاهدة خالل  7ساعات من بثه وأكثر من  500تعليق.

إيكاردي
يتغنى بالفوز
الرياض ـ الرياضية

احتفل األرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم
فريق إنتر ميالن اإليطالي لكرة القدم
عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل
االجتماعي "إنستجرام" ،بفوز فريقه أمس
األول في الدوري اإليطالي واستمراره في
املركز الثالث بـ  60نقطة .وشهد البوست
الذي بثه إيكاردي انتشارا ً واسعا ً بني
احلسابات اإلخبارية التي تغطي إنتر ميالن
في منصة التواصل االجتماعي "تويتر" ،على
الرغم من استمرار بقائه في دكة االحتياط.

أليكساندر

رئيس التحرير

بتــال القـوس

يتنفس كرة القدم

Battal Algoos

battalalgoos@arriyadiyah.com

نائب رئيس التحرير

حساب الرصيب يف إنستجرام يخلو من يومياته

صالـح عبد العزيز اخلليـف

salehalkhalif@arriyadiyah.com

الرياض ـ الرياضية
ضوئية من إنستجرام إيكاردي

فريمينيو
يحتفل

الرياض ـ الرياضية

بث البرازيلي فيرمينيو مهاجم فريق
ليفربول اإلجنليزي لكرة القدم عبر حسابه
الرسمي في موقع التواصل االجتماعي
"إنستجرام" ،صورا ً من مشاركته في
مباراة فريقه أمام تشيلسي التي انتهت
بفوز فريقه بهدفني مقابل ال شيء .ووصل
عدد اإلعجابات إلى نحو  455ألفاً ،وأكثر
من  1800تعليق من متابعي النجم العاملي.

بدأ الرصيب أليكساندر
بريوفيتش مهاجم فريق
االتحاد األول لكرة القدم
يف خطف قلوب جامهري
النادي الغريب ،نظري ما
قدمه يف آخر مشاركته مع
الفريق وقيادة االنتصار يف
مواجهتي النرص والباطن.

وعلى الرغم من الزخم واملدح
والثناء الذي حتصل عليه الالعب
عند توقيعه لنادي االحتاد في
منصات التواصل االجتماعي،
إال أنه لم يقدم في أولى مبارياته
عطا ًء مميزاً ،ولكنه سرعان ما بدأ
في خطف قلوب احملبني.
يعشق أليكساندر كرة القدم
وال شيء غيرها ،تالحظ ذلك
عند دخولك إلى حسابه في

إدارة التحرير

نايـل عايـد احلربـي

nail.alharbi@arriyadiyah.com

مـقبـل متعـب الزبنـي

mugbel@arriyadiyah.com

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com
ضوئيات من إنستجرام أليكساندر بريوفيتش مهاجم االتحاد

"إنستجرام" ،إذ ال يبث صورا ً
أخرى غير الكرة ،بل ال توجد
صور لعائلته مثل بقية الالعبني
في العالم ،سوى واحدة وهو
يحتضن ابنته الصغيرة في

prijo09's

محطته السابقة.

يحظى الصربي مبتابعة نحو 192

ألفاً ،ويبلغ مجموع عدد اإلعجابات
على صوره التي نشرها منذ
توقيعه لالحتاد أكثر من 700

192k followers

posts 114

ألف إعجاب ،ويتلقى الكثير من
التعليقات من اجلماهير االحتادية،
ويتابع من العبي االحتاد،
داكوستا وفيالنويفا والسميري
وجابر عيسى ورودريجيز.

following 146

#األهيل_الهالل
ضوئية من إنستجرام فيرمينيو

رونالدو
مستعد

ahmed.alswailem@arriyadiyah.com

مسؤول التحرير

عـوض مبارك الصـقـور

awad.alsugour@arriyadiyah.com

عمـر غرمان الشـهري

 3ماليني مشاركة

omar.alshehri@arriyadiyah.com

رئيس قسم الوسائل املساعدة

معتصـم هـارون

moatasem.haroun@arriyadiyah.com
املراسالت باسم رئيس التحرير

editorial4@arriyadiyah.com

فيديو العابد..

 25ألفا يف  30دقيقة

ضوئيات من تغريدات المشاركين في الهاشتاق
الزوار

المشاركون

1,671,419

1,541,654

60%
جدة ـ عبدالله الغامدي

ضوئية من إنستجرام رونالدو

أحـمد محمـد السـويلـم

رئيس القسم الفني

الرياض ـ الرياضية

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو،
العب فريق يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم
عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل
االجتماعي "إنستجرام" ،بوستا ً برفقة
كانسلو وبينايتش زميليه في الفريق
اإليطالي بعد نهاية التدريبات أمس
استعدادا ً ملواجهة إياكس اليوم ضمن إياب
دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم .ووصل عدد اإلعجابات إلى نحو ربع
مليون وأكثر من  3آالف رد.

مدير حترير النشر اإللكتروني

تصدر هاشتاق مباراة #األهلي_الهالل
ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس
العرب لألندية األبطال على ملعب مدينة امللك
عبداهلل في جدة ،الترند السعودي بنحو 103
تغريدات خالل ساعتني فقط .ونال عبداهلل

40%
تغريدة

السعودية

82.45%

75%

الكويت

6.82%

5%

املعيوف جنومية املباراة والهاشتاق بعد أن
كان االسم األكثر تداوال ً بأكثر من 3000
مرة ،ومت بث صوره  200مرة ،وكان الفيديو
األكثر مشاهدة حلظة تصديه ضربات جزاء
النادي األهلي.
وبلغ مجموع املشاركني والزوار نحو 3

بريطانيا

4.28%

5%

أمريكا

3.13%

15%

ماليني في الطائر األزرق .وشكل السعوديون
نسبة  82%من املشاركني في الهاشتاق.
يذكر أن الهالل تأهل إلى املباراة النهائية بعد
حتقيقه االنتصار بضربات اجلزاء ،وسوف
يواجه النجم الساحلي التونسي اخلميس
املقبل على ملعب العني في اإلمارات.

جدة ـ عبدالله الغامدي

وصل عدد مشاهدي فيديو ضربة اجلزاء
األخيرة لنواف العابد العب وسط فريق
الهالل األول لكرة القدم عبر موقع التواصل
االجتماعي "تويتر" نحو  25ألفا ً خالل
نصف ساعة من بثه عبر حساب قناة أبوظبي
الرياضية.
وبلغ مجموع احلسابات املتفاعلة مع التغريدة
في الطائر األزرق نحو  1000حساب .وشهد
انتشارا ً واسعا ً بني املغردين الرياضيني إضافة
إلى احلسابات اإلخبارية الرياضية العربية.
يذكر أن الهالل تأهل إلى املباراة النهائية
لبطولة كأس العرب لألندية األبطال بعد فوزه
على األهلي بضربات الترجيح أمس.
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إقالة
فهمي

ملقا

يستعني بالخربة

جوهانسربج ـ رويرتز

مدريد ـ األملانية

أقال االحتاد اإلفريقي لكرة
القدم عمرو فهمي من منصب
األمني العام لالحتاد ،بعد أن
وجه اتهامات بالفساد إلى أحمد
أحمد رئيس املؤسسة ،في ضربة
جلهود االحتاد الدولي "فيفا"،
لتطهير اللعبة بعد عدة فضائح
عاملية.
وذكر مسؤولون في االحتاد
اإلفريقي ،كما أفادت وثيقة
داخلية اطلعت عليها رويترز ،بأن
املصري فهمي اتهم رئيسه أحمد
بالرشى وإساءة التصرف في
آالف الدوالرات.
وحتمل الوثيقة ،املرسلة من
فهمي يوم  31مارس إلى جهة
تابعة لـ "فيفا" حتقق في مزاعم
انتهاكات مليثاق القيم ،اتهامات
إلى أحمد بأنه أمر األمني العام
بدفع  20ألف دوالر في صورة
رشى إلى حسابات رؤساء
احتادات إفريقية من بينهم الرأس
األخضر وتنزانيا.

أعلن نادي ملقا اإلسباني لكرة القدم ،أمس،
تعاقده مع املدرب فيكتور سانشيز ديل
أمو ،ليحل خلفً ا خلوان رامون لوبيز املدير
الفني السابق للفريق ،الذي متت إقالته
أخيرًا ،بهدف قيادة
الفريق للصعود إلى
دوري الدرجة األولى
اإلسباني.
وبدأ سانشيز مسيرته
مع التدريب مساع ًدا
للمدرب في نادي
خيتافي في موسم
سانشيز
2010ـ.2011

رسقة

ثنايئ بيتيس
مدريد ـ الفرنسية

تقدم الالعبان خواكني سانشيز وويليام
كارفاليو ،جنما نادي ريال بيتيس اإلسباني
لكرة القدم ،ببالغ بسرقة منزليهما خالل مباراة
فريقهما أمام جاره إشبيلية في بطولة الدوري
اإلسباني "الليجا" ،التي
جرت السبت املاضي.
وذكرت مصادر ،في
الشرطة اإلسبانية،
أن الالعبني املذكورين
تقدما ببالغيهما أمس
األول ،وأفادا من
خاللهما أن منزليهما
خواكين
تعرضا للسرقة.

إيقاف
مارين

مدريد ـ األملانية

مارش

العقدة األوروبية
صورة التقطت أمس لألرجنتيني ليونيل ميسي واإلسباني جيرارد بيكيه العبي برشلونة اإلسباني خالل التدريبات 

يدرب سالزبورج

فيينا ـ رويرتز

بي سالزبورج ،بطل الدوري النمساوي لكرة
نَّ
القدم ،أمس ،أن جيسي مارش املدرب السابق
لنيويورك ريد بولز ومونتريال إمباكت
سيتولى تدريب الفريق
بداية من املوسم املقبل.
وسيحل مارش بديال ً
ملاركو روزه ،الذي
سيغادر منصبه في
نهاية املوسم اجلاري،
ليتولى تدريب بروسيا
مونشنجالدباخ املنافس
في دوري الدرجة
األولى األملاني.
مارش

تزعج الربشا

الرياض ـ الرياضية

يسعى نادي برشلونة اإلسباين وليونيل مييس النجم
األرجنتيني ،اليوم ،إىل التخلص من عقدة الدور ربع النهايئ
يف مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،التي الزمت
الفريق وعاىن منها طوال ثالثة أعوام.

ويستقبل البرشا على ملعبه "كامب نو" مانشستر يونايتد اإلجنليزي

في إياب املسابقة القارية العريقة .وتشعر جماهير برشلونة
باإلحباط نتيجة اخلروج املتكرر من الدور ربع النهائي ،وبألم
اخلروج أمام روما املوسم املاضي ،بعدما فرط الفريق بفوزه ذهابًا
أيضا بثقل
"4ـ "1باخلسارة "0ـ "3إيابًا ،ويشعر رفاق ميسي ً
التاريخ على أكتافهم وبأهمية الفوز بدوري األبطال ملساعدة ميسي
على حتقيق املزيد من اإلجنازات.

(األلمانية)

برشلونة يف الدور
ربع النهايئ
خرج أمام روما
خرج أمام يوفنتوس
خرج أمام أتلتيكو

قررت جلنة القيم املستقلة،
التابعة لالحتاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" ،أمس ،إيقاف خوسيه
ماريا مارين ،الرئيس السابق
لالحتاد البرازيلي لكرة القدم،
مدى احلياة بسبب تورطه في
قضية تقاضي
رشوة مالية
في الفترة
ما بني عامي
 2012و.2015
وأدانت اللجنة
مارين ،الذي
عضوا
كان
ً
في جلان
مختلفة تابعة
لـ "فيفا"،
مارين
طبقً ا لنص
املادة  27من الئحة االنضباط
اخلاصة بها .وبهذا القرار ،يحظر
على مارين مدى احلياة املشاركة
في أي أعمال تتعلق بكرة القدم
سواء على املستوى احمللي أو
الدولي ،كما تقرر تغرميه مبليون
فرانك سويسري " 880ألف
يورو تقري ًبا".
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ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻜﺮﺓ

%58

1

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ  vﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ0-1 :
ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﺗﻌﺎﺩﻝ 4

ﻓﺎﺯ 5

جدية وضحك

ﻓﺎﺯ 3

ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻟﻪ  /ﻋﻠﻴﻪ

6 / 20

8 / 10

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﱃ
3

ﺗﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ

0

2

ﺗﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ

7

740

ﺗﻤﺮﻳﺮﺍﺕ

334

4

ﺗﻤﺮﻳﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ

2

%62

ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻜﺮﺓ

%38

ﺳﺮﻴﺟﻴﻮ ﺑﻮﺳﻜﻴﺘﺲ
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺧﻂ ﻭﺳﻂ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻜﺮة :ﻋﻤﻼﻕ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ

راﺣﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻋﲆ أرﺿﻪ

ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻜﺮﺓ ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﻬﺰﻡ ﻓﻲ  30ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﺴﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013
ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﻳﺮﻥ  -ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ

ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ :ﺗﻤﺮﻳﺮﺍﺕ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
ﻻ ﺑﻮﺭﺕ

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

ﺑﻮﺳﻜﻴﺘﺲ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

ﺭﺍﻛﻴﺘﻴﺘﺶ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

ﺃﻟﺒﺎ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

ﻓﺮﻳﻨﻜﻲ ﺩﻱ ﺟﻮﻧﺞ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭUEFA, Gracenote :

ﺃﻳﺎﻛﺲ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
694
684
656
613
588
ﺍﻟﺼﻮﺭ :ﺟﺘﻲ

ﺧﺴﺮ 9
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺗﻌﺎﺩﻝ 23

ﺳﺠﻞ ﺍﻹﻳﺎﺏ
ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻱ
ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﻓﺎﺯ 88
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«الدون»

يستعد نادي يوفنتوس اإليطالي لمواجهة نظيره أياكس الهولندي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا اليوم
في تورينو على ملعب أليانزا وانتهت مواجهة الذهاب "1ـ .."1وفي الصور التي التقطت أمس البرتغالي كريستيانو رونالدو
(األلمانية)
العب يوفنتوس اإليطالي بين المرح والجدية أثناء التدريبات

شاكري

يقود السيتي وتوتنهام

شاكير

دميبيل

يتصدر قامئة اليونايتد

مدريد ـ األملانية

مانشسرت ـ الرياضية

أسند االحتاد األوروبي لكرة القدم إدارة مباراة
مانشستر سيتي أمام توتنهام للحكم جنيد شاكير،
كما قرر تعيني الهولندي داني ماكيلي
إلدارة مباراة بورتو وليفربول ،حيث تلعب
املباراتان غ ًدا في إطار منافسات إياب دور
الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأدار شاكير مباراة واحدة لتوتنهام املوسم اجلاري،
عندما فاز الفريق اإلجنليزي "1ـ "0على إيه سي ميالن
اإليطالي ،ضمن منافسات الدور األول لبطولة دوري
أبطال أوروبا .ويخوض توتنهام ،حتت قيادة ماوريسيو
متمتعا
بوكيتينو مدربه األرجنتيني ،مباراة األربعاء
ً
بأفضلية التقدم في مباراة الذهاب بنتيجة "1ـ."0

أوضحت صحيفة "ديلي ميل" ،أمس ،أن إدارة مانشستر
يونايتد قد تتقدم بعرض رسمي إلى ليون الفرنسي ،من
أجل التعاقد مع موسى دميبلي مهاجم الفريق خالل الفترة
املقبلة.
ويقدم دميبلي مستوى مميزًا املوسم اجلاري مع ليون،
مع تسجيله أهدافًا مهمة للفريق ،لذلك لفت الالعب انتباه
النرويجي سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد ،ليطلب من
اإلدارة ضمه بشكل رسمي.
ومن املتوقع أن يرحل البلجيكي روميلو لوكاكو عن
صفوف يونايتد بنهاية املوسم اجلاري ،في ظل عدم
اقتناع سولسكاير بقدراته بشكل كامل ،إضافة إلى رغبته
في خوض حتدي اللعب في الدوري اإليطالي.

اإلسباين يتفق مع بوما

مدريد ـ األملانية
الثالثاء  11شعبان  1440هـ
 16.04.2019العدد 11521
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"شريك تقني رسمي" ،ستعمل بد ًءا من املوسم املقبل
على تزويد مباريات الليجا بالكرات ومنتجات أخرى.
وكانت الرابطة اإلسبانية قد قررت في وقت سابق
إنهاء ارتباطها بشركة "نايكي األمريكية".

أعلنت رابطة مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم
"الليجا" توصلها إلى اتفاق طويل األجل مع شركة
"بوما" األملانية للمعدات الرياضية ،لتصبح مبثابة

هازارد

وقال خوان كارلوس دياز ،املدير التجاري والتسويقي
لرابطة الدوري اإلسباني ،إنه يشعر بالفخر إلبرام هذا
االتفاق الذي سيسمح للشركة األملانية بتقدمي كل إمكاناتها
التقنية فيما يخص الكرات التي ستلعب بها املباريات.
إيدين هازارد

يهدد مستقبل فينيسيوس
مدريد ـ رويرتز

كشفت تقارير صحافية يف إسبانيا ،أمس ،أن
نادي ريال مدريد اإلسباين لكرة القدم توصل
إىل اتفاق مع إيدين هازارد النجم البلجييك
لضمه إىل صفوفه يف الصيف املقبل ،ومل
يتبق له سوى خطوة واحدة يف هذا الصدد
َ

تتمثل يف النجاح يف إقناع نظريه تشيليس
اإلنجليزي بالتخيل عن الالعب.

وأشارت صحيفة "أ س" اإلسبانية إلى أن
مهمة ريال مدريد في إقناع تشيلسي
بالتخلي عن هازارد لن تكون سهلة على
اإلطالق ،على الرغم من أن عقد جنم

لعب:

55

سجل:

26

صنع:

14
7.81

التقييم:

منتخب بلجيكا ينتهي في  ،2020ما يحتم على النادي
اللندني اإلسراع في بيعه في الصيف املقبل أو التجديد
له حتى ال يرحل في النهاية إلى وجهة أخرى مجانًا.
وأوضحت "أ س" أن تعاقد ريال مدريد مع هازارد
سيشكل عقبة في طريق فينيسيوس جونيور
النجم البرازيلي الصاعد.

ً
هدفا
صورة التقطت أمس األول للمصري محمد صالح يحتفل بعد تسجيله
(األلمانية)
في شباك تشيلسي

صالح:
احتفاليتي« ..يوجا»
ليفربول ـ الرياضية

ع ّبر املصري محمد صالح ،العب نادي ليفربول اإلجنليزي ،عن سعادته
الكبيرة بعد قيادته فريقه إلى حتقيق فوز مهم على حساب تشيلسي بهدفني
مقابل ال شيء ،أمس األول ،ليستعيد صدارة الدوري اإلجنليزي بفارق
نقطتني عن مانشستر سيتي.
وكشف صالح عن سر احتفاله بهذا الشكل أمام تشيلسي قائال ً" :لم أكن
أقصد توجيه رسالة إلى أحد ،لم أفكر في األمر فقط فعلت حركة من حركات
اليوجا ،حيث إنني أحب هذه الرياضة وحريص على ممارستها بشكل
دوري" .ورفض الالعب املصري اختيار هدفه أمام تشيلسي كأفضل أهدافه
على اإلطالق ،مؤك ًدا أن هدفه أمام إيفرتون العام املاضي هو األجمل ،خاصة
بعد فوزه بجائزة بوشكاش بسببه.

صورة التقطت أمس األول للبلجيكي إيدين هازارد العب تشيلسي اإلنجليزي ينطلق بالكرة وإلى جانبه الكاميروني ماتيب العب ليفربول اإلنجليزي

راموس
خارج قامئة األفضل
مدريد ـ األملانية

قدم املرصد الدولي لكرة القدم إحصائية
عن املدافعني في الدوريات اخلمسة الكبرى
في أوروبا ،اعتمد فيها على عدد املواجهات
التي فاز بها كل منهم في استخالص الكرات
الرأسية ،وحدد عدد  80مواجهة دفاعية كحد
أدنى لكل العب يجب أن تشمله اإلحصائية.
ويعد الالعب اليوناني دميتريوس سيوفاس،
جنم نادي ليجانيس اإلسباني ،أفضل العب
في بطولة الدوري اإلسباني "الليجا"
في املواجهات الهوائية الدفاعية ،فيما كان
ماتس هوملز األفضل في الدوري األملاني

راموس

قامئة املدافعني األفضل
رافاييل فاران
ريال مدريد

"بوندسليجا".
أيضا كال ً من رافاييل فاران
وضمت القائمة ً
العب ريال مدريد ،وجيرارد بيكيه العب
برشلونة.
ومن العجيب أن يخرج راموس في هذه
اإلحصائية من املراكز العشرة األولى،
خاصة أن طول قامته التي يتمتع بها هي
أهم سماته الفنية ،ولكنه وعلى الرغم من
ذلك فهو يعد أحد أبرز املدافعني في ألعاب
الهواء في املناطق الهجومية ،ولكن هذه
اإلحصائية اقتصرت فقط على اجلانب
الدفاعي.

فيليكس
يقرتب من اليويف

(األلمانية)

جيرارد بيكيه
برشلونة
ديمتريوس
سيوفاس ليجانيس
ماتس هوملز
بايرن ميونيخ
برونو ألفيس
بارما

خيتايف
يخرس أنتونيس
مدريد ـ األملانية

صورة التقطت أمس األول للفرنسي كيليان مبامي العب باريس سان جيرمان
(الفرنسية)
ينطلق بالكرة وإلى جانبه التونسي محمد زكي العب ليل

مبايب:
باريس يفتقر الشخصية
ليل ـ رويرتز

أوضح كيليان مبابي ،مهاجم
باريس سان جيرمان ،أن ناديه
يجب أن يظهر بشخصية أقوى عقب
خسارته املذلة "1ـ "5أمام ليل،
أمس األول ،ليتأجل تتويجه بطال ً
لدوري الدرجة األولى الفرنسي
لكرة القدم.
ولعب باريس سان جيرمان بعشرة

العبني بعد طرد خوان برنات ،الذي
أدرك التعادل لفريق العاصمة،
بعدما سجل توماس مونييه عن
طريق اخلطأ في مرماه.
وقال مبابي" :سنصبح األبطال لكن
ال ميكن أن نخسر بهذه الطريقة،
طبيعيا ،نفتقر للشخصية
هذا ليس
ًّ
وهذه واحدة من مشكالتنا ويجب
عالجها .كنّا نلعب كفريق مبتدئ".

أعلن نادي خيتافي اإلسباني لكرة القدم ،أمس ،إصابة فيتورينو
أنتونيس الالعب البرتغالي بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة
اليمنى ،ما يستوجب غيابه عما تبقى من مباريات حتى نهاية املوسم
اجلاري ،كما أنه قد ميتد هذا الغياب حتى اللقاءات األولى من املوسم
املقبل.
وقال نادي خيتافي ،الذي أكد غياب أنتونيس لعدة أشهر ،في بيان له:
"الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي
للركبة".
وتعرض الالعب البرتغالي لإلصابة في الدقيقة  38من مباراة خيتافي
التي تعادل فيها "2ـ ،"2أمس األول ،أمام مضيفه بلد الوليد في
الدوري اإلسباني "الليجا".

سوبوتكا
يغيب

صورة التقطت أمس األول للتونسي فرجاني ساسي خالل عرقلته
(المركز اإلعالمي ـ الزمالك)
وتعرضه لإلصابة

الزمالك
يفقد سايس

دوسلدورف ـ األملانية
صورة التقطت أمس األول للبرتغالي جواو فيليكس يحتفل مع زميله رافا سيلفا بعد
ً
(رويترز)
هدفا في شباك فيتوريا
تسجيله

تورينو ـ الرياضية

كشف موقع "كالشيو ميركاتو" ،أمس ،أن
النجم الشاب جواو فيليكس العب بنفيكا
البرتغالي اختار االنتقال إلى يوفنتوس بعد
نهاية املوسم اجلاري.
واتفق خورخي مينديز ،وكيل أعمال فيليكس،
مع فابيو باراتيسي ،املدير الرياضي

ليوفنتوس ،على بنود العقد ،مع احلديث عن
الراتب السنوي الذي سيحصل عليه في
تورينو.
ومن املتوقع أن تبدأ إدارة يوفنتوس املفاوضات
الرسمية مع نظيرتها في بنفيكا مطلع الصيف
املقبل ،خاصة أن الالعب لديه شرط جزائي مع
فريقه البرتغالي بقيمة  120مليون يورو.

كشف نادي فورتوندا دوسلدورف ،املنافس في
الدوري األملاني لكرة القدم "بوندسليجا" ،أمس،
أن مارسيل سوبوتكا العب خط الوسط سيغيب
عن املالعب "حتى إشعار آخر" ،وذلك بسبب
تعرضه لتمزق عضلي في أعلى الفخذ.
وتعرض سوبوتكا لإلصابة خالل املباراة التي
خسرها الفريق على ملعبه أمام بايرن ميونيخ
"1ـ ،"4أمس األول ،ضمن منافسات املرحلة
التاسعة والعشرين من البوندسليجا.
وكان سوبوتكا قد غاب عن الفريق لفترة سابقة
في العام اجلاري ،بسبب إصابة في الكاحل.

القاهرة ـ رويرتز

سوبوتكا

تلقى الزمالك ضربة قوية في سعيه إلى إحراز لقب الدوري املصري املمتاز
لكرة القدم ،بعد تعرض فرجاني ساسي العب الوسط إلصابة قوية ،ليغيب
من أربعة إلى ستة أسابيع.
وأصيب ساسي ،التونسي الدولي ،خالل مباراة الزمالك وحسنية أغادير
املغربي ،في إياب دور الثمانية لكأس االحتاد اإلفريقي أمس األول.
وأبلغ موقع الزمالك على اإلنترنت" :سيتم استكمال الفحوص الطبية
لالطمئنان على الالعب".
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الرياض
املبوبة

جدة

الدمام

مكة

0503529765 0502964436 0502252794 0504330404

يعلن/عبدالواجد عبدل تواب
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم EZ6178562
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
الباكستانية بجدة مشكوراً.

مفقودات ..مفقودات

يعلن /محمد شوغهيب خان دار
محمد دين باكستاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 NF4120381يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن/محمد ابراهيم حاجى
جام لغاري باكستاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 CD1026331يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
تقدمت ملكتب األحوال املدنية
النسوي بالرياض  6املواطنة
ـ موسيه بنت محمد بن احمد
القرني احلارثي سجل املدني

الثالثاء  11شعبان  1440هـ
 16.04.2019العدد 11521

 1048928814رقم حفظ 44759
تاريخ 19ـ4ـ1440هـ مصدر
الرياض  6بطلب تعديل االسم

فاقد لوالد الورثة االسم ـ حسن

رقم الشهادة 4067 - 00001010
تاريخ الشهادة 16ـ12ـ1432هـ

األول للمذكورة من (موسيه) إلى
(ميساء) بحيث يصبح االسم بعد
التعديل ـ ميساء بنت محمد بن
احمد القرني احلارثي.

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

تعلن إدارة األحوال املدنية بجدة
بأنه تقدم إليها وكيل ورثة ـ
حسن محمد شايع ابراهيم طالبا ً
احلصول على شهادة وفاة بدل

يعلن/عبداجلليل ولد نور كالم
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم AY8702421
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية

الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن/محمد طارق ولد  :اهلل ركها
باكستاني اجلنسية إقامة رقم
 2071630434عن تعديل اسمه
إلى ـ محمد طالب ولد  :اهلل ركها
انصاري وللعموم جرى النشر.
تقدم إلدارة األحوال املدنية في
تثليث املواطن ـ سعيد مبارك
محسن ال خميسه القحطاني رقم
السجل املدني  1100945185رقم

امللف “احلفيظة”  ---التاريخ
املصدر بطلب تعديل اسمه من ـ
سعيد إلى ـ نهيان فمن له معارضة
على ذلك فليتقدم مبعارضته خالل
شهر من تاريخ هذا اإلعالن.
يعلن/حميد عقيل راشد خشان
البناقي الصلبي سجل مدني رقم
 1090266923عن فقدان شهادة
وفاة والده ـ عقيل راشد خشان
البناقي الصلبي رقم الشهادة
املفقودة  504صادرة بتاريخ

28ـ12ـ1429هـ يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصدرها أو ج:
 0507097452مشكوراً.
تعلن إدارة األحوال املدنية بجدة
بأنه تقدم إليها ـ علي عطيه علي
يوسف طالبا ً احلصول على شهادة
ميالد بدل فاقد البنه ـ محمد رقم
الشهادة 21523ـ 4تاريخ الشهادة
14ـ10ـ1434هـ الصادرة من
مكتب األحوال املدنية بجدة وأنه
على من يجدها أن يسلمها لألحوال

املدنية خالل ثالثون يوما ً من
تاريخ اإلعالن.
تقدم إلدارة األحوال املدنية
مبحافظة حوطة بني متيم أبناء
(عبداهلل ابراهيم عبداهلل القريشي
التميمي) سجل مدني رقم
 1039612955طالبني إضافة إسم
اللقب (التميمي) ليتفق مع ما دون
لوالدهم وهم (إبراهيم) و (طارق)
و (علي) و (نواف) و(ساره) و
(فاطمه) فمن له معارضة على ذلك
فليتقدم مبعارضته لألحوال املدنية
خالل شهر من تاريخه.
تقدم إلدارة األحوال املدنية
مبحافظة حوطة بني متيم
أبناء (ابراهيم عبداهلل ابراهيم
القريشي التميمي) سجل مدني
رقم  1030334773طالبني إضافة
إسم اللقب (التميمي) ليتفق مع ما
دون لوالدهم وهم (عبداللطيف)
و (نوره) و (جواهر) و (فوزيه)
و(ماجد) وأبناءه (ابراهيم -
عبداهلل) و (صالح) وابناءه
(عبداجمليد – شادن – ارين)
و(محمد) وابناءه (ابراهيم –
مشاري – ساره – نروه) فمن
له معارضة على ذلك فليتقدم
مبعارضته لألحوال املدنية خالل
شهر من تاريخه.
تعلن إدارة األحوال املدنية بجدة
بأنه تقدم إليها ـ محمد عبدالكرمي
السباعي طالبا ً احلصول على
شهادات ميالد بدل فاقد البنائه ـ
جنوى رقم الشهادة  590تاريخ
الشهادة 7ـ1ـ1435هـ  -محمود
رقم الشهادة  37419تاريخ
الشهادة 24ـ4ـ1422هـ الصادرة
من مكتب األحوال املدنية بجدة
وأنه على من يجدها أن يسلمها
لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً
من تاريخ اإلعالن.
تعلن إدارة األحوال املدنية
بجدة بأنه تقدم إليها ـ حسان
عبداللطيف معيني طالبا ً احلصول
على شهادة ميالد بدل فاقد البنته
ـ ميال رقم الشهادة  16020تاريخ
الشهادة 1ـ6ـ1437هـ الصادرة
من مكتب األحوال املدنية بجدة
وأنه على من يجدها أن يسلمها
لألحوال املدنية خالل ثالثون يوما ً
من تاريخ اإلعالن.
يعلن/عبداهلل محفوظ عبد الشيخ
باحريش ميني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم 06864196
صادر من اليمن يرجى ممن يجده
تسليمه للسفارة اليمنية أو ج:
 0532338311مشكوراً.
يعلن/ابراهيم الغريب ابراهيم
السيد مصري اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم A18843759
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
املصرية بجدة مشكوراً.
يعلنALLARAKHU KASAI FAZAL/

هندي اجلنسية يحمل جواز سفر
رقم  K4410715عن تعديل اسمه
إلى  ـ �CHINU FAJAL BHAI AL
 LARKHUوللعموم جرى النشر.

يعلن/شهاب الدين شيناكال الفي
كاتي شيناكال هندي اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 K9060910صادر من ماالبورم
في 5ـ2ـ2013م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الهندية بجدة
مشكوراً.
يعلن/حبيب جان ولد اكبر جان
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم BT8797402
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن/شاهد عبدالرزاق باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  XC5144181صادر بتاريخ
28ـ2ـ2014م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن/محمد رفيق غالم فريد
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم AC0154784
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
الباكستانية بجدة مشكوراً.
يعلن/كاشيف رياض محمد
رياض باكستاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 AM9919183يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.

تصدر عن:

إحدى شركات:

يعلن/همايون سليمان شيمه
احسان اهلل شيمه باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 AB4150183يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.

يعلن/رياض حسني كالهورو
شريف كالهورو باكستاني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر رقم
 AE4742191يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن/محمد سعيد امير حمزة
شهر ملك اجلنسية ميامنار ـ
مقيم عن فقدان رخصة إقامته
رقم  2397541984صادرة من
مكة املكرمة وكذلك فقدان رخصة
السياقة ورخصة سير لسيارة
تويوتا كروال موديل 2003م اللون
فضي رقم اللوحة (أ ع ص )6651
وكذلك فقدان إقامة ابنه ـ مؤيد
رقم  2423782222وفقدان اقامة
ابنته ـ امنه رقم 2423782370
يرجى ممن يجدها تسليمها
ملصادرها مشكوراً.
يعلن/أشرف حسن ابراهيم
ابراهيم جعطيط مصري اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 A15520384يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية املصرية بجدة
مشكوراً.
يعلن/بدر الدين بله البشير
سنهوري سوداني اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم 00811060
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
السودانية بجدة أو جلوازات
جنران أو ج0550917559 :
مشكوراً.
تقدم على مكتب األحوال املدنية
مبحافظة القطيف املدعو ـ رضا
السيد راغب ابراهيم محمد
(مصري اجلنسية) حامل جواز
سفر رقم  2053727صادر من
مصر بتاريخ 30ـ4ـ2007م يفيد
أن شهادة امليالد االصلية رقم
 4425تاريخها 20ـ7ـ1429هـ
والعائدة الى ابنته (سارة) قد
فقدت منه  ,يرجى ممن يعثر عليها
أن يسلمها إلى مكتب األحوال
املدنية مبحافظة القطيف أو اقرب
إدارة أحوال مدنية منه ألن حيازة
هذه الوثيقة أو إخفائها أو العبث
مبدوناتها يعد مخالفة يعاقب عليها
النظام.
تقدم على مكتب األحوال املدنية
مبحافظة القطيف املدعو ـ رضا
السيد راغب ابراهيم محمد
(مصري اجلنسية) حامل جواز
سفر رقم  2053727صادر من
مصر بتاريخ 30ـ4ـ2007م يفيد
أن شهادة امليالد االصلية رقم
 4424تاريخها 20ـ7ـ1429هـ
والعائدة الى ابنته (شهد) قد
فقدت منه  ,يرجى ممن يعثر عليها
أن يسلمها إلى مكتب األحوال
املدنية مبحافظة القطيف أو اقرب
إدارة أحوال مدنية منه ألن حيازة
هذه الوثيقة أو إخفائها أو العبث
مبدوناتها يعد مخالفة يعاقب عليها
النظام.
يعلن/علي سعيد حسن ال عبيد
رقم الهوية  1004109789عن
فقدان رخصة عمل واسطة بحرية
باسم ـ أنوار التاسع رقم السند
البحري  1041صادرة من وزارة
النقل االدارة العامة للطرق والنقل
باملنطقة الشرقية يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصدرها او ج:
 0569937160مشكوراً.
يعلنZAHEDA SOYED ALLIBHAI/
هندية اجلنسية حتمل جواز سفر
رقم  H4587966صادر من جدة
عن تعديل اسمها إلى ـ ZAHEDA
 SHOAIB ALIBHAIوللعموم جرى
النشر.
يعلنARIFUL ISLAM RAFIQUL/
 ISLAMبنغالديشي اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم BW
 0544299صادر من دكا يرجى

ممن يجده تسليمه للقنصلية
البنغالديشية بجدة مشكوراً.

يعل/نRAKIB HOSSAIN MOHAM�/
 MAD TOFAJJALبنغالديشي

اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  BN 0065561صادر من دكا
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
البنغالديشية بجدة مشكوراً.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية في
منطقة الرياض االسم ـ شفياء
محمد سالم آل عاطف القحطاني
السجل املدني 1073153437
رقم احلفظ  204381التاريخ
13ـ6ـ1437هـ املصدر الرياض
 2بطلب  :شفياء محمد سالم آل
عاطف القحطاني ليصبح اإلسم
بعد التعديل ـ العنود محمد سالم
آل عاطف القحطاني 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
الرياض ـ مكتب األحوال املدنية
الرياض1

