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الرس ـ فهد البطاح

وفي حال فوز الفيحاء على الوحدة وتعادل القادسية
واحلزم ،اليوم في اجلولة األخيرة من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني ،يُنهي احلزم املوسم في
املركز الـ  ،13ويواجه رابع الدرجة األولى ،ذهابًا

أبلغ "الرياضية" مصدر داخل نادي احلزم امتداد
عقود العبي الفريق األول لكرة القدم إلى ما بعد
مباراتَي ملحق البقاء والصعود.

الخميس  11رمضان  1440هـ
 16.05.2019العدد 11551

العطوي

وإيابًا في  20و 24مايو اجلاري.
ووفقً ا ملصدر "الرياضية" ،لن تنتهي عقود أي من
العبي احلزم ،األجانب واحملليني ،قبل  24مايو ،ما
يتيح مشاركتهم في امللحق في حال خوضه.

يحتفظ بالثاليث املبعد

إبراهيم بكري

@ibrahim_bakri

النرص أم الهالل...
البطل؟

ميل والنارص والزقريت إىل بولندا خشية اإلصابات
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عبد الرحمن الشمري

الرياض ـ مازن العرسج

أفصحت لـ "الرياضية" مصادر خاصة
عن تفضيل خالد العطوي ،مدرب
املنتخب السعودي لكرة القدم
ما ،اصطحاب الثاليث
تحت  20عا ً
محمد ميل ،ومحمد النارص ،وصايف
الزقريت إىل بولندا ،البلد املنظِّم
لكأس العامل للشباب ،تحس ًبا لوقوع
إصابات بني عنارص قامئته النهائية
التي خلت منهم.

واعتمد االحتاد الدولي للعبة "فيفا"،
أمس ،قوائم املنتخبات الـ  24املشاركة في
املونديال ،بينها قائمة األخضر.
وتضم كل قائمة  21اسماً ،بإجمالي
 504العبني،
يشاركون في
البطولة التي
األخرض يرسل قامئة
املونديالمن 23
متتد
مايو اجلاري إلى
 15يونيو املقبل
في ست مدن.
وكان العطوي
ضم  24الع ًبا
َّ
إلى معسكر
"الرياضية"  13مايو  2019إعدادي ،قاده
بلدة باد
أخيرًا 12في
الروييل يغيب  4أشهر
مليونا..
مقابل
ملي
يبعد
حمدان أن
فالترسدروف النمساوية ،قبل
اتحاديا  4مواسم
والناصر والزقرتي عن القائمة النهائية.
ووصل املنتخب إلى لشبونة ،عاصمة
قادما من النمسا ،خلوض
البرتغال ،أمسً ،
اجلزء الثاني من مرحلة اإلعداد النهائية
جتريبيا ،بعد
ومواجهة نظيره البرتغالي
ًّ
الشباب
بولندا.
غ ٍد ،عشية املغادرة إلى ضمك
يتخلص من الثنايئ
ينتظر
الكويكإلى
تقريرالعب
إدخال
وتتيح قواعد املونديال
القائمة ،قبل  24ساعة من أول مباراة ،في
مبكرا..إصابة
حال
أحد الالعبني املس َّجلنيً ،
عاما أمام فندق
علما أن صورة التقطت أمس ليحيى النجعي وخالد الغنام ومحمد الشنقيطي وحامد الغامدي العبي المنتخب السعودي لكرة القدم تحت ً 20
الشامخ يغادر الرائد
مايو
25
في
مبارياته
أولى
يخوض
املنتخب
في العاصمة البرتغالية احتضن البعثة مع بدء الجزء الثاني من مرحلة اإلعداد الرابعة واألخيرة للمونديال ..وكان عبد الرحمن الشنار مدير مكتب السفير
أمام فرنسا.
(المركز اإلعالمي ـ اتحاد القدم)
السعودي لدى البرتغال ورئيس قسم المراسم في السفارة استقبل المنتخب لدى وصوله إلى لشبونة
املنشطات توقف قدساويا ثانيا
الرياض ـ الرياضية

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات فيصل
مسرحي ،حارس مرمى فريق القادسية األول لكرة
القدم ،عاما ً ،بعدما أدانته بتناول مادة "هيجينامني"

اإلثنين  08رمضان  1440هـ
 13.05.2019العدد 11548

األربعاء..
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احملظورة رياضيا ً .وأوضحت اللجنة ،في بيان لها
أمس ،أن القرار يسري بأثر رجعي بدءا ً من  4إبريل
املاضي تاريخ بدء إيقاف مسرحي املؤقت .والقرار
قابل لالستئناف خالل  21يوما ً ،علما أن الالعب تنازل

عن حقه في فتح وحتليل العينة "ب".
وكانت اللجنة أوقفت ،في  18إبريل املاضي ،شايع
شراحيلي ،العب وسط القادسية ،للمدة ذاتها ،بعدما
أدانته بتناول مادة األمفيتامني احملظورة.

أبرز املحطات وصوال للمباراة األوىل

15

مايو

 -األخضر يصل إلى البرتغال

 -إرسال القائمة النهائية إلى “فيفا”

25

مايو

األخضر يواجه فرنسا ضمن المجموعة الخامسة

19

18

مايو
المغادرة صوب جدانسك
في بولندا

مايو
 مواجهة منتخب البرتغالتجريبي ًا

24

مايو

23

مايو
انطالق مباريات المونديال

انتهاء مهلة تعديل
القائمة السعودية النهائية

“الرياضية”  4إبريل 2019

الرياض ـ مازن العرسج

يرسل االتحاد السعودي لكرة القدم بعد غدٍ القامئة
النهائية ملنتخب تحت  20عاماً ،املشاركة يف كأس
العامل للشباب ،إىل االتحاد الدويل "فيفا" ،حسبام
كشفت مصادر خاصة بـ "الرياضية".

وتضم القائمة  21العبا ً .ويتزامن رفعها مع مغادرة املنتخب،
الذي يدربه السعودي خالد العطوي ،النمسا صوب البرتغال،
ملواجهة منتخبها جتريبيا ً قبل الوصول إلى بولندا ،الدولة
املنظمة.
ووفقا ً للمصادر ،يتاح ألي من املنتخبات الـ  24املشاركة
تعديل القائمة حتى قبل  24ساعة من أول مباراة.
ويفتتح األخضر ،بطل آسيا " "2019حتت  19عاما،
مشواره املونديالي مبواجهة فرنسا ضمن اجملموعة
اخلامسة ،في  25مايو اجلاري ثالث أيام البطولة.
وكان االحتاد السعودي أرسل قائمة أو ّلية إلى "فيفا"
في  3إبريل املاضي ضمت  50اسما ً ،علما أن املعسكر
اإلعدادي للمنتخب ،اجلاري حاليا في بلدة باد فالترسدروف
النمساوية ،يضم  24العبا ً ،بعد وصول فراس البريكان،
مهاجم فريق النصر ،اخلميس املاضي.
ورجحت املصادر اصطحاب العطوي الالعبني الـ  ،3املبعدين
عن قائمته النهائية ،إلى بولندا ،التي يفترض وصول البعثة
إليها في  19مايو ،خشية وقوع إصابات قبل املواجهة
األولى.

صورة التقطت أمس لتركي العمار وسالم السليم ومحمد الناصر يتقدمون زمالءهم في المنتخب السعودي تحت  20عاماً خالل تمرين لتخطي الحواجز تخلل حصة تدريبية في
(المركز اإلعالمي ـ اتحاد القدم)
معسكر باد فالترسدروف قادها خالد العطوي المدرب في إطار االستعداد لكأس العالم للشباب في بولندا

حمدان الروييل
الجنسية
سعودي

العمر

المركز

االنضمام إلى التعاون

 24عاما

ظهير أيمن

يوليو 2018

العقد

أفضلية التجديد

النادي السابق

موسمان

موسمان آخران

العروبة

بريدة ـ عبد الله العبيد

يغيب حمدان الرويلي ،ظهير أمين فريق
التعاون األول لكرة القدم ،لفترة تتراوح
من  4أشهر ونصف الشهر إلى  6أشهر،
بعدما خضع صباح أمس في الرياض إلى
جراحة لتعويض الرباط الصليبي األمامي
لركبته اليمنى .وبحسب مصادر خاصة بـ
"الرياضية" ،استغرقت اجلراحة  23دقيقة

فقط بدال ً من ساعتني ،وأجراها الدكتور سالم
الزهراني ،استشاري جراحة العظام والطب
الرياضي ،داخل مستشفى الدكتور سليمان
احلبيب في حي الريان.
ويبدأ الرويلي برنامج العالج الطبيعي هذا
األسبوع ،فيما يتوقع اجلهاز الطبي في نادي
التعاون عودته إلى الركض والتدريبات
اجلماعية خالل شهر أكتوبر املقبل.

املجمعة ـ محمد السناين

يحصل نادي الفيصلي على  12مليون ريال نظير بيعه عقد حمدان
الشمراني ،الظهير األيسر ،إلى نادي االحتاد ،وفقا ً ملا أبانته مصادر
خاصة بـ "الرياضية".
وأرسل الفيصلي ،فجر أمس ،موافقة كتابية لالحتاد على بيع العقد ،فيما
يُسدَّد املقابل املادي على دفعات.
بدوره ،وقع الشمراني مسا ًء عقدا ً لـ  4مواسم مع االحتاد يبدأ صيفا ً،
فيما سيحصل على مليوني ريال سنويا ً ،بإجمالي  8ماليني طيلة
التعاقد .وعزت املصادر تفضيل الفيصلي العرض االحتادي إلى جديته،
علما أن فهد املدلج ،رئيس النادي ،كشف ،الشهر املاضي ،عن طلب
االحتاد والهالل خدمات الالعب.
وكان الشمراني وقع مع الفيصلي عقدا لـ  3مواسم في يوليو  2018بعد
مخالصة مع النادي األهلي.
حمدان الشمراين

مع األهلي

مع الفيصلي

المباريات 12

المباريات 26

العمر 22 :عاما

األهداف 0

األهداف 3

المركز :ظهير أيسر

الصناعة 1

الصناعة 2

الجنسية :سعودي

صورة التقطت أمس لحمدان الشمراني وحمد الصنيع نائب رئيس االتحاد
لدى توقيعهما عقداً ينقل ظهير الفيصلي إلى النادي الغربي لـ 4
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد)
مواسم

أبها ـ الرياضية

صورة التقطت أمس لحمدان الرويلي بعد خضوعه إلى جراحة في الركبة على يد الدكتور
(المركز اإلعالمي ـ التعاون)
سالم الزهراني

أرقام الشامخ مع الرائد
موسمان

 67مباراة

 3أهداف

 3صناعات

الموسم األول  2131دقيقة

بريدة ـ نايف البدراين

ودع عبد اهلل الشامخ ،زمالءه في فريق الرائد األول لكرة
القدم ،في ساعة مبكرة من صباح أمس ،بعدما حرمه تراكم
البطاقات من الظهور في اجلولة األخيرة من الدوري.
ويعود الشامخ ،الظهير األيسر ،إلى الرياض ،محل إقامته ،فيما
ينضم إلى الشباب ،ناديه اجلديد ،في مطلع يوليو املقبل ،فور
انتهاء عقده مع الرائد في  30يونيو .وكان األلباني بيسنيك
هاسي ،مدرب الرائد ،يخطط إلشراك الالعب أمام الفتح،
اخلميس املقبل ،لكنه نال بطاقة صفراء أمس األول أمام الفيحاء
أنهت مشواره مع فريقه احلالي .ووقع الشامخ عقدا ً لـ 3
مواسم مع الشباب ،الذي أعلن الصفقة في  4مايو اجلاري.

أوضح لـ "الرياضية"
صالح أبونخاع ،رئيس
نادي ضمك ،أن إدارته
ستتسلم قريبا ً تقريرا ً
فنيا ً من التونسي محمد
الكوكي ،مدرب الفريق
األول لكرة القدم،
يحدد الالعبني الباقني
والراحلني ،مبن فيهم
األجانب.
وتعهد أبونخاع بتطعيم
الفريق ،الصاعد إلى
دوري احملترفني ،بعناصر
وفق رغبة اجلهاز الفني،
واملنافسة على الصفقات
الصيفية.
لكنه كشف عن معارضته

دقيقة

يمتد عقده حتى يونيو 2021م
أسهم في  13هدفً ا

الرياض ـ عيل الحدادي

“الرياضية”  24مارس 2019

"تغيير جلد الفريق
بالكامل" ،مشيرا ً إلى
قدرة عدي ٍد من الالعبني
احلاليني على اللعب في
الدرجة املمتازة.
في الوقت ذاته ،لفت
رئيس ضمك إلى حاجة
ملعب النادي إلى زراعة
أرضية ،وتقوية إضاءة،

وتركيب مقاعد على
الصبّات ،فيما بدأ تركيب
لوحة نتائج.
ويستوعب امللعب ،الواقع
في منشأة النادي اجلديدة
في خميس مشيط ،أكثر
من  5آالف متفرج ،لكن
تركيب مقاعد يقلص
السعة إلى .4500

أولويات ضمك بعد الصعود

القادسية
الموسم الثاني 2220

بوديسكو

بوصوفة

ينتهي عقده آخر يونيو المقبل

شارك في  14مباراة وأحرز هدفا

01

02

03

04

مناقشة استمرار
المدرب

اختيار المعسكر
اإلعدادي

ملف الالعبين
المحليين واألجانب

متابعة إصالحات
الملعب

يتخلص نادي الشباب من الروماني
كونستانتني بوديسكو ،صانع ألعاب
الفريق األول لكرة القدم ،بعد نهاية
املوسم اجلاري ،ولن يجدد مع املغربي
مبارك بوصوفة ،العب الوسط،
حسبما أفادت مصادر خاصة بـ
"الرياضية".
ولفتت املصادر إلى عدم قناعة اإلدارة،
التي يترأسها خالد البلطان ،باملردود
الفني للمغربي ،ومالحظتها تعدد
إصابات الروماني ،مما يحول دون
استمرارهما.
ولن يشارك بوصوفة في مواجهة
الهالل اخلميس املقبل ضمن اجلولة
األخيرة من الدوري ،لتراكم البطاقات.
إلى ذلك ،تبحث اإلدارة عن حارس
مرمى محلي ،يجلس بديال ً للتونسي
فاروق بن مصطفى.

بوصوفة

بيدرو

بوديسكو

يستأنف ضد قراري املنشطات

الدمام ـ حسام النرص

استأنف نادي القادسية قرارَي اللجنة السعودية للرقابة على
املنشطات إيقاف شايع شراحيلي وفيصل مسرحي ،الع َبي الفريق
عاما لكلٍّ منهما بعد إدانتهما بتناول
األول لكرة القدم في الناديً ،
مادتَي األمفيتامني والهيجينامني احملظورتني ،على الترتيب.
ووفقً ا ملصادر خاصة بـ "الرياضية" ،سلَّم النادي امللف إلى ماجد
آل خليثة ،احملامي الذي قدَّم االستئنافني أمام اللجنة.
وتهدف اخلطوة ،بحسب املصادر ذاتها ،إلى تخفيف العقوبتني إلى
نحو سبعة أشهر.
وعزت املصادر جلوء القادسية إلى االستئناف ،على الرغم من
استبعاد اخليار ذاته فور صدور القرارين ،إلى مراعاة األثر السلبي
على مستقبل الالع َبني.

يرفض عرضا تعاونيا ثانيا

شايع رشاحييل
سبب اإليقاف:
تناول األمفيتامين
نوع الفحص:
داخل المنافسة

بريدة ـ عبد الله العبيد
على تدريب فريقه األول بد ًءا من
كشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة املوسم املقبل ،مقابل ثالثة ماليني
دوالر سنويًّا.
عن رفض البرتغالي بيدرو إميانويل،
مدرب فريق التعاون األول لكرة القدم ،في الوقت ذاته ،برز اسمان تدريبيان،
الرئاسةعلى
برتغالي،
أحدهما
أحدث عرض جتديد،
مرشح
 6ماليني
طاولة إدارة التعاون ،التي
قدَّمته له إدارة ناديه.
تعطل تجديد إميانويل
كثفت حتركاتها للبحث
وعزت املصادر الرفض
عن بديل ،حتس ًبا لرحيل
إلى اتفاق البرتغالي مع
“الرياضية”  14مايو  2019إميانويل.
نادي العني اإلماراتي
األخرض ..اليوم أمام سلوفينيا وغدا يف لشبونة

الرياض ـ مازن العرسج

الثالثاء  09رمضان  1440هـ
 14.05.2019العدد 11549

برتغالي وُلِدَ في أنجوال

اإليقاف المؤقت:
بدأ في  11مارس
القرار النهائي:
صدر في  18إبريل
نهاية العقد:
آخر الموسم

تنوي إدارة النادي األهلي دعوة أعضاء الشرف إلى حضور مبارات َي
محليا ،وباختاكور األوزبكي
الفريق األول لكرة القدم املقبلتني أمام االتفاق
ًّ
آسيويًّا.
وكشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة عن اعتزام األمير منصور بن
مشعل ،عضو الشرف واملرشح الوحيد لرئاسة
النادي ،حضور مباراة باختاكور ،االثنني املقبل ،في
ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة.
وكان عبد اهلل الصبان ،عضو الشرف ،انسحب من
الترشح للرئاسة ،معلنًا دعم األمير منصور ،الذي
أيضا عبد اهلل البترجي ،رئيس النادي احلالي.
دعمه ً
جاء ذلك خالل لقاء دعا إليه األمير منصور ،مساء
أمس األول ،في فندق بارك حياة في جدة ،وحضره
حشد من الشخصيات األهالوية وأعضاء الشرف،
بينهم األمير نواف بن عبد العزيز ،وعبد اهلل القنب،
الرئيسان السابقان.
منصور بن مشعل

امتدت مسيرته العبًا بين
عامَي  1993و2009

بدأ التدريب فور االعتزال
مع ناشئي بورتو

بريدة ـ عبد الله العبيد
جدة ـ أحمد اللوقان

عطَّل عرض من نادي العني اإلمارايت،
قيمته ستة ماليني دوالر ،محاوالت
نادي التعاون االحتفاظ بالربتغايل
بيدرو إميانويل ،مدرب الفريق األول
لكرة القدم ،حسبام أفادت مصادر
خاصة بـ "الرياضية".

وأوضحت املصادر أن العني عرض على
وكيل أعمال املدرب منح موكله عقدًا ملدة
موسمني ،بدءًا من الصيف املقبل ،مقابل
ثالثة ماليني دوالر في ٍّ
كل منهما.
ُضمن إدارة النادي اإلماراتي شرطً ا
وست ِّ

طبيبة الفرج

فاز في  15مباراة
دورية من 29

جدة ـ أحمد اللوقان

عام 1975

جزائيا كبيرًا في العقد.
ًّ
فيما اشترط البرتغالي ،الذي قاد فريقه
إلى لقب كأس خادم احلرمني الشريفني،
احلصول على مكافآت مالية عند حتقيق
العني أي بطولة حتت قيادته.
ووفقً ا للمصادر ،توصَّ لت إدارة التعاون،
األسبوع املاضي ،إلى اتفاق مبدئي مع
موسما آخر
إميانويل على االستمرار
ً
بتفعيل بند "أفضلية التجديد" في عقده،
الذي أ ُبرِم لدى قدومه الصيف املاضي،
مع مضاعفة راتبه.
لكن َّ عرض العني أجَّل التفعيل ،فيما
يُتوقَّع حسم امللف بعد مواجهة التعاون

ضَمِنَ مقعدًا
في دوري األبطال

يظهر أمام باختاكور

بيدرو إيمانول

البرتغالي

والفيصلي ،بعد غدٍ ،في اجلولة األخيرة
من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
في السياق نفسه ،لفتت مصادر مقرَّبة من
البرتغالي إلى ميله إلى االنتقال إلى ناد
بإمكانات مادية كبيرة ،مبين ًة أن اإلغراءات
املادية السبب الرئيس وراء عدم جتديده
عقده مع التعاون حتى اآلن.
مع ذلك ،حتدثت املصادر نفسها عن
تركيز إميانويل على املواجهة األخيرة أمام
الفيصليً ،
أمال في إنهاء املوسم في املركز
الثالث على الرغم من التأهل إلى دوري
أبطال آسيا بعد نيل لقب الكأس.

فاز بلقب
كأس خادم الحرمين

من املرحلة احلالية ،فيما يطير صوب لشبونة في
الـ  12:30من مساء غدٍ .وجتمع جتريبية خامسة
األخضر بنظيره البرتغالي ،السبت املقبل ،عشية
املغادرة إلى بولندا ،التي حتتضن املونديال.

لكأس العالم للشباب .ويواجه املنتخب ،الذي يدرِّبه
جتريبيا ،مساء
خالد العطوي ،نظيره السلوفيني
ًّ
اليوم ،على ملعب قلعة شيلتني في مدينة شتوبني
بيرج النمساوية ،في رابع جتريبيات اجلزء األول

يغادر املنتخب السعودي لكرة القدم حتت  20عا ًما،
ظهر غد ،إلى لشبونة ،عاصمة البرتغال ،خلوض
اجلزء الثاني من مرحلة اإلعداد الرابعة واألخيرة

www.arriyadiyah.com

إميانويل مع التعاون

عمل مساعدًا في بورتو

لمواطنه المعروف فياش
بواش

درَّب  3فرق برتغالية
ً
وفريقا قبرصيًّا

تعاقد مع التعاون في
يوليو 2018

فحوصات

قاده إلى الفوز بكأس

الملك والتأهل اآلسيوي

سبتمبر 2018

بدء انقطاع هوساوي عن

معتز بعد العيد

هناك فوارق كبيرة في اإلمكانات
الفنية ما بني الفريقني حتى من ناحية
الطموح ،فالنصر يطمح إلى أن يكون
بطلاً  ،أما الباطن ففريق بال طموح
ومنكسر بعد الهبوط.
مع ذلك ،كل السيناريوهات يُحتمل
حدوثها ،إذ ال ميكن التنبؤ بنتيجة
صحيح أن النصر أقرب،
أي مباراة.
ٌ
ويحوز النسبة األكبر من الترشيحات
بأن يكون بطل دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني ،لكن يجب عدم
إغفال حقيقة مهمة ،وهي أنَّ كل شيء
وارد احلدوث في عالم املستديرة.
يجب أن يقاتل الهالل حتى النفس
األخير من الدوري فال أحد يعلم ،فقد
يفتح له فريق الباطن باب األمل من
جديد ،ويزفه إلى املنصة ،املهم ألاَّ
يستهني بخصمه فريق الشباب.
الفارق بني النصر والهالل اليوم ،أن
فارس جند يأكل بيده ،والزعيم ينتظر
تعثر منافسه ،وأن يقدم له الباطن
هدية بتعطيل النصر .صعود الهالل
إلى منصة التتويج بطلاً صعب املنال
وفقً ا للظروف الراهنة التي نعيشها،
لكن ال يوجد مستحيل في عالم كرة
القدم.

ال يبقى إال أن أقول:
رابطة الدوري السعودي للمحترفني
في ملع َبي امللك فهد الدولي ،و”محيط
الرعب” ،وفرت جميع التجهيزات
لتتويج البطل بدوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني ،إذ ال أحد يعرف
َمن سيكون البطل؟!.
األمر املهم ،أن تراعي الرابطة بدء
املباراتني في وقت واحد ،وعدم إعالن
نتيجة مباراة النصر والباطن في ملعب
محيط الرعب عبر املذيع الداخلي ،أو
ساعة امللعب ،والعكس صحيح ،عدم
إعالن نتيجة مباراة الهالل والشباب
في ملعب امللك فهد الدولي قبل نهاية
املباراتني من أجل عدم التأثير على
معنويات الالعبني سل ًبا أو إيجابًا.
عدم معرفة البطل إال في األمتار
األخيرة من الدوري فيه ضرر
تسويقي ،ألنه لن يكون هناك حفل
تتويج يليق باحلدث الرياضي الكبير.
قبل أن ينام طفل الـــ”هندول” يسأل:
َمن سيكون بطل دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني النصر أم
الهالل؟!.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك
بصـحيفتنا “الرياضية” وأنت كما أنت
جميل بروحك وشكرًا لك...

فريق األهلي
إعالن إصابته بانسداد في
الشريان الرئوي

جدة ـ عبد السالم الشهري

ذكرت مصادر خاصة بـ
"الرياضية" ،أن معتز هوساوي،
املدافع العائد أخيرًا إلى تدريبات
فريق األهلي األول لكرة القدم ،لن
يدخل قائمتَي مبارات َي االتفاق ،بعد
غ ٍد في ختام الدوري ،وباختاكور
األوزبكي ،آسيويا االثنني املقبل.
وكان اجلهاز الطبي في األهلي أذِن
لهوساوي باملشاركة في أجزاء من
التدريبات اجلماعية ،بدءًا من 28
إبريل املاضي ،بعد تعافيه من انسداد
في الشريان الرئوي.
لكن َّ املصادر أشارت إلى عدم إمتام
الالعب برنامجه التأهيلي بعد ،لذا لن
يلحق باملباراتني األخيرتني في املوسم
اجلاري.
وبحسب املصادر نفسها ،يخضع
هوساوي ،لفحوصات طبية بعد
إجازة عيد الفطر.

تعالج حارس األهيل

جلب صفقة أجنبية
واحدة شتاءً

كل املؤرشات تدل عىل أن فريق
بطل
اً
النرص عريس هذه الليلة
لدوري كأس محمد بن سلامن
للمحرتفني ،وال يستطيع فريق
الباطن ،الهابط إىل دوري الدرجة
األوىل ،إيقاف الرغبة القوية يف
البيت النرصاوي لتحقيق بطولة
الدوري.

انطالق العالج بدعم من
هيئة الرياضة

ديسمبر 2018
الخضوع لفحوصات
جديدة في فرنسا

يناير 2019
تقرير فرنسي يبين أن األزمة
عارضة وليست وراثية

فبراير 2019
السفر إلى دبي للخضوع
لبرنامج تأهيل أولي

مارس 2019
بدء برنامج تأهيل لياقي رئيس
داخل األهلي

إبريل 2019
العودة إلى التدريبات الجماعية
للفريق

املسحل

يرفض تزكية رئيس االتفاق
آخر انتخابات اتفاقية

العبون سعوديون عالجتهم األملانية

01

ياسر القحطاني

% 75

تبقي هيلدون تعاونيا

02

بريدة ـ عبد الله العبيد

اشترى نادي التعاون الـ  % 75الباقية في بطاقة الرأس
األخضري هيلدون راموس ،جناح فريقه األول لكرة
القدم ،مقابل نصف مليون يورو لسبورتنج لشبونة
البرتغالي ،ناديه السابق ،فيما سيحصل الالعب على

سلمان الفرج
اهتامم

04

جدة ـ أحمد اللوقان

املدينة املنوة ـ سعود الحبييش

05

أبدت ثالثة أندية في دوري احملترفني ،بينها الوحدة،
اهتمامً ا باجلزائري مليك عسلة ،حارس مرمى فريق
احلزم األول لكرة القدم.
ووفقً ا ملصادر خاصة بـ "الرياضية" ،استعلمت األندية
يخطط احلزم
عن إمكانية ضم احلارس صيفً ا ،فيما ِّ
موسما آخر.
للتجديد معه
ً
ولفتت املصادر نفسها إلى رغبة عسلة في
االستمرار في الدوري السعودي ،وبحثه عن
العرض األعلى ماديًّا.
ومنذ بدء املوسم اجلاري ،خاض اجلزائري
 29مباراة مع احلزم ،الذي يصارع لتجنب
العودة إلى الدرجة األولى.

حامد الغامدي
مليك عسلة
الجنسية
جزائري

29

فيصل مرسحي
سبب اإليقاف:
تناول الهيجينامين

نوع الفحص:
خارج المنافسة

اإليقاف المؤقت:
بدأ في  4إبريل

القرار النهائي:
صدر في  12مايو

نهاية العقد:

صيف 2023

العمر

المركز

32

 1.25مليون يورو لالعب

عسلة

شراء الـ 75

500

األهداف المستقبَلة

48

 %الباقية من البطاقة

ألف يورو إضافية لسبورتينج

 4.5مليون يورو إضافية لالعب

باتفاق النادي ،الذي يترأسه محمد القاسم ،مع الالعب
على منحه مليون ًا و 500ألف يورو عن كل موسم من
الثالثة املقبلة ،مقارنة مبليون و 250ألف يورو خالل
املوسم اجلاري .ووقَّع القاسم وراموس العقد اجلديد
في مقر النادي في بريدة.

أحمد عطيف

قضى الفريق األول آنذاك
موسمه في الدرجة األولى

الصيف الجاري

أبلغ "الرياضية" عدنان املسحل ،نائب رئيس اجمللس التنفيذي ألعضاء
شرف نادي االتفاق ،رفضه آلية التزكية في اختيار الرئيس اجلديد للنادي
ومجلسه ،مطالبًا بإجراء جمعية عمومية وانتخابات تنافسية.
وحث املسحل ،في تصريح هاتفي ،على العودة إلى
اجلمعية العمومية ،لتحدِّد مستقبل النادي إداريًّا،
سوا ًء بإعادة انتخاب اإلدارة احلالية برئاسة خالد
الدبل ،أو تفضيل إدارة جديدة.
ورأى أن إدارة الدبل ،التي بدأت عملها عام  2015بعد
تزكيتها ،بذلت جهدًا في ملفات عدة ،لكن َّ النتائج ،التي
يعدُّها اجلمهور معيارًا للنجاح ،لم تساعدها.
إلى ذلك ،كشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة عن
تواصل عددٍ من أعضاء الشرف مع الدبل ،طالبني
استمراره ،لكنه لم ي ُ ِجب بالقبول الرتباطه بظروف
عالج أحد أبنائه بصفة دورية خارج البالد.
المسحل

أقراص

تخفيف الوزن تطيح مبرسحي
الدمام ـ حسام النرص

06

كشفت لـ "الرياضية" مصادر مقرَّبة من فيصل
مسرحي ،حارس مرمى فريق القادسية األول لكرة
القدم ،عن تناوله أقراصً ا لتخفيف الوزن في وقت
سابق من املوسم اجلاري ،ما أفضى إلى إيقافه عا ًما
واحدًا من قِبل اللجنة السعودية للرقابة على
املنشطات.
وذكرت املصادر ،أن مسرحي قدَّم معلومات
عن األقراص ،التي حتتوي على مادة
رياضيا ،خالل جلسة
الهيجينامني احملظورة
ًّ
استماع أمام اللجنة ،متجنبًا بذلك عقوبة
مغلَّظة.
والالعب مبعد منذ أواخر مارس املاضي عن
تدريبات الفريق فور وصول إشعارٍ بإيجابية
عينة ،أ ُخذ َت منه في  19فبراير على هامش حصة
تدريبية .بدورها ،لن تستأنف إدارة القادسية
قرار إيقافه ،الصادر أمس األول ،ما عزاه مصدر
رسمي إلى انشغالها بصراع الفريق األول على
جتنب الهبوط .ووفقً ا ملصادر "الرياضية" ،لم يكن
علم مسبق بتناول
اجلهاز الطبي في النادي على ٍ
الالعب مادة محظورة.

 3حاالت منشطات منذ بدء املوسم

شايع رشاحييل 01
العب وسط القادسية
أوقف في  18إبريل
تناول مادة األمفيتامين
العقوبة عام واحد

أحمد أشرف

فهد املولد

02

مهاجم االتحاد
القرار النهائي لم يصدر بعد
َّ
تلقى ناديه إشعارًا بإيجابية عينته
أوقف مؤقتًا عن التدريبات
والمباريات

صورة التقطت أمس لمحمد الشريمي برفقة كادر في عيادة فيزيو تريو التي أخضعته
(المركز اإلعالمي ـ الرائد)
لفحوصات طبية
فيصل مرسحي 03

صورة التقطت أمس للسوري يوسف قلفا العب وسط فريق القادسية األول خالل
حصة تدريبية جماعية استعدادً ا لمواجهة فريق الحزم بعد غد في الراكة في
(المركز اإلعالمي ـ القادسية)
ختام الدوري

يخضع أحمد الرحيلي ،حارس مرمى فريق األهلي
األول لكرة القدم ،جلراحة في أملانيا لعالج فتق
رياضي .ووفقً ا ملصادر خاصة بـ "الرياضية" ،يغادر
الرحيلي إلى أملانيا األسبوع املقبل ،فيما تعاجله الطبيبة
يورك موشرك ،التي أجرت اجلراحة ذاتها ،أمس األول،
لسلمان الفرج ،العب وسط فريق الهالل.
وسيضطر حارس األهلي إلى البقاء هناك تسعة أيام
لتنفيذ برنامج تأهيل مبدئي ،قبل أن يواصل تأهيله
داخل عيادة ناديه في جدة.
وكشف لـ "الرياضية" الرحيلي عن معاناته من الفتق
منذ فترة طويلة ،مشيرا ً إلى اختياره األملانية موشرك
لنجاح جراحات أغلب الالعبني السعوديني الذين
عاجلتهم.
المباريات

صورة التقطت أمس لمساعد الزامل رئيس نادي القادسية يتوسط غازي عسيري مدير
الفريق األول ومحسن مصطفى سكرتير االحتراف في النادي خالل حصة تدريبية للفريق
(المركز اإلعالمي ـ القادسية)
استعدادا لمواجهة الحزم اليوم في ختام الدوري
ً

االنضمام إلى الحزم:
يونيو 2018
حارس مرمى

شراء ربع البطاقة

03

ألف يورو لسبورتنج

 4.5مليون يورو ،حسبما أبانت مصادر خاصة بـ
"الرياضية" .وأعلن التعاون ،أمس ،متديد ارتباطه
ضمه الصيف
براموس حتى صيف ً ،2022
علما أنه َّ
املاضي بعقد ملدة موسمني بعد شراء  25في املئة
من بطاقته مقابل ربع مليون يورو .وأفادت املصادر

وحداوي بحارس الحزم

عبد اهلل الشهيل

مايو 2019

يوليو 2018
صفقة
هيلدون

أغسطس 2015

الدوسري ترشحه رئيسًا

خالد الدبل رئيسًا

الدمام ـ وليد الصيعري

صورة التقطت أمس للرأس األخضري هيلدون راموس جناح التعاون يرفع قميص الفريق مع محمد القاسم رئيس النادي بعد توقيعهما عقدً ا جديدً ا يمتد حتى
(المركز اإلعالمي ـ التعاون)
صيف 2022

250

جرت أواخر

سحب عبد العزيز

َّ
زكت “العمومية”

تنتهي الفترة الرئاسية

حارس مرمى القادسية
أوقف في  12مايو
تناول مادة الهيجينامين
العقوبة عام واحد

متزق

يبعد الرشميي  10أيام
بريدة ـ نايف البدراين

تعرَّض محمد الشرميي ،ظهير أمين فريق
الرائد األول لكرة القدم ،إلى متزق في
العضلة الضامة اليمنى ،حسبما أعلن ناديه
أمس بعد فحوصات طبية.
ولفت النادي ،في بيان ،إلى حاجة الشرميي

إلى الراحة عشرة أيام ،ما أفضى إلى
استبعاده من البعثة ،التي غادرت أمس إلى
األحساء ،ملواجهة الفتح ،اليوم ،ضمن اجلولة
األخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني .وتعود إصابته إلى مباراة فريقه
أمام الفيحاء ،ضمن اجلولة الـ .29

www.arriyadiyah.com
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القرين :أحزنني األهيل
اإلعالمي السعودي

يتذكر زمخرشي

حوار :حواس العايد
بني الحقيقة والخيال مسافة ال تقدير لها..
حدودها تالمس الالنهاية ..تسكنها سلسلة
حكايات ..وتحكمها سلطة املنطق ..ويف شهر
رمضان املبارك ..تستضيف "الرياضية" كوكبة من
األسامء ..عرب صفحة تحمل أسئلة مختلفة الهوية
ومتفاوتة الزمان واملكان ..لتضع بني أيديكم
إجابات الضيوف ..اليوم ضيفنا الزميل جابر القرين
اإلعالمي السعودي.

وبدوي الجبل

وأحمد زيك

حسني
آخر العاملقة
وجهي
يفضح أرساري
تكرميي من امللك
ال يضاهيه رشف
أخجل
من ادعاء العصامية
الفن
لحظة يّ
تجل يف عامل الخيال
ال أحد
ينافس األمريكان

يف علم النفس وعلم االجتامع ..من
أنت؟ وماذا تقول عن نفسك؟

سيامهم يف وجوههم ..فهل تراك
أنت أيضً ا تكشف مالمحك وأرسارك
وخفاياك؟

10

إنسان يعيش في أرض اهلل الواسعة.

02

وخفايا القلوب يعلمها اهلل
ت
وللعني ظاهر القسما ِ
لكن وجهي ومالمحي تبوح مبا في داخلي

شفاء ابني
أقىص وأكرب أمنيايت

03

إىل أي البرش ميكن تصنيفك
وتقييمك ..أنعدّك مع العصاميني أم
املثابرين أم الساعني يف مناكبها؟

مثابر ما زلت أسعى في مناكبها ،وعندما
أتذكر والدي ـ رحمه اهلل ـ وكفاحه أخجل
أن أدّعي العصامية.

اعدموا
األلعاب اإللكرتونية

04

أي يشء يجعلك أكرث متي ًزا عن سواك
من خلق الله؟

«جوجل»
قىض عىل الجاحظ

كلنا ذات اإلنسان من ذات الطني.

05

ما إنجازك الذي تتباهى به أمام
الناس؟ وكيف تحقق؟

جابر القرين

01

02

بكالوريوس إعالم
من جامعة الملك
عبد العزيز

التحق بالحرس
الوطني عام
1987م

04

03

قدم برامج فنية وثقافية
ورياضية من أهمها "أغنيات
للوطن" و"سهرة ثقافية"

عمل في التلفزيون
السعودي منذ عام
1990م

05

06

أشرف على المركز
اإلعالمي بمهرجان
الجنادرية أكثر من
 25عامًا

تولى اإلشراف على أوبريت
مهرجان الجنادرية منذ
انطالقته األولى عام
1410هـ

08

01

07

له من المؤلفات:
أشرف على الشؤون اإلعالمية
والعالقات العامة بنادي الفروسية "عشق في ذاكرة الوطن"
و"التوحيد"
من عام  1996حتى عام 2017م

09

10

عضو ومستشار في
العديد من اللجان
اإلعالمية

يعمل حاليًا مستشارًا
بمكتب وزير الحرس
الوطني

09

صوت يطرب أسامعك كلام أردت
الهروب من مشاغل الدنيا ..هل لديك
رسالة توجهها إليه؟

أوال ً أنا ال أتباهى مبا أحقق ،لكن خدمتي
لوطني بحب وإخالص على مدى 34
عاما متواصلة ،وتكرميي أخيرًا من خادم
ً
احلرمني الشريفني ـ حفظه اهلل ـ شرف ال
يضاهيه شرف.

06

هذا الكون املتسع ..ما أقىص أحالمك
التي تسبح يف فضاءاته؟

األحالم كبيرة لكن شفاء ابني أقصى وأكبر
أمنياتي.

07

مينحنا الفن فائضً ا من املتعة
واالبتسامات والخيال ..فهل لديك
تعريف دقيق للفن وأهله؟

شئت هو كسر الرتيب والعادي ،أو
الفن إن
َ
قل هو حلظة التجلّي في عالم اخليال ،يحدث
غال ًبا في الالوعي ،ويتدخل فيه الوعي الحقً ا
باالحتواء والتأطير.

08

السينام أهم الصادرات األمريكية..
ما نصيب الشاشة الكبرية من وقتك
واهتاممك ..ومن ترشح ملنافسة
األمريكان يف هذا السباق؟

ال أحد ينافس األمريكان في صناعة السينما.

أصوات وليس صوتا ً واحدا ً فقط ،لكن
أنقاها وأجملها محمد عبده.

فنان يرسم عىل القهوة وآخر بحبات
األرز وثالث باملاء ..أتراه ف ًّنا يستحق
شهادة تقدير؟

ألم أقل لك إن الفن هو القبض على حلظة
عالم من اخليال ،وإن شئت
جتلي واحدة في ٍ
اخلبال!

11

ما عادت الساحة العربية مكتظة
بأسامء ممثلني عباقرة ..هل
بدأنا فعالً يف زمن آخر بال عاملقة
وملهمني؟

طوارئ؟

العالم كله أصبح داخل الباص ،ونحتاج إلى
مخارج طوارئ عديدة من كل اجلهات.

17

خلصت دراسة إنجليزية قبل أعوام
إىل أن األندية ذات األلوان الحمراء
أقرب إىل البطوالت واإلنجازات حول
العامل ..هل تصدقها؟ وهل تشجع
فريقًا أحمر؟

دعك من هذه الدراسة ،فاللون األخضر
في علم النفس هو لون احلياة والبهجة
والتفاؤل ،ويكفي أنه لون علم بالدي.

18

مررنا بأقوى دوري سعودي هذا
العام ..ما اللحظة التي لن تنساها
يف هذا الدوري؟

كونه أقوى دوري سعودي هذا أمر نسبي،
وما أحزنني هو انكسارات األهلي املتكررة
هذا العام.

انتهى زمن املوهوبني وأطل علينا زمن
املوهومني ،إجماال ً بالنسبة لي أحمد زكي
خليجيا آخر
عربيا وحسني عبد الرضا
ًّ
ًّ
العمالقة الراحلني.

19

12

نظريًّا يجب أن يحترم اجلميع ال أن
عمليا علمي علمك.
يرضيهم..
ًّ

ذائقتك الفنية ..كيف تتحدد وجهتها؟
وهل لديك قامئة تقاطعها وال تتقبل
رؤيتها؟

لدي قوائم وليست قائمة أقاطعها وال
أتقبلها ،ألن ذائقتي صعبة وال يستهويني إال
ما ميأل عقلي أوال ً.

13

الشك والريبة والرتدد ..أي مساحة
تحتل من روحك؟

اتحاد كرة القدم السعودي ..هل
مطلوب منه أن يريض الجميع؟

20

األلعاب اإللكرتونية تتمدد كل يوم ..ما
نصيبك منها؟ وهل تراها تستحق؟

تستحق اإلعدام ،ألنها شوهت حتى أطفالنا
وأخذتهم إلى عوالم افتراضية مخيفة.

21

رئيسا ألحد األندية ..فام
اختاروك
ً
قرارك األول؟

أنا أبعد ما أكون عنها وهلل احلمد إال في
حدود املنطق واملعقول.

االستقالة.

14

22

لو أعادوك ألف عام إىل الوراء ..فامذا
ستختار اسماً يليق بك؟

خص الكالم" على
"األسامي كالم ..شو
ّ
رأي فيروز!! إني مثقف وأسمع فيروز؟!

15

طائرة تطري برسعة الصوت وهناك
مسافر مييش داخلها باتجاه
مؤخرتها ..هل هذا يعني أنه مييش
أرسع من الصوت؟

حيان وجابر
هناك فرق بني جابر بن ّ
القرني.

16

الباص الذي ينقل املساجني يف
أي مكان يف العامل ..هل له مخرج

حينام تسمع بوفاة مفكر عريب كبري..
هل ينتابك الحزن أم مير عليك الخرب
مرور الكرام؟

أحزن عندما تتهاوى القامات ،مع أن مساحة
احلزن تضاءلت كثيرًا كون تلك القامات
التي شكلت فكرنا ووجداننا قد رحلت منذ
زمن.

23

عندما تخلو بنفسك بعيدً ا عن أنظار
العامل ..ما الذي يشغل بالك؟

مخافة اهلل سبحانه أوال ً ومحاسبة
النفس.

24

األفكار كالحجارة ملقاة عىل الطريق

كام يقول الجاحظ ..فامذا تقول أنت؟

هذا في زمن اجلاحظ ،أما في زمن الشيخ
"جوجل" أطال اهلل في عمره ،فاألمر
اختلف.

25

يف أيامك السالفة ..هل كنت تنتظر
مفك ًرا وعامل ًا مثل مصطفى محمود..
ومن ترشح ليكون نسخة منه؟

نعم ،لألمانة كنت أنتظره .رحمه اهلل كان
عالمِ اًً وعالمَ اً من الفكر واملعرفة ،وهؤالء
العباقرة ال يتكررون.

26

الذكاء االصطناعي الذي يغزو العامل..
هل سيفرض نفسه أم سيكون مجرد
موضة؟

مع إن الذكاء االصطناعي منتج إنساني
عبقري ،لكنه أوجد مخرجات غبية ج ًّدا،
وحول البشر إلى آالت ،والقادم أدهى وأمرّ،
وسنجد الروبوت ينافس اإلنسان في كل
شيء.

27

ما الصفر الذي أضيف إىل حسابك
البنيك وانفرجت أساريرك وأقبلت به
عىل الحياة؟

ت
مع إن الصفر الواحد ال يكفي ،لكنه لم يأ ِ
بعد حتى تنفرج أساريري و"أقلب" احلياة
أو أقبل عليها.

28

ريا..
الحب الذي يتكلم فيه الناس كث ً
هل لك زاوية خاصة تنظر منها إليه؟

أنظر له من زاوية "الوفاء" ،فالوفاء ذروة
القيم واملبادئ ،ومن دونه ال يتحقق احلب
وال تستقيم احلياة.
رحم اهلل طاهر زمخشري الذي يقول:
حسبي من احلب أني بالوفاء ل ُه
يلتئم
حا ليس
أمشي وأحمل جر ً
ُ

29

خلف كل رجل عظيم امرأة ..هل هذا
املثل ناقص؟ أكمله؟

ال أستطيع أن أعمم تلك املقولة وأتركها
ألهواء التفسير ،فوراء كل رجل عظيم أب
وأم وأسرة عظيمة.

30

رسالة مفتوحة إىل أطفالك
وأحفادك ..ماذا ستكتب فيها؟

للشاعر بدوي اجلبل أبيات معبرة:
ويا رب من أجل الطفولة وحدها
أفض بركات السلم شرقًا ومغربًا
وصن ضحكة األطفال يا رب إنها
ُ
إذا غردت في موحش الرمل أعشبا
اللهم إني أستودعك أبنائي أحالمهم
وآمالهم.

www.arriyadiyah.com

الرياض ـ خالد الرشيد

تتجه أنظار الجامهري السعودية ،مساء اليوم ،إىل ملعبي امللك فهد الدويل وجامعة امللك سعود اللذين يحتضنان مواجهتي
حسم الدوري بني النرص والباطن والهالل والشباب ،ضمن مواجهات الجولة األخرية من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.
ويحتاج النرص إىل تحقيق الفوز للتتويج رسم ًّيا بلقب الدوري يف نسخته الجارية ،فيام يأمل الهالل الفوز عىل الشباب وانتظار هدية
تاريخية من الباطن بالتعادل أو هزمية النرص.
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الحسم الكبرية

محمد الغامدي

@mhfb9262

رئيس النادي

رئيس النادي

سعود السويلم

نارص الهويدي

املدرب

املدرب

روي فيتوريا

الروماين سيبرييا

أبرز العبي النرص

أبرز العبي الباطن

أمرابط ـ حمد الله ـ بيرتوس ـ جوليانو ـ موىس

أدريانو ـ بانجورا ـ جوناثان ـ كريسان
داكروز ـ زياد العونيل ـ لوكاس

الملك فهد الدولي
في الرياض

امللعب

توقيت املباراة

آخر مباراة يف الدرة

3 22.30ـ2

الدور األول

لعب

الهداف

فاز

حمد الله

32

خرس

 28لعب

تعادل

 21فاز

له

 67النقاط

عليه
النقاط

فاز النرص

فاز الباطن

4ـ0

4ـ3

فاز النرص

2ـ0

29
7
18
4
28
51
25
فاز الباطن

موسم  2017إخراج النرص من الكأس بنتيجة 1ـ 0والفوز عليه يف الدوري بـ 3ـ0

1ـ3 1ـ0

رئيس النادي

رئيس النادي

عبد الله الجربوع

خالد البلطان

املدرب

املدرب

شاموسكا

الروماين سوموديكا

أبرز العبي الهالل

أبرز العبي الشباب

جوميز ـ كاريلو ـ بوتيا ـ الدورسي ـ
جيوفينكو ـ عطيف

جامل بلعمري ـ فاروق بن مصطفى ـ مبارك
بوصوفة ـ ليام ـ بوديسكو ـ محمد سامل

آخر مباراة يف امللز

املركز

1 22.30ـ0

3

خسارة أمام الهالل

29
20
6
3
63
31
66
مواجهات الشباب
والهالل دوريًا

4ـ3
فاز الباطن

الدور الثاني

التعادل

خالل أسبوع موسم 2018م

توقيت املباراة

أبرز النتائج

4ـ0
فاز النرص

خسارة أمام االتحاد

مواجهات النرص
والباطن دوريًا

فاز الهالل

12

دقت ساعة
الحقيقة

لعب
فاز

لعب

تعادل

فاز

خرس

تعادل

له

خرس

عليه

له

النقاط

فاز الشباب

4

النقاط

عليه

تعادل

5

54
29
15
9
4
37
22

يسدل الستار اليوم لدوري
املحرتفني بعد مشوار حافل استمر
تسعة أشهر ،شهد خالله الكثري
من التناوب يف مراكز الفرق،
ومل يعرف حتى ساعته الفريق
البطل ،وهو مؤرش إيجايب ملزيد
من اإلثارة والتنافس حتى الجولة
األخرية من عمر الدوري.

صنعا في إضفاء
أحسن احتاد الكرة
ً
مزيد من املتابعة مع مشاركة ثمانية
العبني أجانب ،وأعاد للدوري مزيد
وخارجيا
داخيا
احلماس واالهتمام
ًّ
ًّ
حتى اتسعت املستويات ،ولم ينحصر
في فرق املقدمة واملؤخرة بل امتد لتصل
 6مستويات وفق الفارق النقطي بني
الفرق ،وإن بقي أحد الفريق الوحيد
خارج التصنيف لوجوده آخر القائمة
وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
اليوم اخلميس آخر جولة في الدوري
امللتهب وما زالت األمور معلقة في
احلسم للبطل ووصيفه ،ما يؤكد اشتداد
املنافسة وقوتها في األمتار األخيرة
حتى الفريق الرابع املشارك آسيويًّا ما
زالت أموره معلقة بني الشباب واألهلي،
بعد أن اقتنص النصر والهالل والتعاون
املقاعد الثالثة.
من يقول إن الزخم الكبير من الالعبني
األجانب سيقلص وجود الالعب
السعودي أخطأ التقدير ،فاألداء
الكبير الذي قدمه سلطان الغنام وكنو
ويحيى الشهري والبيشي والشهري
والصيعري والكويكبي لم مينعهم
وغيرهم من إثبات الوجود بقوة ،بل
وحتى ظهور الوجوه الصاعدة احتلت
لها مكانًا بني فرقها ،فقدم فهد اجلميعة
وسعود عبد احلميد ومتعب املفرج
ومحمد اجملحد وحمدان الشمراني أدا ًء
يؤكد أن إمكانات الالعب تفرض نفسها
في التشكيلة.
نعود ألجواء جولة احلسم فالنصر
بينه وبني إحراز بطولة الدوري للمرة
السابعة عشرة الباطن و 90دقيقة،
فيما عني الهالل تالحقه وأمامه عثرة
الشباب املتطلع إلى الفوز لضمان حجز
املقعد اآلسيوي الرابع ،ورغم الفارق
الفني الكبير بني املتصدر والباطن فإن
هناك تفاؤال ً في ظل اإلمكانات العالية
جا
للفريق األصفر في خطوطه ممزو ً
بتخوف من مباريات كان فيها الفريق
األضعف هو صاحب احلظوظ في
املباراة ومباريات الدوري خير شاهد
في لقاءات الهالل وأحد ،والتعاون
وأحد ،واحلزم والهالل وغيرها ،ما
يؤكد أهمية احترام اخلصم في كرة
القدم ،ولعل فيتوريا مدرب النصر أدرك
ذلك في ظل خبرته العريضة ببواطن
كرة القدم بأن لقاء الباطن ميثل أهمية
ويتطلب ثالثة أمور تتركز في عدم
االستهانة ،واحترام الفريق املقابل،
والتركيز العالي في املباراة ،وهي نقاط
مهمة لالعب النصراوي إذا أراد إنهاء
موسمه الكروي الناجح ،كما يجب أن
يكون بطال ً ألقوى دوري.

نفاد

تذاكر العائالت
الرياض ـ خالد الرشيد

شهد بيع تذاكر مباراة النصر والباطن،
أمس ،في متجر النصر ،ازدحاما ً
كبيرا ً من اجلماهير النصراوية الراغبة
في حضور املباراة ،وبدأ البيع في
متام الساعة الـ  ،09:30واستمر
حتى الـ  02:00فجراً ،ونفدت جميع
تذاكر العائالت ،التي تتجاوز الـ8
آالف تذكرة ،فيما تقرر بيع بقية
تذاكر الدرجة املوحدة اليوم عند
بوابات ملعب امللك فهد الذي يحتضن
املواجهة احلاسمة في اجلولة األخيرة
من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وكان النصر أعلن عن تكفل عدد من
أعضاء شرف النادي بالتذاكر املوحدة
للدرجة الثانية ،كما تقرر فتح بوابات
ملعب الدرة عند الساعة الـ  07:30من
مغرب اليوم.
يذكر أن النصر يحتاج إلى الفوز على
الباطن لكي يتوج رسميا ً بطال ً لدوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني في
نسخته األولى.

تذاكر املوحدة يف امللعب

الرياض ـ الرياضية
الخميس  11رمضان  1440هـ
 16.05.2019العدد 11551

أعلن نادي النصر أن تذاكر الدرجة املوحدة
سيتم توزيعها عند السابعة والنصف في ملعب
امللك فهد الدولي الذي يحتضن مواجهة الفريق

www.arriyadiyah.com

توزع مجانا ً للجمهور.
ولم يشمل الدخول اجملاني تذاكر املنصتني
الذهبية والفضية والعائالت والتي مت بيعها
بالكامل من خالل متجر النادي وموقع مكاني.

األول لكرة القدم ونظيره الباطن ضمن اجلولة
األخيرة من الدوري.
وجاء توزيع التذاكر في امللعب ،بعد أن مت
شراؤها من قبل بعض أعضاء الشرف على أن

تتويج البطل

تتويج البطل

 20دقيقة

نسختان للبطل
رئيس االتحاد في الدرة
عضو اتحاد في ملعب الجامعة
ألعاب نارية وليزر
غياب األغاني

كشف لـ"الرياضية" مسيل آل معمر رئيس رابطة
الدوري السعودي للمحرتفني ،أن تتويج بطل دوري
كأس محمد بن سلامن للمحرتفني سيكون مختلفاً هذا

@AwadRagaan

 20دقيقة مدة الحفل

موسم
خليل جالل

اليوم الخميس نودع املوسم
الريايض وال نعلم من سيكون
بطل الدوري وإن كان نادي النرص
“العاملي” هو األقرب ولكن يف
عامل الكرة ال يشء مستحيل،
وسيكتب التاريخ مع وداع املوسم
أن رئيس لجنة الحكام خليل
جالل استطاع أن يأيت للدوري
السعودي بأفضل حكام متواجدين
يف املالعب األوروبية وهم
عىل رأس هرم تلك الدوريات بل
هم فاعلون يف قيادة مباريات
دوريات بالدهم وكانوا أقل أخطاء
يف مالعبنا عىل عكس الحكام
ممن جاء بهم الرئيس السابق
للجنة اإلنجليزي كالتنبريج وهذا
الواقع كان واضحاً عىل الساحات
الخرضاء وأمام الشاشات وبرامج
الحكام.

صورة التقطت أمس من ملعب الملك فهد الدولي أثناء بروفات تتويج النصر بلقب الدوري حال فوزه على الباطن

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

عوض الرقعان

تصوير  :يزيد الضويحي

العام ،مشريا ً إىل أنه ستغيب عنه األغاين بسبب شهر
رمضان.
وأوضح آل معمر أن االحتفالية تقترص فقط عىل األلعاب
النارية والليزر ،إضافة إىل املؤثرات الصوتية مع صعود

الالعبني إىل منصة التتويج.
وأشار رئيس الرابطة إىل أن التتويج يبدأ بعد املباراة
بـ  10دقائق ،بينام مدته  20دقيقة فقط ،وذلك لضيق
الوقت ومتكني الجامهري من اللحاق بالسحور.

السبيعي
يف الدرة

الكأس
نسختان

تجربة
رمضان

مكافأة

بني آل معمر أن لؤي السبيعي رئيس
االحتاد ورئيس رابطة احملترفني
سيحضران إلى ملعب امللك فهد الدولي
كون فريق النصر متصدر الدوري ،في حني
يحضر عبد العزيز احلميدي املدير التنفيذي
للرابطة وأحد ممثلي احتاد القدم إلى ملعب
جامعة امللك سعود خالل مباراة الهالل
والشباب.

أوضح رئيس رابطة الدوري السعودي
للمحترفني ،وجود نسختني من كأس دوري
محمد بن سلمان للمحترفني “أصلية واحتياط”،
مشيرا ً إلى أن األصلية ستكون في ملعب امللك
فهد الدولي ،فيما ستكون النسخة االحتياطية
في ملعب جامعة امللك سعود ،مبينا ً أن الرابطة
طلبت من شركة صلة منذ وقت مبكر جتهيز
نسخة احتياطية.

أكد آل معمر أنهم سيدرسون سلبيات وإيجابيات
جتربة تتويج الفائز بكأس دوري محمد بن
سلمان للمحترفني ،في شهر رمضان املبارك،
مشيرا ً إلى أن بعض املتابعني يتوقعون عدم
وجود جماهير كبيرة نسبة لالرتباطات الدينية
في الشهر الفضيل ،إال أنهم يتوقعون امتالء
امللعبني كون توقيت املباريات روعيت فيه صالتا
العشاء والتراويح .

شدد مسلي آل معمر على أن مكافأة رابطة
الدوري السعودي للمحترفني للبطل من
الرعاية ،ستوزع وفق الئحة النظام األساسي
للرابطة ،على أن يتسلم  3ماليني ونصف
املليون ريال من االحتاد السعودي لكرة القدم،
مشيرا ً إلى أن مستحقات األندية من الرابطة
ستسلم فور وصولها من شركة صلة والتي
غالبا ً ال تتجاوز الشهر.

البطل

جحفيل:

نادمون عىل التفريط

الرياض ـ الرياضية

أوضح محمد جحفلي العب فريق الهالل األول لكرة القدم أنهم يشعرون
بندم شديد وحسرة كبيرة على فقدان نقاط كثيرة في مباريات سهلة كانت
ستغير موقفهم اليوم من لقب الدوري.
وأكد جحفلي أن ما حدث معهم هذا املوسم سيكون درسا ً يستفيدون منه
املوسم املقبل .وأشار إلى أن مباراة الشباب مصيرية ،والبد من الفوز بها،
على أمل أن حتدث املفاجأة بتعثر النصر ويحققوا اللقب.

الدرة والجامعة..

كما أننا ننتظر تقلبات في املراكز من
حيث الترتيب في األعلى خاصة تلك
األندية التي ستشارك في دوري أبطال
آسيا في املوسم املقبل وخالل اليوم
أيضا ً وهي أندية الشباب والتعاون
واألهلي وكذلك احلال بالنسبة إلى
األندية ذات املراكز املتأخرة التي ثبت
هبوطها واألخرى التي قد تلعب ملحقاً.
وقد شهد هذا املوسم حتوالت رياضية
كبرى ولعل أبرزها فشل الكثير من
األندية في استقطاب عدد  8العبني
بالشكل املناسب واملأمول إذ كان
نصف هؤالء الالعبني دون املستوى،
ومن تلك األندية استثني ناديني بدعم
كبير جدا ً وهما الوحدة واالحتاد ولكن
لم يوفق األول في اختيار الالعبني
األجانب ألبتة وباألخص رأس حربة
وصانع ألعاب وظل النادي على ما
عليه احتكارا ً جملموعة جمال تونسي
دون االستعانة ببعض جيل الوحدة
الذهبي واآلخرين املميزين.
في حني أن نادي االحتاد استعان
بأكثر من  13الع ًبا إن لم تخني الذاكرة
وفي النهاية فرحوا بالبقاء في الدوري
املمتاز فرحا ً قد يوازي بطولة وهذا
حق مشروع وخسارة أن يتحول
الطموح هكذا.
وفيما يخص األهلي وبال فخر كنت
قد حذرت من إدارة الكرة وحداثتها
وقلت إن محلال ً مدعوما ً من الزويهري
في برنامج رياضي صعب أن يكون
مشرفا ً على نادٍ كاألهلي ولكن كانت
اآلذان كلها من طني إلى أن قام أحد
أبرز العبي الفريق مهند عسيري
“وكب العشاء”.
وقبل اخلتام ال ننسى الزمالء من
املقربني من نادي الهالل فبعضهم
فاجأنا أخيرا ً بالدعاء على من ظلم
فريقهم لهذا أوشك على خسارة
الدوري والكأس وهو الذي يعاني منذ
سنوات هذا الظلم املبرح وقد تكون
األخيرة “أيقونة املوسم” وكل عام
واألحبة الرياضيون بخير وبالدنا
بخير.

التتويج الـ  12أم البطولة الثانية؟
الرياض ـ أحمد الخلف

صورة التقطت أمس لشاموسكا يتحدث في المؤتمر الصحافي

(الرياضية)

شاموسكا:

ننتظر تعرث النرص

الرياض ـ الرياضية

شدد البرازيلي شاموسكا مدرب
فريق الهالل األول لكرة القدم ،على
أنهم يتعاملون مع مواجهة الشباب
اليوم في اجلولة اخلتامية لدوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني
على أنها مباراة نهائية.
وأوضح شاموسكا في املؤمتر
الصحافي الذي عقده أمس ،أنه

لم يفقد األمل في الفوز بالدوري،
مشيرا ً إلى أنهم سيلعبون من أجل
النقاط الثالث على أمل تعثر النصر
أمام الباطن.
وأضاف "تركيزنا على النقاط
الثالث فقط ،ويجب أن نقوم بالواجب
ألن كرة القدم حتمل الكثير من
املفاجآت".
وأكد شاموسكا أن الشباب لديه دفاع

قوي ومن الصعب أن تسجل عليه
خاصة من الهجمات املرتدة ،مبينا ً
أن الهدف الوحيد الذي تلقاه بهجمة
مرتدة هو هدف الهالل في لقاء الدور
األول ،ومن ثم وضع اخلطة املناسبة
للتغلب على دفاعه القوي.
وكشف البرازيلي عن جاهزية مواطنه
إدواردو ،والبيروفي كاريلو للمشاركة
في املباراة بعد اكتمال جاهزيتهما.

ينتظر أن يكون ملعب امللك
فهد الدولي ،أو جامعة
امللك سعود على موعد
جديد اليوم لتتويج بطل
جديد للدوري السعودي
للمحترفني.
إذ شهد األول تتويج 11
بطال ً ،فيما استضاف
الثاني تتويج واحد للهالل
املوسم املاضي.
وكان الشباب أول
املتوجني في ملعب امللك
فهد ،بينما كان الهالل آخر
املتوجني.
ويعد الهالل أكثر املتوجني
في ملعب امللك فهد الدولي
بأربع بطوالت.
وجاءت مباريات التتويج
في ملعب الدرة على النحو
التالي:

1991ـ 1992

1993ـ 1994

1997ـ1998

الشباب فاز على االتفاق 4ـ2

النصر فاز على الرياض 1ـ0

الهالل فاز على الشباب 3ـ2

2005ـ2006

2004ـ2005

2002ـ2003

الشباب فاز على الهالل 3ـ0

الهالل فاز على الشباب 1ـ0

االتحاد فاز على األهلي 3ـ2

2006ـ2007

2008ـ2009

2013ـ2014

االتحاد فاز على الهالل 2ـ1

االتحاد فاز على الهالل 2ـ1

النصر تعادل مع التعاون 1ـ1

2017ـ2018

2016ـ2017

2014ـ2015

الهالل في ملعب الجامعة
فاز على الفتح 4ـ1

الهالل فاز على النصر 5ـ1

النصر تعادل مع الشباب 0ـ0

ركالت ترجيحية

أخرية األزرق ..البدالء أمام الدحيل

www.arriyadiyah.com

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

ينتظر أن يزج البرازيلي شاموسكا ،مدرب فريق الهالل األول لكرة القدم،
بعدد من العناصر في لقاء فريقه أمام الدحيل القطري في اجلولة السادسة
من دوري أبطال آسيا التي ستجرى يوم اإلثنني املقبل على ملعب نادي

الدحيل في الدوحة .حيث تعد املباراة األخيرة للفريق هذا املوسم بعد ضمان
التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة ،وينتظر أن مينح اجلهاز الفني
الالعبني راحة يوما واحدا عقب الفراغ من املواجهة الدورية أمام الشباب
التي ستجرى مساء اليوم.

إدواردو
وكاريلو..
أساسيان

تركيز
ونقاط 3
“عىل العبي الهالل الرتكيز
يف مباراتهم أمام الشباب
للخروج بالثالث نقاط التي تعد
مهمة بالنسبة للفريق يف
نهاية املشوار”

يوسف الثنيان
العب الهالل السابق

املطلوب
الفوز

كاريلو
أساسي

الدقائق

األهداف

الصناعة

20

1700

03

07

“املطلوب من العبي الهالل
تحقيق الفوز يف مباراة
الشباب ،وعدم االلتفات
ملواجهة النرص ،يجب أن يدرك
الالعبون أن الفوز أهم”

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

حسن العتيبي
العب الهالل السابق

وضع الربازييل بريكليس شاموسكا،
مدرب فريق الهالل األول لكرة القدم،
الثنايئ الربازييل كارلوس إدواردو
والبريويف أندري كاريلو ،يف خارطة
الفريق األساسية التي سوف تشارك
يف مواجهة الشباب الليلة ،يف ختام
منافسات دوري كأس محمد بن سلامن
للمحرتفني ،والتي ستجمع الفريقني
عىل أرض ملعب جامعة امللك سعود
يف مدينة الرياض.

ال يوجد
مستحيل
“كرة القدم ال يوجد فيها
مستحيل واألمثلة عىل ذلك
كثرية ..كل يشء يف علم
الغيب ،املهم أن يؤدي
العبو الهالل ما عليهم داخل
امللعب”

وأنهى شاموسكا اللمسات األخيرة في املران
اخلتامي املغلق أمام اجلماهير واإلعالم ،والذي
جرى مساء على ملعب النادي قبل املواجهة
األخيرة ،حيث تركزت التدريبات على جوانب
فنية باالعتماد على بناء الهجمة والكرات
العرضية والتسديدات واستغالل الكرات
الثابتة والعمل على الهجمات الشبابية املرتدة
على الفريق.
وشرح شاموسكا التكتيك الفني لالعبني ،وماذا
يريد من املباراة للخروج بالثالث نقاط مع
التنبيه على الالعبني بالتركيز الذهني داخل
امللعب.

هذال الدوسري
العب الهالل السابق

الشكل
املطلوب

إدواردو
أساسي

الدقائق

األهداف

الصناعة

25

2117

10

02

كنو..

العب كل املدربني
الرياض ـ الرياضية

برز محمد كنو ،العب سط فريق الهالل األول لكرة
القدم ،خالل منافسات املوسم اجلاري ،حيث بات
أهم العبي الهالل ،عندما كان البرتغالي خيسوس
مدربا ً للفريق ،وظل الالعب األهم بعد أن جاء
الكرواتي زوران ،ومن ثم البرازيلي شاموسكا.
ويعد كنو العب كل املدربني ،حيث يعتمد عليه
اجلميع في اخلطة ،منذ أن انتقل إلى صفوف
الهالل بدءا ً من موسم .2017

محمد كنو
الجنسية

مواليد

المركز

السعودية

1994

الطول

الطول

لعب

190

71

27

الصفراء

الحمراء

األهداف

01

01

صورة التقطت أمس للبرازيلي إدواردو العب وسط فريق الهالل أثناء مشاركته في التدريب األخير لفريقه قبل مواجهة الشباب ..ويظهر بجانبه عبد هللا
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)
عطيف واألسترالي ديجنيك

مهمة
صعبة

“مباراة مهمة وصعبة ستحدد مصرينا نحو البطولة
اآلسيوية ،سنلعب أمام خصم قوي وعنيد كالهالل ،لكن
نؤمن بإمكاناتنا الفنية من أجل تجاوزه”

حسن معاذ
مدافع الشباب

فريق
قوي
“الهالل فريق قوي وكبري وسيدخل املباراة من أجل الفوز..
ونحن أيضا سنلعب من أجل الفوز للظفر بالبطاقة اآلسيوية”

عبد اهلل الحمدان
العب الشباب

وسط

05
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التكتيك
املناسب
فاروق بن مصطفى
حارس الشباب

حسين المسعري
العب الهالل السابق

املحارب الجزائري..
صخرة الدفاع

الرياض ـ عيل الحدادي

سيكون اجلزائري جمال الدين بلعمري ،مدافع فريق
الشباب األول لكرة القدم ،خط الدفاع األول والذي يعتمد
عليه الروماني سوموديكا مدرب الفريق ،قبل املباراة
املرتقبة للفريق أمام الهالل في اجلولة األخيرة من
منافسات الدوري.
ويعتمد الشباب على احملارب اجلزائري في الذود عن
دفاعه ،حيث بات أقوى دفاع في الدوري ولم يلج مرماه
سوى  22هدفاً.

جامل الدين بلعمري
الجنسية

“هدفنا تحقيق الفوز فقط ..سوموديكا وضع لنا التكتيك
املناسب إليقاف قوة الهالل وكسب الثالث نقاط وخطف
البطاقة اآلسيوية”

“يجب أن يحرص العبو الهالل
عىل الظهور بالشكل
املطلوب ،لن ينتهي املطاف
إذا خرس الفريق اللقب ،األهم
الظهور مبظهر الفريق
البطل”

مواليد

المركز

جزائري

1989

مدافع

الطول

الطول

لعب

190

83

27

الصفراء

الحمراء

األهداف

07

01

01

محارضة..
مائتان وثمانية أيام مضت
منذ المباراة األخيرة
التي شارك فيها عمر
عبد الرحمن العب فريق
الهالل األول لكرة القدم
قبل تعرضه إلصابة الرباط
تغيب خالل
الصليبي ،حيث ّ
تلك الفترة التي أجرى
وتأهيال..
فيها جراحة
ً
وعاد وشارك زمالءه
الالعبين ..ومن المصادفة
أن المباراة التي تعرض
فيها الالعب لإلصابة
كانت عند الدقيقة  9أمام
الشباب ..وباألمس عاد إلى
التدريبات قبل مواجهة
الشباب
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)

تجهز الشباب قبل الحاسمة

الرياض ـ عيل الحدادي

اختتم الروماني ماريوس سوموديكا،
مدرب فريق الشباب األول لكرة القدم،
أمس استعداداته على ملعب األمير خالد
بن سلطان ،وذلك تأه ًبا ملواجهة فريق
الهالل اليوم ،في ختام منافسات دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وبدأ الروماني ماريوس سوموديكا
حصته التدريبية األخيرة مبحاضرة فنية
أوضح من خاللها رغبته بتحقيق نتيجة
إيجابية من أجل خطف بطاقة التأهل إلى
دوري أبطال آسيا .2020
وبعد ذلك بدأ بتمارين إحماء وتسخني
ولياقة خفيفة بقيادة مدرب اللياقة
"ماركال" ،عقبها أخضع الالعبني
لتدريبات فنية وتكتيكية خفيفة اطمأن
من خاللها على جاهزية الالعبني للقاء،
واختتمها بتدريبات ترفيهية.

صورة التقطت أمس لالعبي فريق الشباب األول لكرة القدم خالل تدريبهم األخير قبل
(المركز اإلعالمي ـ الشباب)
مواجهة الهالل 

www.arriyadiyah.com

أبطال
دوري
املحرتفني
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2009

2011
2010

 3أرقام

2013
2012

2015
2014

2017
2018

2016

مواجهات النرص والباطن دوريًّا

2016ـ2017
2017ـ2018

تقلق النرص أمام الباطن
الرياض ـ حسن الحسن

تحمل مباراة فريق النرص األول لكرة القدم أمام
الباطن ،اليوم ،ضمن الجولة األخرية من دوري كأس
محمد بن سلامن للمحرتفني الرقم ستة يف تاريخ
مواجهاتهام يف الدوري.

وعلى الرغم من أن املباراة تعد "حتصيل حاصل" لفريق

4ـ3

4ـ0

فاز الباطن

التعادل

3ـ0

1ـ1

2018ـ2019

الكفتان متساويتان ..الفوز ذهابا وإيابا يغيب ..واألهداف تحرض بكثافة
رسميا إلى دوري الدرجة األولى،
الباطن لتأكد هبوطه
ًّ
إال أن أرقامه في مبارياته أمام النصر تثير قلق اجلماهير
النصراوية ،التي تأمل حصد فريقها النقاط الثالث في
رسميا بلقب الدوري.
املواجهة للتتويج
ًّ
وتظهر كفَّتا الفريقني متساويتني في املواجهات اخلمس
املاضية ،بواقع انتصارين لكل فريق ،فيما حضر التعادل في

فاز الباطن

فاز النصر

مباراة واحدة ،وما يلفت النظر في هذه املباريات بروز ثالثة
أرقام مهمة ،األول أنهما يتساويان في عدد االنتصارات،
والثاني أن الباطن سبق له أن هز شباك األصفر بعدد وافر من
األهداف مرتني "4ـ ،3و3ـ ،"0والثالث أن الفريق النصراوي
لم يتمك َّن من حتقيق الفوز على الباطن ذهابًا وإيابًا في الدوري
حتى اآلن.

فاز النصر

2ـ0

عزمية
وإرصار
«سنسعى جاهدين إىل كسب مباراة
الباطن والتتويج باللقب ـ إن شاء
الله ـ ،زماليئ كلهم عزمية وإرصار
لحسم املواجهة ،وقطف الثامر يف
الجولة األخرية».

عبد الرحمن الدوسري
العب النصر

هدية
الجامهري

«أنا وزماليئ الالعبون مصممون
عىل الظهور بشكل مختلف أمام
الباطن اليوم لحسم لقب الدوري،
وإسعاد الجامهري النرصاوية وتقديم
الكأس هدية لها».

سنخوضها
بقوة

صور التقطت أمس لالعبي النصر عند وصولهم مقر معسكرهم بأحد فنادق الرياض ..ويبدو برونو يستجيب لمشجع بسيلفي وبجواره السالم ..بينما يصافح بغلف عضو الشرف عمر هوساوي..
تصوير :بشير صالح
وأمرابط مع أحد المشجعين

الرباعي األجنبي..
مهام خاصة
الرياض ـ خالد الرشيد

شارك الدولي عبد اهلل اخليبري ،العب فريق
النصر األول لكرة القدم ،في تدريبات فريقه
اجلماعية أمس استعدادا ً ملواجهة الباطن اليوم في
اجلولة الـ  30واألخيرة من دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفني.
وأصبحت مشاركة الالعب الذي تغيب عن اجلوالت
األربع املاضية بسبب اإلصابة في املباراة من عدمها
بيد البرتغالي فيتوريا مدرب الفريق وسيتحدد ذلك
في االجتماع الفني الذي سيعقده اليوم الختيار

التشكيلة األساسية .وركز البرتغالي فيتوريا خالل
التدريبات على تنفيذ بعض اجلمل الفنية التي ينوي
تطبيقها في املباراة ،حيث طلب من الرباعي املغربيان
حمد اهلل وأمرابط والنيجيري موسى والبرازيلي
جوليانو بالضغط العالي على دفاعات الباطن

الجولة األخرية تطمنئ النرصاويني
حقق  5انتصارات ..خرس  3مرات وتعادل يف اثنتني
النرص يف الجوالت األخرية

2008ـ2009

فاز على نجران 1ـ 0حافظ على مركزه
الخامس وتأهل إلى كأس الملك لألبطال

فاز على الرائد 4ـ 2حافظ على مركزه
الثالث وتأهل إلى كأس الملك  +دوري
األبطال اآلسيوي 2011

2010ـ2011

2015ـ2016

خسر من الهالل 1ـ 5تراجع
للمركز الثالث

فاز على القادسية 2ـ 1حافظ
على مركزه الثالث

ننتظر
الدعم

الرياض ـ الرياضية

منذ انتقاله إلى نادي النصر في يونيو  ،2018أصبح
البرازيلي بيتروس ماتيوس من األعمدة األساسية
للفريق األصفر ،وأحد أهم األوراق الرابحة لكل
املدربني الذين تعاقبوا على تدريب الفريق.
قدم بيتروس في هذا املوسم مردودا ً إيجابيا ً مع
الفريق ،وأسهم في العديد من االنتصارات التي
حققها األصفر حتى أصبح على مرمى حجر من
إحراز اللقب.
ويعد بيتروس الذي يلعب في وسط امللعب من
أكثر الالعبني مشاركة في الدوري ،إذ خاض 26
مباراة بعدد دقائق بلغ  ،2259ويتطلع اليوم ألن
ينال شرف الفوز باللقب مع زمالئه عندما
يلتقي الفريق نظيره الباطن في اجلولة
الثالثني واألخيرة من الدوري.

صورة التقطت أمس لمايكون وحمدهللا وبيتروس والجميعة العبي النصر خالل
تصوير :عبد العزيز النومان
الحصة الترفيهية

الجنسية

مدة العقد

1989

برازييل

عامان

المركز

وسط

الطول

الوزن

182

77

عدد المباريات

الدقائق

بديل

26

2259

0

مستبدل

سجل

صنع

5

2

3

وليد عبد اللهـ
حارس النصر

«ال أعتقد أن أياً من زماليئ ميكن أن
يضيع تعب موسم كامل يف جولة
واحدة ،نحن جاهزون ونثق يف
قدراتنا ،وننتظر دعم جامهرينا يف
مواجهة الحسم».

بيرتوس ..الورقة الرابحة

الميالد

2013ـ2014

2017ـ2018

«استعداداتنا ملواجهة الجولة
األخرية سارت بشكل مثايل ،كثريون
يرددون أن املباراة ستكون سهلة
باعتبار أن الباطن هبط لألوىل لكننا
سنخوضها بقوة».

بيرتوس ماتيوس

تعادل مع الشباب 0ـ 0عزز موقفه
في صدارة الترتيب ،وتوج باللقب

خسر من الشباب 1ـ 2تراجع
للمركز الثامن

2016ـ2017

2011ـ2012

فاز على الفيصلي 2ـ 1حافظ على مركزه
الرابع ،وتأهل لكأس الملك لألبطال

تعادل مع التعاون 1ـ 1عزز موقفه
في صدارة الترتيب ،وتوج باللقب

2014ـ2015

تعد اجلولة األخيرة في دوري احملترفني السعودي منذ انطالقه موسم 2008ـ2009
لفريق النصر األول لكرة القدم ،مفصلية ومهمة جدا ً في سباقه إما نحو حتقيق اللقب،
أو الظفر مبركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا ،وعلى مدى األعوام املاضية ،خاض
النصر في هذه اجلولة مباريات ظلت عالقة في ذاكرة اجلماهير النصراوية ،أشهرها
خسارته اخلماسية مرتني ،األولى كانت موسم 2010ـ 2011أمام االحتاد ،والثانية
موسم 2016ـ 2017أمام الهالل.

خسر من االتحاد 2ـ 5تراجع للمركز
الخامس ،وتأهل لكأس الملك لألبطال

فاز على القادسية 3ـ 2حافظ على مركزه
السابع ،وتأهل لكأس الملك لألبطال

2012ـ2013

2009ـ2010

الرياض ـ أحمد الخلف

إلرهاقه ومنعه من املشاركة في بناء الهجمات.
واشتملت احلصة كذلك على تدريبات لياقية
وتكتيكية قبل أن تختتم مبناورة كروية على نصف
امللعب .وعقب نهاية التدريب توجه الالعبون إلى مقر
معسكرهم في أحد فنادق العاصمة.

عمر هوساوي
قائد النصر

تاريخ التوقيع يونيو 2018

سلطان الغنام
العب النصر

الفيصيل إحامء ولياقة

www.arriyadiyah.com

املجمعة ـ محمد السناين

وصلت بعثة الفريق األول لكرة القدم في نادي
الفيصلي ،أمس ،إلى مدينة بريدة ،بعد أن اختتم
الفريق حتضيراته ملواجهة نظيره التعاون،

الحميدي

اليوم ،ضمن اجلولة الـ  30األخيرة من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني .وكانت
تدريبات الفريق قد بدأت بتمارين اإلحماء
والتسخني حتت إشراف فالفيو ترافيزان،

مدرب اللياقة ،فيما تركزت التدريبات التي
قادها السعودي احلميدي العتيبي ،مدرب
الفريق ،على اجلوانب الفنية اخلفيفة التي
اتسمت بالطابع الترفيهي.
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السيد وعمر..

عيد الثقيل

e.althaqil@gmail.com

ادعاءات
املظلومية

يُسدل الستار اليوم عىل منافسات
املوسم الريايض لكرة القدم يف
ج يبدو أكيدًا للنرص
السعودية بتتوي ٍ
عىل حساب منافسه عىل الصدارة
الهالل ،فيام مل يتحدَّد بعد الفريق
الثالث الذي سيلحق بأحد والباطن
إىل دوري الدرجة األوىل.

موسم استثنائي في كل شيء ،فعلى
املستوى الفني ،أضفى األجانب الثمانية
قوة وإثارة على الدوري السعودي،
خاص ًة مع استقطاب األندية أسما ًء المعةً،
قدَّمت اإلضافة إلى الدوري كاملاً  .ولم
تقتصر االستثناءات على املستوى الفني
فقط ،فحتى األخطاء في هذا املوسم
الحتاد اللعبة ،كانت استثنائية وكارثية،
ولم حتدث من قبل ،بد ًءا بتطبيق الـ “،”var
ووصولاً إلى حل اللجان واستقالتها
بشكل مستمر ،إضافة إلى غيرها من
األحداث التي شوَّهت صورة الدوري
اجلميل.
حتى األندية جميعها ،بال استثناء،
تسابقت على “البكائيات” منذ بداية
املوسم ،مستغل ًة ضعف احتاد القدم،
وكثرة أخطائه ،وأصبح الكل يدعي
املظلومية ،حتى حق َّ لنا أن نسميه دوري
املظاليم ال دوري اإلثارة والنجوم.
بدأ النصر ادعاءات املظلومية مبكرًا منذ
اجلوالت األولى ،لتتبعه بقية األندية بال
استثناء ،حتى الفرق البعيدة عن املنافسة
علت أصواتها في الفترة الشتوية ،مطالب ًة
بدعم مماثل ملا حصل عليه االحتاد،
ليختتم الهالليون مسلسل املظلومية
والبكائيات حتى اللحظات األخيرة من
عمر الدوري.
ال أعلم حقيقة سر هذه املظلوميات،
وملاذا تستخدمها إدارات األندية ،وتتبعها
جماهيرها ،وال أستطيع أن أؤكد هل جنت
ثمار ادعاءاتها ،أم ال فاجلواب لدى إدارات
األندية و”املظاليم” في الدوري.
موسم استثنائي ،نتمنى أن نكمل
ونطورها ،وأن نتخلص من
إيجابياته
ِّ
سلبياته الكثيرة في املوسم املقبل لنظفر
بنسخة أفضل مقياسها العطاء الفني
داخل امللعب ال الصراخ والعويل خارجه،
ولن يتحقق ذلك إال باحتاد منتخب
وقوي ،يعلو صوته على صوت األندية
أيًّا كانت قوتها وجماهيريتها وإعالمها،
إضافة إلى مراجعة الدعم الذي حتصل
عليه األندية من هيئة الرياضة ،وحتقيق
املساواة في الدعم حتى تتحقق عدالة
املنافسة على أرض امللعب .ال أستطيع لوم
األندية في صراخها وعويلها فحال احتاد
القدم السابق ،أم املكلف ،يدعو إلى ذلك،
وأخطاؤه الفادحة تدفع نحو ذلك سوا ًء
سلَّمنا بصحة مطالب األندية ومظاملها ،أم
ال ،لكن ما هو مسل ٌَّم به على األقل لدي ،أن
كل األندية استغلت ذلك ،ورفعت سقف
املظلومية حتى وضعتها في كل حالة،
صحيحة كانت أم ال ،وواصلت األمر حتى
أصبح الدوري هذا املوسم لدى كثير من
مشبوها سوا ًء في بداياته،
جماهير األندية
ً
أو نهاياته ،وسوا ًء مع مظلومية النصر
األولى ،أو تظلُّم الهالليني األخير.

أخشن الالعبني
يف الدوري السعودي

األكرث بطاقات

01

حسين السيد
االتفاق
 9صفراء  1حمراء

03

نال كل العب تسع صفراوات وواحدة حمراء
الرياض ـ الرياضية

ستكون مواجهات الجولة األخرية من دوري
كأس محمد بن سلامن للمحرتفني ،التي
ستجرى الليلة ،الفرصة األخرية لالعبني
نيل للبطاقات امللونة لالبتعاد عن
األكرث اً
املرتبة األوىل كأخشن العب يف الدوري
السعودي يف موسمه الجاري.

ويحتل املصري حسني السيد ،العب فريق
االتفاق األول لكرة القدم ،ومحمد عمر ،العب
أحد ،املرتبة األولى من حيث نيل البطاقات
امللونة في اجلوالت الـ  29املاضية من الدوري.
وتلقَّى كل العب منهما عشر بطاقات ،بواقع
تسع بطاقات صفراء ،وبطاقة حمراء ،ويأتي
في املرتبة الثانية محمد الفهيد ،العب فريق

02

عمر محمد
أحد
 9صفراء  1حمراء

الفتح ،بثماني بطاقات صفراء ،وبطاقة حمراء،
ثم محمد البريك ،واملغربي كرمي األحمدي،
ثنائي الهالل واالحتاد على التوالي ،بتسع
بطاقات صفراء لكل العب ،ثم محمد الصيعري،
مهاجم فريق احلزم ،بثماني بطاقات صفراء،
ثم جمال بلعمري ،مدافع فريق الشباب ،بسبع
بطاقات صفراء ،وبطاقة حمراء.

04

محمد الفهيد
الفتح
 8صفراء  1حمراء

محمد البريك
الهالل
 9صفراء  0حمراء

05

06

محمد الصيعري
الحزم
 8صفراء  0حمراء

كريم األحمدي
االتحاد
 9صفراء  0حمراء

07

جمال بلعمري
الشباب
 7صفراء  1حمراء

الفيحاء..

اجتامع ..وترفيه

املجمعة ـ محمد السناين

اختتم فريق الفيحاء األول لكرة القدم حتضيراته ملواجهة
نظيره الوحدة ،اليوم ،ضمن اجلولة األخيرة من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني.
وعقد اجلهازان الفني واإلداري اجتماعً ا مع الالعبني قبل
التدريبات ،بعدها أجرى الفريق مرانه األخير على ملعب
النادي ،حيث فرض اجلزائري نور الدين زكري ،مدرب
الفريق ،مجموعة من التدريبات الفنية اخلفيفة.
وتخلَّلت احلصة تدريبات ترفيهية ،فيما أجرى حراس املرمى
متارينهم االعتيادية حتت إشراف مدرب احلراس.

استعدادا لمواجهة الحزم اليوم
صورة التقطت أمس للبياوي مدرب القادسية خالل اجتماعه مع الالعبين قبل انطالق التدريبات
ً
(المركز اإلعالمي ـ القادسية)


القادسية..

اإلدارة تدعم ..واملدرب يعتمد عىل التكتيك
الدمام ـ حسام النرص

اعتمد التونسي ناصيف البياوي ،مدرب فريق
القادسية األول لكرة القدم ،تطبيق عدد من
اجلمل التكتيكية في التدريبات ،التي استمرت
ساع ًة وربع الساعة ،أمس ،وانطلقت بعمليات

اإلحماء ،واختتمت بتنفيذ خطط فنية .وشهدت
تدريبات القادسية ،استعدادًا ملواجهة احلزم،
اليوم ،ضمن اجلولة األخيرة من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني ،حضور عدد
من أعضاء مجلس اإلدارة ،يتقدمهم مساعد

الزامل ،رئيس النادي ،وفارس املفلح ،املدير
التنفيذي للنادي ،اللذان اجتمعا مع الالعبني
بعد نهاية احلصة التدريبية لتحفيزهم
جهوا إلى معسكرهم في
ودعمهم ،قبل أن يتو َّ
أحد الفنادق في اخلبر.

البياوي:

صورة التقطت أمس لمسلم آل فريج وفهد الشمري
وعامر شفيع ثالثي حراسة مرمى فريق الفيحاء يشيرون
إلى الكاميرا خالل التدريبات (المركز اإلعالمي ـ الفيحاء)

ال مجال لألخطاء

الفتح..

الدمام ـ حسام النرص

شدَّد ناصيف البياوي ،مدرب فريق القادسية األول لكرة القدم ،على أهمية مباراة
اليوم أمام احلزم ،كونها الفرصة األخيرة للقادسية للبقاء في الدوري السعودي
للمحترفني.
وأشار البياوي إلى أن املباراة مبنزلة النهائي ،فال مجال للبقاء أمام القادسية
سوى الفوز وحصد النقاط الثالث ،ثم انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفريق
األخرى التي تنافس القادسية على البقاء.وبينَّ البياوي خالل املؤمتر الصحفي،
الذي عقده أمس ،أنه عمل طيلة األسبوع املاضي على تصحيح األخطاء لتفادي
تكرارها ،خاصة أن هذه املباراة ال حتتمل ارتكاب أي خطأ ،مشيرًا إلى أن الضغوط
زادت اآلن أكثر من األسبوع املاضي عقب خسارة الفريق الثقيلة أمام الوحدة.

الطريان

يلغي تدريبات االتفاق
الدمام ـ أحمد الربيك

اضطر البرتغالي هيلدر
كريستوفاو ،مدرب فريق
االتفاق األول لكرة القدم،
إلى إلغاء تدريب الفريق،
املقرَّر في جدة ،بسبب
تأخر إقالع الطائرة التي
أقل َّتهم من الدمام إلى مدينة
وفضل
جدة ثالث ساعات.
َّ
املدرب إلغاء التدريب
لضيق الوقت ،وعدم إرهاق هيلدر
الالعبني.
وكانت بعثة الفريق وصلت عند الـ  10:00مساء
إلى جدة ،أمس ،متأخرةً عن موعدها احملدد.
وركز املدرب خالل األيام املاضية على اجلوانب
الدفاعية ،وسط غياب علي هزازي ،الذي اكتفى
بالدوران حول امللعب لشعوره بآالم في العضلة
اخللفية ،فيما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة
محمد احلايطي ،احلارس ،بخلع في إصبع اليد،
واحتياجه إلى الراحة ملدة ثالثة أسابيع.
وجهز كريستوفاو كلاًّ من عبد الكرمي اجليعان،
حارسي فئة الشباب،
وسيف الدوسري،
َ
ملواجهة اليوم.

تحضريات متنوعة

األحساء ـ عادل الدحيالن

صورة التقطت أمس للبياوي مدرب القادسية خالل
(المركز اإلعالمي ـ القادسية)
المؤتمر الصحافي

تأجيل املغادرة

يجرب االتحاد عىل ملعب النادي
جدة ـ الرياضية

واجه فريق االحتاد األول لكرة القدم موقفً ا
صع ًبا ،مساء أمس ،إذ تقرَّر تأجيل مغادرته
إلى املدينة املنورة ملالقاة فريق أحد ،اليوم،
ضمن اجلولة األخيرة من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني بسبب ظروف الطيران،
ما أجبر اجلهاز الفني بقيادة التشيلي سييرا
على وضع خطة بديلة بإجراء التدريبات على
ملعب النادي بدلاً من ملعب األمير محمد بن
عبد العزيز "ملعب املباراة".
وأعلن النادي عبر مركزه اإلعالمي،
أن اجلهاز اإلداري تواصل مع اجلهات
اخملتصة لتأمني رحلة بديلة.
وأجبرت الظروف سييرا ،مدرب الفريق،
ترفيهيا ،جتن ًبا
على جعل تدريب الفريق
ًّ
إلرهاق الالعبني.
وبدأت التدريبات بالدوران حول امللعب،
بعدها اجتمع املدرب مع الالعبني ،وقدم لهم
بعض املالحظات حول مواجهة اليوم ،ثم
فرض عليهم تدريبات بالكرة في منتصف
امللعب ،إضافة إلى التسديد على احلراس.

بدأ التونسي فتحي اجلبال ،مدرب فريق الفتح األول لكرة
القدم ،أمس ،حتضيرات فريقه بتمارين اإلحماء ،ثم فرض
متارين لياقية خفيفة.
عقب ذلك ،فرض اجلبال تدريبات متنوعة ،تخللتها جملٌ
تكتيكية على منتصف مساحة امللعب ،وقف من خاللها على
جاهزية الالعبني للقاء الرائد ،اليوم ،ضمن اجلولة األخيرة
من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
والتحق الالعبون بعد التدريبات باملعسكر اخلاص باملواجهة
في أحد فنادق األحساء.

أحد..

يتسلح باألظهرة

املدينة املنورة ـ سعود الحبييش

صورة التقطت أمس ألحمد عسيري العب االتحاد يمرر الكرة وسط مراقبة
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد)
زمالئه خالل إحدى الجمل التكتيكية

غلب على تدريب فريق أحد األول لكرة
القدم ،الذي جرى أمس على رديف
ملعب مدينة األمير محمد بن عبد العزيز
الرياضية ،طابع السرية ،وعدم الكشف
عن طريقة اللعب ،واألسماء التي
ستشارك في مباراة اليوم أمام االحتاد،
على الرغم من عدم أهمية املباراة
للفريقني ،كونها لن تؤثر في ترتيبهما
بعد ابتعاد االحتاد عن خطر الهبوط،
السويح
ونزول أحد إلى دوري الدرجة األولى.
فضل التونسي عمار السويح ،مدرب الفريق ،إجراء
حيث َّ
تدريبات خفيفة ومتنوعة ،قبل أن يجتمع مع الالعبني وسط
امللعب ،ويلقي محاضرة فنية مطوَّلة حول مهام كل العب
وطريقة اللعب.
وقسم املدرب العبيه إلى مجموعتني خالل التدريبات .ومن
َّ
املتوقَّع أن يلعب بطريقة  5-4-1مع االعتماد الكلي على
انطالقات الظهيرين ،وإقفال املناطق اخللفية في حال ارتداد
الهجوم.
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أعاد حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي في موقع
التواصل االجتماعي “تويتر” ،ذكريات هدف الفرنسي زيدان
إبان متثيله لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا
 ،2002الذي أعطى النادي اإلسباني لقب البطولة.

احتفال إنجليزي

سوشال

ونال أكثر من ربع مليون مشاهدة في الطائر األزرق،
وانتشارا ً واسعا ً بني اجلماهير الرياضية العاملية ،يذكر أن
الفرنسي زيدان يقود تدريب فريق اإلسباني ريال مدريد في
هذه الفترة.

الخوف

يسيطر عىل النرصاويني والهالليني
الرياض ـ خالد الرشيد

@AlNassrFC

ول موقع التواصل
تح ّ
االجتامعي "تويرت" إىل
ساحة من الهدوء والرتقب
والخوف واالنتظار قبل يوم
كامل من جولة حسم دوري
كأس محمد بن سلامن
للمحرتفني مساء اليوم.

احتفل العبو أستون فيال بفوز فريقهم
خالل األدوار النهائية المؤهلة إلى
الدوري اإلنجليزي الممتاز ،وبث جون تيري
قائد منتخب إنجلترا السابق ومساعد
المدرب في الفريق ،احتفاالت الالعبين
عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل
االجتماعي "إنستجرام".

هدف دروجبا

حيث يعم الصمت على جماهير
النصر والهالل ،التي تترقب
حال فريقيهما أمام الباطن
والشباب ،فالنصر ينقصه الفوز
للتتويج والهالل يلزمه الفوز
وانتظار هدية من أبناء احلفر.
وعلى غير العادة منذ اجلولة
املاضية ،يدخل الهالل الترند
السعودي باستحياء ،حيث
حلّ مع مباراته مع االتفاق
خامس الترند ،فيما لم يشهد
حساب النادي الرسمي خالل
اليومني املاضية تفاعال ً كبيرا ً من
وعم الهدوء
اجلماهير الزرقاء ّ
والترقب من بعيد.
فيما يتصدر النصر الترند
السعودي منذ مواجهة احلزم،
إضافة إلى هاشتاق مباراة
#النصر_الباطن قبل أن تبدأ بـ
 24ساعة.

رئيس التحرير

بتــال القـوس
Battal Algoos

battalalgoos@arriyadiyah.com

نائب رئيس التحرير

صالـح عبد العزيز اخلليـف

salehalkhalif@arriyadiyah.com

إدارة التحرير

نايـل عايـد احلربـي

nail.alharbi@arriyadiyah.com

ونشرت حسابات النصر في
مواقع التواصل االجتماعي،
آخر أخبار الفريق العاصمي،
إضافة إلى تذاكر املباراة

احلاسمة ،وأخبار التدريبات
واالستعدادت ،ونالت صورة
فيصل بن تركي رئيس النادي
السابق األكثر انتشارا ً في

تويتر النصر

الطائر األزرق ،بعد أن أعلن
سعود السويلم رئيس النادي
حضور كحيالن كما يحلو
للنصراويني تسميته.

مـقبـل متعـب الزبنـي

mugbel@arriyadiyah.com

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com

تويتر الهالل
الرتويت 2.627 :

الرتويت77.983 :

التفاعل 574.244 :

التفاعل2.141.057 :

مدير حترير النشر اإللكتروني

أحـمد محمـد السـويلـم

ahmed.alswailem@arriyadiyah.com
إنستجرام الهالل

إنستجرام النصر

اإلعجابات 96800 :

اإلعجاب 48.460 :

@Alhilal_FC

@AlNassrFC

@Alhilal_FC

تغنى العاجي ديدييه دروجبا قائد فريق
تشيلسي السابق لكرة القدم عبر حسابه
الرسمي في موقع التواصل االجتماعي
"إنستجرام" ،بهدفه في ملعب ويمبلي
خالل مشاركته في نهائيات النادي
اللندني ،ونال الفيديو نحو  374ألف
مشاهدة وأكثر من  1100تعليق.

مسؤول التحرير

عـوض مبارك الصـقـور

awad.alsugour@arriyadiyah.com

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري

omar.alshehri@arriyadiyah.com

رئيس قسم الوسائل املساعدة

معتصـم هـارون

كوتينهو يهرب

moatasem.haroun@arriyadiyah.com
املراسالت باسم رئيس التحرير

editorial4@arriyadiyah.com

غياب

حمد الله وجوميز
الرياض ـ الرياضية

بث البرازيلي فيليب كوتينهو العب فريق
برشلونة السابق لكرة القدم عبر حسابه
الرسمي في "إنستجرام" ،فيديو ترويجي،
وحجب البرازيلي التعليقات في حسابه
تفادي ًا النتقادات الجماهير البرشلونية
التي تستهجن عليه في كل مباراة.

غاب املغربي حمد اهلل والفرنسي جوميز جنما النصر والهالل عن بث
صور ملباراتي فريقيهما املقبلتني على غير عادتهما في منصة التواصل
االجتماعي "إنستجرام" قبل كل مباراة خالل املوسم الرياضي
اجلاري.
وكان آخر ما بثه املغربي حمد اهلل مهاجم فريق النصر األول لكرة
القدم" ،بوست" دعا فيه اجلماهير النصراوية إلى ملء مدرجات ملعب
امللك فهد في مباراة الفريق اليوم أمام الباطن في اجلولة األخيرة من
الدوري ،التي في حال حقق النصر الفوز بها سيتوج بطال ً للدوري.
فيما جتاهل الفرنسي جوميز مواجهة فريقه أمام الشباب اليوم على
ملعب جامعة امللك سعود ،واكتفى ببث "بوست" لطفليه اللذين يعيشان
في إسطنبول برفقة والدتهما.
ونال البوست نحو  57ألف إعجاب ،خالل  4ساعات ،فيما نال بوست
دعوة حمد اهلل للجماهير الصفراء نحو  56ألفاً.
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«فيفا»
يتمنى املليار
ستوكهومل ـ رويرتز

يأمل االحتاد الدولي "فيفا" أن
يتخطى عدد متابعي كأس العالم
للسيدات في فرنسا العام اجلاري
مليار مشاهد ،ليصب في صالح
اللعبة في وقت يواصل فيه "فيفا"
جهوده لزيادة نسب ومعدالت
ممارسة املرأة لكرة القدم في جميع
أنحاء العالم.
ومت بيع مئات اآلالف من التذاكر
في إشارة واضحة على ما أصبحت
تتمتع به كرة القدم النسائية من
اهتمام كبير في ظل رغبة تزداد
قوة بني اجلمهور والالعبني ،من
أجل إحداث تغييرات بشكل سريع
وهي املسألة التي يحاول االحتاد
الدولي للعبة التعامل معها.
وقال متحدث باسم "فيفا":
"نتطلع لزيادة عدد متابعي كأس
العالم للسيدات .في عام 2015
كانت نسبة املشاهدة  750مليون
شخص ،نرغب في زيادة هذا العدد
هذه املرة إلى مليار شخص".

نبيه ساعاتي
@nabihsaaty

مربوك الدوري
يا نرص

دورينا توشح باسم ويل العهد
األمني األمري محمد بن سلامن ـ
حفظه الله ـ فكان األفضل واألجمل
واألكرث إثارة ومتعة عرب التاريخ منذ
انطالق الدوري رسمياً لدينا يف
عام 1377هـ.

واليوم تختتم جوالته بنزاالت أهمها
نزال النصر والباطن والذي أرى أنه
محسوم ملصلحة النصر وبسهولة،
ال سيما وأن الباطن رسميا ً هبط إلى
الدرجة األولى ففقد أي حافز للفوز،
فمبروك مقدما ً للنصر إدارة والعبني
وجماهير فوزهم بالدوري األغلى،
وحظا ً أوفر للهالل الذي فرّط في
سامي وخيسوس فخسر اللقب.
وعلى الطرف اآلخر ،فإن املنافسة
بالتأكيد ستحتدم على الهروب من
املركزين " "13،14أي الهابط الثالث،
ومن سيلعب مباراة فاصلة مع رابع
الدرجة األولى ،وهي التي انحصرت
بني الفيحاء الذي سيستضيف الوحدة
وهو أقرب لتحقيق الفوز ،والقادسية
الذي سيستضيف احلزم وبينهما
الهبوط ،فستكون نزاالت حامية
الوطيس ومؤملة في نتائجها جلماهير
اخلاسرين وهذا هو حال الكرة.
أما االحتاد صاحب التاريخ العريض
واإلجنازات اخلالدة والذي يعتبر بوابة
احلركة الرياضية السعودية ،حيث
عُ رف التنظيم اإلداري في ردهاته
وفيه ولدت العضوية الشرفية وعبره
دُشنت العديد من األلعاب الرياضية،
كتب في هذا املوسم أسطر مباء من
ذهب في مدونة التاريخ الرياضي
ستتالقفها األجيال مبيولهم اخملتلفة
لتتعلم من مضمونها وحيثياتها،
حيث جنى من األزمة األسوأ له فنيا ً
عبر التاريخ بسواعد رجاالته إدارة
والعبني وجماهير ومدرب ،ليس
ذلك فحسب بل تأهل إلى النهائيات
اآلسيوية وبلغ نهائي كأس امللك.
وفي هذا الصدد أقول إن تاريخ
االحتاد كما كان حافال ً بالبطوالت
واإلجنازات لم يخل من الصعوبات،
بل ال أبالغ إذا ما قلت إن االحتاد
مترّس على مواجهة املشاكل ،بعضها
كان مقدورا عليه وفيها ما لو مر ّ على
غيره ألغلق أبوابه منذ أمد ،ولكن
بصراحة احملنة التي أملت بعميد األندية
السعودية في هذا املوسم فنيا ً هي
األصعب ،كونها تولدت إثر تردي
النتائج وكاد معها أن يهبط االحتاد
إلى الدرجة األولى ،في موسم شهد
تكتال ً قاده األهلي ومبساندة من
 10أندية أخرى رفضا ً لدعم االحتاد
واملطالبة بتوحيد الدعم املادي لألندية،
ثم جاء تصريح رئيس رابطة دوري
احملترفني لينفي كل شائعات إدخال
أي تعديل على الدوري إلنقاذ االحتاد
كما أكدت اجلمعية العمومية أال تعديل
على النظام ،وال بأس فإن االلتزام
باللوائح واألنظمة شيء جميل متى ما
ُطبق على اجلميع.

جنوى
للبيع
نادي جنوى تأسس1893 :
أبرز اإلنجازات:

الدوري اإليطالي 9

كأس إيطاليا 2

ميالنو ـ رويرتز

أعلن جنوى اإليطالي األول لكرة القدم
في بيان أنه معروض للبيع.
وأضاف البيان" :يعلن نادي جنوى
أنه منح تفويضا ً جملموعة أسيتا وهي
شركة استشارات مالية متخصصة في
متويل الشركات للعمل مستشارا ً في
عملية بيع الشركة".
وجاء اإلعالن في ظل ابتعاد جنوى
بفارق نقطة واحدة ومركز واحد فوق
منطقة الهبوط بدوري الدرجة األولى
اإليطالي قبل مباراتني على نهاية املوسم
اجلاري .واستحوذ بريتسيوزي على
النادي في  2003في ظل وجود الفريق
في دوري الدرجة الثانية ،وصعد معه
لدوري الدرجة األولى بعدها بأربعة
أعوام ،ورسخ مكانته منذ ذلك الوقت
مبثابة أحد أندية دوري األضواء.

يشتعل الصراع بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ على اللقب حتى المرحلة األخيرة من المسابقة التي تُ جرى بعد غد حيث يتصدر بايرن جدول
المسابقة برصيد  75نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند ويحل بروسيا دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنجالدباخ ويستضيف بايرن فريق إنتراخت
فرانكفورت في الجولة األخيرة من منافسات الدوري األلماني ..وفي الصورة التي التقطت أمس يظهر سيرجيو جوميز وأكسيل ويتسل وماريو جوتزة
(المركز اإلعالمي ـ بروسيا دورتموند)
ورافاييل جوريرو وعمر توبراك العبو بروسيا دورتموند خالل التدريبات

اعرتاض أملاين
عىل تغيريات األبطال
برلني ـ الفرنسية

جددت رابطة الدوري األملاين
لكرة القدم معارضتها مرشوع
اإلصالحات املرتبطة مبسابقة دوري
أبطال أوروبا ،فيام كشف االتحاد
الفرنيس للعبة ورابطة املحرتفني
مرشوع األبطال الجديد

أنهام يعتزمان التقدم باقرتاح بديل
لالتحاد األورويب يف األيام القليلة
املقبلة.

وأعلنت رابطة الدوري األملاني إثر
اجلمعية العمومية التي عقدتها أمس
في أوفنباخ مبشاركة أنديتها احملترفة

استحداث بطولة قارية ثالثة

أوبالك:
أشعر بالرضا

أوبالك

املبوبة

حسم نادي شتوجتارت األملاني لكرة القدم تعاقده مع
أتاكان كارازور العب خط الوسط من فريق هولشتاين
كيل أحد فرق الدرجة الثانية.
وأبرم شتوجتارت الصفقة على الرغم من أنه لم
يضمن حتى اآلن البقاء في دوري الدرجة األولى
"البوندسليجا" في املوسم املقبل.
وقبل مرحلة واحدة من نهاية "البوندسليجا" املوسم
اجلاري ،حسم شتوجتارت موقعه في املركز الـ .16

الدمام

بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ محمد انور عبدالرحمن
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BF9995772يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ ممريز خان أمان اهلل خان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  NE4130181صادر بتاريخ
11ـ7ـ2016م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ راشد علي شوكت علي
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  YH1791682صادر بتاريخ
10ـ3ـ2015م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

تقدم إلدارة األحوال املدنية في
الدمام املواطن ـ عبده يحي عبده
ساملي حنتول رقم السجل املدني
 1013487770بطلب تغيير اسمه من
ـ عبده يحي عبده ساملي حنتول إلى
ـ عبدالعزيز يحي عبده ساملي حنتول
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
على ذلك فليتقدم مبعارضته خالل
شهر من تاريخ االعالن.

يعلن /ـ اسد علي محمد سليم
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  GX1817812صادر بتاريخ
18ـ4ـ2016م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

يعلن /ـ محمد امير محمد اخلالدي
ميني اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  07099343صادر من جدة يرجى
ممن يجده تسليمه للقنصلية اليمنية

جدة

صورة التقطت أمس إلدينسون كافاني العب سان جرمان
مع طفلة من مشجعي الفريق بعد التدريبات
(المركز اإلعالمي ـ سان جرمان)


مكة

0503529765 0502964436 0502252794 0504330404

يعلن /ـ عضوب عبطان حمدان
الشمري عن فقدان لوحة سيارة
مرسيدس راس موديل 2006م اللون
ابيض رقم اللوحة (ب د ح )6614
يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها
مشكوراً.

يعلن /ـ عبدالقادر عوض صالح
الريدي ميني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  05667208صادر
من جدة يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية اليمنية بجدة مشكوراً.

خوض  128نادي ًا  647مباراة

شتوتجارت ـ األملانية

الرياض

يعلن /ـ إيهاب محمد عبداهلل محمد
مصري اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  A18709530صادر من
مصر يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية املصرية بجدة مشكوراً.

كشفت صحيفة "الصن" أمس ،عن نية إدارة أتلتيكو مدريد
التعاقد الفوري مع إدينسون كافاني العب باريس سان
جيرمان ،بعد ساعات من إعالن أنطوان جريزمان رحيله عن
الفريق.
وقرر املهاجم الفرنسي ترك النادي على الرغم من جتديد
تعاقده منذ أقل من عام ،مع وجود توقعات باتفاقه مع
برشلونة ودفع النادي الكتالوني الشرط اجلزائي املقدر
بقيمة  125مليون يورو.
وأبلغ سيميوني إدارة نادي أتلتيكو بضرورة التوقيع مع
مهاجم جديد خالل امليركاتو الصيفي ،لذلك وضع الفريق
عدة بدائل جاء على رأسها كافاني مهاجم سان جيرمان.

شتوتجارت
يضم كارازور

أعرب السلوفيني جان أوبالك ،حارس مرمى
نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني لكرة القدم ،عن
رضاه عما قدمه املوسم اجلاري مع فريقه. ،
وقال أوبالك أمس" :موسمي كان جيدا ً إلى
حد كبير ،ال أقول إنه كان ميكن أن يكون
أفضل من هذا ،لكنني سعيد به ،أشعر
باالمتنان حيال زمالئي وحيال جميع الناس الذين
ساعدوني من أجل احلصول على هذه اجلائزة".

يعلن /ـ محمد حافظ محمد موافي
مصري اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم  A20712659صادر بتاريخ
7ـ8ـ2017م يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية املصرية بجدة مشكوراً.

مدريد ـ الرياضية

الـ ،36أنها ترفض اإلصالحات املقترحة
في موقف ليس باجلديد ،إذ سبق لبيتر
بيترز نائب رئيس الرابطة أن أعلن عن
رفض اخلطط املزعومة من قبل األندية
األوروبية الكبيرة إلدخال إصالحات
جذرية على مسابقة دوري أبطال أوروبا.

اعتماد نظام الصعود والهبوط

مدريد ـ األملانية

مفقودات ..مفقودات

أتلتيكو
يالحق كافاين

يعلن /ـ محمد افضل محمد اقبال
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  FL9995461يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ محمد عمران بشير احمد
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  EP1223342يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ وسيم اكرم محمد اكرم

باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  CF1325852يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ محمد عمر مالك مالك
قمر اجلبار باكستاني اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم BN0760292
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
الباكستانية بجدة مشكوراً.

ذلك فليتقدم مبعارضته خالل شهر
من تاريخ هذا اإلعالن.
يعلن /ـ محمد ياسر صديق مدثر
عن فقدان شهادتني كشف درجات
للصف العاشر واحلادي عشر من
مدرسة نافذة املستقبل العاملية منهج
امريكى يرجى ممن يجدهما تسليمهما
ملصدريهما أو ج0536347620 :
مشكوراً.

يعلن /ـ فضل كرمي رحمت
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BQ4953921يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ قل ناز ولد علي زمان
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  AK9916643يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ سيف الرحمن صهيب غل
باكستاني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  DB9156092يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ عمران أحمد خان هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  L3017472صادر من باتنا
في 19ـ9ـ2013م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الهندية بجدة
مشكوراً.

تقدم إلدارة األحوال املدنية في جدة
املواطن ـ فرحه على عبداهلل آل
معجب الغامدي رقم السجل املدني
 1008377218رقم امللف “احلفيظة”
 16339تاريخها 5ـ7ـ1406هـ
مصدرها بلجرشي بطلب تعديل اسمه
من ـ فرحه على عبداهلل آل معجب
الغامدي إلى ـ راشد على عبداهلل آل
معجب الغامدي فمن له معارضة على

يعلن /ـ ALAM MATUBBER BAREK
 MATUBARبنغالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم AG 3182738
صادر من دكا يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية البنغالديشية بجدة
مشكوراً.

يعلن /ـ

SHOHAGH MIAH ZAHOR MIAH

بنغالديشي اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم  BL 0257742صادر من دكا
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
البنغالديشية بجدة مشكوراً.

ابنته ـ ايال رقم الشهادة 2369ـح
تاريخ تسجيلها 18ـ1ـ1436هـ
صادرة من الرياض يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصدرها مشكوراً.

يعلن /ـ MD SOHEL SHAYEDUR
 RAHMANبنغالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم BM 0951178
صادر من دكا يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية البنغالديشية بجدة
مشكوراً.

يعلن /ـ محمد سالم باوزير عن
فقدان املوافقة املبدئية على نقل
صيدلية محمد سالم باوزير الى
شركة أميرة الطبية والتي حتمل رقم
 01410103006103217والواقعة بحي
املرقب شارع ابي ايوب األنصاري
الصادرة من وزارة الصحة بالرياض
يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها
مشكوراً.

يعلن /ـ ABUL KASHEM CHODHURY
 ALTAF MIAH CHODHURYبنغالديشي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  BC 0886183صادر من دكا
يرجى ممن يجده تسليمه للقنصلية
البنغالديشية بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ محمد سجاد بشير احمد
باكستاني اجلنسية يحمل إقامة رقم
 2267268130وجواز سفر رقم
 BG5577563عن تعديل اسمه في
اجلواز واالقامة من ـ محمد سجاد
بشير احمد إلى ـ شهزاد بشير احمد
وللعموم جرى النشر.

يعلن /ـ عبدالرحمن بن عمر بن
عبدالعزيز بن االمير سعودي
اجلنسية عن فقدان دفتر العائلة
رقم  1042434819النسخة االولى
مصدرها الرياض يرجى ممن يجده
تسليمه ملصدره أو ج0500740082 :
مشكوراً.
تقدم ملكتب األحوال املدنية بالرياض
املواطن ـ تركي عيدان مفرح العبدلي
الفيفي رقم السجل املدني لصاحب
العالقة  1114071036طالبا ً التعديل
في اسمه االسم في السجل قبل
التعديل ـ تركي عيدان مفرح العبدلي
الفيفي االسم في السجل بعد التعديل
ـ تركي ناصر مفرح العبدلي الفيفي
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
مبعارضة خالل شهر من تاريخ هذا
اإلعالن.

1

يعلن /ـ اشرف مروان الراغب
سوري اجلنسية إقامة رقم
 2296870526عن فقدان شهادة ميالد

يعلن /ـ عامر عبدالشكور مستفيض
الرحمن اجلنسية ميامنارـ جواز
بنجالدش عن فقدان هوية مقيم رقم
 2210160343صادرة من مكة املكرمة
يرجى ممن يجدها تسليمها ملصدرها
مشكوراً.
يعلن /ـ محمد علي حسان السفياني
ميني اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  04342569صادر من اليمن
يرجى ممن يجده تسليمه للسفارة
اليمنية أو ج 0502335486 :مشكوراً.
يعلن /ـ محمد سعود علي الصبيحي
سعودي اجلنسية يحمل بطاقة أحوال
رقم  1010628731عن فقدان شهادة
دبلوم املعهد الثانوي التجاري للعام
الدراسي 1418هـ يرجى ممن يجدها
تسليمها ملصدرها مشكوراً.
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تقرير :محمود وهبي

ولت
ال يشبه تاريخ دوريات كرة القدم الكربى حول العامل حارضها ،فالرصاع يف بلدان كثرية وقبل عقود طويلة انحرص بني أندية كانت عمالقة ،وتح ّ
مع مرور الزمن إىل أندية مجهولة بقيت يف ظل التاريخ ،ومنها من مل يعد موجودًا يف يومنا هذا .يف األرجنتني وقبل بروز نجم بوكا جونيورز
وج بـ  10ألقاب قبل أن يوصد أبوابه عام  ،1913وقصة نادي
وريفربليت والكبار اآلخرين ،سيطر نادي ألومني عىل الدوري قبل أكرث من مئة عام ،وت ُ ّ
اسم من الذاكرة .وتتطرق “الرياضية”
وج بـ  6ألقاب يف الدوري هناك قبل أن يخرس رخصته االحرتافية ،ليبقى
اً
روبيه يف فرنسا ال تختلف ،فهو تُ ّ
يف التقرير التايل إىل  7أندية كانت يف أحد األيام االسم األصعب ،إىل أن فقدت بريقها كل ًيا لتصبح مجرد اسم عىل ورق التاريخ.
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أبطال يف ظل التاريخ
أندية فقدت بريقها وأصبحت جزءا من ذاكرة املجد
ألومني

نُظّمت النسخة األوىل من الدوري األرجنتيني
وجت أندية مغمورة مل تعد
عام  ،1891وت ّ
موجودة اليوم بأول  20لقبًا هناك ،وعىل رأسها
نادي ألومني الذي تأسس عام  ،1898وتوقف
عن العمل بسبب مشكالت داخلية عام  ،1913لكنه
حقق قبل توقفه لقب الدوري يف  10مناسبات،
وهو الرقم الذي يضعه حتى يومنا هذا أمام

برو فريتشيليل

سيطر نادي برو فريتشيليل عىل أجواء املنافسة
يف األعوام األوىل لبداية العهد الكروي يف
إيطاليا ،وحقق لقب الدوري اإليطايل  7مرات بني
عامي  1908و ،1922لكنه بدأ باالنحدار بعد ذلك،
ْ
ليهبط من الدرجة األوىل عام  ،1935دون أن ينجح
يف العودة إليها .ويلعب النادي القادم من مدينة
فريتشيليل الصغرية يف دوري الدرجة الثالثة

 RCروبيه

وج نادي أر يس روبيه بلقب الدوري الفرنيس 5
تُ ّ
عامي  1902و ،1908وأضاف إىل سجالته
مرات بني
ْ
سادسا عام  ،1947لكنه دخل بعد ذلك يف
لقبًا
ً
دوامة من املعاناة ،ليخرس رخصته االحرتافية
عام  1963مع استمراره يف الهبوط ،فقرر أن
يوصد أبوابه بعد دمجه مع نا ٍد آخر حمل تحت اسم
روبيه فوتبول ،الذي عاىن بدوره من مشكالت

سندرالند

اعتىل  24ناديًا مختلفًا منصة الدوري
اإلنجليزي ملرة واحدة عىل األقل منذ
تأسيسه ،لكن  13من هذه األندية ال توجد
يف دوري الدرجة األوىل هذا املوسم،
من بينها نادي أستون فيال الذي حقق لقب
علم بأنه يلعب حاليًا
الدوري يف  7مناسبات،
اً
يف مصاف أندية الدرجة الثانية .ويُعد نادي

لوكوموتيف اليبتزيج

حقق نادي لوكوموتيف اليبتزيج لقب الدوري
األملاين يف نسخته الرسمية األوىل عام ،1903
وأضاف إىل حائط إنجازاته لقبني آخرين بحلول عام
وج بلقب كأس أملانيا عام .1936
 ،1913قبل أن يُت ّ
وتأثر النادي الذي كان يُعرف باسم  VfBاليبتزيج
بوجوده يف الشطر الرشقي ألملانيا بعد الحرب
العاملية الثانية ،فلم ينجح باملشاركة يف دوري

 HVVدين هاج

يحتل نادي  HVVدين هاج املركز الرابع يف ترتيب
أكرث األندية فوزًا بالدوري الهولندي عرب التاريخ
خلف الثاليث أياكس وآيندهوفن وفينورد ،عىل
الرغم من مرور أكرث من  100عام عىل فوزه
بلقبه األخري .وحقق هذا النادي ألقابه الـ  10يف
الفرتة التي سبقت الحرب العاملية األوىل ،ثم
هبط إىل الدرجة الثانية عام  1932دون أن يعود

تريول إنسربوك

تختلف قصة نادي فاكر إنسربوك عن بقية األندية
يف هذا التقرير ،فهو عرف نجاحات يف العرص
الحديث لكرة القدم بد ًءا من السبعينيات حتى
مطلع األلفية الجديدة ،فهو حقق لقبه العارش
يف الدوري النمساوي عام  2002بقيادة يواكيم
لوف املدرب الحايل للمنتخب األملاين ،وهو
العام نفسه الذي أعلن النادي فيه إفالسه،
الدوري

أندية عريقة مثل إستوديانتس ونيولز أولد بويز
وروزاريو سنرتال .وحقق نادي لوماس أثليتيك
اللقب األرجنتيني  5مرات يف غضون  6مواسم
بني  1893و ،1898لكن هذا النادي ينشط حاليًا كنا ٍد
علم بأنّه حقق
لرياضتي «الرجبي» و»الكريكيت»،
اً
ْ
لقب الدوري األرجنتيني يف الكريكيت يف 21
مناسبة.
العبو نادي
ألومني
الذين حققوا
اللقب الثالث
لناديهم
في الدوري
األرجنتيني
عام 1902

علم بأنه أمىض املواسم الـ  4املاضية يف
حاليًا،
اً
الدرجة الثانية ،دون أن يحقق حلم العودة إىل
األوىل .ومن بني األندية األخرى التي خفت نجمها
يف إيطاليا ،نادي كاسايل الذي فاز بالدوري
عام  ،1914وهو يف الدرجة الرابعة اليوم ،ونادي
نوفيزي الذي حقق اللقب عام  ،1922وهو يلعب
يف مصاف أندية الدرجة الخامسة حاليًا.

مادية ليوصد أبوابه هو اآلخر عام  .1995وحقق
نادي ستاندارد أثليتيك لقب الدوري الفرنيس
علم بأنّه نا ٍد بريطاين اجتامعي،
يف  5مناسبات،
اً
لكن هذا النادي ال ميارس كرة القدم حاليًا ،كام
وج نادي هيلفيتيك مارسيليا باللقب الفرنيس
تُ ّ
 3مرات ،قبل أن يتوقف عن العمل بشكل نهايئ
عام .1932

صورة من
عام 1909
لالعبي
فريق برو
فيرتشيللي

سندرالند أبرز األبطال السابقني الذين يقفون
بعيدًا عن املنافسة يف الوقت الجاري،
وج بلقب الدوري  6مرات
فالنادي الذي ت ُ ّ
علم بأنّه لقبه
يلعب حاليًا يف الدرجة الثالثة،
اً
األخري يعود إىل موسم  ،1935-1936إىل جانب
نادي بورتسموث الذي حقق لقب الدوري
اإلنجليزي يف مناسبتينْ .

الدرجة األوىل مبسامه الجديد “بوندسليجا”
سوى مرة واحدة يف موسم ،1993-1994
وغادره عىل الفور مع متركزه يف أسفل الرتتيب،
علم بأنه حقق ألملانيا الرشقية لقب كأس
اً
إنرتتوتو األوروبية عام  ،1966وبلغ نهايئ كأس
أبطال الكؤوس عام  1987قبل أن يسقط أمام
أياكس.

العبو
سندرالند
مع درع
كأس االتحاد
اإلنجليزي
عام 1937

إليها .واستمر تراجع  HVVدين هاج مع مرور
األعوام ،حتى هبط إىل الدرجة السابعة عام
 ،2010وهو يلعب حاليًا كنا ٍد للهواة .ومن ناحية
وج نادي أمستلز بروجريس بأول لقب
أخرى ،تُ ّ
رسمي يف الدوري الهولندي ،وأضاف بعد ذلك
 4ألقاب إضافية ،لكنه قرر إيقاف فريق كرة القدم
واالستمرار برياضة “الكركيت” عام .1914
نادي
لوكوموتيف
اليبتزيج حقق
لقب النسخة
األولى من
الدوري
األلماني عام
1903

فأوصد أبوابه إىل غري رجعة .وتأسس هذا النادي
عام  1915تحت اسم فاكر إنسربوك ،وحقق  5ألقاب
يف الدوري تحت هذا االسم يف السبعينيات،
وغيرّ اسمه عام  1986إىل شفاروفسيك تريول،
وعرف مرحلة أخرى من النجاح مع إرنست هابل
املدرب النمساوي العريق ،قبل أن يغيرّ اسمه
مرة أخرى إىل تريول إنسربوك بني  1993و.2002
عدد األلقاب

النادي

الوضع الحالي

10

مل يعد موجودًا

7

الدرجة الثالثة

French Champions

 RCروبيه

6

مل يعد موجودًا

English Champions

سندرالند

6

الدرجة الثالثة

3

الدرجة الرابعة

 HVVدين هاج

10

نا ٍد للهواة

تريول إنسربوك

10

مل يعد موجودًا

Argentine Champions

ألومني
برو فريتشيليل

Italian Champions

لوكوموتيف اليبتزيج

German Champions
Dutch Champions
Austrian Champions
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يوميات
رمضانية
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مأدبة
إفطار

حفر الباطن ـ طالل القطيني

نظم األمير منصور بن محمد بن سعد ،محافظ حفر
الباطن ،مأدبة إفطار في مقر جمعية رعاية األيتام بحفر
الباطن “تراؤف”.
وكان في استقبال احملافظ أعضاء مجلس إدارة اجلمعية.
ثم تناول وأبناؤه األيتام وجبة اإلفطار.
عقب ذلك اطلع احملافظ على مرافق اجلمعية ،واستمع لشرح
موجز عن خدماتها وبرامجها البنائية التربوية والتعليمية
واالجتماعية التي تقدمها أليتام حفر الباطن.

بسطة العائلة تكسب
صورة التقطت أمس لبسطة عائلة السيدة شذى لبيع األطعمة الرمضانية في حي األحمدية في جدة حيث يظهر اإلقبال الكبير عليها من سكان الحي

تصوير :عبد هللا الفالح

فكرة عابرة تتحول إىل مرشوع رمضاين ناجح

املرشوع
بسطة
رمضانية
البداية:

2017
الموقع:
حي األحمدي
في جدة

صورة التقطت أمس األول لجانب من مأدبة اإلفطار
(المركز اإلعالمي ـ تراؤف)


أبرز األطعمة:

خدمات

الفول
والسمبوسة

التطوعية

والمكرونة

املدينة املنورة ـ سعود الحبييش

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون املسجد النبوي،
ممثلة في إدارة تنسيق العمل التطوعي ،أمس األول
برنامجا ً بعنوان "تعزيز القيم واألخالق في اخلدمات
التطوعية باملسجد النبوي" ،وذلك في قاعة الشيخ عبد
العزيز الفالح باجلامعة اإلسالمية.
ويأتي البرنامج ضمن مبادرة القيم واألخالق "خير أمة"
التي أطلقها األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ،أمير
منطقة املدينة املنورة.
عنارص الربنامج

التعريف بالمسجد النبوي

إدارة الحشود البشرية

الخدمة في المسجد النبوي

التعريف بمبادرة “خير أمة”

التحديات وضغوط العمل

والعصيرات

صورة التقطت أمس للسيدة شذى تبيع الفول إلى زبائن البسطة

جدة ـ عبد السالم الشهري

تحول حديث عابر عىل مائدة إفطار عائلة السيدة
شذى عبد الحليم ،إىل بسطة رمضانية لبيع
األطعمة ،تحتل موقعاً مميزا ً يف حي األحمدية
شامل جدة ،وتجد إقباالً كبريا ً من السكان.

وتقول شذى ،مسؤولة البسطة لـ "الرياضية" :إن فكرة
املشروع ظهرت قبل عامني ،وحتديدا ً في اخلامس من
رمضان ،عندما كانت عائلتها تتناول طعام اإلفطار ،وجرى

صورة التقطت لفتيات العائلة خالل عملهن في البسطة

حديث حول إمكانية عمل بسطة لبيع األطعمة الرمضانية.
وأضافت" :حتول األمر من مجرد فكرة إلى واقع حيث
وضعنا اخلطط الالزمة وقائمة األطعمة التي سنعرضها،
وبعدها شرعنا جميعا في التنفيذ دون تردد ،وكانت النتيجة
أكثر من رائعة".
البسطة التي تعمل فيها شذى وزوجها وبناتهما وبعض
أقاربهم ،تبدأ نشاطها قبل اإلفطار بساعتني ،وتقدم الفول
والسمبوسة واملكرونة والعصيرات وباقي ما يقدم في

السفرة الرمضانية عادة.
وتقول شذى :نحن اآلن في موسمنا الثالث ،وبالطبع اختلف
األمر عما كان عليه في املوسم األول من ناحية األطباق
وكمياتها وحتى العاملني في البسطة.
وعن أطرف املواقف التي صادفتهم ،ذكرت أن أحد زبائنهم
يتردد عليهم من مسافة  20كم فقط من أجل شراء طبق
الفول ،الذي أكد لهم بأنه من ألذ أطباق الفول التي تناولها
في حياته.
رمضان
حول
العامل

صورة التقطت أمس لجانب من البرنامج التوعوي الذي
نظمته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي (واس)

ختام

نشاط

الباحة ـ الرياضية

يختتم مهرجان "فوانيس باحتنا" ،في نسخته األولى،
فعالياته اليوم بعد أن جرى متديده يومني إضافيني ملنح
السكان املزيد من الفرصة لالستماع بفعالياته.
وأوضح الدكتور زياد الزايدي رئيس اجمللس الشبابي
في الباحة ،أن متديد املهرجان جاء إلعطاء فرصة أطول
لزوار املهرجان لالستمتاع بفعالياته التي تلقى إقبالاً
متزاي ًدا من أهالي املنطقة وزوارها.
فوانيس باحتنا
المنظم :مجلس
شباب الباحة

االختتام:
الخميس

الفعاليات :فوازير ـ أسر منتجة
ـ مسابقات ـ معرض فوانيس الفن

صورة التقطت أمس ألطفال يقرؤون القرآن الكريم في أحد مساجد كابول العاصمة األفغانية التي تشهد مظاهر رمضانية الفتة خالل الشهر المبارك 

عالم :فشلت يف املطبخ

حوار :متعب العبد الهادي

تحمل ذاكرة الرياضيني أحداث ًا ومواقف
ال ت ُنىس خالل شهر رمضان املبارك.
يف هذه املساحة نستضيف اليوم
بالل عالم املعلق الريايض ،الذي
يقلّب يف حوار قصري أوراق ذكرياته
الرمضانية.

01

أمي.

03

تحرض الشوربة والسمبوسة بقوة عىل
مائدة السعوديني عىل وجه التحديد
خالل شهر رمضان  ..فامذا تفضل؟

التمر والسمبوسة.

مع صيامك لشهر رمضان املبارك ..ما
الذي مير يف ذاكرتك؟

04

يظل اإلفطار الرمضاين ممي ًزا لألرس..

أنا وزميلي عصام الشوالي أيام األردن
وجتهيزنا لإلفطار قبله بدقائق وفي األغلب

أبي وأمي.

صورة التقطت أمس األول من أرض مهرجان "فوانيس
(واس)
باحتنا"

من تتمنى أن يكون ضيفًا عىل مائدتك؟

02

تطول املسافات وتتغري األمكنة وتبقى
الذكريات حارضة ..ماذا تختزل ذاكرتك من
مشاهدات صوم خارج الوطن؟

نضطر لطلب وجبات جاهزة.

05

حدث ريايض ال ميكن أن يغيب عن ذاكرتك
يف الشهر الفضيل؟

تعليقي على مباراة مصر ورواند في تصفيات
مونديال .2010

06

تختلف مهام الشخص وتعدد
التزاماته ..كيف تتعامل مع ذلك خالل
شهر رمضان؟

ليس هناك شيء محدد ،لكن في األغلب هو
أجمل وقت لقراءة القرآن واجللوس بصفاء
وهدوء مع أسرتي الصغيرة.

(األوروبية)

