اليوم ..االتحاد يعلن رعاية جديدة

جدة ـ الرياضية

توقع إدارة نادي االحتاد عند السابعة من مساء
اليوم عق ًدا لرعاية الفريق األول لكرة القدم
مع شركة "سي هب" ،عبر مؤمتر صحافي

األربعاء  12المحرم  1441هـ
 11.09.2019العدد 11669

www.arriyadiyah.com

يحتضنه مقره.
وأوضحت لـ "الرياضية" مصادر خاصة أنه
واحد من حزمة عقود رعاية ستعلن عنها إدارة
االحتاد خالل األسابيع املقبلة.

خليلوزيتش

وأشارت املصادر إلى جناح إدارة النادي
الغربي في االتفاق على هذه الرعاية بعد
أسابيع من املفاوضات ،رافضة الكشف عن
قيمة العقد.

يرفض مغادرة أمرابط

العب النرص يستهدف الحصول عىل راحة قبل مواجهة الشباب والسد
أمرابط يف املوسم الجاري
يف الدوري:
مباراتان

مع املغرب:
مباراتان

180

87

يف األبطال:
مباراة

صنع:

دقيقة

دقيقة

90

1

دقيقة

الرياض ـ بندر العتيبي

أبلغ "الرياضية" مصدر خاص أن
البوسني وحيد خليلوزيتش ،مدرب
منتخب املغرب ،رفض طلب نور
الدين أمرابط ،مبغادرة معسكره
األحد املايض ،والعودة إىل
الرياض ،لاللتحاق باستعدادات النرص
قبل مواجهة الشباب ،الجمعة
املقبل ،ضمن الجولة الثالثة من
دوري كأس محمد بن سلامن
للمحرتفني.

صورة التقطت أمس لعبد العزيز النهدي مدير المركز اإلعالمي في األهلي وأحمد بامعوضة الرئيس التنفيذي للنادي ومنصور بن مشعل المشرف العام على الكرة وعبد الصمد القرشي نائب
تصوير :وهبان خبتي
الرئيس ووليد سعيد اإلعالمي أثناء متابعتهم تدريب الفريق 

األهيل

 2لعب

يستقبل فيكتور
جدة ـ عبدالله أحمد

جتهز إدارة النادي األهلي استقبالاً للبرازيلي فيكتور
ّ
سيموس ،املهاجم السابق للفريق األول لكرة القدم ،بعدما
أبلغها بقدومه إلى جدة ،فجر اجلمعة املقبل ،واعتزامه حضور
مواجهة السبت أمام الوحدة ،ضمن اجلولة الثالثة من دوري

1

فاز

1

تعادل

 3سجل
 2تلقى

كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ووفقً ا ملصادر خاصة بـ "الرياضية" ،ينوي سيموس
البقاء في املدينة الساحلية ملدة أسبوعني ،إلمتام بعض
األعمال اخلاصة به ،فضلاً عن دعم فريقه السابق من ملعب
مدينة امللك عبد اهلل الرياضية "اجلوهرة املشعة" ،خالل

األهيل يف الدوري

وسأل أمرابط مدربه ،بحسب املصدر
إضافيا في
يوما
نفسه ،االكتفاء بالبقاء ً
ً
املعسكر ،عقب جتربة بوركينا فاسو
اجلمعة املاضي ،التي لعب خاللها
اجلناح األمين  62دقيقة ،لكن طلبه قوبل
مبمانعة من البوسني ،على الرغم من
إبعاده عن التشكيل األساسي لـ "أسود
األطلس" في املباراة التجريبية الثانية
أمام النيجر أمس.
ووفقً ا للمصدر ،استهدف الالعب البالغ
عاما ،احلصول على راحة كافية قبل
ً 32
خوض مواجهتني صعبتني مع النصر
خالل  4أيام ،أوالهما أمام الشباب،
اجلمعة ،وثانيتهما ضد السد القطري
اإلثنني املقبل في إياب ربع نهائي دوري
أبطال آسيا.
ومتنح لوائح االحتاد الدولي لكرة
القدم املنتخبات الوطنية ،حق االحتفاظ
بالعبيها حتى نهاية فترة أيام فيفا
حاليا.
اجلارية
ً

املباراة.
عاما ،إلى األهلي في يناير
38
ا
حالي
البالغ
سيموس،
وانضم
ً
ً
قادما من بوتافوجو البرازيلي ،وظل بني صفوفه ثالثة
ً ،2010
أعوام حقق خاللها كأس خادم احلرمني الشريفني مرتني ،وفاز
بلقب هداف الدوري  2011ـ .2012

 5أيام

تحسم عودة بن يوسف

الدمام ـ الرياضية

صورة التقطت أمس لناصر العمران العب وسط المنتخب األولمبي يحاول استخالص الكرة من طاهر محمد طاهر
(المركز اإلعالمي ـ المنتخب السعودي)
مهاجم المنتخب المصري خالل تجربة خسر فيها األخضر بهدف نظيف

األوملبي

ما
كأس آسيا تحت  23عا ً

يخطط عىل الصني
الرياض ـ مازن العرسج

تدرس إدارة املنتخبات السعودية السنية مشاركة األخضر األوملبي في دورة جتريبية دولية في
الصني ،الشهر املقبل ،خالل فترة أيام "فيفا" ،من أجل إعداده خلوض نهائيات كأس آسيا ،املقررة
في تايالند ،يناير  ،2020وفق مصادر خاصة بـ"الرياضية".
وأنهى املنتخب أمس معسكرًا قصيرًا انقسم بني مدينتي الطائف والقاهرة ،لعب خاللَه مواجهتني
جتريبيتني أمام نظيره املصري ،يومي السبت والثالثاء املاضيني.
وأبانت املصادر نفسها أن املعسكرين املتبقيني لألخضر ،واملقررين في نوفمبر وديسمبر املقبلني،
أيضا ،على أن ميت ّد الثاني إلى موعد املغادرة صوب تايالند للمشاركة في
حتدَّدا خارج السعودية ً
النهائيات اآلسيوية .يجدر بالذكر أن قرعة البطولة ،املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو ،ستجرى مراسم
سحبها في  26سبتمبر اجلاري في ماليزيا.

المضيف
تايالند
الموعد :يناير

2020
الفترة :يناير

 8ـ 26

عدد المنتخبات

16
القرعة :سبتمبر

26

كثّف وكيل التونسي فخر
الدين بن يوسف ،مهاجم
فريق االتفاق األول لكرة
القدم ،اتصاالته ،إلحضار
عرض مناسب لالعب من
دوري بالده ،قبل األحد
املقبل ،موعد إغالق نافذة
االنتقاالت الصيفية هناك،
وفق مصادر خاصة
بـ "الرياضية".
وحترك الوكيل استجابة
لضغوط اإلدارة االتفاقية
التي أبلغته بضرورة البحث
عن عروض لتسويق موكله،
رغبة في التخلص من راتبه
البالغ  400ألف دوالر سنويًا.
عرضا
وتلقى فخر الدين
ً
وحي ًدا في الصيف ،ق ّدمه
القادسية الكويتي ،مت
رفضه بداعي ضعف الراتب
السنوي املقرر لالعب ،الذي
قُدِّر بـ  150ألف دوالر طبقً ا
للمصادر نفسها.

صورة التقطت أمس لخالد العطوي مدرب االتفاق يستحوذ على الكرة في تدريبات
(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)
الفريق وسط ضحكات حامد الغامدي العب الوسط

سبتمرب

يكمل ملعب الرائد

بريدة ـ نايف البدراين

متخصصة تعاقدت معها إدارة نادي الرائد،
تَفرُغ شركة
ِّ
من أعمال صيانة ملعبه ،قبل نهاية سبتمبر اجلاري ،حسبما
أفادت لـ "الرياضية" مصادر مطلعة.
ووفق املصادر نفسها ،أجنزت الشركة جز ًءا كبيرًا من خطة
جتهيز امللعب ،بعد نحو شهر ونصف الشهر من بدء أعمالها

مباريات الرائد خالل سبتمرب
أبها

التعاون

الفيحاء

14

19

28

تم تأجيلها

ميدانيا ،في وقت اضطر فيه الفريق إلى إجراء تدريباته على
ً
ملعبي نادي البكيرية وأكادميية اجلفن.
وعانى ملعب نادي الرائد سوء األرضية ،وضعف اإلضاءة
منذ املوسم املاضي ،فيما حالت انتخابات مجلس إدارة
النادي دون البدء في معاجلتهما مبكرًا خالل إجازة
الصيف.
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علقوين
حتى آخر ثالث
ساعات

فيتوريا
أبلغني أنه
يحتاج َّ
إيل

تعاملهم
معي غري
احرتايف

اإلدارة
رمت بكل يشء
عىل السويلم
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السامل:

مساعد العبدلي

alabdaly.messad2197@hotmail.com

الزمالك
املحتكر

ـ حقق فريق كرة القدم يف نادي
الزمالك بطولته “املفضلة” التي
اعتاد احتكارها يف السنوات األخرية
عندما فاز بكأس مرص متغل ًبا عىل
الضيف الجديد واملتطور “برياميدز”.

ـ اللقب الذي حققه الزمالك مساء األحد
هو السابع والعشرون على صعيد كأس
مصر بل إن الزمالك حقق هذا اللقب 6
مرات في آخر  7مواسم وهذا يؤكد عالقة
قوية بني الزمالك والكأس لدرجة أن اللقب
بات “احتكارًا” زملكاويًا.
ـ والشيء بالشيء يذكر فالزمالك أصبح
“آخر” فريق يحقق اللقب وهو املتمسك
بلقب “أول” فريق يحقق كأس مصر قبل
قرابة  100عام.
ـ فريق كرة القدم في نادي الزمالك حقق
“خالل أقل من عام” ثالث بطوالت بد ًءا من
كأس السوبر السعودي “أكتوبر ”2018
مرورًا بكأس الكونفدرالية اإلفريقية
“مايو  ”2019انتها ًء بكأس مصر “سبتمبر
 ”2019وهذه املنجزات ال ميكن أن تتحقق
من باب الصدفة أو احلظ بل نتيجة عمل
كبير داخل البيت الزملكاوي “القلعة
البيضاء”.
ـ نادٍ يجلس على كرسي رئاسة مجلسه
شخصية متميزة كاملستشار مرتضى
منصور ال ميكن أن نستغرب حتقيقه.
ـ مرتضى منصور أعطى ويعطي
مثالاً ألهمية رئيس النادي “القانوني”
واملتحمس لرفعة ناديه واملؤمن مبنح
الصالحيات وتوفير املتطلبات.
ـ يدافع عن ناديه من خالل موقعه
كمستشار فال يسمح بتجاوز اللوائح
داخل النادي أو خارجه ويعمل بحماس
منقطع النظير ليكون النادي في أفضل
صوره سواء على صعيد املنشآت أو حتى
االهتمام باأللعاب الرياضية وليس فقط
“تطويرها” بل جعلها مهيأة للمنافسة
وحتقيق البطوالت احمللية واخلارجية.
ـ على صعيد “منح” الصالحيات
فاملستشار مرتضى منصور ال يتردد
في منح الصالحيات لكل العاملني في
كل األلعاب وأهمها كرة القدم عندما منح
“جنله” أمير مرتضى صالحيات اإلشراف
على كرة القدم وكان نعم االختيار فقد
جنح هذا الشاب “خالل فترة قصيرة” أن
يقدم فريقً ا كرويًا متميزًا يحقق البطوالت
ويبحث عن املزيد منها.
ـ لكن “منح” الصالحيات ال يعني ترك
“الرقابة” فاملستشار مرتضى منصور
“يراقب” عن قرب العمل ويسعى جاه ًدا
إلى االستفسار وحتى اإلصالح إن لزم
األمر.
ـ أما توفير املتطلبات فلم يبخل مرتضى
منصور في توفير كل متطلبات “كل
األلعاب” من جنوم ومدربني متميزين ألنه
موقعا
“أي املستشار” ال يرضى للزمالك
ً
غير القمة واملقدمة.
ـ على صعيد النادي االجتماعي فقد
“صنع” مرتضى منصور ناديًا قد ال جنده
على مستوى العالم هذا خالف “فائض”
مالي في امليزانية وصل إلى  170مليون
جنيه “ 40مليون ريال” ..هكذا هو الزمالك.

عبدالله
السامل

وقعت
عقدين
مع النرص
املهاجم القضية
يكشف تفاصيل
أزمته ويتحدث
عن  6ماليني
حوار :حسام النرص
برز عبدالله السامل ،مع فريق الخليج بشكل الفت للنظر،
عىل يد خالد املرزوق املدرب السعودي .وخاض تجربة
احرتافية بنظام اإلعارة مع نادي االتفاق قبل أن يعود
ويشهد صعود الخليج إىل دوري املحرتفني ،ليجد نفسه
مطلوبًا يف الفيحاء ،ومنه انتقل إىل النرص يف صفقة

01

بات عبدالله السامل حديث الشارع
الريايض ،ما القضية؟

في فترة االنتقاالت الشتوية 2018ـ2019
تلقيت عددًا من العروض وفضلت من بينها
عرض النصر الذي ينص على تفعيل بند الشراء
واألفضلية في حال وجود توصيات فنية من
فيتوريا مدرب الفريق ،وبعد موافقة جميع
األطراف "الفيحاء ،النصر" انتقلت بنظام
اإلعارة.

02

ماذا حدث بعد ذلك؟

وقعت مع النصر عقدين ،األول إعارة حتى
نهاية املوسم ،واآلخر عقد انتقال في حال تفعيل
بند الشـراء الذي كان ينص على تفعيل البند
قبل األول من يونيو  ،2019وهو ما حدث ،إذ
أرسل النصر خطاب التفعيل واخلطاب متداول
في وسائل التواصل االجتماعي بتوقيع أحمد
البريكي بتاريخ  2مايو  ،2019وعندها بارك لي
فيتوريا بنفسه وبقية زمالئي العبي النصر في
التدريب.

03

تاريخ امليالد

 19ديسمبر 1992
الطول

الوزن

183

75

السرية الحالية

هل أنت متأكد من هذا األمر؟

متأكد كما أنني متأكد من اسمي ،فيتوريا
واجلهاز الفني أبلغوني ببرنامج خاص أعمل عليه
في فترة اإلجازة كوني كنت أشارك مع الفريق
وأنا مصاب ،والتزمت بالبرنامج في أحد املراكز
في الواليات املتحدة األمريكية التي كنت أقضي
يوما.
فيها إجازتي اخلاصة ملدة ً 26

العب نادي الخليج من سن البراعم حتى
نهاية موسم 2016

04

الممتاز مع ناشئي الخليج 2009

نعم ،في معسكر الفريق في البرتغال كنت األول
بالنسبة إلى فيتوريا كوني املهاجم الوحيد
بعد تأخر انضمام املغربي حمداهلل ،فقدمت
مستوى أكثر من جيد ج ًدا وسجلت في املباريات
التجريبية بعدها أصبت وعدت في املباراة
التجريبية األخيرة قبل دخول املعترك اآلسيوي.

الصعود من دوري المناطق إلى

مثل االتفاق على سبيل اإلعارة في
موسم 2012
الصعود من دوري األولى إلى الدوري
الممتاز مع الخليج موسم 2015
العب نادي الفيحاء من موسم

 2017حتى 2019
إعارة إلى نادي النصر لمدة  4أشهر

من يناير  2019حتى يونيو 2019

هل عدت إىل الفريق بعد اإلجازة؟

05

ماذا عن فيتوريا هل كان يعتمد عليك قبل
دخول بطولة آسيا؟

توقع أنها ستكون بداية انطالقته الحقيقية ،غري أنه فجأة
وجد نفسه يف دوامة ال يعرف قرارها ،واستصعبت عليه
كل الطرق ملعرفة مصريه هذا املوسم ،وظل حتى هذه
اللحظة ال يعرف ألي فريق ينتمي بالطريقة النظامية
بعدما أصبح بني نار الفيحاء والنرص ،ولكن بقرار لجنة

قبل مباراة الوحدة اإلماراتي بيوم كنت من
ضمن الفريق الذي سيشارك في الفريق
و 80%كنت سأشارك في الشوط الثاني إذ
كنت من ضمن الـ  18الع ًبا ،ومن املستحيل
أن يأتي املدرب ويضع أي العب من ضمن
اجملموعة وهو خارج التشكيلة أو خارج
حساباته وهذا ما دعاني إلى التفاؤل ولم يكن
في احلسبان أن هناك قضية عالقة بني إدارتي
الفيحاء والنصر.

06

هل من املعقول أن يعتمد عليك املدرب
وهناك قضية متنعك من اللعب؟

شخصيا أنا متأكد أن املدرب لديه علم
ً
بقضيتي ولكنه أحب أن يوصل لي رسالة
بطريقة غير مباشرة أن استبعادي من آسيا
ليس بقرار فني ،إذ كان على الدوام ينصحني
ويخبرني بأني قادر على العطاء وأني بحاجة
إلى دقائق أكثر حتى أثبت قدراتي.

07

ماذا حدث يوم املباراة أمام الوحدة
اإلمارايت؟

لم أر اسمي من ضمن األسماء املشاركة،
فاستغربت من الوضع ،وأخبرني محسن
احلارثي أن املشكلة إدارية في عقدي مع
الفريق ،فتوجهت مباشرة إلى أحمد الغامدي
مدير االحتراف في النادي وأخبرني أن النصر
لم يتفق مع الفيحاء على الرغم من معرفتي أن
األمور منتهية بعد أن تأكدت من عدة أشخاص
لهم صلة باملوضوع ذاته من الطرفني.

08

إذًا معرفتك بالقضية بدأت من مباراة
الوحدة؟

صحيح ،وقبل انطالق الدوري السعودي بيوم
واحد أبلغني إداري الفريق بوجود اجتماع
في النادي ،فأخبرت بدوري وكيل أعمالي،
اجتمعنا وأخبروني أن الفيحاء يطالب مببلغ ما
بعد تفعيل بند الشراء وهو ثالثة ماليني ريال.

09

ماذا فهمت من إدارة النرص خالل
االجتامع؟

حرفيا في
ما فهمته من ممثلي النصر
ً

االحرتاف أصبح يف ليلة وضحاها الع ًبا ح ًرا يف عمر الـ ،27
قبل أن يدخل يف دهاليز قضية أجربته عىل الرحيل بعد
عدم اعرتاف الناديني بارتباطه بهام.
السامل كشف لـ”الرياضية” عن دهاليز ما حدث معه ،وأين
ستكون وجهته املقبلة.

االجتماع أن املدرب يحتاج إلى عبداهلل السالم
ولكن املشكلة مادية وباألخص في الـ 6
ماليني 3 ،ماليني للفيحاء واملتبقي هو حقوقي
خالل املوسم األول.

احملامي بأن القضية منظورة والالعب حر إذ
إن نادي النصر لم يثبت موضوع بند الشراء
أيضا لن
ووجودي مع الفيحاء أو عودتي ً
تكون نظامية بحكم أن الفيحاء تسلم خطاب
طلب النصر لتفعيل البند ،و"فيفا" يقف في
صف الالعب حتى ال يتوقف عن اللعب حلني
حل القضية.

هناك من رمى املشكلة على إدارة سعود
السويلم ،إذ إن إدارة السويلم هي التي
فعلت البند فبالتالي هي التي يجب أن تتكفل
ّ
بالصفقة ،وهناك تساؤالت ملاذا لم ترفع املبالغ
من ضمن املديونيات التي تتكفل بها الهيئة
وبالتالي فإن اإلدارة احلالية التي ستتحمل
الصفقة كاملة.

14

10

هل هذا مقنع؟

11

هل استبعادك من النرص إداري أم فني؟

املدرب فيتوريا أخبرني بعد مباراة الوحدة
فنيا وقال لي
اإلماراتي بأن السبب ليس ً
باحلرف الواحد :أنت العب مهم بالنسبة لي
وال تهتم مبا يقال في اإلعالم وحتى هذه
اللحظة أنا على تواصل مع املدرب وأكد لي أن
القضية إدارية بحتة وهو بالفعل ال يستطيع
أن يحرك أي ساكن بوجود البديل مثل
عبدالفتاح آدم وحمداهلل وأن يطالب بي في
ظل توفير اإلدارة لالعب البديل.

12

ملاذا مل تتحرك وتقبل العروض التي
قدمت منذ علمك بالقضية؟

إدارة النصر لم ترسل إلى جلنة االحتراف مبا
يفيد بعدم ارتباطهم بي إال قبل انتهاء فترة
التسجيل بـ  3ساعات ونصف الساعة فقط
ولم ترسل خطاب تفعيل بند الشراء املنشور
حاليا في وسائل التواصل االجتماعي ولو
ً
لم أكن في النادي في آخر يوم وحتدثت مع
املسؤولني ملا زلت معلقً ا بني نارين ولكن ال
أعلم ملاذا لم ترد إدارة النادي على احملامي
الذي خاطبها قبل انتهاء املدة بـ  5أيام على
األقل ،هي خاطبت الفتح فقط دون إبالغ جلنة
االحتراف.

13

ماذا بعد ذلك؟

انتهت الفترة ،وجلنة االحتراف أخبرت

رسا لتعامل النرصاويني معك
هل تجد ً
بهذه الطريقة؟

احترافيا خاصة
تعامل النصراويني لم يكن
ً
تعليقي في آخر يوم إذ رفضت العديد من
العروض باملميزات التي كنت أرغب فيها لكني
متسامح وأعرف نوايا البعض منهم وكل
شيء يأتي لي هو مكتوب لي من رب العبـاد.

15

هل لك حقوق مل تدفع من إدارة النرص؟

لم أتسلم مكافأة حتقيق الدوري االستثنائي
على الرغم من تسلم الالعبني جميع املكافآت
املالية.

16

ماذا عن الفتح؟

أولاً أشكر إدارة نادي الفتح على ثقتها في
حاليا وحسب األنظمة أنا
عبداهلل السالم،
ً
العب حر حلني معرفة األمور ،لذلك ال أستطيع
احلديث عن هذا النادي النموذجي.

17

ما وضعك الحـايل؟

أمترن في إحدى الصاالت اخلاصة بشكل
يومي "حصتني في اليوم" ما بني لياقة
وتقوية ،وأنتظر أن يصدر قرار رسمي حتى
أمتكن من االنضمام إلى فريق الفتح.

18

ماذا عن القضية؟

وحاليا يتابع مع جلنة
محاميا،
أوكلت
ً
ً
االحتراف واحتاد القدم ،أمنياتي أن تتدخل
هيئة الرياضة بشكل عاجل حتى أعود إلى
ممارسة اللعبة بشكل نظامي وأستطيع أخذ
كل مستحقاتي املادية واملعنوية.

بطاقات الالعبني تنعش األنصار
املدينة املنورة ـ سعود الحبييش

تنفس التونسي كمال الزواغي مدرب فريق
األنصار األول لكرة القدم الصعداء بعد وصول
بطاقات الالعبني احملترفني املغربي مروان فخر
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الدين حارس املرمى والكيني ديفيد أوتشي
إضافة إلى يوسف خميس وخلف البقعاوي
ومشاركتهم مع الفريق في مباراة اليوم أمام
جدة.

واشتملت التدريبات التي جرت أمس على متارين
خفيفه واجلري حول امللعب قبل أن يجتمع املدرب
بالالعبني وسط امللعب لشرح طريقة اللعب التي
سيواجه بها فريق جدة اليوم.

عبدالكريم الزامل

@abdulkarim_zaml

ملاذا
غرد سامي؟!

غاب عن الكابنت سامي الجابر رئيس
الهالل السابق حينام غرد عرب حسابه
يف تويرت أنه هذه املرة يتحدث عن
أمور مالية ال فنية أو إدارية وهناك
فروقات شاسعة بينهام نظرا ً ألن
األمور املحاسبية ال مييش معها
الكالم اإلنشايئ "املصفوف"!

القادسية

صور التقطت أمس من مباريات الدرجة األولى ..يظهر في األولى التونسي يوسف المناعي مدرب القادسية يحتفل مع مساعديه بهدف الفوز على الكوكب ..وفي الثانية العبو الجبلين يعبرون
(المركز اإلعالمي ـ دوري األولى)
عن فرحتهم باالنتصار على حطين ..وفي الثالثة سباق على الكرة أثناء مباراة الباطن والعين

سامي حاول في تغريداته أن يتراجع
عن االتهام الذي وجهه لإلدارة السابقة
بفقدان " "170مليون ريال من ميزانية
الهالل السنوية من خالل إيهام اجلماهير
بسيناريو يخالف ما حدث صورة
وصوتًا!..
سامي حاول مترير أن املبلغ املفقود
شفهيا فقط مع رئيس الهيئة
حتدث عنه
ً
وأن األمر لم يتخذ صبغة الرسمية
وهذا غير صحيح ،وكيل هيئة الرياضة
لإلعالم والعالقات د .رجاءاهلل السلمي
يؤكد في حديثه للقناة الرياضية
السعودية "أن اجلابر رفع تقريرًا مكتوبًا
للهيئة يتضمن مفقودات بـ ""170
مليون ريال"!..
األمر اآلخر حاول سامي اخلروج من
مأزق االتهام إلى أن املبلغ كان قبل
التدقيق في امليزانية وبعدها عثروا على
املبلغ وأين صرف وهذا كالم إنشائي
محاسبيا ألن الفرق عادة
وغير مقبول
ً
بني امليزانية املدققة وغير املدققة ال يزيد
نقصا حسب القواعد
عن 1ـ ٪ 2زيادة أو ً
احملاسبية وإذا افترضنا صحة ذلك
فلماذا لم يعلن في حينه!
نحن أمام تناقض وقع فيه رئيس الهالل
السابق الذي عاد ليغرد بعد مرور عام
من إثارة القضية ،مما يثير الكثير من
التكهنات منها أنه عاد ليفتح القضية عبر
تويتر بسبب ضغوط تعرض لها منها أن
ممن طالتهم املسؤولية في هذا االتهام
اجتهوا للجهات اخملتصة إلثبات عدم
مسؤوليتهم عن ذلك وكل هذا ال ميكن
اجلزم به وعند سامي اخلبر اليقني!..
ويرى كثير من احملبني للجابر أو من
يخشون جماهيريته أن القضية أغلقت
بعد تغريداته وهذه آراء عاطفية ال عالقة
لها باملنطق والواقع الذي يقول إن من
فتح القضية هي هيئة الرياضة ومن
أيضا هي هيئة الرياضة وال عالقة
يغلقها ً
للهالل أو سامي بها في ظل أن األخير ال
يشغل أي منصب رسمي ال في الهالل
وال في الهيئة.
القضية ما زالت مفتوحة على مصراعيها
شبحا يطارد
والـ" "170مليونًا ستكون
ً
سامي والهالل إلى أن يتم البت فيه من
اجلهات اخملتصة وهي اخملولة بذلك أمام
النظام.

يتصدر ..والجيل يتقدم
الرياض ـ الرياضية

تصدر فريق القادسية األول لكرة القدم دوري األمري
محمد بن سلامن ألندية الدرجة األوىل بعد فوزه
أمس عىل ضيفه الكوكب بهدف دون مقابل سجله
النيجريي ستانيل أوهاوتيش يف الدقيقة  74يف
املباراة التي جرت يف ملعب الراكة يف الخرب ورفع
القادسية رصيده إىل  10نقاط ،ويتوقف رصيد الكوكب
عند  7نقاط بعد  4جوالت.

وفي األحساء قاد نافع السميري فريقه اجليل إلى فوز ثمني
على النهضة بهدف دون مقابل سجله في الدقيقة  ،77ليرفع
اجليل رصيده إلى  8نقاط في املركز الثاني بفارق األهداف
عن العني ،فيما جتمد رصيد الكوكب عند  7نقاط.
ورفع السميري رصيده من األهداف إلى ثالثة متساويًا في
الصدارة مع أوهاويتشي العب القادسية ومصعب ساسي
العب حطني.
وعاد العني من حفر الباطن بنقطة بعد أن تعادل مع مضيفه
حفر الباطن سل ًبا ليرفع نقاطه إلى  8نقاط والباطن إلى
الرصيد ذاته.
وجنح اجلبلني في اكتساح مضيفه حطني بثالثة أهداف دون
مقابل سجلها حسن حدوس  17وبدر البيشي  64و،77
ليرفع رصيده إلى  5نقاط ويتجمد رصيد حطني عند ثالث
نقاط.
نتائج املباريات

القادسية

VS

الباطن

VS

1
0

القادسية
 10نقاط

-

الكوكب

0

العين

0

الجيل

VS

حطين

VS

1
0

ترتيب فرق املقدمة

الجيل
 08نقاط

العين
 08نقاط

-

الكوكب
 07نقاط

النهضة

0

الجبلين

3

الباطن
 07نقاط

صورة التقطت أمس ألحمد الثنيان العب فريق الجيل يعبر عن فرحته بعد الفوز على النهضة مع نافع السميري زميله مسجل
(المركز اإلعالمي ـ دوري األولى)
الهدف الوحيد في المباراة

استعداد خاص

كرة جميلة

خطوة أوىل

مستوى وسمعة

"كل املباريات املقبلة صعبة وتتطلب
خاصا .دوري األوىل طويل
استعدادًا
ً
وفقدان أي نقطة رمبا يكلف الكثري
مستقبلاً  .أنا واثق من أن الالعبني
سيؤدون ما عليهم وسيحققون تطلعات
جامهريهم".
سالم الجهني
رئيس األنصار

"من أجل املنافسة عىل الصعود يجب
أن نعمل عىل استمرار االنتصارات.
صحيح أن املجزل يحتل املرتبة األخرية
يف جدول الرتتيب لكنه يقدم كرة
جميلة ويجب أال نستهني بذلك".

"الفريق ما زال بعيدًا عن مستوياته الفنية
املعروفة .التعاقد مع الوطني يوسف
عنرب لقيادة الجهاز الفني خطوة أوىل
يف طريق العودة إىل تحقيق النتائج
اإليجابية بد ًءا من مباراة اليوم أمام نجران".

ء صع ًبا أمام أحد؛
"نتوقع أن نخوض لقا ً
ألن اللقاء يهم الفريقني اللذين ميلكان
العبني مميزين ويتطلعان إىل تقديم
املستوى الذي يليق بسمعتهام .نحن
الالعبني سيكون هدفنا النقاط الثالث".

محمد العلوي
مشرف قدم أحد

البرازيلي إدواردو
العب الطائي

نوافذ:
ـ عبداهلل بترجي أكد أن هناك ناديًا
يفاوض الالعب الربيعي في معسكر
املنتخب وعقده سارٍ ،ال هيئة الرياضة
وال احتاد القدم اتخذا اإلجراءات الرسمية
مبطالبته بالبينة ومعاقبة النادي اخملالف
أو تكون باطلة وإصدار عقوبة بحقه.
وعلى دروب اخلير نلتقي.

مبارك الصقور
العب نجران

سباق برازييل

ينعش معركة الطايئ واملجزل
الرياض ـ مازن العرسج

صورة التقطت أمس األول لالعبي الخليج ينفذون تمارين لياقية

الخليج يسلم املكافآت

(المركز اإلعالمي ـ الخليج)

الدمام ـ أحمد الداود

سلمت إدارة اخلليج مكافأة الفوز على اجلبلني في اجلولة الثالثة بالدوري لالعبي الفريق األول
لكرة القدم أمس األول وذلك لتحفيزهم قبل مباراة النجوم في اجلولة الرابعة من دوري األمير
محمد بن سلمان للدرجة األولى.وكان اخلليج أجرى مرانه األخير أمس في ملعب النادي استعدادًا
للقاء النجوم اليوم بعد تعذر إجراء التمرين األخير على ملعب املباراة إذ شدد املدرب الكرواتي ألني
على ضرورة عدم االستعجال في املباراة وعدم ارتكاب أي خطأ في اجلانب الدفاعي.

تستكمل اليوم مباريات اجلولة
الرابعة من دوري األمير محمد بن
سلمان ألندية األولى بـ 6مواجهات
إذ يتطلع فريق الطائي األول لكرة
القدم إلى حتقيق انتصاره الثاني
على التوالي حينما يستضيف على
ملعبه نظيره اجملزل في حائل وهي
متسلحا
املواجهة التي يدخلها الطائي
ً
مبهارة العبه وهدافه البرازيلي
لويز إدواردو فيما يبرز في اجملزل
البرازيلي جوسيمار ليما.
ويدخل فريق اخلليج موقعته أمام
مضيفه النجوم وهو ميلك بني
صفوفه الغاني صامويل سارفو
فيما ميلك النجوم البرازيلي إدقار
جوميز .ويستقبل فريق الشعلة
نظيره الثقبة في اخلرج فيما يالقي
جنران نظيره أحد على ملعبه في
جنران ويحل فريق البكيرية ضيفً ا
على التقدم في عنيزة وأخيرًا يلتقي
األنصار مع جدة في املدينة املنورة.

VS

الطايئ

املجزل

الملعب

مدينة األمري عبدالعزيز بن مساعد
يف حائل

07:05

التوقيت

VS

النجوم

مدينة األمري عبدالله بن جلوي
يف األحساء

برونو ميجيل

أحد

الملعب
ملعب جامعة نجران

التوقيت

06:40
املدربان

هريون ريكارد

06:30

التوقيت

نادي الشعلة يف الخرج

ألني هوفارت

VS

البكريية

الملعب

نادي النجمة يف عنيزة

06:55

التوقيت

املدربان

يوسف عنرب

تامر مصطفى

06:40

التوقيت

املدربان

كالدويو روبريتو

التقدم

الثقبة

الملعب

املدربان

VS

نجران

الشعلة

الملعب

املدربان

كالوديو نيكوليسكو

الخليج

VS

محمد العذاري

لطفي السليمي

VS

األنصار

جدة

الملعب
نادي األنصار

07:10

التوقيت

املدربان

محمد دحامين

كامل الزواغي

عبدالحي العتريي

www.arriyadiyah.com

سيامو يصحح أخطاء الفيحاويني
املجمعة ـ محمد السناين

في املباريات الرسمية ،وذلك خالل تدريبات أمس
استعدادًا ملواجهة فريق الهالل السبت املقبل في
اجلولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني .واحتضن ملعب نادي احلمادة في

طالب البرتغالي خورخي سيماو ،مدرب فريق
الفيحاء األول لكرة القدم ،الالعبني بتطبيق
التعليمات الفنية في التدريبات ،من أجل تطبيقها

الغاط تدريبات الفريق ،حيث عقد املدرب اجتماعات
فنية قبل انطالقة التدريبات ،من أجل شرح نقاط
القوة والضعف في الفريق الهاللي ،وحتليله قبل
مواجهته في امللعب.

األربعاء  12المحرم  1441هـ
 11.09.2019العدد 11669

فهد الروقي

@fahdalruqi

حالة
مرابط

كنت قد كتبت تغريدة قبل أكرث
من شهر عن أن مدرب النرص "روي
فيتوريا" قد كتب يف تقريره الفني
نهاية املوسم املايض رغبته يف
استبدال العب الفريق وأحد أبرز
نجومه "نور الدين مرابط".

وقد استهجن كثير من اجلماهير الصفراء
هذه املعلومة ،ورأى غالبيتهم بأنها غير
صحيحة ،في حني أن البعض وصفها بغير
قياسا على مدى تأثير الالعب
املنطقية ً
على أداء اجملموعة ،وأنه أحد أهم العناصر
الفاعلة.
رغم كل ذلك كنت أثق مبصدر املعلومة،
وأنه مطلع وعن كثب على كثير مما يدور
في البيت األصفر ،وقد كانت مبررات
املدرب في استبدال مرابط بالعب آخر
منطقية إلى حد كبير  -حسب القناعات
اخلاصة به  -فهو يعتمد في منهجيته
الفنية على اللعب املباشر السريع ومباغتة
املنافسني والتحرك ككتلة واحدة أما ًما،
والعودة السريعة لتغطية املناطق اخللفية،
في حني أن مرابط حتدي ًدا ال يتناسب مع
هذه املنهجية بدرجة عالية ،فهو يعتمد
في لعبه على االحتفاظ الكبير بالكرة،
مما يساهم في تعطيلها  -حسب رؤية
فيتوريا  -وقد ساهم ذلك في قطع كثير
من الكرات منه وانقالب الهجمة على
مرماه والفريق في حالة انتشار هجومي،
ثم إنه  -أي فيتوريا  -يأخذ على الالعب
عدم االنضباطية في التغطية الدفاعية،
وعادةً ما ينكشف الظهير األمين للخصوم،
وقد ساهم تألق الغنام في املوسم املاضي
في عدم ظهور الثغرة بشكل واضح لكثير
من املتابعني ،رغم أن الفريق اخ ُترق من
خاللها في أكثر من مناسبة.
هذه املعلومة التي أثارت اجلماهير
الصفراء ظهرت مالمحها مبكرًا في بداية
الفترة الصيفية ،حينما سعى املدرب
بعالقاته الشخصية مع إدارة "بنفيكا"
البرتغالي في استقطاب "أندريه كاريلو"،
قاطعا ،وقد
لكن البيروفي رفض
رفضا ً
ً
ساهمت الضائقة املالية في توقف كثير
من املفاوضات مع أكثر من العب في هذه
اخلانة.
لكن وألن احلقيقة تظهر ولو بعد حني،
فقد صرح األمير منصور بن مشعل
املشرف على كرة القدم األهالوية بأنهم
تلقوا اتصالاً من اإلدارة النصراوية
يطلبون مقايضة سلمان املؤشر بالعب
من فريقهم ،وممن عرض منهم "مرابط"،
ولو أن اإلدارة األهالوية وافقت لشاهدناه
مرتديًا شعار الراقي ،سواء باإلعارة
أو االنتقال النهائي ،وفي ذلك مرابحة
صفراء ،فهم سيتخلصون من مطالبات
املدرب ،ومن الرواتب العالية التي
يتقاضاها الالعب ،حتى وإن كان رحيله
خسارة فنية لقوة تأثيره.

الهاء الرابعة
املوت موت الضمير احلي والذ ّمـة
ونفـس رضت من رداها في مذلّـتها
ٍ
الهمة
والمات قلب الرّجل ماتت به ّ
وجبلـّة النّفس تبقى هي جبلـّتها

القرصي

رازفان..

01

فضّ ل الروماين رازفان لوشيسكو ،مدرب
فريق الهالل األول لكرة القدم ،عدم منح
العبي فريقه الدوليني أي راحة عقب
نهاية مشاركتهم مع املنتخب السعودي،

الذي خاض أمس املواجهة االفتتاحية
ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل
نهائيات كأس العامل  2022أمام اليمن.

وطلب رازفان انضمام السباعي الدولي في
تدريبات الفريق اليوم استعدادا ً ملواجهة الفيحاء

05

سلمان
الفرج

06

سالم
الدوسري

مساء السبت املقبل ،والتي لم يتبق َ عليها سوى
 72ساعة ،وعدم وجود فترة كافية ملنحهم إجازة
قبل اللقاء املقبل .من جانب آخر ،استحدثت
اإلدارة الطبية في نادي الهالل منطقة تدريب
رملية في مقر النادي لزيادة نسبة الوقاية من

هتان
باهبري

07

محمد
كنو

ياسر
الشهراني

اإلصابات وتقومي األداء الرياضي ،وتأهيل
املصابني بواسطة التدريب على الرمل ،حيث
يسهم في زيادة القوة العضلية وتقليل اإلجهاد
البدني ،إلى جانب تعزيز ثبات املفاصل وزيادة
السرعة وخفة احلركة ورفع املعدل اللياقي.

االتحاد

مهدي وصل..

دا كوستا ..واإلصابة

يتسلح بالسباعي األجنبي

نوعها

 23أغسطس

 28أغسطس

 6سبتمبر

تمزق في
العضلة الخلفية

أمام
الرائد

تأهيل
في فرنسا

عاد
إلى جدة

ومناورة تجهز أبها

جدة ـ الرياضية

زج التشيلي لويس سييرا ،مدرب فريق
االحتاد األول لكرة القدم ،في تدريبات أمس،
بالسباعي األجنبي احملترف في صفوف
الفريق ،لتطبيق اخلطة الرئيسة التي سيطبقها
في مواجهة ضمك بعد غد في افتتاح اجلولة
الثالثة من منافسات دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني.
وكان املغربي مروان دا كوستا آخر الالعبني
غيبته
العائدين لصفوف الفريق ،بعدما ّ
اإلصابة الفترة املاضية عن املشاركة في
التدريبات .وأدى الالعبون تدريباتهم أمس
على ملعب األمير فيصل بن فهد في النادي،
حتضيرًا للقاء ضمك الذي سيجرى على ملعب
مدينة األمير سلطان الرياضية في أبها.
وينتظر لويس سييرا انضمام الالعبني
الدوليني للتدريبات اليوم بعد فراغهم من
املشاركة مع املنتخب السعودي ،أمس ،ضد
اليمن في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات
كأس العالم .2022

أبها ـ حسن ذيبان

صورة التقطت أمس األول لمروان داكوستا مدافع فريق االتحاد األول لكرة القدم أثناء
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد)
مشاركته في التدريبات

لعب

فاز

تعادل

خسر

نقاط

الترتيب

2

1

1

0

4

3

األحساء ـ عادل الدحيالن

بدأ التونسي إسكندر
القصري ،مدرب فريق
العدالة األول لكرة القدم،
وضع مالمح خطته
وتكتيكه النهائي قبل
املواجهة املرتقبة أمام
التعاون بعد غ ٍد في
اجلولة الثالثة من دوري
كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وركز القصري خالل
حصته التدريبية على
التشكيل األساسي الذي
سيخوض به اللقاء ،فيما
كثف تدريباته على عدة
محطات توزعت على كامل
امللعب ،وخضع عدد من
الالعبني لتدريبات لياقية
مكثفة لتجهيزهم خلوض
املواجهات املقبلة ،كما عمد
مدرب احلراس إلى تكثيف
التدريبات لهم.

03

علي
البليهي

04

صورة التقطت أمس للخماسي البريك وجيوفينكو وهيون وإدواردو وجوميز العبي فريق الهالل األول لكرة القدم يؤدون جملة تكتيكية طلبت من قبل الروماني رازفان مدرب الفريق
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)


مشوار العدالة يف الدوري

يرسم تكتيك الثالثة

02

عبد اهلل
المعيوف

يرفض راحة الدوليني

الرياض ـ حمد الصويلحي

العبو الهالل الدوليون

تقرر أن ينتظم في تدريبات
فريق أبها األول لكرة القدم
مساء اليوم اجلزائري مهدي
تاهرات ،بعد أن وصل إلى
مدينة أبها في ساعة متأخرة
أمس عقب الفراغ من مهمته
الوطنية مع منتخب بالده.
وعلى صعيد التدريبات،
جهز التونسي عبد الرزاق
الشابي الطريقة التي ينوي
تطبيقها في مباراة فريقه أمام الشابي
الرائد في اجلولة الثالثة من
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني السبت
املقبل ،من خالل التدريبات التي احتضنها ملعب
مدينة األمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
عمد الشابي من خالل املناورة التي فرضها على
الالعبني إلى تطبيق بعض اجلمل الفنية والتكتيكية
املتنوعة ،واللعب السريع دون التسرع ،والضغط
على حامل الكرة ،والتنويع في بناء الهجمات.

إبراهيموفيتش جدة..

بروفايل

أمل االتحاديني

جدة ـ الرياضية

تعول اجلماهير االحتادية على شبيه إبراهيموفيتش "الصربي
ّ
أليكساندر بريجوفيتش" مهاجم فريق االحتاد األول لكرة القدم،
ليصبح أحد أبرز املنافسني على لقب هداف دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني ،في ظل الصراع القائم بني املهاجمني
املتميزين مع فرقهم .وطرح التشيلي سييرا ،مدرب فريق
عاما
االحتاد ،كامل ثقته في املهاجم الصربي صاحب الـ ً 29
لتحقيق تطلعات جماهير العميد ،بعدما جعله أحد األساسيني
في خارطة الفريق .وسبق لشبيه الالعب السويدي الشهير
إبراهيموفيتش أن سجل سبعة أهداف في دوري املوسم
املاضي ،على الرغم من حضوره في الفترة الشتوية.

أليكساندر بريجوفيتش
الجنسية

رصيب

2006
2008
صورة التقطت أمس للتونسي إسكندر القصري مدرب فريق العدالة يوجه الالعبين قبل انطالق المناورة
(المركز اإلعالمي ـ العدالة)


ديربي
كاونتي

العمر

الطول

الوزن

29

192

87

مشواره االحترافي

2010
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2017

2017
2019

2019

سيون
السويسري

يورجودينس

بولو سبور
التركي

ليجيا وارسو
البولندي

باوك
اليوناني

االتحاد
السعودي

الوحدة يجهز النمر وباخشوين ونياكاتا

مكة املكرمة ـ الرياضية
األربعاء  12المحرم  1441هـ
 11.09.2019العدد 11669

يعود العبو فريق الوحدة األول لكرة القدم إلى
تدريباتهم مساء اليوم على ملعب امللك مدينة عبد اهلل
الرياضية “الرديف” ،بعد اإلجازة التي منحها اجلهاز

www.arriyadiyah.com

الفني لالعبني ملدة  24ساعة ،وذلك استعدادًا ملواجهة
األهلي السبت املقبل في اجلولة الثالثة من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ويغيب عن التدريبات البنيني خالد أدنون خلضوعه

لبرنامج عالجي في عيادة النادي ،إضافة إلى جابر
عسيري املتغيب منذ فترة بسبب إصابته ،فيما
يدخل جابر عيسى وعبد اهلل اجلدعاني احلارس في
التدريبات اجلماعية.

الفيصيل
يعود

املجمعة ـ محمد السناين

يفتح البرازيلي شاموسكا،
مدرب فريق الفيصلي األول
لكرة القدم ،من خالل تدريبات
اليوم ملف مواجهة فريقه
املقبلة أمام الفتح ،والتي
ستجرى في اجملمعة األحد
املقبل ضمن منافسات اجلولة
الثالثة من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني.
وكان شاموسكا منح
الالعبني إجازة ملدة  24ساعة،
عقب الفراغ من مواجهتني
جتريبيتني أمام الرائد
والوشم ،كسب األولى وخسر
الثانية بالرديف.
ويسعى البرازيلي شاموسكا
إلى إجراء بعض الطرق
الفنية ،لتجهيز الفريق قبل
الدخول في منافسات الدوري
والوقوف على مستويات
الالعبني كافة.
مشوار الفيصيل

لعب2 :
تعادل2 :

نقاط2 :
الترتيب10 :

مواجهته المقبلة :الهالل

استوقف منصور بن مشعل المشرف على كرة القدم في النادي األهلي الطفل محمد “ابن” صالح الناغي ،عضو شرف النادي ،عندما حضر إلى مقر التدريب بهدف التصوير مع الالعبين ونجوم الفريق
بعد انطالق التدريبات ،فما كان من الطفل محمد إال أن طلب التصوير مع منصور بن مشعل ،الذي وعده عند انتهاء التدريب بأن يحقق رغبته ..وفي الصور التي التقطت أمس يظهر حديث بين الطرفين
تصوير :وهبان خبتي
من أجل تحديد موعد التصوير 

األهالويون

مشوار األهيل

لعب2 :
فاز1 :
تعادل1 :

ينتظرون الثاليث الدويل

نقاطه4 :
الترتيب4 :

مواجهته المقبلة :الوحدة

ضمك
 40دقيقة

خميس مشيط ـ
عبد الرحمن أبو محروس

اكتفى التونسي محمد الكوكي،
مدرب فريق ضمك األول
لكرة القدم ،بتدريبات لياقية
ملدة  40دقيقة ،بهدف زيادة
املعدل اللياقي لالعبني ،وذلك
استعدادًا ملواجهة االحتاد بعد
غ ٍد في أبها ،ضمن منافسات
دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وط ّبق الكوكي بعض اجلمل
التكتيكية والفنية بعد نهاية
التدريبات اللياقية ،حيث طالب
من اجلميع تطبيق التعليمات
الفنية داخل أرض امللعب،
ومن ثم اختتم الكوكي املران
مبناورة على منتصف امللعب،
قسم فيها الالعبني على
مجموعتني .من جهة أخرى،
تأكد غياب كواكو أوبني
وسلطان مسرحي قلبي الدفاع
عن مباراة فريقهم أمام االحتاد.
مشوار ضمك

لعب2 :
خسر2 :

نقاطه0 :
الترتيب15 :

مواجهته المقبلة :االتحاد

صورة التقطت أمس للثالثي خالد البركة وعلي األسمري ويزيد البكر العبي فريق األهلي خالل المناورة التي فرضها الكرواتي برانكو المدرب في التدريبات

جدة ـ عبد الله أحمد

حرض السوري عمر السومة ،مهاجم فريق األهيل
األول لكرة القدم ،يف مقر النادي أمس ،بعد فراغه من
املهمة مع منتخب بالده.

حيث أجرى السومة تدريبات خفيفة ،على أن يشارك في تدريبات اليوم
برفقة محمد العويس وعبد الفتاح عسيري واجلزائري يوسف باليلي
الثالثي الدولي استعدادًا ملواجهة الوحدة ،ضمن منافسات اجلولة الثالثة
ميدانيا ،ركز الكرواتي
من دوري األمير محمد بن سلمان للمحترفني.
ً

تصوير :وهبان خبتي

برانكو على النواحي اللياقية في بداية املران ،حيث أجرى بعض
التمارين اللياقية داخل الصالة املغلقة ،وفي ملعب التمرين حتت إشراف
اجلهاز اللياقي ،ثم اجته املدرب برانكو إلجراء بعض التمارين الفنية،
شكّلت عدة طرق يريد تطبيقها في لقاء الوحدة.

تقسيمة

أرجنتينية تعد الشباب

الرياض ـ عيل الحدادي

صورة التقطت أمس لمختار علي العب النصر الجديد برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني في التدريب األول له مع الفريق 

تصوير :عبد العزيز النومان

مختار ..يظهر أمام الحزم

الرياض ـ بندر العتيبي

شارك العب النصر مختار علي ،املنتقل حديثًا
للنادي ،في تدريبات الفريق األول لكرة
القدم أمس ،بعد وصوله إلى الرياض فجرًا،
وسيكون الظهور األول خملتار مع النصر
في اجلولة الرابعة من دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفني أمام احلزم في الـ  20من
سبتمبر اجلاري.
من جهة أخرى ،تتحدد اليوم مشاركة العب
الوسط النيجيري أحمد موسى من عدمها
في مباراة فريقه أمام الشباب بعد غد ،ضمن
مباريات اجلولة الثالثة من الدوري ،بعد أن

الزم العيادة الطبية طيلة األيام املاضية ،عقب
عودته من صفوف منتخب بالده قبل ثالثة
أيام وهو يعاني من إصابة في القدم.
وفي شأن آخر ،يلتحق العبو املنتخب
السعودي األول بالتدريبات اليوم ،بعد
فراغهم من صفوف املنتخب أمس.

أجرى األرجنتيني خورخي
أمليرون ،مدرب فريق
الشباب األول لكرة القدم،
تقسيمة تكتيكية على
ثلثي ملعب األمير خالد
بن سلطان في مقر نادي
الشباب ،وذلك استعدادًا
ملواجهة النصر في اجلولة
الثالثة من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني
بعد غ ٍد في الرياض.
انطلقت التدريبات بتمارين
إحماء ،عقب ذلك طبق
الالعبون جملاً فنية منوعة
في منتصف امللعب ،ثم
ركز من خالل املناورة
على تدريبات بناء الهجمة
املنظمة ،واالستحواذ
على الكرة ،وتغيير اجتاه
اللعب ،والتمركز الصحيح
في امللعب ،واختتم املران
بتمارين إطالة وتفكيك
عضالت.

صورة التقطت أمس للكولومبي أسبريال مهاجم فريق الشباب
استعدادا لمواجهة النصر
ينطلق بقوة في التدريبات اللياقية
ً
(المركز اإلعالمي ـ الشباب)


مشوار الشباب

لعب2 :
خسر0 :

نقاطه4 :
الترتيب5 :

مواجهته المقبلة :النصر

صورة التقطت أمس للرباعي جوانكا وصوماليا وتراولي وألفريد
العبي فريق الشباب بعد نهاية التدريب

هتان :مل ننسجم ..واملشوار ما زال طويال

www.arriyadiyah.com

أرجع هتان باهبري ،العب املنتخب السعودي األول
لكرة القدم ،التعادل مع اليمن "2ـ "2أمس في
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم
 2022وكأس آسيا  ،2023إلى عدم انسجام الالعبني

األخرض..

مع أسلوب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب املنتخب.
وقال هتان ،في تصريحات إعالمية بعد نهاية املباراة:
"املباراة كانت الرسمية األولى للفرنسي رينارد،
والالعبون لم ينسجموا بعد مع طريقته ،ولكن املشوار

ال يزال طويال ً ،وسنعمل على تصحيح األوضاع".
وأبدى هتان عدم رضاه عن األداء والنتيجة أمام
اليمن ،واع ًدا بتصحيح األوضاع وحتقيق النتائج التي
ترضي اجلماهير السعودية في املباريات املقبلة.
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تنظيم
وليد الصيعري

موفدا

أول بداية متعرثة يف تاريخ التصفيات

إىل البحرين

عيىس الدبييس

تأخر مرتني أمام اليمن ..وهتان وسامل يدركان التعادل

البوابات

املنامة ـ حسام النرص

عملت اجلهة املنظمة ملباراة
املنتخبني السعودي واليمني،
أمس ،على فتح أكثر من 6
بوابات في ملعب البحرين
الوطني ،في خطوة هدفت
إلى تسهيل عملية دخول
اجلماهير بسالسة إلى
امللعب.
ووزعت اجلهة املنظمة
شخصا على
أكثر من 150
ً
أربع بوابات رئيسة خارج
امللعب ،من أجل تأمني عملية
الدخول واخلروج قبل وبعد
اللقاء.

أول

الواصلني

املنامة ـ حسام النرص

سبق العبو املنتخب السعودي
األول لكرة القدم نظراءهم في
املنتخب اليمني في الدخول
إلى أرضية ملعب البحرين
الوطني ،ألداء عمليات
اإلحماء.
وقسم اجلهاز الفني للمنتخب
السعودي الالعبني إلى
مجموعتني ،األولى ضمت
القائمة األساسية وأجرت
متارين اإلحماء ،فيما خضع
البدالء لتمارين تركزت على
تبادل الكرات.

األخرض يف افتتاح التصفيات
المباريات

تعادل

12

1

فاز

المدربون

11

12
أكبر فوز

6ـ 0على مكاو

30

بطاقة

صورة التقطت أمس لهارون كمارا العب المنتخب السعودي األول لكرة القدم يتحسر على ضياع فرصة تسجيل هدف أثناء مواجهة اليمن التي انتهت بالتعادل اإليجابي "2ـ "2في التصفيات اآلسيوية
المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم  2022وكأس آسيا 2023

تعرث املنتخب السعودي األول لكرة القدم للمرة األوىل
يف الجولة االفتتاحية يف تاريخ مشاركاته يف التصفيات
املؤهلة إىل نهائيات كأس العامل ،بعدما تعادل أمام
اليمن "2ـ "2أمس عىل ملعب البحرين الوطني ،ضمن
الجولة الثانية من التصفيات املؤهلة إىل مونديال ،2022

السعودية

2-2
03

23

06

24

08

36

13

48

15

51

20

60

22

90

سامل الدورسي يتخطى سامل عبد الله
حارس اليمن ويسقط قبل تسديد الكرة

الكثريي:

اليمن

عمر عبد الله يسجل الهدف
الثاين لليمن

عرضية من يارس الشهراين تصل
إىل حارس اليمن بسهولة

سامل الدورسي يسجل هدف
التعادل لألخرض
رأسية عبد الله الحمدان تعتيل
العارضة

رأسية من عبد الله الحمدان متر
إىل جوار القائم

رأسية من عمر هوساوي تنتهي
يف يد حارس منتخب اليمن

تسديدة من أحمد الرسوري بعيدة
عن مرمى املعيوف

تسديدة قوية من نارص الكهوجي
ترتطم بالشباك الخارجية

وصف سعد الكثيري ،احمللل
التحكيمي احلصري لـ "الرياضية"،
أداء التايالندي سيفاكورن بو أودوم،
حكم مباراة
الرأي التحكيمي املنتخبني
السعودي
واليمني أمس
باجليد ،مؤك ًدا
أن املباراة
لم تشهد
حاالت جدلية
حتكيمية.
وأشار
الكثيري إلى
أن جميع
سعد الكثريي
األهداف
املسجلة في املباراة كانت صحيحة،
كما صادق على قرارات احلكم
التايالندي اخلاصة بإنذار العبني
ببطاقتني صفراوين.

8

48

هدف المنتخب
السعودي الثاني
صحيح

90

0

2

لم يهدأ الفرنسي هيرفي رينارد ،مدرب املنتخب السعودي
األول لكرة القدم ،طوال مجريات مواجهة اليمن أمس ،إذ ظل
واقفً ا ويتحرك ما بني اخلط ودكة الالعبني لتوجيه الالعبني
تارة ،واستشارة ديفيد مساعد املدرب تارة أخرى.
ولم يختلف الوضع في الطرف املقابل ،حيث حرص سامي
النعاش ،مدرب اليمن ،على حتفيز العبيه طوال زمن املباراة،
وكانت فرحته بعد أن تقدم منتخب بالده مرتني في املباراة.

6

الوقت المحتسب بد ً
ال
من الضائع " 4دقائق"
تقدير صحيح

األهداف

تتجاوز الـ50

صورة التقطت أمس لسيفاكورن الحكم التايالندي يتحدث
إلى سالم عوض حارس اليمن وسط متابعة أحمد صادق زميله

هدف المنتخب السعودي
األول صحيح

45

الوقت المحتسب بد ً
ال
من الضائع "دقيقتان"
تقدير صحيح

89

37

هدف المنتخب اليمني
الثاني صحيح

إنذار مفيد العب
المنتخب اليمني صحيح
لمنعه هجمة واعدة

رفع الثنائي هتان باهبري وسالم الدوسري ،العبا املنتخب
السعودي األول لكرة القدم ،غلة أهداف األخضر في شباك
اليمن إلى  51هدفًا ،بعدما سجل هدفني في مباراة املنتخبني التي
انتهت بالتعادل اإليجابي "2ـ "2أمس.
في املقابل ،زاد املنتخب اليمني رصيده التهديفي إلى  5أهداف
في مرمى املنتخب السعودي طوال مبارياتهما على الصعيدين
الرسمي والتجريبي.
يشار إلى أن مباراة أمس حملت الرقم  19في تاريخ مواجهات
املنتخبني بحسب موقع املنتخب السعودي.

الطاقم التايالندي

23

هدف المنتخب اليمني
األول صحيح

4

ال يتوقف

الرياض ـ الرياضية

تسديدة سلامن الفرج ترتطم
بالقائم

محسن محمد يسجل الهدف األول
لليمن

رينارد

ال حاالت جدلية يف املباراة

هتان باهربي يسجل هدف
التعادل لألخرض

تسديدة من هتان باهربي تعتيل
العارضة

تسديدة قوية من هتان باهربي
تعتيل العارضة

وكأس آسيا .2023

وحقق املنتخب السعودي األول لكرة القدم ،الذي شارك خمس
مرات في املونديال ،العالمة الكاملة في مبارياته االفتتاحية طوال
مشاركاته الـ  11في التصفيات ،قبل أن يكتفي بالتعادل أمام اليمن
أمس في املباراة الرسمية األولى للفرنسي هيرفي رينارد ،الذي

تولى تدريب األخضر أخيرًا.
وتأخر املنتخب السعودي مرتني أمام اليمن ،قبل أن يتكفل الثنائي
هتان باهبري وسالم الدوسري بتعديل النتيجة ،ومينحا املنتخب
النقطة األولى في رحلته نحو بلوغ كأس العالم للمرة السادسة في
تاريخه.

وزع منسقو اإلعالم
والعالقات العامة في ملعب
البحرين الوطني أكثر من
 30بطاقة إعالمية ملمثلي
وسائل اإلعالم السعودية،
قبل ساعتني من موعد
مباراة املنتخبني السعودي
واليمني ،أمس.
وأوضح لـ "الرياضية"
عبد اهلل العبد القادر،
املنسق اإلعالمي في االحتاد
اآلسيوي لكرة القدم ،أن
تفهم اإلعالميني لألنظمة
ساعد كثيرًا في تسهيل
األمور اإلعالمية.

الحكم
سيفاكورن

المساعد
األول

8.3

8.3
8.3

المساعد
الثاني

التقييم

اإليجابيات

57

إنذار محسن محمد
العب المنتخب اليمني
صحيح للركل بتهور

اللياقة العالية
التحركات الجيدة

السلبيات
ال توجد

صورة التقطت أمس لحمدان الشمراني يحاول قطع الكرة
من العب يمني

سنغافورة تحرم فلسطني من الصدارة
سنغافورة ـ الفرنسية
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أزاح املنتخب السنغافوري لكرة القدم ضيفه
الفلسطيني عن صدارة اجملموعة الرابعة التي
تضم املنتخب السعودي ،عندما تغلب عليه

"2ـ "1أمس في سنغافورة في اجلولة الثانية
من التصفيات املزدوجة املؤهلة إلى نهائيات كأس
العالم  ،2022وكأس آسيا  .2023وبكر منتخب
سنغافورة بالتسجيل وحتدي ًدا في الدقيقة الرابعة
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عبر محمد شاكر بن حمزة ،لكن منتخب فلسطني
رد بعد تسع دقائق بواسطة ياسر محمد "،"13
قبل أن يسجل محمد صفوان بحر الدين هدف
الفوز للمضيف في الدقيقة .39

لقاء
املدرج

محمد كنو
المباريات الدولية10 :
أساسي5 :
بديل5 :
مباريات كاملة1 :
الدقائق438 :
األهداف1 :
البطاقات الصفراء3 :

التقى ياسر المسحل
رئيس االتحاد
السعودي لكرة
القدم مع الجماهير
في المدرجات
قبل بداية مباراة
المنتخبين السعودي
واليمني ..وفي
الصورة التي التقطت
أمس المسحل في
حديث مع عدد من
الجماهير

بعد  16عاما..

اهتزت الشباك

هز منتخب اليمن األول لكرة القدم شباك األخضر السعودي للمرة األولى منذ  16عا ًما ،بعدما
سجل هدفني في املباراة التي جمعتهما أمس وانتهت بالتعادل اإليجابي "2ـ ،"2ضمن التصفيات
اآلسيوية املشتركة املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم  ،2022وكأس آسيا  .2023ويعود آخر هدف
أحرزه املنتخب اليمني في شباك نظيره السعودي إلى عام  ،2003خالل املباراة التي انتهت
بخسارته "1ـ "3في التصفيات املؤهلة إلى كأس آسيا .2004

احتفال
املدرب

احتفل الفرنسي هيرفي
رينارد مدرب المنتخب
السعودي األول
لكرة القدم مع سالم
الدوسري بعد تسجيله
الهدف الثاني الذي عادل
به المنتخب النتيجة أمام
اليمن ..وفي الصورة
التي التقطت أمس
المدرب الفرنسي يحيي
العبه عقب إحراز الهدف

املنتخب
صورة التقطت أمس لمحمد كنو العب المنتخب السعودي األول لكرة القدم يستمع إلى حديث إحدى المسؤوالت في ملعب البحرين الوطني قبل
مباراة األخضر أمام اليمن في التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم  2022وكأس آسيا 2023

رينارد:

رجل وأفعل ما أقول

دافع الفرنيس هرييف رينارد ،مدرب
املنتخب السعودي األول لكرة القدم ،عن
قرار استبعاد محمد كنو العب املحور أمام
اليمن يف املباراة التي انتهت بالتعادل
"2ـ ،"2يف التصفيات اآلسيوية املشرتكة
املؤهلة إىل نهائيات كأس العامل ،2022
وكأس آسيا .2023

عادت بعثة املنتخب السعودي األول لكرة القدم إلى الدمام مباشرة ،بعد نهاية مواجهة أمس
على ملعب البحرين الوطني في املنامة ،ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى نهائيات كأس
العالم  ،2022وكأس آسيا .2023
ومن املقرر أن يغادر الالعبون فندق العثمان كمبنكسي مقر بعثة املنتخب اليوم للحاق
بتدريبات أنديتهم ،استعدادًا للجولة الثالثة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني ،التي تنطلق بعد غ ٍد.

الهدف
الثاين

مدرب املنتخب يدافع عن قرار إبعاد كنو قبل مواجهة اليمن
وكشف رينارد ،في املؤمتر الصحافي بعد نهاية
املباراة ،عن أن استبعاد كنو جاء بسبب عدم
انضباطيته ،وقال" :أنا رجل وأفعل ما أقول،
واالنضباط مهم داخل امللعب وخارجه".
وعبر رينارد عن ثقته في تصدر األخضر
للمجموعة الرابعة ،على الرغم من التعثر
بالتعادل أمام اليمن في بداية املشوار ،وأوضح

يعود إىل الدمام

قائال ً :ما زلت عند وعدي سنتأهل متصدرين
جملموعتنا ،على الرغم من قوتها وصعوبة
املهمة" .وأبدى املدرب الفرنسي عدم استغرابه
من األداء القوي الذي قدمه املنتخب اليمني،
واصفً ا إياه بأنه منتخب طموح وميلك أهدافًا
يعمل من أجلها ،مشيرًا إلى أنه ظل يتابع تطوره
خالل الفترة األخيرة.

سجل هتان باهبري
العب المنتخب
السعودي األول لكرة
القدم هدفه الدولي
الثاني ،وكان في شباك
اليمن خالل المباراة
التي انتهت بالتعادل
"2ـ .."2وفي الصورة
التي التقطت أمس
هتان يقود هجمة
على مرمى المنتخب
اليمني

الجامهري

تحرض قبل  3ساعات
الدمام ـ حسام النرص

تسابقت جماهير الكرة السعودية منذ وقت
مبكر إلى ملعب البحرين الوطني ،وحتدي ًدا قبل
 3ساعات من انطالق مباراة املنتخب السعودي
األول أمام نظيره اليمني ،أمس ،ضمن اجلولة
الثانية من التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة

إلى نهائيات كأس العالم  ،2022وكأس آسيا
.2023
وتزينت مدرجات امللعب باألعالم السعودية
والشاالت ،التي وزعها مسؤولو الروابط على
اجلماهير التي حضر بعضها بسياراتهم اخلاصة
من الدمام واخلبر والقطيف وعدد من مناطق

األحساء ،فيما قدمت أول ثالث حافالت محملة
باجلمهور السعودي وروابط أندية الشرقيـة قبل
انطالق املباراة بساعتني.
وسارع املنسقون إلى تسليم التذاكر اجملانية
جلميع اجلماهير قبل وقت مبكر ،لتفادي الزحام
أمام بوابات امللعب.

صورة التقطت أمس لسالم الدوسري العب المنتخب السعودي األول لكرة القدم
ينطلق بالكرة وسط مطاردة أحد العبي منتخب اليمن

النعاش:

التعادل مكسب

أبدى سامي النعاش ،مدرب منتخب اليمن األول لكرة القدم ،سعادته بالتعادل مع األخضر
السعودي “2ـ ،”2واصفً ا النتيجة بأنها مكسب كبير ملنتخبه وخسارة للمنتخب السعودي
الذي عدَّه من أفضل املنتخبات اآلسيوية.
وأوضح النعاش ،في املؤمتر الصحافي بعد نهاية اللقاء ،قائال ً“ :املباراة كانت متكافئة بني
الطرفني ،واملنتخب السعودي كان أكثر استحواذًا ،ولكننا فرضنا هيبتنا ،وتقدمنا مرتني
في املباراة”.

صورتان التقطتا أمس لجماهير المنتخب السعودي في مباراته أمام اليمن ..وتظهر في األولى عائلة في مدرجات ملعب البحرين الوطني..
وفي الثانية مشجعون يتجاذبون أطراف الحديث في طريقهم إلى الملعب

الفلبيني يستعيد اتزانه برباعية

www.arriyadiyah.com

الرياض ـ األملانية

فقط خلف منتخبي سوريا وجزر املالديف.
وكان املنتخب الفلبيني افتتح مسيرته في التصفيات
اخلميس املاضي بهزمية ثقيلة 2ـ 5أمام ضيفه
السوري.

جوام أمس في اجلولة الثانية من مباريات اجملموعة
األولى من الدور الثاني للتصفيات.
وحصد املنتخب الفلبيني أول ثالث نقاط له في
اجملموعة ليتقدم إلى املركز الثالث بفارق األهداف

سريعا في
استعاد املنتخب الفلبيني اتزانه
ً
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم
غاليا 4ـ 1على مضيفه منتخب
 2022وانتزع فوزًا ً
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اإلمارايت يحبط املفاجأة

عدنان جستنية
@Adndn_Jas

نتائج مباريات
املجموعة السابعة

الحقيبة السوداء
والتهمة الغامضة «»1

1

منذ ظهور الزميل تريك الخليوي
رئيس لجنة توثيق البطوالت يف
عهد الرئيس السابق لهيئة الرياضة
األمري عبد الله بن مساعد يف برنامج
“كورة” مع الزميل تريك العجمة
بـ”الحقيبة السوداء” التي دخل
بها االستديو رغبة منه يف إبراز ما
تحتويه من معلومات ضخمة حول
العمل الجاد والجبار الذي قامت
به اللجنة لتوثيق جميع بطوالت
األندية واالتهامات تالحقه بأنه كان
طرفًا “غري محايد” منحازًا بقوة لفئة
“املضللني” الذين ارتكبوا تجاوزات
ال حدود لها يف حق تاريخ الكرة
السعودية وأنديتها.

 0إندونيسيا  vsتايالند 3
ترتيب المجموعة

 1تايالند

لعب 2 :ـ نقاط4 :
 2اإلمارات

لعب 1 :ـ نقاط3 :
 3ماليزيا

لعب  2ـ نقاط3 :
 4فيتنام

لعب  1ـ نقاط1 :
 5إندونيسيا

ـ حاول اخلليوي مرارًا وتكرارًا في عدة
مداخالت تلفزيونية نفي هذه التهمة
اخلطيرة والتهمة “الغامضة” التي يحاول
البعض إلصاقه بها دون وجود أي مستند
حقيقي لديهم إلثبات صحتها إال أنه لم
ينجح في ذلك إذ أصبحت أينما حل وطل
تطارده ،وباتت أي معلومات أو آراء كان
يطرحها في برنامج “الوقت األصلي”
الذي كان يعرض باملوسم الرياضي من
التلفزيون السعودي تواجه “تشكيكًا”
في صحتها ونواياه “وزاد الطني بلة”
تلك “الغمزة” الشهيرة التي مت “رصدها”
بعيون كاميرا “شاهد ما شفش حاجة”
لتتحول هي األخرى إلى تهمة “غامضة”
في مسبباتها وغاياتها.
ـ باألمس تلقيت من الزميل تركي
اخلليوي مكاملة هاتفيه على إثر تغريدة
نشرتها في صفحتي بتويتر بعدما
سمعت وشاهدت تسجيلاً
وصوتيا
مرئيا
ً
ً
للخبير عبد الرحمن الدهام ألول مرة
أسمعه وأشاهده على الرغم من أنه قد
مر على بثه ما يقارب الـ “ ”10سنوات
فند في مداخلة تلفزيونية مع الزميل
سلمان املطويع معلومات قيمة عن بداية
بطوالت األندية السعودية بكافة مسمياتها
ودرجاتها مؤك ًدا أنها جزء مهم من تاريخ
الكرة السعودية ،ال تساؤل في تلك
التغريدة أين رئيس جلنة التوثيق عن تلك
املداخلة الثرية باملعلومات التاريخية؟
ـ كانت هذه املكاملة الهاتفية مبثابة فرصة
ممتازة لتبادل احلوار فيما بيننا حول
موقفه ودفاعه جتاه اتهامات خطيرة
أصبحت تالحقه بعد بيان اللجنة وما
تضمنته من معلومات لم تنل الرضا
والقبول من قبل نسبة كبيرة من الوسط
الرياضي وحتدي ًدا األندية الكبيرة منها
فيما عدا نادي الهالل ومحبيه ،إذ حتدث
لي حديثًا بحرقة من قلب “مقهور” لظلم
تعرض له من الغالبية العظمى من إعالمنا
الرياضي وجماهير أندية تأثرت مبا يطرح
من آراء في البرامج الرياضية وينشر في
الصحافة وفي تويتر.
ـ للحديث بقية في مقال يوم السبت املقبل
موضحا رأيي الشخصي في محتوى تلك
ً
احلقيبة السوداء وكذلك معرفة موقف
اخلليوي إن كان سيواصل دفاعه عن
احلقيقة الغائبة أمام رئيس هيئة الرياضة
األمير عبدالعزيز بن تركي أم ال؟

لعب 2 :ـ نقاط0 :

صورة التقطت أمس لالعبي المنتخب اإلماراتي يهنئون علي مبخوت زميلهم بتسجيله الهدف الثاني في مرمى ماليزيا ..ويبدو عمر عبد الرحمن "عموري" يتجه نحو دائرة المنتصف
(المركز اإلعالمي ـ اتحاد اإلمارات)


كواالملبور ـ الفرنسية

وتأخرت اإلمارات التي كانت تخوض مباراتها األولى بعدما غابت
عن اجلولة األولى ،بهدف محمد شفيق أحمد في الثانية  ،33لكن
رافعا
مبخوت ،مهاجم اجلزيرة ،سجل هدفني في الدقيقتني  43وً 75
دوليا وأصبح على بعد هدفني من معادلة رقم
رصيده إلى  51هدفًا ً
عدنان الطلياني العب القرن في اإلمارات وأعظم هداف في تاريخ
"األبيض" برصيد  53هدفًا .وشارك عمر عبد الرحمن "عموري"

قاد عيل مبخوت منتخب بالده اإلمارات إىل بداية قوية
يف التصفيات املزدوجة املؤهلة إىل كأس العامل 2022
يف قطر وكأس آسيا  2023يف الصني ،بتسجيله ثنائية
الفوز عىل مضيفته ماليزيا 2ـ 1أمس يف كواالملبور ضمن
املجموعة السابعة.

صورة التقطت أمس
لفيصل الحربي العب
المنتخب الكويتي يحاول
تجاوز األسترالي ريان
جرانت أثناء المباراة
التي جمعت المنتخبين
في الكويت ضمن
المجموعة الثانية من
التصفيات اآلسيوية
المؤهلة إلى نهائيات
آسيا وكأس العالم
وانتهت بخسارة األزرق
(أسوشيتدبرس)
0ـ 3

صورة التقطت أمس للياباني تاكومي مينامينو ينطلق بالكرة نحو مرمى ميانمار
(أسوشيتدبرس)


الياباين

انتصار
خارجي

يستهل املشوار بثنائية
يانجون ـ األملانية

استهل املنتخب الياباني األول لكرة القدم
مشواره في تصفيات آسيا املؤهلة إلى كأس
العالم  2022وكأس آسيا  2023بالفوز على
مضيفه منتخب ميامنار 2ـ 0أمس في اجلولة
الثانية من مباريات اجملموعة السادسة.
وتقدم شويا ناكاجيما بهدف لليابان في

صورة التقطت أمس
من مباراة المنتخب
اإليراني ونظيره هونج
كونج على ملعب األخير
ضمن الجولة الثانية
من تصفيات المجموعة
الثالثة المؤهلة إلى
كأس العالم ونهائيات
كأس آسيا التي
انتهت بفوز إيران 2ـ0
(الفرنسية)


الدقيقة  16ثم أضاف تاكومي مينامينو
الهدف الثاني في الدقيقة .26
وخاض منتخب اليابان مباراته األولى في
التصفيات ليحصد أول ثالث نقاط له محتلاً
املركز الثاني وظلت ميامنار في املركز
األخير من دون رصيد بعد خسارتها للمرة
الثانية على التوالي.

يفك شفرة كمبوديا

ثالثية
تايالندية

بنوم بنه ـ الفرنسية

تصفيات آسيا
املؤهلة لكأس
العامل 2022
نتائج الثالثاء

صانع ألعاب في الدقيقة  74بديلاً خلليل إبراهيم ،لتكون مشاركته
الرسمية األولى منذ إصابته في الرباط في أكتوبر املاضي خالل
لقاء لفريقه السابق الهالل السعودي .وكانت املباراة الرسمية األولى
لإلمارات حتت قيادة الهولندي بيرت مارفيك الذي تسلم مهمته في
مارس املاضي خلفًا لإليطالي ألبرتو زاكيروني الذي لم يتم جتديد
عقده بعد نهاية كأس آسيا .2019

هزمية
مؤملة

البحرين

انتزع املنتخب البحريني األول
لكرة القدم فوزًا ثمينًا من مضيفه
الكمبودي بهدف دون مقابل في
املباراة التي جرت على امللعب األوملبي
في بنوم بنه في اجلولة الثانية من
اجملموعة الثالثة ضمن التصفيات
املزدوجة املؤهلة إلى مونديال قطر
 2022وكأس آسيا  2023في الصني.
وعوض املنتخب البحريني سقوطه
في فخ التعادل أمام ضيفه العراقي
"1ـ "1في اجلولة األولى ،وعاد
بثالث نقاط وضعته في صدارة
اجملموعة برصيد  4نقاط ،بفارق
نقطة واحدة أمام إيران التي لعبت
مباراة أقل.

صورة التقطت أمس
لالعبي المنتخب
التايالندي يحتفلون
بالهدف الثالث في مرمى
إندونيسيا أثناء المباراة
التي جمعت المنتخبين
في ملعب جيلورا بونج
كارنو بجاكرتا ،ضمن
الجولة الثانية للمجموعة
السابعة المؤهلة إلى
نهائيات كأس العالم
وآسيا وانتهت بفوز تايالند
(رويترز)
3ـ 0

صورة التقطت أمس للبحريني سامي الحسيني يتنافس على الكرة مع الكمبودي سوي
(الفرنسية)
فيسال أثناء مباراة المنتخبين في بنوم بنه

جوام

منغوليا

املالديف

تايوان

كمبوديا

ميامنار

سنغافورة

هونج كونج

أفغانستان

إندونيسيا

ماليزيا

تركامنستان

الفلبني

طاجيكستان

الصني

النيبال

البحرين

اليابان

فلسطني

إيران

بنجالدش

تايالند

اإلمارات

كوريا الجنوبية كوريا الشاملية

1ـ4

0ـ1

0ـ5

0ـ2

0ـ1

0ـ2

2ـ1

0ـ2

1ـ0

0ـ3

1ـ2

VS

ماليزيا  vsاإلمارات

2

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

0ـ2

رسيالنكا

VS

0ـ1

الكويت

اليمن

قطر

أسرتاليا

السعودية

الهند

0ـ3

2ـ2

0ـ0

VS

VS

VS
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 58 ..ألف مشاهدة

تابع حساب “الرياضية” على موقع التواصل
االجتماعي “تويتر” عبر الفيديو دخول اجلماهير
ملساندة املنتخب السعودي أمام نظيره البحريني ،وما
سبق املباراة.

جيوفينكو..
مشاعر جيدة

www.arriyadiyah.com

سوشال

وحظيت الفيديوهات التي نشرها املوقع بأكثر من 58

ألف مشاهدة خالل ثالث ساعات.
وتضمنت الفيديوهات التي بلغت مدتها  75ثانية توزيع
التذاكر ،واألهازيج خارج امللعب ،وجاهزية امللعب.

نجوم األهيل

يساندون SD

سوزا يصف املولد بالجندي ..وغريب يستعيد هدف االتفاق
جدة ـ عبد الله الغامدي

نشر اإليطالي سيباستيان جيوفينكو،
العب فريق الهالل األول لكرة القدم،
صورة له مبتسمًا عبر حسابه على
اً
قائل" :مشاعر
"إنستجرام" ،وع ّلق عليها
جيدة" .وحظيت الصورة بتفاعل كبير من
الجماهير الهاللية ،حيث بلغ اإلعجاب بها
 30.624خالل  6ساعات ،بجانب 1.055
ً
تعليقا.

إبعاد كنو

ساند العبو فريق األهيل
األول لكرة القدم سعيد
املولد زميلهم بعد حادثة
خروجه من امللعب اعرتاضً ا
عىل صيحات بعض الجامهري
ضده يف مباراة ضمك
التجريبية ،من خالل بوستات
تحمل صوره وتغريدات عرب
حساباتهم يف مواقع
التواصل االجتامعي.

ونشر نوح املوسى صورة
له مع املولد يحتفالن بأحد
األهداف ،وكتب فيها " SDمع
وضع قلب" في إشارة إلى
اختصار اسم «سعيد».
وكان التفاعل األكبر عبر

"إنستجرام" ،حيث نشر
حسني املقهوي صورة للمولد
يحمل الكرة ووضع فيها قل ًبا،
فيما وضع سلمان املؤشر

صورة الحتفال املولد بأحد
أهدافه ،وعلّق عليها قائلاً " :هذا
سعيدنا روح الدفاع".
فيما كانت مشاركة معتز

تغريدة دي سوزا
الريتويت2200 :

هوساوي بصورة يحتضنه
فيها املولد عقب تسجيله أحد
األهداف ،بينما سانده عبد
الرحمن غريب باحتضانهما
بعضا عقب تسجيله هدف الفوز
ً
أمام االتفاق.
وعلّق البرازيلي جوزيف دي
سوزا على الواقعة من خالل
تغريدة عبر حسابه على
"تويتر" أرفقها بصورة للمولد
وكتب فيها" :نحن فريق،
وفي الفريق يجب أن يكون
اجلميع على ما يرام ،نحن نثق
به ونعلم أنه سيساعدنا كثيرًا
هذا املوسم ،أطلب من اجلميع
دعمنا ،ألنه إذا أصيب جندي في
احلرب فسيضعف الفريق".

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

الردود957 :

مـقبـل متعـب الزبنـي

التفضيل2300 :

mugbel@arriyadiyah.com

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com

مدير حترير النشر اإللكتروني

أحـمد محمـد السـويلـم

ahmed.alswailem@arriyadiyah.com
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تغريدة
"الرياضية" من المؤتمر الصحافي
للفرنسي رينارد ،مدرب المنتخب ،حول
إبعاده محمد كنو ألسباب انضباطية.
وحظيت التغريدة ،التي تضمنت
صورة لالعب في طريقه للجلوس في
المدرجات ،بـ  200تعليق خالل  10دقائق
فقط ،بجانب " 180ريتويت" و100
"تفضيل".

جوميز
يحارب العنرصية

مسؤول التحرير

عـوض مبارك الصـقـور

الضحوك:

awad.alsugour@arriyadiyah.com

خطأ تقني أوقف حساب الشعلة

الرياض ـ مازن العرسج

كشف لـ "الرياضية" سعود الضحوك ،األمني العام لنادي
الشعلة ،عن وجود خطأ تقني أدى لوجود عبارة حتذير لكل من
يرغب دخول حساب النادي على موقع التواصل االجتماعي
"تويتر".
وأشار إلى أن اخلطأ من قبل إدارة "تويتر" ،ومت التواصل معهم
بخصوص هذا األمر ،ووعدوا مبعاجلته خالل ساعات.
وشد الضحوك على أنه ميكن مواصلة الدخول إلى احلساب بعد
الضغط على "عرض امللف الشخصي" ،ولكن ال توجد تغريدات
جديدة بسبب اخلطأ ،بينما عبارة "نشاط مريب" خلل تقني
فقط.
يذكر أن آخر تغريدة في احلساب كانت في  3سبتمبر اجلاري.

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري
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تشكيلة رينارد..

 672تعليقا

الرياض ـ الرياضية

التفضيل281 :

الردود672 :

الريتويت369 :

التفاعل خالل  90دقيقة

بث الفرنسي بافيتمبي جوميز ،العب
فريق الهالل األول لكرة القدم ،عبر
حسابه على "إنستجرام" صورة لشخصين
أبيض وأسود يسلمان على بعض ،وع ّلق
اً
عليها
قائل" :ال للعنصرية".
كما دافع في بوستات أخرى عن بيير
مينيز ،الصحافي الفرنسي ،بشأن تصريحه
الذي قال فيه" :إن المشكلة الحقيقية
في فرنسا وفي كرة القدم هي
العنصرية ضد البيض" ،مؤكدًا أنه يعرفه
شخصيًا ،ولم يعرف عنه العنصرية.

واكب حساب املنتخب السعودي األول
لكرة القدم مواجهة األخضر أمام
اليمن من خالل عدة صور وتغريدات،
تناولت اجلماهير في طريقها للملعب،
وغرفة مالبس الالعبني وعمليات
اإلحماء قبل املباراة ،بجانب التشكيلة.
وحظيت تغريدة التشكيلة التي
مت نشرها في اخلامسة والنصف
بالتفاعل األكبر من قبل متابعي حساب
األخضر ،وعلق عليها  672مغردًا،
بجانب  369إعادة تغريدة ،و281
تفضيلاً  ،وذلك خالل  90دقيقة.
وكانت آراء املعلقني على التشكيلة

متباينة حول العناصر التي اختارها
الفرنسي هيرفي رينارد مدرب
األخضر خلوض املباراة.
وكتب مغرد" :بالتوفيق يارب بعي ًدا
عن األندية ،كلهم خير وبركة وميثلون
الوطن ،أمتنى لهم التوفيق وتكون
بداية خير وأفراح للكرة السعودية،
ابنوا الفريق وتوقفوا عن إقالة
املدربني".
وعلّق آخر قائلاً " :أمتنى إعادة
النظر من ناحية التشكيلة في أسماء
ال تستحق أن تكون ضمن القائمة
األساسية ،وآخرين يوجد في االحتياط
أفضل منهم".

www.arriyadiyah.com

كلوب :الدوري هديف
فرانكفورت ـ األملانية

أوضح األملاني يورجن كلوب ،مدرب فريق ليفربول
األول لكرة القدم ،أن األلقاب لم تكن هي احلافز له في
أي وقت .وقال كلوب" :األلقاب لن ولم تكن احلافز لي،

أريد الفوز في كل مباراة وحتسني مستوى العبي فريقي
يو ًما بعد اآلخر ،لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا" .وأكد:
"أن الفوز بلقب الدوري اإلجنليزي هو هدفه في املوسم
اجلاري ،بعد نحو ثالثة عقود فشل خاللها ليفربول في

الفوز باللقب" .وأضاف األملاني كلوب" :كنّا قاب قوسني
أو أدنى من الفوز به في املوسم املاضي ..خسرنا مباراة
كافيا في
واحدة فقط على مدار املوسم ،ولكن هذا لم يكن ً
قاسيا للغاية".
النهاية .كان هذا
ً
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د .حافظ المدلج

Hafez_AlMedlej

صناعة
املنتخب

رمبا نتفق بأن منتخبنا السعودي
األول ميثل قمة األولويات يف
عمل اتحاد الكرة ،الرتباطه باملنجز
الوطني الذي يضعنا عىل الخارطة
الدولية ،وقد كنا وال نزال فخورين
بالتأهل لكأس العامل خمس مرات
والحصول عىل كأس آسيا ثالث
مرات ومثلها يف الوصافة ،ولذلك
ميكن القول إن املنظومة الرياضية
من الهيئة لالتحاد لألندية تعمل من
أجل "صناعة منتخب".

منذ أن عرفت منتخب بالدي والغالبية
العظمى من جنومه طوال التاريخ
تأتي من خمسة أندية بنسب متفاوتة
"الهالل والنصر والشباب واألهلي
واالحتاد" ،مع التأكيد على كلمتي
"الغالبية العظمى" ألن هناك جنوم
نادرة جاءت من أندية أخرى ميثلون
نسبة قليلة ال تتجاوز  10في املئة،
وعليه ميكن القول إن مدرب املنتخب
سيختار معظم تشكيلته من التشكيالت
األساسية للفرق اخلمسة ،التي تعودنا
أن تكون صاحبة اإلسهام األكبر في
"صناعة املنتخب".
بافتراض أن كل نادٍ سيستثمر جميع
الفرص املتاحة لتدعيم الفريق بالنجوم
األجانب ،فإن هناك أربع خانات فقط
ستتاح للنجم السعودي يشاركه فيها
جنم من املواليد ،وكأنك تقول ملدرب
أساسيا
جنما
املنتخب إن أمامك عشرين ً
ًّ
في األندية اخلمسة ستختار منهم
معظم تشكيلة منتخبنا الذي نعلق عليه
اآلمال للتأهل لكأس العالم ،وفي ذلك
تأثير كبير في "صناعة املنتخب".
خافيا على أحد أن زيادة عدد
لم يعد
ً
األجانب إلى ثمانية في املوسم املاضي
يضاف لهم املواليد أسهمت بشكل كبير
في التأثير في مستقبل املنتخب ،فنجوم
منتخبنا اليوم نتاج مرحلة ما قبل زيادة
األجانب ،ولذلك كان ضمن التشكيل
جنوما أصبحوا "احتياط" في أنديتهم
ً
بعد قدوم األجانب الثمانية ،وفي
السنوات القادمة سيكون من الصعب
ج ًّدا "صناعة املنتخب".
لذلك أرجو من االحتاد السعودي إعادة
النظر في عدد األجانب وتخفيضه في
املوسم القادم إلى خمسة ،مع إقناع
االحتاد اآلسيوي برفع عدد احملترفني
األجانب املشاركني في دوري أبطال
آسيا إلى خمسة ،وبذلك يحدث التوازن
محليا وقاريًّا
بني صناعة دوري قوي
ًّ
مع متكني احتاد الكرة واملدرب من
"صناعة املنتخب".
تغريدة :Tweet
اليوم ستسيطر على نشرات األخبار
في كل مكان ذكرى مرور  18سنة
على  11سبتمبر ،وهي جرمية إرهابية
دون شك استثمرها اإلدارة األمريكية
واإلعالم الغربي بالطريقة التي تخدم
مصاحلهم ،وتلك صناعة إعالم
وسياسة نتعلم منها ،وعلى منصات
التأثير نلتقي.

صورة التقطت أمس لعدد من الجماهير الكوسوفية تحتفل خارج أسوار ملعب سانت ميريز في مدينة ساوثهامبتون البريطانية قبل مباراة جمعت منتخب بالدها بنظيره اإلنجليزي ضمن
(رويترز)
2
المجموعة األولى من التصفيات المؤهلة إلى يورو  020

رونالدو

األعىل أجرا يف الدوري اإليطايل

 7العبني من يوفنتوس ضمن قامئة األوائل العرشة
قامئة األعىل رات ًبا
يف الدوري اإليطايل

األول رونالدو:

الثاني دي ليخت:

الثالث لوكاكو:

الرابع ديباال:

الخامس رامسي:

 31مليون يورو

 8ماليين

 7.5مليون

 7.3مليون

 7ماليين

تورينو ـ الرياضية

يتصدر الربتغايل كريستيانو رونالدو ،مهاجم فريق يوفنتوس،
قامئة أعىل الالعبني أج ًرا يف الدوري اإليطايل بـ  31مليون يورو
يتقاضاها يف املوسم الواحد ،وفق قامئة أعلنتها أمس صحيفة
"الجازيتا ديللو سبورت".

وأبانت الصحيفة اإليطالية أن إجمالي رواتب الالعبني في دوري بالدها ارتفع
حاليا ،حتت تأثير
من  1.3مليار يورو سنويًّا ،في املوسم املاضي ،إلى ً 1.4
رونالدو الذي ساهم في تسليط األضواء على البطولة ،ما جذب النجوم إليها.
وأوردت صحيفة "ماركا" اإلسبانية القائمة كاملة نقلاً عن نظيرتها اإليطالية،
حيث جاء في املركز الثاني خلف رونالدو ،الهولندي ماتيس دي ليخت املنتقل
أخيرًا إلى يوفنتوس قاد ًما من أياكس ،براتب سنوي قدره  8ماليني يورو.

وفي املركز الثالث حلَّ البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر
ميالن ،القادم في الصيف من مانشستر يونايتد ،براتب
قدره  7.5مليون يورو ،متساويًا مع األرجنتيني جونزالو
هيجواين ،مهاجم يوفنتوس .وجاء األرجنتيني اآلخر في
خامسا بـ  7.3مليون يورو ،وتاله
يوفنتوس ،باولو ديباال
ً
زمياله في الفريق نفسه :الويلزي آرون رامسي والفرنسي
أدريان رابيو ،بـ  7ماليني لكل منهما.
وانفرد البوسني ميراليم بيانيتش العب وسط يوفنتوس باملركز الثامن ،إذ
يتقاضى  6.5مليون يورو سنويًّا ،بينما ظهر جيانلويجي دوناروما حارس
تاسعا بـ  6ماليني ،بالتساوي مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع
ميالن
ً
نابولي.

املراهنات

تورط مدافع إيفرتون

مينا

لندن ـ الفرنسية

أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم ،أمس ،فرض غرامة
مالية بقيمة  10آالف جنيه إسترليني “نحو 12.3
ألف دوالر” على الدولي الكولومبي ييري مينا،
مدافع إيفرتون ،على خلفية خرقه القواعد اخلاصة
بقضايا املراهنات .وأفاد االحتاد ،في بيان ،بأن
الغرامة بحق مينا سببها “ظهوره في إعالن يتعلق
بأنشطة املراهنات التي مينع عليه املشاركة فيها” ملصلحة
“بيتخويجو” في بلده كولومبيا مطلع العام اجلاري .وكشف
االحتاد اإلجنليزي عن أن مينا تبرع باملبلغ الذي حصل عليه
ملؤسسته اخليرية التي أنشأها الظهير السابق لبرشلونة
اإلسباني عام  ،2016بهدف مساعدة الشبان احملرومني.

جريت

يرفض اإليقاف

باريس ـ رويرتز

طالب نويل لو جريت ،رئيس االحتاد
الفرنسي لكرة القدم ،احلكام بعدم إيقاف
مباريات حال سماع هتافات ضد املثلية
اجلنسية ،على الرغم من لوائح جديدة
طبقها االحتاد املوسم اجلاري تسمح بفعل
ذلك.
وقال لو جريت ،في تصريحات إذاعية:
متاما إيقاف املباريات".
"أعارض ً
وأضاف" :سنعمل على التأكد من عدم
وجود الفتات أو هتافات ضد املثلية
اجلنسية ،لكنني أعارض إيقاف املباريات".
وأوقف احلكام
لفترات قصيرة
العديد من املباريات
في دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة
القدم ،بسبب هتافات
ضد املثلية اجلنسية
في املدرجات ،تنفيذ ًا
للوائح جديدة طبقها
االحتاد الفرنسي
املوسم اجلاري.
جريت

قصاصة من تقرير نقلته ماركا اإلسبانية
عن صحيفة “الجازيتا ديللو سبورت”

عقوبات

صورة التقطت أمس األول لروبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي يتحدث إلى ناصر الشاذلي
(الفرنسية)
أثناء مباراة التصفيات األوروبية أمام نظيره اإلسكتلندي

مارتينيز:

بروين األفضل يف العامل
جالسكو ـ رويرتز

وصف روبرتو مارتينيز ،مدرب منتخب بلجيكا
األول لكرة القدم ،كيفن دي بروين العبه
بأفضل صانع لعب في العالم ،بعد أن سجل
هدفًا وصنع ثالثة في فوز ساحق "4ـ"0
على إسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا
 2020لكرة القدم .وبعد أن حقق  6انتصارات

في ست مباريات في اجملموعة التاسعة ،بات
املنتخب البلجيكي في حاجة إلى نقطتني فقط
من مبارياته األربع املتبقية ،ليضمن مكانًا في
النهائيات العام املقبل .وقال مارتينيز" :أراه
أفضل صانع لعب في العالم .هذا املركز هو
الذي يضبط إيقاع اللعب وميرر الكرات املتقنة
ويتحمل مسؤوليات كثيرة.

سان جريمان غري قانونية
باريس ـ الفرنسية

كشفت جلنة من رابطة كرة القدم احملترفة
في فرنسا عن أن العقوبات التي فرضها
باريس سان جيرمان على أدريان
رابيو ،العب وسطه السابق الذي
حاليا عن ألوان يوفنتوس
يدافع
ً
اإليطالي ،لم تكن قانونية حسبما
علم من مصدر مقرب من امللف.
واستبعد رابيو عن تشكيلة النادي
الباريسي منذ ديسمبر املاضي،
بعد فشل املفاوضات بشأن متديد
عقده ،ما دفعه إلى االحتكام للجنة
الشؤون القانونية في رابطة
الدوري احمللي ،ألن سان جيرمان رابيو

ال يحترم "ميثاق كرة القدم احملترفة" ،وهو
االتفاق اجلماعي الوطني الذي يحكم مهن
كرة القدم.
ثم تفاقمت األزمة بني الطرفني
حني قرَّر سان جيرمان إيقاف
الالعب في  14مارس املاضي،
وحرمانه من راتب  6أيام
واملكافآت املالية لذلك الشهر،
على خلفية السهر في ملهى ليلي
مباشرة بعد خروج بطل فرنسا
من الدور ثمن النهائي ملسابقة
دوري أبطال أوروبا بخسارته
على أرضه أمام مانشستر يونايتد
"1ـ "3في السادس من مارس.
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تقرير :محمود وهبي
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بدأ ليفربول موسمه الجديد بشكل مثايل ،وتربَّع عىل صدارة ترتيب الدوري اإلنجليزي بالعالمة الكاملة بعد نهاية الجولة الرابعة ،ل ُيطلق محاولة جديدة
مى “برميريليج» عىل مسابقة الدوري يف
وج به آخر مرة قبل  29عا ً
ما ،يف موسم 1989ـ ،1990أي قبل إطالق مس َّ
جادة الستعادة لقب الدوري الذي تُ ِّ
إنجلرتا .ويوجد ليفربول يف الئحة ليست بالقصرية من األندية العريقة التي حصدت لقب الدوري املحيل يف مناسبات عدة قبل أن تدخل دوام ًة طويلة
من الحرسة ،ليزداد شوق مشجعيها إىل رؤية شعارها عىل منصة التتويج .وتتطرق “الرياضية” يف التقرير التايل إىل مجموعة من األندية الكبرية
التي مل تحصد لقب الدوري منذ أكرث من عرشة أعوام ،منها أندية تغيب عن املجد منذ أكرث من خمسة عقود كاملة ،مثل توتنهام وشالكة.

املجد الضائع

أندية عريقة تبحث عن العودة إىل منصة الدوري بعد غياب طويل
أعوام الغياب

عدد األلقاب

18
7

شالكة

13

أرسنال

8

أتلتيك بيلباو

10
2

سانت إتيان

ليفربول

29
61
15
35
38
58

توتنهام

أتلتيك بيلباو

ليفربول

الدوري اإلسباين

الدوري اإلنجليزي

آخر لقب

1984

1990

سيطر ليفربول عىل أجواء الدوري اإلنجليزي خالل سبعينيات
ومثانينيات القرن املايض ،وحقق لقبه الـ  18يف موسم 1989ـ1990
وق بفارق تسعة ألقاب عن أقرب منافسيه يف تلك الفرتة ،إىل أن
ليتف َّ
زعيم إلنجلرتا
بدأ نحس الدوري يالحقه منذ ذلك الوقت ،ليخرس عرشه
اً
مع فوز مانشسرت يونايتد بلقبه الـ  19عام  .2011وباءت جميع محاوالت
ليفربول بالفشل منذ لقبه األخري عام  ،1990حيث احتل املركز الثاين يف
خمس مناسبات بعدها ،وكانت أفضل نتائجه تخلُّفه عن مانشسرت سيتي يف
املوسم املايض بفارق نقطة واحدة فقط بعد موسم مثري ،حصد فيه 97
نقطة ،ليكون أفضل وصيف يف تاريخ الدوري اإلنجليزي .تجدر اإلشارة إىل
أن ليفربول نجح يف تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرتني خالل أعوام غيابه
عن املنصة املحلية.

آخر لقب

شالكة

سانت إتيان

الدوري األملاين

الدوري الفرنيس

1958

عا يف قامئة أكرث األندية فوزًا بلقب الدوري
يأيت نادي شالكة راب ً
األملاين بعد بايرن ميونيخ ،ونورنبريج ،ودورمتوند ،حيث احتفل الفريق
األزرق باللقب يف سبع مناسبات ،لكنها جاءت جميعها قبل إطالق
مى الجديد ،عىل الدوري األملاين عام .1963
«بوندسليجا» ،املس َّ
وكان شالكة قري ًبا من العودة إىل منصة التتويج يف مناسبات عدة منذ
لقبه األخري عام  ،1958حيث احتل مركز الوصافة مثاين مرات بعد ذلك،
كام تصدَّر ترتيب الدوري يف موسم 2000ـ 2001حتى الثواين األخرية من
الجولة الختامية ،وبدأت حينها احتفاالته يف ملعبه بعد فوزه األخري عىل
أونرتهاخينج ،قبل أن يسجل بايرن ميونيخ هدفًا قاتلاً يف ملعب هامبورج،
ويتقدم إىل الصدارة بفارق نقطة واحدة .وجاءت آخر املحاوالت الجادة
لشالكة يف موسم 2006ـ 2007عندما تخلَّف بفارق نقطتني عن شتوتجارت.

آخر لقب

توتنهام

أرسنال

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلنجليزي

2004

حقق أرسنال إنجازًا فريدًا من نوعه عىل صعيد الدوري اإلنجليزي
ن
وج بلقب موسم 2003ـ 2004دون التع ُّرض ألي هزمية ،لك َّ
عندما تُ ِّ
ما.
الفريق يبحث منذ ذلك الوقت عن استعادة لقب ،غاب عن خزائنه  15عا ً
وحقق النادي اللندين بعد لقبه األخري املركز الثاين يف مناسبتني،
األوىل كانت يف موسم 2004ـ 2005عندما تخلَّف عن تشيليس بفارق
 12نقطة ،والثانية يف موسم 2015ـ 2016خلف ليسرت سيتي بفارق عرش
نقاط ،كام احتل املركز الثالث يف أربعة مواسم .ووقف أرسنال بفارق بعيد
عن بطل الدوري يف أغلب املواسم التي تلت لقبه األخري باستثناء موسم
2007ـ 2008الذي جاء فيه ثالثًا بفارق أربع نقاط عن مانشسرت يونايتد،
ونقطتني عن تشيليس ،وموسم 2013ـ 2014بفارق سبع نقاط عن مانشسرت
عا يف ترتيب ذلك املوسم.
سيتي،
علم أنه جاء راب ً
اً

اعتاد توتنهام عىل أن يلعب دور الحصان األسود يف إنجلرتا خالل
املواسم املاضية ،فكان ندًّا قويًّا لكبار القوم هناك ،لكنه بقي
غائ ًبا عن منصات التتويج طوال املواسم العرشة األخرية يف جميع
املسابقات ،وصولاً إىل خسارته نهايئ دوري األبطال يف املوسم
املايض .وكان لتوتنهام حضور أكرب عىل صعيد األلقاب عىل مدار التاريخ،
فحائط إنجازاته يحمل  19لق ًبا يف مسابقات الكؤوس اإلنجليزية ،كام أنه
وج بلقب الدوري اإلنجليزي يف مناسبتني ،لكنه مل يذق طعم الفوز
ت ُ ِّ
ما ،يف  .1961وحقق توتنهام بعدها املركز
بالبطولة األهم منذ  58عا ً
الثاين يف مناسبتني بوصفه أفضل نتيجة له يف الدوري اإلنجليزي ،آخرهام
يف موسم 2016ـ 2017عندما ابتعد بسبع نقاط عن صدارة تشيليس ،كام احتل
املركز الثالث يف مثانية مواسم.

1961

آخر لقب

يحافظ نادي سانت إتيان عىل صدارته الئحة أكرث األندية فوزًا بلقب
الدوري الفرنيس عرب التاريخ عىل الرغم من تتويجه بلقبه األخري قبل
ما ،يف  ،1981حيث رفع العدد اإلجاميل أللقابه حينها إىل عرشة
 38عا ً
ألقاب مع نجوم تاريخيني ،مثل ميشال بالتيني ،وباتريك باتيستون ،وجاك
سانتيني .واحتل سانت إتيان املركز الثاين يف العام التايل ،لكنه دخل
بعدها مرحلة هبوط رسيعة ،فغاب كل ًّيا عن املنافسة عىل اللقب ،كام
هبط إىل الدرجة الثانية يف ثالث مناسبات إىل أن عاد إىل دوري األضواء
وبقي فيه موسم 2004ـ .2005واستعاد الفريق الفرنيس العريق شيئًا من
بريقه يف املوسم املايض ،حيث احتل املركز الرابع يف الرتتيب ،لكنه مل
يكن يف إطار املنافسة مع ابتعاده بفارق  25نقطة عن باريس سان جريمان،
البطل.

1981

آخر لقب

يحتل أتلتيك بيلباو املركز الثالث يف قامئة أكرث األندية فوزًا باأللقاب
املحلية يف إسبانيا بعد برشلونة ،وريال مدريد ،ويتفوق عىل األخري
من حيث عدد مرات الفوز بلقب كأس إسبانيا عىل الرغم من غيابه عن
مصنتي الدوري والكأس منذ فوزه بالثنائية عام  .1984وابتعد الفريق
الباسيك عن املنافسة عىل لقب الدوري بشكل كامل منذ بداية األلفية
عا يف
الجديدة ،حيث حقق مركزه األفضل يف هذه الفرتة عندما جاء راب ً
موسم 2013ـ ،2014لكنه تخلَّف حينها بفارق  20نقطة عن برشلونة املتصدر.
وحقق بيلباو أفضل نتائجه بعد فوزه بلقبه عندما جاء وصيفًا لربشلونة أيضً ا
يف موسم 1997ـ ،1998لكنه مل ينجح يف منافسة الفريق الكاتالوين حتى
نهاية املطاف مع تخلُّفه عنه بفارق تسع نقاط عند انتهاء الجولة األخرية

آخر لقب

أندية أخرى

5

2

42

مونشنجالدباخ

الدوري األملاين

1977
آخر لقب

3

29
نابويل

الدوري اإليطايل

1990
آخر لقب

6

18
روما

الدوري اإليطايل

2001
آخر لقب

7

15
فالنسيا

الدوري اإلسباين

2004
آخر لقب

11
ليون

الدوري الفرنيس

2008
آخر لقب
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تعلن /ـ ياسمني عبدالعزيز أحمد
السهيمي عن فقدان شهادة دورة
مسمى الدورة برنامج احلاسب
التطبيقي تخصص تقنية مكاتب
سمة (اخلطة القدمية) صادرة
من معهد البسام – الدمام يرجى
ممن يجدها تسليمها ملصدرها
مشكوراً.
يعلن /ـ أحمد صالح الورد ميني
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  03440646صادر من عدن
يرجى ممن يجده تسليمه ألقرب
إدارة جوازات مشكوراً.
تقدم إلدارة األحوال املدنية في
رنيه املواطن ـ بدحان سعد فهد
السبيعي رقم السجل املدني

 1053480289بطلب تعديل اسمه
من ـ بدحان سعد فهد السبيعي
إلى ـ بدر سعد فهد السبيعي فمن
له معارضة على ذلك فليتقدم
مبعارضته خالل شهر من تاريخ
هذا اإلعالن.
تعلن /إدارة األحوال املدنية بجدة
بأنه تقدم إليها ـ نور عالم محمد
حسني طالبا ً احلصول على شهادة
ميالد بدل فاقد لـ ـ ربيعه رقم
الشهادة  169657تاريخ الشهادة
21ـ12ـ1428هـ الصادرة من
مكتب األحوال املدنية بجدة
وأنه على من يجدها أن يسلمها
لألحوال املدنية خالل ثالثون
يوما ً من تاريخ اإلعالن.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية
في جدة املواطنة ـ ملحه زبار

جدة

الدمام

مكة

0503529765 0502964436 0502252794 0504330404

شافي العتيبي رقم السجل
املدني  1077459764رقم امللف
“احلفيظة”  274901زوجها
تاريخها 24ـ12ـ1427هـ
مصدرها جدة بطلب تعديل اسمها
من ـ ملحه زبار شافي العتيبي
إلى ـ مها زبار شافي العتيبي
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم
مبعارضته خالل شهر من تاريخ
هذا اإلعالن.
يعلن /ـ احمد عبداهلل ردمان قائد
ميني اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم  05308787صادر من
جدة يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية اليمنية بجدة مشكوراً.
تعلن /إدارة األحوال املدنية
مبحافظة طريف أنه تقدم لها
املواطن ـ نايف بن سعد محمد

الهزميي الصلبي سجل مدني
رقم  1070814007طالبا ً تعديل
اسم والفخذ إلى (الطرفاوي)
وحذف اسم القبيله الصلبي في
سجله املدني بحيث يصبح اسمه
كامال ً بعد التعديل هو ـ نايف بن
سعد محمد الطرفاوي فمن له أية
معارضة مراجعة إدارة أحوال
طريف أو أقرب إدارة أحوال
مدنية خالل شهر من نشره حرر
بتاريخ 10ـ1ـ1441هـ.
تقدم إلدارة األحوال املدنية في
محافظة عفيف املواطن ـ طارق
محمد سعيد الثقفي رقم السجل
املدني  1045458112رقم امللف
“احلفيظة”  20213التاريخ
29ـ3ـ1423هـ املصدر عفيف
بطلب تعديل اسمه من ـ طارق
محمد سعيد الثقفي إلى ـ طارق

محمد سعيد الثقفي العتيبي فمن
له معارضة على ذلك فليتقدم
مبعارضته خالل شهر من تاريخ
هذا اإلعالن.
تقدمت إلدارة األحوال املدنية
املواطنة ـ صاحله عايش ذويبان
سجل مدني رقم 1011568969
طالب ًة (تعديل – إضافة) من
(صاحله عايش ذويبان) إلى
(صاحله عايش ذويبان اخمليلدي)
فمن لديه معارضة على ذلك
فليتقدم إلدارة األحوال املدنية
النسوي مبحافظة رابغ أو أقرب
إدارة أحوال مدنية ويكون ذلك
خالل شهر من تاريخ صدور
اإلعالن.
تعلن /ـ جيسيكا جان روس عن
تعديل االسم الى ـ جيسيكا جاين

ستشوارتز JESSICA JAN ROSS

الى ـ JESSICA JANE SCHWARTZ

رقم اإلقامة
وللعموم جرى النشر.

2440452585

يعلن /ـ اسماعيل علي اكبر كبير
احمد اجلنسية ميامنار مقيم عن
فقدان إقامة رقم 2374555940
صادرة من مكة املكرمة وكذلك
فقدان رخصة سياقة رقم
 2374555940وفقدان رخصة
سير لسيارة هوندا توسان موديل
2010م اللون فضي رقم اللوحة
(أ هـ ن  )5765يرجى ممن يجدها
تسليمها ملصادرها مشكوراً.
يعلن /ـ مزمل احلق عبدالغفور
بنغالديشي اجلنسية عن فقد
جواز سفر برقم BK0196724
الصادر من كوكس بازار بتاريخ

األربعاء  12المحرم  1441هـ
 11.09.2019العدد 11669

14ـ2ـ2016م تاريخ االنتهاء
13ـ2ـ2021م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية البنغالديشية
بجدة مشكوراً.

السفارة اليمنية بالرياض بتاريخ
1ـ7ـ2018م تاريخ االنتهاء
1ـ7ـ2024م يرجى ممن يجده
تسليمه للسفارة اليمنية مشكوراً.

يعلن /ـ محمد رياض نور محمد
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم DS9913671
يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

يعلن /ـ محمد عزيزالرحمن ابو
احلسني عبدالرحمن اجلنسية
ميامنارـ مقيم عن فقدان هوية
مقيم رقم  2402993444صادرة
من مكة املكرمة يرجى ممن يجدها
تسليمها ملصدرها مشكوراً.

يعلن /ـ فايز حسني محمد حسني
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم LD6895132
يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

يعلن /ـ محمد ريحان هندي
اجلنسية عن فقدان جواز سفر
رقم  N9077616صادر من لكنو
في 30ـ3ـ2016م يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية الهندية
بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ تاج مير خان جعفر خان
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم ME4126182
صادر بتاريخ 14ـ5ـ2017م
يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.

يعلن /ـ كمال احمد علي
باسودان إقامة عن فقدان شهادة
ميالد ابنه ـ احمد رقم الشهادة
17ـأـ 17صادرة من جدة بتاريخ
1ـ1ـ1415هـ يرجى ممن يجدها
تسليمها ملصدرها مشكوراً.

يعلن /ـ محمد عرفان محمد اسلم
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم HH1987481
صادر بتاريخ 21ـ12ـ2016م
يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ آفتاب عالم خان
مهر خان باكستاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 WC4107602صادر بتاريخ
31ـ5ـ2016م يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ محمد يعقوب الهى بخش
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم CM0161412
يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ مائى خيرى خدا بخش
باكستاني اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم FH9993771
يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية الباكستانية بجدة
مشكوراً.
يعلن /ـ على رضا حاجى
اكرام احلق باكستاني اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 HN9899411يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية الباكستانية
بجدة مشكوراً.
يعلن /ـ MOHAMMED ALI TALAB

 ULLAبنغالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم BN
 0286666صادر من دكا يرجى
ممن يجده تسليمه للقنصلية
البنغالديشية بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ NOOR NEASA AFLATUN

بنغالديشي اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم BF 0157401
صادر من دكا يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية البنغالديشية
بجدة مشكوراً.

يعلن /ـ RIAZU UDDIN SHIDDAQ

بنغالديشي اجلنسية عن فقدان
جواز سفر رقم  O 837665صادر
من دكا يرجى ممن يجده تسليمه
للقنصلية البنغالديشية بجدة
مشكوراً.
تعلن /ـ رنا رشيد ساملني مينية
اجلنسية عن فقدان جواز سفرها
رقم  08467804صادر من

يعلن /ـ عواد محمد احملمد
سوري اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم  N004597943يرجى
ممن يجده االتصال على ج:
 0552468119مشكوراً.
يعلن /ـ عبود جمعان بن حميد
ميني اجلنسية عن فقدان جواز
سفر ابنه ـ نوفل عبود جمعان
رقم اجلواز  06057836صادر
من السفارة اليمنية يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره أو ج:
 0530343536مشكوراً.
يعلن /ـ محمد صالح انس قاضي
سوري اجلنسية إقامة رقم
 2268153315عن فقدان شهادة
ميالد ابنه ـ قيس رقم الشهادة
 23667صادرة من مكتب
األحوال املدنية بجدة يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصدرها أو ج:
 0500608423مشكوراً.
تعلن /مديرية الشؤون الصحية
مبحافظة جدة – إدارة املعلومات
والوثائق بأن املقيم ـ مزهر
حسس حياتي إقامة رقم
 2206378248تقدم إليها طالبا ً
في استخراج تبليغ والدة بدل
فاقد البنته ـ حنان املولودة
مبستشفى د .حسان غزاوي
بتاريخ 11ـ3ـ2017م عليه نأمل
على من يجده تسليمه لإلدارة
خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ
النشر.
يعلن /ـ علي عبدالقادر عبدالواحد
اجلندي ميني اجلنسية عن فقدان
جواز سفره برقم 06862289
صادر من اليمن يرجى ممن يجده
تسليمه للقنصلية اليمنية بجدة
مشكوراً.
تعلن /احملكمة العامة بالبرك بأنه
تقدم اليها املواطن ـ إبراهيم علي
عوض ال هادي سجل مدني رقم
 1070453178بطلب صك حجة
استحكام على ارضه السكنية
الواقعه في جنوب البرك وحدوها
وأطوالها كاآلتي ـ شماال ً  :يحدها
شارع عرض 6م يليه غيثان علي
محمد ال شجاع بطول الضلع
44م جنوبا :يحدها حرم اسفلت
بادية البرك عرض 40م بطول
الضلع 45م شرقا ً  :يحدها شامي
عبداخلالق الهاللي بطول الضلع
71.70م غرباً :يحدها محمد احمد
مشعمل الهاللي بطول الضلع 67م
املساحة االجمالية  3056.39متر
مربع فمن له معارضه في ذلك
فعليه تقدمي اعتراضه الى هذه
احملكمة خالل شهرين من تاريخه.

