




الرياض ـ الرياضية 

شارك ياسر املسحل، رئيس مجلس إدارة االحتاد 
السعودي لكرة القدم، وخالد الثبيتي نائبه، أمس، في 

االجتماع الـ 70 للجمعية العمومية لالحتاد الدولي 

لكرة القدم، الذي ُعِقَد عن طريق االتصال املرئي.
وافتتح السويسري جيانو إنفانتينو، رئيس االحتاد 

الدولي، فعاليات االجتماع، الذي شهد مشاركة 
َّ فيه مناقشة  211 احتادًا عضًوا في “فيفا”، ومت

عدد من امللفات الدولية، وبعض التفاصيل املتعلقة 
باالحتادات في ظل انتشار فيروس كورونا، وقد 
كان من املقرَّر أن حتتضنه أديس أبابا العاصمة 

اإلثيوبية.

املسحل والثبيتي يشاركان يف عمومية فيفا

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب 

سمحت لجنة االحرتاف وأوضاع الالعبني يف االتحاد 
السعودي لكرة القدم ألندية دوري كأس محمد بن 

سلامن للمحرتفني، ودوري األمري محمد بن سلامن للدرجة 
األوىل، وأندية الدرجة الثانية، بتسجيل الالعبني السعوديني 
املحرتفني يف فئة الشباب يف األندية دون تقديم مسرّي 

رواتب، وفًقا ملصادر خاصة بـ “الرياضية”. 

وأوضحت املصادر ذاتها، أن اللجنة أرجعت في خطابها، الذي بعثه 
جابر سعد اجلهني، رئيس اللجنة املكلف، إلى األندية، السبب وراء 
اخلطوة إلى قرب انطالق بطولة كأس آسيا حتت 19 عاًما، في 15 

أكتوبر املقبل، إذ تتطلَّب استمرار الالعبني احملترفني السعوديني 
الشباب في اللعب مع أنديتهم استعدادًا لها، واستكمال جاهزيتهم.

واشترطت اللجنة عدم السماح ألي العب باملشاركة مع الفريق 
األول إال بعد تقدمي النادي كشف رواتب الالعبني، وطلبت من 

األندية الراغبة في التسجيل تقدمي خطاب لتسجيل الالعبني، إضافة 
إلى طلب تسجيل على نظام االنتقاالت احمللي DTMS، وإرفاق 

املستندات املطلوبة.
ويعدُّ هذا االستثناء الثالث من جلنة االحتراف خالل العام اجلاري، 

للسماح بالتسجيل دون تقدمي مسّيرات رواتب، حيث جاء 
االستثناء األول لألندية املشاركة في دوري أبطال آسيا، ثم صدر 

قرارٌ بتمديد عقود الالعبني بسبب فيروس كورونا.

خطاب يوضح آلية مشاركة العبي الشباب مع الفريق األول

»االحرتاف«

تسجل دون مسّيات الرواتب

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم 

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن أن انضمام عبد اهلل البيشي، 
وأحمد اجلبيع، العَبي الهالل لدرجة الشباب، إلى الفريق األول في 

مهمته في البطولة اآلسيوية اجلارية حاليًّا في الدوحة، العاصمة 
القطرية، جاء بعد التنسيق مع البرازيلي كارلوس أماديو، مدرب الفريق 

الشاب، الذي يشرف على اكتشاف املواهب الكروية لالستفادة من 
خدماتهم في الفريق األول ضمن مشروع بناء املستقبل في الهالل.

وقد بدأ أماديو عمله الفني أخيرًا، ودوَّن تقاريره حول الالعبني، 
والفريق، وحدَّد ما يحتاج إليه، بوجود مدرب برازيلي مساعد، ومحلل 

فني مغربي بالتقنية احلديثة. ويُنتظر وصول الثنائي إلى الدوحة، 
اليوم، لالنضمام إلى التدريبات بعد االنتهاء من البروتوكوالت اخلاصة 

باالحتاد اآلسيوي في البطولة.

تقرير

أماديو يرمم هالل آسيا

أماديو

الدمام - وليد الصيعري 

أفصحت لـ “الرياضية” 
مصادر خاصة، عن أن 

سعيد الربيعي، مدافع فريق 
االتفاق األول لكرة القدم، 

سيخضع لفحوصات طبية 
قبل دخوله التدريبات، 

اليوم، حيث أجرى عملية 
جراحية فوق العني، 

واحتاج إلى عشر غرز بعد 
إصابته في مباراة االتفاق 

والنصر ضمن دوري 
كأس محمد بن سلمان 

للمحترفني، املنتهي أخيرًا. 
وأوضحت املصادر ذاتها، 
أن الرأي الطبي سيفصل 
في مشاركة الالعب في 

حتضيرات فريقه للموسم 
اجلديد.

فحص
يقرر مصري الربيعي

صورة التقطت أمس األول من تكريم خالد الدبل رئيس 
النادي ومعاذ العوهلي المدير التنفيذي أبطال األلعاب 

)المركز اإلعالمي ـ االتفاق( المختلفة في االتفاق 

جدة - فيصل الرشيف 

أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن أجانب فريق االحتاد األول لكرة 
القدم، سيصلون إلى جدة، في األيام املقبلة، على دفعات، نظرًا لظروف 

الطيران، وسيكون ذلك عبر الطيران اخلاص للمشاركة في 
تدريبات الفريق األول لكرة القدم ضمن التحضيرات للموسم 

اجلديد. 
وذكرت املصادر ذاتها، أن عددًا من الالعبني احملليني من 

خارج مدينة جدة عادوا إليها، أمس، استعدادًا النطالق 
التدريبات. 

في حني، يوجد فابيو كاريلي، مدرب الفريق، في جدة، إذ بقي فيها من أجل 
جتهيز برنامج الفريق خالل األيام املقبلة قبل بداية املعسكر اجلديد في 16 

أكتوبر املقبل. 
وتقرَّر أن يجري العبو الفريق األول لكرة القدم، غًدا، املسحة الطبية للتأكد من 

سالمتهم من فيروس كورونا املستجد قبل بداية تدريبات الفريق.

أجانب االتحاد
يصلون جدة عىل دفعات

جدة - عبد الله أحمد 

واصل نوح املوسى، وياسر 
املسيليم، العبا فريق األهلي األول 

لكرة القدم، متارينهما التأهيلية 
للعودة في أسرع وقت ممكن إلى 

املشاركة مع الفريق في البطولة 
اآلسيوية. وعلى الرغم من 

حصول الالعبني على إجازة إال أن 
ال  اجلهازين اللياقي والطبي، فضَّ

وجود الثنائي مع بعثة األهلي 
في قطر الستكمال عالجهما. 
وينتظر نوح املوسى الضوء 
األخضر من اجلهاز اللياقي، 

خالل األيام املقبلة، للمشاركة 
في التدريبات اجلماعية، حيث 

جتاوز جزًءا كبيرًا من عالجه في 
العضلة الضامة. أما املسيليم فال 

يزال يواصل رحلته العالجية، 
حيث تعرض إلى متزق عضلي، 

ويحتاج إلى فترة عالجية.

نوح يقرتب 

من الجاهزية

األحساء ـ عادل الدحيالن 

وقَّعت إدارة نادي الفتح مع صالح النشمي، الظهير األمين “25 عاًما، عقًدا ملدة ثالثة مواسم، 
في حضور حسن اجلبر، عضو مجلس اإلدارة.  

وعبَّر النشمي عن سعادته باالنضمام إلى نادي الفتح، مؤكًدا رغبته الكبيرة في تقدمي أفضل 
املستويات لتحقيق أهداف الفريق، وحصد أفضل النتائج، بالتعاون مع زمالئه الالعبني. وسبق 

لالعب أن مثَّل الروضة في الفئات السنية، قبل أن ينتقل إلى الفتح، وبعد صعوده إلى درجة 
األوملبي، انتقل إلى الثقبة، وعاد عقب انتهاء املوسم اجلاري إلى الفتح مجددًا برغبة من فيريرا، 

مدرب الفريق، لتدعيم صفوفه قبل انطالق التدريبات االستعدادية للموسم املقبل.

الفتح

يضم النشمي 3 مواسم

)المركز اإلعالمي ـ الفتح( صورة التقطت أمس من توقيع الفتح مع صالح النشمي    

كاريلي

تسجيل الالعبين الشباب

إمكانية التسجيل دون تقديم 
مسيّرات رواتب

يمنع مشاركة الالعب مع الفريق 
األول إال بعد تقديم النادي كشف 

رواتب

خطاب االحرتاف:

كارلوس 

أماديو 

أجانب االتحاد:

درَّب منتخب 
البرازيل تحت 

17 عامًا

 درَّب منتخب 
البرازيل تحت 

20 عامًا
حقق كوبا أمريكا 

للناشئين 2017
 ثالث العام في كأس 
العالم للناشئين 2017

يصلون إلى 
جدة خالل األيام 

المقبلة

سيأتون على 
دفعات بسبب 
ظروف الطيران

سيستخدمون 
الطيران
الخاص

يواصل فريق الفيصلي األول لكرة القدم تحضيراته النطالق الموسم الجديد في 16 أكتوبر المقبل. وقد بدأ الالعبون بزيادة الجرعات اللياقية 
ن.. وفي الصورة التي التقطت أمس البرازيلي شاموسكا  وفق البرنامج المعد من ِقبل مدرب اللياقة في النادي مع االلتزام ببرنامج غذائي معيَّ

)المركز اإلعالمي ـ الفيصلي( ه الالعبين قبل بداية التدريبات  مدرب الفريق يوجِّ
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مساعد العبدلي
alabdaly.messad2197@hotmail.com

حوار: حامد الدورسي

سليامن
الغامدي

1971

كلية صحية

امليالد

املؤهل

أبرز املناصب

 سجل فريق العني األول لكرة القدم اسمه 
يف سجالت التاريخ بصعوده للمرة األوىل 

يف تاريخه إىل منافسات املحرتفني، 
وتأهله إىل دوري كأس محمد بن سلامن 

للمحرتفني بعد موسم حافل بالكثري من 
التحديات.  

 ومن بداية املوسم الريايض خططت 
إدارة نادي العني عىل تحقيق الصعود 

حسبام أوضح لـ “الرياضية” سليامن 
الغامدي، نائب رئيس النادي، يف حواره 
معها، مشريًا إىل استقطاب جهاز فني 

متمكن والعبني مميزين يف ظل متابعة 
إدارية دامئة.  

 ويرى الغامدي أن الحديث عن بقاء 
الحبيب بن رمضان، مدرب الفريق، عىل 

رأس الجهاز الفني يف املوسم املقبل 
من عدمه أمر سابق ألوانه عطًفا عىل 

استمرار منافسات دوري األمري محمد بن 
سلامن ألندية الدرجة األوىل.  

    

  01 
 بدايًة.. نبارك لك صعود فريق العني 

األول لكرة القدم إىل دوري كأس محمد 

بن سلامن للمحرتفني.. كيف تحقق هذا 

اإلنجاز؟  

 اهلل يبارك فيك.. احلمد هلل على حتقيق هذا 
اإلجناز الذي جاء بفضل اهلل سبحانه وتعالى، 

ثم بفضل عمل متكامل وخطة واضحة املعالم 
مت السير عليها وتطبيقها من بداية املوسم 

الرياضي، الذي تأهبنا له بشكل جيد من خالل 
إعداد وجتهيز الفريق بجهاز فني والعبني 

مميزين، إضافة إلى تلبية جميع احتياجاتهم 
لتحقيق الهدف املنشود.  

  02 
 ما أبرز امللفات التي عملتم عليها 

وساهمت يف صعود الفريق إىل دوري 

كأس محمد بن سلامن للمحرتفني؟  

 امللفات التي عملنا عليها وساهمت في حتقيق 
الصعود إلى دوري احملترفني كثيرة، إال أن 
أكثرها أهمية وجود جهاز فني مقتدر وملم 

بتفاصيل منافسات دوري أندية الدرجة األولى 
بقيادة الكابنت احلبيب بن رمضان، مدرب 

الفريق، إضافة إلى وجود جهاز طبي متمكن، 
وكذلك استقطاب عدد جيد من الالعبني املميزين 
وجتهيز الالعب البديل املناسب لضمان احلفاظ 

على االستقرار طوال مشوار الدوري، وال أنسى 
مسألة وجود جهاز إداري متمكن بقيادة الكابنت 

سعد الزهراني،  
 وكذلك الدعم املالي.

  03 
 كم كان مهر الصعود من الدرجة األوىل؟  

 مهر صعود فريق العني في هذا املوسم كّلف 
خزينة النادي أكثر من 20 مليون ريال، في 
ظل التعاقدات واالستقطابات وتوفير كافة 

احتياجات الفريق وتأمني األمور املالية 

الضرورية من رواتب والتزامات لتسيير عجلة 
العمل دون أن تتأثر بأي معوقات قد تعطل 

تنفيذ اخلطة.  

  04 
 عقود العبي العني كانت عالية.. كيف 

استطعتم تأمينها رغم ارتفاعها؟  

 جاء ذلك بتوفيق من اهلل سبحانه وتعالى ثم 
بفضل دعم األمير الدكتور حسام بن سعود، 
أمير منطقة الباحة، وأعضاء شرف النادي، و 

أخي مازن بن رداد رئيس مجلس اإلدارة.  

  05 
 تردد أن مكافآت الفوز يف آخر املباريات 

وصلت إىل 30 ألف ريال.. فام مدى صحة 

هذه املعلومة؟  

 التحفيز على تقدمي أفضل املستويات داخل 
امللعب مطلب لتحقيق الهدف، واملكافآت أمر 

أساسي لتحفيز الالعبني، وحثهم على مضاعفة 
اجلهد بعد موسم طويل شهد فترات عصيبة 
على اجلميع واملكافأة صحيحة، واألهم وهلل 

احلمد أننا حققنا الصعود.  

  06 
 ماذا عن مكافأة إنجاز الصعود.. كم منحتم 

الالعبني بعد تحقيقه؟  

 مكافأة الصعود مرضية للجميع، وهي مذكورة 
في عقود أغلب الالعبني الذين يرتبطون بعقود 

مع نادي العني، وهم يستحقونها عطًفا على 
جهودهم التي بذلوها.  

  07 
  من الداعم األول للعني يف هذا 

املوسم؟  

 كما ذكرت لك سابًقا حظينا بدعم األمير الدكتور 
حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، إضافة 

إلى دعم من غرم اهلل بن رداد، وسعيد بن رداد، 
ومعيض بن رداد، وعبد اهلل بن رداد، وسعيد 

العنقري، وبدر بن غرم اهلل رداد، وشرف 
احلريري ومازن بن معيض رداد رئيسنا 

الذهبي.  

  08
 ما هي املباراة التي شعرت بعدها أن 

صعود العني إىل دوري كأس محمد بن 

سلامن للمحرتفني أصبح مسألة وقت؟  

 ال أخفيك أن هذا الشعور دخل قلبي بعد نهاية 
مباراة فريقنا مع الثقبة التي فزنا فيها بهدفني 
نظيفني، حيث عززنا رصيدنا النقطي وترتيبنا 
بني فرق دوري األمير محمد بن سلمان ألندية 

الدرجة األولى.  

     09
 ماذا عن أصعب موقعة واجهتموها.. 

وأسهل مباراة لعبتموها؟  

 أصعب مباراة لعبناها في الدوري كانت أمام 
فريق البكيرية في الدور الثاني، التي حققنا فيها 

التعادل في الوقت القاتل بدل الضائع، وكانت 
نقطة ثمينة للغاية، وبالنسبة ألسهل مباراة 

فدوري أندية الدرجة األولى صعب للغاية وال 
توجد فيه مباريات سهلة.  

  10  
 ماذا عن الجهاز الفني بقيادة الحبيب بن 

رمضان هل سيستمر عىل رأس الفريق يف 

دوري املحرتفني أم ستتعاقدون مع جهاز 

فني جديد؟  

 دوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة 
األولى لم ينتهِ حتى اآلن، وال زلنا نخوض 

منافساته، ولهذا فاحلديث عن اجلهاز الفني 
ومسألة استمراره من عدمها أمر سابق ألوانه.  

   

  11
 ماذا عن املحرتفني األجانب هل 

سيستمرون أم ال؟  

 عدد احملترفني األجانب في دوري كأس محمد 
بن سلمان للمحترفني سبعة العبني لكل فريق، 
وإن شاء اهلل بعد نهاية الدوري احلالي سيتم 

حتديد احتياجات الفريق بناًء على النظرة 
الفنية.  

     12
 أال تخشون من تأثري ضيق الوقت عىل 

إعداد الفريق للموسم املقبل يف دوري 

املحرتفني؟  

 نعاني من قلق كبير بسبب ضيق الوقت، ولكن 
نحاول بقدر املستطاع جتاوز املرحلة، ونسأل 

اهلل ـ عز وجل ـ أن يحالفنا التوفيق ونحقق كل 
ما نطمح إليه.  

     13
 متى بدأ اإلعداد فعلًيا للموسم املقبل؟  

 بدأ من بعد جتاوز مباراة الثقبة وجارٍ العمل في 
جميع االجتاهات لتحقيق الهدف املنشود.  

     14
 بعد قضاء موسمني يف دوري الدرجة 

األوىل هل تؤيد استمراره بـ 20 فريًقا و38 

جولة أم تقسيمه إىل مجموعتني؟  

 أعتقد أن تقسيم فرق دوري األمير محمد بن 
سلمان ألندية الدرجة األولى إلى مجموعتني يعد 

احلل األفضل، في ظل طول املوسم الرياضي 
وكثرة الفرق املشاركة فيه.  

     15
 ما هدفكم الذي تطمحون إليه يف 

املوسم املقبل.. املنافسة أم ضامن 

البقاء وتاليف الهبوط؟  

 الهدف األساسي لنا كفريق هو البقاء ضمن 
أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني، 

وطموحنا هو املشاركة الفعالة، وتقدمي مستويات 
جيدة تؤهلنا إلى حتقيق مركز جيد في الدوري.  

نائب رئيس العني يتحدث عن تفاصيل مخطط اإلنجاز

الغامدي:

صعدنا بـ20 مليونا
من أكرث األخبار الرياضية “املؤثرة” 

كثرياً سفر الفريق الهاليل 

إىل الدوحة دون النجم الخلوق 

“املعتزل” محمد الشلهوب.. مل 

نعتد أن يذهب الهالل للمنافسة 

عىل أي لقب “محيل أو خارجي” 

دون هذا النجم الكبري.. إنها سنة 

الحياة.. شكراً للشلهوب.. 

ـ سيبقى املدرب زكري مدرباً متميزاً 
على الصعيد “الفني” وننتظر منه املزيد 

في قيادة فريق ضمك في املوسم 
اجلديد، بشرط أن يكون أكثر هدوًءا 
وحرصاً وهو يتحدث لإلعالم كي ال 
يخرج عن النص، وفي ذات الوقت ال 

يسبب أي ضغوط على العبيه.. 
ـ أكثر من العب نصراوي “كان أساسياً 

في بعض مباريات هذا املوسم” باتوا 
قريبني من مغادرة النادي.. هذه 

األسماء لن جتد صعوبة في إبرام عقود 
احتراف جديدة سواء في فرق املقدمة 

“يحيى الشهري” أو في فرق الوسط أو 
الصاعدة مجدداً “بقية الالعبني”.. األمر 
ال يقتصر على العبي النصر، بل “رمبا” 

سيلحق بهم العبون من أندية كبيرة 
كالهالل واالحتاد واألهلي.. هكذا هو 

االحتراف.. 
ـ إذا صحت األنباء بعودة الثنائي 

بريجو فيتش “صربي” ورود ريجز 
“الرأس األخضر” لصفوف االحتاد فهي 

“من وجهة نظري” أولى خطوات عودة 
االحتاد ملا يتمتع به الثنائي من متيز 

فني فقده االحتاد برحيلهما.. 
ـ جهود شبابية مكثفة وملموسة لدعم 

الفريق مبحترفني أجانب “متميزين” في 
كل خطوط الفريق.. على إدارة الشباب 
السعي للتعاقد مع محترفني سعوديني 

“متميزين” لدعم السباعي األجنبي الذي 
وحده ال ميكن أن يحقق للشباب بطولة.. 
ـ ما حدث في مباراة مرسيليا وباريس 
سان جيرمان ال ميكن بأن يوصف بأنه 
تنافس في كرة القدم.. كانت ليلة مشينة 

ومسيئة جلمال كرة القدم.. ومهما 
كانت املبررات فإن من غير املقبول أن 
يحدث ذلك املشهد الذي ال ميثل سوى 

أصحابه.. 
ـ وفقاً لـ “Saudi Sky Sport” فإن نادي 

االحتاد “استغنى” عن الالعب محمد 
الثاني دون أن يشارك في مباراة 
واحدة.. “وفقاً لذات املصدر” فقد 

تعاقدت إدارة االحتاد مع الالعب نظير 
نصف مليون ريال.. السؤال: من كان 
وراء اختيار هذا الالعب وهو الذي لم 

يشارك ولو ملباراة واحدة؟ إذا كان 
اخلبر “وفقاً ملصدره” صحيحاً.. 

ـ تابعت الدوري االجنليزي املمتاز 
والحظت وجود 4 أقماع صغيرة فوق 
كل منها كرة عند راية الضربة الركنية 

“منعاً” إلضاعة الوقت.. ملاذا ال نطبق في 
مالعبنا هذا األسلوب البسيط جداً؟ 
ـ املسؤول عن حساب دوري أبطال 

آسيا “بالعربي” في تويتر ميثل رمزاً 
للتعصب.. أستغرب “صمت” االحتاد 

اآلسيوي جتاه ممارساته..

ملخص 

األسبوع

مكافآت

الفوز بلغت
 30 ألفا

ضيق

الوقت يصيبنا 
بالقلق

تأهلنا

بعد مباراة 
الثقبة

أمتنى 

تقسيم فرق 
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 إداري الفريق األول لكرة 
القدم

 مشرف على الفريق األول 
لكرة القدم

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

  المشرف العام على 
الفريق األول لكرة القدم



بروفايل

جدة ـ عبد الغني الرشيف 

يواجه فريق األهلي األول لكرة القدم، خطر فقدان 
6 من العبيه في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، 

الذي حسم التأهل إليه مبكرًا.
ويحمل كل من عبد الباسط هندي وعبد اهلل 

حسون والبرازيلي لوكاس ليما، ثالثي الدفاع، 
ومحمد اجملحد وعلي األسمري، ثنائي الوسط، 

وسلمان املؤشر، اجلناح، بطاقة صفراء واحدة، قبل 
خوض فريقهم مواجهة استقالل طهران اإليراني، 

األربعاء املقبل، في ختام اجملموعة األولى.
وفي حال تلقي أي منهم الورقة الصفراء في مباراة 

األربعاء، سيتأكد غيابه عن مباراة الفريق الغربي 
في دور الـ 16، احملددة في 26 سبتمبر اجلاري.
من جهته، أوصى الصربي فالدان ميلويفيتش، 

مدرب الفريق، جميع الالعبني بتجنب ارتكاب أخطاء 
تؤدي إلى إيقافهم، وال سيما السداسي احلامل 

لإلنذارات.

يخشون 
الغياب عن الـ 16

يستبشر فريق األهلي األول لكرة القدم بجودة 
نتائجه السابقة في اجلوالت اخلتامية ملرحلة 

اجملموعات من دوري أبطال آسيا، عندما يالقي 

استقالل طهران اإليراني، األربعاء املقبل، ضمن 
اجلولة األخيرة من أولى مجموعات النسخة 

اجلارية من البطولة. وفي إجمالي 10 مشاركات 
سابقة في دور اجملموعات القاري، حقق األهلي 

5 انتصارات في اجلولة األخيرة “بنسبة 50 في 
املئة”، مقابل 3 تعادالت وهزميتني. ويحتاج الفريق 

الغربي إلى الفوز لضمان صدارة اجملموعة دون 
دخول أي حسابات.

الختام.. انتصارات األهيل %50
الرياض ـ الرياضية

الرياض ـ الرياضية 

يتأهل فريق الهالل األول لكرة القدم إىل األدوار 
اإلقصائية من دوري أبطال آسيا، كلاّم بلغ رصيده ضمن 

مجموعته 10 نقاط فأكرث.
ويعطي ذلك مؤشرًا على احتفاظ الهالل بكامل فرصه 

لتجاوز مجموعته في النسخة اجلارية من البطولة القارية، 
قبل خوضه مواجهتيه األخيرتني في اجملموعة أمام شاهر 
خودرو اإليراني، غًدا، وشباب األهلي اإلماراتي، األربعاء 

املقبل.
وجمع الفريق األزرق 10 نقاط من مبارياته األربعة األولى 

في مجموعته، إثر حتقيقه 3 انتصارات في االنطالقة، ثمَّ 
تعادل في املواجهة األخيرة أمام باختاكور األوزبكي، أمس 

األول.
وخالل 15 مشاركة سابقة في دور اجملموعات، تأهل الهالل 

بـ 10 نقاط فأكثر، في 10 نسخ، آخرها املوسم املاضي عندما 
حصد 13 نقطة. وسبق للهالل التأهل من اجملموعات برصيد 

أقل من 10 نقاط، 3 مرات، أعوام 2004 و2007 و2014.

بـ 10 نقاط فأكرث..

الهالل 
ال يودّع 
آسيويا

صورة التقطت أمس لهتان باهبري العب وسط فريق الهالل األول لكرة القدم يؤدي تمريًنا لياقًيا ضمن التحضيرات الزرقاء لمواجهة 
شاهر خودرو اإليراني غًدا في دوري أبطال آسيا  )المركز اإلعالمي ـ الهالل(

ليما

المؤشر

أعفى الصربي فالدان 
ميلويفيتش، مدرب فريق 
األهلي األول لكرة القدم، 

العبيه، من أداء التدريبات 
أمس، مفضاًل إراحتهم ملدة 

يوم في أعقاب اخلسارة 
أمس األول أمام الشرطة 
العراقي “1ـ2” في رابع 

جوالت اجملموعة األولى من 
دوري أبطال آسيا.

ويفتح املدرب اليوم ملف 
مواجهة استقالل طهران 
اإليراني، املقررة األربعاء 
املقبل، في اجلولة األخيرة 
من اجملموعة، التي ضمن 

األهلي التأهل عنها إلى دور 
الـ 16.

ويسعى الفريق الغربي إلى 
الفوز على االستقالل لتأمني 

صدارة اجملموعة، حتسًبا 
لفوز الشرطة على الفريق 

اإليراني خالل مباراتهما غًدا.

فالدان
ُيعّلق التدريبات

جدة - عبد الله أحمد

صورة التقطت أمس األول للصربي فالدان ميلويفيتش 
مدرب األهلي خالل مواجهة الشرطة العراقي في 

)المركز اإلعالمي ـ األهلي( دوري أبطال آسيا  

الرياض ـ الرياضية 

أهدى اِلْتقاط ياسر الشهراني، ظهير أمين فريق الهالل األول 
لكرة القدم، عدوى فيروس كورونا “كوفيد 19”، وإصابة 

مد اهلل العليان، بديله، في العضلة الضاّمة، فرصة 
مشاركة أساسية غير متوقّعة ألمير كردي في دوري 

أبطال آسيا.
واعتمد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهالل، 

على كردي ظهيرًا أمين أساسًيا في مواجهتي 
باختاكور األوزبكي األخيرتني، ضمن اجلولتني 

الثالثة والرابعة من ثاني مجموعات البطولة. ودون 
إسهامات هجومية مؤثرة، جنح الالعب البالغ 29 
عاًما، في تعويض غياب زميليه، وساهم مع بقية 

العبي الفريق األزرق في حتقيق 4 نقاط من 
املواجهتني.

واكتفى كردي منذ قدومه إلى الهالل قبل بداية 
املوسم املنقضي أخيرًا، بعدد قليل من املشاركات 

ألسباب تتعلق بتغطية اإلصابات أو تدوير الالعبني.

كردي.. 
مهمة طارئة

يّتجه الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب 
فريق الهالل األول لكرة القدم، إلى إدخال 

تعديالت على التشكيل األساسي في 
مواجهة شاهر خودرو اإليراني، غًدا، 

بهدف إراحة بعض الالعبني.
ويقف الهالل على بعد نقطة من التأهل 
إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وستتضمن قائمة الفريق ملباراة غٍد في 
خامس جوالت اجملموعة الثانية، أسماء 

الثالثي الشاب تركي املطيري، رأس 
احلربة، وعبد اهلل البيشي وأحمد اجلبيع، 

حارسي املرمى.
وأحُلق البيشي واجلبيع بقائمة الهالل، 

إثر طلب األخير من االحتاد اآلسيوي 
قيدهما استثنائًيا، نظرًا إلصابة 3 حراس 

في الفريق بعدوى كورونا.
وينضم احلارسان الشابان إلى الفريق 
األزرق في قطر، مع املطيري، املقيد في 

القائمة من البداية.
وأخضع رازفان العبي الهالل أمس 

إلى تدريبات استرجاعية، استعان فيها 
مبسبح الفندق، مقرّ سكن الفريق.

رازفان 
يغري التشكيل

الرياض - عبد اإلله املرحوم

صورة التقطت أمس لسالم الدوسري جناح الهالل أثناء خضوعه لعمليات 
)المركز اإلعالمي ـ الهالل( االستشفاء في الجاكوزي   

“الهالل يقدِّم منوذًجا 
يف كيفية التعامل مع 

التحديات، والظروف 
املعاكسة، فعىل الرغم 

من افتقاده عنارص مهمة، 
استطاع الخروج بتعادل 

أمس األول أمام باختاكور 
األوزبيك”. 

حسين الحبشي 
العب الهالل السابق

“أؤيد إراحة بعض العبي 
الهالل يف مباراة شاهر 

خودرو املقبلة، ألن 
الفريق أوشك عىل 

التأهل، ومن املطلوب 
اّدخار جهود بعض 

العنارص قبل خوض غامر 
دور الـ 16”. 

منصور الموينع 
العب الهالل السابق

“أداء األهيل يف 
مبارايت الرشطة العراقي 

املاضيتني دون املنتظر، 
وأمتنى أن يختار فالدان، 

املدرب، تشكياًل مناسبًا 
ملواجهة االستقالل 

األربعاء املقبل، والبناء 
عليه يف الدور مثن 

النهايئ”. 
عبدالرحمن أبوسيفين 
العب األهلي السابق

“يتوجَّب معالجة أخطاء 
الفريق األهالوي 

يف مواجهة الرشطة 
العراقي املاضية، 
وتحسني األداء غري 

املقنع.. مباراة االستقالل 
مهمة إلعادة الثقة إىل 

الجامهري قبل خوض غامر 
دور الـ16” 

عبد الهادي الحداد
حارس مرمى األهلي السابق

فريق منوذجي

إراحة الالعبني

دون املنتظر

إعادة الثقة

إنذارات العبي األهيل

الحالة الوحيدة التي تقيص الهالل

املشاركاتأمري كردي

المؤشر 
والمجحد وهندي 

واألسمري

أمام الشرطة

حسون 

أمام الشرطة 
“العودة

ليما
المركز األبطالالكأسالعمرالجنسية الدوري

ظهري أمينسعودي 2922 5

6

أمام االستقالل

+ فوز شباب 
األهلي على 

الهالل بنتيجة 
أفضل من 2ـ1

خسارة 
الهالل 

أمام 
خودرو

+ فوز 
باختاكور 

على 
خودرو

+ تعادل 
شباب 

األهلي مع 
باختاكور
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املال

 القذر
تتكشف بني فرتة وأخرى شيطنة 

قطر وسياستها يف كثري من 

املجاالت، بعد أن اتضح أن القوى 

الناعمة التي متارسها ما هي إال 

لعبة قذرة وطرق ملتوية ألساليب 

وغايات تنطلق من خاللها ألهداف 

عدوانية مرضة، فالغاية تربر لهم 

الوسيلة بغض النظر عن االعتبارات 

اإلنسانية واألخالقية. 

ديدن السياسة القطرية اعتمد ذات النهج 
منذ نحو ثالثة عقود، فاألخالق لديهم 

تلزم الفرد لكنها ال تلزم الدولة، فانطلقوا 
في كافة االجتاهات معتمدين على املال 

في تأجيج الصراعات وتغذية اجلماعات 
املتطرفة، وتأليب الشعوب على بلدانهم، 
فكان لهم موقع قدم في كل الصراعات 

املشتعلة واستغالل على اللعب على 
املتناقضات في مواجهاتها املباشرة 

وغير املباشرة، فترسل املساعدات لتلك 
الدولة وتطلق أبواقها اإلعالمية ضدها، 

ولعل من محاسن الصدف أنها في 
الوقت التي تنشئ جائزة ملكافحة الفساد 
تقوم احملاكم السويسرية مبالحقتها في 

قضايا فساد ورشا لتنظيم مناسباتها 
الرياضية، وقس على ذلك الكثير من 

أدوارها في كثير من األحداث.
الشأن الرياضي هو إحدى احللقات 
املتصلة في سلسلة املال القذر الذي 

تستخدمه قطر وكأس العالم القادمة 
ال تزال أصداؤها وقصصها يتناقلها 

اإلعالم الغربي بني الفينة واألخرى حول 
الرشا التي طالت الفيفا وأعضاءه، وكان 
لها دور مباشر في احتضان املونديال، 
وباملثل تطل حادثة حقوق بث مباريات 

كأس العالم برأسها ثانية، لتؤكد لنا 
أن قطر احملور الرئيسي في كل ما 

من شأنه انعدام األخالق واملسؤولية 
وتشويه صورة العرب من خالل طرق 

وأساليب ملتوية.
ناصر اخلليفي الرئيس السابق لقنوات 

بي إن سبورت الذي يرأس نادي باريس 
سان جرمان واملتهم الرئيسي في 

قضية تقدمي رشاوى ألعضاء االحتاد 
الدولي لكرة القدم لفوز القنوات القطرية 

بحقوق بث مباريات كأس العالم، هو 
أداة للحكومة القطرية مت استخدامه 

ملثل تلك األغراض الدنيئة بستار خفي، 
لكن االعترافات األخيرة ألمني عام 

الفيفا السابق الفرنسي فالكه للمحكمة 
اجلنائية الفيدرالية واتهامه بسوء 

اإلدارة والتزوير والفساد في ملف 
حقوق البث للقنوات القطرية، واعترافه 
بسفره برفقة اخلليفي ملالقاة أمير قطر 

وحصوله على فيال فاخرة في إيطاليا 
مقابل دعمه للقنوات القطرية، للحصول 

على حقوق البث دون عطاءات، يدعم 
تورط اخلليفي في أكبر فضائح قضايا 

الفساد في أروقة االحتاد الدولي، 
لتعيدنا بالذاكرة لفضيحة فيفا جيت قبل 

خمسة أعوام، وإذا كان الشهر القادم 
موعد إصدار احلكم النهائي للقضية، 

لكنها بالتأكيد لن تكون احللقة األخيرة 
في مسلسل الفساد القطري.

محمد الغامدي
@mhfb9262



بريدة ـ عبد الله العبيد 

شارك عبد اهلل اجلوعي، جناح 
فريق التعاون األول لكرة القدم، 

ا أمام بيرسبوليس  أساسيًّ
اإليراني، أمس، في دوري أبطال 

آسيا، على حساب سلطان مندش، 
شاغل املركز ذاته.

وبدأ مندش مباراة الفريقني، 
الثالثاء املاضي في اجلولة الثالثة 

من مرحلة اجملموعات، التي انتهت 
بفوز بيرسبوليس بهدف نظيف.
وفي اجلولة الرابعة، أمس، ثبَّت 
اجلهاز الفني التعاوني تشكيل 

الثالثاء، باستثناء البدء باجلوعي 
بدًل من مندش، الذي دخل في 
الشوط الثاني. إلى ذلك، خلت 

قائمة التعاون، في املباراتني، من 
محمد السهالوي، املهاجم، وحسني 

شيعان، حارس املرمى، بسبب 
اإلصابة. 

الجوعي

يعوض مندش

بريدة - عبد الله العبيد 

مكّنت سلبية نتيجة مسحة 
كورونا الفرنسي باتريس 

كارتيرون، مدرب التعاون، من 
قيادة فريقه اجلديد من امللعب، 

أمس، أمام بيرسبوليس اإليراني 
في دوري أبطال آسيا.

واستغرق فحص املسحة، التي 
خضع لها الفرنسي مساء أمس 

األول، ست ساعات، وأظهرت 
نتيجتها، فجر أمس، خلو جسده 

من العدوى.
كان كارتيرون وقَّع عقًدا مع 
التعاون ملدة موسمني، أمس 

األول، فور وصوله إلى الدوحة.

املسحة 

سلبية

الرياض ـ الرياضية 

تلقى فريق التعاون األول لكرة القدم، أمس، هزميته الثانية يف 
أربعة أيام أمام نظريه بريسبوليس اإليراين، وبالنتيجة ذاتها 1ـ0، 

ليتنازل له عن صدارة املجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا “7 نقاط 
مقابل 6”.

بذلك، عجز الفرنسي باتريس كارتيرون، املدرب املعنيَّ أمس األول، عن تغيير 
عادة التعثر في املباراة األولى مع املدربني اجلدد، املالزمة للتعاون، سواءاً 
باخلسارة أو التعادل، منذ مطلع عام 2013. وأحرز العراقي بشار رسن، 

لعب وسط بيرسبوليس، الهدف الوحيد، أمس، من ركلة جزاء في الدقيقة 

48، على ملعب املدينة التعليمية في الدوحة، ليصعد فريُقه إلى الصدارة بعد 

أربع جولت. وعجز املدربون الدائمون السبعة، الذين سبقوا كارتيرون في 
التعاون، عن الفوز في ظهورهم األول معه، بدًءا بروابح، وحتى البرتغالي 
فيتور كامبيلوس، املقال الشهر املاضي، مرورًا بالبرتغالي جوزيه جوميز 
في وليتني، والبوسني داريج كاليزيتش، والروماني كونستانتني جالكا، 

والبرتغاليني بيدرو إميانويل، وباولو سيرجيو. وتعثر ثالثة من هؤلء في 
ظهورهم األول باخلسارة، وأربعة بالتعادل. وآخر مدرٍب انتصر في مباراته 

األولى مع الفريق كان املقدوني الشمالي جوكيكا هادزيفسكي، الذي قاده من 
منتصف 2012 إلى مطلع 2013. 

السكري يخرس مجددا من بريسبوليس.. والفرنيس يكرر بدايات الـ 7

كارتريون

يعجز أمام عادات التعاون

بريدة - عبد الله العبيد 

غادر عبد اجمليد السواط، جناح فريق التعاون 
األول لكرة القدم، مباراة بيرسبوليس اإليراني، 

أمس، اضطراريًّا في الدقيقة 26، وعوَّضه 
ربيع سفياني، املهاجم. وبعدما سقط على 

أرضية امللعب، خرج السواط متوسًطا عضوين 
من الطاقم الطبي لفريقه، وواجه صعوبة في 

املشي، فيما أحاط رباط طبي منطقة أعلى 
ركبته اليمنى. وطبًقا ملصادر “الرياضية”، لم 

يشُك الالعب من أي إصابة قبل املباراة.

إصابة

تداهم السواط
بريدة ـ عبد الله العبيد 

قاد الفرنسي باتريس 
كارتيرون، مدرب فريق 

التعاون األول لكرة القدم، 
املباراة القارية الـ 54 في 
مسيرته التدريبية، أمس، 

أمام بيرسبوليس اإليراني 
في دوري أبطال آسيا.

وأدار املدرب اجلديد 
مبارياته القارية السابقة 

في إفريقيا، مع فرق 
الزمالك واألهلي املصريني، 

ومازميبي الكوجنولي، 
والرجاء البيضاوي 

املغربي. 
وحصد دوري أبطال 

إفريقيا 2015 مع مازميبي، 
وكأس السوبر اإلفريقي 
مرتني، مع الرجاء 2019، 

والزمالك 2020. وسبق 
للفرنسي التدريب 

في آسيا، بني فبراير 
ومايو 2017 مع النصر 

السعودي، لكنَّ األخير غاب 
آنذاك عن املشاركة القارية.

54 ظهورا قارّيا

صورة التقطت أمس للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون 
يوجه العبيه أثناء مواجهة بيرسبوليس.. فيما يظهر اإليراني 

يحيى جول محمدي مدرب الفريق المنافس  )الفرنسية(

بريدة - عبد الله العبيد 

حرم البوروندي سيدريك أميسي، لعب 
الوسط، فريق التعاون األول لكرة القدم من 

جهوده في لقاء الشارقة اإلماراتي، بعد غٍد، بعد 
نيله بطاقة صفراء أمام بيرسبوليس اإليراني، 

أمس، في اجلولة الرابعة لثالث مجموعات 
دوري أبطال آسيا. واإلنذار هو الثاني ألميسي 
في اجملموعة، بعد أول أمام الدحيل القطري في 
اجلولة الثانية، لذا يغيب عن مواجهة الشارقة، 

لإليقاف النضباطي مباراةً واحدة.

إيقاف أمييس

- إصابة شخص واحد بفريوس 

كورونا “كوفيد 19” كفيل بإثارة 

الهلع يف املجتمع املحيط 

باملصاب واملخالطني له، 

فهو وباء عاملي تكافح الدول 

العظمى بكل قضها وقضيضها 

عىل محاربته والحد من خطورته 

ومازالت، دون أن يتم الحصول 

عىل لقاح له حتى اآلن، فكيف 

لو كان العدد عرشة من مجموعة 

تضم ثالثني شخًصا، وهي مجموعة 

متارس عمالً إبداعيًّا تحتاج إىل 

مناخ مالئم بعيًدا عن الخوف 

والهلع.

- هذه هي ظروف الهالل في دوري 
أبطال القارة التي يحمل لقبها 

وزعامتها، فبعد موسم استثنائي 
حصد فيه اجملد من جميع أطرافه 

وبعد فترة بسبطة من حتقيق لقب 
الدوري، أعقبتها احتفالت داخل 

امللعب وأخرى خارجه، سافر الفريق 
لقطر لستكمال دوري األبطال لكن 

وصوله لم يكن مريًحا هادئًا، فقد 
أثبتت الفحوصات الطبية إصابة أربعة 
لعبني مع مديرهم بالفيروس وأعقبهم 

خامس قبل املباراة األولى التي عاند 
فيها الفريق الظروف وحصد النقاط 

الثالث أمام أقوى منافسيه على 
بطاقة التأهل ومتصدر دوري بالده، 
الذي يعيش في فترة زاهية مع ثبات 

املستويات الفنية اجليدة. 
- وقبل املباراة الثانية بأربع وعشرين 

ساعة يصاب أيًضا ثالثة لعبني 
آخرين مبا فيهم حارسان، إضافة 

إلى احلارس اآلخر في القائمة األولى 
ليخوض النزال وسط هلع ظهر من 
خالل الشحوب الظاهر على وجوه 

لعبيه ودون حارس احتياطي، وخرج 
بنقطة عنوانها العزمية واإلصرار، 

لتعطي هذه األحداث دللة حية 
وشاهًدا على التاريخ عن عظمة هذا 

الفريق وهيبته الكبيرة. 
- وقد جاءت ردة فعل بعض أبناء 

الساحة إعالميًّا وجماهيريًّا من 
“كارهي” الهالل - في السابق كنت 

أعتقد أن األمور ل تصل ملرحلة 
الكراهية ول تتعدى كونها مناكفات -، 
لكن أن تصل األمور حتى في “املرض” 

إلى اخلروج عن النص واعتبار الثناء 
على روح الفريق وقتاليته وحرصه 

على الستمرار مبالغة وتضخيًما، 
فهذا أمر في غاية اخلطورة، ولو أن 

فريقهم أو فرقهم املفضلة أصيب بها 
“عامل املالبس” بالفيروس لشاهدمت 

بكائيات ليس لها أول وليس لها 
آخر ولكن عشرة  لعبني من قائمة 

محدودة يعتبر تضخيًما.

الهاء الرابعة 

يا جرح لو تلتهب ماهي على كيفك 
احلاجة اللي تذل النفس مابيها  

يا جرح لو في خفوقي ماكٍن سيفك
العزة اللي براسي منت قاويها  

الزعيم وإن

كره الكارهون

السبت 02 صفر 1442هـ
19.09.2020 العدد 12043
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فهد الروقي
@fahdalruqi

ث فريق الشارقة اإلماراتي األول لكرة القدم بآماله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا  تشبَّ
بالفوز 4ـ2 على نظيره الدحيل القطري في رابع جوالت المجموعة الثالثة التي تضم أيًضا التعاون السعودي 

وبيرسبوليس اإليراني.. وفي الصورة التي التقطت أمس يمرُّ البرازيلي إيجور كورنادو العب وسط الشارقة 
الذي ارتفع رصيده إلى 4 نقاط من القطري برازيلي األصل لويس مارتن العب وسط الدحيل صاحب الـ 6 نقاط 
)المركز اإلعالمي ـ الشارقة( في مباراة الفريقين على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة  

عبد الله الجوعي

الجنسية: 
سعودي

العمر:
25

المركز:
جناح

الفئات السنية:
الهالل

محطات تالية:
الباطن

التعاون وظهور املدربني األول

كارتريون

الخسارة 0ـ1
من بيرسبوليس

كامبيلوس

التعادل 2ـ2
 مع الفيحاء

إميانويل

التعادل 1ـ1 
مع األهلي

سريجيو

التعادل 1ـ1 
مع الحزم

جوميز 2

الخسارة 0ـ1 
من الفيصلي 

جالكا

التعادل 0ـ0 
مع الفتح

كاليزيتش

الخسارة 2ـ3 
من الوحدة

روابح

الخسارة 1ـ2 
من نجران

جوميز 1

التعادل 0ـ0 
مع الرائد

صورة التقطت أمس للبوروندي سيدريك أميسي العب وسط التعاون يضغط للحصول على الكرة من اإليراني وحيد أميري مهاجم بيرسبوليس خالل مباراة 
الفريقين على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا  )المركز اإلعالمي ـ االتحاد اآلسيوي(

“قدمنا مباراة كبرية رغم 
الخسارة للمرة الثانية. ال نزال 

قادرين عىل التأهل إىل 
مثن النهايئ، وسنعمل عىل 

تجاوز الخسارة”.
أحمد عسيري   
العب التعاون  

“التعاون ناد كبري. كّنا األفضل 
خالل املباراة، واستحققنا 

الفوز مبا قدمناه من 
مستوى، وهارد لك للتعاون”.

بشار رسن 
العب بيرسبوليس

أمل التأهل

كنا األفضل
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جمعية االتحاد 

»انتهت« صالحيتها
ـ لعظمة مكانة نادي االتحاد تاريخاً 

وإنجازاً وشعبية جامهريية، الحظت 

باآلونة األخرية من خالل متابعتي 

ملجمل الطرح الجميل يف “شكله” 

وليس مضمونًا تفاعالً يتم تداوله حول 

معاناة العميد، حالة “حزن” مصحوبة 

بـ”بكائيات” عىل الورق وباملنصات 

اإللكرتونية، وموسيقى “تقطع 

القلب” تظهر عىل أثري القنوات 

الفضائية وبرامج “نسخة واحدة” 

مكررة نصاً وإعداداً وآراًء نقدية 

وإخراجاً.

ـ على الرغم من أنهم يجمعون على أن 
هناك مشكلة مقلقة تكمن في إدارات 

“فاشلة” مبا فيها اإلدارة احلالية، إال أن 
طريقة “املعاجلة” لديهم ال تخرج عن 

إطار كلمات وجمل “إنشائية” مشحونة 
بآراء عاطفية جداً تالمس مشاعر املشجع 

االحتادي “البسيط”، الذي يعجبه عنوان 
مثير “االحتاد أكبر منهم”، وكاتب آخر في 
نفس الصحيفة عنون مقاله “ما في غيره”. 

ـ مع احترامي الشديد للزميلني خالد 
السليمان وإياد عبد احلي وكل من تطرقوا 

إلى معاناة نادي االحتاد وربطها برئيس 
ال بد من إقالته أو استقالته، فلألسف إن 

طرحهم ال يناقش أصل املشكلة وجوهرها، 
إمنا “قشور” لن يكون لها أي تأثير في 

“حل” ومعاجلة املشكلة من جذورها، وال 
أدري إن كانوا يعلمون أو ال يعلمون أن 

نادي االحتاد ال يحق له عقد اجلمعية 
العمومية ألن هذه اجلمعية “نظاماً” غير 

موجودة . 
ـ النظام األساسي لألندية ينص حسب 

املادة رقم “13”: تتكون اجلمعية العمومية 
للنادي من أعضاء ال يقل عددهم عن 

ضعف عدد أعضاء مجلس اإلدارة، والذين 
عددهم اآلن “9” أعضاء، مبا يعني أن 

النصاب املفترض الذي يجعل من تكوين 
هذه اجلمعية قبل انعقادها نظامياً هو 

“18”، مع العلم أن عدد األعضاء املسددين 
لرسوم العضوية هم “5” فقط من أعضاء 

مجلس اإلدارة، ولو افترضنا أن العدد 
اكتمل فسيكون كلهم من “مؤيدي” اإلدارة 

احلالية. 
ـ ليسمح لي بقية أعضاء اجلمعية 

العمومية الذين انضموا للعضوية في فترة 
املهندس لؤي ناظر القول بإنهم “فرطوا” 

في حقوقهم وحقوق النادي، حينما 
اكتفوا بقبول “مرشح” واحد، والتفريط 

الثاني لم يحددوا “األهداف” املرجوة من 
الرئيس املنتخب وإدارته، مبا يحقق لهم 

بعد فترة وقبل انتهاء صالحية عضويتهم 
باجلمعية مساءلته وإسقاطه إن لم يحقق 

تلك األهداف، خاصة أن “أصواتهم” كانت 
تفوق أصوات احلائلي ومؤيديه. 

ـ األدهى من ذلك كله أنه لن يتقدم 
لعضوية اجلمعية العمومية أي أحد غير 
مواٍل إلدارة أمنار احلائلي والسبب أن 

الرسوم باملبالغ التي ستدفع ستستفيد 
منها اإلدارة احلالية قبل وأثناء عقد 

اجلمعية العمومية حتى في حالة اكتمالها، 
وهذا ما مينعهم من العودة أو االشتراك 

كأعضاء جدد.

عدنان جستنية
@Adndn_Jas

فقد فريق العني اإلماراتي 
األول لكرة القدم فرصة 
املنافسة على التأهل إلى 

دور الـ16 من دوري أبطال 
آسيا بعد خسارته أمام السد 

القطري بنتيجة 4-0 أمس 
ضمن اجلولة الرابعة من 

منافسات اجملموعة الرابعة.
ورفع السد رصيده إلى 
ثماني نقاط، بينما جتمد 

رصيد العني عند نقطة 
واحدة.

وافتتح اجلزائري بغداد 
بوجناح الرباعية في الدقيقة 

26 قبل أن يضاعف أكرم 

عفيف النتيجة في الدقيقة 
.56

وسجل بوجناح وسانتي 
كازورال الهدفني الثالث 

والرابع

العني 

يودع
الرياض ـ الرياضية

الرياض ـ بندر العتيبي 

احتاج فريق النرص األول لكرة القدم إىل 
9 دقائق فقط لتسجيل هدفني يف 

شباك سباهان اإليراين، يف املواجهة 
التي كسبها بثنائية نظيفة أمس، وحسم 

من خاللها تأهله إىل دور الـ16 من 

دوري أبطال آسيا.
وجاء الهدف النصراوي األول عبر عبداهلل 

مادو املدافع في الدقيقة 32، وبعده بتسع دقائق 
أحرز املغربي عبدالرزاق حمد اهلل الهدف الثاني 
الذي جدد به الفريق الفوز على منافسه اإليراني 

بالنتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة اجلولة 

املاضية.ورفع النصر رصيده إلى 10 نقاط 
معززًا موقعه في الصدارة، وليضمن بالتالي 

عبوره إلى دور الـ16 للمرة الثالثة في تاريخه 
منذ انطالق املسابقة بنظامها اجلديد موسم 

2003، فيما بقي سباهان على 3 نقاط في املركز 

الثالث.وأصبح الفريق النصراوي ثاني فريق 

سعودي يتأهل إلى ثمن نهائي النسخة احلالية 
بعد مواطنه األهلي.

ويلتقي النصر مع السد القطري الثاني برصيد 
8 نقاط اإلثنني املقبل ضمن اجلولة اخلامسة في 

لقاء تأكيد الصدارة، في حني يواجه سباهان 
اإليراني العني اإلماراتي.

صورة التقطت أمس للمغربي عبد الرزاق حمد هللا مهاجم فريق النصر األول لكرة القدم ينطلق فرحا بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى سباهان اإليراني خالل المواجهة التي انتهت 
)المركز اإلعالمي ـ النصر( نصراوية 0-2 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا  

يعد فوز فريق النصر األول لكرة القدم على نظيره 
سباهان اإليراني بهدفني نظيفني أمس هو الرابع له في 
تاريخ مواجهاته أمام األندية اإليرانية في دوري أبطال 
آسيا.وحملت مباراة أمس الرقم 11 للفريق النصراوي 

مع اإليرانيني على صعيد البطولة القارية مبسماها 
اجلديد منذ عام 2003، وحضر التعادل مرة واحدة، فيما 

انتهت 6 لقاءات بخسارته.

االنتصار الرابع
الرياض ـ الرياضية

صورة التقطت أمس لبيتي العب النصر محاصًرا من 
)المركز اإلعالمي ـ النصر( قبل مدافعي سباهان  

واصل املغربي عبد الرزاق 
حمد اهلل مهاجم فريق 

النصر األول لكرة القدم 
تسجيل األهداف للمباراة 

الثامنة على التوالي في 
دوري أبطال آسيا، بعدما 
أحرز هدف فريقه الثاني 

أمام سباهان اإليراني في 
املباراة التي كسبها األصفر 

بهدفني دون مقابل أمس 
ضمن اجلولة الرابعة من 

منافسات اجملموعة الرابعة 
من دوري أبطال آسيا.

ورفع حمد اهلل رصيده إلى 
5 أهداف في صدارة هدافي 
املسابقة القارية حتى اآلن، 

كما رفع أهدافه إلى 9 أهداف 
في آخر 8 مباريات قارية 

ليعادل بذلك الرقم القياسي 
املسجل باسم البرازيلي 

هالك مهاجم شنغهاي 
الصيني.

حمد الله..
8 مباريات بال توقف

الرياض ـ بندر العتيبي

صورة التقطت أمس لمهدي كياني مدافع سباهان اإليراني يحاول قطع الكرة من عبد الرزاق حمد هللا 
مهاجم النصر  )الفرنسية(

انضم عبد المجيد الصليهم 
العب النصر إلى قائمة 
الالعبين المهددين بالغياب 
عن الجولة األخيرة من 
مرحلة المجموعات بعد 
حصوله على بطاقة صفراء 
أمام سباهان.. وفي 
الصورة التي التقطت أمس 
الصليهم يقود هجمة على 
مرمى الفريق اإليراني 

)المركز اإلعالمي ـ النصر(

الصليهم 

مهدد

اعتمد البرتغالي فيتوريا 
مدرب النصر أمام سباهان 
على التشكيلة األساسية 
التي واجهت الفريق ذاته 
في الجولة الماضية من 
دوري أبطال آسيا.. وفي 
الصورة التي التقطت 
أمس عبد الفتاح عسيري 
العب الوسط يحاول تجاوز 
العب من الفريق اإليراني  

)المركز اإلعالمي ـ النصر(

تشكيلة 

ثابتة

تفوق فريق النصر على 
منافسيه في المجموعة 
الرابعة بصالبته الدفاعية، 
إذ لم تهتز شباكه سوى 
3 مرات بعد مرور 4 
جوالت.. وفي الصورة 
التي التقطت أمس 
سلطان الغنام الظهير 
األيمن يحاول مراوغة 
أحد العبي فريق سباهان 
اإليراني 

)المركز اإلعالمي ـ النصر(  

أقوى 

دفاع

ترتيب املجموعة الرابعة

النصر

10
السد

08
سباهان

03
العين

01

تسع دقائق 
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اليوم.. أبها ينطلق

الرياض ـ عيل الحدادي

يعاود فريق الشباب األول لكرة القدم تدريباته االعتيادية، اليوم، 
ضمن البرنامج اإلعدادي ملنافسات املوسم الرياضي اجلديد، الذي يبدأ 

منتصف أكتوبر املقبل.
وكان اجلهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو كايشينيا قد منح الالعبني 

راحة أمس، بعد أن ركز في التدريبات التي انطلقت أمس األول على 
النواحي اللياقية. من جهة أخرى، واصل الالعبون أمس الفحوصات 
الطبية، بهدف االطمئنان على سالمتهم قبل انطالق منافسات دوري 

كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

الشباب

يعاود الركض

صورة التقطت أمس للكولومبي أسبريال العب فريق الشباب األول 
لكرة القدم أثناء الفحص الطبي  )المركز اإلعالمي ـ الشباب(

األحساء ـ عادل الدحيالن

أبلغت “الرياضية” مصادر خاصة، بأن حتضيرات فريق الفتح األول 
لكرة القدم للموسم الرياضي اجلديد ستنطلق في فترة أقصاها بني 

الـ 23 و24 من سبتمبر اجلاري.
ووفًقا للمصادر ذاتها، فإن البرنامج اإلعدادي 

الذي وضعه البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب 
الفريق، يتخلله معسكر إعدادي ملدة أسبوعني 

في مدينة جدة.
ومن املقرر أن يخضع أفراد الفريق من 

أعضاء أجهزة فنية وإدارية والعبني ملسحات 
كورونا، وفق البروتوكول الطبي املعمول به 

منذ عودة النشاط الرياضي في أغسطس 
املاضي.

الفتح 

يعسكر يف جدة

فيريرا

الدمام ـ الرياضية

تترقب إدارة نادي االتفاق، اليوم، عودة الالعبني األجانب قبل انطالق 
التدريبات غًدا، استعدادًا للموسم الرياضي اجلديد.
وغادر الالعبون األجانب إلى بلدانهم نهاية املوسم 

الرياضي املاضي، باستثناء السلوفاكي كيش، 
الذي فضل الذهاب إلى دبي برفقة عائلته.

وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة أن خالد 
العطوي، مدرب الفريق، يعتزم تنظيم معسكر 
داخلي في مقر النادي ملدة عشرة أيام، بهدف 

جتهيز الالعبني ملنافسات دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفني، الذي ينطلق منتصف أكتوبر 

املقبل.

االتفاق 
يرتقب عودة األجانب

العطوي

بريدة ـ نايف البدراين

يخضع العبو فريق الرائد األول لكرة القدم، اليوم، لفحوصات 
طبية، استعدادًا ملنافسات املوسم الرياضي 
اجلديد، الذي ينطلق منتصف أكتوبر املقبل.

كما يجري أعضاء اجلهازين الفني واإلداري 
والالعبون مسحات كورونا، وفًقا للبروتوكول 
الطبي املعتمد منذ عودة النشاط الرياضي في 

أغسطس املاضي.
وتنطلق التدريبات عقب الفحوصات مباشرة 

على ملعب النادي، بإشراف البلجيكي بيسنيك 
هاسي، الذي يقود الفريق للموسم الثالث على 

التوالي.

غدا..

الرائد يبدأ الفحوصات

هاسي

سامل وفتاح..

األغىل
جدة ـ محمود وهبي 

أصدر موقع »ترانسفريماركت«، املختص بالقيمة السوقية 
لالعبني حول العامل، تحديثًا جديًدا للقيمة الخاصة بالعبي األندية 

السعودية، بعد انتهاء موسم دوري كأس محمد بن سلامن 
للمحرتفني. وشهدت الئحة الالعبني السعوديني تغيريات كثرية يف 
املراكز، حيث تشارك عبد الفتاح عسريي وسامل الدورسي الصدارة 

مع ارتفاع قيمتهام السوقية إىل 3.1 مليون يورو، وتجاوزا قيمة 
محمد كنو، الذي كان متصدًرا لالئحة قبل التحديث األخري. 

وارتفعت قيمة محمد العويس إىل 2.8 مليون، ليبقى حارس 
املرمى صاحب القيمة األعىل، فيام تضاعفت قيمة سلطان الغنام، 

ووصلت إىل 1.7 مليون، ليكون أحد أكرث الالعبني تطوًرا وفًقا آلخر 
تحديثات املوقع.

Market value
of Saudi players
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كنو يرتاجع.. والغنام أكرث املتطورين
يف قيمة الالعبني السعوديني السوقية

القيمة السوقية السابقة

القيمة السوقية الحالية

القيمة السوقية باليورو

أبها ـ حسن ذيبان

تنطلق تدريبات فريق أبها األول لكرة القدم، اليوم، 
على امللعب الرديف في مدينة األمير سلطان بن عبد 

العزيز الرياضية في احملالة، استعدادًا ملنافسات 

املوسم الرياضي اجلديد.
وينتظر أن تشهد التدريبات مشاركة رياض 

شراحيلي العب احملور، املنضم حديثًا إلى صفوف 
الفريق قادًما من فريق العدالة.

وقرَّر اجلهاز الفني للفريق بقيادة التونسي عبد 
الرزاق الشابي االكتفاء بحصة تدريبية واحدة، على 

أن يتم تكثيف البرنامج اإلعدادي تدريجيًّا حسب 
املراحل التي مت اعتمادها.

010203

برنامج تحضريات الرائد

يخضع الالعبون 
لفحوصات طبية

يجري أفراد الفريق 
مسحات كورونا

تنطلق التدريبات غدًا 
على ملعب النادي

www.arr iyad iyah .com
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كشف البرازيلي فينسيوس جونيور العب فريق 
ريال مدريد األول لكرة القدم، عبر حسابه على موقع 
التواصل االجتماعي “تويتر”، عن تغيير رقم قميصه 

من 25 إلى 20.
ونشر جونيور صورتني ظهر فيهما يرتدي الرقم 20 
عندما كان العًبا في صفوف فالمنجو البرازيلي، فيما 

علق بقوله: “عدت إلى الرقم احملبب”.

جونيور.. رقم جديد عرب تويرت
الرياض - الرياضية

حقق محتوى املركز 
اإلعالمي لنادي ضمك 
للكشف عن تجديد عقد 

الجزائري نور الدين زكري 
مدرب الفريق األول 

لكرة القدم تفاعاًل كبريًا 
ومشاهدات عالية.

وأملح حساب النادي على 
الطائر األزرق إلى اتفاق إدارة 
النادي واملدرب على التجديد 

من خالل نشر صورة تتضمن 
“كابًا”، وعلق عليها بعبارة: 
“مكملني” إذ جتاوز التفاعل 

معها 130 ألًفا من حيث الظهور 
والردود والتفضيل والرتويت.
فيما تضمنت التغريدة الثانية 

فيديو من توقيع املدرب، إذ 
ظهر املدرب اجلزائري يوقع 

على “الكاب” الذي اشتهر 
بارتدائه باستمرار، فيما 

بلغ التفاعل معها 110 آالف، 
إضافة إلى 80 ألف مشاهدة 

للمقطع.
وأوضح لـ”الرياضية” صالح 
العرفج مدير املركز اإلعالمي 

في نادي ضمك أنهم قصدوا 
إنتاج محتوى مختلف، إذ 

اختاروا التشويق واالبتعاد عن 
األسلوب التقليدي في جتديد 

العقود من خالل وضع صورة 
“الكاب” الذي اشتهر به زكري.
وأشار إلى أن احملتوى املرئي 

أصبح يحقق التفاعل األكبر 
خاصة إذا كانت الفكرة 

جديدة وسهلة الوصول 
إلى اجلماهير، مؤكًدا أنهم 

سيركزون عليه خالل الفترة 
املقبلة.

وأكد العرفج أن املوسم 
املقبل سيشهد تطورًا كبيرًا 

في محتوى حسابات ضمك 
وتقدميه بوسائل متنوعة.وبني 

أن املركز اجلديد وفرّ بيئة 
جيدة للعاملني من أجل تقدمي 

املزيد من األعمال اإلبداية، 
ومقدماً الشكر إلى ادارة 

النادي على وقوفها معهم 
وتلبية مطالبهم.

العرفج: قصدنا التشويق واالبتعاد عن األسلوب التقليدي

كاب زكري 

يتصدر تفاعل ضمك
خميس مشيط -

 عبد الرحمن أبو محروس

استعاد الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهالل األول لكرة القدم ذكرياته مع السويسري 
إرين درديوك العب باختاكور األوزبكي، عندما لعبا مًعا في نادي جالطا سراي التركي.

ونشر جوميز عبر حسابيه على تويتر وإنستجرام صورة مع درديوك، فيما علق بقوله: “صديقي 
العزيز.. لقد قاتلنا ورفعنا اجلوائز مًعا.. اآلن عدنا مًعا منافسني .. كان من اجليد رؤيتك.. حًظا سعيًدا 

في املباريات املقبلة”. فيما رد السويسري قائاًل: “فرص سعيدة أن نلتقي بعد أعوام من الفراق”.

جوميز ودرديوك 
يستعيدان الذكريات

الرياض - الرياضية

جمعت فيديوهات حسابات نادي ليفربول اإلجنليزي على 
منصات السوشال ميديا التي أنتجت لتقدمي اإلسباني تياجو 

ألكانتارا العب الفريق األول لكرة القدم اجلديد 4.8 مليون 
مشاهدة خالل ساعتني فقط.

وكانت أبرز اللقطات في الفيديوهات الثالثة ظهور الالعب 
الدولي “يُصفر” في غرفة املالبس بطريقة نغمة موسيقية قبل أن 

يستعرض مهاراته بالكرة.
وجاءت أعلى املشاهدات في الطائر األزرق بـ 2.5 مليون مشاهدة 

مقابل 1.4 مليون في إنستجرام و900 ألف في إنستجرام.
 فيما جمع الالعب 350 ألف متابع جديد عبر حسابيه على تويتر 

وإنستجرام، بينما جاء التفاعل مع تغريدته التي ظهر فيها يرتدي 
قميص النادي بـ 6.2 ألف تعليق و33 ألف رتويت و103 آالف 

تفضيل.

تقديم ألكانتارا..
4.8 مليون مشاهدة

الرياض - الرياضية

أظهرت فيديوهات وليد عبد 
اهلل حارس فريق النصر األول 

لكرة القدم عبر حسابه على 
سناب شات، صداقته الكبيرة 

مع العبي األهلي. وينشر وليد 
يومًيا مقاطع جتمعه مع العبي 
األهلي، خاصة ياسر املسيليم 

ومحمد آل فتيل أثناء وجودهم 
في صالة التدريبات داخل 
الفندق. فيما ال يظهر باقي 

الالعبني من خالل حساباتهم 
مع أي العب من فريق آخر، 

على الرغم من وجودهم مًعا.

سناب وليد..
سيطرة أهالوية

الرياض - الرياضية
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أطل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب 
المنتخب السعودي األول لكرة القدم 

على متابعي حسابه عبر إنستجرام 
بصورة مع أفراد أسرته، فيما علق 

بقوله: “لحظة عائلية”.

نشر البرازيلي أنسيلمو دي مورايس 
العب فريق الوحدة األول لكرة القدم عبر 

حسابه على إنستجرام، صورة سيلفي 
تجمعه مع زوجته أثناء تناولهما 

العشاء في أحد المطاعم.

بث سلمان الفرج العب فريق الهالل األول 
لكرة القدم فيديو من مفاجأته وزمالئه 

الموجودين معه في الحجر الصحي 
لمحمد البريك وإحضار تورتة له احتفااًل 

بيوم ميالده.

شارك األرجنتيني إيفر بانيجا العب فريق 
الشباب األول لكرة القدم متابعي 

حساباته على السوشال ميديا، بصورة 
من ظهوره األول مع فريقه الجديد أثناء 

توجهه إلى الحصة التدريبية.

أكد البرازيلي نيفيز العب الهالل السابق 
انضمامه إلى  نادي سبورت ريسيفة، أحد 
أندية الدرجة الثانية في بالده، إذ نشر عبر 
حسابه على “تويتر” صورة يرتدي فيها 

قميصه وعلق بقوله: “أشكر معجبي 
النادي على استقبالي ودعمي.. متأكد 

من أننا سنكون سعداء معًا”.

لحظة عائلية

سيلفي العشاء

مفاجأة الربيك

الظهور األول
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ميامي - الفرنسية  أنهى نادي إنتر 

ميامي األمريكي، أمس، إجراءات التعاقد 
مع األرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم 

فريق يوفنتوس األول لكرة القدم، بعد 
يوم واحد من رحيله عن صفوف بطل 

الدوري اإليطالي في المواسم التسعة 
األخيرة.

وانضم هيجواين “32 عامًا” في جنوب 
فلوريدا إلى بليز ماتويدي، زميله السابق 

في اليوفي، حيث سيواجه فيديريكو، 
شقيقه األكبر، الذي يدافع عن ألوان فريق 

دي سي يونايتد.
ويقبع ميامي في قاع ترتيب الدوري 

مع فوزين، وتعادلين في 11 مباراة، سجل 
فيها تسعة أهداف، فيما تعدُّ خسارته 

خمس مباريات تواليًا أسوأ بداية لفريق 
في عامه األول في الدوري األمريكي.

ميامي 

يضم 
هيجواين 

هيجواين

ميونيخ - األملانية  توصَّل نادي بايرن 

ميونيخ األلماني إلى اتفاق مع األمريكي 
الدولي سيرجينو ديست، الظهير األيمن 

لفريق أياكس الهولندي، لضمِّه إلى 
صفوفه.

وذكرت صحيفة “بيلد” األلمانية، أن 
ع عقدًا لمدة  الالعب “19عامًا” سيوقِّ

أربعة أعوام قابلة للتمديد عامًا آخر، ولم 
يتبقَّ سوى التفاهم مع أياكس بشأن 

قيمة الصفقة.
 وتردَّد أن أياكس يطلب 20 مليون يورو، 

وخمسة ماليين متغيرات مقابل العبه، 
أما البايرن فعرض حتى اآلن عشرة ماليين 

إلى جانب المتغيرات.
 ومن المفترض أن يستمر عقد ديست، 

الذي كان محط اهتمام برشلونة 
اإلسباني، مع أياكس حتى 2022.

البافاري 

يكسب 
ديست

ديست

لندن - رويرتز  جدَّد البرتغالي جوزيه 

مورينيو، مدرب فريق توتنهام اإلنجليزي 
األول لكرة القدم، ثقته في الفرنسي تانجاي 

ندومبلي، العب الوسط، الذي أحرز هدف 
الفوز المتأخر 2ـ1 على لوكوموتيف بلوفديف 

في تصفيات الدوري األوروبي، أمس األول.
وانضم ندومبلي “23 عامًا” إلى توتنهام 

الموسم الماضي من ليون الفرنسي، لكنه 
عانى لترك بصمته، وأجبرته اإلصابات على 

االكتفاء بخوض 17 مباراة في التشكيلة 
األساسية، ثم انتقده مورينيو قبل التوقف 

بسبب فيروس كورونا.وقال مورينيو 
للصحفيين: “في الموسم الماضي كنا في 
موقف لم أستطع معه مشاهدة تطوره. 
حاليًّا يتدرب بشكل جيد. كانت لدي شكوك 

في التزامه واحترافيته، لكنني حاليًّا أثق 
فيه”.

مورينيو 

يجدد 
الثقة

ندومبلي

انسحبتت اليابانية ناومي أوساكا عن بطولة فرنسا 
املفتوحة لكرة املضرب بسبب إصابة عضلية في 

فخذها.

وتُوِّجت أوساكا، نهاية األسبوع املاضي، بلقبها الكبير 
الثالث بعد فوزها بلقب بطولة أمريكا املفتوحة، للمرة 

الثانية، على حساب البيالروسية فيكتوريا أزارنكا.
وقالت أوساكا، التي صعدت في تصنيف احملترفات 

ستة مراكز لتصبح الثالثة في تصريحات: “لسوء 
احلظ، لن أمتكَّن من خوض بطولة فرنسا. عضالت 
الفخذ ما زالت تؤملني، ولن يكون أمامي وقتا كافيا 

ألحتضر للمالعب الترابية”.

العضالت تخذل أوساكا
لوس أنجليس - الفرنسية

املسرية التدريبية

بيَّ األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، املدرب السابق 
لفريق توتنهام اإلنجليزي األول لكرة القدم، أنه يحلم 

بقيادة فريق ريال مدريد اإلسباين يوًما ما، مؤكًدا أنه كان 
سريفض تويل تدريب برشلونة لو عرضوا عليه ذلك الصيف 

الجاري.
ويعدُّ املدرب األرجنتيني أحد أفضل املدربني في العالم، وال يزال 

على رادار عدد من أندية النخبة األوروبية، بحسب صحيفة “ماركا” 
اإلسبانية، التي حتدثت إلى املدرب عن خططه املستقبلية في عددها 

أمس.  وقال بوكيتينو: “ال أدري إذا كان في اإلمكان تدريب ريال 
مدريد، لكنه يظل حلًما بالنسبة إلي. هو إن لم يكن أفضل ناد في 

العالم، فهو من بني األفضل بالتأكيد”. 
وكشف املدرب والالعب السابق إلسبانيول الكاتالوني، عن أن عالقته 

بجوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، كانت ستكون السبب الرئيس 
لرفضه التعاقد لتدريب الفريق. وقال: 
“لم يعرضوا عليَّ املهمة، لكنني لم أكن 
أرى نفسي مع بارتوميو. جلست مع 

رامون بالنيس، املدير الرياضي للنادي، 
ألننا أصدقاء منذ عام 2009 عندما 

وقَّع إلسبانيول”.  وأوضح بوكيتينو 
“48 عاًما”، أنه بالفعل تلقى اتصاالت 

للعمل في الصيف اجلاري من 
بنفيكا البرتغالي، وموناكو 

الفرنسي، بينما لم يصله أي 
عرض من يوفنتوس، أو 

انتر ميالن اإليطاليني، أو 
باريس سان جيرمان 

الفرنسي.

املدرب األرجنتيني 
يرفض بنفيكا وموناكو

بوكيتينو.. 

يحلم 
بالريال

ترجمة: بهاء الدين فرح

بوكيتينو

يواجه فريق ليفربول اإلجنليزي األول 
لكرة القدم أول اختبار حقيقي في حملته 

للدفاع عن لقب الدوري عندما يحل ضيًفا 
على تشيلسي، صاحب الصفقات الضخمة، 
غًدا على ملعب “ستامفورد بريدج” في قمة 

مباريات املرحلة الثانية للبطولة.
وأنفق تشيلسي 200 مليون جنيه لتعزيز 

صفوفه في املوسم اجلاري، حيث ضمَّ 
العبني بارزين، منهم األملانيان كاي 

هافرتز، وتيمو فيرنر الذي يعتقد أن 
فريقه اجلديد لديه القدرة على إزعاج بطل 

الدوري.
وقال فيرنر ملوقع تشيلسي الرسمي: “لقد 

فازوا بالدوري، وميتلكون الفريق نفسه 
الذي أحرز اللقب، لذا سيكونون بقوة العام 

املاضي نفسه”. 
من جانبه، أوضح الهولندي فيرجل فان 

دايك، قلب دفاع ليفربول، أن فريقه يبحث 
عن الثبات، وقال ملوقع الدوري اإلجنليزي: 

“من الواضح أنه إذا نظرت إلى املوسمني 
األخيرين في الدوري، فستجد أننا كنا 

متماسكني للغاية”.

ليفربول 
يتحدى صفقات تشيليس

لندن - األملانية

صورة التقطت أمس لإلسباني تياجو ألكانتارا خالل مراسم تقديمه على ملعب أنفيلد بعد إتمام 
تعاقده مع فريق ليفربول اإلنجليزي األول لكرة القدم  )المركز اإلعالمي ـ ليفربول(

برشلونة ـ الرياضية 

استعاد الهولندي رونالد كومان، مدرب 
فريق برشلونة اإلسباني األول لكرة القدم، 
خدمات أنسو فاتي، املهاجم، بعد تعافيه من 

اإلصابة العضلية، خالل تدريبات فريقه عقب 
مشاركته الدولية مع املنتخب اإلسباني.

وشارك فاتي “17 عاًما”، أمس، مع زمالئه 
في التدريبات اجلماعية، استعدادًا ملباراة 

إلتشي على كأس خوان جامبر، اليوم. 
مها النادي الكاتالوني  وهي مباراة، ينظِّ

سنويًّا على الكأس التي حتمل اسم 
سه. مؤسِّ

وذكرت صحيفة “سبورت” 
الكاتالونية، أمس، أن التشيلي 

أرتورو فيدال، الذي تأخر انتقاله إلى 
إنتر ميالن، واألوروجوياني لويس 

سواريز، الذي ال يزال مستقبله غامًضا مع 
الفريق، شاركا في التدريبات أيًضا.

وكان كومان، أوضح أنه سيعامل سواريز مثل 
أي العب آخر في الفريق في حال تعثر انتقاله، 

إذ إن هناك شكوكًا في إمكانية انضمامه إلى 
يوفنتوس بسبب تأخر إجراءات حصوله 

على اجلنسية اإليطالية.

برشلونة 
يستعيد فايت

فاتي

فخر 

آسيا
يتذكر كل منكم حالة الذعر واإلحباط 

والحزن والقلق والشك والتوتر 

والتشتت وغريها من املشاعر 

السلبية حينام أصيب أحد أفراد 

األرسة بفريوس “كوفيد 19”، 

ويعلم كل متابع لكرة القدم أن 

اإلعداد النفيس أهم من البدين 

والفني، فكيف استطاع “زعيم 

آسيا” أن يتجاوز كل تلك املشاعر 

السلبية ويف البعثة “األرسة” 

10 مصابني بالفريوس الخطري؟ إنه 
“فخر آسيا”.

ما حدث خالل أيام “ملحمة” للتاريخ 
سيتذكرها بكل فخر كل هاللي – بل 
كل سعودي منصف – ألن الظروف 
التي مرت بسفيرنا كفيلة باإلطاحة 

بأي فريق في العالم، فإصابة 10 
جنوم من ضمنهم كل بدالء احلارس 
كفيلة بهدم املنظومة دون عتب، ولو 

خسر “الهالل” مباراتيه ضد ثاني 
أقوى فرق مجموعته حتت ظروف 

الغياب اخمليف فلن يالم أحد وسيبقى 
“فخر آسيا”.

تخيل نفسك – عزيزي القارئ – العباً 
هاللياً تعلم أنك خالطت 10 مصابني قبل 

اكتشاف إصابتهم وعزلهم، ومطلوب 
منك أن تلعب مباراة مصيرية وتركز 
داخل امللعب دون أي شتات أو قلق، 

تخيل أنك مكان العاطفي جداً “جوميز” 
وتعلم أن رفقاء دربك مصابون بكورونا 

وأنت مطالب باحلضور الذهني الكامل 
أمام املرمى، أعلم أنك قارئ فطن 

تفهم تفاصيل كرة القدم ولن تطالب 
باملعجزات، لكنك بعد املباراتني تأكدت 

بأننا نتحدث عن “فخر آسيا”.
“الوحدة اإلماراتي” فريق كبير لكنه 

انسحب من البطولة مع بوادر إصابة 
بالفيروس ال تقارن مبا أصاب 

“الهالل”، ويقيني أن معظم الفرق 
اآلسيوية إن لم تكن جميعها كانت 

ستنسحب لو أصابها ما أصاب “زعيم 
آسيا” الذي استحق الزعامة بإجنازاته 

ومواقفه البطولية التي أثبتت عبر 
التاريخ أنه “زعيم نصف األرض”، 

لنفاخر به بقية القارات ونقول بفخر 
هذا “فخر آسيا”.

:tweet تغريدة

ملن لم يستوعب حجم امللحمة التي 
يقدمها “فخر آسيا” فلك أن تتذكر 

حاالت غاب فيها جنم واحد وقامت 
فيها الدنيا ولم تقعد، بل إن مدرب 

“برشلونة” اليوم يفكر بقلق شديد في 
إمكانية غياب “ميسي” بسبب احلجر 

االحترازي إذا عاد من مشاركة منتخب 
“األرجنتني” في مباراتي تصفيات 

كأس العالم، باختصار ما حدث للهالل 
يؤكد قدرة فائقة على احتواء األزمة، 

ولذلك نثق بأنهم سيحترمون خصمهم 
في الغد الذي ال ميلك أي نقطة، لكن 

كرة القدم حتترم من يحترم كل 
املنافسني، وعلى منصات فخر آسيا 

نلتقي.

د. حافظ المدلج
Hafez_AlMedlej

يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه غًدا عندما يسافر لمالقاة ريال سوسييداد في المرحلة الثانية من الدوري اإلسباني 
بعد غيابه عن المرحلة االفتتاحية.. ولم يجِر الفريق أي تعاقدات حتى اآلن لكنه تخلى عن الكولومبي خاميس رودريجيز 

إليفرتون اإلنجليزي والمغربي أشرف حكيمي إلنتر ميالن اإليطالي فيما يستعد الويلزي جاريث بيل للعودة إلى توتنهام 
ل سيرخو راموس قائد الفريق والفرنسي كريم بنزيمة حجَري األساس في تشكيلة زين الدين زيدان،  اإلنجليزي. ويشكِّ

ن البرازيليان فينيسوس جونيور ورودريجو الدعم الهجومي الالزم، وأن يكون البلجيكي إدين هازارد  على أمل أن يؤمِّ
في قمة جاهزيته.. وفي الصورة التي التقطت أمس داني كارفاخال الظهير األيمن يحاول المرور من سيرجيو لوبيز أحد 

العبي الفريق الثاني خالل الحصة التدريبية للريال  )المركز اإلعالمي ـ ريال مدريد(

إسبانيول

2009ـ2012
ساوثهامبتون

2013ـ2014
توتنهام

2014ـ2019

إيفرتون vs ويست بروميش 
02:30

مباريات اليوم

ليدز vs  فولهام
05:00

مانشستر يونايتد vs كريستال باالس
07:30

أرسنال vs ويستهام يوناتيد 
10:00

www.arr iyad iyah .com






	ARR_P01_19092020_ED1
	ARR_P02_19092020_ED1
	ARR_P03_19092020_ED1
	ARR_P04_19092020_ED1
	ARR_P05_19092020_ED1
	ARR_P06_19092020_ED1
	ARR_P07_19092020_ED1_New
	ARR_P08_19092020_ED1
	ARR_P09_19092020_ED1
	ARR_P10_19092020_ED1
	ARR_P11_19092020_ED1
	ARR_P12_19092020_ED1

