




الرياض - الرياضية 

استنسخت قرعة دوري أبطال آسيا، التي ُسِحَبت أمس 
في كواالملبور عاصمة ماليزيا، أربع مواجهات سابقة 

في البطولة ذاتها. ووضعت القرعة، التي حضرتها 

األندية عبر االتصال بالفيديو، الهالل أمام بيرسبوليس 
اإليراني، والنصر أمام الوحدة اإلماراتي. وفي شرق 
القارة، يتواجه جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان 
هيونداي في قمة كورية جنوبية، فيما يلعب بوهاجن 

ستيلرز الكوري اجلنوبي مع ناجويا جرامبوس 
الياباني. وسبق لطرفي كل مباراة في ربع النهائي 
مواجهة بعضهما بعًضا ضمن املسابقة، التي بدأت 

اها احلالي عام 2003. مبسمَّ

القرعة تكرر 4 مواجهات

الرياض - الرياضية 

يواجه مزيٌج من فريقي الهالل والنرص فريق باريس 
سان جريمان الفرنيس بكامل نجومه، وعىل رأسهم 

األرجنتيني ليونيل مييس، يف مباراٍة يف الرياض 
خالل يناير املقبل ضمن موسمها الرتفيهي.

ويقود مدرب عاملي فريق الهالل والنصر أمام الفريق 
الفرنسي، الذي يدرِّبه األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وسيشارك البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، وباقي 
جنوم الفريق الباريسي في املواجهة، التي يتحدد ملعبها 

في وقت الحق، وسط تركٍُّز لالختيار على ملعبي امللك فهد 
الدولي و”مرسول بارك”.

لت العالقة بني تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة  وسهَّ
للترفيه، والقطري ناصر اخلليفي، رئيس باريس سان 

ل إلى اتفاق لتنظيم املباراة. وتخلو روزنامة  جيرمان، التوصُّ

الفريق الباريسي، املشارك في دوري أبطال أوروبا، من 
أي مباريات بني 22 ديسمبر و9 يناير املقبلني. وإضافًة إلى 

ميسي ونيمار ومبابي، تضم كتيبة بوتشيتينو جنوًما آخرين، 
في مختلف اخلطوط، بينهم اإليطالي جيانلويجي دوناروما، 

حارس املرمى، والهولندي جورجينيو فينالدوم، واألرجنتيني 
لياندرو باريديس، العبا الوسط، واألرجنتيني أنخيل دي 

ماريا، اجلناح، واإليطالي ماورو إيكاردي، املهاجم. ويتصدَّر 

الفريق، الذي يلعب مبارياته على ملعب “حديقة األمراء”، 
الدوري الفرنسي املمتاز بـ 15 نقطة بعد خمس جوالت. 

وكانت إدارته تعاقدت، الشهر املاضي، مع ميسي، جنم الكرة 
ت  العاملية، بعد انتهاء عقده مع برشلونة اإلسباني. وضمَّ

اإلدارة، في الصيف ذاته، اإلسباني سيرجيو راموس، 
املدافع، وفينالدوم، ودوناروما، واملغربي أشرف حكيمي، 

الظهير األمين، والبرتغالي نونو مينديز، الظهير األيسر.

 خالل يناير.. عاملي يقود قطبي العاصمة أمام سان جريمان

صورة التقطت أمس لألرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح فريق باريس سان جيرمان، ينطلق بالكرة وسط متابعة من اإليطالي ماورو إيكاردي، المهاجم، أثناء الحصة التدريبية في مقر النادي في باريس، عاصمة فرنسا، استعداًدا لمواجهة ليون 
غًدا في سادس جوالت الدوري الفرنسي الممتاز )المركز اإلعالمي - باريس سان جيرمان(

حكيميمبابينيمارميسيدوناروماراموسبوتشيتينو

النجوم الباريسية

تتألأل يف الرياض
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الرس ـ فهد البطاح 

أدى فريق احلزم األول لكرة القدم، أمس، تدريًبا 
تكتيكًيا، على ملعب النادي اختتم به حتضيراته 

ملالقاة أبها، اليوم، ضمن مباريات اجلولة اخلامسة 

من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.  
وبدأت التدريبات بتمارين لياقية بالكرة وبدونها، 

واجلري حول أرضية امللعب، وفرض هيلدر 
مناورة من خالل التدريبات لتطبيق اجلوانب الفنية 

التي سيخوض بها اللقاء.  وقسم من خالل املناورة 
الالعبني جملموعتني وطالب بالضغط العالي على 

الكرة والتمريرات القصيرة السريعة واالبتعاد عن 
التسرع في إنهاء الهجمة.

الحزم.. ضغط عال

الرياض ـ أحمد الخلف 

يحل فريق االتفاق األول لكرة القدم، اليوم، 
ضيًفا عىل نظريه الهالل ضمن مباريات الجولة 

الخامسة من دوري كأس محمد بن سلامن 
للمحرتفني.

 والتي جترى على ملعب األمير فيصل بن فهد في 
الرياض بذكريات موسم 2018، آخر انتصار له على 

نظيره الهالل، قبل 1288 يوًما حينما كسب الهالل 
2ـ1.   والتقى الفريقان في 22 مباراة سابقة فرض 

الهالل سيطرته بـ 15 انتصار، فيما حظر التعادل 

في 5 مواجهات، وكسب االتفاق في اثنتني فقط.  
وسجل العبو الهالل 46 هدًفا، فيما سجل العبو 

االتفاق 20 هدًفا فقط، وتعد أكبر النتائج بني الفريقني 
في موسم 2013ـ2014 والتي فاز فيها الهالل 

بنتيجة 5ـ1. 

اليوم الفريقان يتواجهان يف اللقاء الـ22.. وفارس الدهناء يغيب 1288 يوما

الهالل واالتفاق..

األفضلية زرقاء

صورة التقطت أمس األول لسالم الدوسري العب فريق الهالل األول لكرة القدم يجري بالكرة خالل التدريبات الجماعية استعداًدا لمواجهة االتفاق اليوم    )المركز اإلعالمي - الهالل(

أبها ـ حسن ذيبان 

أنهى فريق أبها األول لكرة 
القدم، حتضيراته ملواجهة 

نظيره احلزم اليوم، على 
ملعبه في الرس، ضمن 
لقاءات اجلولة اخلامسة 

من دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفني. وفرض 
السلوفاكي مارتن سيفيال، 

مدرب الفريق، على الالعبني 
تدريبات تكتيكية متنوعة، 

سادتها اجلدية والروح 
املعنوية املرتفعة، ومن املتوقع 

أن يخوض سيفيال اللقاء 
بنفس التشكيلة املاضية أمام 

الرائد، التي تضم كاًل من: 
عبد العالي احملمدي وأمني 

عطوشي وفهد اجلميعة 
ودانيال سواريز وساري 

عمرو وماتيك أوروس ومطير 
الزهراني وسعد بقير وجهاد 

زويد وميتشيل تي فريدي 
وصالح العمري.

سيفيال 
يدخل بتشكيلة الرائد

صورة التقطت أمس األول لسعد بقير العب فريق 
أبها األول لكرة القدم خالل وصوله برفقة بعثة 

الفريق مطار القصيم  )المركز اإلعالمي ـ أبها(

الدمام ـ الرياضية 

اختتم فريق االتفاق األول لكرة 
القدم حتضيراته ملواجهة مضيفه 

الهالل، أمس، على رديف ملعب 
األمير محمد بن فهد بالدمام 

وغادرت بعثة الفريق بعد أداء 
التدريبات إلى الرياض. واشتمل 

التدريب على متارين لياقية 
وسرعات تنافسية، وركز من 
خاللها العطوي مدرب الفريق 

على العبي الوسط والدفاع 
في التدريبات املاضية، وجهز 

محمد الكويكبي العب الوسط، 
واجلزائري أيوب عبدالالوي 

املدافع، للزج بهما كالعبني 
أساسني في املباراة، وسيعوض 

الكويكبي غياب السويدي 
كوايسون الذي أصيب في 
التدريبات.  وقسم العطوي 
مدرب الفريق الالعبني إلى 
مجموعتني لتطبيق عدد من 

اجلمل التكتيكية، واختتم املران 
مبناورة على جزء من امللعب.

العطوي 
يعيد الكويكبي وعبدالالوي

صورة التقطت أمس لمحمد الكويكبي ودي سوزا العبي فريق االتفاق 
األول لكرة القدم خالل التدريبات الجماعية   

  )المركز اإلعالمي ـ االتفاق(
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تداعيات

 القرعة
عودتنا القرعة عىل ترتيب األحداث 

الغريبة فتجمع األحباب أو الفرقاء، 

مثلام جمعت قرعة دوري أبطال 

أوروبا األحبة “مييس مع جوارديوال” 

والغرميني “برشلونة ضد بايرن 

ميونيخ”، ومنحت “مانشسرت 

يونايتد” فرصة الثأر من “فياريال”، 

والشواهد كثرية عىل “تداعيات 

القرعة”.

قبل إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال 
آسيا توقعت أن تفي القرعة بوعودها 

فتجمع “خربني” مع “الهالل” ومتنح 
“النصر” فرصة الثأر من “بيرسبولس”، 

لكنها قررت العكس متاًما فجمعت “الهالل 
مع بيرسبولس” ووضعت “النصر 

ضد الوحدة” وكأنها تقرر ترك اإلثارة 
للمباريات في امللعب دون تأثيرات 

تسبقها، فهل يعني ذلك أن كرة القدم 
ستلعب بعيًدا عن “تداعيات القرعة”.

هناك صوت يقول بأن الفريق اإليراني 
سيلحق “الهالل” بجاره “النصر”، بينما 

يردد آخر أن عنوان “الرياضية” بعد 
املباراة سيكون “الهالل يثأر للنصر”، 
بينما يرى البعض أن العنوان الرئيس 

سيكون في املباراة األخرى “النصر يهزم 
الوحدة وخربني”، وألن املباراتني في 

يوم واحد فقد ترتبط العناوين ببعضها 
فنتمنى أن يكون العنوان الرئيس “الهالل 
والنصر يتأهالن لنصف النهائي”، ولكن 

قد يخرج أحد املمثلني فيكون العنوان 
“النصر ينتصر وينتظر فرصة الثأر من 

بيرسبولس”، أو “خربني يخرج النصر 
وينتظر الهالل”، وأخشى ما تخشاه 

اجلماهير السعودية أن يكون العنوان 
“خروج مرير ملمثلي الوطن” وذلك أسوأ 

“تداعيات القرعة”.
املؤكد أن البطل يجب أن يكون مستعًدا 

جلميع املنافسني وأن يتفوق عليهم، 
والفرق األربعة في غرب القارة متلك 

حظوًظا متقاربة رمبا تتفوق أنديتنا 
بعاملي األرض واجلمهور وذلك أمر 

يشكر عليه االحتاد السعودي لكرة القدم 
الذي جنح في إقناع االحتاد اآلسيوي 
باستضافة األدوار النهائية والنهائي، 

ولذلك ففرصة حتقيق اللقب كبيرة جًدا 
ملمثلي الوطن فهل يكون اللقب الرابع 

للهالل أم األول للنصر؟ موعدنا بإذن 
اهلل في 23 نوفمبر حني يتوج البطل بعيًدا 

عن “تداعيات القرعة”.

:tweet تغريدة

احلقيقة أن توقيت املباريات الثالث 
لربع النهائي ونصف النهائي يأتي بعد 

اجلولتني الثالثة والرابعة للمنتخبات 
اآلسيوية بثالثة أيام، مما مينح األندية 

األربعة فرًصا متفاوتة في التأثر بعودة 
النجوم احملليني واآلسيويني من متثيل 

منتخباتهم، فهل يتأثر فريق أكثر من 
غيره بحكم أنه أكثر األندية جنوًما 

أساسية باملنتخبات قد ترهقهم املباريات 
وتلحق بهم اإلصابات؟ هذا ما سنعرفه 
في شهر أكتوبر، وعلى منصات التأهل 

للنهائي نلتقي.

د. حافظ المدلج
Hafez_AlMedlej
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5ـ1 للهالل في 
موسم 2013ـ2014

كان في 2018 

قبل 1288 يومًا 

بنتيجة 2ـ1

الدورسي 

والعليان 
يعوضان الغيابات

الرياض - عبد اإلله املرحوم 

تأكد غياب الثنائي سلمان الفرج العب فريق الهالل األول لكرة القدم 
عن مباراة االتفاق التي ستجرى اليوم على ملعب األمير فيصل بن فهد 
بامللز لعدم جاهزيته بعد إصابته بالقدم، إلى جانب زميله محمد البريك 

الذي يعاني من إصابة في مفصل القدم، إضافة إلى عبد اهلل عطيف 
الذي سيجري عملية جراحية لغضروف الركبة في ميونيخ األملانية، 

اإلثنني املقبل.
وينتظر أن يستعني البرتغالي ليناردو جاردمي مبد اهلل العليان في 

اجلهة الدفاعية اليمنى على أن يكون الثنائي كويالر وناصر الدوسري 
في منطقة احملور. وعلى الصعيد امليداني اختتم الفريق حتضيراته 
بعد أن وضع جاردمي اللمسات الفنية األخيرة، وخصص جزًءا من 

التدريبات على تنويع الهجمات من املناطق اخللفية مع العمل على 
الكرات املرتدة أو األخطاء الدفاعية، وأولى الكرات الثابتة أهمية بالغة، 

ولفت العبيه بضرورة التركيز الذهني لتحقيق نتيجة املباراة.

الدورسي 

والعليان 
يعوضان الغيابات



النرص..

 قوة 
هجومية..

 االتحاد..

 صالبة 
دفاعية

الرياض ـ متعب العبد الهادي 

مثل 21 العًبا سعوديًا وأجنبًيا فريقي النصر 
واالحتاد منذ انطالق دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفني سواء بانتقاالت مباشرة 
أو اللعب لفريق آخر قبل االنضمام إلى أي 

منهما.
ومتثل النجوم الذين انتقلوا من النصر إلى 

االحتاد في حمد آل منصور قبل عودته بعد 
انتهاء إعارته، وعبد العزيز اجلبرين، وعمر 

هوساوي وربيع سفياني، بينما املنتقلون 
من النمور إلى األصفر هم أمني بخاري، 

ومحمد نور، وأحمد الفريدي، وعبده عطيف، 

وطالل عسيري، ومشعل السعيد.
أما الالعبون الذين مثلوا الفريقني دون 

انتقال مباشر فهم املغربي هشام بوشروان، 
وعدنان فالتة، واملصري حسني عبد ربه، 

ونايف هزازي، وعبد الفتاح عسيري، وعبد 
الرحيم جيزاوي، ومحمد قاسم، والبرازيلي 

برونو أوفيني، وعبد الرحمن القحطاني، 
وأحمد الدوخي.

وما زال ستة العبني يواصلون نشاطهم مع 
الفريقني وهم عسيري، وقاسم وآل منصور 

وأمني بخاري مع النصر، وهوساوي 
واجلبرين مع االحتاد.

21
ارتدوا قميص 

الفريقني

»إن شفت يشء..

ما مييش«
كالعادة ابتسم الحظ للهالل 

يف قرعة البطولة اآلسيوية 

وواجه الفريق اإليراين األسهل 

ودون أجانب واألقل عدة وعتاًدا 

يف مجموعة الغرب اآلسيوي 

وكالعادة عبست القرعة يف وجه 

النرص الذي سيدخل منعطًفا صعبًا 

أمام الوحدة اإلمارايت املدجج 

بالنجوم وبالعبيه األربعة األجانب 

ومدربه الهولندي كتك آت الذي 

يعرف الكرة السعودية والنرص، 

ولن يلوم النرصاويون القرعة لكنه 

الحظ وأبو حظيظ.

نعود إلى لقاء الكالسيكو املرتقب 
الليلة والذي أطلق جمهور االحتاد 
إنذارًا مبكرًا للنصر من ملعب امللك 

عبد اهلل بعد سداسيته أمام أبها 
بصيحات جماعية بعضها  يجب أال 

يقال وبعضها ال يخرج عن إطار 
املنافسة واحتدامها املتوقع، أما األول 
فكانت املفردات التي رددها اجلمهور 
بصورة ال تليق باجلمهور االحتادي 
ولو تعامل جمهور النصر مبثل تلك 

املفردات لوجد الكثير الذي يردده 
وهنا لن ننتهي، أما الثاني فهو حق 
أصيل لكل جمهور أن يحفز فريقه 
ويدفعه نحو األمام وينذر الفريق 

اآلخر مثل النصر ما ميشي ونأكلك 
أو ما ردده جمهور العاملي بعد فوزه 
بصفقة أنسيلمو “إن شفت شيء في 

طريقك وأعجبك شله”، كما لم يفت 
حساب االحتاد املشاركة في ذلك 

التحدي ولكن بعبارة ذات ذكاء شديد 
تأخذ أكثر من معنى عندما غرد بقوله: 

“عمل ال يتوقف من أجل النصر”.
لقاء العاملي واملونديالي من الناحية 

الفنية سيأخذ منحى إيجابًيا في ظل 
توافر الندية والقوة بني الفريقني 
من خالل األسماء احلاضرة كما 

أن تداعيات وآثار األحداث األخيرة 
وانتقال أبو بكر وأنسيلمو وجناح 

املفاوض النصراوي بالتعاقد معهما 
في وقت كانا أقرب إلى االحتاد كما 
أشاع بعض محبيه لها دور بالتأكيد 
في زيادة وتيرة التنافس وقبلها من 

أحداث إدارية وإعالمية لكن من يتابع 
ويعرف حاالت عديدة بني الناديني أو 
غيرهما من األندية يدرك أن التنافس 

بني األندية على الالعبني حدثت سابًقا 
وستحدث مستقباًل وفي النهاية 

مصلحة كل نادٍ هي في النهاية التي 
حتدد العالقات وبالتأكيد ليس هناك 

عداء دائم أو صداقة مستمرة بل 
مصالح ولغة الكاش هي احلاسمة 

في نهاية املطاف وكما أن هناك وجًها 
إيجابًيا ينعكس في مثل تلك احلاالت 

في امللعب فاخلوف كل اخلوف أن 
يتردد صدى حالة االحتقان خارج 
امللعب بني الالعبني أو من هم على 

الدكة ولذا فإدارتا الناديني ومجلسي 
اجلمهور عليهم دور رئيس في 

التوجيه والتنبيه وعدم ركوب املوجة.

محمد الغامدي
@mhfb9262

الشايب:

مواطن 
القوة

نقاط 
الضعف

خط 
الدفاع

خط 
الوسط 

خط 
الهجوم

اللعب الجماعي واالعتماد على التمرير السريع

وجود أكثر من العب هداف مثل حمد اهلل وأبو بكر

دكة البدالء على نفس مستوى الالعبين األساسيين 

عدم توظيف المدرب لبعض الالعبين في مراكزهم الصحيحة

عدم وجود ظهير أيسر صريح يؤثر على أداء الفريق ككل

ضعف نسبة افتكاك الكرات واستخالصها خاصة في الوسط

الظهير األيمن يؤدي أدواره الهجومية فقط

مشاركة الظهير األيسر غير ثابتة في كل مباراة 

يحتاج إلى التوازن الدفاعي على األطراف

يمتاز بالسرعة في تناقل الكرات إلى األمام 

سيطرة النزعة الهجومية واللعب المباشر

 أنسيلمو وتاليسكا وأبو بكر مفتاح الفوز 

حمد اهلل وأبو بكر قادران على التهديف في أي وقت

يجيد استغالل الكرات العرضية المرفوعة من األطراف

يمتلك أكثر من رأس حربة صريح يجيد التحرك الخطير

الدفع بحمد اهلل وأبو بكر لزيادة الدافع الهجومي

عدم وجود المحاور الدفاعية الداعمة للخط الخلفي

عدم ثبات تشكيلة فريقه رغم وجود عناصر مميزة

لم تظهر بصماته الفنية حتى اآلن بدليل نتائجه

يحتاج إلى الصبر وعدم التسرع بالحكم على أدائه

استغالل الهجمات المرتدة بشكل إيجابي ومؤثر

صالبة خط ظهره بقيادة المصري أحمد حجازي

خبرة العبي الوسط في التحول الدفاعي والعكس 

خلو الخط األمامي من مهاجم صريح داخل الصندوق

الضغط الشديد على العبي الوسط لعدم وجود رأس حربة

عدم جاهزية فهد المولد بشكل دائم يقلل من نسب الخطورة

حجازي قوة ضاربة دفاعيًا وهجوميًا

الظهير األيسر لديه مشاكل عدة في الناحية الدفاعية

سعود عبد الحميد أدواره الهجومية على حساب الدفاعية

أكثر استقرارًا عندما يوجد األحمدي بجوار المالكي

يجيد أداء األدوار الدفاعية بكفاءة كبيرة مع التقدم إلى األمام

كورنادو والبيشي يمنحان الفريق قوة هجومية

ينقصه عدم وجود رأس حربة ثابت وصريح 

 انطالقات كورنادو الهجومية خطيرة

إجادة تامة للهجمات المرتدة خاصة لفهد المولد

وجود رومارينيو في المقدمة ومن خلفه كورنادو

غلق منطقة الوسط وعدم الضغط وخلق مساحات

تأمين الخط الخلفي وعدم االندفاع الهجومي

اختياره مناسب لعناصر التشكيلة

اعتماده على توليفة متقاربة في األعمار

جدة ـ عبد الغني عوض 

شدد التونيس عبد الرزاق الشايب مدرب فريق أبها األول لكرة القدم السابق، عىل أن الوقائع 
ترجح كفة فريق النرص أمام ضيفه االتحاد عندما يلتقيان اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري 

كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.
وبني أن النرص يتميز بالقوة الهجومية التي تكمن يف املغريب عبد الرزاق حمد الله والكامريوين 

فينسنت أبو بكر، مع عدم وجود مهاجم رصيح يف االتحاد، مبيًنا أن املرصي أحمد حجازي يشكل 
ساترًا قويًا يف دفاع الفريق الغريب.

أنسب طريقة للعب

4/1/2/3
أنسب طريقة للعب

4/2/1/3 

رأيك 
الفني في 
المدربين 

املدرب التونيس يرجح انتصار 
النرص يف الكالسيكو

www.arr iyad iyah .com
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العبا

الجولة الخامسة
دوري كأس محمد

 بن سلمان للمحترفين

التوقيت

8.30

الملعب
مرسول بارك »الرياض«

آل منصورالجبرينعسيريهوساوي قاسم

الرياض ـ الرياضية 

يدخل فريق االحتاد األول لكرة 
القدم املباراة متفوقًا على النصر 
في عدد األهداف املسجلة واألقل 

استقبااًل.
وسجل االحتاديون 11 هدًفا 

جعلتهم الهجوم األقوى حالًيا 
في الدوري،  بينما النصراويون 

سجلوا ثمانية أهداف، فيما 
استقبلت شباك النمور  3 أهداف، 
مقابل 4 أهداف سجلت في شباك 

األصفر.
ويتفوق النصراويون بالقيمة 

السوقية األعلى، إذ يتصدر 
األرجنتيني بيتي مارتينيز الغائب 

عن املباراة جنوم الفريقني بـ 
12 مليون يورو وفق تصنيف 

ترانسفير ماركت، مقابل 5.5 
مليون يورو للبرازيلي كورناردو 

العب االحتاد.

النمور.. 
أعىل 

تهديفا 

وأقل 

استقباال

االتحاد
له 

11
عليه 

3

النرص 
له 

8
عليه 

4

أعىل الالعبني 
قيمة 

سوقية

 12
مليون يورو

5.5
مليون

بيتي

كورناردو
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حوار: ماجد هود

يُعد محمد السويد من أبرز األسامء، التي مرت عىل خط 
الهجوم يف تاريخ فريق االتحاد األول لكرة القدم.. 

قدم إىل االتحاد من ضمك، وحقق مع  العديد من اإلنجازات، 
السويد تحدث إىل “الرياضية” عن كالسيكو اليوم..

حوار: حواس العايد

برز هاشم رسور، العب وسط فريق النرص األول لكرة القدم، يف 
الثامنينيات امليالدية، لّقبه أكرم صالح، املعلق الشهري، بـ “النحلة”، 

نظرًا لحركته الدائبة يف أرجاء امللعب.
 رسور تحدث لـ”الرياضية” عن مواجهة النرص واالتحاد اليوم.

أبعدوا

نياكايت

الكالسيكو 

نرصاوي
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  مع المنتخب  مع المنتخب

 هداف الدوري 

 1986
بـ 17 هدًفا

فاز مع النصر 
ببطولة الدوري 
السعودي مرتين

 وصافة دورة األلعاب اآلسيوية في سيئول
 هداف دورة األلعاب اآلسيوية في سيئول

 تحقيق كأس آسيا 1988 في الدوحة

مثل المنتخب األول ألول مرة في التصفيات 
اآلسيوية النهائية لكأس العام سنة 

1982التي وصلها المنتخب في اعقاب فوزه 
بصدارة المجموعة التمهيدية التي جرت في 

الرياض.

1986
بطل

 كأس االتحاد 

1979
بدأ 

مع النصر

1988
بطل كأس 

الملك 

1982
مثَّل المنتخب 

السعودي

1991
بطل كأس
 ولي العهد

1986
اعتزل

 كرة القدم

الفرنيس نياكايت.. هل تفضل مشاركته أمام 

النرص اليوم؟

ال أعتقد أنه سيشارك مباشرة، ألنه منقطع عن 
املباريات، كما أنني أفضل عدم مشاركته، ألنه يحتاج 

إلى وقت ولياقة، وخاصة أنه يعتمد على السرعة 
واجلري داخل امللعب، ويجب أن يشارك تدريجًيا.

النرص أضاف الربازييل تاليسكا وفينسنت أبوبكر.. 

ما الذي تخشاه كاتحادي من النرص اليوم يف 

الكالسيكو؟

النصر أضاف عددًا من الالعبني احملليني واألجانب، 
واختارهم بعناية، وهم يضيفون، مثل الهالل، إضافات 

سنوية مميزة، لذلك هم منافسون على الدوري في 
األعوام األخيرة.

لكن مل تُجب؟

النصر فريق قوي، واالحتاد ميلك عناصر ممتازة، وإذا 
جنح كوزمني، مدرب االحتاد، في الربط بني الدفاع 

والوسط، سيكون الفريق أكثر قوة، وباإلمكان االنتصار 
في املباراة، واحلصول على النقاط الثالث.

ما نسبة فوز أي من الفريقني؟

نسبة الفوز ألي من الفريقني 50 في املئة لكل فريق، 
وهي مناصفة بينهما، وسيكون هناك ندية قوية بينهما.

ما رأيك يف أبوبكر وحمد الله مهاجمي النرص؟

هدافان طبًعا، خاصة أبوبكر العب قوي ومتفاهم مع 
تاليسكا في املباريات، التي لعبا فيها مع بعضهما.

ماذا عن ثنائية تاليسكا وأبوبكر يف النرص 

وكورنادو ورومارينيو يف االتحاد؟

ثنائيان خطيران، ولكن ال تستطيع أن حتكم عليهم من 
3 مباريات، ولكنهم أعطونا مؤشرًا قويًا على التفاهم 

ويجب إعطائهم وقًتا كافًيا أيًضا.

نعود إىل الذكريات قلياًل.. ما املباراة التي 

لعبتها أمام النرص.. 

وما زالت عالقة يف 

ذهنك؟

بالنسبة ملباراة الدوري انتصرنا على النصر 
بثالثة أهداف نظيفة، وسجلت فيها الهدف الثالث، 

وصنعت الهدف الثاني، وهو املوسم الذي حصلت فيه 
على هداف الدوري عام 1986.. وفي كأس امللك نصف 

النهائي عام 1988، حيث كنا نلعب بـ 10 العبني من 
الشوط الثاني بعد الطرد، وكنا متقدمني بهدف، وعادل 

وقتها فهد الهريفي، ولكننا كسبنا بضربات الترجيح في 
الرياض، ومنها وصلنا إلى النهائي مع االتفاق، وحققنا 

الكأس.

هل هناك استعدادات خاصة قبل مباريات النرص 

أم مثلها مثل أي مباراة؟

بالنسبة لي كنت أدخل امللعب بكل ندية وحماس 
وتنافس مع ماجد عبد اهلل، وفهد الهريفي، ومحيسن 

اجلمعان، خاصة أننا كنا أصدقاء وتربطنا عالقات قوية.

االتحاد انترص بنتيجة كبرية أمام أبها بقيادة 

الروماين كوزمني كونرتا مدرب الفريق.. ما الذي 

اختلف؟

حقيقة لم يتغير شيء مباشر في الفريق، على اعتبار 
أنك ال تستطيع احلكم من مباراة واحدة على املدرب 

اجلديد، وال نغفل انسجام الفريق وارتفاع معدل اللياقة، 
ولكن اإلضافات اجلديدة من الالعبني، وأولهم البرازيلي 
كورنادو، كانت أحد األسباب في هذا االنتصار العريض.

َمن ِمن العبي االتحاد أعجبك يف مباراة أبها 

املاضية؟

صراحة، كل الالعبني كانوا جنوًما، وكان الفريق في 
فورمة عالية، على الرغم من الرطوبة العالية، ومن 
ضمنهم عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي 

ورومارينيو وغيرهم، واجلميع كان يؤدي أداًء فرديًا 
وجماعًيا.

ما رأيك يف الربازييل رومارينيو، هداف الفريق؟

رومارينيو هو اجلوهرة املفقودة عند بقية األندية، ألنه 
العب خطير في مركز 9 ونصف، وهداف كبير، وأداؤه 

تصاعدي، وال يوجد انخفاض “ما شاء اهلل”، خاصة 
وهو يسجل ويصنع، ويقوم بكل األدوار.

توقعاتك ملباراة 

الكالسيكو بني النرص واالتحاد 

اليوم عىل مرسول بارك؟

مباراة النصر واالحتاد مواجهة النفس الطويل.. من 
ميتلك اجلرأة في االحتفاظ باخملزون اللياقي في 

الشوط األول، وينطلق في الشوط الثاني، سيعمل 
الفرق، والفريق املعد بدنًيا بشكل قوي سيتسيد 
املباراة.. أمتنى أن يظهر النصر، خاصة أجانبه، 

باملستوى احلقيقي، الذي نعرفه عنهم عندما كانوا 
يلعبون خارج السعودية، وإن شاء اهلل، يكون الفوز 

حليف النصر في هذه املباراة املهمة.. وأتوقع أن 
النصر ال بد أن يحسمها من الشوط األول، وإذا لم 

يستطع ستكون مباراة صعبة جًدا عليه.

من هم مفاتيح الحسم لدى الفريقني؟

في النصر، معجب جًدا بعقلية املغربي عبد الرزاق 
حمد اهلل، العب كبير جًدا ومتميز، إضافة إلى 

أبوبكر وأنسيلمو، وأيًضا تاليسكا، الفنان، الذي 
يصنع هدًفا من كرة ال تخطر بالبال، وأمتنى من 

اجلهاز الفني احملافظة على تاليسكا، وجميع الالعبني 
بالتمارين اللياقية العنيفة، وليست البسيطة، ومثل 

هؤالء الالعبني كلما يتدرب بقوة جتده يظهر بشكل 
مميز في املباريات.. وفي االحتاد البرازيلي إيجور 

كورنادو، العب على مستوى، وستكون له بصمة في 
املباراة، وأيًضا مواطنه رومارينيو العب كبير.

 هل تتوقع نتيجة للمباراة؟

العبو النصر متى ما كانوا في يومهم لن يقف أحد 
في طريقهم، واألقرب ستكون 2ـ1 للنصر.

 االستغناء عن بيرتوس والتعاقد مع 

أنسيلمو.. هل هو صائب؟

مليون في املئة صائب، وأنا من هواة جتديد الالعبني 
األجانب بني فترة وأخرى للكفاءة نفسها، وأفضل، 

ملاذا؟ ألن الالعب األجنبي دائًما يحفظ أسلوبه 
وطريقة لعبه بعد فترة.. وبيتروس بدأت طريقة 

لعبه حتفظ لدى بعض الفريق، وأيًضا حتى احلكام، 
ففكرة تغييره صائبة.. وعلى فكرة أسنيلمو لديه 

أسلوب جميل جًدا ومناسب للنصر احلالي، وسيجد 
ضالته في هجوم النصر.. واالختراق من العمق، 

والعب جريء سيكون مكسًبا للنصر، ويلعب السهل 
املمتنع.

 ما االختالف بني مباريات النرص واالتحاد سابًقا 

عن الحالية؟

كانت مباريات عنيفة، وأكثر شراسة من ناحية 
اجملهود وإصرار الالعبني على التسجيل، وأيًضا 

اجلميع يحاول الظهور بأفضل صورة في املباراة، 
وال أنسى وجود املهارات الفنية العالية، والفريقان 
كانا متكافئني حتى في طول النفس في املباريات.. 

واالحتاد بالنسبة لي من األندية التي أخشاها عندما 
أكون غير مستعد بشكل جيد.. في االحتاد، الالعبون 

جميًعا يركضون طوال املباراة.. واالحتاد فريق إذا 
لم جتابهه بقوة داخل امللعب فسيصنع لك مشاكل.

هل هنالك مباريات قدمية بني النرص واالتحاد 

ما زالت بالذاكرة؟

نعم، أذكر مباراة مأساوية بتاريخها، ألن النصر كان 
يلعب ضد سعيد غراب، والالعب التونسي احلازمي، 
وكنا نرى هذا الثنائي في تلك املباراة في كل جهة من 

امللعب، واملباراة كانت مؤملة، وهزمنا فيها بصعوبة، 
وبفارق هدف، وبعدها تعاهدنا جميًعا بأن تعوض 

على حساب الفرق، التي ستقابلنا، وكنا نفوز 
باخلمسة واألربعة حتى حققنا الدوري، وتلك املباراة 

لن أنساها.. وأيًضا مباراتنا مع االحتاد على كأس 
امللك 1985، التي فزنا فيها بهدف يوسف خميس، 
وحصلنا على الكأس، وكانت مباراة صعبة جًدا.. 

وكان هناك العب أجنبي في االحتاد، وهو األملاني 
بوكير، العب مميز جًدا، وصاحب مجهود كبير، 

ويدير املباراة بشكل مختلف.

هنالك استياء من بعض الجامهري

عىل الربازييل مانو مينيزيس مدرب فريق 

النرص األول لكرة القدم.. هل أنت مع أو ضد 

املدرب؟

املدرب ال بد أن يكون له صالحية كاملة، ومينيزيس 
لديه مشاكل في توظيف بعض الالعبني التوظيف 

الصحيح، وإسناد بعض املهام لبعض الالعبني، 
وهذه مشاكل مهمة يجب أن تصحح، وإال يرحل قبل 

مراحل احلسم.
وعندي حتفظ على جميع املدربني األجانب في 

الدوري، فيجب وجود املدربني السعوديني من ضمن 
اجلهاز الفني املساعد ألسباب عدة، من بينها اكتساب 
اخلبرة، وأيًضا تصحيح بعض األخطاء، التي يقعون 
فيها، واملدرب السعودي يشرح لهم طبيعة الالعبني 

السعوديني.



جدة ـ محمود وهبي

من املتوقع أن يؤّدي الالعبون األجانب، يف صفوف فريق النرص األول لكرة القدم، واالتحاد 
ضيفه، دوًرا أساسيًّا يف كتابة سيناريو الكالسيكو الذي سيجمع الفريقْي مساء اليوم، لحساب 

الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفي، وعىل رأسهم الثنايئ الربازييل، 
تاليسكا وكورنادو، يف ظل ما قّدماه من بصامت مؤثرة وحاسمة، وحضورهام الالفت يف 

تسجيل األهداف وصناعتها ومتويل الزمالء يف مناطق الخطر. وطبع هذا الثنايئ بصمة رسيعة 
يف عدد قليل من املباريات منذ بداية املوسم، فأكّدا دخولهام قامئة الالعبي األكرث تأثريًا يف 
املحطة الجديدة لهام عىل األرايض السعودية، عرب األسلوب الفّعال واملبارش، فاألرقام تشري 
إىل أن التمريرات الخلفية تحمل النسبة األقل يف قاموسيْهام، كام كان لهام حضور مميز يف 

مباريات القمة مع أنديتهم السابقة يف املواسم الفائتة.

T a l i s c aCoronado
كورنادو تاليسكا

سجل الهدف الثاني 
أمام ضمك في الجولة 

األولى من الدوري

سجل هدف التقدم لجوانزو 
على بكين جوان في نصف 

نهائي الدوري الصيني

سجل هدفيْن للشارقة أمام 
النصر في مباراة صدارة الدوري 

اإلماراتي في الجولة 6

سجل هدف التعادل 
لبيشيكتاش أمام بايرن 

ميونيخ في إياب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا

سجل هدف فوز تراباني على 
سبيزيا في نصف نهائي 
ملحق الصعود إلى دوري 

الدرجة األولى اإليطالي

سجل هدفيْن لجوانزو أمام 
شانجهاي في مباراة صدارة 
الدوري الصيني في الجولة 28

سجل هدفيْن للشارقة أمام 
العين ثالث ترتيب الدوري 

اإلماراتي في الجولة 3

سجل هدف الفوز 
لبيشيكتاش أمام غلطة 

سراي في قمة الدوري 
التركي في الجولة 22

سجل لباليرمو أمام باري 
ثالث ترتيب دوري الدرجة 

الثانية في إيطاليا في 
الجولة 18

سجل هدف الفوز 
لجوانزو أمام بكين 

جوان ثاني ترتيب الدوري 
الصيني في الجولة 22

سجل هدف الفوز 
للشارقة على العين في 

مباراة صدارة الدوري 
اإلماراتي في الجولة 8

صنع الهدف الرابع أمام 
ضمك في الجولة األولى 

من الدوري

سجل هدف النصر الوحيد 
أمام الفيصلي في 

الجولة الثانية من الدوري

صنع هدف االتحاد 
األول أمام الرجاء في 

نهائي كأس العرب

سجل وصنع أمام 
الفيصلي في الجولة 

الثالثة من الدوري

سجل الهدف األول 
أمام أبها في الجولة 

الرابعة من الدوري

صنع هدف النصر 
الوحيد أمام تراكتور 
في دوري أبطال آسيا

صنع 3 أهداف أمام 
أبها في الجولة 

الرابعة من الدوري

إجمالي التسديدات

التسديدات على المرمى

التمريرات المفتاحية
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إحصاءات مؤثرة من موسم دوري املحرتفني 2020ـ2021

املساهامت التهديفية يف املوسم الجاري

Moatasem.H

الربازيليان يهندسان عمليات الكالسيكو يف مناطق الخطر

معركة 
التفاصيل الحاسمة

معركة 
التفاصيل الحاسمة

السبت 11 صفر 1443 هـ   
18.09.2021  العدد 12407

www.arr iyad iyah .com



السبت 11 صفر 1443 هـ   
18.09.2021  العدد 12407

مدرب كرواتي

يبلغ من العمر

48 عامًا
األندية التي دربها

ريجكا الكرواتي

2010

النصر السعودي 

2020

بوموراك الكرواتي 

2013

العين السعودي

2018

مارسونيا الكرواتي 

2015

كرك الكرواتي

2012

الخليج السعودي 

2019

بيسترا الكرواتي

2014

الوصل اإلماراتي

2017

شباب النصر

2016

01
بدايًة، كيف تقرأ فنيًّا مباراة النرص 

واالتحاد قبل مواجهتام اليوم ضمن 

الجولة الخامسة من دوري كأس محمد 

بن سلامن للمحرتفني؟

أرى أن فرص فوزهما في املباراة متساوية، 
استنادًا إلى تعاقداتهما في فترة االنتقاالت 
الصيفية، فالنصر واالحتاد ميلكان كوكبًة 
من النجوم، ويصعب التكهن بنتيجة اللقاء.

02
ما نقاط القوة والضعف يف الفريقني؟

بالتأكيد ميكنني التحدث أكثر عن النصر، 
ألنني قضيت بعض الوقت في النادي. من 

وجهة نظري، ليس في النصر نقطُة ضعف 
في املوسم اجلاري بعد ترميم كافة خطوط 

الفريق، وأتوقَّع أن يقاتل العبوه حتى 
النهاية من أجل حصد لقب الدوري، ودوري 

أبطال آسيا. النصر مرشح لكل األلقاب في 
الفترة اجلارية. كذلك أبرم االحتاد عديًدا من 

الصفقات املهمة أخيرًا، لذا ستكون مباراة 
مثيرة وقوية.

03
ميتلك الفريقان رباعيًّا أجنبيًّا مميزًا 

يف خط املقدمة، َمن تتوقَّع أن يحسم 

املباراة منهم؟

من الطبيعي أن أمنح النصر ميزةً على 
االحتاد لوجود الهدافني، املغربي عبد الرزاق 

حمد اهلل، والكاميروني أبو بكر فينسنت، 
لكن بالنظر إلى العدد الكبير من الالعبني 

املتميزين في الفريقني، أؤكد أن كل محبي 
كرة القدم سيستمتعون مبباراة قوية بني 

النصر واالحتاد.

04
ملاذا مل يفز النرص عىل االتحاد يف آخر 

ثالثة مواسم؟

هناك أنديٌة ال تناسبك من حيث طريقة 
لعبها. في املباراة التي قدت فيها النصر أمام 

االحتاد ضمن الدور األول من دوري كأس 
محمد بن سلمان للمحترفني، كان النصر 

في وضع فني أفضل من االحتاد، ومع ذلك 
تلقينا هدًفا في الدقيقة 93. أنا متأكد من أن 

النصر في وضع يسمح له اآلن بأن يغيِّر كل 
شيء بعد التعاقدات األخيرة التي أبرمها مع 

عدد من النجوم.

05
هل تؤيد استمرار سبعة أجانب مع كل 

فريق يف الدوري؟

هذه قضية يجب مناقشتها بدقة عالية. ما 
أستطيع تأكيده أن اململكة العربية السعودية 

لديها كثيرٌ من الالعبني احملليني املوهوبني، 
لكنهم يحتاجون إلى منحهم الفرصة الكافية 

حتى يثبتوا مهاراتهم، ويصلوا إلى الفريق 
األول.

06
أي فريق ترشحه لنيل لقب الدوري 

السعودي؟

فرص كل الفرق متساوية في املوسم 
اجلاري. من املؤكد أن النصر يأتي على 

رأس قائمة الفرق املرشحة للتتويج 
بالدوري، لذا أتوقَّع أن ينافس على املركز 
األول حتى اجلولة األخيرة. بالطبع هناك 

أندية قوية، مثل االحتاد والهالل والشباب 
واألهلي، ستنافس أيًضا حتى الرمق األخير.

07
َمن يعجبك من العبي الدوري حاليًّا؟

هناك عديدٌ من النجوم في الدوري 
السعودي، من األجانب والسعوديني، 

ا  يعجبني املستوى الذي يقدمونه. شخصيًّ
ل روح اجملموعة في الفريق على منح  أفضِّ
، فمن املستحيل أن  النجومية لالعب معنيَّ

يصبح الالعب جنًما دون مساعدة من 
زمالئه.

08
ماذا ينقص الالعبني السعوديني 

ليحرتفوا خارجيًّا؟

بعض املواهب اجلديدة من الالعبني 
السعوديني تلقوا تدريبات بطريقة جديدة 

وحديثة عبر صقل موهبتهم في األكادمييات 
الرياضية، والتدرُّج في الفئات السنية حتى 

الوصول إلى الفريق األول. بشكل عام، 
لدي قناعة تامة بوجود العبني سعوديني 

يستطيعون االحتراف في أوروبا أيًضا.

09
حرضت يف املالعب السعودية فرتة 

طويلة، بناًء عىل ذلك، هل تؤيد فرض 

تدريبات صباحية؟

نعم، أؤيد فرض تدريبات صباحية على 
الالعبني. لدي جتارب جيدة مع التدريب 

الصباحي في السعودية، وأرى أن التدريب 
الصباحي يتوافق مع روزنامة املسابقات، 

من هو 

الكفة..

متساوية

املدرب الكروايت يقرأ النرص واالتحاد قبل مواجهتام اليوم يف مرسول

ت:
فا

ور
ه

حوار: بندر العتيبي

يرى الكروايت ألني هورفات، مدرب فريق النرص األول لكرة القدم السابق، أن مباراة النرص واالتحاد، اليوم، ضمن الجولة الخامسة من 
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني، ستكون مرتقبًة ومثريًة المتالك الفريقني نجوًما يف مختلف الخطوط.

 وبنيَّ الكروايت، الذي تُوِّج بكأس السوبر السعودي أمام الهالل بعد الفوز عليه بثالثة أهداف دون رد يف املوسم املايض، يف 
حواره مع “الرياضية”، أن النرص أصبح مرشًحا للظفر بكل البطوالت بعد إبرام عديد من الصفقات الكبرية خالل فرتة االنتقاالت الصيفية، 

ألنيمشدًدا عىل أهمية فرض التدريبات الصباحية عىل الالعبني.
هورفات
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وهذا أمر مهمٌّ للغاية. إذا كان جدول املنافسة 
ضيًقا، فإن التدريب الصباحي غير مجدٍّ حًقا.

10
هل تلقيت عروًضا تدريبية يف الفرتة 

املاضية؟

تلقيت اتصاالت من أندية سعودية وإماراتية وأخرى 
في الشرق األوسط وأوروبا. بالنسبة إلى األشياء 
العظيمة واملهمة، يحتاج األمر من أي شخص إلى 
القليل من الصبر. خالل الفترة التي أمضيتها في 
النصر، أكدت للجميع أنني أستطيع إدارة أي نادٍ 

مهما كان كبيرًا، وهذا كان هدفي، وحاليًّا أرغب في 
اإلشراف على نادٍ لديه طموحات كبيرة.

11
يقال إنك تلقيت عرًضا من نادي الطايئ 

يف الشهر املايض، هل هذا صحيح؟

أحترم كل العروض، لكن ال ينبغي للمرء أن ينظر 
إلى ما فات. أهدافي تتركز على املوجود أمامي 

اليوم، وما أنا متأكد من أنه سيكون موجودًا 
غًدا، وهنا أشكر جميع األندية التي اتصلت بي، 

وقدمت لي عروًضا، وأرادت التعاقد معي.

12
هل تتمنى تكرار إنجاز زالتكو، مدرب 

منتخب كرواتيا، الذي اشُتِهَر عرب الدوري 

السعودي؟

قبل أيام حتدثت مع زالتكو عن هذا املوضوع، 
لنا إلى استنتاج مفاده بأن طريقنا  وتوصَّ
َّبنا الفريق نفسه في  متشابه جدًّا، فقد در
كرواتيا، ثم انتقلنا إلى السعودية، ولدينا 

كأس مع األندية السعودية، وعملنا أيًضا في 
اإلمارات، واستنادًا إلى ذلك أطمح إلى أن أكون 

يوًما ما مدربًا للمنتخب الكرواتي.. طموحاتي 
كبيرة.

13
هل يوجد فرق بني املدرستني األوروبية 

واألمريكية الجنوبية؟ 

نعم. لدينا أسلوب مختلف متاًما عن الكرة 
الالتينية، وفي رأيي كل مدرب يجب أن يحقق 

التوازن بني االستعداد التكتيكي والبدني، وهذا 
األهم. بالتأكيد هذا األمر يعتمد على املدرب 

الرئيس، فهو روح الفريق، خاصًة عندما يحظى 
بدعم الرئيس واجمللس، حينها من املؤكد أن هذا 

املزيج سيحقق جناحات كبيرة.

14
كلمة أخرية عرب “الرياضية”؟

أمتنى أن تواصل الكرة السعودية تطورها، وأن 
تستمر في دعم املواهب الشابة لبناء منتخبات 

قوية.

الدقيقة 93 

ضيّعت أفضليتنا

األصفر 
بال نقاط ضعف

حمد الله
وأبو بكر

قوة ضاربة

أخطط 

عىل ناد كبري



الرياض ـ متعب العبد الهادي

سجلت اخلماسيات النتيجة األكبر في مواجهة 
الكالسيكو بني فريقي النصر واالحتاد في دوري 

احملترفني. ومتكن فريق االحتاد األول لكرة القدم 
أواًل من تسجيل اخلماسية األولى في اجلولة 26 من 
موسم 2009ـ2010، وانتهت تلك املباراة بـ5 أهداف 

لهدفني، كما متكن النصر من رد خماسية االحتاد بعد 
6 أعوام عندما فاز النصر بخماسية نظيفة في اجلولة 

25 موسم 2015ـ2016.

الخامسيات.. األكرب

جدة ـ أحمد اللوقان

أوضح محمد زبرماوي، املشجع االتحادي القديم، أن 
اإلثارة حرضت أخريًا يف مباريات فريقه أمام النرص، كام 

أصبحت تتسم بالشحن يف مواجهات الفريقني يف 
الفرتة األخرية. 

وفي تصريح خاص بـ “الرياضية”، قال: “أحضر لالحتاد منذ 
أكثر من خمسني عاًما عندما كان يلعب االحتاد على ملعب 

الصبان، ولم أكن حريًصا بشكل كبير على متابعة مواجهاته 
أمام النصر مثل ما كانت أمام الهالل واألهلي والوحدة، 

التي كانت مثيرة جدًّا، بينما كانت عالقة النصر واالحتاد 
جيدة عكس اآلن”. وأضاف: “االحتاد اآلن يعيش أيام جيدة، 
وسيالقي فريًقا صعًبا، وأمتنى بكل تأكيد انتصار االحتاد، 

الذي في حال فوزه سيتجه مباشرة للمنافسة على بطولة 
الدوري الغائبة أعواًما طويلة عن خزائن النادي”.

صورة التقطت أمس لزبرماوي المشجع االتحادي القديم خالل حديثه إلى 
)صور خاصة بالرياضية( الزميل أحمد اللوقان  

تقرير: متعب العبد الهادي

يتفوق وجود احلكام األجانب 
في كالسيكو النصر واالحتاد، 

حيث حضر األجانب في 15 
مواجهة مقابل 11 مواجهة 

بتحكيم سعودي، ويعد مرعي 
العواجي، احلكم السابق، 

األكثر وجودًا بني احلكام إدارة 
للكالسيكو بواقع 3 مرات. 

وحضرت تسع جنسيات 
للحكام األجانب تصدرهم 
احلكام اليونانيني بواقع 3 
طواقم، ثم طاقمني لكل من 

دول اجملر وبولندا والتشيك 
وكرواتيا، وطاقم واحد لدول 
سلوفينيا والسويد وإسبانيا 

وسويسرا.

مرة
األجنبي يقود الكالسيكو

سلطنة التمثيل 

والخداع أم الفن 
واإلبداع؟!!

مواجهة نارية بني العمالقني النرص 

واالتحاد، هناك من يحاول بـ“الغصب” 

وضعها يف مرتبة لقاءات العميد 

والزعيم وينسب إليها سمة 

“الكالسيكو” يف مقارنة مل نسمع 

بها إال موخرًا وواقع “متى طلعت 

يانرص قال أمس العرص”.

ـ ليسمح لي عشاق النصر مع كل احترامي 
الشديد ملشاعرهم ولناديهم ككيان أنه لم 
يصل إليها بعد ويحتاج لعمل وجهد كبير 
ومعايير ومقاييس محددة لعله ينجح في 

حتقيقها، وإن سعى إلى بلوغها سنني 
طويلة ولكن معادلة “الكالسيكو” ال تنطبق 

عليه إال “شكليًّا” فقط، أما “املضمون” فما 
زال لألمل بقية.

ـ هذا األمل مرتبط باملضمون ومن يدري 
قد يتحقق الليلة ويأخذ صفة “االعتراف” 

الرسمي به من قبل اجلماهير واإلعالم 
خاصة، وأن كل املعايير واملقاييس باتت 

متوفرة لدى النصر بعدما أصبح لديه 
كوكبة من كبار النجوم تصل قيمتهم 

التسويقية ملبالغ عالية، وبالتالي ال “غرابة” 
أن منحهم النمور هذه الفرصة وهو الذي 

ميلك جنوًما كبارًا شعارهم “احلقيقي” 
في امللعب “السلطنة” إبداًعا كرويًّا بعيًدا 

كل البعد عمن يحلو لهم استخدام اخلداع 
والتمثيل وخطف األلقاب ونشر الفكر 

“التآمري” وادعاء “املظلومية” شعارًا 
لـ”السلطنة” يتغنون به.

ـ مواجهة أمتنى أن يكون لها موعد مع 
الفن واإلبداع الكروي وتنافس قوي بني 
الفريقني “الشقيقني”، تستمتع به جماهير 
ملعب “مرسول بارك” وجماهير الناديني 

ممن يتابعون اللقاء وكل املشاهدين لها من 
خلف الشاشة.

ـ كلي أمل ورجاء أن القائمني على شركة 
 SSC الرياضة السعودية والقنوات الناقلة

يضعون نهاية ملسلسل “مهزلة ماحنا قدها”، 
وأن نرى نقالً فيه سلطنة اإلبداع الفني 

“جودة عالية صوت وصورة وتقنية حديثة 
وإخراج” تتواءم مع جمال مباراة مثيرة 
ممتعة جدًّا من كال الفريقني مع حتكيم 

صافرة أجنبية تقودها بـ “دقة” الساعة 
“السويسرية”. 

ـ من املؤكد مواجهة في قيمتها الفنية 
ستلقي بظاللها أحداث سبقتها كان لالعبني 
“أبو بكر وأنسيلمو” دور في صراع عنوانه 

مزايدات وخداع كسبته إدارة النصر بدرجة 
امتياز حتى توثيقها لـ “حمد اهلل” عبر 

طرف نصراوي كان االحتاد هو “الكوبري” 
الذي حققت أهدافه وبامتياز أيًضا.

ـ لهذا لن تخلو سخونة املباراة من مؤثرات 
نفسية قد يكون لها عند “النمور” ورغبة 

للثأر واالنتقام بانتصار “يشفي الغليل”، أو 
العكس متاًما تفوق نصراوي حقق “الغاية” 

األساسية عبر فكر يهتم مبصلحة ناديه 
واملثل القائل “يلي تغلبوا العبوا”.

ـ عموًما مباراة وإن متنيتها احتادية، 
إال أن تعادل كفة الفريقني على املستوى 

الفني “خمسني خمسني” قد تكون سلطنة 
نصراوية أو سلطنة احتادية أو اخلروج 

منها “حبايب”.

عدنان جستنية
@Adndn_Jas

الجولة 27

قلب االتحاد موازين سلم ترتيب الدوري، 
وجعل الهالل يعتلي الصدارة بفارق 

نقطتين، وذلك بعدما انتصر بهدف فهد 
المولد القاتل في الدقائق األخيرة، وانتهت 

المواجهة “3ـ2” لالتحاد.

إبريل14

2019

الجولة 8

 تفوق النصر امام  االتحاد “2ـ1”، 
وسجل أهداف النصر عبد هللا القرني 
ومحمد السهالوي، فيما سجل هدف 
االتحاد أحمد حديد، إضافة إلى حصوله 

على البطاقة الحمراء.

يناير11

2010

الجولة 11

في الموسم الذي شهد عودة النصر 
تمكن من الفوز على االتحاد بثالثية 

نظيفة، وتقاسم أهداف اللقاء محمد 
السهالوي بهدفين ويحيى الشهري 

بهدف.

نوفمبر30

2013
الجولة 4

تعادل الفريقان “2ـ2” بعد لقاء مثير، 
وتقاسم أهداف المواجهة أحمد 

المبارك من النصر، ومحمد نور من 
االتحاد، وشهد هدف نور الثاني جداًل 

واسًعا في الوسط الرياضي.

أكتوبر9

2008

الجولة 21

نجح النصر في العودة إلى صدارة 
الترتيب بعد منافسة مع األهلي، 

عندما تغلب على االتحاد “3ـ1” 
بهدفي أحمد الفريدي وأدريان، 

وسجل لالتحاد عبد الرحمن الغامدي.

إبريل5

2015

15

مشجع العميد يتحدث عن الخمسني عاما.. 
وعالقة األصفرين

زبرماوي:

مواجهة االتحاد 

والنرص.. 

مشحونة

السعودي 
عبد الرحمن 

العمري تعادل

حكام

قادوا
الكالسيكو

السعودي
فهد المرداسي 

تعادل

السعودي 
مرعي عواجي 

فوز االتحاد

السويدي 
محمد الحكيم 

فوز النصر

السعودي 
محمد الهويش 

تعادل

اليوناني 
كوكوالكيس 

تعادل

اليوناني 
فينسيس فوز 

النصر

اإلسباني 
خيسوس خيل 
مانزانو تعادل

المجري
ميهالي فوز 

النصر

التشيكي
بافل كرالوفيك 

فوز النصر

المجري 
فيكتور كاساي 

فوز النصر

السعودي
مرعي عواجي 

فوز االتحاد

السعودي
محمد الهويش 

فوز النصر

السعودي 
خالد صلوي 

تعادل

السعودي
عبد الرحمن 
الجروان فوز 

االتحاد

السعودي
خليل جالل فوز 

النصر

البولندي 
بافيل جيل فوز 

النصر

السعودي
مرعي عواجي 

فوز االتحاد

الكرواتي 
إيفان بيبيك فوز 

النصر

الكرواتي 
إيفان بيبيك 

تعادل

البولندي
روبرت فوز 

االتحاد

اليوناني 
ستافروس فوز 

النصر

التشيكي 
بافيل 

كرالوفيتش فوز 
االتحاد

السعودي
صالح الهذلول 

تعادل

السولوفيني 
دامير سكومينا 

فوز النصر

السويسري 
ساندرو سشارير 

فوز االتحاد
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الرياض ـ الرياضية

يبحث األوزبيك جالل الدين ماشاريبوف، العب وسط فريق النرص األول لكرة 
القدم، عن هدفه األول بالقميص األصفر، بعد اكتفائه بتقديم متريرة حاسمة 

واحدة خالل مشاركاته محليًا وآسيويًا.
وأمام االتحاد، ينتظر ماشاريبوف اليوم خوض مباراته الخامسة بشعار النرص، 

الذي قيّده ضمن قامئته الصيف املايض، بعد إعارة نصف موسم لشباب 
األهيل ديب اإلمارايت. وصنع األوزبيك هدفًا لزميله الربازييل أندرسون 

تاليسكا، العب الوسط، هّز به شباك ضمك يف أوىل جوالت الدوري.
ويثبّت الربازييل مانو مينيزيس، مدرب النرص، ماشاريبوف عىل الرواق 

األيرس، طمًعا يف االستفادة من اخرتاقاته بالقدم اليمنى.

ماشاريبوف
صناعة وحيدة

الرياض ـ حواس العايد

حت مناورة تضّمنها تدريب فريق النصر األول لكرة القدم أمس،  صحَّ
أخطاء الحظها البرازيلي مانو مينيزيس، املدرب، على األسلوب الذي ينوي 

تطبيقه أمام االحتاد اليوم، في خامس جوالت دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفني.

وأوقف مينيزيس املناورة مرات عّدة لتلقني العبيه تعليمات فنية، متحورت 
حول ضرورة رفع إيقاع اللعب.

واشتمل التدريب على جوانب لياقية وخططية باستخدام الكرة، ومترينًا 
على اللعب من ملسة واحدة.

وحتت إشراف مدربهم، خضع وليد عبد اهلل ونواف العقيدي وأمني 
بخاري، حراس املرمى، إلى تدريبات خاصة مكثفة.

وبعد نهاية التدريب توّجه الفريق إلى أحد الفنادق في الرياض للمبيت فيه 
استعدادًا للمباراة.

مناورة

تصحح أخطاء األصفر

صورة التقطت أمس لمحمد قاسم، ظهير أيسر النصر، يركض في آخر حصة 
)المركز اإلعالمي ـ النصر( تدريبية استعداًدا لمواجهة االتحاد اليوم 

الرياض ـ الرياضية

يدخل فريق النصر األول لكرة القدم، اليوم أمام االحتاد، اختبارًا محلًيا 
يلي عبوره ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية فقط في تاريخه 

بعد 2019.
واستبق النصر كالسيكو اجلولة اخلامسة من دوري كأس محمد بن 

سلمان للمحترفني، بالتأهل إلى ربع النهائي القاري الثالثاء املاضي عبر 
بوابة تراكتور اإليراني.

والعام قبل املاضي، خاض األصفر للمرة األولى مباراة محلية عقب 
اجتيازه دور الـ 16 قاريًا.

وقتها فاز على ضمك بهدفني دون رد في افتتاح الدوري، بعد 10 أيام من 
إزاحة الوحدة اإلماراتي في ثمن نهائي األبطال.

وفي املوسم املاضي أيًضا جتاوز النصر دور الـ 16 آسيويًا، لكن مشواره 
ع. القاري تواصل بعدها مباشرة في نسخة جرت بنظام التجمُّ

سيناريو

2019 يتكرر

صورة التقطت أمس لعبد اإلله العمري، مدافع النصر، يمرر الكرة في 
)المركز اإلعالمي ـ النصر( التدريبات 

الرياض ـ حواس العايد

يتَّجه الربازييل مانو مينيزيس، مدرب فريق 
النرص األول لكرة القدم، إىل إعادة املغريب 

عبد الرزاق حمد الله، املهاجم، إىل التشكيل 
األسايس الذي يواجه االتحاد اليوم، يف 

خامس جوالت دوري كأس محمد بن سلامن 
للمحرتفني، حسبام كشفت لـ “الرياضية” 

مصادر خاصة.
وبدخول حمد اهلل إلى التشكيل، سيجلس الكاميروني 

فينسنت أبو بكر، زميله، ورقًة رابحًة على مقاعد 

البدالء. وكان أبو بكر شارك أساسًيا في املباراة 
التي فاز فيها النصر على تراكتور اإليراني “1ـ0”، 
الثالثاء املاضي، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، 

بينما غاب عنها حمد اهلل لإليقاف. وطبًقا للمصادر، 
سيدخل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، العب 

الوسط، القائمة للمرة األولى منذ توقيعه للنادي في 
آخر أيام فترة االنتقاالت الصيفية املاضية. وفي قلب 

الدفاع، سيجاور األرجنتيني فونيس موري، عبد اإلله 
العمري، مقابل وضع محمد آل فتيل، الذي شارك 

أساسًيا ضد تراكتور، على الدكة.

أنسيلمو يظهر.. وموري يجاور العمري يف الدفاع

حمد الله
يقود هجوم النرص

صورة التقطت أمس للمغربي عبد الرزاق حمد هللا، مهاجم فريق النصر األول لكرة القدم، وزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، العب الوسط، في التدريب األخير قبل مالقاة االتحاد اليوم في خامس جوالت 
)المركز اإلعالمي ـ النصر( دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 
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ماشاريبوف يف الدوري

03239010101

أوزبكي

العمر

الوزن

الطول

المركز

28

172

“عىل مينيزيس مدرب النرص 
إحسان توظيف العبيه يف 

الكالسيكو، للفوز مبباراة 
صعبة أمام خصم بقوة 

االتحاد”.
فهد الزهراني
العب النصر السابق

“كلنا ثقة يف قدرة 
العبي النرص عىل مواصلة 

انتصاراتهم والبقاء يف رصاع 
الصدارة وعدم التفريط يف 

أي من نقاط مباراة اليوم”.
مضحي الدوسري
العب النصر السابق

“قامئة النرص تضم أسامء 
مميزة فنيًا سواء محليني أو 

أجانب، وأمتنى أن يظهروا 
مبستواهم اليوم ليكون 

النرص حليف النرص بإذن الله”.
إبراهيم العيسى
العب النصر السابق

“لجامهري النرص دور مهم 
يف تحفيز الالعبني، وننتظر 
منها اليوم الحضور بكثافة 

لتشجيع الفريق عىل هزمية 
االتحاد”.

طالل النجار 
إداري النصر السابق 

قامئة

عامرة

دور

الجامهري

ُحسن

التوظيف

مواصلة

االنتصارات

لعب

الدقائق

التمريرات 
الحاسمة

فرص
مصنوعة

عرضيات
ناجحة

جناح أيسر

70

مالمح النرص

حمد اهلل أساسيًّا وأبو 
بكر بدياًل

أنسيلمو يسجل 
الحضور األول

فونيس يعيد آل فتيل 
بدياًل



تصدر املصري أحمد حجازي وسعود عبد احلميد 
العبا فريق االحتاد األول لكرة القدم قائمة األكثر 
مشاركة هذا املوسم قبل مواجهة الكالسيكو أمام 

النصر اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض 
ضمن اجلولة اخلامسة من دوري كأس محمد بن 

سلمان للمحترفني.
وحقق حجازي وسعود العالمة الكاملة بعد 

مشاركتهما في 360 دقيقة من إجمالي املباريات 
األربع املاضية التي خاضها الفريق االحتادي في 

الدوري، ويليهما املغربي كرمي األحمدي بـ353 
دقيقة وفًقا إلحصاءات موقع “سوكر واي” العاملي.

حجازي وسعود.. األكرث مشاركة
جدة ـ فيصل الرشيف

الرياض ـ الرياضية 

يستهدف فريق االتحاد األول لكرة القدم 
تحقيق فوز طال انتظاره 8 مواسم عىل 

النرص يف مبارياتهام ضمن الدور األول من 
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني 
عندما يحل ضيفه عليه اليوم عىل ملعب 

مرسول بارك يف الرياض يف قمة الجولة 
الخامسة.

ويعود االنتصار األخير للفريق االحتادي على 
النصر في الكالسيكو خالل مواجهات الدور 

األول منذ انطالق الدوري السعودي للمحترفني 
عام 2008 إلى موسم 2012ـ2013، وانتهت 

املباراة التي جرت على ملعب امللك فهد الدولي 
في الرياض ضمن اجلولة الثالثة بهدف دون 

مقابل سجله البرازيلي ديجو دي سوزا.
وبعد هذا االنتصار االحتادي تقابل الفريقان 

في ثماني مباريات في الدور األول من دون أن 
يتمكن االحتاد من حتقيق أي فوز، إذ خسر 6 

مرات وتعادل مرتني آخرهما بهدف لكل منهما 
في النسخة املاضية من الدوري. وإجمااًل، جمعت 

13 مواجهة كالسيكو بني الفريقني مالت فيها 

الكفة بشكل واضح إلى الفريق النصراوي الذي 
كسب 7 مرات، مقابل انتصارين لالحتاد، فيما 

حضر التعادل أربع مرات.

الفرحة غابت 8 مواسم أمام النرص يف الدور األول

االتحاد 
يطارد ذكريات سوزا

ضم الروماني كوزمني كونترا مدرب فريق 
االحتاد األول لكرة القدم البرازيلي مارسيلو 
جروهي وزياد الصحفي والفرنسي يوسف 
نياكاتي إلى بعثة الفريق التي وصلت أمس 
إلى الرياض استعدادًا للقاء الكالسيكو أمام 

النصر اليوم في قمة اجلولة اخلامسة من 
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

والتحق زياد ونياكاتي بالقائمة بعد غيابهما 
عن املواجهات السابقة، لعدم اجلاهزية، لكن 
مشاركتهما من عدمها في الكالسيكو تتحدد 

في االجتماع الفني الذي يسبق املباراة 
بحسب ما كشفت لـ”الرياضية” مصادر 

خاصة.
كما انضم البرازيلي مارسيلو جروهي 

حارس املرمى إلى البعثة عقب تعافيه من 
اإلصابة.

ووفًقا للمصادر ذاتها، فإن الروماني كونترا 
مدرب الفريق يتجه إلى إجراء تغييرات 
بسيطة على تشكيلته األساسية مقارنة 
باألسماء التي اعتمد عليها في املباريات 

املاضية.

جدة ـ فيصل الرشيف

صورة التقطت أمس للمصري أحمد حجازي العب فريق االتحاد األول لكرة القدم خالل التدريبات استعداًدا للقاء الكالسيكو أمام النصر اليوم في 
)المركز اإلعالمي ـ االتحاد( قمة الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين   

اختتم فريق االحتاد األول لكرة القدم حتضيراته ملواجهة الكالسيكو أمام النصر بحصة 
تدريبية استمرت ملدة ساعة أمس على ملعب األمير فيصل بن فهد في مقر النادي.

وفرض الروماني كوزمني مدرب الفريق تدريبات خفيفة تركزت في معظمها على النواحي 
الفنية سعًيا منه إلى عدم إرهاق الالعبني.

وعقب ختام التدريبات، غادرت بعثة الفريق إلى الرياض استعدادًا للقاء النصر في قمة 
منافسات اجلولة اخلامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

دقيقة 
تجهز النمور

جدة ـ فيصل الرشيف

صورة التقطت أمس لفهد المولد العب االتحاد يستعد لتسديد الكرة أثناء التدريبات 
)المركز اإلعالمي ـ االتحاد(  

أهداف غزيرةإثارة منتظرة مواجهة متكافئةاختبار قوي

“الجامهري عىل موعد مع مباراة قوية ومثرية 
بني االتحاد والنرص يف ظل جاهزيتهام واكتامل 

الصفوف، وأتوقعها تنتهي بالتعادل أو بفوز 
الفريق االتحادي”.

سعد بريك 
العب االتحاد السابق

“أتوقعها مباراة قوية وغزيرة باألهداف، نظرًا إىل 
ما ميلكه فريقا االتحاد والنرص من عنارص هجومية 
مميزة، وأمتناها اتحادية، عىل الرغم من صعوبة 

املهمة”.
محمد المولد
العب االتحاد السابق

“مواجهة الكالسيكو ستكون اختباًرا قويًا للفريق 
االتحادي، وما ميلكه الفريق من عنارص مميزة 

يجعلني أكرث ثقة يف تحقيق الفوز عىل النرص”. 

عبد اهلل جابر 
العب االتحاد السابق

“مواجهة االتحاد والنرص ستكون متكافئة، وإن 
كانت كفتها متيل قلياًل إىل النرص، ولكن بالرتكيز 

واالنضباط يف الجانب الدفاعي فإن الفوز سيكون 
ملصلحة النمور”.

عاطف طاشكندي 
مدير فريق االتحاد السابق

90

رومارينيو
أمل االتحاديني

جدة ـ فيصل الرشيف 

يحمل الربازييل رومارينيو مهاجم فريق االتحاد األول لكرة القدم آمال 
االتحاديني يف مباراة الكالسيكو أمام النرص اليوم يف قمة مواجهات 

الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.
وارتبط رومارينيو بعالقة وطيدة مع شباك النرص، إذ نجح يف هزها ثالث مرات 

يف خمس مواجهات خاضها يف دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني، 
وكان آخرها هدفًا أسهم يف فوز فريقه بنتيجة 2ـ1 يف الجولة األخرية من 

النسخة املاضية للدوري.
وبخالف معرفته الجيدة بالشباك النرصاوية، فإن جامهري االتحاد تأمل أن 

يواصل فريقها عاداته بعدم الخسارة أمام النرص يف املباريات التي يشارك 
فيها رومارينيو عىل نحو ما كان عليه الحال يف اللقاءات السابقة.

رومارينيو أمام النرص

05441 03

لعب

سجل

الدقائق

برازيلي

العمر

الوزن

الطول

المركز

30

176

72

هجوم

60

المباريات

13
فوز االتحاد

02
فوز النصر

07
التعادل

04 االتحاد والنرص يف الدور األول

كونرتا يستعني 
بجروهي ونياكايت
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دّشن ديربي بريدة أمس في خامس جوالت دوري 
كأس محمد بن سلمان للمحترفني مشاركات 

اإلسباني إياجو هيريرين، حارس املرمى، مع فريق 

الرائد األول لكرة القدم.
وعهد اإلسباني بابلو ماشني، مدرب الرائد، ملواطنه 

هيريرين بحراسة مرمى الفريق، بداًل من أحمد 
الرحيلي الذي تولى املهمة في اجلوالت األربع األولى.

وفيما عدا حارس الرائد، بدأ قطبا بريدة الديربي 
بالعناصر ذاتها التي اعتمدا عليها في اجلولة السابقة.

وانضم هيريرين إلى الرائد عبر نافذة االنتقاالت 
الصيفية املاضية.

هرييرين يدشن املشاركة
بريدة ـ عبد الله العبيد

نصب نادي التعاون متجرًا متنقًل خارج ملعب مدينة امللك 
عبد اهلل الرياضية في بريدة قبيل الديربي أمس.

واشتملت معروضات املتجر على القمصان الثلثة لفريق 
التعاون األول لكرة القدم، وأدوات التشجيع اخملتلفة، مثل 

األعلم واألوشحة.
وانتهت املباراة التي جرت ضمن خامس جوالت دوري كأس 

محمد بن سلمان للمحترفني، بفوز الرائد “5ـ3”.

متجر 
متنقل

بريدة ـ محمد الصوينع

صورة التقطت أمس لمسؤولين في معرض التعاون 
)صورة خاصة بالرياضية( المتنقل قبل ديربي بريدة   

قّدمت بسطة خارج ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في 
بريدة، مشروبات ساخنة جلماهير الديربي، باجملان.

وتصدرت الشاي والقهوة العربية مشروبات البسطة التي 
رفعت أعلم نادي التعاون.

وأدار البسطة أحد أبناء مدينة بريدة برفقة معاونني له.

مرشوبات 
باملجان

بريدة ـ الرياضية

صورة التقطت أمس لبسطة قدمت مشروبات لجماهير 
ديربي بريدة بالمجان   )صورة خاصة بالرياضية(

الحظ سعد الكثيري، احمللل التحكيمي احلصري لـ 
“الرياضية” على خالد صلوي، احلكم، خلل إدارته 

ديربي بريدة أمس، إغفاله ركلة جزاء صحيحة لصالح 
الباراجوياني أليخاندرو روميرو جامارا “كاكو”، العب 

وسط التعاون، في الدقيقة 
اخلامسة من الوقت احملتسب 

بدل الضائع، على الرغم 
  .”VAR“ من الرجوع لتقنية

وبحسب رأيه، لم يؤثر القرار 
على نتيجة املباراة التي انتهت 

بفوز الرائد “5ـ3”.
َّد احلكم في  وفيما عدا ذلك، أي

جميع قراراته، منوًها إلى 
إدارته املباراة بصورة جيدة 

يستحق عليها منحه درجة 
تقييم 8.3.

الكثريي: كاكو يستحق جزائية
الرياض ـ الرياضية

صورة التقطت أمس لمنصور البيشي العب وسط الرائد يحتفل بهدفه في 
تصوير: عبد العزيز السعودي التعاون برفقة محمد الدوسري زميله  

أفصحت لـ “الرياضية” مصادر 
خاصة عن تقدمي فهد املطوع، 

رئيس نادي الرائد، مكافأة مالية 
قدرها 50 ألف ريال لكل العب 

في الفريق األول لكرة القدم، بعد 
الفوز على التعاون “5ـ3”، أمس، 

في ديربي بريدة. وطبًقا للمصادر 
نفسها أعلن املطوع عن املكافأة 
أثناء لقائه باللعبني في غرفة 

تبديل امللبس فور انتهاء املباراة.
وأثناء خروج املطوع من ملعب 

مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في 
بريدة، مسرح املباراة، حاصرته 

اجلماهير الرائدية، وهتفت باسمه 
ابتهاًجا بالفوز.

مكافأة..
50 ألفا

بريدة ـ محمد الصوينع

احتفل املغربي كرمي 
البركاوي، مهاجم فريق 
الرائد األول لكرة القدم، 
بافتتاح خماسية ديربي 

بريدة أمس في مرمى 
التعاون، بارتداء قناع 

اجلوكر.
وفور تسجيله الهدف األول، 
التقط البركاوي قناًعا وضعه 
مسبًقا أسفل اللوحة اإلعلنية 
خلف مرمى التعاون، وارتداه 

أثناء االحتفال مع زملئه.
واجلوكر شخصية خيالية 

أمريكية شريرة جسدت 
سينمائًيا وتليفزيونًيا.

الجوكر 

يحتفل
بريدة ـ الرياضية

صورة التقطت أمس للبركاوي يحتفل بقناع الجوكر  
)المركز اإلعالمي ـ دوري المحترفين(  

بريدة ـ عبد الله العبيد 

انتهت أغزر مباريات ديريب بريدة تهديًفا، بفوز 
فريق الرائد األول لكرة القدم عىل التعاون، 

منافسه، أمس، بنتيجة “5ـ3”، يف خامس جوالت 
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.

وأوقفت املباراة عزوف الرائد عن الفوز في الديربي منذ 
تغلبه على التعاون “2ـ1” 25 ديسمبر 2018، أي قبل نحو 

3 أعوام. 
لت املباراة خماسية رائدية، للمرة اخلامسة عموًما  وسجَّ

في دوري احملترفني. ولم يتخط الرائد األهداف اخلمسة 
في أي مباراة ضمن البطولة، سوى مرة واحدة، عندما 

فاز على الوحدة 6ـ3 في اجلولة الـ 21 من موسم 
2008ـ2009 االفتتاحي. ورفعت هذه املباراة سقف أهداف 

الرائد في مرمى التعاون، من ثلثية أحرزها في شباك 
األخير، خلل ديربي انتهى بفوزه “3ـ2” في الدور الثاني 

من موسم 2014ـ2015”، إلى خماسية.  
كذلك تلقى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب التعاون، 

خسارته األولى في الديربي، بعد 4 تعادالت وانتصارين. 

وشهدت املباراة املتقلبة، افتتاح الكاميروني ليندر تاوامبا، 
مهاجم التعاون، أهدافه في الديربي، بثنائية. وأحرز 

خماسية الرائد املغربي كرمي البركاوي “هدفني”، ورائد 
الغامدي، ومنصور البيشي، وعبد اهلل املقرن في الدقائق 

28 و64 و69 و71 و88، فيما سّجل ثلثية التعاون تاوامبا 

“هدفني” واملولودوفي لوفانور دي سوسا في الدقائق 
52 و54 و57. وبهذا االنتصار ارتقى الرائد إلى صدارة 

الدوري مؤقًتا بـ10 نقاط، فيما هبط التعاون إلى املركز 
قبل األخير برصيد نقطتني.

الديريب األغزر تهديفا يسجل سقوط جوميز األول

بخامسية التعاون..

الرائد يحطم األرقام

صورة التقطت أمس لمنصور البيشي وعقيل بلغيث وعبد هللا الفهد وأحمد الزين، رباعي فريق الرائد األول لكرة القدم، يحتفلون بعد انتهاء ديربي بريدة بفوزهم على 
تصوير: بشير صالح التعاون “5ـ3”    

واجه سعود الرشودي، 
رئيس نادي التعاون، 

صعوبة في متابعة 
الديربي، أمس، على 

شاشة تليفزيونية، مثبتة 
أمام مقعده في مدرجات 

ملعب مدينة امللك عبد اهلل 
الرياضية في بريدة، مسرح 

املباراة.
وبسبب عطل في جهاز 

االستقبال، تقطع البث عبر 
الشاشة التي تعرض املباراة 

تليفزيونيًّا.
وانتهت املباراة بفوز الرائد 

على التعاون “5ـ3”.

شاشة 

معطلة
بريدة ـ محمد الصوينع

صورة التقطت أمس للرشودي، رئيس التعاون، 
أمام الشاشة المعطلة    )صورة خاصة بالرياضية(
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الرائدالتعاون
5 - 3

54
تاوامبا يتقدم للتعاون 

مستغًل عرضية البكر، 
الظهري األمين.

57
لوفانور، جناح التعاون، 
يعمق الفارق بإسقاط 

الكرة من فوق الحارس.

64
رائد الغامدي، مهاجم 

الرائد، يضيّق الفارق 
برأسية.

69
البديل منصور البييش، 
العب وسط الرائد، يدرك 
التعادل بتسديدة قوية.

11
تسديدة فهد الرشيدي، 
العب وسط التعاون، تجانب 
مرمى الرائد.

20
الفرحان، العب وسط الرائد، 
يصّوب كرة تخطئ مرمى 
التعاون.
24
سانتوس، مدافع التعاون، 
يطلق تصويبة يتصدى لها 
هرييرين، حارس الرائد.

28
الربكاوي، مهاجم الرائد، 
يفتتح النتيجة من ركلة حرة 
مبارشة.

36
كاسيو، حارس مرمى 
التعاون، ميسك كرة 
سددها الزين، جناح الرائد.

52
الكامريوين ليندر تاوامبا، 

مهاجم التعاون، يعدل النتيجة.

0689

71
الربكاوي، مهاجم الرائد، 
يعيد التقدم لفريقه من 

تسديدة أرضية.

88
البديل املقرن، العب وسط 

الرائد، يحرز الخامس.

2014ـ2015
فوز التعاون 3ـ1

2016ـ2017
فوز الرائد 3ـ2

2019ـ2020
فوز التعاون 3ـ0

2021ـ2022
فوز الرائد 5ـ3

أكرب نتائج ديريب القصيم
 يف املحرتفني

سعد الكثريي

الرأي التحكيمي



جدة ـ مشعل العتيبي

اعتمد األلباني بيسنيك هاسي، مدرب فريق األهلي 
األول لكرة القدم، على زياد اجلهني، العب الوسط، 

للمرة األولى في التشكيلة األساسية، وكان في 

مواجهة الفتح أمس ضمن اجلولة اخلامسة من دوري 
كأس محمد بن سلمان للمحترفني. وزجَّ هاسي 

باجلهني إلى جانب الكرواتي فيليب براداريتش في 
مركز احملور، بدالً من نوح املوسى الذي كان أساسيًّا 

في مباراة التعاون املاضية. كما أجرى مدرب األهلي 
تغييرات على تشكيلته األساسية مقارنة بتشكيلة 

لقاء التعاون، وأبرزها عودة السومة إلى خط الهجوم 
وعبد الباسط هندي إلى الدفاع.

املرة األوىل.. الجهني أساسّيا

جدة ـ الرياضية

حرم فريق الفتح األول لكرة القدم نظريه 
األهيل من فرصة تحقيق انتصاره األول 

املوسم الجاري، وفرض عليه تعادالً حدث 
بينهام قبل 12 عاًما، بعدما انتهت مباراتهام 

بنتيجة “1ـ1” أمس، ضمن الجولة الخامسة من 
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.

وجددت هذه النتيجة ذكريات مباراتهما األولى 
في دوري احملترفني السعودي، وكانت في 

العاشر من ديسمبر 2009، ووقتها تقدم الفتح 
بهدف السبق، وعادل األهلي النتيجة.

وتغير سيناريو التعادل في مباراة أمس،
إذ تقدم األهلي بهدف السبق عبر املقدوني 

إزجان أليوسكي من ركلة جزاء “14”، وجنح 

الفتح في تعديل النتيجة عن طريق فراس 
البريكان “20”.

وبهذه النتيجة، واصل األهلي غيابه عن 
سكة االنتصارات، بعد أن تعثر بالتعادل 

للمباراة اخلامسة على التوالي، ليرفع رصيده 
إلى 5 نقاط، فيما رفع الفتح رصيده إلى 8 

نقاط.

فرض عليه التعادل.. وحرمه من االنتصار األول

الفتح 

يعيد األهيل 12 عاما

صورة التقطت أمس ألليوسكي العب فريق األهلي األول لكرة القدم ينطلق بالكرة وسط مطاردة الزقعان وبوشل العَبي الفتح خالل مباراة الفريقين 
تصوير: وهبان خبتي التي انتهت بالتعادل “1ـ1” ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين  

جدة ـ الرياضية

أخفق محمد العويس، 
حارس مرمى فريق 

األهلي األول لكرة 
القدم، في احملافظة على 

نظافة شباكه للمباراة 
اخلامسة على التوالي، 

بعدما استقبل هدًفا في 
مباراة الفتح أمس على 

ملعب مدينة امللك عبد 
اهلل الرياضية “اجلوهرة 
املشعة” في جدة، ضمن 

اجلولة اخلامسة من 
دوري كأس محمد بن 

سلمان للمحترفني.
والهدف هو السادس 

في مرمى األهلي املوسم 
اجلاري، وهي حصيلة 

مغايرة متاًما للفريق في 
موسمه املاضي.

العويس..

»كلني شيت« يغيب

صورة التقطت أمس لمحمد العويس حارس األهلي يحاول 
اإلمساك بالكرة قبل وصولها إلى كويفا العب الفتح  

تصوير: عبد هللا الفالح

جدة ـ الرياضية

غاب فريق األهلي األول لكرة 
القدم عن حتقيق الفوز في 
اجلولة اخلامسة للموسم 

الثالث على التوالي، بعد 
تعادله أمام الفتح بنتيجة 
هدف لكل منهما في هذه 

اجلولة أمس.
وكان الفريق األهالوي 

تعادل مع الشباب بهدفني 
لكل منهما في خامس جوالت 

دوري املوسم املاضي، وفي 
املوسم الذي يليه اكتفى 

بالتعادل السلبي أمام النصر.
أما آخر انتصار لألهلي 

في اجلولة اخلامسة، فكان 
على حساب الفيصلي 

بهدفني دون مقابل موسم 
2018ـ2019.

 الجولة الخامسة.. 
3 مواسم بال انتصار

صورة التقطت أمس لفراس البريكان مهاجم الفتح 
ومحمد خبراني مدافع األهلي يتنافسان على كرة 

تصوير: علي خمج هوائية   

جدة ـ عبد الله أحمد

عاد السوري عمر 
السومة، مهاجم فريق 

األهلي األول لكرة 
القدم، إلى التشكيلة 

األساسية أمام الفتح 
أمس، بعد مشاركته 

في حصتني تدريبيتني 
عقب شفائه من 

اإلصابة. 
وكان السومة عانى 

من إصابة عضلية غاب 
على إثرها من مباريات 

فريقه األخيرة.
وفضل األلباني 

بيسنيك هاسي، مدرب 
الفريق، االعتماد على 
السومة في التشكيلة 

األساسية، بعد أن 
أظهر جاهزيته في 

التدريبات التي جرت 
قبل يوم من املباراة.

 حصتان 
تعيدان السومة

الفتحاألهلي
1 - 1

55’
عرضية من املؤرش يبعدها 

دفاع الفتح
72’

 العويس يتصدى
لتسديدة الزقعان

76’
الحكم يلغي هدفا للفتح 

بداعي التسلل

1+90’
كوفال يحول تسديدة

املجحد إىل ركنية

6’
عرضية من غريب يحولها 
دفاع الفتح إىل ركنية

11’
عرضية الجهني تصطدم 
بالعارضة، ويتابعها غريب 
بتسديدة تعلو العارضة

14’
أليوسيك يحرز هدفًا 
لألهيل من ركلة جزاء

20’
الربيكان يدرك التعادل 
للفتح

25’
تسديدة من بن دبكة متر 
إىل جوار القائم

49’
تسديدة من جوستافو 

لكنها بعيدة عن املرمى

39’
دفاع الفتح يشتت عرضية غريب

0229

القاهرة ـ الرياضية

وصف املصري 
محمد كمال ريشة، 
احمللل التحكيمي لـ 

“الرياضية”، قرار 
السعودي تركي 

اخلضير، حكم مباراة 
األهلي والفتح، 

أمس، بعدم احتساب 
هدف للفتح سجله في الدقيقة 76 بالقرار 

الصحيح، مؤكًدا أن تقنية حكم الفيديو 
املساعد “VAR” أظهرت وجود سفيان بن 

دبكة، العب الفتح، في موقف تسلل حلظة 
إحرازه الهدف. وأوضح ريشة أن اخلضير 

أدار املباراة بكفاءة عالية، ومتيز بدقته 
في احتساب األخطاء والتعاون مع طاقمه 

املساعد، لكنه عاب عليه إغفاله توقيع 
عقوبتني انضباطيتني على بالوينيو وكويفا.

ريشة:
الهدف امللغى.. قرار صحيح

 12
ركلة جزاء لألهلي لدفع باولينيو مهاجم األهلي داخل المنطقة قرار صحيح 

وتم التصدي لها من قبل الحارس 

14
أليوسكي يسجل لألهلي بعد 
إعادة ركلة الجزاء قرار صحيح

13
قرار من تقنية الـ “VAR” بإعادة الركلة لتحرك 

الحارس قبل التنفيذ قرارصحيح

20
هدف صحيح للفتح سجله 

فراس البريكان

1+45
إنذار صحيح 
ألليوسكي 

الستخدام المرفق

76
 إلغاء هدف للفتح 
قرار صحيح بداعي 

التسلل

25
خطأ وركلة حرة مباشرة على باولينيو 

وكان يجب اإلنذار للتهور

33
خطأ وركلة حرة مباشرة على 
كويفا واعتراض بلعب الكرة 

خارج الملعب ويجب اإلنذار 

التقييم

8.3

8.2

8.2

الحكم 
الخضير

المساعد 
الثاني

المساعد 
األول

الطاقم السعودي

اإليجابيات

السلبيات

اللياقة والتحركات

الدقة في تقدير احتساب 
األخطاء بطريقة صحيحة 

التعاون مع فريق العمل 
وتقنية الـ “VAR” بعدالة 

وسرعة

أغفل توقيع عقوبات 
انضباطية في لعبتين 

شباك األهيل
خالل موسمني

2021ـ2020-20212022
لعب لعب
استقبل استقبل

شباك نظيفة

5 5
6 7

شباك نظيفة2

جدة ـ مشعل العتيبي

تسبَّب عطل في الشاشة 
الرئيسة مللعب مدينة 

امللك عبد اهلل الرياضية 
“اجلوهرة املشعة” في 

جدة في توقفها عن 
العمل، ملدة قاربت الدقائق 

الثالث خالل الشوط 
األول من مباراة فريقي 

األهلي والفتح أمس، 
ضمن اجلولة اخلامسة 

من دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفني.

وتعطلت الشاشة الرئيسة 
للملعب أثناء اللقاء عند 
الدقيقة 35، واستمرت 

متوقفة حتى الدقيقة 38 
قبل أن تعود مرة أخرى 

للعمل.

 عطل 

يوقف الشاشة 3 دقائق

صورة التقطت أمس لشاشة ملعب الجوهرة المشعة بعد 
توقفها بسبب عطل في الشوط األول من مباراة األهلي 

تصوير: وهبان خبتي والفتح   

االستحواذ

األخطاء

التسلل

الركنيات

التسديدات

% 39 % 61
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إحصاءات املباراة
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الرياض ـ سلطان العتيبي

شارك أحمد شراحيلي مدافع فريق الشباب 
األول لكرة القدم، أمس، أمام ضمك في مباراة 

اجلولة اخلامسة من دوري كأس محمد بن 

سلمان للمحترفني، للمرة األولى منذ إصابته 
قبل جولتني وغاب على إثرها في مباراة احلزم.

وفضل البرازيلي شاموسكا 
مدرب الشباب الزج 

بالالعب، أمس، بعد أن ظهر بشكل جيد خالل 
احلصص التدريبية األخيرة للفريق. وأكمل 

الالعب املباراة كاملة دون أن يظهر عليه أي تأثر 
باإلصابة السابقة.

شاموسكا يعيد رشاحييل

الرياض - الرياضية

فرض فريق ضمك األول لكرة القدم، التعادل عىل 
الشباب 1-1، يف املواجهة التي جرت بينهام أمس 

عىل ملعب مدينة األمري سلطان بن عبد العزيز 
الرياضية يف املحالة، لحساب الجولة الخامسة من 

دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.
ا التقى الفريقان في خمس مباريات في الدوري،  وتاريخيًّ

كانت األولى في موسم 2019ـ2020 وانتهت بالتعادل 1ـ1، 
لكنه خسر املواجهات الثالث التالية. وسجل خالل تلك 

املواجهات 6 أهداف واستقبل في املقابل 9.

وشهدت املباراة احتساب ركلتي جزاء للشباب، أضاع 
األرجنتيني إيفر بانيجا األولى “39”، وجنح في الثانية 
مسجاًل منها هدف السبق لفريقه “73”، قبل أن يدرك 
مواطنه إميليو زياليا التعادل لضمك من ركلة جزاء 

أيًضا “85”. وطرد حكم املباراة عبد اهلل هوساوي مدافع 
ضمك، بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الثانية بداعي 

اخلشونة.
وبهذه النتيجة ارتفع ضمك بنقاطه إلى 8 من فوزين 

وتعادلني، فيما حصد الشباب النقطة اخلامسة من فوز 
وتعادلني.

 3 ركالت جزاء وطرد يف املواجهة الخامسة أمام الشباب

ضمك .. التعادل الثاين
صورة التقطت أمس للجزائري فاروق شافعي مدافع فريق ضمك في صراع على الكرة مع عبد هللا الجوعي مهاجم الشباب في المباراة التي لعبت لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس 

تصوير: عبد الرحمن السالم محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة 

أوجوستو 

يف 
املدرجات

بانيجا..

اإلهدار 
األول

العائالت 

تتابع 
املباراة

تابع البرازيلي فيليب أوجوستو العب وسط 
فريق ضمك األول لكرة القدم، أمس، مواجهة 
فريقه أمام الشباب من مدرجات ملعب مدينة 

سلطان بن عبد العزيز في المحالة، حيث 
التحق أخيًرا بالفريق قادًما من فريق ريو آفي 

البرتغالي.. وفي الصورة التي التقطت أمس 
أوجوستو خالل متابعته المباراة

)المركز اإلعالمي ـ ضمك(  

أهدر األرجنتيني إيفر بانيجا قائد فريق الشباب األول 
لكرة القدم، أول ركلة جزاء له الموسم الجاري، أمس، 

أمام ضمك وذلك بعد أن تصدى لها الجزائري مصطفى 
زغبة حارس المرمى، قبل أن يعوض إخفاقه في الركلة 

الثانية التي سددها بنجاح، وكان بانيجا سجل الركلة 
األولى في الخسارة أمام أبها 1ـ2 في الجولة األولى.. 

وفي الصورة التي التقطت أمس بانيجا محتفاًل بهدفه 
تصوير: عبد الرحمن السالم في شباك زغبة    

حضر عدد غير قليل من العائالت مباراة فريق 
ضمك والشباب، أمس، على ملعب مدينة األمير 

سلطان بن عبد العزيز في المحالة، فيما أظهر 
بقية المشجعين حماسة كبيرة في مباراة 

فريقهم، وارتفعت أعالمهم بكميات كبيرة.. 
وفي الصورة التي التقطت أمس جانب من مدرج 

مشجعي ضمك خالل المباراة
  )المركز اإلعالمي ـ ضمك(
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  »أبو حظّيظ 

األصفراين«
مل أشاهد يف حيايت فريًقا 

محليًّا تخدمه الظروف كام حدث 

مع النرص يف دوري أبطال 

آسيا يف النسخة الجارية بعد 

أن فرَّط يف أضعف نسخة يف 

تاريخ البطولة، النسخة املاضية، 

وخرج منها عىل يد بريسبوليس 

اإليراين. 

فقد وضعه نظام اجملموعات على 
أرضه دون أن يخوض مباريات 

الذهاب واإلياب، ومع فرق ال يوجد 
فيها سوى منافس واحد، تأهل 

“وحيًدا” في داللة على ضعف 
مستويات اجملموعة. 

في دور الستة، قابل أضعف الفرق 
املتأهلة، حيث تعرَّض خصمه إلى 

إصابات بفيروس كورونا، وكاد أن 
ينسحب، وحاول أن يحصل على 

استثناء لتسجيل العبني من درجة 
الشباب لتعويض النقص، لكنَّ طلبه 

رُفَِض، فحضر إلى امللعب ناقًصا، 
ولم يكن هدفه التأهل، بل خوض 

املباراة ليسلم من عقوبة االنسحاب، 
ويحصل على املبالغ املقرَّرة لهذا 

الدور، وهو املفرّغ متاًما، بال رئيس 
وال مدرب وال مال. 

وفي قرعة ربع النهائي، جاءت األمور 
لة على ما يشتهي النصراويون،  مفصَّ

فقد وقع حظ الفريق على “أضعف” 
الفرق الثمانية املتأهلة إلى هذا الدور، 

ٌل بنسبة كبيرة لتجاوزه  وهو مؤهَّ
وبسهولة، في حني أوقعت القرعة 

وصيف النسخة السابقة وبطل 
سابقتها في مواجهة مباشرة، بالتالي 

خروج أحد الفرق القوية، كما خرج 
االستقالل. ومن كرم احلظ األصفر، 
أن مباراته في نصف النهائي أيًضا 

ستكون على ملعبه، وفي حال الفوز 
بها، وأكاد أشكُّ في ذلك، ستكون 
املباراة اخلتامية أيًضا على ملعبه. 
بالنسبة لي، هذه املرة األولى التي 

يخوض فيها فريقٌ كل مباريات 
بطولة قارية على ملعبه، وقد أسهم 

ذلك في وصوله حتى اآلن إلى 
مراحل نادرًا ما يصلها، كما أن 

املرشح األكبر للقب وكبير القارة 
سيتأثر العبوه باملشاركات الدولية 
مع املنتخب الوطني، وسيخوضون 

ربع النهائي أمام فريق عنيد بعد 
خوض مباراتني من العيار الثقيل 
أمام اليابان والصني بأربعة أيام 

فقط، وإذا استثمر النصر كل ذلك، 
على الرغم من أن مستواه ال يؤهله 

للوصول إلى اللقب، فسُتعزف 
“األغاني”، وهي ليست مثل كتاب 

“أبي الفرج األصفهاني”، بل لصاحبها 
“أبو حظّيظ األصفراني”. 

الهاء الرابعة 

كم حكمًة عند الَغِبي كأنها  
رَيْحانة في راحِة املزكوِم

بسَمْت محاسُنها لوجه كالح  
ما أضيَع املرآةَ عند البوِم.

فهد الروقي
@fahdalruqi

الشبابضمك
1 - 1

7’

17’

26’

38’

39’

41’

57’

70’

73’

85’

هدف ملغي للشباب 
بداعي التسلل  

مصطفى زغبة يبعد 
تسديدة قوية من حسني 

القحطاين إىل ركنية

بطاقة حمراء نصيب هوساوي 
بعد تسببه يف ركلة جزاء

بانيجا يسجل هدف الشباب 
األول من ركلة جزاء  

ضمك يتعادل عن طريق 
زياليا من ركلة جزاء

جونيور يسدد برأسية 
خطرية بجوار القائم األمين 

بطاقة صفراء من نصيب 
عبد الله هوساوي بعد 
تدخل قوي عىل جونيور 

فواز القرين ينقذ مرمى 
الشباب من هدف محقق

ركلة جزاء ملصلحة الشباب 
بداعي وجود ملسة يد

مصطفى زغبة يتصدى 
لركلة جزاء من بانيجا  

“قدمنا مباراة جيدة وحافظنا 
عىل توازننا بعد النقص العددي 
يف صفوفنا ونجحنا يف إدراك 
التعادل والخروج بنقطة مهمة 

يف وقت صعب”
عبد اهلل العمار
العب ضمك

“هدفنا كان الفوز ولكن حصولنا 
عىل نقطة يف ظل ظروف 

املباراة يعد أمرًا جيًدا ونتطلع 
لبذل مزيد من الجهد يف قادم 

الجوالت وكلنا ثقة يف قدراتنا”
منصور حمزي
العب ضمك

“ظهرنا بشكل جيد اليوم وفريقنا 
يسري بشكل صحيح وبخطوات 

واثقة وتجانس كبري بني الالعبني 
ونعمل جميًعا عىل مواصلة 

النتائج اإليجابية”  
وليد حزام
العب ضمك
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حققت أهداف مباراة الرائد والتعاون أثناء مواجهة الفريقني، 
أمس، ضمن اجلولة اخلامسة من الدوري مشاهدات عالية 

عبر حساب القناة الرياضية الناقلة SSC على تويتر.

وبلغ عدد مشاهدات األهداف اخلمسة التي نشرها احلساب 
700 ألف، تصدرها الهدف الثاني للكاميروني تاومبا بـ 

230 ألف مشاهدة، بينما األهداف الثالثة األخيرة للرائد لم 

ينشرها احلساب.

أهداف الديريب.. 700 ألف مشاهدة
الرياض ـ الرياضية

شهد حسابا النرص واالتحاد عرب منصات 
سناب شات الزخم األكرب حول املباراة 

التي تجمع الفريقني اليوم، ضمن 
الجولة الخامسة من دوري كأس 

محمد بن سلامن للمحرتفني، بينام كان 
املحتوى يف املنصات األخرى مقترًصا 

عىل صور فقط من التدريبات.
ونقلت منصتا األصفر والنمور التحضيرات 

للكالسيكو بشكل كبير من خالل توثيق 
أجواء الالعبني قبل وبعد التدريب األخير، 

وروح املرح السائدة بينهم، إضافة إلى 
التحدي داخل امللعب، بينما كان التلويح 
بعالمة النصر عاماًل مشتركًا في تفاعل 
الالعبني واإلداريني حلظة ظهورهم أمام 

الكاميرا.
أما الالعبون فقد واصل جنوم النصر 

ظهورهم عبر منصاتهم مبحتوى متعلق 
باملباراة أو غيرها، بينما االحتاديون اقتصر 

ظهورهم أمس على سعود عبد احلميد 
بفيديو بعيًدا عن أجواء املواجهة.

وشهدت حسابات أجانب الفريقني تراجًعا 
كبيرًا في عدد املتابعني عبر منصاتهم 

النشيطني فيها، مقارنة بآخر مباراة جمعتهم 
املوسم املاضي، من واقع مغادرة العبني 

ميلكون متابعني كثر وحضور آخرين بأرقام 
أقل، حيث تراجع متابعو النصر إلى 4.7 

مليون بفارق نحو مليوني متابع عن املوسم 
املاضي، كما تراجع متابعو االحتاديني إلى 

8.5 مليون بداًل من 9.6 مليون.

وتفوق االحتاد على النصر مبنصة جديدة 
بعد تدشينه قبل يومني حسابه في “تيك 

توك”، ليصبح حضوره في خمس منصات 
مقابل أربع لألصفر، كما حافظ فهد املولد 

على أفضلية األكثر متابعة بني الالعبني 
السعوديني بـ 2.130 مليون كون العناصر 

السعودية التي انضمت إلى النصر لم تتفوق 
عليه، ويأتي بعده عبد الفتاح عسيري بـ 

1.260 مليون.

الرياض ـ الرياضية

احتلت مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي األول لكرة القدم 
وجنوم النصر والهالل في موسم الرياض، التي أعلن عنها تركي آل 

الشيخ رئيس هيئة الترفيه، صدارة الترند في 
موقع التواصل االجتماعي “تويتر” من خالل 

هاشتاق #سان_جيرمان_في_موسم_
الرياض.

وأصبحت تغريدة آل الشيخ التي أعلن فيها 
عن املواجهة، األكثر تفاعاًل في الطائر األزرق، 

أمس، بعدما وصلت الردود عليها خالل 
أربع ساعات إلى  5.8 ألف مقابل 12.7 ألف 

إعجاب، و12.4 ألف ريتويت.
وتواصل الزخم مع املباراة املرتقبة في 

حسابي النصر والهالل من خالل التنافس 

بني جماهير الفريقني على حتقيق الريتويت األعلى في التغريدتني 
اللتني أعلنا فيهما جاهزيتهما للمواجهة،  حيث كانت األفضلية لألصفر 

بفارق أكثر من 10 آالف حتى احلادية عشر ونصف مساء أمس، بعدما 
أعاد النصراويون نشرها 25.7 ألًف مقابل 

15.4 ألف للهالليني، إذ كان مسلي آل معمر 
رئيس النصر راهن على أن النتيجة ستكون 

محسومة لصاحلهم ردًا على تغريدة آل 
الشيخ التي أعلن فيها عن ترقبه للتغريدة 

التي ستحقق الريتويت األكبر.
كما احتفت أكثر من 40 ألف تغريدة في 

الترند بظهور النجوم العامليني في الرياض، 
بينما اختار الكثيرون في تغريداتهم 

التشكيلة األنسب من الهالل والنصر 
للمباراة حسب وجهة نظرهم.

سيطرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي جرت، أمس، على هاشتاقات الترند في موقع 
التواصل االجتماعي “تويتر”، وحظيت بتفاعل كبير في حسابي النصر والهالل بعد اتضاح 

منافسيهما. وظهرت 5 هاشتاقات حتمل أسماء #قرعة_أبطال_آسيا، #النصر، #الهالل، 
#الوحدة، #بيرسبوليس، حيث بلغت تغريداتها 280 ألًفا، إذ شهدت التغريدات آراًء متباينة من 

جماهير الفريقني حول املنافسني، إلى جانب املزاح بأن القرعة أوقعت أيًا منهما مع منافس أضعف. 
أما تغريدتا الناديني حول املنافس، فقد جاء التفاعل األكبر في “تويتر” األصفر إذ بلغت الردود 3 
آالف، إضافة إلى 8.1  ألف إعجاب، و8.5 ألف ريتويت، مقابل 1.8 ألف تعليق و6.3 ألف تفضيل، 

و4.5 ألف ريتويت في منصة األزرق.

الرياض ـ الرياضية

الرياض ـ الرياضية

#سان_جريمان_يف_موسم_الرياض.. 

صدارة.. واألصفر يكسب التحدي

قرعة األبطال..
5 ترند ومزح

سناب 

يوثق زخم الكالسيكو
نجوم النرص يظهرون.. واالتحاديون يفضلون الغياب 

www.arr iyad iyah .com
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أطل األرجنتيني موري فونيس مدافع 
فريق النصر األول لكرة القدم على 

متابعيه عبر إنستجرام بصورة ظهر فيها 
بأحد المطاعم وأمامه المتة.

بث علي البليهي مدافع فريق الهالل األول 
لكرة القدم عبر حسابه على سناب شات 

مقطع فيديو ظهر فيه يصور عبد اهلل 
الحمدان زميله بكاميرا المركز اإلعالمي.

استعرض األوزبكي ماشاريبوف العب فريق 
النصر األول لكرة القدم عبر حسابه على 

إنستجرام صورة ظهر فيها جالسًا مع ابنه، 
مكتفيًا بنشرها دون التعليق عليها.

شارك الدنماركي برايثويت العب فريق 
برشلونة األول لكرة القدم متابعيه عبر 

فيسبوك بصورة له من داخل المستشفى 
بعد العملية الجراحية التي أجراها فيما علق 

قائاًل “شكرًا لرسائل الدعم”.

احتفى عوض خميس العب فريق الرائد 
األول لكرة القدم بصدارتهم للدوري بعد 

الفوز على التعاون، وكتب تغريدة عبر 
“تويتر”: “صدارة مستحقة ومستوى 

جميل قدمه رائد التحدي الليلة ونعد 
الجمهور باألفضل وأن نبذل كل ما 

نستطيع إلسعادهم”

إطاللة موري

تجربة التصوير

لحظة ماشاريبوف

رسائل الدعم

مستوى جميل

أرقام املتابعني
حجازي

مارتينيز

حمد اهلل

المولد

عسيري

6.3 مليون

1.5 مليون

955 ألًفا

2.130 مليون

1.260 مليون



لندن - رويرتز  تحوم الشكوك حول 

إمكانية مشاركة الهولندي ستيفن 
بيرجوين، والبرازيلي لوكاس مورا، 

مهاجمي فريق توتنهام اإلنجليزي 
األول لكرة القدم، في المباراة 

المقبلة في الدوري أمام تشيلسي، 
غدًا، بعد تعرضهما لإلصابة خالل 

التعادل 2-2 في دوري المؤتمر 
األوروبي أمام رين الفرنسي، أمس 
األول. ويغيب عن التشكيلة بسبب 
اإلصابة أيضًا الكوري سون هيونج 

مين، المهاجم، وإريك داير، ورايان 
سيسينيون، المدافعان. وقال 

إسبريتو، مدرب الفريق، أمس: “هذا 
شعور مؤلم. الطاقم الطبي يعتني 

بهم، لكنه بكل صراحة موقف 
صعب”.

اإلصابات 

تزعج 
إسربيتو

إسبريتو

لندن - األملانية  تمسَّك 

اإلسكتلندي ديفيد مويس، مدرب 
فريق ويستهام اإلنجليزي األول 
لكرة القدم، بالواقعية، وعدم 

اإلنجرار للحماس المفرط، بعد أن 
أصبح فريقه األول الذي يفوز على 

دينامو زغرب على أرضه في 14 
مباراة في دور المجموعات في 
الدوري األوروبي في أول ظهور 

لويستهام في البطولة منذ 2016.
وقال مويس في تصريحات، أمس: 
“دعونا ال نبالغ بشعورنا بالسعادة 

بهذا باإلنجاز. لعبنا مباراة واحدة 
في المجموعة، وستكون هناك 
فرق كبيرة تدخل هذه البطولة 

عقب استئنافها بعد فترة 
العطالت”.

مويس 

يتحىل 
بالواقعية

مويس

لندن - رويرتز  أكد الفرنسي باتريك 

فييرا، مدرب فريق كريستال باالس 
اإلنجليزي األول لكرة القدم، أن 

فريقه ال يخشى مواجهة ليفربول 
في مباراتهما في الدوري  اليوم، 

لذا لن يتبع نهجًا دفاعيًّا في اللقاء.
ويعرف الفريق، الذي حقق أول 
انتصار له في الموسم الجاري 

أمام توتنهام الجولة الماضية، 
قوة ليفربول الهجومية بعد أن 

تجرَّع هزيمًة مذلة 0ـ7 أمامه في 
الموسم الماضي.

وقال فييرا للصحفيين: “الذهاب 
إلى أنفيلد يكون تحديًّا كبيرًا دائمًا، 
لكننا ال نخشاهم. نشعر بالحماس 
واإلثارة لمواجهة واحد من أفضل 

الفرق في أوروبا”.

فيريا:

لن 
ندافع

فييرا

لندن - األملانية  أعرب األلماني 

توماس توخيل، مدرب فريق 
تشيلسي اإلنجليزي األول لكرة 

القدم، عن أمله في استمرار 
مواطنه أنطونيو روديجر، مدافع 

الفريق.
وأكد المدرب في تصريحات 

صحافية، أمس، أن اإلدارة تجري 
مفاوضات لتمديد عقده، وقال: 
، لكن  “أتمنى أن يتوصَّال إلى حلٍّ

ًقا فقط بالمدربين  األمر ليس متعلِّ
والالعبين، وبما نتمناه. كل ما 

يمكنني قوله إنه يلعب بشكل 
مذهل، وكان منسجمًا مع الفريق 

فترًة طويلة”.
وأضاف “أعتقد أن روديجر يشعر بأنه 

يحظى باالحترام من قِبل الجميع”.

توخيل 

يتمسك 
بروديجر

توخيل

لندن - الفرنسية

رفض اإلسباني بيب جوارديوال، مدرب فريق 
مانشستر سيتي اإلجنليزي األول لكرة القدم، 

االعتذار من املشجعني عن مطالبته إياهم مبزيد 

من املؤازرة في ملعبهم في مباراة الدوري أمام 
ساوثهامبتون، اليوم.

وأزعجت تعليقات جوارديوال بعض املشجعني، 
الذين شعروا بأنه يشكِّك في والئهم، لكنه قال: إن 

ذلك كان تفسيرًا خاطًئا ملا صدر عنه.
وأوضح مدرب سيتي، أمس، في تصريحات 

ا قلته. ما قلته هو  “التأويل يبقى تأويًل. لن أعتذر عمَّ
أننا نحبذ، وفي حاجة، إلى الدعم”.

جوارديوال يرفض االعتذار

ميالنو - الرياضية

يحلُّ فريق ميلن اإليطالي 
األول لكرة القدم، غًدا، ضيًفا 

على يوفنتوس في املرحلة 
الرابعة من الدوري، بعد 
خسارة كبيرة 2ـ3 أمام 

ليفربول، األربعاء املاضي، 
في “أنفليد” في أولى جوالت 

دور اجملموعات لدوري 
أبطال أوروبا.

وهذه املباراة الـ 220 بني 
الفريقني في كل املنافسات، 

والـ 173 في الدوري. 
وميلك اليوفي األفضلية 
في عدد مرات الفوز بـ 

87 فوزًا مقابل 63 مليلن، 

ل فيها 327 هدًفا، مقابل  سجَّ
286 ملنافسه. وسيواجه 

ميلن حتديًّا كبيرًا أمام 
يوفنتوس، الذي سيحاول 
تعديل مساره في الدوري 

بعد بداية سيئة جدًّا، خسر 
خللها مرتني، وتعادل مرة 

ليحتل املركز الـ 16.

اليويف وميالن..

املواجهة 220

صورة التقطت أمس لإليفواري فرانك كيسي العب خط 
وسط ميالن خالل مشاركته في الحصة التدريبية للفريق 

)المركز اإلعالمي - ميالن(  

لندن - األملانية

يستعد الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع فريق 
ليفربول اإلجنليزي األول لكرة القدم، خلوض مباراته 

رقم 100 مع فريقه في الدوري عندما يواجه على 
ملعبه، اليوم، كريستال باالس ضمن اجلولة اخلامسة.

ح أن يخوض املباراة مع جويل ماتيب،  ومن املرجَّ
زميله الكاميروني، الذي يستعد هو اآلخر للوصول 

إلى املئوية.
وعلى الرغم من إكماله عملية إعادة التأهيل عقب 

اجلراحة التي خضع لها املوسم املاضي في الرباط 
الصليبي األمامي، ليصبح جاهزًا لقيادة الفريق مع بداية 
املوسم، إال أن األملاني يورجن كلوب، مدرب الـ “ريدز”، 

يبدو حذرًا فيما يخص عودة اللعب للمشاركة، حيث 
يرى أن هناك متطلبات أخرى حلدوث ذلك.

وجلس فان دايك على مقاعد البدالء في الفوز على ميلن 
اإليطالي في دوري األبطال، األربعاء املاضي، ويأمل 

كلوب أن يتخطى الفترات الصعبة التي قضاها الفريق 
دون مدافعه األبرز، وأن تتحول إلى مكاسب على املدى 

البعيد.

فان دايك

يدخل نادي الـ 100

فان دايك

ترجمة: بهاء الدين فرح

ركزَّت األندية اإلنجليزية الكربى اهتاممها عىل 
مواطنها جود بيلينجهام، العب وسط فريق بروسيا 

دورمتوند األملاين األول لكرة القدم، حيث أصبح 
مرشًحا ألن يكون مثار تنافس محموم بينها يف 

موسم االنتقاالت الصيفية املقبل، بعد تألقه الالفت 
مع الفريق منذ انتقاله إليه من بريمنجهام سيتي 

عام 2020.
وكشف تقرير لصحيفة “ذا صن” اإلجنليزية، أمس، 
عن أن أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، 

وليفربول أبدت رغبًة كبيرة في ضم اللعب “18 
عاًما”، الذي انتقل إلى دورمتوند مقابل 25 مليون جنيه 

إسترليني.
وأكد التقرير أن كبار الـ “برمييرليج” يخططون لتقدمي 

عروضهم، بعد أن وجدوا صعوبًة في ذلك خلل النافذة 
الصيفية األخيرة، خاصًة أن دورمتوند لن يستطيع بيعه، 
أو النرويجي إيرلينج هاالند في موسم واحد، في الوقت 

الذي غادر فيه جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.
وخطف بيلينجهام وهاالند األضواء في الفوز 2ـ1 على 
بشكتاش التركي في دوري األبطال، األربعاء املاضي، 

َّعا على الهدفني، كما نال بيلينجهام جائزة رجل  حيث وق

املباراة ألدائه االستثنائي.
من جهتها، قدَّرت وسائل إعلم أملانية وصول قيمة 

اللعب إلى 100 مليون جنيه خلل مواسم قليلة.
وعبَّر ماركو روزه، مدرب درومتوند، عن إعجابه الشديد 

ببيلينجهام، وأوضح عقب مباراة بشكتاش أنه “العب 
رائع في عقليته وفي رغبته في العمل من أجل الفريق، 

واحللول التي يجدها في امللعب”.

قطبا مانشسرت وليفربول يخططون عىل العب دورمتوند

بيلينجهام

يجذب كبار الربميريليج

البداية

2018
األهداف

10 

األلقاب

1
المباريات

99 

الصناعة

3

  فان دايك
يف الدوري

يخوض الكرواتي إيجور تودور مباراته األولى مدرًبا لفريق هيالس فيرونا األول لكرة القدم بدياًل للُمقال أوزيبيو دي فرانتشيسكو عندما 
يستقبل روما متصدر الدوري بالعالمة الكاملة. ويحتل هيالس المركز الـ 19 قبل األخير في سلم الترتيب بعد أن تلقى ثالث هزائم في الجوالت 

ه العبيه خالل الحصة التدريبيه للفريق  )المركز اإلعالمي - هيالس فيرونا( الثالث الماضية.. وفي الصورة التي التقطت أمس تودور يوجِّ

االنضمام

2020
المباريات

53
األهداف

6
األلقاب

1
الصناعة

8
القيمة السوقية

55 مليون يورو
بيلينجهام مع درومتوند

بيلينجهام
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فرانكفورت ـ األملانية 

انتقد االحتاد األملاني لكرة القدم، أمس، خطط االحتاد 
الدولي للعبة “فيفا” لتنظيم بطولة كأس العالم كل عامني 

في املستقبل، وعّبر عن عدم سعادته باإلجراءات.

وقال االحتاد في البيان: “يدعم االحتاد األملاني موقف 
“يويفا” بأن قرارًا مبثل هذه األهمية ال ميكن اتخاذه 

بدون موافقة االحتادات األوروبية، وكرة القدم 
األوروبية”. وأضاف: “يرى االحتاد األملاني أنه من غير 

املفهوم أن تكون اإلدارة العليا لـ “فيفا” ـ على عكس 
مبادئ احلكم الرشيد ـ اختارت تقدمي املقترح ألساطير 
“فيفا”، ونشرت أنباء االجتماع لوسائل اإلعالم بداًل من 

استشارة أعضاء اجمللس اخلاص به أواًل”.

األملاين ينتقد خطة »فيفا«

ساوباولو ـ الفرنسية 

قرر داني ألفيس، العب فريق ساو باولو البرازيلي األول لكرة 
القدم، الرحيل خالل املوسم اجلاري عن فريقه، بسبب عدم سداد 

مستحقاته املالية املتأخرة، التي تصل إلى 3 ماليني يورو.
وأعلن نادي ساو باولو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل 

االجتماعي، أمس، إنهاء تعاقده مع البرازيلي داني ألفيس، مدافعه.

وقال نادي ساو باولو إن داني ألفيس رفض احلضور إلى 
التدريبات، واشترط حصوله على دين مليوني ناجت عن التأخير في 

دفع رواتبه لكي يستمر مع الفريق.
وكتب النادي في بيانه: “يعلن نادي ساو باولو عن توقيعه اتفاقية 
إلنهاء عقد الالعب داني ألفيس، الذي كان مرتبًطا بعقد مع النادي 

حتى ديسمبر 2022”.

ألفيس يرتك ساو باولو

فرانكفورت ـ األملانية 

أعلن نادي هوفنهامي األملاني لكرة 
القدم، أمس، أنه جدد عقد دينيس 

جيجر، العب خط الوسط، ملدة عام 
واحد، ليستمر ضمن صفوف الفريق 

حتى عام 2023.
وصعد جيجر “23 عاًما” من أكادميية 
هوفنهامي، وسجل ظهوره األول في 

الدوري األملاني “بوندسليجا” بقميص 
الفريق قبل أربعة أعوام.

وشارك جيجر، القائد السابق 
للمنتخب األملاني للشباب “حتت 

21 عاًما”، في 57 مباراة مع فريق 

هوفنهامي في الدوري. وأوضح 
ألكسندر روسني، مدير الكرة في 

نادي هوفنهامي، أن تطور جيجر في 
النادي كان “استثنائًيا”، بينما قال 

جيجر: “إن هوفنهامي كان وسيظل 
النادي املثالي بالنسبة لي”.

جيجر يستمر إىل 2023

صورة التقطت أمس لجيجر العب هوفنهايم وروسين مدير الكرة 
)المركز اإلعالمي ـ هوفنهايم( في النادي أثناء توقيع العقد 

مدريد ـ الرياضية 

غاب الفرنسي كرمي بنزمية، مهاجم 
فريق ريال مدريد اإلسباني األول 
لكرة القدم، عن التدريب اجلماعي 

لفريقه أمس.
وتدرب املهاجم، الذي خاض مواجهة 

ميالن كاملة، داخل الصالة الرياضية، 
لكن ال يوجد تقرير طبي بشأنه، لذلك 
فإنه إذا شارك في التدريب اجلماعي، 

اليوم، فهذا يعني أنه سيكون متاًحا 
لإليطالي كارلو أنشيلوتي، املدرب.

كما تدرب داخل صالة األلعاب 
الرياضية كل من األملاني توني 
كروس، والويلزي جاريث بيل، 

واإلسباني داني سيبايوس، الذين 
يواصلون التعافي كل من إصابته، 

إلى جانب ماريانو دياز، الذي ال 
توجد معلومات رسمية حول معاناته 

من إصابات أو آالم.

بنزمية
يرتك التدريبات

صورة التقطت أمس لفينيسيوس وفاسكيز العبي الريال أثناء 
)المركز اإلعالمي - ريال مدريد( التدريبات  

ميونيخ ـ رويرتز 

بنيَّ يوليان ناجلسمان، مدرب فريق بايرن ميونيخ 
األملاني األول لكرة القدم، أمس أن كينجسلي 
كومان، جناح فريقه الفرنسي، خضع لعملية 

جراحية بسيطة هذا األسبوع، بسبب مشكلة في 
القلب، لكنه ال يتوقع أن يغيب عن املالعب بسببها 

ألكثر من أسبوعني.
وقال ناجلسمان: “الثالثاء املقبل سيبدأ التدريبات 

البدنية، ولن يغيب عن املالعب ألكثر من أسبوع 
ونصف أو أسبوعني. األمر ليس خطرًا جًدا.. حالته 

جيدة، وال يشعر بألم”.
وبعد أول أربع جوالت من املوسم، يحتل بايرن 

املركز الثاني بني فرق الدوري األملاني، برصيد 10 
نقاط، بفارق نقطتني عن فولفسبورج، املتصدر، 

وسيلتقي، اليوم، مع بوخوم، الوافد اجلديد.

ناجلسامن
يحدد عودة كومان

صورة التقطت أمس لناجلسمان، مدرب البايرن، وجوريتسكا العب الفريق األول 
خالل التدريبات  )المركز اإلعالمي ـ بايرن ميونيخ(

برشلونة ـ الرياضية 

ذكرت تقارير صحافية أن مستقبل الهولندي رونالد كومان، 
مدرب فريق برشلونة اإلسباين األول لكرة القدم، ما زال 

حديث الساعة يف إقليم كاتالونيا، بعد الخسارة، التي 
تعرض لها الفريق أمام بايرن ميونيخ األملاين بثالثية 

نظيفة، الثالثاء املايض.
وكشفت شبكة “ ESPN “ اإلسبانية، أمس، عن أن إدارة نادي 

برشلونة تبحث عن بديل لكومان في الساعات األخيرة، ولعل أبرز 

املرشحني خلالفته روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، إضافة إلى 
تشافي هيرنانديز، العب برشلونة السابق ومدرب السد القطري.

كما ذكرت صحيفة “سبورت” اإلسبانية، أمس، أن االجتماع األخير 
جمللس إدارة برشلونة، شهد مطالبة العديد من أعضاء مجلس 

اإلدارة بالرحيل الفوري لكومان، بعد اخلسارة، التي تلقاها من 
بايرن ميونيخ. وأضافت الصحيفة أن هؤالء األعضاء يعتقدون أن 
املدير الفني الهولندي لم يعد بإمكانه قيادة الفريق، ومستقبله مع 

البارسا يزداد تعقيًدا.

اإلدارة تخطط عىل مارتينيز وتشايف

الربشا
يدرس إقالة كومان

صورة التقطت أمس لديباي وبالدي العبي برشلونة أثناء التدريبات التحضيرية لمواجهة غرناطة بعد غٍد في الجولة 4 ضمن 
)المركز اإلعالمي ـ برشلونة( منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم   

روما ـ األملانية 

أوضح الفرنسي فرانك ريبيري، العب فريق ساليرنيتانا اإليطالي األول لكرة القدم، أنه ميلك “الوقود” في 
محرّكه، ورغبة جارفة للعودة إلى املالعب أمام مدرجات مليئة باجلماهير. 

وقال ريبيري ملوقع النادي أمس: “كرة القدم هي شغف. لو كنت أعيش من أجل املال، ملا كنت هنا”.
وأضاف: “خالل 20 عاًما في مسيرتي، فزت بالكثير من األشياء. عائلتي بحالة جيدة، وأنا أيًضا، وبإمكاني 

البقاء في املنزل. عندما ينفد الوقود سأعود “إلى املنزل”، ولكن حالًيا ليس األمر كذلك”.

ريبريي: كرة القدم.. شغف

انتهاء العقدخسرتعادلفازلعبقاد الفريق

2020583709122022
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GRAPHIC NEWS جرافيك نيوز

جوشوا أوسيك

34 عاما

أوكراين

2013

0-18

13

6� 3in

78in

اليمنى

31 عاما

بريطاين

2013

1-24

22

6� 6in

82in

اليرسى

جوشوا الربيطاين يواجه

منافسه األوكراين أوسيك

املالكم الربيطاين أنتوين جوشوا يواجه 

األوكراين أولكسندر أوسيك يف معركة الدفاع

،WBO و IBO و IBF عن ألقاب الوزن الثقيل

وأيضاً تاج WBA سوبر*

(WBC) املجلس العاملي للمالكمة ،(IBO) املنظمة الدولية للمالكمة ،(WBO) املنظمة العاملية للمالكمة ،(IBF) اتحاد املالكمة العاملي ،(WBA) رابطة املالكمة العاملية *

أول مالكم يحمل جميع

 األحزمة األربعة بوزن 

الطراد، قبل االنتقال 

إىل الوزن الثقيل

أمر بالدفاع عن األلقاب

بعد انهيار املعركة مع 

مواطنه تايسون فيوري

** قرار باإلجامع

الصور: جتي Boxing Scene, BBC :املصدر

ملعب توتنهام هوتسرب، لندن

25 سبتمرب

العمر

الجنسية

صار محرتفا

فاز - خرس

رضبات قاضية

الطول

الذراع ممدودة

أسلوب اللعب

بيانات ما قبل املعركة 

ملعب توتنهام هوتسرب

سيستضيف أول مباراة مالكمة يف تاريخه

بيانات ما قبل املعركة املنافسة األخرية

أكتوبر 2020
تغلب عىل

ديريك شيسورا**

ديسمرب2020
تغلب عىل

كوبرات بوليف
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تغطية: عبد العزيز املوىس

جاءت 5 أندية األعىل هبوطًا يف مداخيل “يوم املباراة”، مثل التذاكر، 
وهي ريال مدريد، وبرشلونة من الدوري اإلسباين، وشالكة وبايرن 

ميونيخ من الدوري األملاين، ومانشسرت يونايتد من الدوري اإلنجليزي 
املمتاز.

 وشملت اإلحصائية العام الذي سبق الجائحة، واملوسم الذي تم 
استئناف دوريات كرة القدم األوروبية فيه.

ففي إحصائية صادرة من موقع “كي بي إم جي” الشهير، انخفضت مداخيل نادي 
برشلونة اإلسباني مبقدار 39 في املئة، من 175 مليونًا موسم 2018ـ2019 إلى 

136 مليونًا موسم 2019ـ2020، ليكون أكثر املتضررين. 

وفي إسبانيا أيًضا، جاء نادي ريال مدريد ثاني املتضررين، حيث استطاع حتقيق 
مداخيل قدرها 155 مليون يورو موسم 2018ـ2019، في حني لم يحقق سوى 

120 مليونًا في املوسم الذي يليه “موسم اجلائحة”، في انخفاض قُدِّر بـ 35 في 

املئة.
وفي أملانيا، كان نادي شالكة ثالث اخلاسرين من مداخيل يوم املباراة، إذ جنى 

مداخيل قدرها 36 مليون يورو في موسم 2018ـ2019، في حني انخفضت إلى 
تسعة ماليني في املوسم الذي يليه بنسبة 26 في املئة.

وحلَّ رابًعا نادي مانشستر يونايتد، الذي انخفضت مداخيله بنسبة 24 في املئة، 
من 126 مليونًا في 2018ـ2019 الى 102 مليون في 2019ـ2020.

واحتل املركز اخلامس نادي بايرن ميونيخ األملاني بنسبة انخفاض بلغت 22 في 
املئة من 92 مليونًا إلى 70 مليونًا في الفترة ذاتها.

برشلونة
يتصدر خسائر »يوم املباراة« 

إسبانيان.. أملانيان.. وإنجليزي أكرب املترضرين

 تأسست رابطة “PFA”، وهي الصوت اجلماعي 
احلصري لالعبي كرة القدم احملترفني في أستراليا 

عام 1993 بهدفني رئيسني: دعم الالعبني وبناء اللعبة، 
وكذلك بصفتها الهيئة التمثيلية احلصرية ووكيل التفاوض 

اجلماعي لنخبة العبي كرة القدم احملترفني في أستراليا، مبا 
في ذلك العبي الدوري األسترالي. 

وكان لدى الالعبني الذين قادوا التأسيس الطموح والرغبة 

في تشكيل احتاد العبني في أستراليا يعكس 
االحتراف واجلودة املرتبطة مبصاحلهم من لعب كرة 

القدم.
والتزمت PFA بتزويد الالعبني باتفاقيات مفاوضة جماعية 

“عاملية املستوى” وتطوير الالعبني وبرامج الرفاهية والتمثيل 
القانوني واملشورة، وسيكون الالعبون هم من يقودون 

املنظمة إلى األمام في السعي لتحقيق هذه األهداف.

سيصبح نادي لوجانو أول نادٍ سويسري يشتريه مستثمر أمريكي. ويلعب الفريق في 
الدوري املمتاز الذي يضم عشرة أندية، معظمها ميتلكها مستثمرون من البالد نفسها، إلى 

جانب مستثمر واحد من هوجن كوجن “نادي جراسفور”، وآخر إجنليزي “نادي لوزان”.
س الدوري السويسري بشكله احلالي عام 2003، وتلعب فيه عشرة أندية فقط،  وتأسَّ

ويخوض كل نادٍ 36 مباراة في البطولة، حيث يلعب كل فريق ضد اآلخر أربع مباريات في 
الدوري، ويحسم الدوري بالنقاط.

لوجانو
إىل مستثمر أمرييك

تُعد جتربة حضور املباريات لفريق فينيسيا اإليطالي 
الصاعد حديثًا للدوري اإليطالي املمتاز مختلفة 

وفريدة وغير مسبوقة عاملًيا. 
فملعب النادي الواقع في طرف املدينة ال تستطيع 

اجلماهير الذهاب له إال من خالل القوارب اخلشبية 

التي تشتهر بها املدينة، ألزقتها وممراتها املائية التي 
حتد من استخدام وسائل النقل األخرى.  تركب 

جماهير النادي القوارب أيام املباريات للذهاب إلى 
امللعب في جتربة فريدة متتاز بها املدينة املشهورة 

سياحًيا على مستوى عاملي.  ويجد سياح مدينة 

فينيسيا اإليطالية فرصة مختلفة حلضور مباريات 
فريق املدينة في مبارياته ضمن بطولة الدوري 

احمللي بالذهاب بالقوارب من وسط املمرات املائية 
في املدينة في رحلة تصل إلى 20 دقيقة حتى 

الوصول إلى امللعب في الشق اآلخر من املدينة.

فينيسيا..
املساندة بالقوارب 

صورة التقطت لعدد من جماهير فينيسيا أثناء تجديفهم  إلى ملعب الفريق لحضور 
مبارياته في الدوري اإليطالي  )أرشيفية(

صورة التقطت لملعب نادي فينيسيا اإليطالي الذي تأهل الموسم الجاري إلى المشاركة في الدوري اإليطالي الممتاز ويقع الملعب في طرف 
)أرشيفية( المدينة وتحيط به المياه  

استثمرت “ليز”، شركة الشيبس الشهيرة، مع مؤسسة االحتاد األوروبي 
اخليرية لدعم األطفال الفقراء في جميع أنحاء العالم وتعليمهم وتدريبهم 

وإيجاد أماكن لهم ملمارسة كرة القدم.
وأطلقت ليز حملة باسم: “ليز إعادة لعب الكرة”، وتهدف للترويج للعبة، 

وكذلك الترويج لليز كعالمة جتارية مهمة ومعروفة وشريكة لالحتاد 
األوروبي لكرة القدم، وكذلك شريكة في املؤسسة اخليرية لالحتاد األوروبي 

لكرة القدم.
في حني بثت ليز فيديو تعريفًيا لها وعن مشاركاتها املمتدة من جنوب إفريقيا 
إلى اململكة املتحدة بهدف رفع مستوى الوعي لعالمتها التجارية وربطها بكرة 

القدم احملترفة، وكذلك معاجلة املشاكل اجملتمعية والشراكة في ذلك.

»ليز«
رشيك »األورويب« املجتمعي

صورة تظهر الشراكة المجتمعية بين ليز واالتحاد األوروبي لكرة 
القدم والتي تدعم األطفال والمجتمع من خالل كرة القدم

مداخيل موسم 18ـ19

175 برشلونة

155 ريال مدريد

36 شالكة

126 مانشستر يونايتد

92 بايرن ميونيخ

مداخيل موسم 19ـ20

136 برشلونة

120 ريال مدريد

09 شالكة

102 مانشستر يونايتد

70 بايرن ميونيخ
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نسبة االنخفاض

PFA
صوت العبي 

أسرتاليا

10
 أندية تلعب في الدوري 

الممتاز السويسري 

 8
أندية مملوكة 

لمستثمرين سويسريين

 36
مباراة يلعبها كل فريق

 في الدوري

ناديان يمتلكهما مستثمران أجنبيان

* جميع المبالغ بالمليون يورو

www.arr iyad iyah .com

لوجستيات 
الرياضة

منظامت 
رياضية

استثامرات 
رياضية
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