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تقدَّم سعد بن ثنيان آل ثنيان ،نائب رئيس نادي
الشباب األسبق ،وأبناؤه وكافة أفراد األسرة،
بخالص الشكر والتقدير وعظيم االمتنان ملقام خادم

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وولي
عهده األمير محمد بن سلمان ،وأمير الرياض ،ونائب
تفضل بتقدمي العزاء
أمير الرياض ،واألمراء ،وكل َمن
َّ
لهم في فقيدتهم منيرة بنت سعد القعيد.

وشغل الثنيان منصب نائب الرئيس في الفريق
العاصمي في عهد إدارة أحمد العقيل ،الرئيس
األسبق ،ملدة موسمني ،كم شغل مناصب عدة في
الشباب والوسط الرياضي.

االتفاق

أزارو

يوافق عىل رحيل أزارو
فحص طبي يسبق اإلعالن عن صفقة يونس
مستجدات أزارو

االتفاق يوافق مبدئيًّا على الصفقة

الدمام  -وليد الصيعري

تلقَّت إدارة نادي االتفاق عرضً ا غري رسمي ،حتى مساء أمس ،من
نظريتها يف نادي العريب القطري ،لرشاء عقد املغريب وليد أزارو،
مهاجم الفريق األول لكرة القدم خالل االنتقاالت الشتوية الجارية،
وفقًا ملا كشفته مصادر خاصة بـ”الرياضية”.

وال متانع إدارة النادي الشرقي بيع عقد املهاجم املغربي .وأوضحت املصادر

الالعب أعطى موافقته أيضًا

َّ
تبقى االتفاق على مبلغ االنتقال

أيضا موافقته على االنتقال إلى النادي القطري .وردًا
ذاتها ،أن أزارو أعطى ً
على استفسار من “الرياضية” حول العرض ،اكتفى خالد الناصر ،املتحدث
الرسمي لالتفاق ،بالقول“ :سياستنا في التعامل مع األخبار ال ننفي وال نؤكد”.
في سياق منفصل عن وضع أزارو ،اقتربت إدارة االتفاق من إعالن التعاقد
مع األملاني أمني يونس ،جناح فريق أينتراخت فرانكفورت األملاني األول لكرة
القدم ،بعد اجتماع مفاوض اإلدارة مع الالعب ووكيله ،واالتفاق على بنود

الموضوع يحسم خالل أيام

العقد كافة .وخضع يونس إلى فحص طبي ،أمس ،وفي حال جتاوزه سيوقع
النادي العقد معه ،وسيسجله خالل الفترة الشتوية اجلارية ً
بدل من العب
أجنبي آخر .وسبق ليونس ،الذي لعب لنابولي اإليطالي وأياكس أمستردام
عاما” طلب من
الهولندي ،ارتداء شعار املنتخب األملاني .وكان الالعب “ً 28
إدارة ناديه فسخ عقده بسبب مشكلة حدثت بني الطرفني ،ابتعد على إثرها عن
ممارسة الكرة خالل الفترة املاضية.

الجربين

جاهز بعد التوقف
جدة  -فيصل الرشيف

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن أن عبد العزيز
اجلبرين ،العب فريق االحتاد األول لكرة القدم ،بدأ برنامجه
التأهيلي في النادي بعد تعافيه من اإلصابة العضلية التي
حلقت به في معسكر الفريق املاضي في اإلمارات.
وسيكون الالعب الدولي السابق جاهزًا للمشاركة مع فريقه
الغربي بعد فترة التوقف املقبلة.
وطبقً ا للمصادر ذاتها ،يسعى اجلهاز الطبي في االحتاد إلى
جتهيز البرازيلي إيجور كورونادو،
صانع ألعاب الفريق ،بعد إصابته
في الركبة ،مر ِّجح ًة عودته
أيضا بعد “التوقف” ،وغيابه
ً
عن مواجهات االحتاد التي تسبق
الفترة الدولية .من جانب آخر ،تأكَّد
إصابة أحمد كعكي ،نائب رئيس نادي
االحتاد ،بفيروس كورونا ،ما تسبَّب
في عدم حضوره مباراة فريقه أمام
الرائد ،أمس ،في القصيم ضمن دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني،
كورونادو
التي كسبها االحتاد 2ـ.1

كورونا

يبعد املفرج

الرياض  -الرياضية

استعدادا لمواجهة الهالل على ملعب فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ  17من
وصلت بعثة فريق التعاون األول لكرة القدم إلى مدنية الرياض
ً
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ..وفي الصورة التي التقطت أمس البوروندي سيدريك أميسي العب التعاون خالل المشاركة في الحصة التدريبية
(المركز اإلعالمي  -التعاون)


اليوم..

تعرض متعب املفرج العب فريق الهالل األول لكرة القدم
الى إصابة فيروس كورونا التي ابعدته عن املشاركة في
مباراة التعاون اليوم ضمن اجلولة الـ  17من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني.
وأعلن نادي الهالل عبر حسابه الرسمي في موقع
التواصل االجتماعي تويتر إصابة املفرج ،وغيابه عن
املواجهة أمام التعاون على ملعب
األمير فيصل بن فهد في الرياض،
وابتعاده عن الفريق حتى شفائه
متاما .وقال حساب الهالل في
ً
تغريدته“ :أظهرت الفحوصات الطبية
إصابة متعب املفرج ،العب الفريق،
وأنطونيو فييرا ،مساعد مدير اجلهاز
الفني ،وعمرو علي ،مترجم الفريق،
وأشرف ،مسؤول املالبس ،بفيروس
كورونا” .يذكر أن الهالل سيفتقد
أيضا خدمات مصعب اجلوير ،وعلي
ً
البليهي حتى اكتمال شفائهما من
المفرج
كورونا.

الفتح

ختام مؤمتر األمناء

يتفق مع بديل فرييرا

تُختتم أعمال مؤمتر األمناء لالحتادات احمللية واإلقليمية
في آسيا ،الذي حتتضنه الرياض ،العاصمة السعودية،
اليوم ،بعد ثالثة أيام من املناقشات.
وينظَّ م املؤمتر للمرة األولى خارج أسوار االحتاد
اآلسيوي لكرة القدم في كواالملبور ،العاصمة املاليزية.
وشهد اليوم الثاني من االجتماعات تنظيم أربع جلسات،
حيث قدَّم فاهيد كرداني ،نائب األمني العام لالحتاد
تقدمييا لبرامج االحتاد اآلسيوي
عرضا
اآلسيوي،
ً
ًّ
للتنمية والسياسات البارزة في مجال احلوكمة ،كما
التميز ،التي أطلقها االحتاد أخيرًا،
حتدث عن أكادميية ُّ
والتزامه املتواصل ببرامج املسؤولية االجتماعية .وفي
اجللسة الثانية ،تطرق الروماني رازفان بورليانو،
عضو مجلس االحتاد األوروبي ،إلى برنامج املساعدات
في االحتاد األوروبي .بينما شهدت اجللسة الثالثة
محاضرةً ،قدَّمها دوريان إستيرر ،الرئيس التنفيذي
ألكادميية أعمال كرة القدم ،الشريك األكادميي في
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ،حتدث فيها عن أهمية
مواصلة التعلم ،والسعي وراء تطوير املواهب اإلدارية.
وانتهت فعاليات اليوم الثاني بجلسة رابعة ،قدَّمها
أليكس فيليبس ،املدير السابق للعالقات اآلسيوية
األوروبية في االحتاد األوروبي.

أفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة
عن أن إدارة نادي الفتح ستعلن خالل
األسبوع اجلاري اسم املدرب اجلديد
الذي سيقود الفريق األول لكرة القدم
فيما تبقَّى من منافسات دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني ،حيث
مت َّ االتفاق معه ليكون ً
بديل للبلجيكي
يانيك فيريرا ،الذي أقيل من منصبه
األسبوع املاضي ،وحتدي ًدا بعد
مواجهة الرائد ،التي خسرها الفريق
حاليا
2ـ 3في األحساء .ويقود الفريق ًّ
السعودي نايف العنزي ،الذي تسلَّم
املهمة مؤق ًتا في املباراة أمام الفيحاء،
التي انتهت سلبية .من جانب آخر،
يخضع نواف بوشل ،الظهير األمين،
لكشف طبي ،سيحدِّد نوعية اإلصابة
التي تعرَّض لها في املباراة أمام
الفيحاء ،وخرج على إثرها من امللعب،
إضاف ًة إلى مدة البرنامج التأهيلي،
وإمكانية مشاركته في اجلولة املقبلة
من الدوري.

األحساء  -عادل الدحيالن

الرياض  -عبد الرحمن مشبب

صورة التقطت أمس للروماني رازفان بورليانو عضو مجلس االتحاد
(المركز اإلعالمي ـ اتحاد القدم)
األوروبي يتحدث خالل المؤتمر

َّ
يوجه عثمان العثمان
صورة التقطت أمس األول لنايف العنزي المدرب
المؤقت للفتح ِّ
(المركز اإلعالمي ـ الفتح)
العب الفريق خالل المواجهة أمام الفيحاء 
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بالدعم..
تجاوزت
الهفوات

دفاع
االتحاد
األقوى

طبيعة
حائل
فاجأتني

مواجهة
الهالل
األصعب
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فرييرا:
د .حافظ المدلج

Hafez_AlMedlej

استثامر
السوبر

كلنا فخر واعتزاز بنجاح وزارة الرياضة
االتحاد السعودي لكرة القدم يف
إقناع االتحاد اإلسباين لكرة القدم
بإقامة السوبر اإلسباين يف
“السعودية” ملدة عرشة مواسم،
ونحن اليوم نعيش املوسم الثاين
الذي سيختتم غدًا بلقاء “ريال
مدريد” ضد “أتلتيكو بلباو” يف درة
املالعب بإذن الله ،واملتابع لألصداء
عرب وسائل اإلعالم العاملية يتساءل
هل نجحنا يف “استثامر السوبر”؟

ال شك أن الزخم اإلعالمي لهذه النسخة
تفوق على النسخة األولى ،رغم
استمرار جائحة “كورونا” التي عصفت
بالكثير من الفعاليات الرياضية حول
العالم ،ولكن ذلك لم مينع عددًا كبيرًا
من القنوات العاملية للحضور لعاصمة
القرار مبراسليها لنقل احلدث الكبير
الذي زادت أهميته بلقاء “الكالسيكو”
الذي لم يتحقق في النسخة املاضية،
لذلك لم تخلُ وسيلة إعالمية رياضية/
إخبارية من ذكر اسم “السعودية” في
تغطيتها للسوبر والكالسيكو ،وهذا
جزء من “استثمار السوبر”.
ولتتضح الصورة ننتظر من اجلهة
املنظمة لهذا احملفل الكبير اطالع اجملتمع
على أصداء هذه االستضافة بلغة
األرقام ،فعدد القنوات الناقلة وساعات
البث وعدد املراسلني وأرقام الظهور
في وسائل التواصل االجتماعي لكلمة
“السعودية” أو “الرياض” وغيرها من
األرقام بكل لغات العالم ميكن وضعها
في تقرير أو “إنفوجرافيك” يعطي
دالالت واضحة على “استثمار السوبر”.
وألننا تعودنا من قيادتنا أن “طموحنا
عنان السماء” ،فإننا نطمح بتزايد وتيرة
االستثمار في النسخ القادمة ،ولعلنا
ننتظر أن تكتسي “الرياض” بشعارات
وصور السوبر بشكل أكبر في املستقبل
فيما يعرف في التسويق مبسمى “City
 ،”Dressingكما نتطلع للمزيد من الفعاليات
املصاحبة التي جتمع الطابع السعودي
مع اإلسباني في مختلف اجملاالت الثقافية
واالجتماعية والترفيهية ،مع ضرورة
استثمار جنوم السوبر للحديث اإليجابي
عن السعودية كأهم ركائز “استثمار
السوبر”.
تغريدة :tweet
أمتنى فوز “ريال مدريد” للمرة الثانية
بالسوبر اإلسباني في السعودية ،وأن
يكون طرفًا ثاب ًتا في النسخ القادمة
بإذن اهلل ،ولكنني أمتنى رؤية قصص
لتفاعل النجوم مع املوروث الثقافي
السعودي الذي نعتز به ونفاخر ،ليعود
كل جنم لبالده بذكرى جميلة وتذكار
أجمل يظهر في الصور الشخصية
للنجوم مع اسرهم في حساباتهم
الشخصية على وسائل التواصل
االجتماعي التي يتابعها املاليني حول
العالم ،لقد استطعنا من خالل االنفتاح
على العالم تغيير الصور النمطية عن
السعودية بشكل إيجابي وننتظر املزيد،
وعلى منصات القوة الناعمة نلتقي،

مارسيلو
فرييرا
الجنسية

العمر

برازييل

32

الوزن

الطول

74

182

المركز

القدم

قلب دفاع

اليمنى

أبرز انتقاالت مارسيلو

2021

باكوس دي فيريرا إلى الطائي

2020

شيكاغو فاير إلى باكوس دي فيرايرا

2019

سبورتينج لشبونة إلى شيكاغو فاير

2018

ريو آفي إلى سبورتينج لشبونة

سيريا أنقذنا نفس ّيا

تحسن املستوى
العب الطايئ يتحدث عن تعرث البدايات ..ورس
ّ
08
حوار :محمد الجار الله

خاض عرش تجارب خالل مسريته يف عامل
كرة القدم ،التي بدأت عام  ،2010منها
ع يف الربتغال ،من أبرزها مع فريق
سب ٌ
سبورتينج لشبونة األول لكرة القدم.
م إىل السعودية عرب بوابة الطايئ،
ق َِد َ
مع بداية املوسم الجاري ،لكنه مل يظهر
مبستوى مقنع يف الجوالت األوىل من
ور أداؤه ،ويصبح من
الدوري ،قبل أن يتط َّ
أبرز عنارص الفريق ،ومصدر ثقة للجامهري
عندما يكون مشاركًا يف صفوفه.
الربازييل مارسيلو فرييرا ،يف حواره مع
“الرياضية” كشف عن تفاصيل مفاوضاته
مع الطايئ ،والتأثري الذي أحدثه التشييل
سيريا ،مدرب الفريق ،عىل تشكيلته ،كام
قدَّم رأيه يف الدوري السعودي.

كيف وجدت جمهور الطايئ ،واألجواء يف
مدينة حائل؟

أشكر جماهير الطائي التي وقفت معي كثيرًا
حتى عندما كنت أخطئ في امللعب ،وساندتني،
يخص حائل ،وجدتها
ووضعت ثقتها بي ،وفيما
ُّ
مدين ًة جميل ًة من حيث الطبيعة ،وذات ثقافة
عريقة ،وحقيق ًة العيش فيها فاجأني ،وأحببت
أهلها كثيرًا.

09

ما الذي ينقص الدوري السعودي ليتطور
أكرث؟

عاما بعد آخر ،خاص ًة
الدوري السعودي يتطور ً
أنه دوري جاذب لالعبني ذوي القيمة الفنية
العالية ملا ميتلكه من تغطية إعالمية كبيرة،
وحضور جماهيري هائل ،واهتمام ال محدود
من املسؤولني ،وأظن أن زيادة عدد الفرق إلى
 18سيزيد من إثارته.

01

بداي ًة ،حدِّ ثنا عن تفاصيل انتقالك إىل
الطايئ؟

أستطيع أن أصف املفاوضات مع الطائي بأنها
كانت معقدةً نو ًعا ما الرتباطي بعقد احترافي
مع فريقي السابق ،لكن َّ رغبتي الكبيرة في
االنتقال إلى النادي ،أسهمت في إمتام األمور،
حيث شاهدت عددًا من مباريات الطائي،
وأعجبتني جماهيريته العالية.

10

02

قبل قدومك إليه ،ماذا كنت تعرف عن
الدوري السعودي؟

في وضع أفضل ،وسأبذل قصارى جهدي مع
زمالئي حتى نسعد جماهيرنا.

05

كنت أعرف أن هناك منافس ًة قوي ًة بني كل
يضم أسماء كبيرة ،والعبني
فرقه ،وأنه
ُّ
معروفني على مستوى العالم ،كما أن األصدقاء
الذين سألتهم عن الدوري السعودي حفَّزوني
كثيرًا على االنتقال إليه ،وخوض جتربة جديدة
فيه.

كل املباريات في الدوري صعبة ،ولم نواجه أي
فريق سهل ،لكن في رأيي أوَّل مباراة لنا في
الدوري أمام الهالل كانت األصعب.

03

06

الطايئ قبل مباراته اليوم أمام ضمك
 ،خاض  16مباراة ،كيف تق ِّيم مستوى
الفريق يف الدوري؟

ما أصعب مباراة لعبتها مع الطايئ حتى
اآلن؟

من أقوى املهاجمني الذين لعبت ضدهم
َ

ارتكبت بعض الهفوات الدفاعية يف بداية
ور مع توايل
الدوري ،لكن مستواك تط َّ
تغي عن البدايات؟
الجوالت ،ما الذي
َّ

التكيف مع
هذا صحيح ..في البداية كنت أفتقد
ُّ
األجواء في النادي ،وهذا أمر ٌ طبيعي ،لكنني مع
توالي اجلوالت ،والتناغم مع زمالئي ،صرت

هناك عديدٌ من املهاجمني األقوياء في الدوري
السعودي ،في مقدمتهم املالي موسى ماريجا،
والنيجيري إيجالو ،والبرازيلي رومارينيو.

جميعا ،يطمحون إلى
ومسيرو النادي
الالعبون
ً
ِّ
بقاء الفريق في دوري احملترفني ،لذا سنعمل
في كل مباراة سنخوضها في مقبل اجلوالت
على حصد نقاطها بالكامل حتى نحقق هذا
الهدف.

بعد تويل التشييل خوسيه سيريا تدريب
الطايئ وجدنا فريقًا جديدً ا ،ما التأثري
الذي تركه املدرب؟
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07

نفسيا ومعنويًّا،
سييرا أنقذنا بكل معنى الكلمة،
ًّ
متاما أسلوب اللعب ،وطوَّر الفريق ،كما
وغيَّر ً
وضع ثقته فينا نحن الالعبني ،فقابلناه باملثل،
وحققنا نتائج إيجابية معه.

قال عن

بدايتنا كانت متعثرة ،ألننا لم نتأقلم مع بعضنا
جي ًدا ،إذ إن التشكيلة في غالبيتها جديدة،
كما أن الفريق صاعدٌ حديثًا إلى دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني ،واملنافسة في
هذا الدوري مختلف ٌة بشكل كبير عنها في
دوري األولى ،لكن مع مرور الوقت بدأنا العمل
بوصفنا عائلة واحدة ،وازدادت الثقة بيننا ،ما
حتسن نتائجنا.
أسهم في ُّ

04

يف الدوري السعودي؟

ما طموحات الطايئ يف املوسم
الجاري؟

مدافع لفت نظرك يف الدوري السعودي؟

لوكاس ألفيس ،مواطني وزميلي في الفريق،
الذي أع ُّده من أبرز املدافعني في الدوري
السعودي ،ويساعدني كثيرًا في إيقاف الهجمات
خالل املباريات ،وبالنسبة إلى الفرق أجد خط
تنظيما.
دفاع االحتاد األقوى واألفضل
ً
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كيف تق ِّيم تعامل إدارة الطايئ مع
الالعبني؟

خوسيه سييرا
مدرب الطائي

عبد اهلل الحماد
إداري الطائي

مارتن لوكوف
حارس الطائي

“أنت مدرب كبري،
وقد تعلَّمت منك
الكثري ،واستفدت من
توجيهاتك الدامئة،
ومالحظاتك املفيدة”.

“أنت يف نظري الجندي
املجهول ،واألقرب لنا
طوال الوقت .أشكرك عىل
احرتامك لنا ،وتعاملك
الطيب معنا”.

ريا يف قدراتك
“نثق كث ً
الكبرية ،كيف ال وأنت الذي
تعدِّل لنا أخطاءنا ،وأعدُّك
من أفضل الحراس الذين
لعبت معهم”.

تركي الضبعان صنع أجوا ًء عائلي ًة حقيقية في
قريب لنا ج ًّدا ،ويتابع كل صغيرة
النادي ،وهو
ٌ
داعم كبير لنا،
أنه
كما
الطائي،
وكبيرة في
ٌ
ومنحنا ثقته الكاملة حتى أثناء البداية املتعثرة
في الدوري.
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ريا ،مباذا تعد جامهري الطايئ يف
أخ ً
الجوالت املقبلة؟

أعدكم بالعمل اجلاد ،ودخول كل املباريات
بهدف الفوز فقط ،واللعب بروح عالية ،والتفاني
من أجل إسعادهم وبقاء الفريق بني الكبار.

www.arriyadiyah.com
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السبت

الهالل

المناسبة

السبت  12جمادى اآلخرة  1443هـ
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التعاون

دوري كأس محمد بن
سلامن للمحرتفني
المكان

ملعب األمري فيصل بن فهد
« الرياض»

عودة
فيتور

الجولة

01
التوقيت

08:00

خميس مشيط -
عبد الرحمن أبو محروس

بات األرجنتيني سيرجيو فيتور،
مدافع فريق ضمك األول لكرة
القدم ،جاهزا بنسبة كبيرة
لالنضمام إلى قائمة مواجهة
الطائي ،املقررة اليوم ،فيما
يتواصل غياب فاروق شافعي،
شريكه في قلب الدفاع ،لإلصابة.
وأصيب شافعي خالل حصة
تدريبية قبل مواجهة النصر في
اجلولة املاضية .وأفادت مصادر
“الرياضية” ببقائه في خميس
مشيط ،فيما تدرّب فريقه أمس
وضمت بعثة الفريق
في حائل.
ّ
إلى حائل فيتور ،الذي جتاوز
إصابته األخيرة ،وبلغ قدرًا كبيرًا
من اجلاهزية ،طبقً ا للمصادر.
وإذا بدأ األرجنتيني املباراة،
سيجاوره إما حسن الشمراني
أو إبراهيم النخلي ،لتعويض
شافعي.

محمد الغامدي

@mhfb9262

هرييف..
عىل شحم

15ـ01
السبت

ضمك

الطايئ

المناسبة

الجولة

دوري كأس محمد بن
سلامن للمحرتفني

01

المكان

التوقيت

ملعب األمري عبد العزيز بن
مساعد بن جلوي «حائل»

03:40

15ـ01
السبت

النرص

المناسبة

الفيصيل
الجولة

دوري كأس محمد بن
سلامن للمحرتفني

01

المكان

التوقيت

مرسول بارك
«الرياض»

يستهدف السلسلة األطول
اليوم ..يبحث عن انتصار سادس تواليا عىل التعاون
 5انتصارات متتالية عىل التعاون

 26سبتمرب 2019

الهالل يفوز 2ـ 1في الرياض
الدور األول من موسم 19ـ 20

السبت

األهيل

الهالل

06:05

15ـ01

المناسبة

صورة التقطت أمس للمالي موسى ماريجا ،مهاجم الهالل ،وياسر الشهراني ،الظهير األيسر ،يشيران إلى الكاميرات على هامش الحصة التدريبية للفريق
(المركز اإلعالمي  -الهالل)
استعدادا لمواجهة التعاون ضمن الجولة  17من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين
في مقر النادي في الرياض
ً

الحزم

الجولة

دوري كأس محمد بن
سلامن للمحرتفني
المكان

ملعب األمري عبد الله الفيصل
«جدة»

01
التوقيت

08:00

 27فرباير 2020

الهالل يفوز 1ـ  0في بريدة
الدور الثاني من موسم 19ـ 20

الرياض  -عبد اإلله املرحوم

يحاول فريق الهالل األول لكرة القدم ،اليوم،
تسجيل سلسلة فوز زرقاء غري مسبوقة عىل
التعاون يف دوري املحرتفني.

ويبحث الهالل ،على ملعب األمير فيصل بن فهد “امللز”،
تواليا على التعاون ضمن
عن انتصاره السادس
ً
املسابقة ،التي انطلقت موسم 2008ـ  .2009ويعود آخر

 20يناير 2021

الهالل يفوز 2ـ  0في الرياض
الدور األول من موسم 20ـ 21

 23مايو 2021

الهالل يفوز 1ـ  0في بريدة
الدور الثاني من موسم  20ـ 21

تعثّر لألزرق ،أمام الفريق القصيمي ،إلى أواخر إبريل
 ،2019حني انتصر “السكري” 2ـ 0في الدور الثاني من
دوري 2018ـ .2019
ت ،كلها في
مرا
5
الفريقان
التقى
منذ ذلك احلني،
ٍ
املسابقة ذاتها ،انتهت بانتصار الهالل .وآخرها بنتيجة
2ـ  1في  20أغسطس املاضي في بريدة ،ضمن
اجلولة  2من املوسم اجلاري .وسجل الهالل سلسلة

راموس

 20أغسطس 2021

الهالل يفوز 2ـ 1في بريدة
الدور األول من موسم 21ـ 22

ت مماثل ٍة على التعاون في الدوري بد ًءا من
انتصارا ٍ
أكتوبر  .2013ومنع التعاون امتدادها إلى  6مباريات،
بفوزه على الفريق العاصمي 1ـ 0في فبراير .2016
ً
إجمال ،التقى الفريقان  23مرةً ضمن دوري احملترفني،
انتصر الهالل في  17منها ،مقابل فوزين للتعاون ،و4
تعادالت .وكان الفريق القصيمي صعد إلى املسابقة
صيف عام .2010

جارديم

جارديم

يفكر يف عسريي

يفقد  6العبني

يتجه البرتغالي دانييل راموس،
مدرب فريق الفيصلي األول لكرة
القدم ،إلى البدء بأحمد عسيري ،قلب
الدفاع اجلديد ،أمام النصر اليوم،
تعويضا للبرازيلي إيجور روسي،
ً
املوقوف لتراكم البطاقات .وانضم
عسيري ،أخيرًا ،إلى الفيصلي،
قاد ًما من التعاون .ويقود البرازيلي
رافاييل دا سيلفا خط الدفاع .وإلى
جواره ،سيشارك عسيري ،في
مباراته األولى من فريقه اجلديد ،أو
ميل من راموس
وليد األحمد ،مع ٍ
إلى البدء باألول ،حسبما أوضحت
لـ “الرياضية” مصادر خاصة .إلى
ذلك ،يغيب البرازيلي روزيكلي
بيريرا “روسي” ،املهاجم الفيصالوي
اجلديد ،عن املباراة ،الكتمال قائمة
حاليا.
أجانب الفريق ً

يتواصل غياب محمد البريك ،الظهير األمين ،عن فريق
الهالل األول لكرة القدم ،عندما يواجه زمالؤه التعاون مساء
اليوم .وغاب البريك عن التدريبات األخيرة ،خلضوعه إلى برنامج
تأهيل بدني .لكن الفريق استعاد ياسر الشهراني ،الظهير األيسر ،الذي
تعافى من إصابته وبات جاهزا .ومن املنتظر ،طبقً ا ملصادر “الرياضية” ،اعتماد
البرتغالي جاردمي ،مدرب الهالل ،على حمد اليامي ظهيرًا أمين .ويغيب عن
أيضا ،متعب املفرج ،املدافع ،الذي أصيب بفيروس كورونا .ويبعد املرض
الفريقً ،
ذاته علي البليهي ،املدافع ،ومصعب اجلوير ،العب الوسط ،اللذين أصيبا به قبل
مباراة الطائي املاضية .كذلك ،يفتقد الفريق إلى ناصر الدوسري ،الظهير األيسر،
وعبد اهلل عطيف ،العب الوسط ،ملواصلتهما تنفيذ برنامجي تأهيل.

الرياض  -عبد اإلله املرحوم

املجمعة  -محمد السناين

شهر انتصارات

صورة التقطت أمس للبرتغالي دانييل راموس ،مدرب
الفيصلي ،يتحدث خالل التدريب على ملعب النادي مع خليل
(المركز اإلعالمي  -الفيصلي)
عيسى ،المترجم

قبل ضمك..

القحطاين يطمنئ الطايئ
حائل  -محمد الجار الله

عاد عبد الكرمي القحطاني ،العب وسط فريق الطائي
األول لكرة القدم ،إلى التدريبات اجلماعية ،حسبما أفادت
أمس مصادر “الرياضية”.
وأغلق التشيلي جوزيه سييرا ،املدرب ،احلصة التدريبية
للطائي ،أمس على ملعب منشأة النادي القدمية ،أمام ممثلي
وسائل اإلعالم .لكن املصادر كشفت عن مشاركة القحطاني في
احلصة ،واملناورة التي تخللتها ،وإظهاره جاهزي ًة لالنضمام إلى
قائمة مواجهة ضمك اليوم ضمن اجلولة  17من الدوري.
وغاب الالعب ذاته عن املباريات الثالث املاضية ،تأثرًا بتمزق في
عضلة الفخذ اخللفية استدعى إخضاعه إلى برنامج عالج وتأهيل أمتّه
بنجاح.
في سياق متصل ،يتجه سييرا إلى مواصلة االعتماد على فهد اجلهني،
أساسيا ،نظرًا الستمرار غياب الزميبابوي نوليدج موسونا الذي
اجلناح،
ً
يخوض مع منتخب بالده كأس إفريقيا.

القحطاني

ارتكب مدرب املنتخب السعودي
هرييف رينارد خطأين فادحني
يف مسريته مع الكرة السعودية
استهلهام بإرشاك منتخب ال يليق
بالكرة السعودية وسمعتها يف
أول محفل عريب يشهده ويتوىل
أموره االتحاد الدويل وكانت
املستويات والنتائج خري شاهد
عىل ترك األمور للمدرب مع اختيار
مساعده وانتقاء أسامء حاولت
ولكنها ليست بالقدرة عىل مقارعة
بقية املنتخبات يف قرار يفرتض أن
تكون التحاد الكرة اليد الطوىل فيه
لكن يبدو أن نتائج املنتخب وتصدره
أغرت اتحاد الكرة برتك األمور
للمدرب.

وعاد هيرفي الرتكاب خطأ آخر بحديثه
الذي أكدته مصادر قناة  24الرياضية
في قضية محمد كنو وإبداء رغبته في
انتهاء القضية قبل العودة لتصفيات
كأس العالم وكأنه بذلك يستعرض
عضالته في قضية تعطي إيحاءات
للبعض ومؤشرات للبعض اآلخر
وتفسيرات من املمكن أن تأخذ أبعادًا
غير إيجابية واحتاد الكرة في غنى عنها.
نعم نقدر جهود املدرب هيرفي وعمله
اإليجابي ومسيرته املثمرة في تصاعد
املنتخب نحو الصدارة حتى اآلن
وتواجده ومتابعته للمباريات لكن في
الوقت ذاته ال ميكن جتاوز ذلك في
جوانب إدارية أو قضائية جتعل موقفه
غير محايد أو أنه في صف الالعب
بغض النظر عن أبعاد القضية التي فيها
صراع بني ناديني ال يرضى أحدهما أن
تشكل نوعً ا من أنواع الضغط والتأثير
على قرار اللجان القضائية وكأنه تدخل
غير مباشر فالقضية التي أبدى فيها
رأيه عن إنهاء األمر قبل دخول املنتخب
إلى املباريات القادمة تأخذ تفسيرات
وتأويالت ليست في صالح احتاد
الكرة أو املدرب نفسه ،وقد تشكل
ضغطا عليه في مراحل قادمة وهو ما
ً
إعالميا
لوحظ من ردة الفعل الغاضبة
ً
وجماهيريًا.
احتاد الكرة عليه مسؤولية في اتخاذ
موقف في حتديد مسار املدرب وعدم
جتاوزه في مسائل جدلية تثير الشارع
الرياضي وتقسم اجلمهور خاصة أن
منتخبنا على أعتاب التأهل إلى كأس
العالم ،فالرياضة السعودية ليست
بحاجة إلى من يزيد من إشكالياتها
انقساما قد يترك
بني األندية ويحدث
ً
أثره على املنتخب خاصة أنه مقبل على
مباريات حتديد املصير تتطلب بث روح
احلماس وااللتفاف حول األخضر في
مسيرته القادمة ،أما أن يكون املدرب
جز ًءا من املشكلة فالواجب أن يضع
ياسر املسحل قرارات إدارية حتتم
ضبط األمور قبل أن تستفحل .أما
هيرفي فنقول له كما قال األولون على
شحم وحاول أن تركز على مبارياتنا
القادمة وال حتاول أن تدخل في
إشكاليات أنت في غنى عنها.

مشاركة
النابت وأمييس

يغري كتيبة روسو

بريدة  -عبد الله العبيد

يتم فريق النصر األول لكرة
ّ
القدم شهرًا من االنتصارات،
إذا تغلّب اليوم على الفيصلي،
ضيفه ،في اجلولة  17من
الدوري .واملباراة هي السادسة
لألرجنتيني ميجيل روسو،
مدرب الفريق ،الذي تسلّم عمله
بعد خسارة العبيه من الطائي،
في  10ديسمبر املاضي ضمن
املسابقة ذاتها .وقاد روسو
الفريق إلى الفوز باملباريات
اخلمس السابقة ملواجهة اليوم،
ابتدا ًء من ديربي الرياض أمام
الهالل في  16ديسمبر ،قبل
 30يو ًما .وتغلّب األصفر ،بعد
الديربي ،على االتفاق ،في كأس
امللك ،واحلزم والفتح وضمك
في الدوري .إلى ذلك ،سيحاول
النصر الثأر من الفيصلي،
الذي انتصر عليه 2ـ 1في 19
أغسطس املاضي ضمن اجلولة
 2من املوسم اجلاري.

يعوض البرتغالي جوزيه جوميز،
ّ
مدرب فريق التعاون األول لكرة القدم،
غياب املصابَني حسن العمري ،اجلناح،
والباراجوياني أليخاندرو كاكو ،صانع
األلعاب ،بإشراك سميحان النابت ،اجلناح،
والبوروندي سيدريك أميسي ،العب
الوسط ،العائد من إصابة أبعدته عن املباراة
املاضية.
وطبقً ا ملصادر “الرياضية” ،سيعيد املدرب
أميسي إلى التشكيل األساسي ،اليوم أمام
تعويضا للعمري،
النصر ،وسيبدأ بالنابت
ً
فيما سيبقى اإلسباني ألفارو ميدران،
العب الوسط اجلديد،
أساسيا ،مع تعديل
ً
مركزه من محور
متقدم إلى صانع
تعويضا لكاكو.
ألعاب
ً
وينزل الفريق ،مساء
اليوم ،ضيفً ا على
الهالل ،في ملعب
“امللز” في الرياض،
ضمن اجلولة  17من
الدوري.
النابت

الرياض  -بندر العتيبي

صورة التقطت أمس لخالد الغنام ،جناح النصر ،يمرر الكرة
أثناء تدريب جماعي للفريق على ملعب “مرسول بارك”
(المركز اإلعالمي  -النصر)


النرص مع روسو
املباراة األوىل
قبل  30يوما أمام الهالل

فاز النصر 2ـ 0

املباراة التالية
الفوز على االتفاق في الكأس
الفوز على الحزم والفتح وضمك دوريًا
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غيابات
مؤثرة
“كانت نتيج ً
ة مميزة منذ
البداية ،حيث سجلنا هدفني،
ولعبنا بكامل تركيزنا ،لكن مع
األسف الحظ مل يحالفنا بالفوز،
كام أن غياب بعض الالعبني
بسبب اإلصابة بكورونا أث َّر فينا
ريا”
كث ً
إليريك دي سوزا
العب االتفاق

فهد الروقي

@fahdalruqi

حمد الله
كشفهم

عدم
التوفيق

أستغرب من بعض جامهري األندية
التي تسلِّم عقولها لآلخرين،
جهونها بأي اتجاه يرغبون
يو ِّ
فيه حتى لو كان باتجاه الطريق
املنحدرة ،ويرصفونها أحيانًا عن
الحقيقة الدامغة ،ويدخلونها
يف املتشابهات حتى يتف َّرق دم
الحقيقة بني القبائل فال يُعرف لها
طريق.

في قضية حمد اهلل الوقائع الدامغة
تقول :إن إدارة النصر فسخت عقد
الالعب من طرف واحد ،وأعلنت ذلك
عبر املوقع الرسمي ،ومت َّ مخاطبة احتاد
القدم إلسقاط اسمه من الكشوفات.
هذه حقيقة ال تقبل اجلدل ،واإلثباتات
موجودة عند اللجان اخملتصة.
إلى هنا واألمور عادية ،وحتدث كثيرًا،
رأسا
لكن غير العادي انقالب األمور ً
على عقب بعد تعاقد االحتاد معه،
ً
فبدل من أن يكون الع ًبا غير مرغوب
فيه لدى اإلدارة النصراوية ،أصبحت
الصورة وكأن االحتاد تعاقد بصورة
غير نظامية معه ،وأنه العب نصراوي،
َمن يريده يجب أن يتفاوض مع إدارة
خرافيا كتعويض،
ناديه ،أو يدفع مبلغًا
ًّ
بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بأن
الالعب سيعود إلى النصر بقوة النظام،
ولن يستطيع االحتاد تسجيله في
الكشوفات.
كل هذه “اخلثاريق” التي ساقوها
للتغرير باملشجع النصراوي انكشفت
مبجرد حصول “العميد” على شهادة
الكفاءة املالية ،حيث مت َّ قيد حمد اهلل
في الكشوفات ،وسافر مع الفريق إلى
القصيم للمشاركة في مباراة الرائد
عصر أمس.
مثل هذه األساليب تتكرَّر كثيرًا من
النصراويني ،وال أعلم هل هناك تنسيق
بني اإلعالم وصنَّاع القرار في الترويج
لها ،والتأكيد عليها ،بل واجلزم بها،
وإن حدث العكس ،فهو ظلم بواح ،ثم
تبدأ حملة بكائيات ،لها أوَّل وليس لها
آخر.
السيناريو نفسه تقري ًبا سيتكرَّر
علما أن ما
في قضية الالعب كنوً ،
حاليا ،كانوا يقولون عكسه في
يقولونه
ًّ
قضية عوض خميس على الرغم من
أن احلدثني متطابقان ،ويؤكدون في
احلدثني أن الهالل هو اخملطئ ،وهو
الذي سينال العقاب الذي يصل إلى
“التهبيط” للدرجة األدنى.
الحظوا أن الفعلني متناقضان ،ومع ذلك
أفعالهم تتناقض بشكل سافر ،تقودهم
أصوات تأخذهم باجتاه الطريق
في ذلك
ٌ
املنحدرة في كل مرة.

“قدَّمنا كل ما لدينا يف
الشوط األول ،الذي مل نكن
موفَّقني فيه ،واستطعنا
التعويض يف الشوط الثاين،
وكنا نطمح للفوز ،وأعتقد أن
التعادل نتيجة جيدة”
نادر الشراري
العب الشباب

سوء
تركيز

صورة التقطت أمس لحامد الغامدي العب وسط االتفاق األول لكرة القدم يحاول تفادي عرقلة نادر الشراري مدافع الشباب خالل مباراة الفريقين على ملعب
تصوير :عيسى الدبيسي
محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ  17من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التي انتهت بالتعادل

االتفاق ..إخفاق خامس

رشاحييل وجونيور مينحان الشباب التعادل بعد الرتاجع بهدفني
الدمام  -وليد الصيعري وحسني الخيواين

فرض التعادل نفسه عىل مباراة فريق
االتفاق األول القدم ونظريه الشباب ،للمرة
الثامنة يف تاريخ مواجهات الفريقني الـ
 24يف دوري املحرتفني ،حيث انتهى
لقاؤهام ،أمس ،عىل ملعب األمري محمد بن
فهد يف الدمام  2-2ضمن الجولة الـ  17من
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني،
ليفشل االتفاق للمرة الخامسة توال ًيا يف

االحتفاظ بتقدمه يف مباراة يف املوسم
الجاري.

وال يزال الشباب يحتفظ بتفوقه على أصحاب
األرض بواقع عشرة انتصارات مقابل خمس
هزائم ،وهذه املباراة الثانية التي تنتهي بالتعادل
بني الفريقني في املوسم اجلاري ،إذ تعادال في
الدور األول  .3-3تقدم االتفاق أو َّ ًل بهدفني
للبرازيلي إليريك دي سوزا ،والسلوفاكي فيليب
كيش ،الع َبي خط الوسط ،في الدقيقتني “”33

و” ،”37قبل أن يعود الشباب بواسطة أحمد
شراحيلي ،املدافع “ ،”60والبرازيلي كارلوس
جونيور ،املهاجم “.”64
وكان االتفاق فرَّط في تقدمه في مباريات أبها،
والرائد ،والطائي ،واالحتاد ،بينما جنح الشباب
في العودة للمباراة عقب التأخر للمرة الثالثة بعد
مباراتَي أبها ،والفيحاء .بهذه النتيجة رفع الشباب
رصيده إلى  33نقطة في املركز الثاني ،فيما تقدم
االتفاق مؤق ًتا إلى املركز التاسع بـ  19نقطة.

“أشكر زماليئ الالعبني
عىل املباراة القوية التي
قدَّمناها ،لكننا فقدنا الرتكيز
يف بعض األوقات ،وتلقينا
هدفني ،أضاعا علينا النقاط
الثالث”
وليد أزارو
العب االتفاق

املنافسة
قامئة
“املباراة كانت قوية ،لكن
تقدم االتفاق بهدفني أث َّر
فينا وأفقدنا تركيزنا .حاولنا
التعويض يف الشوط الثاين،
وهاجمنا بقوة ،لكننا مل نوفَّق
بتسجيل هدف ثالث ،وأؤكد أن
املنافسة عىل اللقب ما زالت
قامئة”.
متعب الحربي
العب الشباب

اليوم..

فحوصات املولد
الدمام  -وليد الصيعري

كشفت لـ «الرياضية» أن سعيد املولد ،الظهير األمين لفريق االتفاق
األول لكرة القدم ،سيخضع لفحوصات طبية ،اليوم ،للتأكد من
نوعية إصابته ،التي تعرَّض لها في أمام الشباب ،أمس ،حيث
اس ُتب ِدلَ على إثره خوفًا من تفاقهما .واضطر الصربي فالدان
ميلويفيتش مدرب االتفاق إلى إدخال سعيد الربيعي في مركز قلب
الدفاع وحتويل اجلزائري أيوب عبداالوي إلى خانة الظهير األيسر
وحتويل سنوسي هوساوي إلى الظهير األمين.

الهاء الرابعة
لم يبق َ عندي ما يبتزه األلم
حسبي من املوحشات الهم والهرم
لم يبق َ عندي كفاء احلادثات أسى
وال كفاء جراحات تضج دم
وحني تطغى على احلرّان جمرته
فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم.

البلوي

يسقط يف املحالة

رياض..

أبها  -حسن ذيبان

الهدف السادس
أبها  -حسن ذيبان

أحرز رياض شراحيلي ،العب وسط فريق
أبها األول لكرة القدم ،أمس ،هدفه الثاني في
الدوري ،وحتدي ًدا في شباك الباطن ،مهديًا
أصحاب األرض أول فوز لهم في املواجهات
املباشرة األربع بني الفريقني .وخاض
شراحيلي ،الذي انضم إلى أبها صيف ،2020
حتى اآلن  13مباراة في املوسم اجلاري
مبجموع  907دقائق ،واستعان به املدرب
أساسيا في عشر مباريات .وشارك الالعب
ًّ
في موسمه األول مع الفريق في  25مباراة
أساسيا ،س َّجل فيها أربعة أهداف وصنع ثالثة،
ًّ
فيما قدَّم  844متريرة ناجحة.
رشاحييل املوسم الجاري

مباريات

أهداف

13

2

صناعة

دقائق

0

907

تمريرات ناجحة

369

صورة التقطت أمس لالعبي فريق أبها األول لكرة القدم يحتفلون بأول فوز لهم على الباطن في المباراة التي جرت على
تصوير :علي خمج
ملعب مدينة سلطان بن عبد العزيز في أبها ضمن الجولة الـ  17من الدوري

أبها..

الفوز األول عىل الباطن
أبها
الباطن

التسديدات

االستحواذ

التمريرات

األخطاء
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أبها  -حسن ذيبان

س َّجل فريق أبها األول لكرة القدم فوزه األول على الباطن،
ضيفه1 ،ـ 0أمس ،في املباراة التي جمعتهما على ملعب
مدينة األمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في احملالة
ضمن اجلولة الـ  17من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وخاض الفريقان أربع مباريات منذ مواجهة اجلولة الرابعة
موسم 2020ـ ،2021وحقق الباطن االنتصارات الثالثة

تعرَّض فيصل البلوي ،حكم مباراة فريق أبها األول لكرة القدم
ونظيره الباطن ،أمس ،إلى دوار عند الدقيقة  13من عمر اللقاء،
ليتلقى على إثره املساعدة من اجلهاز الطبي املوجود في امللعب.
وبعد أن استعاد احلكم توازنه ،أخبر الطاقم املعالج بقدرته على
مواصلة املباراة دون أي مشكالت .وأدار البلوي عشر مباريات
حتى اآلن في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني ،احتسب
خاللها  223خطأ ،وأشهر  47بطاقة صفراء ،واكتفى بأربع
حاالت طرد.

الركنيات

5
4

ً
مسجل سبعة أهداف ،وتلقى هدفني ،فيما فاز
األولى
أبها باألخيرة ،ليصعد إلى املركز الثامن في سلم التريتب
برصيد  22نقطة ،بينما جتمد رصيد الضيوف عند  15نقطة
في املركز قبل األخير ،وكان آخر فوز له في اجلولة الـ 12
عندما تغلب على التعاون 3ـ.2
ووقع على هدف املباراة الوحيد رياض شراحيلي ،العب
الوسط ،في الدقيقة اخلامسة من الوقت احملتسب ً
بدل من
الضائع من تسديدة رأسية متقنة.

صورة التقطت أمس لفيصل البلوي حكم مباراة أبها والباطن
يتلقى المساعدة الطبية بعد شعوره بالدوار
تصوير :علي خمج
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عدنان جستنية
@Adndn_Jas

البلطان وغلطة
«الورطان» بعرشة

الرائد

االتحاد

التسديدات

10

11

الركنيات

7
390

3
307

57%
2

43%
1

التمريرات
االستحواذ
تسلل

خالد البلطان ،رئيس نادي الشباب،
من الشخصيات الرياضية ،التي
نعتز بوجودها يف أنديتنا ،وإضافة
كبرية ملجتمعنا الريايض كفكر
إداري “محنك” ،أو عرب ما يطرحه
من ترصيحات إعالمية ملا فيها من
“إثراء” يغذي جانب “التوعية” يف
بعض القضايا الرياضية ،أو ما تحمل
أحيانًا من “إثارة” إعالمية “محببة”
ومطلوبة أحيانًا.

ـ وبقدر إعجابي بهذه الشخصية املثيرة
للجدل إال أنه أحيانًا يجيب “العيد” عبر
تصريحات “غير مسؤولة” خاصة إن
افتقدت لـ “املصداقية” ولعل أكبر عيوب
“حبيبنا” أبوالوليد “عدم االستفادة
من”أخطائه” نتيجة معلومات لم يتحقق
من صحتها ،أبرزها تصريحه جتاه
املدير التنفيذي إلدارة الكرة النصراوية
سابقً ا حسني عبد الغني والذي “ورطه”
في عقوبة انضباطية حرمته من دخول
املالعب لفترة محددة وغرامة مالية.
ـ كما ورط البلطان نفسه في بعض
اآلراء التي أدلى بها في املؤمتر
الصحافي الذي عقده يوم الثالثاء
املاضي مبقر النادي ،حينما تطرق
للنظام اجلديد لسقف رواتب الالعبني
احملترفني ،والذي مت إقراره بـ
“التصويت” مبوافقة أغلبية إدارات
األندية وناديه من بينها ،والذي لم يكن
لديه القدرة بالتأثير على زمالئه ورفض
القرار.
ـ نفس الشيء بالنسبة لعقود الرعاية،
التي خفض عددها عن املوسم املاضي،
فقد كان لنادي الشباب تواجد في
اجتماع لرابطة احملترفني ،فلماذا
لم يستطع تكوين “لوبي” مينع ذلك
التخفيض ،حتى في موضوع مكافأة
احلضور اجلماهيري في املالعب حاول
البلطان اخلروج من حقيقة ناديه ال يعد
من األندية الكبيرة ليتورط بـ “لسانه”
بأن ناديه ليس من األندية “اجلماهيرية”
وهو الذي كان يحارب ويقاتل لسنوات
بأن الشباب من األندية اجلماهيرية.
ـ أما تهديد إدارة نادي االحتاد في
موضوع الالعب أحمد شراحيلي فمن
أبسط حقوق رئيس الشباب ،ولكن في
املقابل عليه أن يتذكر املثل القائل “ال تن َه
عن خلق وأنت فاعله عار عليك إذا فعلت
عظيم” فهناك من املواقف التي تدينه وله
سوابق في ذلك.
ـ كل هذه األخطاء التي وقع فيها رئيس
الشباب كان من املمكن التجاوز عنها لو
لم يكن لديه “علم” بحقائق معروفة له
مسبقً ا و”مدونة” في محضر اجتماعات
وقرارات مرسلة لألندية ،لكنا التمسنا
له العذر ،إمنا يكون لديه “العلم” فتلك
مصيبة “أعظم” ،وبالتالي في مثل
هذه احلاالت نقول له “غلطة الشاطر..
بعشرة” ،وعليه تقدمي اعتذار لكل من
حاول “االستذكاء” عليهم أو من وجه
لهم أصابع االتهام ،وهو يدرك سلفً ا أن
اتهاماته باطلة وغير صحيحة.

صورة التقطت أمس للمغربي عبد الرزاق حمد هللا مهاجم فريق االتحاد يحتفل بهدفه في مرمى الرائد وخلفه البرازيلي رومارينيو زميله وتبدو الحسرة على عبد هللا الفهد العب الرائد
تصوير :علي الظاهري


حمد الله ينطلق بالـ 13

االتحاد ابتعد يف الصدارة ..ورفع عدد انتصاراته عىل الرائد إىل 17
مكة املكرمة ـ عبد الغني عوض

سجل املغريب عبد الرزاق حمد الله العب فريق االتحاد األول
لكرة القدم هدفًا يف مرمى الرائد يف أول مشاركة له منذ
انتقاله من النرص يف  25ديسمرب املايض ،يف املباراة التي
حسمها االتحاد أمس بهدفني مقابل هدف يف بريدة ضمن
الجولة  17لدوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.

ورفع حمد اهلل رصيد أهدافه في الرائد إلى  ،13بعد أن كان قد
سجل  12بقميص النصر في  7مباريات.
وابتعد االحتاد في الصدارة بفارق  5نقاط عن الشباب ،صاحب
املركز الثاني ،ورفع رصيده إلى  38نقطة ،وله لقاء مؤجل أمام
الهالل .وانفرد االحتاد بخاصية الفريق الوحيد ،الذي حقق ثمانية
ً
فضل عن أنه زاد غلته من
انتصارات متتالية في الدوري اجلاري،

انتصاراته التاريخية على الرائد في دوري احملترفني منذ موسم
2008ـ ،،2009إلى  17فوزًا من  28مباراة مقابل  4انتصارات
ألبناء بريدة ،فيما حضر التعادل في  7مباريات .ولم يحقق االحتاد
انتصارات أمام فريق في دوري احملترفني أكثر من التي حققها على
الرائد ،وهو كذلك أكثر فريق هز شباكه االحتاد في تاريخ املسابقة
بـ  60هدفًا.

شكل
جيد

التسجيل
ينقصنا

متارين
قوية

احتفاليتي
مستمرة

“لعبنا اليوم بشكل جيد ،ومتكنا من الوصول
إىل مرمى االتحاد مبك ًرا ،ولكننا مل نوفق يف
التسجيل ،ولهذا خرسنا ،والهدف الثاين لالتحاد
عب علينا العودة ،وعىل الرغم من ذلك سجلنا
ص ّ
هدفًا يف الوقت املحتسب بدلً من الضائع”.

“حاولنا تحقيق الفوز ،وقدمنا مباراة جميلة
أمام االتحاد ،لكننا مل نوفق ،وسنسعى لتعويض
الخسارة يف املباراة املقبلة ،وما كان ينقصنا
أمس فقط تسجيل األهداف ،واألهم أن الفريق
فرصا بعيدًا عن الخسارة”.
يدافع ويهاجم ويخلق
ً

“من أسباب ارتفاع أدايئ يف الفرتة األخرية
مهم عىل
خضوعي لتامرين قوية ،وحققنا فوزًا
ً
الرائد ،وعىل الرغم من أنني ألعب يف محور
االرتكاز ،إال أنني أظهر كصانع ألعاب ،وأصل إىل
مرمى الخصم”.

“مع هذه املجموعة يسهل عىل أي العب أن
ينسجم بشكل رسيع ويقدم كل ما عنده ،والحمد
لله استطعنا تحقيق الفوز عىل فريق قوي،
واالتحاد ميلك العبني محليني وأجانب مميزين،
ريا”.
واحتفاليتي بالتسكيت ستستمر كث ً

إيدير فيتو
العب الرائد

كوزمني:

محمد فوزير
العب الرائد

برونو هنريكي
العب االتحاد

ماشني:

أداؤنا ضعيف

النتيجة غري عادلة

أبدى الروماني كوزمني
كونترا ،مدرب فريق
االحتاد األول لكرة القدم،
عدم رضاه عن األداء،
الذي قدمه الفريق أمام
الرائد ،على الرغم من
فوزه بهدفني مقابل هدف.
وقال للقناة الناقلة عقب
راض
نهاية املباراة“ :غير ٍ
عن أداء الفريق ،ولكن
سعيد باالنتصار ،الذي
حتقق بصعوبة أمام
الرائد ،والفريق لم يجيد
االستحواذ بشكل جيد،
وكذلك التعليمات لم يتم
تنفيذها”.
وأضاف“ :الرائد فريق
مميز في اجلانب
الهجومي ،والفترة املقبلة
سنعمل على معاجلة
األخطاء ،التي حدثت في
املباراة حتى ال تتكرر
ً
مستقبل”.

أوضح اإلسباني بابلو
ماشني ،مدرب فريق
الرائد األول لكرة القدم،
أن اخلسارة ،التي تعرض
لها فريقه أمام االحتاد
“1ـ ،”2أمس ،ال تعبر عن
واقع املباراة.
وقال للقناة الناقلة عقب
نهاية املباراة“ :في الشوط
األول حتصلنا على أكثر
من فرصة لم نستغلها،
وكذلك في الشوط
الثاني ،ولو استغلينا تلك
الفرص حلققنا االنتصار،
أو التعادل على أسوأ
الفروض ،ونتيجة املباراة
غير عادلة”.
وأضاف“ :كان لدينا
غيابات مهمة في مركزي
احلراسة والدفاع،
وتواصلي مع اإلدارة
ممتاز ،وكلنا نسعى
خلدمة الفريق”.

جدة ـ فيصل الرشيف

صورة التقطت أمس للروماني كوزمين مدرب االتحاد
د تصوير :علي الظاهري
يتابع أداء فريقه أثناء مباراة الرائ 

عبد الرزاق حمد اهلل
العب االتحاد

جدة ـ فيصل الرشيف

الرائد

2-1
57

01

جروهي يبعد كرة الربكاوي
املنفرد برباعة

فهد املولد يهدر فرصة إحراز
هدف لالتحاد

60

09
بطاقة صفراء لحمدان
الشمراين ،العب االتحاد

الحكم ال يحتسب جزائية للرائد
بعد مراجعة الفيديو

21

69

حمد الله يسجل الهدف
األول لالتحاد

القائم األيرس يحرم عبد الرزاق
حمد الله من تسجيل هدف

41

85

جروهي يتألق من جديد
وينقذ فريقه من هدف

رومارينيو يسجل الهدف
الثاين لالتحاد من رضبة جزاء

45

87

بطاقة صفراء لعمر
هوساوي ،العب االتحاد

دخول هارون كامارا ،وخروج
عبد الرزاق حمد الله

56

90

بطاقة صفراء إليدير لوبيز،
العب الرائد

صورة التقطت أمس لإلسباني ماشين مدرب الرائد يبدو
متحسرا على إحدى الفرص الضائعةتصوير :علي الظاهري
ً

4

0

االتحاد

محمد فوزير يسجل الهدف
األول للرائد

3

6
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عودة إىل ملعب النرص
يعود فريقا ريال مدريد وأتلتيك بلباو ،إلى ملعب
نادي النصر ،اليوم ،ألداء التدريب اخلتامي ،استعدادًا
لصدامهما غ ًدا ،في نهائي كأس السوبر اإلسباني.
ويبدأ بلباو مرانه عند الـ 06:00مسا ًء ،وبعده بساعتني

تنطلق حتضيرات ريال مدريد .وعن بعد ،يعقد مدربا
الفريقني مؤمترهما الصحافي في ملعب امللك فهد
الدولي ،مسرح املواجهة .ويتحدَّث اإلسباني مارسيلينو
جارسيا تورال ،مدرب بلباوً ،
أول ،عند الـ  12:00ظهرًا،

قبل  45دقيقة من بداية كلمة اإليطالي كارلو أنشيلوتي،
مدرب الريال .وكان الريال تدرَّب أمس على ملعب
األمير فيصل بن فهد ،فيما ألغى بلباو تدريبه على
امللعب ذاته بسبب الظروف اجلوية.
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رقامن

يدعامن أنشيلويت

املدرب اإليطايل ال يخرس يف السعودية ..ويهيمن أمام بلباو

مواجهات أنشيلويت وبلباو

2013ـ2014
فاز 3ـ1
تعادل 1ـ1

2014ـ2015
فاز 5ـ0
خسر 0ـ1

2021ـ2022
فاز 1ـ0
فاز 2ـ1

صورة التقطت أمس ألنطونيو بينتوس ،اختصاصي اللياقة في ريال مدريد ،يقود
(رويترز)
تدريب عدد من العبي الفريق

إصابة رابعة

تقيص كارباخال

تُبعد إصابة رابعة اإلسباني دانييل كارباخال ،ظهير أمين فريق ريال مدريد األول لكرة
القدم ،عن “األبيض” ،خالل املوسم اجلاري.
وحسبما أعلن النادي امللكي ،أمس ،سيفتقد الفريق خدمات الالعب في نهائي السوبر
اإلسباني ،الذي يخوضه غ ًدا ضد أتلتيك بلباو ،على ملعب امللك فهد الدولي في الرياض،
بسبب التقاطه عدوى فيروس كورونا.
وغاب الظهير األمين عن فريقه في  3فترات خالل املوسم الذي بدأ أغسطس املاضي.
وأبعدته إصابة عضلية ،يعود تاريخ إصابته بها إلى أبريل  ،2021عن الريال ،أمام
ديبورتيفو أالفيش ،في جولة افتتاح الليجا .وخالل انتصار الريال 2ـ 1على فالنسيا
“السمانة”،
في خامس جوالت الدوري 19 ،سبتمبر ،داهمته إصابة في ربلة الساق
ّ
يوما للتعافي منها ،وفق إحصاء موقع “ترانسفير ماركت” .وفي منتصف
احتاج إلى ً 32
يوما ،حتى عاد عبر موقعة
26
املالعب
من
أقصته
أخرى
عضلية
إلصابة
ديسمبر ،تعرض
ً
كالسيكو نصف نهائي السوبر اإلسباني ،األربعاء املاضي ،التي غادرها قبل بداية وقتها
اإلضافي األول مباشرةً.

الشكوك تحيط

بأالبا وفاييخو

صورة التقطت أمس لكارلو أنشيلوتي ،مدرب ريال مدريد ،يتحدث إلى الثنائي البرازيلي إيدير ميليتاو ،المدافع ،وفينيسيوس جونيور ،الجناح ،خالل
(رويترز)
غدا 
حصة تدريبية خاضها الفريق على ملعب فيصل بن فهد،
ً
تأهبا لنهائي السوبر اإلسباني ً

تغطية  :عبد اإلله املرحوم وعيل الحدادي

تدعم إحصائيتان اإليطايل كارلو أنشيلويت ،مدرب فريق ريال
مدريد األول لكرة القدم ،خالل نهايئ السوبر اإلسباين ،الذي
يخوضه غدًا ،أمام أتلتيك بلباو ،عىل ملعب امللك فهد الدويل
يف الرياض.

وتتعلَّق اإلحصائية األولى بانتصار املدرب في املباراتني اللتني خاضهما
على األراضي السعودية ،خالل مسيرته التدريبية .ويعود انتصاره األول
إلى  7يناير  ،2003حني قاد ميالن اإليطالي ،فريقه السابق ،للفوز 3ـ 1على
عاما على تأسيسه
االحتاد في جدة ،في إطار احتفاالت األخير مبرور ً 75

عاما ،احتضنت الرياض انتصاره الثاني
“اليوبيل املاسي”.وبعد نحو ً 19
في السعودية ،عندما تغلَّب ريال مدريد ،فريقه ،على برشلونة ،األربعاء
املاضي ،بنتيجة 3ـ 2في نصف نهائي السوبر.
وتشير اإلحصائية الثانية إلى هيمنة املدرب على املواجهات التي جمعته
تاريخيا ببلباو .وسبق ألنشيلوتي مالقاة الفريق الباسكي  6مرات ،جميعها
ً
خالل فترتيه احلالية والسابقة مع ريال مدريد.
وخالل تلك املباريات ،حقق  4انتصارات ،وتعادل مرة واحدة ،وخسر في
مثلها .وتنتمي املواجهات الست إلى بطولة الدوري اإلسباني ،فيما يفتتح
نهائي السوبر سجلّ مبارياته ضد بلباو خارج “الليجا”.

الريال يستهدف االستحواذ
ركَّز اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،مدرب فريق
ريال مدريد األول لكرة القدم ،على االستحواذ،
خالل مران أمس ،الذي استضافه ملعب األمير
فيصل بن فهد “امللز” في الرياض ،حتضيرًا
خلوض نهائي السوبر اإلسباني غ ًدا.
وطبقً ا ملوقع النادي الرسمي على شبكة
وركضا
تضمن املران عمليات إحماء،
اإلنترنت،
ً
َّ
جماعيا ،إضافة إلى اجلوانب التكتيكية ،وعلى
ً
رأسها االستحواذ.
وانتهى املران مبناورة مصغّرة على جزء من
مساحة امللعب .في اإلطار ذاته ،اكتفى النمساوي
دافيد أالبا ،واإلسباني خيسوس فاييخو ،مدافعا
الفريق ،بأداء تدريبات في صالة اإلعداد البدني،
ملعاناتهما من اإلصابة .فيما دخل اإلسباني
دانييل كارباخال ،الظهير األمينً ،
صحيا،
عزل
ً
في فندق السكن ،بعد ثبوت إصابته بفيروس
كورونا.

تحضريات ريال
مدريد أمس

حتوم شكوك حول مشاركة
اإلسباني خيسوس فاييخو،
والنمساوي دافيد أالبا ،ثنائي
دفاع فريق ريال مدريد األول
لكرة القدم ،في نهائي السوبر
اإلسباني ،غ ًدا ،على ملعب امللك
فهد الدولي في الرياض .وطبقً ا
لتقارير صحافية إسبانية ،غاب
الثنائي ،أمس ،عن التدريب
قبل األخير للفريق ،استعدادًا
للنهائي .وأشارت صحيفة
“ديفينسا سنترال” اإلسبانية
إلى معاناة فاييخو من إصابة
في الفخذ ،فيما اتفقت املواقع
اإللكترونية الرسمية ألكثر من
مطبوعة أخرى،
على شكوى أالبا
من أوتار الركبة.
وجلس فاييخو
احتياطيا في
ً
نصف نهائي
البطولة،
األربعاء
املاضي ،فيما
خرج أالبا من
القائمة.

صورة التقطت أمس لمارسيلو ،ظهير أيسر الريال،
يستعرض بالكرة أمام زميليه إيسكو وسيبايوس،
(رويترز)
ثنائي الوسط

برييز يستفرس

استوقف اإلسباني فلورنتينو بيريز ،رئيس نادي ريال مدريد ،اإليطالي كارلو أنشيلوتي،
مدرب الفريق ،على هامش مران أمس ،لالطمئنان على حالة الالعبني.
وطبقً ا لكارلوس فورخانيس ،مراسل صحيفة “آس” اإلسبانية ،استفسر رئيس ريال مدريد
من أنشيلوتي حول وضع الفريق ،في ضوء إصابة دانييل كارباخال ،الظهير األمين،
بفيروس كورونا.
وكان بيريز وصل إلى الرياض ،األربعاء املاضي ،قبل ساعات من كالسيكو نصف نهائي
السوبر ،الذي حسمه ريال مدريد ملصلحته ،بنتيجة 3ـ ،2على حساب برشلونة.
ويستعد الفريق امللكي اإلسباني ملالقاة أتلتيك بلباو ،غ ًدا ،على ملعب امللك فهد الدولي ،في
املباراة النهائية.

جرت على
ملعب الملز
تضمنت
جوانب لياقية
وتكتيكية
أنشيلوتي ركز
على االستحواذ
اختتمت بمناورة
مصغرة

صورة التقطت أمس لكامافينجا ،العب وسط الريال ،وزميليه هازارد
(رويترز)
ورودريجو ،الجناحين ،أثناء التدريبات 

غاب عنها
أالبا وفاييخو
وكارباخال

صورة التقطت أمس لعدد من اإلعالميين يحاورون فلورنتينو بيريز ،رئيس نادي
تأهبا لنهائي السوبر
ريال مدريد ،على هامش الحصة التدريبية للفريق في الملز،
ً
(رويترز)
اإلسباني	

األحوال الجوية تلغي مران بلباو
تسبَّبت األحوال اجلوية التي شهدتها الرياض،
العاصمة السعودية ،أمس ،في إلغاء فريق أتلتيك
بلباو األول لكرة القدم ،تدريبه املسائي ،على ملعب
األمير فيصل بن فهد “امللز”.
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واستعاض عنه بإجراء تدريبات داخل صالة اللياقة
البدنية لفندق هيلتون جاردن ،مقر سكنه ،حسبما
أوضح النادي عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”.
واتخذ الفريق القرار أثناء توجهه إلى امللعب على منت

احلافلة اخلاصة به.
وتبقت للفريق حصة تدريبية واحدة ،ينتظر خوضها
اليوم على ملعب نادي النصر ،تأه ًبا ملالقاة ريال
مدريد ،غ ًدا ،في نهائي السوبر اإلسباني.

فشل  11عاما

فارق

يطارد حامل لقب السوبر
برشلونة آخر املتوجني بالبطولة مرتني متتاليتني

 21نقطة

تفصل  21نقطة فريق ريال
مدريد األول لكرة القدم عن
أتلتيك بلباو ،في املوسم
اجلاري من الدوري اإلسباني
“الليجا”.
ويحتل الريال صدارة الترتيب
برصيد  49نقطة ،جمعها من
 15انتصارًا ،وأربعة تعادالت،
إضافة إلى هزميتني.
تاسعا
بلباو
من جهته ،يقف
ً
بـ  28نقطة ،بعد تسجيله ستة
انتصارات ،و 10تعادالت ،و5
هزائم ،خالل مبارياته الـ .21

الرتجيحية

غائبة

برشلونة يفوز

1993
برشلونة يخسر

1997
برشلونة يخسر

2006
برشلونة يفوز

2010
برشلونة يفوز

حامل لقب السوبر يف النسخة التالية

1992

تخلو نسخة كأس السوبر
اإلسباني احلالية من ركالت
الترجيح ،التي سبق لها حسم
مباراة واحدة في كل من
النسختني السابقتني.
وانتهت مباراتا نصف النهائي
دون اللجوء إلى الترجيح ،إذ
فاز ريال مدريد على برشلونة،
األربعاء املاضي3 ،ـ ،2بعد
التمديد لوقتني إضافيني،
وجتاوز أتلتيك بلباو عقبة
أتلتيكو مدريد ،أمس األول،
بهدفني مقابل هدف واحد.
وفي النسخة املاضية ،احتاج
برشلونة إلى هذه الركالت
لعبور ريال سوسيداد في
نصف النهائي.
أما في نسخة 2019ـ،2020
فحسمت الترجيحية املباراة
النهائية ملصلحة ريال مدريد
على حساب أتلتيكو مدريد.
وفي حال متكن ريال مدريد
أو بلباو من الفوز في نهائي
الغد خالل الوقتني األصلي
أو اإلضافي ،فستكون نسخة
2021ـ 2022األولى التي
تغيب عنها ركالت الترجيح
منذ اعتماد مشاركة  4فرق في
السوبر اإلسباني.

2011

افتكاك

برشلونة يفوز

الثالث

2012
برشلونة يخسر

2017
برشلونة يخسر

2019ـ2020
برشلونة يخسر

2020ـ2021
ريال مدريد يخسر

صورة التقطت أمس ألسيير فيالليبري ،مهاجم فريق أتلتيك بلباو األول لكرة القدم ،وأحد زمالئه ،متجهين من الحافلة إلى الفندق بعد إلغاء التدريب بداعي األحوال الجوية

تغطية :عبد اإلله املرحوم وعيل الحدادي

يواجه فريق أتلتيك بلباو األول لكرة القدم ،خالل نهايئ
ما ،تتمثَّل يف عجز
السوبر اإلسباين ،غدًا ،عقبة عمرها  11عا ً
حاميل اللقب عن االحتفاظ به لعامني متتاليني.

ويصطدم بلباو ،حائز النسخة املاضية من السوبر ،بريال مدريد ،في

نهائي البطولة ،على ملعب امللك فهد الدولي في الرياض.
وجنح حاملو لقب البطولة في تكرار اإلجناز ذاته خالل العام التالي،
 4مرات فقط ،آخرها .2011
وفي املرات األربع ،كان برشلونة هو املدافع عن لقبه ،في البطولة
مبسمى السوبر اإلسباني عام .1982
التي انطلقت للمرة األولى
َّ

الطرد..

حالة ثابتة سنو ّيا
حافظت بطولة السوبر
اإلسباني على تسجيل حالة
طرد واحدة على األقل في
منافساتها ،منذ رفع عدد
املشاركني فيها إلى  4فرق.
وشهدت النسخة اجلارية،
التي حتتضنها الرياض ،بطاقة
حمراء لألوروجوياني خوسيه
ماريا خيمينيز ،مدافع أتلتيكو
مدريد ،نالها خالل خسارة
فريقه 1ـ 2من أتلتيك بلباو،
أمس األول ،في نصف النهائي.
وفي النسخة املاضية ،تعرض
األرجنتيني ليونيل ميسي ،جنم
برشلونة السابق ،للطرد خالل
مباراتها النهائية التي خسرها
فريقه 2ـ 3أمام بلباو.
وسبق لألوروجوياني
فيديريكو فالفيردي ،العب
أيضا تلقي
وسط ريال مدريدً ،
العقوبة ذاتها في نهائي نسخة
2019ـ ،2020التي استحدثت
النظام احلالي للبطولة.

صورة التقطت أمس األول لجيليرمو كوادرا ،الحكم اإلسباني ،أثناء إشهاره بطاقة
(الفرنسية)
حمراء أقصت خيمينيز ،مدافع أتلتيكو مدريد ،أمام بلباو

(تويتر أتلتيك بلباو)

ومنذ فوز أبناء مقاطعة كاتالونيا بألقاب  2009و  2010و2011

تواليا ،الزمت الهزائم بطل السوبر في النسخة التالية .وبدأت
ً
السلسلة بثالث هزائم متتالية لبرشلونة في نسخ  ،2012و،2017
ثم ريال مدريد املوسم املاضي .وبصفة عامة ،جترَّد
و2019ـَّ ،2020
بطل السوبر من لقبه ،بتلقي خسارة في النسخة التالية 6 ،مرات.

يفتك فريق أتلتيك بلباو األول
ّ
لكرة القدم ثالث مراكز ترتيب
تاريخيا بالسوبر
املتوجني
ً
اإلسباني ،في حال انتصاره
غ ًدا على ريال مدريد في نهائي
حاليا
البطولة .ويتشارك بلباو
ً
املركز الثالث مع ديبورتيفو
الكورونيا ،برصيد  3ألقاب لكل
منهما.
وعرقل الفريق الباسكي محاولة
أتلتيكو مدريد ملعادلة رصيد
ألقابه ،عبر التغلب عليه 2ـ 1أمس
األول في نصف نهائي النسخة
اجلارية.
ويحتل برشلونة صدارة
املتوجني ،برصيد  13لق ًبا،
متفوقًا على ريال مدريد ،أقرب
مالحقيه ،بفارق لقبني.

جارسيا

يتصدر  5هدافني
يحظى خمسة من العبي
فريق أتلتيك بلباو األول
لكرة القدم احلاليني ،بسجل
تهديفي في مرمى ريال
مدريد ،الذي ينافسهم غ ًدا
على لقب السوبر اإلسباني.
ويتصدَّر راؤول جارسيا،
العب الوسط ،اخلماسي،
بهزّه شباك الريال مرتني من
قبل.
جح جارسيا بهذين
ور َّ
الهدفني كفّ ة بلباو في نصف
نهائي النسخة املاضية من
البطولة.
وميلك زمالؤه أندير كابا،
وأوهيان سانسيت ،وإيكر
مونياين ،ثالثي الوسط،
وإينياكي ويليامز ،املهاجم،
هدفًا واح ًدا في مرمى الريال.
ويحضر الالعبون اخلمسة
حاليا في الرياض ،تأه ًبا
ً
للمواجهة التي يستضيفها
ملعب امللك فهد الدولي.

صورة التقطت أمس األول إلينياكي ويليامز ،مهاجم أتلتيك بلباو ،يحتفل مع والدته بعد
(رويترز)
الفوز على أتلتيكو مدريد في ملعب الملك فهد

بني كأسني

www.arriyadiyah.com
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يفتح فريق أتلتيكو مدريد ملف كأس ملك إسبانيا،
بعدما أقصاه أتلتيك بلباو أمس األول في الرياض من
نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني.

ويبدأ أتلتيكو مدريد ،اليوم ،حتضيراته امليدانية ملواجهة
ريال سوسيداد ،األربعاء املقبل ،ضمن دور الـ 16
لكأس ملك إسبانيا .يلعب الفريق املدريدي املباراة
علما أنه فاز “5ـ ”0على أرض فريق رايو
خارج أرضهً ،

«التهام« و«رضبة» ..ونيكو أمريا

سيميوين
اإليطايل
يهدد
األرجنتيني

الرياض ـ أحمد الخلف

دييجو سيميوين
مع أتلتيكو مدريد
العبًا

مثّل الفريق فرتتني

األول من  1994إلى 1996
الثانية من  1999إلى 2003
زامل سيميوني إنزاجي في الثانية

مدربًا
يقود الفريق منذ أواخر 2011
فاز بـ  8بطوالت محلية وأوروبية

صورة التقطت أمس األول لألرجنتيني دييجو سيميوني ،مدرب فريق أتلتيكو مدريد ،خالل مواجهة أتلتيك بلباو على ملعب الملك فهد الدولي في
تصوير :سعد العنزي
الرياض ضمن نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني

قفز مصري األرجنتيني دييجو سيميوين ،مدرب أتلتيكو مدريد،
إىل الواجهة ،تزام ًنا مع خروج فريقه أمس األول من كأس السوبر
اإلسباين لكرة القدم عىل يد أتلتيك بلباو.

ت
ونشرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” اإليطالية ،أمس ،معلوما ٍ
محليا ،بخدمات اإليطالي
تفيد باهتمام أتلتيكو مدريد ،الذي يعاني تذبذبًا
ً
سيميوني إنزاجي ،مدرب فريق إنتر ميالن في بالده .وفيما رفع إنزاجي
كأس السوبر اإليطالي األربعاء املاضي على حساب يوفنتوس ،ودّع دييجو
سميوني وفريقه ،أمس األول ،نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني،
التي تستضيفها الرياض ،باخلسارة 1ـ 2من بلباو .ويقود سيميوني
أتلتيكو مدريد منذ أكثر من  10أعوام .وميتد عقده حتى صيف  .2024لكن
الصحيفة اإليطالية أفادت ،عبر موقعها اإللكتروني ،بتلقّ ي الدائرة احمليطة
مبدرب إنتر ميالن استطال ًعا عنه من النادي اإلسباني ،وآخر من األملاني
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أصداء السوبر..

بعد الهزمية..

الرياض ـ الرياضية

ماخاداوندا ضمن دور الـ  32للبطولة .وبعد الكأس،
يعود فريق األرجنتيني دييجو سيميوني ،املدرب ،إلى
منافسات الدوري ،الذي فاز به املوسم املاضي ،عبر
مواجهة فالنسيا في  22يناير اجلاري ضمن اجلولة .22

رالف راجننيك ،املدرب املؤقت لفريق مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
واستدركت الصحيفة “ال شيء ملموس حتى اآلن” .في الوقت ذاته ،أشارت
حاليا ملف التجديد مع إنزاجي ،الذي حضر الصيف
إلى تسكني اإلنتر ً
املاضي بعق ٍد ينتهي صيف  .2023وطبقً ا لها ،يؤجل النادي مباحثات
يعجل به إذا حسم إنزاجي لقب الدوري
التجديد حتى الصيف املقبل ،وقد ّ
اإليطالي .ويتقاضى املدرب اإليطالي 3ماليني يورو صافية سنويًا .وميتلك
ناديه ،وفق الصحيفة ،خط ًة ملنحه عق ًدا جدي ًدا حتى  2025ومضاعفة
راتبه إلى  6ماليني صافية .وحتدثت الصحيفة ذاتها عن اهتمام راجننيك
بإنزاجي ،في إطار بحثه عن مدرب دائم للفريق اإلجنليزي .وينتهي عقد
األملاني الصيف املقبل ،لكنه سيبقى داخل النادي موسمني آخرين في
ب استشاري.
منص ٍ
وفي التسيو اإليطالي ،تزامل دييجو سيميوني وسيميوني إنزاجي الع َبني
لـ  4مواسم ،من  1999إلى .2003

إصابتان..

تصدَّر عبور فريق أتلتيك
بلباو إلى نهائي كأس
السوبر اإلسباني لكرة
صحف
القدم أغلفة
ٍ
إسبانية ع ّدة ،أمس،
مع استمرار التغطيات
اإلعالمية للبطولة اجلارية
في السعودية للمرة
الثانية.
وعنونت صحيفة “ماركا”
الرياضية بكلمتي “التهام
األتليتي” ،في إشار ٍة إلى
أتلتيكو مدريد الذي
خسر “1ـ ”2من بلباو
مساء أمس األول.
ووصفت صحيفة
“آس” الرياضية
اإلسباني نيكو
ويليامز ،صاحب
هدف الفوز على أتلتيكو
مدريد ،بـ “األمير
ويليامز”.
بدورها ،وصفت صحيفة
“ 20مينوتوس” العامة
عبور بلباو بـ “ضربة
لألتليتي” ،مبرزةً متكن
بلباو من العودة في
النتيجة ليتأهل ملالقاة
ريال مدريد في املباراة
النهائية غ ًدا.
وتَص ُدر الصحف
الثالث من
مدريد ،العاصمة
اإلسبانية.
وفي إقليم الباسك،
الذي يضم مدينة بلباو
شمالي إسبانيا ،احتفت
ّ
الصحف بفوز أتلتيك
بلباو.
وعنونت صحيفة “إل
كوريو” بثالث كلمات
“اآلن إلى مدريد”.
واختارت صحيفة “ديا”
عنوان “عودة البطل”،
إذ يدافع فريق بلباو
عن لقبه ،بعد حصده
البطولة ذاتها قبل
عام.
وتطرقت صحف
إقليم كاتالونيا،
الذي ينتمي له فريق
برشلونة ،إلى نتيجة
مباراة أتلتيكو مدريد
وأتلتيك بلباو.
ونشرت صحيفة “موندو
ديبورتيفو” صورة كبيرة
إلينياكي ونيكو ويليامز،
مهاجمي بلباو ،وكتبت
عليها “نحن عائلة” ،في
إشار ٍة كونهما شقيقان.
وكتبت صحيفة
“سبورت” عن بلباو
“صنع املفاجأة
وصعد إلى
النهائي”.
كان برشلونة
غادر السوبر
اإلسباني ،مساء
األربعاء املاضي ،على يد
ريال مدريد “3ـ.”2

انقسام

خسارة إضافية

إسبان الكرة السعودية

ُم ِني فريق أتلتيكو مدريد بانتكاسة
أخرى ،أضيفت إلى مغادرته نصف
نهائي كأس السوبر اإلسباني أمس
األول في الرياض.
وأفاد النادي املدريدي ،بعد اخلسارة
أمام أتلتيك بلباو ،بتعرض اثنني من
عناصره األساسية لإلصابة ،هما
اإلسباني ماركوس يورينتي والفرنسي
جيفري كوندوجبيا ،العبا الوسط.
بيان مقتضب وتصريح ،كشف
وعبر ٍ
النادي واألرجنتيني دييجو سيميوني،
مدربه ،عن سر استبدال الالع َبني خالل
املواجهة .وهاجمت آالم في العضالت
كوندوجبيا .فيما شعر زميله بانزعاج
في األلوية “األرداف” وخرج في تبديل
احترازي .ويتطلع يورينتي إلى بلوغ
اجلاهزية التامة قبل مواجهة ريال
سوسيداد األربعاء املقبل ضمن ثمن
نهائي كأس ملك إسبانيا .فيما يتعرف
سيميوني ،عندما يعود فريقه إلى
التدريبات اليوم في مدريد ،على حالة
كوندوجبيا.

ينقسم اإلسبان في أندية كرة القدم السعودية
بني طرفي نهائي كأس السوبر اإلسباني ،الذي
تستضيفه الرياض غ ًدا.
وفيما يشجع ألفارو ميدران ،العب وسط
التعاون ،نادي ريال مدريد ،الذي نشأ فيه ،يدعم
إياجو هيريرين ،حارس مرمى الرائد ،أتلتيك
قادما
بلباو ،النادي الذي غادره الصيف املاضي ً
إلى القصيم.
ب مماثل ،مييل داني سواريز ،مدافع
لسب ٍ
أبها ،إلى ريال مدريد ،لتمثيله الفريق الرديف
للعمالق اإلسباني.
وفي الوحدة ،املنافس في دوري الدرجة
األولى ،يتوقَّع مقربون من ألبرتو بوتيا،
املدافع ،تشجيعه فريق أتلتيك بلباو ،لكن
ليس بدافع حب األخير .وترعرع بوتيا داخل
الفئات السنية لنادي برشلونة ،الغرمي األزلي
لريال مدريد والطرف اآلخر لكالسيكو الكرة
اإلسبانية .وليس معروفًا إلى أي جهة سيميل
بابلو ماشني ،مدرب الرائد ،مع خلو مسيرته
الرياضية ،الع ًبا ومدربًا ،من ارتباط بريال
مدريد أو بلباو أو حتى برشلونة على طريقة
بوتيا.

جدة  -عبد الغني عوض

الرياض ـ الرياضية

ماركوس يورينتي
العب وسط وظهير أيمن

جيفري كوندوجبيا
العب وسط وقلب دفاع

صورة التقطت أمس األول لإلسباني ماركوس يورنتي ،العب أتلتيكو مدريد،
يستلم الكرة خالل مباراة نصف نهائي السوبر اإلسباني أمام أتلتيك بلباو
تصوير :سعد العنزي


صورة التقطت األربعاء الماضي لإلسباني ألفارو ميدران ،العب وسط
فريق التعاون السعودي ،يتابع كالسيكو ريال مدريد وبرشلونة في
(صورة خاصة بالرياضية)
كأس السوبر عبر الحاسب اللوحي

 22فيديو توثق الفرحة
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ركزت منصات أتلتيكو بلباو على توثيق فرحة االنتصار
على أتلتيكو مدريد والتأهل إلى نهائي كأس السوبر
اإلسباني من خالل احملتوى املرئي .ونشرت احلسابات

 12مقطع فيديو من فرحة العبي الفريق األول لكرة
القدم في امللعب مع بعضهم واجلماهير .كما رصدت
كواليس املباراة منذ مغادرة الالعبني الفندق واللحظات
التي سبقتها وأجواء احلماس.

وقت االسرتخاء

بث حساب أتلتيك بلباو عبر تويتر مقطع
فيديو لالعبي الفريق األول لكرة القدم
داخل حوض السباحة بمقر سكنهم وعلق
ً
قائل “وقت استرخاء العضالت لالعبين
األساسيين في مباراة أتلتيكو مدريد”.

ظهور الرئيس

الثقافة السعودية
تجذب منصات إسبانيا

تحدثت عن الرتفيه والسياحة قبل نهايئ السوبر

الرياض  -أسعد حسن

أطل اإلسباني لوكاس فاسكيز
والفرنسي إدواردو كامافينجا العبا ريال
مدريد عبر حسابيهما على فيسبوك
وإنستجرام بصور مع فلورنتينيو بيريز
رئيس النادي قبل الحصة التدريبية.

لحظة املعجبني

استعرض البرازيلي روبيرتو كارلوس
المسؤول اإلداري في نادي ريال مدريد عبر
حسابه على إنستجرام فيديو من التقاط
بعض المعجبين صورًا معه في الفندق.

تصديات كورتوا

نشر حساب ريال مدريد عبر سناب شات
مقطع فيديو لتصديات البلجيكي
كورتوا حارس مرمى الفريق األول لكرة
القدم في مباراة برشلونة وعلق بقوله
“العمالق البلجيكي”.

نهايئ جديد

شارك البرازيلي كاسميرو العب فريق ريال
مدريد األول لكرة القدم متابعيه عبر تويتر
بصور من مشاركته في الحصة التدريبية
لفريقه أمس وعلق بقوله “اكتمل يوم آخر
من العمل ..اقتربنا من نهائي جديد”.

سلطت املنصات اإلسبانية
عرب “تويرت” موقع التواصل
االجتامعي ونسخها
اإللكرتونية وايضا حسابات
مراسليها ،الضوء عىل
جوانب مختلفة من الثقافة
السعودية عىل هامش
تغطية مباريات السوبر
اإلسباين الذي يختتم غدا
يف الرياض.

وأشارت صحيفة سبورت
الكاتالونية واسعة االنتشار
إلى أن الرياض تضم مباني
عمالقة ومراكز تسوق فاخرة،
مع وجود جميع املاركات
العاملية مع انتشار اجلرافات
بشكل كبير لبناء فنادق ومبان
جديدة ،مؤكدة في تقرير
مطول أن العاصمة أصبحت
منفتحة بشكل كبير على
السياحة والترفيه وتضم
مختلف اجلنسيات ،مضيفة “ال
متيز مواطنيها عن البقية إال
مبالبسهم املعروفة”.
وتطرقت صحيفة “آس” إلى

الزخم الكبير الذي صنعه
اجلمهور في امللعب من
خالل حضورهم بقمصان
الفريقني ،إلى جانب نشرها
صورًا جلمهور يشجع أتلتيكو

مدريد وأتلتيك بلباو مؤكدة أن
أيضا لديهما جماهير
الفريقني ً
في الرياض.فيما استعرض
كارلوس فورجانيس مراسل
الصحيفة عبر حسابه على

الصحف اإلسبانية التي واكبت السوبر
أس

سبورت

ماركا

الموندو

حسابات
المراسلين

إينيايك ونيكو

“تويتر” ،احلضور الكبير
للعائالت في امللعب ملتابعة
املباريات ،وإنشاء فرق لكرة
القدم النسائية وتنظيم بطولة
خاصة بهن.
ووصفت صحيفة “ماركا”
اجلمهور السعودي بالشغوف
والعاشق لكرة القدم ،إذ نشرت
عبر حسابها فيديو ملشجعني
قائلة عنهم “عشنا جنون
التشجيع في الرياض” ،فيما
نشر ماترا جارسيا موفدها
صورًا من مقر سكن البعثات
أشار فيها إلى االهتمام بأدق
التفاصيل من خالل صنع أجواء
السوبر فيها.
أما صحيفة “املوندو” فقد
استعرضت األحداث الرياضية
التي استضافتها السعودية مع
التركيز على رالي داكار.
وكانت الصحف األربع األكثر
انتشارًا في إسبانيا قد نقلت
أجواء السوبر من الرياض عبر
احملتوى املرئي في حساباتها
على تويتر وإنستجرام
وفيسبوك وسناب شات.

أبرز املواضيع
شغف الجمهور
تطور الرياض

زخم السياحة
الحضور النسائي

حسابات أتلتيكو

يشدان املتابعني بفرحة والدتهام

تغيب بعد الخسارة

حظي مقطع الفيديو الذي نشرته حسابات نادي أتلتيك بلباو ،على
منصات التواصل االجتماعي ،للحظة فرحة اإلسبانيني إينياكي
ونيكو ويليامز ،العبي الفريق األول لكرة القدم ،مع والدتهما
باالنتصار على أتلتيكو مدريد والتأهل إلى نهائي كأس السوبر
اإلسباني بتفاعل كبير.
وأظهر مقطع الفيديو إينياكي املهاجم  ،ونيكو اجلناح ،يبحثان عن
مكان وجود والدتهما التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب امللك
فهد الدولي ،وبعدما شاهداها ذهبا إليها وكانت وقتها تصرخ
عال من الفرحة ،وكانت حتاول معانقتهما على الرغم من
بصوت ٍ
وجودها خلف السياج.
وجمع الفيديو أكثر من  1.2مليون مشاهدة عبر منصات النادي في
تويتر وإنستجرام وفيسبوك ،بينما كان التفاعل معه كبيرًا في تويتر
بالردود على موقف األم.

توقفت حسابات نادي أتلتيكو
مدريد عبر منصات التواصل
االجتماعي من نشر أي محتوى
متعلق مبباراة الكالسيكو التي
خسرها الفريق األول لكرة
القدم أمام أتلتيكو بلباو ألكثر
من  19ساعة.
وكان آخر محتوى عن السوبر
تصريحا لألرجنتيني دييجو
ً
سيميوني مدرب الفريق عند
الـ  2:00فجر اجلمعة ،بينما لم
أيضا صورًا ملغادرتهم
ينشروا ً
الرياض.

الرياض  -الرياضية
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بعد  7أيام ووسط مشاركة  100عالمة تجارية

سامي القرشي
@samialqorashi

رصاع املساحات
واالستديوهات

فواتير
الكفاءة والوفاة كلها شهادات ،وإحياء
جماهير األهلي ملدرج ناديها أفضل بكثير
من وفاته ،وكل الطموح دعم وزاري يعيد
احلياة والروح في قضية (كنو) ستكون
عقوبة اإليقاف عن التسجيل لفترتني أو
حتى عشر غير مؤثرة ملن جمع أخضر
ويابس التعاقدات (شيكات وإيقافات).

5

اختتم أمس
قدم أكثر

من 19

فعالية يوميًا

شاركت فيه

100

عالمة تجارية

جرى على حلبة
ديراب في الرياض
على مساحة

1.7

مليون متر مربع

صور التقطت أمس لعدد من الفعاليات المصاحبة للكرنفال الدولي السعودي للسيارات “أوتوفيل” من تحدي بيجو للسيدات ،وعروض الكارتينج ،وتجربة القيادة على الطرق الوعرة وعروض
(المركز اإلعالمي ـ أوتوفيل)
الدرفت 

تغطية :سعد الفراج

قدم الكرنفال الدويل السعودي للسيارات
“أوتوفيل” خمسة عروض لقيادة الكارتينج
عىل حلبة ديراب غرب الرياض ،أمس ،يف
ختام الكرنفال ،الذي استمر  7أيام وشهد
مشاركة نحو  100عالمة تجارية.

وبدأت أولى سباقات الكارتينج ،التي خصصت
عاما في الـ  02:00ظهرًا،
لألعمار فوق الـ ً 18
واستمرت ملدة  60دقيقة ،وجاء السباق الثاني
في الـ  08:00مساء .وتواصلت بقية العروض
متتالية ملدة  60دقيقة.
وتعد الكارتينج نو ًعا من أنواع سباق سيارات

تعليم األطفال..

الكرنفال
السعودي
الدولي للسيارات
“أوتوفيل”

فعاليات ودروس

شهدت املنطقة اخلاصة باألطفال في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات
“أوتوفيل” حضور عدد كبير من األطفال برفقة عائالتهم للمشاركة في تعليم
قيادة السيارات.
وقدمت املنطقة عددًا من الفعاليات الترفيهية لألطفال ،مثل كارتينج األطفال،
وسيارات التحكم عن بعد ،إضافة إلى عدد من الدروس لشرح آلية استخدام
أدوات القيادة ،وتعليمهم اإلشارات املرورية.
ومن الفعاليات املصاحبة ،التي قدمها الكرنفال ،أمس ،في اليوم األخير من
معرض كونكورس ،الذي يعرض أفضل السيارات في العالم ،ويتجاوز عددها
 20سيارة ،جائت احلفالت الغنائية و”بوبجي ستورم” و”روبوت” ،وأخيرًا
“ڤايرل ميوزك”.

ساعات..

تطرب الجمهور

أحيا مسلم وأحمد بتشان ورامي
جمال ،الفنانون املصريونً ،
حفل
غنائيا ،أمس ،ضمن الفعاليات
ً
املصاحبة للكرنفال الدولي
السعودي للسيارات “أوتوفيل”،
الذي جرى على حلبة ديراب غرب
الرياض ،واستمر  5ساعات.
وأعرب لـ “الرياضية” مسلم،
الفنان املصري ،عن سعادته
الكبيرة بإحياء أولى حفالته
ومقدما
الغنائية في الرياض،
ً
شكرة جلميع املنظمني واحلضور
الكبير ،كما أوضح أحمد بتشان،
الفنان ،أن اجلهور الكبير كان
سب ًبا في جناح احلفل ،بتفاعلهم
الرائع.
وحول الكرنفال ،بني الفنانون
أن ما لفت انتباههم هو تنوع
السيارات وتاريخها القدمي،
إضافة إلى العروض املقدمة،
مثل الدريفت ،ومضمار السرعة،
مبشاركة عدد من الدراجات
النارية.

مع أربع عجالت صغيرة وبسيطة ،ويتم السباق
على حلبة صغيرة ،وتعد عادة خطوة أولى في
عالم رياضة احملركات ،وتصل سرعتها إلى نحو
 250كيلومترًا في الساعة .كما نظم الكرنفال
 18فعالية أخرى في اليوم اخلتامي ،تنوعت
بني التعليمية ،وعرض السيارات الكالسيكية

والرياضية ،إضافة إلى عروض الدرجات
النارية ،وجولة برفقة أشهر سائقي الراليات.
كما قدم الكرنفال فعالية خاصة بالسيدات،
بتحدي بيجو ،التي تتيح للسيدات ركوب
السيارة على حلبة الدرفت ،وتقدمي عروض
وسط تطبيق إجراءات السالمة.

صورة التقطت أمس لمسلم الفنان المصري خالل الحفل الغنائي ضمن
(المركز اإلعالمي ـ أوتوفيل)
فعاليات “أوتوفيل”

خصص منطقة
خاصة باألطفال
تتضمن فعاليات
ترفيهية
وتعليمية

صورة التطقت أمس لطفلين خالل قيادتهما سيارتين في المنطقة الخاصة باألطفال
(المركز اإلعالمي ـ أوتوفيل)


كارتينج األطفال،
وسيارات التحكم
عن بعد ،ودورسًا
تعليمية

منطقة خاصة باألطفال

كلنا يتذكر تلك السنوات ،التي سيطر فيها
اإلعالم الورقي على املشهد الرياضي
تأثيرًا ،بل وتدميرًا ألندية كانت لها
سطوة االمتالك وعلى حساب أندية
أخرى لم تدرك قيمة اإلعالم في حينه
ليكتب املالكون التاريخ.
ثم وبعد زمن عشنا االنحسار الكبير
لإلعالم الورقي على حساب املد الهائل
لإلعالم املرئي ،وتأثير البرامج في كل
القنوات ،والتي أطبقت قبضتها على
املشهد بالكامل وأصبحت تصدر الرأي
العام للخلف واألمام.
واليوم وفي ظل الثورة العظيمة ملواقع
التواصل أصبحت القنوات والبرامج
تخاف ذات املصير الذي حلق باإلعالم
الورقي ،وعلى يد استديوهاتها ومقدميها
وضيوفها ،وعلى طريقة املثل القائل لكل
زمان دولة ورجال.
واضحا
ا
ب
رع
تشكل
مساحات تويتر
ً
ً
للبرامج التلفزيونية حقيقة يدركها
القائمون على تلك القنوات والبرامج
وسيل املشاهدين ،الذي يتسرب من
القنوات وباجتاه املساحات هو رأس املال
الذي بدأ ينضب.
فقط عليكم أن متسكوا بالورقة والقلم
وجتمعوا عدد املتواجدين من اجلماهير
في املساحات أثناء حديث االستديوهات
لتدركوا حجم التوجة اجلديد والذي ال
شك أنه يغيض منابر اإلعالم دون شك
وكالم.
األسباب بسيطة فإذا كانت البرامج
الرياضية تنحصر في آرائها على الرأي
ً
وعمل ملصلحة
وتوجها
األوحد إعدادًا
ً
أندية دون أخرى فإن املساحات مفتوحة
ومتاحة لكل األندية واآلراء للجميع دون
سياسة قطيع.
بل إن مساحات تويتر أفرزت للوسط
اإلعالمي والرياضي محاورين ومحللني
وأصحاب رأي يتفوقون على أسماء
إعالمية مل املشاهد من أطروحاتها
الركيكة واملتكررة وطيلة أعوام كان فيها
وأقالما.
التعصب دفاترًا
ً
خالصة القول إن االحتكار الواضح
للقنوات وبرامجها التلفزيونية هو دافع
كبير للجماهير للذهاب إلى البدائل
التي تضمن رفع الظلم واالستهداف
لها وألنديتها ،وعلى طريقة (سمعناكم
سنني وجاء رد الدين).

الكرنفال الدويل السعودي للسيارات «أوتوفيل»

الوقت مير وتتواىل السنني وتتغري
األمور معها باتجاهات نتوقعها أحيانًا
وال نتوقعها أحيانًا أخرى والشأن
اإلعالمي تتبدل أحواله باتجاه املتوقع
والال متوقع وهو األمر الذي ال ميكن
إال أن يصنف طبيع ًيا وأن قاومناه.

الشعر والرسم..
يزينان الدراجات

حضرت شركة “تقنيون اجلنوط” في
الكرنفال الدولي السعودي للسيارات
“أوتوفيل” ،الذي اختتم ،أمس ،على حلبة
ديراب غرب الرياض ،بعدد من الدراجات
النارية واخلوذ ،إضافة إلى جنوط
السيارات .وبدأت الشركة احلضور في
عاما ،وتتيح لهواة
السعودية قبل ً 15
الدراجات والسيارات إضافة متميزة
على سياراتهم ودراجتهم النارية
ومستلزماتها .وأوضح لـ “الرياضية”
فراس الذياب ،أحد املنظمني في اجلناح
اخلاص بالشركة“ :أن خدماتهم تقدم عبر
جوانب عدة ،منها الرسم على الدراجات
النارية ،والكتابة باخلط العربي ،إضافة
إلى تقدمي رش جنوط السيارات”.
وأضاف“ :إن هواة السيارات والدراجات
النارية يعشقون التميز مبمتلكاتهم،
ونقدم لهم عبر فنانني تشكيليني الرسم
وكتابة الشعر واحلروف العربية
واإلجنليزية”.
واختتم حديثة حول اإلقبال على
الكرنفال ،وأكد أن التنظيم رائع ،خاصة
أن اإلقبال من املهتمني فاق التوقعات.

صورة التقطت أمس لدراجة نارية كتب عليها أبيات شعر إضافة لرسم بعض الحروف
(صورة خاصة بالرياضية)
العربية

تحد ثالث
نيجرييا والسودانّ ..
جاروا ـ الفرنسية
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مرص

يسعى املنتخب النيجيري األول لكرة القدم إلى
حسم تأهله مبكرًا عندما يالقي السودان في جاروا،
اليوم ،ضمن اجلولة الثانية من منافسات اجملموعة

www.arriyadiyah.com

الرابعة للنسخة الـ  33من نهائيات كأس األمم
اإلفريقية لكرة القدم اجلارية في الكاميرون.
وهذه املواجهة الثالثة بني نيجيريا والسودان
في الكأس القارية ،وحسم األخير املباراة األولى

برباعية نظيفة عام  ،1963وثأر األول 1ـ 0في
نسخة  .1976وقدَّم املنتخب النيجيري أحد أفضل
العروض في البطولة عندما تغلَّب على مصر في
اجلولة األولى.

تخىش
كابوس
2004
اليوم ..تواجه غينيا بيساو
بطموح استعادة التوازن
جاروا ـ الرياضية

يخطط املنتخب املرصي األول لكرة القدم عىل تجنب
سيناريو  2004عندما يالقي غينيا بيساو ،اليوم ،يف
جاروا يف الجولة الثانية من منافسات املجموعة الرابعة
للنسخة الـ  33من نهائيات كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم
يف الكامريون.

وسيحاول املنتخب املصري ،صاحب الرقم القياسي في عدد األلقاب
اخمليبة أمام نيجيريا
اإلفريقية “سبع مرات” ،استعادة توازنه بعد اخلسارة ِّ
0ـ 1في اجلولة األولى ،وحتاشي الوداع املبكر على غرار ما حدث في 2004
بعد أن خسر من زميبابوي واجلزائر ،قبل أن يتعادل سل ًبا مع الكاميرون،
ويخرج من دور اجملموعات.
وظهر “الفراعنة” مبستوى ضعيف أمام نيجيريا ،ليتعرَّض إلى اخلسارة
األولى في دور اجملموعات منذ  18عا ًما ،وحتدي ًدا عام  2004في تونس
عندما سقط أمام اجلزائر 1ـ 2في اجلولة الثانية.
تواليا “ 12فوزًا وأربعة
مباراة
ومنذ تلك الهزمية ،لم تخسر مصر في 16
ً
تعادالت” ،قبل السقوط أمام نيجيريا ،الثالثاء املاضي.
ً
معزول
وكان محمد صالح ،جنم مصر وليفربول،
في خط الهجوم بعدما أشركه البرتغالي كارلوس
كيروش ،مدرب املنتخب ،في مركز قلب الهجوم ً
بدل
من مكانه االعتيادي جنا ًحا أمي َن ،حيث يبلي بال ًء
حسنًا ،ويفرض نفسه بوصفه أحد أفضل الالعبني
في العالم .ويعاني صالح ،الذي يبلغ من العمر 29
عا ًما وسجل  54هدفًا لليفربول منذ املوسم املاضي،
للوصول إلى املستويات نفسها مع منتخب بالده ،إذ
يسجل أي هدف ملصر في املباريات الست األخيرة،
لم
ِّ
حيث صام عن التهديف في التصفيات املؤهلة إلى
مونديال . 2022
صالح
كأس األمم اإلفريقية
السبت  15يناير 2022

نيجيريا

التوقيت

07:00

السودان

السبت  15يناير 2022

غينيا بيساو

التوقيت

10:00

مصر

صورة التقطت أمس لزكريا أبو خالل العب المغرب يحتفل مع منير الحدادي بتسجيل الهدف الثاني

ثنائية
تصعد باملغرب

سلبية وصدارة

بني السنغال وغينيا
بافوسام ـ األملانية

تعادل املنتخب السنغالي األول لكرة القدم مع نظيره الغيني سل ًبا في املباراة التي جمعتهما ،أمس،
ضمن اجلولة الثانية من منافسات اجملموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم اجلارية
حاليا في الكاميرون.
ًّ
ولم يقدم املنتخبان العرض املنتظر منهما في اللقاء ،حيث انحصر اللعب وسط امللعب في أغلب
فرصا خطيرة.
فتراته ،ولم تشهد املباراة
ً
بهذا التعادل رفع املنتخبان رصيدهما إلى أربع نقاط ،وتقاسما صدارة اجملموعة.

صورة التقطت أمس للغيني إيسياجا سيال يبعد الكرة قبل أن يصل إليها السنغالي ساديو ماني
(الفرنسية)
خالل مباراتهما على ملعب دي كويكونج في بافوسام

(رويترز)

ياوندي ـ رويرتز

تأهل املنتخب املغربي األول لكرة القدم ،أمس ،إلى دور الـ  16من كأس األمم اإلفريقية اجلارية
في الكاميرون بعد فوزه 2ـ 0على جزر القمر.
وس َّجل سليم أمالح الهدف األول للمغرب في الدقيقة  ،16قبل أن يضيف زكريا أبو خالل الهدف
الثاني “ .”89ورفع املنتخب املغربي رصيده إلى ست نقاط في اجملموعة الثالثة ،بينما جترَّع منتخب
تواليا ،وبقي في املركز الرابع واألخير دون نقاط.
جزر القمر الهزمية الثانية
ً

بعد زيكازوي..

تونس تخرس  6أمام موريتانيا
تونس ـ الفرنسية

أعلن االحتاد التونسي لكرة القدم،
أمس ،أن نتائج اختبارات ستة
العبني من املنتخب األول أظهرت
إصابتهم بفيروس كورونا ،في
ضربة أخرى آلمال “التوانسة” في
نهائيات كأس األمم اإلفريقية بعد
اخلسارة الغريبة أمام مالي 0ـ1
في اجلولة األولى.
وقال االحتاد في بيان:
“الفحوصات التي أجريت أمس،
أظهرت إصابة نعيم سليتي ،ويوان
توزغار ،وأسامة احلدادي ،ومحمد
دراغر ،وديالن برون ،وعصام
اجلبالي بفيروس كورونا”.
ض َع الالعبون في عزلة،
وو ُ ِ
وسيغيبون عن مواجهة موريتانيا،
غ ًدا ،ضمن اجلولة الثانية ملنافسات
اجملموعة السادسة.
وجاءت هذه األنباء بعد يومني من
هزمية مثيرة للجدل أمام مالي،
أطلق فيها جاني زيكازوي ،احلكم
الزامبي ،صافرة النهاية مرتني قبل
نهاية وقتها األصلي.
وكانت مالي متقدمة 1ـ 0عندما
أعلن زيكازوي نهاية املباراة بعد
 85دقيقة ،ثم مرة أخرى في
علما أنه كان من
الدقيقة ً ،89:42
املقرَّر إضافة ثالث دقائق وق ًتا ً
بدل
من الضائع.

الالعبون املصابون بفريوس كورونا
01

نعيم
سليتي

02

يوان
توزغار

03

أسامة
الحدادي

04

محمد
دراغر

05

ديالن
برون

06

عصام
الجبالي

صورة التقطت أمس من تدريبات منتخب تونس األول لكرة القدم التي جرت في مدينة ليمبي
(المركز اإلعالمي  -منتخب تونس)


www.arriyadiyah.com

«بوما» تصنع كرات املاليزي
صنعت شركة “بوما” لألدوات الرياضية كرة الدوري
املاليزي في املوسم اجلاري ،لتكون مبوجبه الكرة الرسمية
للدوري.
وجاءت الكرة احلالية بشكلها الذي يحتوي على شعار

لوجستيات
الرياضة

 49عاما..

الدوري املاليزي وكذلك علم البالد ،في إشارة لإلصدار
احلالي ملباريات الدوري في نسخته اجلارية ،كذلك بقية
مسابقات كرة القدم في البالد ،التي ستلعب بالكرة ذاتها،
التي جاءت باللون األبيض واأللوان احلمراء والزرقاء.

السبت  12جمادى اآلخرة  1443هـ
 15.01.2022العدد 12526

معدل أعامر مدريب العامل

الدوري اإلستوين األصغر ..والرتيك األكرب سنّا
معدل أعامر دوريات كرة القدم التي متلك مدربني صغا ًرا يف العمر عامل ًيا
اإلستوني

األذربيجاني

جزر ألفارو

النرويجي

الثانية الروماني

40.97

42.20

42.33

42.85

43.38

معدل أعامر دوريات كرة القدم التي متلك مدربني كبا ًرا يف العمر عامل ًيا
التركي

الصيني

الثانية الفرنسي

البيروفي

المكسيكي

54.92

54.67

53.61

53.53

53.51

تغطية :عبد العزيز املوىس

خلصت دراسة ميدانية أجرتها رشكة “يس أي إي إس” إىل أن
معدل أعامر املدربني يف العامل  48.8عام.

وشملت الدراسة نحو  1646فريقً ا من  110بطوالت دوري في  79دولة
حول العالم .في حني سجل الدوري اإلستوني معدل أصغر أعمار
عامليا من بني أنديته مبعدل  ،40.97ومن ثم الدوري األذربيجاني
للمدربني
ًّ
ثانيا مبعدل أعمار ملدربيه يصل إلى  42.20عام ،وجاء ثالثًا في أصغر
ً
معدل أعمار دوري جزر ألفارو مبعدل  ،42.33ومن ثم دوري الدرجة

خامسا في أصغر الدوريات
األولى النرويجي مبعدل  42.85عام ،أما
ً
أعمارًا فجاءت أعمار مدربي دوري الدرجة الثانية الروماني بأعمار بلغت
عاما.
ً 43.38
أما الدوريات التي شكل مدربوها األكبر سنًا ،احتل الدوري التركي لكرة
ً
ثانيا الدوري
القدم األعلى
معدل في األعمار مبعدل  54.92عام ،وجاء ً
الصيني مبعدل  ،54.67أما ثالثًا فجاء دوري الدرجة الثانية الفرنسي
 ،53.61ورابع أكبر معدل أعمار جاء الدوري البيروفي بـ 53.53عام ،أما
خامسا فجاء الدوري املكسيكي بـ 53.51عام.
ً

صورة التقطت تظهر أطقم فريق أرسنال باللون األبيض المشاركة في حملة النادي
(أرشيفية)
الحالية لنشر السالم ووقف العنف 

أرسنال يطلق

«ال أحمر بعد اليوم»

أعلن نادي أرسنال اإلجنليزي بالشراكة مع شركة أديداس عن حملة إعالمية
سجل العام املاضي
ترويجية للحد من العنف ومقتل الشباب في مدينة لندن ،والذي َّ
قياسيا هو األعلى في األعوام األخيرة.
رقما
ً
ً
وبدأ النادي اللندني مع الشركة املصنعة ملعداته أديداس بحملة ترويجية بعنوان “ال
أحمر بعد اليوم” ،ومت تغيير ألوان قميص النادي من اللون األحمر إلى اللون األبيض
في إشارة إلى مشاركة فريق كرة القدم في وقف العنف والقتل في محاولة معاجلة
هذه القضية من خالل كرة القدم ونشر السالم اجملتمعي بني أطياف اجملتمع اللندني.
ونشر النادي عبر منصاته صورًا لقميصه األبيض اجلديد بالكامل ،وفيديو شاركه
به ممثلون إجنليز والعبون مشهورون يوجهون رسائل للمجتمع اإلجنليزي ونشر
عبارة ال للون األحمر بعد اليوم في رسالة مفادها وقف هذه الظاهرة الشنيعة.
وتلقى مثل هذه احلمالت من خالل كرة القدم في إجنلترا حتدي ًدا تأثيرًا كبيرًا في
اجملتمع ،كون األندية لديها بعد مجتمعي كبير ج ًدا ،ومن خاللها قد تساعد في حل
العديد من القضايا اجملتمعية .كما أعلن النادي بأنه لن تكون القمصان متاحة جتاريًا
إيجابيا في اجملتمع.
تنح إال لألفراد الذين يُحدثون فرقًا
للبيع ولن ُ
ً
أرسنال يغير لونه من األحمر إلى األبيض
في دعوة لوقف ظاهرة مقتل الشباب

حملة أرسنال المجتمعية كانت
بعنوان “ال أحمر بعد اليوم”

تطوير

كرة املدارس يف أسرتاليا

صورة التقطت لملعب كمال ستافا في مدينة تيرانا العاصمة األلبانية المحاط بالزجاج واألبراج

ستافا..

تحفة الزجاج األلبانية
يعد ملعب كمال ستافا التاريخي قطعة مهمة من
فن العمارة في مدينة تيرانا األلبانية في القرن
العشرين بسبب قيمته اخلاصة ،كذالك كان جز ًءا
من التاريخ الرئيس للمدينة.
وابتدا ًء من عام  1946أصبح امللعب ،الذي مت
إنشاؤه خالل فترة االحتالل اإليطالي ،موطنًا
للمنتخب الوطني والكثير من مباريات األندية،

ملعب كامل ستافا
السعة

21690

دولة
ألبانيا

المدينة
تيرانا

وال سيما تلك املوجودة في املسابقات األوروبية.
وبحلول أواخر القرن العشرين ،كان امللعب
الوحيد الذي يلبي متطلبات االحتاد األوروبي
لكرة القدم.
وبعد تطوير امللعب مت تخفيض السعة من
 30.000إلى  .22.000كما أن اجلزء األجمل في
التطوير هو ناطحة سحاب جديدة في الركن

«الربميريليج»

(أرشيفية)

االفتتاح بعد التجديد

أعوام اإلنشاءات

17ـ11ـ2019

26ـ09ـ 2016ـ 31ـ10ـ2019

الشمالي الغربي من امللعب بارتفاع  112مترًا،
وهي أطول ناطحة سحاب على مستوى البالد
عند افتتاح امللعب بعد التجديد .وامللعب مغطى
بالكامل بالزجاج كما مت إنشاء لوحات زخرفية
إضافية إلضافة ألوان وحيوية وطنية إلى شكل
امللعب وتتميز هذه األلواح بنمط يعتمد على
زخارف السجادة األلبانية.
استثامرات
رياضية

يدعم الدرجات األدىن
يدعم الدوري اإلنجليزي الممتاز دوريات كرة القدم المختلفة

يدعم األكاديميات وكرة القدم النسائية

يوزع  15في المئة من عوائده السنوية على الدوريات اإلنجليزية

يشعر “اإلنجليزي” بمسؤوليته تجاه أسرة الكرة اإلنجليزية

يدعم الدوري اإلجنليزي املمتاز منذ أعوام
األندية في الدوريات اإلجنليزية الدنيا
“تشامبيون تشيب ،ليج  ،1ليج  ،”2والرابطة
الوطنية ،التي تندرج حتتها األندية األقل من
احملترفة .وال يقتصر هذا الدعم على املبالغ
أيضا االستثمار في
املالية فقط ،بل ويشمل ً
برامجها اجملتمعية واسعة النطاق ،ومتويل
تطور الالعبني الشباب في أكادميياتهم في مختلف
األندية.
وقد نشرت الرابطة معلومات عن هذا الدعم ،أوضحت فيه
بالتفصيل التمويل الذي حصل عليه كل ناد من األندية الـ

 72من الدوري اإلجنليزي املمتاز في
ثالثة مواسم من  2019حتى ،2022
إضافة إلى متويل جميع األقسام ككل،
حتى الدوريات النسائية.
ويوزع الدوري اإلجنليزي املمتاز
 15في املئة من إيراداته سنويًّا
على مختلف الدوريات اإلجنليزية
لكرة القدم ،والرابطة الوطنية ،وتنمية الشباب ،واملنح
اجملتمعية ،وغيرها من االستثمارات ،كذلك يوزع جز ًءا من
استثماراته إلنقاذ ومواجهة التحديات املالية التي تواجهها
مختلف األندية اإلجنليزية نتيجة جائحة كورونا.

قدم االحتاد األسترالي
لكرة القدم برامج باسم
“كرة قدم عالية اجلودة
في املدارس” في جميع
أنحاء البالد في بيئة آمنة
وتعليمية لتعليم كرة
القدم بأسس تدريبية
وعلمية صحيحة.
وسيشغل االحتاد
البرامج املدرسية
لكرة القدم األسترالية
قبل وأثناء وبعد
أوقات املدرسة ،وهي
متاحة جلميع املدارس
االبتدائية والثانوية ،كما
ستكون القوى العاملة
املؤهلة في هذه البرامج
عبارة عن أكثر من 200
أيضا توفير
مدربً ،
كل ما يحتاجه األطفال
لالستمتاع وتعلم بعض
املهارات اجلديدة.
كما أتاح االحتاد فرصة
االستفادة من البرامج
بعدة طرق ،كبرامج
ذاتيا وزيارة
ممولة ً
املدارس وتقدمي برنامج
يعتمد على املنهج
الدراسي وتكون طويلة
األمد.
وتوفر هذه فرصة
لألطفال ملمارسة النشاط
والتواصل مع العبني
آخرين.

صورة التقطت لطالب يمارس كرة القدم في مدرسة
(أرشيفية)
مدعومة من االتحاد األسترالي 

منظمة

لتعزيز الشاطئية

منظمة كرة القدم الشاطئية هي الكيان الذي يقف وراء تعزيز وتطوير
عاما.
عامليا ،منذ نحو ثالثني ً
كرة القدم الشاطئية ًّ
وهي معترف بها من قبل  ،FIFAعملت املنظمة على تعزيز منو كرة القدم
الشاطئية على جميع املستويات منذ تأسيسها في عام .1993
وهي اجلهة املسؤولة عن تنظيم أكثر من  300حدث دولي من الدرجة
األولى في أكثر من  30دولة تضم ما يصل إلى  200فريق وناد وطني،
في كل من فئتي الرجال والنساء .ومنذ تأسيسها تنظم املنظمة دوري
كرة القدم الشاطئية األوروبية ،وكأس إنتركونتيننتال ،وكأس أبطال
أوروبا ،وتصفيات كأس العالم.
وتعمل بشكل وثيق مع االحتادات الوطنية لكرة القدم واالحتادات الستة
للمساعدة في تطوير الرياضة في جميع املناطق ،مبا في ذلك برامج
التنمية واملشاريع الشعبية واالستشارات للبطوالت الوطنية وتطوير
كرة القدم الشاطئية للسيدات وبرامج أخرى لتعزيز منو منطقة الرياضة
حسب املنطقة ،البلد بعد البلد.

منظامت
رياضية

منظمة لتعزيز كرة القدم الشاطئية
تعمل بجانب االتحاد على التطوير
تنظم العديد من المسابقات
في الكرة الشاطئية

