




»هوليداي إن«.. الخيار األزرق 

جدة ـ عبد الله أحمد

وصلت بعثة فريق الهالل األول لكرة القدم إىل 
مطار امللك عبد العزيز يف جدة، أمس، استعداًدا 

ملواجهة االتحاد، اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 27 
من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني، التي 

تجرى عىل ملعب مدينة امللك عبد الله الرياضية 
“الجوهرة املشعة”. 

وحضر نحو 15 شخًصا من جماهير فريق الهالل في صالة 
املطار اخلاصة، الستقبال الالعبني، ودعمهم قبل املباراة 
املصيرية، حيث وصلت البعثة إلى املطار عند الـ 09:00 

مساء، حسبما رصدته “الرياضية”.
ورفض العبو الهالل خالل وصولهم اإلدالء بأي تصاريح 
إعالمية أو تلفزيونوية، حيث واكب وصولهم عدد من من 

وسائل اإلعالم. 
وترأس فهد املفرج، املدير التنفيذي لكرة القدم، بعثة الفريق، 

وضمت القائمة كاًل من سلمان الفرج، قائد الفريق، الذي 
غاب عن التدريب، نظرًا لوجوده في العيادة، لشعوره 

باإلجهاد، أمس، كما انضم الكوري اجلنوبي هيون سو، 
مدافع الفريق، بعد اإلصابة التي تعرض لها خالل مواجهة 
الفيحاء في نهائي كأس خادم احلرمني الشريفني املاضية.

املفرج يرتأس رحلة املغادرة.. والالعبون يرفضون الحديث

استقبال الهالل.. 15 شخصا
صورة التقطت أمس للبرازيلي ميشيل، العب فريق الهالل األول لكرة القدم، يلتقط صورة تذكارية مع جماهير الفريق أثناء وصوله برفقة بعثة الفريق إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، استعداًدا لمواجهة االتحاد، اليوم، ضمن مباريات 

تصوير: عبد الوهاب خبتي الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 

صورتان التقطتا أمس.. في األولى محمد العويس، حارس مرمى فريق الهالل األول لكرة القدم، يوقع على قميص أحد مشجعي الفريق األزرق أثناء 
تصوير: عبد الوهاب خبتي وصول البعثة إلى مطار جدة.. وفي الثانية سالم الدوسري، العب الوسط، يلتقط صورة تذكارية مع جماهير الفريق 

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

حتدث حسني احلبشي، العب فريق الهالل األول لكرة القدم السابق، حول 
مواجهة فريقه أمام االحتاد، اليوم وقال: “الهالل فريق كبير، ولديه العبون 
مميزون في األطراف والهجوم، وإن كان هناك مفاتيح للعب فهي في خط 
الوسط، فمتى ما قدم العبو هذا اخلط مستوى مميزًا سينجح الفريق في 

حتقيق مراده، واالحتاد أيًضا ميلك الرغبة في حتقيق بطولة غاب عنها 
لفترة طويلة، لكن من سوء حظه أنه سيواجه الهالل”.

وأضاف لـ “الرياضية” احلبشي: “مباريات الهالل واالحتاد دائًما حتظى 
باملنافسة، والفريقان أوراقهما مكشوفة، والنيجيري إيجالو واملغربي حمد 

اهلل سيكونان نقطة التحول في املباراة، وهي مفصلية مجماًل، وأعتقد 

أنها ستكون مباراة املوسم”.  وحول ذكرياته في مباريات الكالسيكو، 
ذكر احلبشي أن “األجواء اختلفت كثيرًا، ففي السابق توجد إثارة وقوة 

وتشويق، لكن في الوقت اجلاري، مع وجود وسائل التواصل االجتماعي، 
أصبح التوجه خارج املستطيل األخضر، وإثارة التعصب واملناكفات التي 
ال تفيد”. وتابع: “إن من الذكريات اجلميلة حينما سجلت هدفني في شباك 

االحتاد خالل منافسات الدوري، أحدهما جاء بالرأس، واآلخر بالركبة، 
وكانت نتيجة املباراتني التعادل 1ـ1”. واختتم احلبشي حديثه بقوله: “إن 
على الالعبني االبتعاد عن الضغط النفسي، حيث كنا في السابق نحرص 

على لعب البلوت، وجتاذب أطراف احلديث، والفكاهات، خالل املعسكر قبل 
املواجهة”.
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الرياض ـ الرياضية

استقرت بعثة فريق الهالل األول لكرة القدم في فندق هوليداي إن “بوابة جدة”، استعدادًا ملواجهة االحتاد، اليوم، 
ضمن مباريات اجلولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني. 
وجاء اختيار فندق هوليداي إن “بوابة جدة” لقرب املسافة بينه وبني ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية 
“اجلوهرة املشعة”، الذي يحتضن املواجهة، حيث يبعد نحو 15 دقيقة، كما يبعد الفندق عن مطار امللك عبد 
العزيز خمس دقائق.  وطلبت إدارة الفريق من إدارة الفندق منع دخول اجلماهير واإلعالميني، إلبعاد الالعبني 
عن الضعوط قبل املواجهة.



من حق الهالليني أن يبحثوا عن 

سبب خسارة فريقهم لكأس خادم 

الحرمني الرشيفني، لكن ليس من 

حقهم قرص األسباب عىل العبيهم 

ومدربهم فقط. 

قرأت عشرات التحليالت الفنية والنقدية 
التي تساءلت عن سبب خسارة الهالل، 
هل أخطأ األرجنتيني رامون دياز، هل 
كانت اخلسارة بسبب اإلصابات التي 

ضربت أهم العبي الفريق، أم اإلرهاق، 
أم بسبب سوء األداء؟ 

نعم الهالل كان مرهًقا، نعم الهالل 
يفتقد لفريق كامل من النجوم، نعم 

الهالل لم يكن في يومه، نعم دياز لم 
يوفَّق في التغييرات، لكنَّ أغلبية اآلراء 

لم تتطرق إلى متيُّز العبي الفيحاء، 
والطريقة املثلى التي لعب بها مدربه 

الصربي فوك رازوفيتش، الذي عرف 
م قوة الهالل الضاربة،  كيف يحجِّ

ويلعب على نقاط قوته التي مكَّنته في 
نهاية املطاف من الفوز باللقب األغلى. 
املدرب والالعبون ذاتهم الذين أبعدوا 

الهالل عن لقب الدوري كثيرًا. 
َمن كان يتخيَّل أن فريًقا، هبط املوسم 

قبل املاضي إلى دوري الدرجة األولى، 
ميكن أن يعود بقوة ويتفوق على بطل 

آسيا مرتني خالل أقل من ثالثة أسابيع، 
وقبلها هزم االحتاد األقرب للدوري؟ 

هذا كله لم يأت من فراغ. 
الفيحاء لم يكن فريًقا جاء من اجملهول، 

ليفوز بلقب غاٍل بالصدفة، بل كان 
فريًقا مدجًجا بالالعبني املميَّزين، فريًقا 

ميتلك حارًسا خارقًا للعادة، ودفاًعا 
هو األقوى في الدوري، لم تهتز شباكه 

سوى 22 مرة فقط، بل وأقوى من دفاع 
الهالل الذي يقوده الكوري جاجن هيون، 

ومن دفاع االحتاد الذي يقوه املصري 
أحمد حجازي، ومن دفاع النصر الذي 

يقوده األرجنتيني موري، ومن دفاع 
األهلي والعبيه األجانب. دفاٌع قوي 

بطاقم سعودي خالص، يقوده سامي 
اخليبري، الذي ال أعلم حتى اليوم سبب 
عدم وجوده في قائمة الفرنسي هيرفي 

رينارد. 
يضمُّ الفيحاء احلارس فالدميير 

ستويكوفيتش صاحب الشباك األنظف، 
بـ 11 مباراة لم تهتز فيها، وأكثر من 
100 تصدٍّ، وسامي اخليبري املدافع 

األكثر تشتيًتا للكرات بـ 151 كرة، 
واليوناني بانايوتيس تاختسيديس ثالث 
أفضل صانع أهداف في الدوري بثمانية 
أهدف، خلف بيريرا الهالل وكورونادو 

االحتاد، كما صنع 46 فرصة في 
الدوري. 

في موسم الهبوط، شنَّ الفيحاويون 
هجوًما الذًعا على إدارة النادي، التي 

يقودها الطموح عبد اهلل أبامني، وعكس 
أندية كثيرة هبطت وعجزت عن العودة، 

احتاج أبامني إلى موسم واحد فقط 
ليعود بعدها أقوى، وموسم آخر ليضع 

فريقه في قائمة األبطال، كما نالته 
سهام النقد اجلارح، لذا من حق أبامني 
أن يُشاد به بشكل يليق بصانع األبطال.

يتساءلون

ملاذا خرس الهالل؟
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حوار: ماجد هود

بدأ باسم اليامي مامرسة كرة القدم، من خالل براعم نادي االتحاد، وتدرج يف جميع مراحل الفئات السنية 
حتى وصل إىل الفريق األول، ليواجه الكثري من التحديات التي كادت توقف مسريته.

ومع قدوم البلجييك دميرتي لقيادة االتحاد يف عام 1417هـ، أصبح اليامي ركيزة مهمة ليمنحه الفرصة 
يف كأس االتحاد عام 1417هـ، ويسهم يف الفوز باللقب بعد غياب أعوام عدة عن البطوالت.

وعاش يف عام 2001 أزهى فرتاته، إذ قدم مستويات الفتة للغاية توجها باالنضامم للمرة األوىل إىل 
املنتخب السعودي، إذ استدعاه الرصيب سلوبودان، مدرب األخرض سابًقا، للمشاركة يف تصفيات كأس 

العامل 2002 يف كوريا الجنوبية واليابان. ويف حواره مع “الرياضية”، يتحدث اليامي عن مواجهة 
فريقه السابق أمام الهالل يف كالسيكو الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني 

والتي تحدد بشكل كبري اتجاه بوصلة اللقب ملن.
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01
كابنت باسم.. من األقرب من وجهة 

نظرك الفنية للحصول عىل النقاط الثالث 

بني االتحاد والهالل يف مباراة اليوم؟

االحتاد األقرب لالنتصار وهو األقرب لنيل 
الدوري ملعطيات عدة.

02
ما الذي جعلك تعتقد فوز االتحاد يف 

هذه املباراة خاصة أنها مهمة لكال 

الطرفني؟

أهم نقطة هي أن العبي الهالل قادمون 
للمباراة وهم في قمة اإلرهاق بعد مباراة 

كأس خادم احلرمني الشريفني أمام الفيحاء 
اخلميس املاضي والتي استمرت لـ 120 
دقيقة إضافة إلى أن الهالل سيلعب وهو 

مضغوط بعد خسارته مباراة التتويج 
بالكأس وبالتالي فهو يريد االنتصار 

ومصاحلة جماهيره بأي طريقة األمر الذي 
قد يؤدي لكثرة األخطاء في املباراة بعكس 

االحتاد.

ي:
م

يا
جروهيال

مصدر األمان

مباراة 
النزهان 

ال تُنىس

»اليل 
ما ياكل بيده

 ما يشبع«

العب النمور السابق يؤكد اقرتاب فريقه من اللقب

باسم
اليامي؟

من هو 

03
االتحاد يف كلتا الحالتني يلعب بفرصتي 

الفوز أو التعادل بينام الهالل يجب عليه 

االنتصار يف املباراة.. هل سيكون ذلك 

مؤثًرا عىل الفريقني؟

بالنسبة إلى االحتاد ليست املسألة فرصتني 
أو فرصة، بل أود القول “اللي ما ياكل بيده ما 

يشبع” ويجب على االحتاد الفوز وال ينظر إلى أي 
حسابات أخرى.

04
ما أبرز نقاط القوة يف فريق االتحاد؟

أول نقطة هي جماهير االحتاد في ملعب مدينة 
امللك عبد اهلل الرياضية “اجلوهرة املشعة”.. 

أما بالنسبة إلى خطوط الفريق فهي تكمن في 
مركز احلراسة حيث أن جروهي نقطة قوة في 

الفريق ومن بعده خط الدفاع بشرط أن يكون 
أحمد حجازي موجودًا وأخيرًا الثلث الهجومي 
االحتادي، مبعنى ضع جروهي أواًل ومن بعده 

أي العب في املراكز األخرى.

05
حجازي مل يلعب أي مباراة رسمية ألكرث من 

3 أشهر.. أال تعتقد أن الدفع به مجازفة؟

نعم أنا أطالب مبشاركة حجازي في هذا اللقاء 
املهم ولكن بشرط أن يكون في جاهزية كاملة.

06
ما أبرز نقاط القوة يف فريق الهالل؟

الهالل قوته تكمن في وسط امللعب ومشكلة فريق 
الهالل في عمق الدفاع إذ توجد لديه ثغرات فيها 

ولو استغلها االحتاد سيكسب املباراة.

07
من يف رأيك من العبي االتحاد يستطيع 

استغالل تلك الثغرات التي تحدثت عنها؟

أول العب هو البرازيلي رومارينيو وحمد اهلل 
وكورنادو من اخللف إضافة إلى عبد العزيز 

البيشي وعبد الرحمن العبود.

08
غياب فهد املولد عن هذه املباراة 

املهمة.. هل سيكون مؤثًرا عىل االتحاد؟

بالصراحة التأثير سيكون من ناحية روح فهد 
داخل امللعب وهو كابنت الفريق.. وفهد يظهر 

دائما خاصة مع مثل هذه الفرق.

09
ما أبرز ذكرياتك مع فريق االتحاد خاصة يف 

مبارياتكم ضد الهالل؟

ال توجد أكثر من املباراة املشهورة التي يعرفها 
اجلميع.

10
ما تلك املباراة؟

مباراة النزهان وأبو زندة إذ منع النزهان هدًفا 
احتاديًا محقًقا بيده وأن هذه احلادثة يعرفها أهل 
املاضي واحلاضر ولن ينساها املستقبل وستظل 

عالقة واجلميع سيتذكرها، وأيًضا من املواقف 
التي أتذكرها أنه في تلك الفترة كان االحتاد 

دائًما املسيطر على مباريات الهالل.

11
توقعاتك ملباراة اليوم أعطني إجابة 

مبارشة؟

التوقع صعب.. ولكن أقول الدوري احتادي بإذن 
اهلل.

مواليد

1973
الجنسية: سعودي
مركز اللعب: مدافع
النادي السابق: االتحاد
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خالد الشايع
@khalid_shayea

أبرز إنجازاته مع االتحاد

أبرز إنجازاته مع املنتخب السعودي



CONTRA VS. DIAZ

كونرتا يبحث عن األرضية.. ودياز يتمّسك باألمل األخري

كالسيكو 

األهداف الواضحة

أبرز محطات دياز في الجوالت الختامية

أرقام المدربيْن في جميع مسابقات الموسم الجاري أكثر الالعبين مشاركة مع كونتراأكثر الالعبين مشاركة مع دياز

أبرز محطات كونترا في الجوالت الختامية

19972013 2001

2017

20142017

2019

قاد ريفر بليت نحو لقب الدوري األرجنتيني “بطولة 
أبيرتورا”، بعد منافسة خاصة مع بوكا جونيورز 

غريمه التقليدي، حيث دخل الجوالت الـ 4 األخيرة 
متصدرًا الترتيب، وحقق 3 انتصارات متتالية، وحسم 
اللقب بفارق نقطة فقط أمام بوكا، بعدما تعادل 

مع أرجنتينوس في الجولة األخيرة.

وصل إلى الجوالت الـ 4 األخيرة من الدوري الروماني 
مع نادي بيترولول وهو في إطار المنافسة 

حسابيًا، لكن المهمة كانت شبه مستحيلة، 
حيث كان ثانيًا في الترتيب بفارق 16 نقطة خلف 

ستيوا بوخارست، وفقد آماله كليًا بعد تعادله مع 
كونكورديا قبل 3 جوالت من نهاية الموسم الذي 

أنهاه ثالًثا.

كان أحد المنافسين في ملحق تحديد بطل الدوري 
الروماني مع نادي دينامو بوخارست، حيث دخل 

الجوالت الـ 4 األخيرة وهو في المركز الثالث، 
وأنهى الموسم في المركز نفسه بعد تعادليْن 

وانتصارين، لكنه لعب دورًا أساسيًا في تحديد 
هوية البطل عندها هزم ستيوا بوخارست، األمر 

الذي ساعد بشكل مباشر على فوز فيتورول 
باللقب.

اكتفى بنتيجة التعادل في مباراة قمة الترتيب 
التي جمعت ريفر بليت وراسينج قبل 4 جوالت 
من نهاية موسم الدوري األرجنتيني “بطولة 

أبيرتورا”، فبقي ثانيًا في الترتيب، وخسر اللقب 
رسميًا في الجولة األخيرة، وبفارق نقطة 

واحدة فقط خلف راسينج.

احتل مع ريفر بليت المركز الثالث في ترتيب 
الدوري األرجنتيني “بطولة فينال”، قبل 4 جوالت 

من نهاية الموسم، لكنه جمع 10 نقاط بعد ذلك، 
وتجاوز جيمنازيا وإستوديانتس، ليصعد إلى المركز 

األول في الجولة ما قبل األخيرة، قبل أن يحسم 
اللقب في الجولة األخيرة بفوز على كيلميس.

تحّكم بصدارة ترتيب الدوري السعودي، 
وبفارق 10 نقاط أمام النصر، قبل الجوالت 

الـ 4 الختامية، فتعادل مع األهلي في قمة 
الجولة 23، قبل أن يحسم اللقب في الجولة 

التالية بعد فوزه على الشباب، وأنهى الموسم 
متصدرًا بفارق 11 نقطة عن األهلي.

نافس على لقب الدوري المصري مع نادي بيراميدز، لكنه تعّثر 3 
مرات في الجوالت الـ 4 األخيرة، فأنهى الموسم ثالًثا، بفارق 10 

نقاط خلف األهلي، وبفارق نقطتيْن عن الزمالك الوصيف.

المباريات

االنتصارات

مارسيلو جروهيعبد اهلل المعيوف

رومارينيو داسيلفاأوديون إيجالو

حمدان الشمرانيياسر الشهراني
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جدة ـ الرياضية

خرج األرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهالل األول لكرة القدم، فائزًا من نزاله األول مع كوزمني كونرتا، 
نظريه يف االتحاد، عندما التقيا يف الثامن من مارس املايض، يف كالسيكو الذهاب، ضمن دوري كأس محمد 
بن سلامن للمحرتفني، لكن الرصاع يتجدد اليوم، يف نزال أكرث أهمية، ويبحث كونرتا عن الثأر، وعن فوز يضعه 
عىل بُعد مرت أخري من منصة التتويج، فيام يأمل دياز بتكرار نتيجة مواجهة الدور األول، لتعزيز آمال الهالل، 
ورفع اإلثارة إىل الدرجة األعىل، قبل الجوالت املتبقية. وتعود “الرياضية” يف التقرير التايل إىل املحطات 
السابقة يف مسرية املدربني، لتستعرض تأديتهام يف مواسم وصال فيها إىل الجوالت الـ 4 األخرية 
وهام يف إطار املنافسة عىل اللقب مع أنديتهام السابقة، كام تتطرق إىل أرقامهام الالفتة مع طريف 

الكالسيكو، يف املوسم الجاري.



2000ـ2001

2001ـ2002

2002ـ2007

بالميراس

جمعية بورتوجيزا الرياضية

أفاي لكرة القدم

اإلثنين 22 شوال 1443 هـ   23.05.2022  العدد 12654

حوار: أمل إسامعيل

من الصعب نسيان الحزن الهاليل عىل رحيل مدافعهم مارسيلو تافاريس، الذي تصدر عناوين الصحف، حيث طالبت 
الجامهري بإقالة اإلدارة غضبًا وحزنًا عىل املدافع الربازييل الذي أحب الهالل، ودافع عن شعاره برشاسة ملدة 4 
أعوام وحقق معه العديد من البطوالت ليغادر إىل الريان القطري ومن ثم يعود إىل الرياض العاصمة مجددا 

عرب بوابة نادي الشباب ويحقق معه لقب الدوري دون خسارة.
“الرياضية” حاورته قبل مباراة الكالسيكو اليوم، حيث توقع فوز الهالل عىل االتحاد بنتيجة 2ـ1 لثقته بقدرة 

األزرق عىل االنتصار دامئًا، وفرض سيطرته عىل الرغم من الضغوط الكبرية التي تحيط به، وخسارته أغىل 
الكؤوس أمام الفيحاء قبل أيام.

www.arriyadiyah.comwww.arr iyad iyah .com

01
أهًل بـ”املقاتل املخلص”، كام أطلق 

عليك جمهور الهلل.. ملاذا مازالت 

جامهري الهلل تتغنى باسمك؟

جماهير الهالل جعلتني أعشق نادي 
الهالل وأدافع عن شعار الفريق بكل 

حب وإخالص، اجلماهير هي سر قوة 
ومتيز كل العب يرتدي شعار الزعيم، 

وأنا فخور بحبهم وأبادلهم احلب ذاته، 
وأحتفظ بالكثير من الذكريات اجلميلة التي 

صنعناها مًعا.

02
هل أنت متابع لفريقك السابق 

الهلل؟ 

نعم بالطبع، ال يوجد يوم واحد ال أتابع فيه 
أخبار الهالل.

03
كونك متابًعا جيًدا.. ما توقعاتك لبطل 

س:
ري

فا
 الزعيمتا

سيقلب الطاولة

أمتنى 

لوكاكو

 الهلل 

يستحق 
 أفضل 

من دياز

مدافع األزرق السابق يتوقع فوز فريقه رغم الضغوط

مارسيلو
تافاريس؟

من هو 

مواليد

العب كرة قدم برازيلي

الدوري؟ 

بالطبع أتوقع فوز الهالل ببطولة الدوري. 

04
ولكن اتحاد جدة متقدم بالنقاط حتى 

اآلن؟

رمبا.. ولكن الوقت مازال في صالح الهالل 
وسيقلب كل النتائج والتوقعات.

05
اليوم يلتقي كل من الهلل واالتحاد.. من 

تتوقع أن ينترص؟

املنافسة مشتعلة في الدوري السعودي، ولكني 
أتوقع فوز الهالل على االحتاد بنتيجة 2ـ1.

06
الهلل خرس نهايئ الكأس من أيام، رمبا 

يؤثر ذلك سلًبا؟

سيكون الهالل أمام ضغط كبير خاصة بعد 
خسارة بطولة مهمة، ولكني أثق بالهالل 

وقدرته على الفوز  في اللحظات احلاسمة.

07
مباراة ال تنساها مع الهلل..

 وملاذا؟

لعبت الكثير من املباريات التي ال تُنسى، 
وحققت العديد من البطوالت مع الهالل، ولكن 
أتذكر مباراتنا أمام االحتاد على ملعب األمير 

فيصل بن فهد، والتي انتهت بفوزنا بنتيجة 
أربعة أهداف مقابل هدفني لالحتاد، ألنني 

سجلت هدًفا ال يُنسى جعلني أؤمن إميانًا تاًما 
بقوة الهالل وقدرته على الفوز دائًما.

08
من أفضل العبي األزرق يف رأيك؟ 

محمد البريك، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري.

09
العب تتمنى رؤيته مع الهلل ؟

أود أن أرى البلجيكي روميلو لوكاكو مع 
الهالل.

10
ما رأيك يف األرجنتيني دياز مدرب 

األزرق؟ 

دياز مدرب جيد، لكن الهالل يستحق األفضل.

11
هل أنت عىل تواصل مع رفاقك يف نادي 

الهلل؟

نعم، أنا على اتصال مع أصدقائي القدامى في 
نادي الهالل.

د. عبد الرزاق أبوداود

»الفيحاء 
الذهبي«..

بداية.. نتقدم بخالص التهاين 

والتربيكات لرئيس وإدارة والعبي 

فريق الفيحاء الذهبي األبطال، 

ومدربهم وجامهريهم، عىل األداء 

املنهجي الرائع، وتقديم مباراة 

تكتيكية من الطراز الجميل، ومن ثم 

إحراز بطولة كأس خادم الحرمني 

الرشيفني امللك سلامن بن عبد 

العزيز، والتي رشفها سمو األمري 

محمد بن سلامن ويل العهد ـ 

حفظهام الله ـ، وحظاً أوفر لفريق 

الهالل.

لعب الفيحاء مباراة تكتيكية عالية املستوى، 
متقنة األداء، وقاد مدرب الفيحاء العبيه 

باقتدار، من خالل قفل معظم املناطق 
اخللفية، وقارع الهالل بقوة في منطقة 

الوسط، واعتمد على املرتدات، مع تشكيل 
دفاعي ووسطي قوي يقوده الكابنت سامي 

اخليبري، كما متتع الفيحاء بقوة ولياقة 
بدنية عالية، أرهقت العبي الهالل، وأحسن 

مدرب الفيحاء توقيت وكيفية التغييرات، 
في حني أن مدرب الهالل أجرى تغييرات 

“روتينية” لم تأت بأي نتائج جوهرية. 
واستطاع الفيحاء أن يصل باملباراة إلى 

ضربات الترجيح، التي تفوق فيها الفيحاء 
على الهالل بجدارة.

 “رغم االنتقادات” التي تواجه العمل 
الرياضي الهاللي، متكن الهالل من 

“احتالل” “مكانة” رياضية “مرموقة”، نظير 
عمله الدؤوب، وطموحاته، التي ال تقف 
عند حدود، في عالم كرة القدم الزاخر 

باملتغيرات.
أندية سعودية أخرى حققت إجنازات 

متميزة، كالنصر واالحتاد واألهلي 
والشباب، غير أن “الهالل”، أكد أنه بالعمل 
اجلماعي املنظم، ميكن ألنديتنا السعودية، 

أن حتقق طموحاتها احمللية واخلارجية، 
في ظل الدعم احلكومي غير املسبوق الذي 

تقدمه دولتنا املباركة لألندية السعودية، 
وفق معايير تنظيمية، تتيح املنافسة 

والتطور الرياضي الوطني.
أدى هذا الدعم احلكومي غير املسبوق إلى 

تطور كرة القدم السعودية، وأصبحت 
األندية الصاعدة قادرة على مقارعة 

“اخلمسة الكبار”، خاصة من قبل أندية 
ضمك والفتح والرائد والفيحاء واالتفاق 

والتعاون والفيصلي وأبها والباطن 
والطائي..، األمر الذي أتاح الفرصة لتطوير 

مسابقات كروية محلية سعودية ممتعة، 
وصعود أندية عديدة ملقارعة الكبار.

 نشيد وبكل التقدير واالحترام بجهود 
وزارة الرياضة في قيادة مسيرة الرياضة 

السعودية، ودعم األندية السعودية ذات 
احلضور والعمل املنهجي القوي، وتوالي 
جهود االحتاد السعودي لكرة القدم في 

العمل اجليد واملتواصل لالستفادة من 
الدعم احلكومي، ومواصلة مسيرة تطوير 
مسابقات كرة القدم السعودية كافة، وفي 

مقدمتها مسابقة كأس امللك سلمان بن 
عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ، وبطولة دوري 
كأس محمد بن سلمان للمحترفني، اللتان 

حتظيان مبتابعة جماهيرية محلية وإقليمية 
عالية ومتصاعدة.

 alolo1368@gmail.com 
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لعب لنادي الهالل السعودي وحقق معه 
عددًا من البطوالت لمدة أربعة مواسم 

غادر بعدها إلى نادي الريان القطري 
وأمضى معه موسمين

عاد بعدها إلى قيادة دفاع فريق نادي 
الشباب واستطاع معه الفوز ببطولة 

الدوري دون خسارة

لعب في الدوري القطري مع نادي لخويا 
ثم انتقل إلى نادي العربي القطري

الهالل “إعارة”

كروزيرو

الشباب

الهالل “إعارة”

الدحيل

الريان

السيلية





الرياض ـ أحمد الخلف 

يدخل سعود عبد الحميد، العب فريق الهالل األول لكرة 
القدم، اليوم، مواجهة الكالسيكو أمام االتحاد يف تحٍد خاص، 
لتسجيل اسمه كثاين العب ارتدى شعار الفريقني يسجل يف 
املرميني األزرق واألصفر، بعد مختار فالتة، بدوري املحرتفني 

السعودي منذ انطالقه موسم 2008ـ2009.
ا في مرمى الهالل  ل سعود عبد احلميد العب االحتاد السابق هدفً وسجَّ
خالل املباراة التي كسبها االحتاد بهدفني دون مقابل، ضمن اجلولة الـ 

25 من املوسم املاضي، ومتكن مختار فالتة من التسجيل في مرمى 

الهالل موسم 2013ـ2014 بشعار االحتاد، قبل أن ينتقل إلى الهالل 
ا في مرمى االحتاد موسم 2017ـ2018. وتشهد الذاكرة  ويسجل هدفً

انتقال العديد من الالعبني بني الفريقني، لكن خمسة فقط متكنوا من 
التسجيل في مرمى الفريق اآلخر قبل انتقالهم إليه، ويتقدمهم سعود 

ل في مرمى الهالل عندما كان العبًا احتاديًّا في لقاء  كريري، الذي سجَّ
الفريقني ضمن اجلولة الـ 23 من موسم 2012ـ2013. وأحرز ناصر 
الشمراني، الذي مثَّل فريقي االحتاد والهالل، 3 أهداف بشعار الهالل 

في مرمى االحتاد، في موسمي 2013ـ2014 و2014ـ2015، ولم 
تخلُ القائمة من الالعبني األجانب، إذ يعد الفنزويلي جيلمني ريفاس 

هو احملترف الوحيد، الذي متكن من التسجيل في مرمى الهالل، وهو 
يرتدي شعار االحتاد موسم 2015ـ2016، قبل أن ينتقل إليه في 

املوسم التالي.

5 ارتدوا شعار الهالل واالتحاد وسجلوا يف مرمى الفريق اآلخر

عبد الحميد

يالحق متيز فالتة

جدة ـ فيصل الرشيف 

أخفى الروماني كوزمني كونترا، مدرب فريق االحتاد األول لكرة القدم، التشكيلة التي سيواجه بها الهالل اليوم في جدة، ضمن 
اجلولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني، حيث اقتصرت تدريباته على تطبيق بعض اجلمل الفنية فقط.

وخاطب كوزمني الالعبني قبل بداية احلصة، التي جرت أمس على ملعب النادي، مشددًا على أهمية التركيز طوال الـ 90 دقيقة، 
واستغالل الفرص أمام املرمى، وجتنب األخطاء في املناطق اخللفية.

كوزمني يخفي التشكيلة

صورة التقطت أمس األول لعبدالعزيز الجبرين والمغربي عبد الرزاق حمد هللا وهارون كمارا والبرتغالي أندريه فيليبي العبي فريق 
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد) االتحاد يتدربون بالكرة استعداًدا للقاء الكالسيكو  اليوم أمام الهالل  

الشمراين..
أدوار مزدوجة

ظهر العبو فريق االتحاد األول لكرة القدم بمعنويات عالية وتدربوا بجدية خالل الحصص الماضية، استعداًدا للقاء الهالل 
اليوم ضمن الجولة الـ 27 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.. وفي الصور التي التقطت أمس األول يبدو في األولى 

البرازيلي إيجور كورونادو في طريقه للملعب.. وفي الثانية المغربي عبد الرزاق حمد هللا والبرازيلي مارسيلو جروهي 
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد) حارس المرمى ينتظران توجيهات المدرب.. وفي األخيرة الالعبون خالل الفترة الترفيهية 
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تشتيت

تمريرات

دقة التمرير

هجوم قوي

قمة مختلفة

ضغط وإرهاق

صفوف مكتملة

«املباراة مصريية للطرفني، 
الهالل قد يكون مجهًدا بسبب 

خوضه أشواطًا إضافية يف 
نهايئ كأس امللك قبل أيام، 
وعىل النقيض من ذلك يلعب 
االتحاد وهو مرتاح، وهجومه 

القوي قادر عىل حسم 
املواجهة».

سعد بريك
العب االتحاد السابق

«الكالسيكو سيكون مختلًفا، 
فاالتحاد يبحث عن النقاط الثالث 

لتوسيع الفارق واالقرتاب من 
لقب الدوري، والهالل سيسعى 

إىل التعويض بعد خسارة كأس 
امللك.. عودة أحمد حجازي 

ستعطي الفريق قوة وثقة 
يف خط الدفاع».

عالء رواس 
 حارس االتحاد السابق

«أتوقع أن نشهد مباراة قوية 
ومثرية. . االتحاد يحتاج إىل 
الفوز أكرث من الهالل، ألنه 
سيقربه من لقب الدوري، 

بينام سيدخل الهالل امللعب 
تحت ضغط اإلرهاق والبحث عن 

إيقاف االتحاد وتأجيل الحسم 
للجوالت األخرية».

عادل الثقفي
العب االتحاد السابق

«الفريقان عودونا عىل اللعب 
الجميل عندما يلتقيان يف أي 

مناسبة، بغض النظر عن كونهام 
يلعبان عىل بطولة أو يتنافسان 

عىل لقب.. وأرى أن االتحاد 
األقرب لكسب اللقاء ، ألنه 

مكتمل الصفوف».
مروان بصاص 
 العب االتحاد السابق

27افتكاك ناجح2727صناعة الفرص2727صناعة األهداف272727
دقة التمرير

27
أرقامه 

يف الدوري 
الجاري

جدة ـ فيصل الرشيف

فرض حمدان 
الشمراين، العب 

فريق االتحاد 
األول لكرة القدم، 

نفسه يف تشكيلة 
املدرب الروماين كوزمني 

منذ بداية املوسم، بعد 
املستويات املميزة التي 

قدَّمها يف جميع مراكز 
الدفاع حتى لُقِّب بالجوكر.
وُعرف عن الشمراين أنه 

يؤدي أدواًرا مزدوجة يف 
لقاءات الكالسيكو أمام 

الهالل يف الدفاع والهجوم، 
فضًال عن مساهامته القيمة 

خالل الدوري، إذ سجَّل هدفني 
وصنع أربعة أهداف.

ووفًقا ملوقع رابطة دوري 
املحرتفني السعودي، لعب 

الشمراين 24 مباراة بعدد 
م خاللها  دقائق بلغ 2082، قدَّ

623 متريرة بدقة بلغت 77.5
يف املئة.

جدة ـ فيصل الرشيف 

يدعم فريق االحتاد األول لكرة القدم صفوفه، اليوم، أمام ضيفه الهالل على ملعب مدينة امللك عبد اهللا الرياضية ”اجلوهرة“ في 
جدة، ضمن اجلولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني، بثالثة العبني غابوا عنه في لقاء الدور األول الذي خسره 

1ـ2، ألسباب متفاوتة.

ويعود املدافع املصري أحمد حجازي إلى املشاركة، بعد أن حرمته اإلصابة من اللعب ألكثر من ثالثة أشهر، واملغربي عبد 
الرزاق حمد اهللا، الذي مت إيقافه قبل تلك املواجهة بـ 24 ساعة، وعبد الرحمن العبود، بسبب البطاقات امللونة.

و يغيب 4 العبني شاركوا في لقاء الدور األول، وهم فهد املولد، املوقوف من جلنة املنشطات، والثالثي عبد العزيز اجلبرين، 
مد اهللا العليان وعمر هوساوي، الذين لم تكتمل جاهزيتهم.

3 يعودون.. و4 يغيبون

معنويات 

وتفاؤل

انتقل من

الجولة

الموسم

سجل في

سعود كريري

2012ـ232013

سعود عبد الحميد

2020ـ252021

الفنزويلي جيلمين ريفاس

2015ـ052016

ناصر الشمراني

04
23

17 2013ـ2014
2014ـ2015

2013ـ2014

مختار فالتة

1717 2013ـ20172014ـ2018

معنويات 

وتفاؤل

العبون ارتدوا شعار الفريقني

اإلثنين 22 شوال 1443 هـ   23.05.2022  العدد 12654 www.arriyadiyah.comwww.arr iyad iyah .comwww.arr iyad iyah .com



حالة وفاة تغّيب الدورسي

الرياض ـ متعب العبد الهادي 

يسعى العبو فريق الهالل األول لكرة القدم إىل مواصلة 
تحقيق النتائج الجيدة، يف الجولة 27 من مباريات دوري كأس 

محمد بن سلامن للمحرتفني، بدًءا من موسم 2018ـ2019، 
الذي تم فيه زيادة عدد الفرق من 14 فريًقا إىل 16.

وخاض الفريق األزرق في هذه اجلولة ثالث مباريات، كانت حصيلتها 
الفوز في مباراتني، والتعادل في مباراة واحدة، ولم يتلق أي خسارة 
في هذه اجلولة، وكسب األهلي موسم “2018ـ2019” بنتيجة “1ـ0” 

في جدة، وهزم الفيصلي موسم “2019ـ2020” بنتيجة “2ـ0” في 
الرياض، وتعادل في موسم “2020ـ2021” أمام الباطن بنتيجة “1ـ1” 

في الرياض. ولم يسبق للفريق الهاللي أن واجه االحتاد في شهر 
مايو في تاريخ دوري احملترفني. 

في حني سبق أن التقى الفريقان في يوم اإلثنني “مرتني”، األولى 
كانت في تاريخ 26ـ12ـ2011، في الرياض، وانتهت بالتعادل “1ـ1”، 
وسجل للهالل املغربي عادل هرماش، ولالحتاد نايف هزازي. وفي 
املباراة الثانية، التي أجريت يوم اإلثنني، كانت بتاريخ 1ـ12ـ2014، 

في جدة شهدت التعادل السلبي، وسجل فيها رقًما قياسًيا باحلضور 
اجلماهيري، الذي بلغ نحو 60134 مشجًعا.

صورة التقطت أمس لسالم الدوسري العب فريق الهالل األول لكرة القدم يجري بالكرة في التدريب الترفيهي األخير في مقر النادي استعداًدا لمواجهة 
)المركز اإلعالمي ـ الهالل( االتحاد التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد هللا الرياضية في جدة  

الرياض ـ حمد الصويلحي 

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن اجلهاز الطبي بفريق الهالل األول 
لكرة القدم سيجري صباح اليوم، اختبارات جتهيزية، لسلمان الفرج والكوري 

جاجن هيون سو، العبي فريق الهالل األول لكرة القدم، من أجل حتديد مدى 
االستفادة من مشاركتهما أمام االحتاد، في اجلولة الـ 27 من منافسات دوري 

كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وبينت املصادر ذاتها أن األرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، طلب من 
اجلهاز الطبي حتديد مدى قدرة الالعبني على املشاركة في املواجهة، التي 

تعد املنعطف األخير نحو تقليص الفارق مع االحتاد، وهو ما مت اتخاذه بطلب 
مغادرة الالعبني برفقة الفريق إلى جدة، ومعرفة قدرتهما على املشاركة، 
اليوم. ولم يشارك سلمان الفرج في التدريب األخير مع الالعبون، أمس، 

لشعوره باإلجهاد، وظل بعيادة النادي، في حني واصل جاجن هيون برنامجه 
العالجي والتأهيلي في صالة اإلعداد البدني.

اختبارات

تحدد مشاركة الفرج وهيون

صورة التقطت أمس لسلمان الفرج قائد فريق الهالل األول لكرة القدم لحظة 
صعوده إلى الطائرة التي أقلت الفريق إلى جدة  )المركز اإلعالمي ـ الهالل(

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم 

أعاد األرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهالل األول لكرة القدم، ياسر 
الشهراني ملركز الظهير األيسر، حيث قرر الزج به أساسًيا في مواجهة الفريق أمام 

االحتاد الليلة، والتي يحتضنها ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة.
ووضع دياز اللمسات الفنية األخيرة خالل احلصة التدريبية األخيرة التي 

احتضنها مقر ملعب نادي الهالل، أمس، خصص جزًءا منها لتنويع الهجمات من 
األطراف والعمق من خالل مناورة على جزء من امللعب.

وأوقف دياز املناورة بهدف تصحيح األخطاء الدفاعية التي وقع فيها الالعبون، 
حيث نبه املدافعني بضرورة تخليص الكرات من أمام املرمى أواًل بأول.

دياز

يعيد الشهراين

صورة التقطت أمس لياسر الشهراني وسعود عبد الحميد العبي فريق 
الهالل األول لكرة القدم يجريان تدريبات اإلحماء في التدريب األخير

  )المركز اإلعالمي ـ الهالل(

الهالل يف الجولة 27.. 

انتصاران وتعادل
الهالل يف الجولة 27.. 

انتصاران وتعادل

أرقام من مواجهات

الهالل واالتحاد

لعبا يوم اإلثنين
 مواجهتين

شهر مايو
لم يسبق أن تواجها

فاز في اثنتين
“1ـ0” على األهلي و”2ـ0” على الفيصلي

الهالل في الجولة 27
لعب 3 مباريات

تعادل واحدة
“1ـ1” ضد الباطن

خسر
0

انتهتا
بالتعادل “1ـ1” و”0ـ0”

السعودية

العمر

الوزن

الطول

المركز

31

185

77

قلب دفاع

أرقام املوسم 
1319الجاري 571

الرياض ـ الرياضية 

سيكون محمد جحفيل، مدافع فريق الهالل األول لكرة 
القدم، خياًرا واحًدا وأخريًا، أمام األرجنتيني رامون دياز، 

مدرب الفريق، وذلك للزج به يف مواجهة االتحاد، اليوم، 
بعد إصابة الكوري جانج هيون سو، ومن قبلة متعب 

املفرج. وسيتعني عىل جحفيل، الذي لعب 13 مباراة 
يف الدوري بعدد 571 دقيقة، حامية مرمى فريقه إىل 

جانب رفيق دربه عيل البليهي من مهاجمي االتحاد، الذي 
يعد أقوى هجوم يف الدوري. ويأمل جحفيل، الذي سبق 

أن وضع لنفسه، العبًا، بصمتني وبهدفني حاسمني عىل ملعب 
مدينة امللك عبد الله الرياضية “الجوهرة”، موسم 2015 أمام 

النرص، وموسم 2017 أمام األهيل، بإعادة التاريخ يف حال 
سجل هدفًا حاساًم ملوقعة كالسيكو كرة القدم السعودية.

جحفيل..
الخيار األخري

0250%57%

“يجب عىل العبي الفريق 
الهاليل أن ينسوا خسارة نهايئ 
كأس امللك، وااللتفات بقوة نحو 

مواجهة الكالسكيو. الالعبون 
قادرون عىل تحقيق الفوز”.

أحمد الدوخي
العب الهالل سابًقا

“االتحاد ليس الفريق الذي ال 
يهزم، والهالل استطاع أن يهزمه 

قبل شهرين، والالعبون قادرون 
عىل تحقيق األفضل، وآمل بأن ال 

تؤثر خسارة الكأس عىل الفريق”.
طارق العواضي 
العب الهالل سابًقا

“تقليص الفارق النقطي مع 
االتحاد ليس باألمر الصعب، يجب 
عىل الجميع أن يدرك أن الفوز 

يقلص الفارق، وهذا أمر سيكون 
رائًعا يف الجوالت املتبقية”.

سعد مبارك 
العب الهالل سابًقا

“الدور اإلداري قبل مواجهة فريق 
االتحاد مهمة جًدا، كون الفريق خرج 

من خسارة صعبة بفقده لقب كأس 
امللك، لكن يجب أن يتفاعل الالعبون 

مع هذه املرحة املهمة”.
فيصل أبو ثنين 
العب الهالل سابًقا

نسيان

الكأس
ليس

صعبا

تقليص

الفارق
الدور

اإلداري
لعب

الدقائق

تشتيت

افتكاك ناجح

منع تسديد:

التحامات هوائية

لعب ضد االتحاد يوم اإلثنني مواجهتني ومل يخرس
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الرياض ـ عبد اإلله املرحوم 

أعلن نادي الهالل غياب ناصر الدوسري، العب الفريق األول لكرة القدم، عن مرافقة الفريق إلى جدة، نظرًا لوفاة جدته ألبيه أمس.
ولن يتمكن الدوسري من املشاركة مع الفريق الهاللي في مباراة االحتاد التي ستجرى اليوم، ضمن منافسات اجلولة 27 من 

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني، والتي سيحتضنها ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة.
وسينضم الدوسري إلى جملة الغيابات التي يعاني منها الهالل قبل مواجهة الكالسيكو، ويغيب أيًضا، كل من البيروفي 

أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويالر، وصالح الشهري، وعبد اإلله املالكي، لإلصابات املتفرقة التي عانوا منها 
الفترة املاضية، في حني لن يتمكن محمد كنو من املشاركة لإليقاف بقرار من غرفة فض املنازعات.
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املأمور: 

الخبرةالخبرة

العرضياتالعرضيات

القيادةالقيادة

بناء الهجمةبناء الهجمة

االنفراداالنفراد

اللعب بالقدماللعب بالقدم

التصديالتصدي

داخل المنطقةداخل المنطقة

خارج المنطقةخارج المنطقة

يمتلك خبرة كبيرة مع المنتخب السعودي 
وشارك في 11 مباراة دولية أكسبته ثقًل فنيًا 
ساعده على التألق في المباريات المهمة مع 
فريقه سواء في بطولة دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.

خبرته الدولية أقل من المعيوف حيث شارك 
في 4 مباريات مع المنتخب البرازيلي لكن 
خبرته على مستوى األندية كبيرة وحصل على 
أفضل حارس مرمى في أمريكا الجنوبية 2017 
وفي الدوري البرازيلي 2018. 

تمركزه جيد أثناء التقاط الكرات العرضية 
العالية داخل منطقة الجزاء وصوته مسموع 
وفيه تفاهم مع زملئه المدافعين، لكن 
يعيبه االستهتار بعض الشيء في التعامل مع 
العرضيات األرضية التي قد تسبب له مشاكل.

طوله الفارع الذي يتخطى الـ 188 سم ساعده 
كثيرًا في التعامل بكل سهولة مع الكرات 
العرضية العالية واألرضية متفوًقا على 
المعيوف في استقباله اآلمن للعرضيات 
األرضية الزاحفة.

توجد لديه كل مقومات الحارس القائد 
من قوة الشخصية واالتزان في االنفعاالت 
والتعامل مع الحكام وتهدئة زملئه في 
المواقف المتأزمة على الرغم من أنه ليس 
القائد األول للفريق في وجود سلمان الفرج .

دوره القيادي داخل الملعب غير واضح لهدوئه 
الشديد ويقتصر اهتمامه بزملئه على 
تعليماته للمدافعين أكثر من تعليماته للعبي 
الوسط أو المهاجمين وهو ما يقلل من فرص 
قيادته لفريقه.

ناجح إلى حد بعيد في بناء الهجمات 
المضادة وخاصة المرتدة إلجادته اللعب 
بقدميه وقدرته على المراوغة أيضًا وبُعد 
نظره أثناء التمرير الطولي في المساحات 
الخالية للمنافس والتي يستغلها زملؤه 
المهاجمين.

يعتمد على يديه بشكل كبير في نقل 
الهجمات والمعيوف يتفوق عليه في هذا 
الجانب وربما االنضباط الدفاعي لخط الظهر 
االتحادي ساعده على الهدوء وعدم التهور في 
بناء الهجمات.

قليًل ما يتعرض لموقف االنفراد التام لكن في 
غالبية المواقف التي يمر بها ينجح بنسبة 80 
في المئة في التعامل مع االنفرادات ويعيبه 

بعض البطء أثناء الخروج لملقاة المهاجم 
المنفرد مما يؤثر سلبيًا في نجاح مهمته.

يجيد التعامل مع المواقف االنفرادية بنسبة 
90 في المئة ولديه ملكة في التعرف على 
اتجاهات تحركات المهاجمين مما يسهل 

عليه مهمة االنقضاض على اللعب في 
التوقيت المناسب بكل ثقة وهدوء.

من أفضل الحراس في الدوري السعودي الذين 
يجيدون اللعب بالقدمين خاصة عند الخروج 

من مرماه ومواجهة العبي المنافس بكل 
جرأة وهي من أبرز مميزات المعيوف التي تفيد 

فريقه في الهجمات المرتدة. 

على الرغم من براعته في التقاط الكرات العالية 
بثبات إال إن استخدام القدمين داخل منطقة 

الجزاء أو خارجها نادر للغاية الهتمامه األكثر 
بتمريراته الطويلة باأليدي كوسيلة سريعة 

للهجوم المضاد.

جيد في التصدي للركنيات بنسبة تصل إلى 90 
في المئة، ينجح في التقاط الكرات العالية، 

ويمتلك القدرة على التصدي للتصويبات 
البعيدة بنجاح لكنه في التصويبات القريبة من 

الـ 18 تكون ردة فعله بطيئة إلى حد ما.

يتفوق على المعيوف في نجاح تصدياته خاصة 
التسديدات القريبة المفاجئة والتي يتعامل 

معها بسرعة نادرة وثبات انفعالي غير مسبوق 
بردة فعل إيجابية ومتوافقة مع المسافة 

ونوع التسديدة.

يجيد التعامل مع ازدحام المنطقة وتعليماته 
غالبًا صحيحة وتحركاته بدون كرة سليمة 

وبارع في الخروج اللتقاط الكرات الرأسية 
لمهاجمي المنافسين لكنه أحيانًا يغلب عليه 

طابع البطء في التحركات الُقطرية.

يجيد التعامل مع الكرة وسط الزحام بتركيز 
كبير ويمتلك ردة فعل مميزة للتسديدات 

القريبة من المرمى لكن يعيبه ارتداد الكرة 
من صدره مما يسبب خطورة على مرماه في 

بعض األحيان.

مهاراته عالية في التعامل مع الكرة وخروجه من المنطقة غالبًا مناسب 
سواء في قطع الكرة أو إفساد هجمة مع براعته في المراوغة خارج 
المنطقة ثم استغلل قوة بنيانه للتسديد القوي في بناء الهجمات.

محاوالته في الخروج من منطقته قليلة لكنها ناجحة بنسبة 95 في المئة 
لكن يعيبه عدم استخدام القدمين في التعامل مع بعض الكرات التي تحتاج 

إلى مهارات فردية كالمراوغة أو التمرير الخاطف.
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مكه املكرمة ـ عبد الغني عوض 

أثنى عادل املأمور، مدرب حراس املنتخب املرصي ونادي الزمالك السابق، 
عىل عبد الله املعيوف ومارسيلو جروهي، حاريس الهالل واالتحاد، اللذين 

يلتقيان وجًها لوجه اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس محمد 
بن سلامن للمحرتفني، مشريًا إىل أن املعيوف يتفوق عىل منافسه 

بالخربة وإجادة استخدام القدمني يف التعامل مع الكرة، يف حني 
يتميز جروهي بردة فعله الرسيعة، ونجاحه يف التصدي للتصويبات 

البعيدة والقريبة مع استخدام يديه يف بناء الهجامت لفريقه مستغاًل 
املساحات الخالية للفريق املنافس.



استحوذت غيابات العبي 
فريق الهالل األول لكرة 
القدم أمام االتحاد يف 

مباراة الفريقني ضمن الجولة 
الـ 27 من دوري كأس محمد 

بن سلامن للمحرتفني عىل 
تفاعل املباراة يف موقع 

التواصل االجتامعي “تويرت”، 
إذ جاءت أكرث التغريدات عنها.

وظهر القلق في كثير من 
تغريدات الهالليني بعد إعالن 

النادي انضمام ناصر الدوسري 
إلى بقية الغائبني عن املباراة، 
إذ كتب املغرد خالد العيسى 

“13.5 ألف”: “لألمانة االحتاد 
أكثر جاهزية من الهالل  وما 
عنده غيابات وغير كذا ما في 
ضغط مباريات وراح يعاني 

الهالل كثيرًا واهلل يستر”. 
وسار في االجتاه ذاته محمد 

صالح، قائاًل  “كل الالعبني غياب 
أجل من بيلعب؟.. حًظا أوفر 

من اآلن، ما حب أجامل”. بينما 
جاء رأي محمد بن عبد الرحمن 

مؤيًدا لهما بقوله: “هاملباراة يا 
رب تعديها على خير بس لو 

يأجلونها يوم احتمال الفريق 
كله مصاب”. ورأى آخرون 

أن الهالل مر بظروف مماثلة 
ومتكن من جتاوزها ومنهم 
املغرد محمد احملرزي، الذي 

كتب “هاللنا العظيم مبن حضر.. 
رغم الظروف ننافس إلى آخر 

رمق”. بينما أيده علي معدي 
قائاًل “بالنسبة لي كلي ثقة في 

الالعبني.. الهالل بيكون مختلًفا 
متاًما عن املباريات املاضية”.

أما االحتاديون فقد تباينوا في 
التفاعل ما بني ضرورة احلذر 
من غيابات الهالل والثقة بأنها 

تسهل مهمتهم، وكتب في 
االجتاه األول  أحمد عسيري 

“205 آالف” بقوله: “مهما كانت 
غيابات الهالل فلديهم فريق قادر 

على ضربك واخلروج بنتيجة 
املباراة.. البدالء يعدونها الفرصة 

قد تكون بداية تغييرات في 
التشكيلة ألعوام.. أصاًل مجرد 
احلديث عن غيابات أمام فريق 

فيه ماريجا وإيجالو والفرج 
وصف ثاٍن من الدوليني يعني 

أن مباراة صعبة في انتظار 

االحتاد”. فيما سار على االجتاه 
ذاته عبد العزيز القرشي “10.5 

ألف”، الذي كتب: “غيابات الهالل 
تخدر االحتاديني قبل املواجهة.. 

الكالسيكو ما يعترف بشيء 
اسمه غيابات من يعطي داخل 
امللعب يكسب”. بينما جاء رأي 
منر اجلابري، في االجتاه ذاته 
بقوله “غيابات الهالل أصبحت 

مقلقة لي.. في الذهاب رغم 
غيابات االحتاد.. كنا قادرين 
نفوز أو نتعادل  لو يغيب 11 
العًبا أساسًيا.. ال ميكن تفوز 

دون قتال وتضحية”.
فيما أكد آخرون أن التهويل من 

قوة الهالل محبط للجماهير، 
إذ كتب في ذلك املغرد عبد اهلل 

عسكر بقوله “يعني لو أحضروا 
العبني احتياط ولبسوهم شعار 

الهالل فهل سيكون فريق 
مرعب؟..االحتاد لديه القدرة 
على هزمية الهالل”. كما أيده 
ثامر بن سلطان قائاًل: “يجب 

عدم التخويف وش سووا قدام 
الفيحاء”، وهو الرأي ذاته حملمد 

عسيري، بقوله “الهالل فريق 
ضعيف واالحتاد فريق متكامل 

وذو جودة عالية بأجانبه ال 
حتبطوا جمهور االحتاد”.

الرياض - الرياضية

غيابات الهالل تسيطر عىل تفاعل املباراة يف »تويرت«

أجواء الكالسيكو..

تخوف وثقة

كشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، عن أن املركز اإلعالمي في نادي االحتاد استعد ملا بعد مباراة 
الفريق األول لكرة القدم أمام الهالل في كالسيكو اجلولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان 

للمحترفني بخطتني. وبينت املصادر أن اخلطة األولى حال حسم الفريق بطولة الدوري،  إذ مت إنتاج 
مقاطع فيديو احتفالية تواكب العودة إلى منصات التتويج على أن يتم نشرها خالل منصات التواصل 

االجتماعي على مدى أيام متتالية. وأضافت أن اخلطة الثانية إذا حتقق الفوز دون حسم البطولة 
وتتضمن محتوى متعلًقا بفرحة النقاط الثالث يبث خالل الـ 24 ساعة التي تلي املباراة.ووفق املصادر 

أن املركز ظل يعمل منذ فترة على احملتوى املتعلق بحسم الدوري بحيث جهز لكل منصة ما يناسبها.

»إعالمي االتحاد« 
يواكب النتيجة بخطتني 

جدة - ماجد هود

متنح أرقام منصات التواصل االجتماعي األفضلية لنادي الهالل على االحتاد من حيث عدد 
املتابعني بأكثر من ثالثة أضعاف، وذلك قبل مواجهة الفريقني اليوم ضمن اجلولة الـ 27 

من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ويحظى الهالل بـ 17.3 مليون متابع من خالل حساباته عبر تويتر وإنستجرام وفيسبوك 

وتيك توك وسناب شات، مقابل 5.771 مليون متابع لالحتاد في املنصات ذاتها ما عدا 
سناب شات الذي أخفى املركز اإلعالمي عدد متابعيه.

وجاءت أفضلية الهالل في جميع املنصات بينما الفارق األكبر في الطائر األزرق الذي ميلك 
فيه الهالل 10.2 مليون متابع مقابل 4.3 مليون لالحتاد. 

»نحو التاسعة« 

تجذب النمور
الرياض - الرياضية

تفاعلت جماهير االحتاد بشكل كبير مع الفيديو 
التحفيزي الذي نشرته حسابات النادي على 

منصات التواصل االجتماعي عن مواجهة الفريق 
األول لكرة القدم أمام الهالل. 

املقطع الذي جاء حتت عنوان “خطوة أقرب.. نحو 
التاسعة” جمع أكثر من 25 ألف مشاهدة خالل ربع 

ساعة، ونالت أكثر من ستة آالف إعجاب، ليصبح 
احملتوى األكثر تفاعاًل عن املباراة.

الرياض - الرياضية

أرقام املتابعني.. 
األزرق يتفوق بـ 3 أضعاف

تفاعل الكالسيكو
إصابات 

األزرق
قلق 

هاللي
ثقة 

اتحادية

الرياض - الرياضية 

وثّق صالح الشهري مهاجم فريق الهالل األول لكرة القدم عبر حسابه على 
سناب شات تقدمه خطوة جديدة في تأهيله وعالجه من إصابته.
ونشر الشهري فيديو ظهر من خالله يبدأ مرحلة املشي بعد فكه اجلبيرة 
من رجله، إلى جانب بثه مقطًعا آخر يظهر عبد اإلله املالكي زميله يتدرب 

مؤكًدا أن األخير خالل فترة بسيطة ستكتمل جاهزيته.

بث البيروفي أندريه كاريلو العب فريق 
الهالل األول لكرة القدم عبر حسابه 

على إنستجرام صورة له بعد فراغه من 
التدريب وعلق بقوله “عندما يكون 

العمل متعة.. تكون الحياة ممتعة”. 

نشر محمد نور العب فريق االتحاد السابق 
عبر حسابه على سناب شات فيديو من 

لحظة متابعته التدريب الختامي للفريق 
قبل مباراة الهالل.

أطل البرازيلي برونو هنريكي العب فريق 
االتحاد األول لكرة القدم عبر حسابه 

على إنستجرام بصورة من لحظة مرح 
مع زمالئه ومواطنيه إيجور كورناردو  
ورومارينيو والبرتغالي أندريه فيليبي.

استعرض سعود عبد الحميد العب فريق 
الهالل صورة عبر حسابه على إنستجرام 

من لحظة مرح جمعته مع زميله 
البرازيلي ميشيل ديلجادو.

شارك المغربي كريم األحمدي العب فريق 
االتحاد السابق عبر حسابه على إنستجرام 
بصورة مع مواطنه عبد الرزاق حمد اهلل 

وهارون كمارا العبي الفريق بعد مشاركته 
في حفل العشاء الذي أجري أخيرًا في النادي.

متعة العمل

لحظة مرح 

إطاللة األحمدي

ظهور هرنييك

دعم نور

فيديو الشهري.. خطوة العودة
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عدد املتابعني 
المنصاتاالتحادالهالل

5.7715 مليون17.3 مليون
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مكة املكرمة ـ عبد الغني عوض

استثمر املرصي عمرو أنور مدرب فريق االتحاد األول لكرة القدم األسبق معرفته بالكرة السعودية عطًفا 
عىل الفرتة التي قضاها يف قيادة العديد من األندية السعودية بدأت يف 2013 وانتهت يف 2018، لتقييم 
االتحاد والهالل طريف كالسيكو الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني. “الرياضية” التقته 

ليكشف عن نقاط القوة ومظاهر الضعف يف الفريقني  قبل مواجهتهام املرتقبة اليوم، معدًدا القدرات 
الخاصة بكل فريق، متطرقًا إىل مستويات حاريس املرمى والعبي خطوط الدفاع والوسط والهجوم، 

وكذلك الخطة املتوقعة التي سيخوض بها مدربا الفريقني املباراة، معلًنا رأيه يف قدرات الروماين 
كوزمني كونرتا مدرب األصفر، واألرجنتيني رامون دياز مدرب األزرق، مثنيًا عىل التعامل النفيس 

لكونرتا مع العبيه، وعىل خربة دياز يف التعامل مع املباريات الحساسة.
www.arriyadiyah.comwww.arr iyad iyah .com

املدرب املرصي يكشف نقاط القوة والضعف يف الفريقني قبل الكالسيكو

 أنور: 

كونرتا نفسية.. ودياز خربة

يلعب االتحاد بطريقة 4/3/3
عن طريق التدرج بالكرة من قلبي 
الدفاع عمر هوساوي وزياد الصحفي 
وانطالقات الظهيرين مهند 
الشنقيطي في الجهة اليمنى 
وحمدان الشمراني في الجهة 
اليسرى .

جروهي من أفضل حراس الدوري، 
ويميزه الهدوء واالتزان والخروج المحسوب من مرماه.

يواجه خطورة كبيرة من سالم الدوسري وإيجالو وماريجا، خاصة أن دفاع االتحاد 
ال يمتلك ساترًا دفاعيًا عميًقا، لذلك فعلى مهند الشنقيطي وحمدان الشمراني 
مسؤولية كبيرة في إيقاف الدوسري وماريجا لسرعاتهم ومهارتهم الفائقة 

للتخطي في موقف واحد ضد واحد.

حرية كورونادو
على وسط االتحاد إغالق ومساعدة ظهيري الجنب بشكل مستمر لخطورة أجنحة الهالل، مع 
منح الحرية الكاملة للبرازيلي كورونادو ألداء دوره الهجومي بشكل مميز، خاصة أنه العب 
ماكر، ويجيد تنفيذ الكرات الثابتة والتمرير المتقن.

استغالل الرأسيات والمهارة 
يعتمد اعتمادًا كليًا على المغربي عبد الرزاق حمد اهلل، واستغالل مهارة حمدان 

الشمراني، وأحمد حجازي، وزياد الصحفي، في الكرات العالية، مع التركيز على التسجيل 
من الكرات الثابتة، سواء في الركنيات أو األخطاء القريبة من الـ 18.

أسلوب اللعب

عنارص القوة
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القوة الهجومية 
الفاعلة المتمثلة 
في المغربي عبد 

الرزاق حمد اهلل.

خطورة النيجيري 
إيجالو المتربع 

على عرش 
الهدافين.

ندرة التسديد من 
مسافات بعيدة 

ما يقلل من فرص 
التهديف.

الثقة الزائدة 
لالعبي خط الوسط 

عند التقدم على 
المنافس باألهداف. 

مهارات كورونادو 
وقدراته الفنية 

العالية في االختراق 
والتمرير.

قوة دفاعه، البليهي 
وهيون والشهراني 

وعبد الحميد 
وجحفلي.

البطء في التحضير 
خاصة عند االنتقال 

من الدفاع إلى 
الهجوم.

المبالغة أحيانًا في 
االستحواذ دون داع 

خاصة في نصف ملعب 
المنافس. 

االنطالقات المؤثرة 
للظهيرين مهند 

الشنقيطي وحمدان 
الشمراني.

خبرة رباعي خط 
الوسط سلمان الفرج 

وسالم الدوسري 
وميشيل وماريجا.

عدم فرض الرقابة 
اللصيقة على 

مصدر الخطورة في 
المنافس.

االندفاع الهجومي 
غير المحسوب 

لظهيري الجنب 
والبطء في العودة.

اختراقات عبد العزيز 
البيشي ورومارينيو 

من العمق 
واألطراف.

اللعب الجماعي 
وثقتهم في 

العودة والتعويض 
عند تأخرهم  

المساحات الخالية 
التي يتركها 

الظهيران عند الحالة 
الهجومية.

اإلصابات المتكررة 
لنجوم الفريق 

خاصة الشهراني 
وسالم .

مستوى البدالء ليس 
بمستوى األساسيين 

نفسه باستثناء 
هارون كمارا.

الضغط العصبي 
أمام الجماهير 

الهاللية الطامعة 
في الفوز.

المستوى 
الفني المتميز 

للحارس البرازيلي 
جروهي. 

القدرة الفائقة على 
االستحواذ والتحول 
السريع من الدفاع 

إلى الهجوم.

0101

0101

0202

0202

0303

0303

0404

0404 0505

0505

يلعب الهالل بطريقة 4/4/2 باالعتماد 
على أدوار خط الوسط الهجومية وحتى 

المدافعين وخاصة علي البليهي الذي 
يجيد استغالل الرأسيات في الكرات الثابتة 

وتبرز خياراته الهجومية متمثلة في 
البرازيلي ميشيل والنيجيري إيجالو وعبد 

اهلل الحمدان.

عبد اهلل المعيوف صاحب خبرات كبيرة، 
ويجيد اللعب بقدميه، ويتفوق في بناء الهجمات والتقاط العرضيات.

عليه عبء كبير بوجود عبد الرزاق حمد اهلل في خط مقدمة االتحاد، خاصة 
أنه مهاجم مزعج وخطير داخل وخارج منطقة الجزاء مع لمسات البرازيلي 
إيجور كورونادو ومهارات مواطنه رومارينييو، إضافة إلى الحذر من 
انطالقات ظهيري الجنب الشمراني والشنقيطي.

يعتمد على الثالثي سلمان الفرج والبرازيلي بيريرا وسالم الدوسري، وكل العب 
منهم له مهمة خاصة، ما بين المساندة الدفاعية والزحف واإلمداد الهجومي، 

في الوقت نفسه يجب إيقاف خطورة رومارينيو وكورونادو.

عليه استغالل الفرص، وخلخلة دفاع االتحاد إليجاد فراغات تجعله يستطيع الوصول 
لمرمى الحارس البرازيلي جروهي، وسيكون اليجالو وعبد اهلل الحمدان دور كبير في 
إنهاء الهجمات بشكل جيد مع الدعم الطبيعي من سالم وبيريرا.

أسلوب اللعب
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الروماني كوزمين كونترا يعتمد على الحالة النفسية، 
والتحفيز أكثر من الجانب الخططي، وهو أمر جيد.

ب
در

مل
األرجنتيني رامون دياز يعتمد على منظومة ا

تدرك ماذا تفعل بخبرة تفوق خبرات وتجانس 
العبي االتحاد.

لديه أفضلية اللعب على أرضه، ووسط جمهوره، لذلك 
عليه المبادرة بالهجوم المنظم بغية تسجيل هدف 
مبكر يمنحه الثقة طوال المباراة في الخروج بالثالث 
نقاط، وحسم اللقب، واتساع الفارق إلى تسع نقاط، 
وعدم انتظار حسابات أخرى.

يبدأ متوازنًا مستغاًل الضغط الجماهيري الذي سيواجه 
العبي االتحاد من جماهيرهم، لذلك سيعمد إلى 
اللعب على جزئيات، واللعب على الجانب النفسي 
لمنافسه، وهو ما يمكن أن يعطيه تفوًقا فنيًا 

وسيطرة تامة على مجريات اللقاء.

أخطر في العرضيات العالية، ويجيد تنفيذها 
الشمراني والبيشي، وكانت سببًا في تحقيق 
العديد من االنتصارات.

يعتمد على العكسيات األرضية السريعة، 
ويجيدها الشهراني لكسر قوة االتحاد من 
خالل تميزه في العرضيات.

في حال تقدمه بنتيجة المباراة سيكون في حاجة إلى 
التحكم في رتم المباراة، خاصة مع ارتفاع معنويات 

العبيه.

بارع في أسلوب االستحواذ الذي يميزه، ويعد أفضل 
فريق آسيوي يجيد تنوع التحكم في الكرة بشكل 

جديد.

يتفوق على الهالل لتعدد ضاربي الرأس، أمثال حمد اهلل 
والشمراني ورومارينيو وحجازي.

يعتمد على الكرات الثابتة الدفاعية، ودفاع المنطقة، ما 
يسهل من نجاح مهمة العبي االتحاد.



www.arr iyad iyah .com www.arrاإلثنين 22 شوال 1443 هـ   23.05.2022  العدد 12654 iyad iyah .com

الرياض ـ أحمد الخلف

تحتفظ ذاكرة الجامهري السعودية عامة، وجامهري الهالل واالتحاد خاصة، بالعديد من األحداث 
والذكريات، التي تزامنت مع مواجهات الفريقني خالل دوري املحرتفني السعودي منذ انطالقه موسم 

2008ـ2009، وشهدت املواجهات نتائج متقلبة وحاالت طرد وأحداثًا مثرية، كان أبطالها العبو أزرق 
العاصمة، وأصفر جدة، ومل تخُل مواجهات الدور الثاين عىل وجه التحديد من اإلثارة التي نستعرضها 

يف هذا التقرير، عشية مواجهة الفريقني ضمن الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلامن 
للمحرتفني.

 ترصد أبرز 10 مباريات يف الدور الثاين جمعت االتحاد والهالل

الكالسيكو يجدد..
رشة السوبر و»عركة« نور

في الجولة الـ 19 من موسم 2019ـ2020 احتضن ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك حالًيا” لقاء الفريقين، 
وبعد 90 دقيقة سلبية من الطرفين، احتسب الحكم سيمون مارسينياك ركلة جزاء هاللية، نفذها كارلوس 

إدواردو، ليتصدى لها مارسيلو جروهي حارس االتحاد، لتعود الكرة إلدواردو مرة أخرى، ويسددها “على الطائر” 
في المرمى االتحادي هدًفا أزرق وحيًدا، عند الدقيقة 93 حسم به المواجهة.

2019ـ2020جزائية إدواردو

لم يكن لقاء الفريقين في الدور الثاني لموسم 2012ـ2013 
عادًيا، وبدأه نواف العابد بهدف مبكر للهالل، ليرد االتحاد 
بهدفين من سعود كريري وفهد المولد، وظن الجميع أن 

لت  المباراة تتجه إلى حسم اتحادي، لكن الدقيقة 58 شكَّ
ل العابد التعادل أواًل، ليعقبه هدف ثالث  نقطة تحول وسجَّ

من عبد هللا الزوري، ورابع من ياسر القحطاني، وسميت تلك 
المباراة بريمونتادا الدقائق العشر.

2012ـ2013رميونتادا الدقائق العرش

في لقاء الفريقين ضمن الجولة الـ 17 لموسم -2017
2018 دخل الفريقان اللقاء بظروف فنية متشابهة، وحالة 

كبيرة من التحفظ، ولم يشهد اللقاء خطورة تذكر سوى 
ل مختار فالتة للهالل هدًفا  في 6 دقائق منه، عندما سجَّ

في مرمى االتحاد لم يحتفل به تكريًما لناديه السابق، 
ليرد عليه فهد األنصاري بالتعادل بعد أقل من 6 دقائق، 

لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1.

2017ـ2018الدقائق الست

شهدت قمة الجولة الـ 17 لقاء الهالل واالتحاد في 
مواجهة سيطر فيها األخير على معظم مجرياتها، وبدأها 

مختار فالتة بهدف اتحادي مبكر عند الدقيقة الثامنة، 
أعقبه تعادل من سالم الدوسري لألزرق، ومع بداية 

الشوط الثاني أضاف عبد الرحمن الغامدي الثاني لالتحاد، 
ومع الدقيقة الـ 90 خطف ناصر الشمراني هدف التعادل 

الثمين لألزرق، لتنتهي المباراة بالتعادل 2ـ2.

2013ـ2014تعادل التسعني

في الجولة الحادية والعشرين من موسم 2018ـ2019 
كان الهالل ينافس النصر على صدارة الترتيب، فيما كان 

االتحاد في مراكز متأخرة وحالة فنية متراجعة، ولكن 
الكالسيكو لم يخضع لتلك المقاييس، وبعد حصة أولى 

سلبية، شهد الثلث األخير حسم الهالل للنتيجة، بهدفين 
من الفرنسي بافيتمبي جوميز وسالم الدوسري، لتنتهي 

المباراة هاللية 2ـ0.

2018ـ2019حسم الثلث األخري

شهدت مواجهة الفريقين في الدور الثاني لموسم 
2008ـ2009 أحداًثا مثيرة، في لقاء كان الهالل بحاجة إلى 

الفوز فيه لحسم بطولة الدوري، لكن خالد عزيز تعرض 
للطرد مبكًرا قبل أن يرتقي نايف هزازي لكرة رأسية، 
وأتبعه هشام بوشروان بتسديدة في الشوط الثاني، 

ليعيد االتحاد اللقب الذي خطفه الهالل منه في الموسم 
الماضي.

2008ـ2009طرد خالد عزيز

في الجولة الـ 23 من موسم 2014ـ2015 احتضن ملعب 
الملك فهد الدولي في الرياض لقاء الكالسيكو بين 

الفريقين، الذي سيطر عليه الهالل من طرف واحد، ولم 
يملك االتحاد سوى الوقوف متفرًجا، وهو يشاهد تياجو 

نيفيز يفتح التسجيل عن الدقيقة 34، قبل أن يضيف 
الهدف الثاني عند الدقيقة 59، ليختتم بعدها ناصر 

الشمراني بالهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 71.

2014ـ2015ثالثية نظيفة

في الجولة الخامسة والعشرين، من موسم 2020ـ2021، وفيما كان الهالل والشباب يتنافسان على صدارة 
الترتيب، التقى الهالل واالتحاد في قمة تلك الجولة، وكان األزرق بحاجة ماسة للنقاط لالبتعاد بالصدارة، لكن 

االتحاد أوقف القطار األزرق، بثنائية حملت توقيع عبد المحسن فالتة وسعود عبد الحميد خالل الشوط األول من 
المباراة، ليقف الهالل متفرًجا في الشوط الثاني، ويعجز عن إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بثنائية اتحادية.

2020ـ2021عرقلة املتصدر

في ختام موسم 2009ـ2010 احتضن ملعب األمير عبد 
هللا الفيصل في جدة مواجهة الكالسيكو، التي كان 

الهالل قد حسم لقب ذلك الموسم لمصلحته، وفي 
لقاء تحصيل حاصل للطرفين، وقبل النهاية شهد اللقاء 
ا بين محمد نور والروماني ميريل رادوي،  احتكاًكا جسديًّ

تلقى االثنان على إثرها بطاقة صفراء، لكنها كانت الثانية 
لرادوي الذي غادر الكالسيكو بالبطاقة الحمراء.

2009ـ2010اشتباك رادوي ونور

شهد لقاء الفريقين في الدور الثاني لموسم 2016ـ2017 
أحداًثا ظلت عالقة في الذاكرة وبدأ اللقاء بهدف أول 

من أحمد العكايشي، وفي الشوط الثاني انتفض الهالل، 
ل كارلوس إدواردو أواًل، هدًفا احتفل به على طريقة  فسجَّ

رشة الملح، وسط اعتراضات اتحادية، ليضيف بعدها عمر 
خربين الثاني، قبل أن يختتم نواف العابد ثالثية الهالل من 

ركلة جزاء.

2016ـ2017رشة امللح ورقصة العابد



جدة ـ فيصل الرشيف 

أنشأ املشجع االتحادي عبد العزيز بن محفوظ، متحًفا اتحاديًا يف منطقة 
جدة التاريخية، يتضمن الذكريات االتحادية من ميداليات وقمصان وكرات 

وصور ملجموعة من البطوالت االتحادية التي تربطه بالنادي، وفتح املتحف 
أمام الزائرين يف املنطقة التي تعد من املناطق الرتفيهية والتاريخية 

يف محافظة جدة.
وأوضح لـ “الرياضية” بن محفوظ أن املتحف مت تأسيسه قبل أكثر من ستة أعوام، 

لكنه استدرك بقوله: “بالنسبة ملقتنيات االحتاد في املتحف بدأت في جتميعها منذ عام 
1988م ـ 1408هـ عندما حقق االحتاد كأس امللك أمام االتفاق في الرياض، بهدف 

أحمد جميل، وبدأت بعدها بتجميع املقتنيات من أشرطة وشاالت وأهازيج االحتاد 

وميدالياته وأعالمه والصور”.
وأضاف: “كنت أجمعها، ولم يكن لدي فكرة، ولكن يعد حًبا وهوًسا، وبعد مرور 

األعوام فكرنا في املركز بأننا نعمل متحًفا مبشاركة األصدقاء”. 
ولفت ابن محفوظ إلى أن “املتحف استقبل شخصيات احتادية كبيرة، من أبرزهم 

حامت باعشن، رئيس االحتاد األسبق، والالعبني أحمد جميل، وحسن خليفة، وعبد اهلل 
غراب، ونايف هزازي، وأحمد خريش، وعبد اهلل بكر، وغيرهم الكثير من اإلعالميني، 
واملسؤولني، كذلك استقبلت السفير النيوزلندي، والقنصل املاليزي، وسفير النرويج 

لدى السعودية”. 
وأشار املشجع االحتادي إلى أنه ُعرض عليه شراء بعض املقتنيات االحتادية، وقد 

رفض ذلك موضًحا: “لكنني رفضت هذه الفكرة، وما زلت أرفض بحكم أنني جمعتها 

بنفسي، وهي إرث وكنز تعبت عليه كثيرًا، وأحتفظ به”، مؤكًدا أن “آخر مجسم وصله 
يعد مجسم ملعب اجلوهرة من الالعب السابق محمد السويد، وهدية خاصة منه 

للمتحف، ويتقدم بشكر له وأي زائر احتادي يدخل املتحف سيقدم له هدية ذكرى”. 
وأبان أن “املتحف يتضمن صور رؤوساء االحتاد السابقني، وكذلك الالعبني السابقني، 

مع وجود صور لتحقيق االحتاد للبطوالت، يتمكن من خاللها املشجع االحتادي 
بالتعرف على تاريخ ناديه من خالل زيارته للمتحف”.  وأعلن عبد العزيز بن محفوظ 
أنه مت جتهيز 300 شال احتادي، و300 علم، سيتم توزيعها بعد حسم االحتاد للقب، 

وستكون هدية من املتحف، ويتم توزيعها للجماهير التي تزور املتحف”.  وعن مواجهة 
الكالسيكو، أجاب: “مثل هذه املباريات ال تخضع للمقاييس واالحتاد جاهز فنًيا وبدنًيا، 

وسيحسم اللقاء بنتيجة كبيرة نظرًا للضغوطات على فريق الهالل”.

العاشق االتحادي انطلق من املركاز.. وسفراء يف قامئة الزوار

مقتنيات 35 عاما 

يحتضنها متحف ابن محفوظ

تصوير: علي خمج صورة التقطت أمس لعبد العزيز بن محفوظ يقف في متحفه التاريخي الذي يحتوي على الكثير من المقتنيات الخاصة بنادي االتحاد.. وفي اإلطارات جانب من أركان المتحف  

جدة ـ فيصل الرشيف 

أجمع محبو فريق االتحاد األول لكرة القدم عىل صعوبة 
مواجهة الكالسيكو التي تجمع فريقهم بنظريه 

الهالل، التي تجرى عىل ملعب مدينة امللك عبد الله 
الرياضية يف جدة، اليوم، ضمن الجولة 27 من دوري 

كأس محمد بن سلامن للمحرتفني. ويف جولة ميدانية 
التقت “الرياضية” عدًدا من الجامهري يف محافظة جدة، 

وتحدثوا عن املباراة املرتقبة.

يف استطالع ميداين.. 
الجامهري:

الكالسيكو 

»يخّوف«

صورتان التقطتا أمس من االستطالع الميداني الذي أجرته “الرياضية”.. في األولى يتحدث أحد المشجعين مع الزميل فيصل الشريف.. وفي الثانية صديقان يتجاذبان أطراف الحديث 
تصوير: علي خمج عن الكالسيكو  

أبو سليامن: حجازي.. إضافة قوية السامعيل: حسم بنكهة خاصة حجي: أقوى املواجهات ابن عفيف: مباراة صعبة 

عبر املشجع االحتادي حسني بن عفيف عن خوفه 
من مواجهة فريقه أمام الهالل، وذكر أن جميع 

مباريات الكالسيكو، التي حضرها سابًقا، لم 
يتعرض خاللها االحتاد للخسارة، وكانت ما بني 
التعادل والفوز، متمنًيا أن يستمر حظه اجليد مع 

ناديه في مباراة اليوم.

أبدى املشجع االحتادي عمار حجي البوحيز بأنه حرص على احلضور 
من األحساء إلى جدة حلضور مواجهة الكالسيكو بني فريقي االحتاد 

والهالل اليوم والتي تعتبر من أقوى املباريات و يعشق متابعتها 
من امللعب. وأبان عمار بأنه يحرص على حضور مباريات االحتاد 

باستمرار في جدة أو في الدمام والرياض واالحساء، ويرى بأن لقاء 
الكالسيكو سيكون احتاديًا بثالثية مقابل هدف للهالل.

ذكر املشجع االحتادي حسن عبداحملسن السماعيل بأنه منذ عدة 
مواسم لم نشاهد االحتاد في هذا املوقف من خالل تواجده على 

لقاء وحيد من حسم الدوري ، وحسم الدوري من أمام الهالل 
سيكون له طعم خاص. وأضاف: “املباراة ستكون قوية بني 

الطرفني وال ميكن ان تخضع للمقاييس بالغيابات او أي شي، 
وعودتنا مباريات الكالسيكو على القوة”.

شدد املشجع االحتادي خالد أبو سليمان على أنه يجب على 
العبي االحتاد بذل كل ما لديهم في لقاء الكالسيكو، والدخول 

في املباراة بتركيز عاٍل، الفًتا إلى أن فوزهم في املباراة مهم 
حلسم الدوري.  وتابع: “دفاع االحتاد لم يكن جيًدا خالل 

املباريات املاضية، ووجود النجم املصري أحمد حجازي مهم في 
الكالسيكو، وسيكون إضافة قوية”.

متحف االتحاد 
المؤسس

 عبد العزيز بن محفوظ

الموقع

 حي البلد »جدة التاريخية«

مقتنيات

جمعت منذ 35 عامًا

التأسيس 

قبل ستة أعوام

 أحمد خريش نايف هزازيعبد اهلل غرابحسن خليفةأحمد جميلحاتم باعشن

التجميع بدأ عام

1988م ـ 1408هـ 
سبب إنشاء المتحف

نهايئ كأس امللك بني االتحاد واالتفاق يف الرياض وانتهى بهدف أحمد جميل 

أبرز الزوار 
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