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املجمعة ـ الرياضية

أشارت لـ ”الرياضية” مصادر خاصة إلى أن 
مشاركة محمد البقعاوي والبرازيلي باولينيو، 

العبي فريق الفيحاء األول لكرة القدم، باملواجهة 

املقبلة أمام الشباب في افتتاح اجلولة اخلامسة 
من دوري روشن السعودي “غير واضحة، ولم 

تتحدَّد”. وبيَّنت املصادر ذاتها، أن الالعبني ال يزاالن 
يخضعان لبرنامج عالجي جراء اإلصابات املتفرقة 

التي تعرضا لها سابًقا. ويستضيف الفريق، األحد 
املقبل، في اجملمعة نظيره الشباب. ويحتل الفيحاء 

ا املركز الـ 13 برصيد نقطتني من تعادلني في  حاليًّ
املواجهات األربع املاضية.

مشاركة باولينيو والبقعاوي مل تتحّدد

الرياض ـ بندر العتيبي

كشفت لـ “الرياضية” مصادر مطلعة عن أن أشعة الرنني 
املغناطييس، التي خضع لها األوزبيك جالل الدين 

ماشاريبوف، العب فريق النرص األول لكرة القدم، أظهرت 
ًنا كبريًا يف إصابته، التي تعرض لها أسفل الظهر  تحسُّ

“الفتق القطني” الشهر املايض خالل معسكر فريقه 
يف مدينة ماربيا اإلسبانية.

وأوضحت املصادر ذاتها، أن أحد األطباء اخملتصني في إصابات 
العمود الفقري، طالب اجلهاز الطبي في النصر بالبدء في منح 

ل،  َّج من حيث القوة والتحمُّ األوزبكي تدريبات لياقية وتقوية، تتدر

ملدة تصل إلى 14 يوًما، وفي حال عودة اآلالم ملاشاريبوف 
مجددًا، يجب تنفيذ اخلطة العالجية األخيرة واحلاسمة التي 

ا. وإذا ما خضع الالعب لتدخل جراحي،  تتطلب تدخاًل جراحيًّ
فستطول مدة غيابه عن املالعب، وسيفتقد الفريق جهوده في 

منافسات دوري روشن السعودي.

نتائج الرنني مطمئنة.. وعودة اآلالم تجربه عىل الجراحة

ماشاريبوف

جدة ـ مرام مبارك

عدَّل املنتخب السعودي األول لكرة 
القدم للسيدات تراجعه أمام منتخب 
بوتان بثالثة أهداف لهدف إلى 3ـ3 

في املواجهة التجريبية التي جمعتهما، 
أمس، على ملعب مدينة األمير سلطان 
بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في 

أول مباراة دولية يخوضها املنتخب 
السعودي على أرضه. وسجل أهداف 
املنتخب السعودي بيان صدقة “15”، 

والبندري مبارك “75”، ونورة البراهيم 
“90”، فيما سجل لبوتان ميا شودن 

“15”، وديكي ياجندون “40”، وسونام 
شودن “42”.

ويخوض األخضر السعودي للسيدات، 
ا األملانية مونيكا  الذي تقوده فنيًّ

ستامب، مواجهة أخرى مع نظيره 
بوتان على امللعب نفسه، األربعاء 

املقبل.

 أول تجريبية..

أخرض السيدات يحبط بوتان

صورة التقطت أمس لأللمانية مونيكا ستامب مدربة المنتخب السعودي 
تصوير: عبد هللا الفالح للسيدات تهنئ نورة البراهيم التي أحرزت هدف التعادل 

الرياض ـ مازن العرسج

طبَّق سعد الشهري، مدرب املنتخب 
السعودي لكرة القدم حتت 23 

عاًما، الطريقة الفنية التي سيعتمد 
عليها خالل املواجهة الثانية 

لألخضر أمام منتخب مقدونيا 
الشمالية، ضمن منافسات الدورة 

الدولية التجريبية، التي تستضيفها 
كرواتيا.

وينظم املنتخب السعودي حاليًّا 
معسكرًا خالل “أيام فيفا”، ميتد 

حتى 27 سبتمبر اجلاري، ضمن 
مراحل اإلعداد للتصفيات املؤهلة 
لكأس آسيا حتت 23 عاًما 2024.
ومن املنتظر أن يفرض الشهري، 

ا، قبل مواجهة  اليوم، تدريًبا ترفيهيًّ
مقدونيا الشمالية، غًدا، على ملعب 

SRC في مدينة تشاكوفيتش 

الكرواتية.

الشهري

يطّبق تكتيك مقدونيا

صورة التقطت أمس لسعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 
23 عاًما، يشرح الطريقة الفنية لالعبين قبل انطالق الحصة التدريبية استعداًدا 

لمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية  )المركز اإلعالمي ـ اتحاد القدم(

جدة ـ أحمد اللوقان 

بيَّنت لـ”الرياضة” مصادر خاصة، أن 
إدارة النادي األهلي اتفقت مع نظيرتها في 
العني على خوض مواجهة جتريبية، جتمع 

الفريقني، غًدا، على ملعب األول في جدة، 
ضمن فترة التوقف اجلارية حاليًّا بسبب 

“أيام فيفا”.
إلى ذلك، نظمت إدارة 
األهلي حفاًل في مقر 
النادي، مساء أمس، 

مبناسبة اليوم الوطني 
الـ 92 للسعودية، 

شارك فيه أغلب 
العبي النادي من كافة 

األلعاب، في حضور 
عدد من إداريي 

األلعاب اخملتلفة وكرة 
القدم.

غدا..

األهيل أمام العني

عنبر

الرياض ـ سعد الفراج

أبلغت “الرياضية” مصادر خاصة، أن طبيب 
العيون منح متعب احلربي، العب فريق 

الشباب األول لكرة القدم، الضوء األخضر 
للعودة إلى التدريبات، بدًءا من األربعاء 

املقبل.
وأشارت املصادر ذاتها إلى أن الراحة، التي 
يتمتع بها الالعب حاليًّا، سلبية، وتأتي بعد 

إجرائه، اخلميس املاضي، عمليًة جراحيًة في 
قرنية العني بأحد املراكز الطبية اخملتصة.

ومن املنتظر أن يجري 
احلربي، فور عودته 

إلى التدريبات، بعض 
االختبارات اللياقية، 

على أن يحدِّد اإلسباني 
فيسنتي مورينو، 

مدرب الفريق، أمر 
مشاركته من عدمها في 

مواجهة الرائد املقبلة 
ضمن اجلولة اخلامسة 

من دوري روشن 
السعودي.

الطبيب مينح 

الحريب ضوءا أخرض

الحربي

14 يوما

تكشف مصري ماشا
تداعيات إصابة ماشاريبوف

متعب الحريب

األشعة

رنين مغناطيسي
النتيجة

إيجابية
نوع اإلصابة

فتق قطني

مكانها

العمود الفقري
اإلجازة

14 يومًا
يف حال عادت اآلالم

عملية جراحية

 حرصت إدارة نادي االتفاق على دعم العبي الفريق الرديف لكرة القدم خالل مواجهتهم االفتتاحية أمام الطائي التي خسرها “النواخذة” 1ـ2 على ملعب األمير محمد بن فهد في الدمام.. 
)المركز اإلعالمي ـ االتفاق( وفي الصورة التي التقطت أمس خالد الدبل، رئيس االتفاق، وعمر باخشوين، المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي، خالل متابعتهما المباراة   

اإلصابة

في العين
الراحة

7 أيام
العودة

األربعاء

املباراة املقبلة

أمام الرائد
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01
متى بدأت مهمتك مديًرا لالحرتاف يف 

نادي ضمك؟

كُلِّفت باملهمة عام 2020 من ِقبل إدارة صالح 
أبو نخاع، الرئيس السابق، واحلمد هلل وُفِّقت 

في أدائها بدعم وتعاون من اإلخوة في مجلس 
اإلدارة.

02
ما أصعب مهمة واجهتك أثناء فرتة 

االنتقاالت؟

لم أواجه عقبات أو مشكالت باملعنى احلقيقي، 
لكنني وجدت صعوبًة في فارق التوقيت مع 

الدول األخرى، خاصًة أمريكا اجلنوبية، إضافًة 
إلى املبالغات املالية.

03
أنهيت عديًدا من الصفقات واملخالصات، 

ما أصعب صفقة، أو مخالصة عملت عليها؟

َّت بتوفيق اهلل  كل الصفقات التي أبرمناها مت
أوًل، ثم بدعم زمالئي لي في اللجنة. أحيانًا كنا 

جند صعوبًة في التفاوض مع وكالء الالعبني 
واألندية، لكن كل هدف حدَّدناه، جنحنا بفضل 

اهلل في إجنازه.

04
هل يُشرتط يف مدير االحرتاف أن يكون 

العًبا سابًقا؟

األفضل طبًعا أن يكون لعًبا سابًقا، لكن ميكن 
ألي شخص لديه الستعداد، ويعرف لوائح 
وأنظمة الحتراف، أن يحقق النجاح في هذه 

املهمة، واسمحوا لي بأن أشكر جلنة الحتراف 
في الحتاد السعودي، لتسهيلها عمل مديري 

الحتراف في األندية.

05
كيف وجدت استعداد الفريق للموسم 

الجاري؟

َّ وفق رؤية فنية واضحة،  جيد جدًّا، ومت
والدليل على ذلك فوز الفريق في مباراتني، 

والتعادل في واحدة من أربع مباريات بدوري 
روشن السعودي.

06
هل تخىش أن يتأثر أداء الفريق بتغيري 

مجلس اإلدارة؟

َّ جتهيزه بأفضل  ل أخشى من التغيير، والفريق مت
طريقة، وإن شاء اهلل سيحقق الهدف املنشود.

07
استمرار الكروايت كريشمري ريزيتش 

مدربًا للفريق هل جاء عن استحقاق؟

كريشمير من أفضل املدربني حاليًّا، وأكثرهم 
ثباتًا في املستوى، كما أنه مدرٌب طموح، 

ويسعى إلى أن يكون األفضل واألميز. كل 
األندية غيَّرت مدربيها في املوسمني املاضيني 

ما عدا ضمك.

08
لكن كريشمري ُعيِّ بصفة مؤقتة يف 

البداية، حيث كان يدرِّب فريق درجة الشباب 

يف النادي، مباذ ترد؟

مت التفاق مع كريشمير على قيادة الفريق األول 
لكرة القدم بقناعة تامة من مجلس اإلدارة بعد 
أن تألق مع فريق درجة الشباب، واحلمد هلل 

قدَّم عماًل جبارًا، وحقق نتائج مبهرة مع الفريق 
األول.

09
حققتم مركزًا متقدًما يف املوسم 

املايض، ما طموحكم يف الجاري؟

نشكر مجلس اإلدارة السابق بقيادة صالح أبو 
نخاع على كل  ما قدموه من جهد في األعوام 

املاضية، وحتقيقهم املركز اخلامس في الدوري، 
ومع اإلدارة اجلديدة بقيادة املهندس خالد بن 

مشعط سنعمل لنكون في أفضل حال، ونحقق 
ما يُرضي طموحات كل الضمكاويني.

10
كيف ترى املنافسة مع أبها، وهل 

أسهمت يف تطوير فريقكم؟

هي منافسة داخل املستطيل األخضر فقط.

11
ما الذي يعيق احرتاف الالعب السعودي 

خارجيًّا؟

ا  يستطيع بعض الالعبني الحتراف خارجيًّ
والتألق في أي دوري متقدم، لكن توجد أمور 

كثيرة متنعهم من ذلك، منها العقود العالية التي 
يجدونها في األندية السعودية، لذا ل يفكرون 

إطالقًا في العروض اخلارجية، إضافة إلى بروز 
لعبينا في سنٍّ متقدمة، فضاًل عن اختالف 

الثقافات.

12
وما الحل من وجهة نظرك؟

احلل في خروج الالعبني في سنٍّ مبكرة لألندية 
األوروبية، والندماج في ثقافتهم الكروية.

13
هل تعتقد أن هناك العبي سعوديي 

يستطيعون اللعب يف أوروبا؟

نعم. نحن منلك مواهب وقدرات عالية في 
إمكانها اللعب في أي دوري أوروبي.

14
أي فريق تتوقَّع أن يحقق لقب الدوري 

املوسم الجاري؟

فريق الهالل.

النجم الضمكاوي ومدير االحرتاف يقّلب أوراق الحارض واملستقبل

القحطاين:

الدوري.. هاليل
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أكرموا

إلتون أرابيا
ال أملك حسابات يف وسائل التواصل 

االجتامعي، تحديًدا )تويرت وسناب 

وإنستجرام( لكن يصلني عرب عدد 

من األصدقاء من وقت آلخر بعض 

املقاطع التي يرى األصدقاء أن من 

املناسب أن أشاهدها، ألنها تستحق 

املشاهدة، أو ألنها تتعلق بالعمل 

اإلعالمي.

عندما أقول إنها تتعلق بالعمل اإلعالمي 
أقصد )إمكانية( صناعة مادة إعالمية 

)إيجابية داعمة أو نقدية لسلبية معينة( 
عن ذلك املقطع.

.. كثيرون يعرفون إلتون جوزيه خافيير 
جوميز ونعرفه باختصار )إلتون( 

وهو محترف برازيلي حضر للمالعب 
السعودية موسم 2007، وقدم مستويات 

متميزة للغاية بقميص النصر ملوسمني 
متتاليني، انتقل بعد ذلك إلى قطر ولعب 

لفريق الريان، ثم لإلمارات ولعب لفريقي 
دبي والوصل، ثم عاد للمالعب السعودية 
وارتدى شعار الفتح، وساهم في حتقيق 
أكبر إجناز في تاريخ النادي، وهو الفوز 

بلقب دوري احملترفني، ولعب بعد ذلك 
لفريق مسيمير القطري، ومن ثم القادسية 
والوحدة السعوديني، وأخيراً اختتم حياته 

الحترافية في فريق احلمرية اإلماراتي، 
قبل العودة لبالده البرازيل.

طيلة فترته الحترافية في املالعب 
اخلليجية كان هذا الالعب )القصير املكير 

املتميز( مثالً للمحترف املتألق )داخل( 
امللعب، واملنضبط واملتقيد بقوانني وعادات 

وتقاليد البلد )خارج( امللعب، حتى حفر 
لنفسه مكانًا لدى الكثيرين من عشاق كرة 

القدم اخلليجية.
 الالفت للنظر هو )استمرار( ارتباط 

إلتون بالسعودية )الوطن( وكلنا 
شاهدنا كيف كان ينشد السالم الوطني 

السعودي، وعّلم ابنه الصغير النشيد 
وكان هو وابنه يظهران في كثير من 

املناسبات بالزي السعودي، بل وغلب على 
لون أكادمييته اللون األخضر وصورًا 

كثيرة عن السعودية.. بل أن إلتون )يحب 
ويفضل( أن ينادوه في البرازيل باسم 

)إلتون أرابيا( أي إلتون العربي.
آخر ما قام به إلتون هو أن استأجر حافلة 

كبيرة باللون األخضر عليها صورة 
كبيرة له بالزي السعودي جاب بها 

شوارع برازيلية محتفالً باليوم الوطني 
السعودي.

متنيت )وما زلت( تكرمي هذا الالعب الذي 
)يفتخر( بعشقه للسعودية، ويظهر في 

كثير من املناسبات السعودية ليقول ذلك 
بصوت عال حتى بات )أقرب( لسفير 
رياضي للسعودية هناك في البرازيل.

أمتنى أن ينال إلتون )التكرمي( من قبلنا 
كسعوديني، ولعل مباراة ودية جتمع فرق 
النصر والفتح والقادسية والوحدة )التي 

لعب لها في وقت سابق( يعد مقترًحا 
جيًدا لتكرمي هذا النجم الكبير في عطائه 

وأخالقه وعشقه للسعودية.
بل أمتنى أن يكون لوزارة الرياضة وحتى 
السياحة وهيئة الترفيه دورًا في )التفكير( 

في تكرمي )إلتون أرابيا(.

مساعد العبدلي
alabdaly.messad2197@hotmail.com

التوقيت 

يصّعب مهمة  
الالتينيني

منافسة أبها 

داخل
امللعب

كريشمري 

طموح والدليل 
النتائج 

أنجزنا أهدافنا

خالل 
التسجيالت

العمل الحالي

مدير االحرتاف يف نادي ضمك

المؤهل األكاديمي

ماجستري إدارة رياضية 

مسيرته الكروية مع ضمك 

العب الفريق األول لكرة القدم 

ملدة 16 عاًما

 إداري يف النادي ملدة تسعة 

أعوام

إنجازاته مع ضمك العبًا

الصعود إىل الدرجة الثانية 

الصعود إىل الدرجة األوىل

قىض نحو 25 عاًما يف نادي ضمك، 
بواقع 16 عاًما العبًا، وتسعة إداريًّا، وحقق 
مع الفريق األول لكرة القدم إنجازات عدة 

خالل متثيله له، من أبرزها الصعود من 
دوري املناطق إىل دوري الدرجة الثانية، 

ثم دوري الدرجة األوىل.
كُلِّف بإدارة ملف االحرتاف قبل عامني، 

ونجح مع رفاقه يف ضم عديد من 
الالعبني املحليني واألجانب، الذين حققوا 

نجاحات كبرية معه، وأسهموا يف 
احالله املركز الخامس بالدوري املوسم 

املايض.
فهد القحطاين، مدير االحرتاف يف نادي 

ضمك، يف حواره مع “الرياضية”، أكد 
أنه مل يواجه أي مشكلة يف الصفقات 

األجنبية بفضل العمل املؤسيس وتعاون 
الجميع يف مجلس اإلدارة معهم، كام 
تطرَّق إىل وضع الفريق يف املوسم 

الجاري.

حوار: حامد الدورسي

قال عن

الوطن:

أحيي وطني الغايل مبناسبة 
اليوم الوطني السعودي 

الـ92، وأسأل الله أن يحفظه.

جمهور ضمك:

بفضل دعمكم ووقفتكم 
القوية حقق الفريق 
نتائج مبهرة ومرشِّفة.

عائلتي:

أشكركم عىل دعمكم يل 
وتحمُّل غيايب الطويل 

عنكم بسبب العمل.

فهد جربان
القحطاين



الرياض ـ بندر العتيبي 

طالب الفرنيس رودي جارسيا، مدرب فريق النرص األول لكرة 
القدم، العبيه باالبتعاد عن اإلعالم بجميع أنواعه خالل الفرتة 

املقبلة. جاء ذلك خالل اجتامعه بهم قبل انطالق تدريب أمس، 
استعداًدا ملواجهة االتحاد، األحد املقبل، ضمن مباريات الجولة 

الخامسة.
 وقال املدرب خالل االجتماع: على اجلميع التركيز في التدريبات، 

واالبتعاد عن كل ما يعكر صفوه خارج امللعب، وثقتي بكم كبيرة، ومت 
إشعار الالعبني عبر البريد اإللكتروني بهذا القرار. ميدانيًّا، فرض جارسيا 

تدريبات لياقية وتكتيكية، شارك فيها علي الجامي، املدافع، ومحمد مران، 
املهاجم، بعد تعافيهما من اإلصابة، التي تعرَّضا لها قبل ثالثة أسابيع في 

العضلة األمامية.
ص جارسيا جزًءا من التدريب ملواجهة املهاجمني حراس املرمى،  وخصَّ

واختتمها بتنفيذ الكرات العرضية، التي تألق في تسجيلها اإلسباني ألفارو 
جونزاليس، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

في حني واصل األرجنتيني بيتي مارتينيز، وعبد الفتاح عسيري، العبي 
الوسط، برنامجهما العالجي في عيادة النادي، حيث تأكد غيابهما عن 

املواجهة املقبلة.

املدرب الفرنيس يركز عىل الكرات العرضية واالنفرادات 

جارسيا يرفض 

اإلعالم قبل الكالسيكو

املجمعة ـ محمد السناين 

فرض الصربي فوك 
رازوفيتش، مدرب فريق 

الفيحاء األول لكرة القدم، 
على العبيه تدريبات فنية 
خالل احلصة التدريبية، 
أمس، استعدادًا ملواجهة 

الشباب ضمن اجلولة 
اخلامسة من دوري روشن 

السعودي، على ملعب 
مدينة اجملمعة الرياضية. 

وطالب رازوفيتش الالعبني 
بالتركيز في أداء التدريبات 

الفنية، وتصحيح األخطاء 
التي ارتكبوها في اللقاءات 

املاضية. واستعاد فريق 
الفيحاء حسني الشويش، 

وبندر ناصر املطيري، 
اللذين شاركا في التدريبات 

اجلماعية، استعدادًا للمواجهة 
املقبلة، بعد اإلصابة التي 

تعرَّضا لها خالل التدريبات 
في الفترة املاضية.

خميس مشيط ـ

 عبد الرحمن أبو محروس 

يفتقد فريق ضمك األول 
لكرة القدم، اليوم، خدمات 

منصور حمزي في مواجهة 
النصر الكويتي التجريبية، 

ضمن برنامج النادي اجلنوبي 
خالل فترة التوقف الدولية 
اجلارية، بعد اإلصابة التي 

تعرَّض لها، أمس األول، في 
املناورة الكروية التي جرت 
باحلصة التدريبية، حسبما 

كشفت لـ “الرياضية” مصادر 
ا، اختتم الفريق  خاصة. ميدانيًّ

استعداداته ملواجهة النصر، 
التي جترى على ملعب النادي 

في خميس مشيط، بتدريب 
غلب عليه الطابع الترفيهي 
بقيادة الكرواتي كريشمير 

ريزيتش، مدرب الفريق، الذي 
فرض في مستهل احلصة 

تدريبات تكتيكية باستخدام 
الكرة، قبل أن يختتمها 

مبناورة فنية.

الفيحاء يستعيد
الشويش واملطريي  

حمزي 
يغيب أمام النرص

صورة التقطت أمس لعبد الرحمن السفري وسعود زيدان، 
العَبي فريق الفيحاء األول لكرة القدم، خالل التدريبات 

الجماعية  )المركز اإلعالمي - الفيحاء(

صورة التقطت الخميس الماضي للجزائري هالل 
سوداني، العب فريق ضمك األول لكرة، خالل التدريبات 
)المركز اإلعالمي - ضمك( الجماعية   

صورة التقطت أمس لجمال باجندوح، العب فريق 
الطائي األول لكرة القدم، يراوغ عبد هللا آل سالم، 

مهاجم االتفاق، خالل مواجهة الفريقين في 
الدوري الرديف التي كسبها الطائي    

 
)المركز اإلعالمي ـ االتحاد السعودي لكرة القدم(

النرص

الفوزالمركز الخسارةالمباريات استقبلاألهدافالتعادلالنقاط

0403 0401 09000702

الدمام ـ وليد الصيعري 

استعاد فريق الطائي األول لكرة القدم توازنه في الدوري الرديف بعد 
أن سجل هدفني في غضون أربع دقائق، ليتغلب على مضيفه االتفاق 
2ـ1 في املباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب األمير محمد بن فهد 

في الدمام.
وعوَّض الفريق احلائلي بهذا االنتصار خسارته أمام الفتح 1ـ4 في 

املباراة األولى، حاصًدا النقاط الثالث األولى له في البطولة، فيما بقي 
االتفاق دون نقاط. وخيَّم التعادل السلبي على مجريات الشوط األول، 

لكنَّ األهداف حضرت في الشوط الثاني، حيث تقدم الطائي بهدفني 
سريعني خالل أربع دقائق، األول عن طريق هزاع الهزاع »49«، والثاني 
سجله الفرنسي يوسف نياكاتي باخلطأ في مرمى فريقه »53«، وقلص 

االتفاق الفارق عبر علي هزازي »65«.
ويحلُّ االتفاق ضيًفا على الوحدة في 2 أكتوبر املقبل، في حني سيعاود 

الطائي مشواره في 9 ديسمبر املقبل حني يلتقي مضيفه الشباب. 
يشار إلى الدوري الرديف يُلعب بنظام الدوري الكامل »ذهابًا وإيابًا« 

مبشاركة سبعة أندية، هي: الشباب، واالتفاق، وأبها، والفتح، 
والفيحاء، والطائي والوحدة. 

رديف الطايئ
ينترص بـ 4 دقائق 

المواجهة المقبلة أمام االتحاد على ملعب مرسول بارك

12
الطائي االتفاق

سجل األهداف 
الطائي: هزاع الهزاع، 

ويوسف نياكاتي “خطأ” 
االتفاق: علي هزازي

المناسبة: الدوري الرديف 
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تمريرات ناجحة الدقائقلعب

الزين..
صناعتان وانسجام

  أرقامه 
يف الدوري 

الجاري:

خميس مشيط ـ عبد الرحمن أبو محروس 

م أحمد الزين، العب فريق ضمك األول لكرة القدم، مع فريقه الجنويب  قدَّ
خالل منافسات دوري روشن السعودي مستويات مميزة، وأسهم يف صناعة 

األهداف، وانسجم رسيًعا مع زمالئه. حيث قدم، صاحب الـ 31 عاًما، مع فريقه 
الجديد 53 متريرة ناجحة، بدقة  74.6 يف املئة،  كام صنع لزمالئه ثالث فرص 

لتسجيل األهداف، ُسجل منها هدفان. وانضم العب الوسط والجناح إىل ضمك خالل 
املوسم الجاري، قادًما من صفوف الرائد بعقد ميتد عامني. وخالل مشاركاته 
األربع املاضية راوغ خمس مرات، إضافة إىل تقديم عرضيات ناجحة سبع مرات.

31
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بريدة - عبد الله العبيد 

عاد الباراجوياني أليخاندرو 
كاكو، العب فريق التعاون 

األول لكرة القدم، إلى 
بريدة، أمس، وانخرط في 
التدريبات، استعدادًا للقاء 
الهالل في الرياض في 2 

أكتوبر املقبل ضمن اجلولة 
اخلامسة من دوري روشن 

السعودي.
وكان الالعب غادر 

السعودية عقب نهاية مباراة 
ضمك في اجلولة الرابعة، 

اجلمعة قبل املاضية، 
لاللتحاق مبنتخب بالده.
إلى ذلك، كثف البرازيلي 

بريكليس شاموسكا، 
املدرب، التدريبات اللياقية 

في احلصة التي جرت، 
أمس، على ملعب النادي، 

واستهلها بعمليات اإلحماء، 
ثم التدريبات اللياقية برفقة 

املساعدين.

كاكو 

ينعش التعاون

صورة التقطت أمس لنواف الرشودي، العب فريق التعاون، يمرر الكرة خالل التدريبات إلى 
)المركز اإلعالمي ـ التعاون( زميله معتز هوساوي.. ويبدو سعد بالعبيد في الوسط  

الرياض ـ الرياضية 

تنقل قناتا الرياضية الكويتية، 
والرياضية السعودية مباراة 

اعتزال نواف اخلالدي، 
حارس القادسية السابق، بني 
فريق الهالل األول لكرة القدم 

ونظيره القادسية الكويتي. 
ويستضيف ملعب جابر 

األحمد الدولي في الكويت 
املباراة عند الـ 07:00 من 

مساء اليوم.

قناتان 

تنقالن املواجهة

أبها - حسن ذيبان 

أكدت لـ”الرياضية” مصادر 
خاصة أن البلجيكي سفني 
فاندنبروك، مدرب  فريق 

أبها األول لكرة القدم، 
سيدخل لقاء اليوم أمام 

نظيره الشباب في الدوري 
الرديف، بالعبي الفريق 

األول رغبًة منه في إعدادهم 
ملباريات الدوري بعد فترة 

التوقف اجلارية.
ويحلُّ أبها ضيًفا على الفتح 

في 2 أكتوبر املقبل ضمن 
اجلولة اخلامسة من دوري 

روشن السعودي. 
 ويغيب عن لقاء اليوم 

الثالثي الدولي الكاميروني 
ديفيد إيباسي، حارس 

املرمى، والتونسي سعد 
بقير، ورياض شراحيلي، 

الذي شارك أساسيًّا مع 
األخضر، أمس األول، أمام 

اإلكوادور.

أبها 

يلعب باألول ضد الشباب

الرياض - عبد اإلله املرحوم 

أوضحت لـ ”الرياضية” مصادر خاصة، أن األرجنتيني رامون 
دياز، مدرب فريق الهالل األول لكرة القدم، سيعتمد بشكل 

كبري عىل الالعبني األجانب يف املباراة أمام القادسية 
الكويتي، اليوم، عىل ملعب جابر الدويل بالكويت، يف 

اعتزال نواف الخالدي، الحارس الكويتي.
وأشارت املصادر ذاتها إلى أن املدرب سيمنح األولوية لألجانب 

في خوض املباراة كاملًة، باستثناء البيروفي أندري كاريلو املنضم  
إلى معسكر منتخب بالده، والكوري اجلنوبي هيون الذي لم 

تكتمل جاهزيته، والكولومبي  جوستافو كويالر الذي استبعد 
من السفر بسبب شعوره بألم في عضلة الساق اخللفية. من جهة 

أخرى، وصلت بعثة الفريق إلى الكويت، مساء أمس، على منت 
طائرة خاصة بعد الفراغ من التدريبات التي جرت على ملعب 

النادي.
وكان املدرب وضع اللمسات الفنية األخيرة للمواجهة في 

التدريبات التي جرت في الرياض، وعمل وجهازه املعاون على 
جميع اجلوانب الفنية والبدنية، مع إيجاد حلول لتسجيل األهداف 

من الكرات الثابتة والعرضية، إلى جانب التنويع في الهجمات 
بطريقة البناء، والتركيز على األطراف. وأبدى دياز اهتمامه 

بالكرات املرتدة وكيفية االستفادة منها، ومن األخطاء الدفاعية، 
ونبَّه الالعبني إلى ضرورة التركيز الذهني. وستعود بعثة الفريق 

إلى الرياض عقب نهاية املباراة مباشرة.

بعثة األزرق تصل الكويت.. والعودة بعد املباراة مبارشة

أمام القادسية.. 
الهالل يعتمد عىل األجانب

صورة التقطت أمس للبرازيلي ميشيل ديلجادو، العب فريق الهالل األول لكرة القدم، والنيجيري أوديون إيجالو أثناء التدريبات التي سبقت السفر إلى الكويت 
)المركز اإلعالمي ـ الهالل( لمواجهة القادسية اليوم  

صورة التقطت أمس للجزائري طيب مزياني وعبد هللا الزوري والصربي أورش 
)المركز اإلعالمي ـ أبها( ماتيتش، العبي فريق أبها، أثناء التدريبات اللياقية  

الرياض ـ الرياضية 

حتفل مسيرة نواف 
اخلالدي، حارس مرمى 
املنتخب الكويتي األول 

لكرة القدم وفريق 
القادسية السابق، بعدد 

من اإلجنازات، سواًء مع 
فريقه، أو األزرق، إذ حقق 

32 بطولة، بواقع 31 مع 

القادسية، وواحدة مع 
املنتخب.

وجنح اخلالدي مع 
القادسية في حصد لقب 

الدوري تسع مرات، 
وكأس ولي العهد سبع 

مرات، وكأس األمير بالعدد 
ذاته، وكأس اخلرافي 
مرتني، وكأس اخلليج 

لألندية مرة واحدة، وكأس 
السوبر الكويتي أربع 
مرات، وكأس االحتاد 
اآلسيوي مرة واحدة.

الخالدي..

32 بطولة

الرياض ـ متعب العبد الهادي 

يشارك فريق الهالل األول 
لكرة القدم للمرة اخلامسة 

في اعتزال أحد الالعبني 
خارج املالعب السعودية، 

أربعة منهم لم يرتدوا 
شعاره، عندما يلعب اليوم 

أمام القادسية الكويتي 
بالكويت في اعتزال نواف 

اخلالدي، حارس املرمى.
وشارك الهالل، للمرة 

األولى، في اعتزال حسن 
عجالن، العب احملرق 

البحريني، عام 1979، في 
املنامة، أما الثانية فكانت 

في اعتزال نزار محروس، 
العب فريق الوحدة 

السوري، عام 1998، 
والثالثة في اعتزال خالد 

الشليمي، العب النصر 
الكويتي، عام 1999 في 
الكويت، والرابعة كانت 

في اعتزال أشرف قاسم، 
العب الزمالك املصري، في 

القاهرة عام 2000.

االعتزال 

الخامس
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ملاذا املنتخب 
السعودي محظوظ؟

قبل مواجهة األرجنتني بعد أقل 

من شهرين ثم بولندا واملكسيك، 

وهي منتخبات مجموعة املنتخب 

السعودي يف مونديال قطر 

2022م، ماذا ميكن أن ننتظره  
كسعوديني من نتائج؟

لنتجاوز ظروف اللحظة وجتلياتها، 
تلك لعبت دور في أولى املشاركات 
94م وثبت ذلك في التي تلتها 98م 

التي كان من املفروض بحسب 
تقديرات غير فنية وال واقعية، أن 

تكون أفضل ولم تكن كذلك إلى 
انفراط عقد جيل الـ 94م والعودة من 

املربع األول في 2002م، والتحسن 
القليل 2006م و2018م، وكيف أن 

أصحاب التقديرات “العشوائية” 
ما زالوا كما هم، يريدون مشاركة 

نتائجها منفصلة عن الواقع، ورمبا 
تدخل في رغبة حشر املنتخب في 

زاوية “اإلحراج” ال أكثر.
بقراءة ملسيرة املنتخب يظهر بوضوح، 
أن أفضل نتائجه التي حقق بها منجزًا 
تكون األولى منها، أو تلك التي يحضر 
فيها للمشاركة دون أن يكون مرشًحا، 

كما كان عليه في التصفيات النهائية 
للوصول إلى أوملبياد لوس أجنليس 

ونهائيات أمم آسيا 84م، وفيهما تأهل 
إلى األوملبياد وحصل على اللقب 

اآلسيوي، ثم تأخر في التأهل إلى 
األوملبياد إلى 96م وحافظ على اللقب 
اآلسيوي في نسختني متواليتني، لكن 

بصعوبة بالغة.
وألن كرة القدم لعبة حاضر وليس 

ماضًيا أو مستقباًل مضمونًا، ال ميكن 
للتدرج في االرتقاء أن يكون مرجعية 

التقدير الفني، كأن يقال طاملا تأهلنا 
إلى دور الـ 16 فمن الطبيعي أو 

يجب أن نتطلع إلى الدور الذي يليه 
في املشاركة التالية، فالتنافس على 

احلصول على اإلجناز أو التطور في 
مراحله ليس باألقدمية.

ولنعد النظر في عدم حصول بعض 
املنتخبات العريقة مثل هولندا أو 

املتطورة كبلجيكا على لقب املونديال 
حتى يومنا هذا، أو عدم التأهل 

إلى بعض نسخ املونديال ملنتخبات 
سبق أن حققت اللقب مثل إيطاليا، 

وكيف أن ذلك يعني أن التأهل مرات 
عدة للمنتخب السعودي يجعله من 

املنتخبات احملظوظة.
قلنا في موضوع سابق أن قائمة 

املنتخب يفرضها واقع املتاح، وأن 
االختيارات تلعب فيها دورًا نسبته 
قليلة جًدا، ومن ذلك فإن جتاوزها 

السم أو أكثر لن تكون نتيجته 
السلبية أو اإليجابية شيًئا يذكر على 
مستوى األداء العام، أو النتائج، وأن 

الضعف في مركز قلبي الدفاع ورأس 
احلربة، ال ميكن إنكاره أو تصحيحه، 

ألنه واقع، كذلك وجود العويس أو 
املعيوف سيان في محصلة الناجت 

العام.

 سعد المهدي
@Almahdisaad

الفريق غادر إلى الكويت 
بعد نهاية التدريبات

المدرب سيمنح األولوية 
لألجانب أمام القادسية

أوجد حلوًل للتسجيل 
من الكرات الثابتة والعرضية

البعثة تعود إلى الرياض 
عقب المباراة مباشرة

مستجدات الهالل 

السبت



الدمام ـ أحمد الداود 

تغلَّب فريق اخلليج األول لكرة القدم على جاره الساحل، أمس، 3ـ1 في املباراة املغلقة التي 
جرت على ملعب النادي، ضمن استعداداته خالل فترة التوقف اجلارية التي تستمر حتى 30 

سبتمبر. 
ودفع البرتغالي بيدرو إميانويل، مدرب الفريق، بالالعبني البدالء الذين لم يتسنَّ لهم اللعب 

دقائق طويلة في اجلوالت األربع األولى من دوري روشن السعودي بهدف الوقوف 
على مستوياتهم وجتهيزهم للجوالت املقبلة. وتناوب على تسجيل أهداف اخلليج رياض 

اإلبراهيم، وهشام الدبيس، وعبد اهلل الصامتي.

صورة التقطت أمس األول للبرازيليين إيجور كورونادو وبرونو هنريكي، العبي فريق االتحاد األول لكرة القدم، ينفذان تدريبات لياقية خالل الحصة المسائية  )المركز اإلعالمي ـ االتحاد(

مكة املكرمة ـ  عبد الغني عوض 

اطمأن البوسني برونو أكرابوفيتش، مدرب فريق الوحدة األول لكرة القدم، على سالمة 
املغربي فيصل فجر، العب خط الوسط، في أعقاب مشاركته بالتدريبات التي جرت، أمس، 

بعد أن غاب، اخلميس، بسبب إصابته بنزلة برد شديدة إثر العودة من بالده في اليوم 
ذاته. في حني قطع حمد اجليزاني، الظهير األمين، شوًطا بعيًدا من برنامجه العالجي، 

وأصبح جاهزًا لالنخراط في التدريبات اجلماعية. وينتظر أن يدخل حسابات املدرب قبل 
مباراة االتفاق، السبت املقبل، ضمن اجلولة اخلامسة من دوري روشن السعودي. وركز 

املدرب في التدريبات، التي جرت على ملعب األمير عبد اجمليد بن عبد العزيز في مقر 
النادي، على سالمة التغطية العكسية للمدافعني، وكلَّف نور الرشيدي، الظهير األمين، 

وعبد اإلله بخاري، الظهير األيسر، مبهام دفاعية جديدة، ومنح احلرية الكاملة للبرازيلي 
أنسيلمو دي مورايس في التحرك من العمق والتسديد من خارج منطقة اجلزاء.

فجر يدعم الفرسان

صورة التقطت أمس األول لحمد الجيزاني، العب فريق الوحدة، ينفذ تدريبات لياقية 
)المركز اإلعالمي ـ الوحدة( برفقة البرازيلي بيدرو كونيا، اختصاصي العالج الطبيعي  

جدة - فيصل الرشيف 

يخطط البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق االحتاد األول لكرة القدم، ملواجهة 
النصر، األحد املقبل، في الرياض ضمن اجلولة اخلامسة من دوري روشن السعودي، 

بالتسديد من خارج منطقة الـ 18، واالعتماد على الكرات العرضية.
ووفًقا ملا أفصحت عنه لـ ”الرياضية” مصادر خاصة، بدأ املدرب تنفيذ اخلطة بعد 

عودة الالعبني إلى التدريبات عقب اإلجازة القصيرة التي ُمنحت لهم إثر نهاية اجلولة 

ص سانتو جزًءا  الرابعة. وخالل احلصة التي جرت، أمس، على ملعب النادي، خصَّ
منها للتسديد من خارج املنطقة، ولعب الكرات العرضية، فضاًل عن تطبيق ذلك خالل 

املناورة التي جرت على منتصف امللعب. وينتظر سانتو انضمام الالعبني الدوليني، 
نهاية األسبوع اجلاري، لتحديد املهام قبل الكالسيكو. وغاب عن التدريب أربعة من 

العبي فريق درجة الشباب ملشاركتهم في املباراة أمام فريق جدة “2ـ2” في افتتاح 
مباريات دوري الشباب املمتاز.

تحديد املهام بعد عودة الدوليني.. والعبو الشباب يغيبون  

بريدة - محمد الصوينع 

م الروماني ماريوس  نظَّ
سوموديكا، مدرب فريق 
الرائد األول لكرة القدم، 

مناورة في التدريبات التي 
جرت، أمس، عوَّض بها لقاء 

العربي الكويتي امللغى.
م املدرب الالعبني إلى  وقسَّ

مجموعتني في منتصف 
امللعب للتأكد من إتقانهم 

التكتيكات املطلوبة، قبل أن 
يأذن ببداية املناورة، التي 

شهدت تنافًسا قويًّا. 
وبدأت التدريبات، التي جرت 
في منشأة النادي، باإلحماء 

ومتارين تقوية العضالت.

مناورة 
تعّوض لقاء العريب

الخليج 
يكسب الساحل

صورة التقطت أمس للروماني ألكساندرو ميتريتا، العب فريق الرائد، 
)المركز اإلعالمي ـ الرائد( يسدد الكرة خالل التدريبات  

المدرب بدأ 
التخطيط للقاء 

الكالسيكو

الخطة اعتمدت 
على التسديد 

والعرضيات

تحديد المهام 
سيكون بعد عودة 

الدوليين

الالعبون 
الشباب غابوا 

لمشاركتهم في 
الدوري
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تمريرات ناجحة الدقائقلعب

العبود..
أدوار مزدوجة

  أرقامه 
يف الدوري 

الجاري:

جدة ـ فيصل الرشيف 

يؤدي عبد الرحمن العبود، العب فريق االتحاد األول لكرة القدم، أدواًرا عدة وسط 
امللعب، فإىل جانب أداء مهامه الهجومية، وإسهاماته الفاعلة يف متوين 

املهاجمني، يبذل الالعب أيًضا جهًدا كبريًا يف الدفاع بفضل لياقته العالية.
ولعب العبود مع فريقه املوسم الجاري أربع مباريات بعدد دقائق بلغ 343، وفًقا 

ملوقع رابطة دوري املحرتفني، وقدم 96 متريرة ناجحة بدقة بلغت 72.2 يف املئة، 
فضاًل عن صناعته تسع فرص وأربع عرضيات ناجحة. وبفضل متيزه أصبح الربتغايل نونو 

سانتو، مدرب الفريق، يعتمد عليه يف تنفيذ بعض املهام الخاصة.
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يحسب لرئيس النرص مسيل آل 

معمر وإدارته التي قضت عاًما 

ونصف العام من مدتها القانونية 

أنها مل تسجل حتى ساعته أي 

قضايا مالية بحقها ونجحت خالل 

هذه املدة من تقليل العجز 

املادي حتى وصلت إىل درجة 

كبرية من النجاح بعد ظهور فائض 

يف ميزانيتها األخرية وصل إىل 

22 مليون ريال، ساعدها عىل 
ذلك قدرتها الفائقة عىل التوقيع 

مع الالعبني األجانب بعد انتهاء 

عقودهم مع أنديتهم يأيت أبرزهم 

تاليسكا وأبوبكر وكونان وألفارو 

وأوسبينا. 

وهذه خطوة متقدمة في سبيل تقليل 
املصروفات مع حتقيق جناح آخر في 

زيادة املداخيل من خالل عقود الرعاية 
إلى جانب جناحها الباهر في كسب 

قضيتني داخليتني خرجت منهما بربح 
مادي وصل إلى 12 مليونًا. وألن 

اإلدارة ملزمة مبتابعة القضايا املنظورة 
إلدارات سابقة وتنفيذها عند اكتسابها 

احلكم القطعي فإن قضية البرازيلي 
جوليانو يبدو أنها أولى القضايا امللزمة 
بالسداد بعد ظهور خبر في “الرياضية” 

أمس األول يؤكد أن محكمة التحكيم 
الرياضي رفضت استئناف النصر 

وألزمته بدفع كامل املبلغ الذي يوازي 
نحو 25 مليون ريال.

هذه القضية وخروج الالعب مع 
جائحة كورونا تزامن مع توصية الفيفا 
لالحتادات الوطنية في العالم بالتعامل 

مع وباء كورونا بأنه قوة قاهرة 
وضمان شكل من أشكال دفع الرواتب 

لالعبني واملدربني وجتنب الدعاوى 
القضائية وتخفيض الراتب مبقدار 
معقول خالل فترة توقف الدوري 

ويبدو أن إدارة النصر السابقة تعاملت 
مع الالعب بإلزامه على تخفيض رواتبه 

إلى النصف شأنه شأن بقية الالعبني 
وجاء رفضه ليغلق الباب متاًما مع 

إصرار الطرفني على قرارهما.
اإلدارة احلالية أصبحت ملزمة بالدفع 

ولن تتورط في ذلك في ظل وجود 
الداعم الرمز األمير خالد بن فهد الذي 

قضى على العديد من االلتزامات 
واملشاكل املالية وتسجيل الالعبني إلى 

جانب وفرة مالية جاءت من الفائض 
املالي وكذلك املكسب املادي من قضية 

محمد إبراهيم والذي حل موعده 
وأصبح لزاًما على الهالل تسديده إال 
أن السؤال األهم من ورط النصر في 

هذه القضية وإصراره مواصلة املشوار 
في القضية حتى النهاية وهل اإلدارة 

السابقة تعاملت مع القضية مبنأى عن 
بقية الالعبني اآلخرين وأين احتاد الكرة 

خاصة أنها قضية تزامنت مع أحقية 
االحتادات الوطنية بالتواصل مع األندية 

حلل مثل تلك اإلشكاليات مع توقف أو 
إلغاء الدوري وملاذا جوليانو هو الوحيد 

دون بقية الالعبني الذي رفض القرار 
وجنح في كسب القضية؟!

محمد الغامدي
@mhfb9262
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ميامي ـ الرياضية 

بات األرجنتيني ليونيل ميسي، املهاجم الدولي، على بعد 
هدف واحد، من االرتقاء إلى ثالث مراكز قائمة أفضل هدافي 

املنتخبات على مرّ العصور.
ورفع ميسي عدد أهدافه الدولية إلى 88، بعدما سّجل ثنائية 

في مرمى الهندوراس، خالل املباراة التجريبية، التي فازت بها 
األرجنتني 3ـ0، في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وافتتح الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميالن اإليطالي، ثالثية 
راقصي التاجنو في الدقيقة 16، وأضاف ميسي الهدفني 

األخرين في الدقيقتني 45 و69.  وجاء الهدف األول ألسطورة 
األرجنتني، من عالمة اجلزاء. وفي قائمة الهدافني الدوليني، 

يحتل املاليزي مختار دهاري، املهاجم الراحل، املركز الثالث، 
متفوقًا بفارق هدف واحد على ميسي.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة، ويليه اإليراني 
املعتزل علي دائي.

وجرت تلك املباراة، في إطار حتضيرات األرجنتني خلوض 
بطولة كأس العالم 2022، التي تستهلها مبواجهة املنتخب 

السعودي 22 نوفمبر املقبل.

مييس يالحق ثالث العامل

قبل مواجهة السعودي بشهرين..

صورة التقطت أمس لليونيل ميسي، قائد المنتخب األرجنتيني، يسدد الكرة بركلة مقصية خالل مواجهة هندوراس 
)الفرنسية( ا في أمريكا   تجريبيًّ

الرياض ـ الرياضية 

غاب املنتخب السعودي األول لكرة القدم عن تسجيل األهداف في 
ثالث مباريات متتالية، مكررًا عجزًا أصابه قبل نحو 10 أعوام.

وأنهى األخضر مباراته التجريبية أمام اإلكوادور، أمس األول، 
متعاداًل دون أهداف، بعد خسارته قبلها، بنتيجة 1ـ0 مرتني، من 

كولومبيا وفنزويال على الترتيب. ويعود آخر هدف سّجله الصقور 

إلى االنتصار 1ـ0 على أستراليا، 29 مارس املاضي، في ختام 
تصفيات كأس العالم 2022، حني زار سالم الدوسري، اجلناح 

الهجومي، شباك الكاجنرو من عالمة اجلزاء. وللمرة األولى 
تستعصي الشباك على املنتخب السعودي في ثالث مباريات 

متتالية، منذ الفترة بني 5 يوليو و11 سبتمبر من عام 2012. وبدأ 
األخضر تلك الفترة باخلسارة 0ـ1 من العراق في كأس العرب، 

ثم 0ـ5، و0ـ1 أمام إسبانيا واجلابون على الترتيب، في مباراتني 
جتريبيتني.

وبعدها، لم يطل صبر الصقور عن التهديف ألكثر من مباراتني 
متتاليتني، حتى أبطلت التجريبيات الثالث األخيرة هذه العادة.
وإجمااًل، ارتفع عدد املباريات، التي غادرها املنتخب السعودي 

دون تسجيل، حسب موقع “www.ksa-team.com”، إلى 182.

بعد 10 أعوام..

صيام الصقور يتجدد

الرياض ـ الرياضية 

تتضمن حتضيرات املنتخب 
املكسيكي األول لكرة القدم، 

قبل املشاركة في كأس العالم 
“قطر 2022”، مواجهة خمسة 

العبني من دوري روشن 
السعودي.

ويخوض املنتخب، الذي ينتمي 
إلى قارة أمريكا الشمالية، 
مباراتني جتريبيتني خالل 

توقف سبتمبر اجلاري، 
أوالهما جرت فجر اليوم 

أمام بيرو، واألخرى جتمعه 
بكولومبيا، األربعاء املقبل.

ويضم املنتخب البيروفي كاًل 
من كريستيان كويفا، وأليكس 

فاليرا، ثنائي هجوم الفتح، 
وكريستوفر جونزاليس، العب 
وسط العدالة، وأندريه كاريلو، 

جناح الهالل.
في املقابل، تشتمل القائمة 

احلالية لكولومبيا على دافيد 
أوسبينا، حارس مرمى 

النصر.
وتالقي املكسيك املنتخب 

السعودي، 30 نوفمبر 
املقبل، في آخر جوالت دور 
اجملموعات من كأس العالم 

.2022

خاميس روشن 

يواجه املكسيك

صورة التقطت أمس لعوض الناشري، العب وسط المنتخب السعودي األول لكرة القدم، يضغط على زميله هارون كمارا، رأس الحربة، لقطع الكرة منه في التدريبات 
  )المركز اإلعالمي ـ المنتخب السعودي(

الرياض ـ الرياضية 

يختبر جريج برهالتر، مدرب املنتخب 
األمريكي األول لكرة القدم، بعد غد، 

شعور مواجهة األخضر مدربًا، بعدما 
التقاه مرتني العًبا.

وحتيي هذه املواجهة ذكرى محببة لدى 
برهالتر، الذي سّجل أمام األخضر، قبل 
نحو 28 عاًما، مشاركته الدولية األولى 

بقميص املنتخب األمريكي.
وحملت أرضية ملعب مدينة األمير 

سعود بن جلوي الرياضية في اخلبر، 
أولى خطوات برهالتر دولًيا حني حّل 

املنتخب األمريكي ضيًفا على نظيره 
السعودي في مباراة جتريبية جرت 

مساء 19 أكتوبر 1994.
وسحب الصربي بورا ميلوتينوفيتش، 

مدرب أمريكا آنذاك، املدافع جون دويل، 
وزج ببرهالتر، الوجه اجلديد البالغ 21 

عاًما، بداًل منه، مطلع الشوط الثاني.
وعلى الرغم من اخلسارة 1ـ2 أمام 

الصقور، عرّفت تلك املباراة اجلمهور 
األمريكي باملدافع الذي أضاف الحًقا 

لسجّله الدولي 43 مشاركة، بينها اثنتان 

في كأس العالم 2002.
وتخللت مشاركاته الدولية مواجهة 
ثانية أمام املنتخب السعودي، ولكن 

بطابع رسمي، عندما التقى الطرفان في 
مباراة حتديد صاحب ثالث مراكز كأس 

القارات 1999.
وبعكس املباراة األولى، شارك برهالتر 

أساسًيا، وانتصر منتخب بالده 
بهدفني دون رد.

على صعيد األندية، تنقل املدافع 
في مسيرته بني أمريكا وهولندا 

وإجنلترا وأملانيا، قبل االعتزال 
عام 2011 بقميص نادي لوس 

أجنليس جاالكسي في بالده.
ومع األخير، افتتح فورًا 

مسيرته التدريبية مساعًدا، 
ثم انتقل سريًعا لهاماربي 

السويدي، ومنه عاد إلى أمريكا 
في 2013 عبر بوابة كولومبوس كرو، 

قبل تولي زمام منتخب بالده 2018.
وحتت إمرته، فاز األمريكيون بدوري 
أمم الكونكاكاف، وكأس الكونكاكاف 
الذهبية، وتأهلوا ملونديال قطر 2022.

مدرب أمريكا
ينطلق من الخرب

العمر

49
الجنسية 

أمريكي

المسيرة الكروية 

1993ـ2011
السجل الدولي

44 مباراة
أبرز المشاركات

 كأس العالم 2002 ـ كأس العالم 2006 “احتياطي”

االنطالقة التدريبية

2011 

بداية تدريب أمريكا

لعب: 55 2018 فاز: 36 تعادل: 9 خسر: 10

المنتخب األمريكي تحت قيادته

الرياض ـ عبد الرحمن النمر 

خصص الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب املنتخب السعودي األول لكرة القدم، أمس، 
تدريبات استرجاعية لالعبني األساسيني، من أجل تعويضهم عن اجملهود الذي 

بذلوه في املواجهة التجريبية املاضية أمام اإلكوادور.
واستخدمت هذه اجملموعة في تدريباتها أجهزة النادي الصحي في منتجع الفينكا، 

مقر معسكر األخضر، فضاًل عن املسبح بغية االستشفاء، متهيًدا لالنضمام إلى 
البقية، اليوم، استعدادًا ملواجهة املنتخب األمريكي، بعد غد.

في املقابل، فرض رينارد على البدالء واالحتياطيني حصة تدريبية اعتيادية، 
احتضنها ملعب منتجع الفينكا.

وبدأت احلصة باإلحماء، ثم مترين املربعات، وبعده انخرط الالعبون في أداء 
متارين تكتيكية متنوعة، قبل اخلتام مبباريات مصغرة.

رينارد 
يريح 

األساسيني

رينارد 
يريح 

األساسيني

عالج 

األخطاء
“مواجهة اإلكوادور أفرزت 

مالمح فنية عّدة ينبغي عىل 
هرييف رينارد، مدرب املنتخب 

السعودي، التعامل معها 
بإيجابية، وقراءة األخطاء التي 

وقعت وتصحيحها للظهور أمام 
أمريكا بصورة أفضل”.

جمعان الجمعان
العب المنتخب السعودي السابق

استعادة 

الثقة
“محمد العويس أعاد الثقة يف 
الحراسة السعودية، باملستوى 

الذي قدمه أمام اإلكوادور، 
وقدرته عىل الخروج من املباراة 

بشباك نظيفة عىل الرغم 
من تعرض مرماه للعديد من 

الهجامت الخطرة”.

فؤاد المقهوي
حارس مرمى المنتخب السعودي السابق

www.arr iyad iyah .com

جريج برهالرت

اليوم حصة تدريبية في أليكانتي

غدًا حصة أخرى في أليكانتي

بعد غد مواجهة أمريكا تجريبيًا في مورسيا

برنامج األخرض املتبقي يف إسبانيا

سجل املنتخب السعودي

الخسائر

196 

مباريات سجل فيها

494 

مباريات عجز فيها

182 

المباريات

676 

االنتصارات

321 

التعادالت السلبية 

65
التعدالت اإليجابية

94 



لندن ـ الرياضية 

يخضع كريستيان بوليسيتش، جناح أمين املنتخب 
األمريكي األول لكرة القدم، للتجهيز، من أجل 
املشاركة أمام املنتخب السعودي، بعد غد، في 

املباراة التجريبية التي جتمعهما على ملعب نويفا ال 
كوندومينا اإلسباني. وغاب بوليسيتش، احملترف 

في تشيلسي اإلجنليزي، عن خسارة منتخب بالده 
0ـ2 أمام اليابان، أمس األول، بسبب تعرضه 

إلصابة في إحدى احلصص التدريبية السابقة.
وبحسب تقارير صحافية، راقب جريج برهالتر، 
مدرب أمريكا، خالل تدريب أمس، حالة الالعب، 

متهيًدا لالستعانة به في املباراة.

أمريكا تجهز بوليسيتش

الدقائقالهزائمالتعادالتاالنتصاراتالمباريات
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أمام أستراليا 

 29 مارس 2022  

تصفيات كأس العالم

أمام فيتنام 

 2 سبتمبر 2021  

التصفيات النهائية

أمام أوزبكستان  

15 يونيو 2021  

التصفيات المشتركة

أمام سنغافورة  

10 أكتوبر 2019  

التصفيات المشتركة

أمام مصر 

 25 يونيو 2018  

نهائيات كأس العالم

سجل 
هدًفا

صورة التقطت أمس لسالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي األول لكرة القدم، جالًسا فوق مقعد بالستيكي، على أرض ملعب 
)المركز اإلعالمي ـ المنتخب السعودي(  التدريبات في منتجع الفينكا اإلسباني    

الرياض ـ عبد الرحمن النمر 

طأمنت مشاركة يارس الشهراين، الظهري األيرس، يف 
تدريبات املنتخب السعودي األول لكرة القدم، أمس، 

الجهاز الطبي، عىل سالمته.
وأفادت لـ “الرياضية” مصادر خاصة بانخراط الشهراني مع 

زمالئه في التدريبات، دون شكوى، متجاوزًا أثار اإلصابة، التي 
داهمته أمس األول في مباراة اإلكوادور التجريبية.

ًا في الدقيقة 40، لكنه أكمل الشوط األول،  وسقط الشهراني متأمل
وخرج بعده مستبداًل بزميله سلطان الغنام، الظهير األمين، ما أثار 

حوله شكوكًا دحضتها مشاركته في التدريبات.
من جهته، واصل سلمان الفرج، العب الوسط، برنامجه التدريبي 

اخلاص حتت إشراف اجلهاز الطبي، مبعزل عن بقية زمالئه.
وإلى اآلن، لم تتأكد إمكانية لعبه أمام املنتخب األمريكي، بعد غٍد، 
في التجربة الثانية واألخيرة لألخضر ضمن معسكره التدريبي 

احلالي.
واكتفت املصادر باإلشارة إلى بذل اإلطار الطبي للمنتخب جهودًا 

حثيثة إلمتام عالج الالعب، وتأهيله من اإلصابة العضلية، التي 
أبعدته عن التدريبات منذ الثالثاء املاضي.

بيبي..
رقم تاريخي مبكر

الرياض ـ الرياضية 

اقتحم ريكاردو بيبي، مهاجم املنتخب األمرييك األول لكرة القدم، سجل األرقام 
القياسية للعبة يف بالده، حني باع نادي داالس عقده، 3 يناير املايض، إىل 

أوجسبورج األملاين، مقابل 20 مليون دوالر. وجعلت هذه الخطوة بيبي أغىل 
العب أمرييك ينتقل من دوري بالده إىل ناٍد أورويب، والثاين بني جميع املنتقلني. 

وكذلك، بات صاحب أغىل صفقة انتقال يف تاريخ أوجسبورج. وعىل الرغم من 
مغادرة عائلته بانتظام بني الحني واآلخر إىل املكسيك، لاللتقاء بجذورها، اختار بيبي 

العام املايض متثيل أمريكا كرويًا. وخالل مسريته الدولية، التي شهدت 11 مباراة، 
سّجل الالعب البالغ 19 عاًما، ثالثة أهداف. ويُعد بيبي األصغر عمرًا يف القامئة 

األمريكية الحالية التي تواجه املنتخب السعودي بعد غد، تجريبيًا.

 أرقامه دوليا:

سجل
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03

11

708

صناعة
03

19
74
185

ي
ك

ري
م

الجنسيةأ

مر
لع

ا
زن

لو
ا

ول
ط

ال

Pe
pi

مهاجم

مدريد ـ الرياضية 

تردَّدت أصداء تألق محمد العويس، 
حارس مرمى املنتخب السعودي األول 

لكرة القدم، أمام اإلكوادور، أمس 
األول، في عدد من املنصات اإلعالمية 
العاملية، داخل إسبانيا، التي احتضنت 

املباراة التجريبية، وخارجها، وال سيما 
في أمريكا اجلنوبية.

وعّدت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، عبر 
تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني 
أمس، املستوى الذي قدمه العويس في 
املباراة، خطرًا على املنتخب املكسيكي، 

أحد خصوم األخضر في اجملموعة 
املونديالية.

ووصفت الصحيفة العويس بأفضل 
العبي املنتخب السعودي، مشيرة إلى 

جناحه في إصالح أخطاء زمالئه، 
وحماية مرماه من أربعة أهداف على 

األقل.
وعبر تقرير آخر، تناولت قناة “تي واي 
سي” التلفزيونية األرجنتينية، العويس، 
بصفته أحد احلراس الذين سيواجهون 

ميسي ورفاقه في املونديال.
واستغل التقرير بروز العويس أمام 

اإلكوادور، وقّدم مادة مفّصلة عن 
مسيرة احلارس محلًيا ودولًيا.

ومبادة مشابهة، سلَّطت صحيفة 
“أوليه” األرجنتينية الضوء على 

العويس.

اهتامم عاملي

بالعويس

يارس

يطمنئ 
الطبيب

يارس

يطمنئ 
الطبيب

الفرج واصل برنامجه الخاص.. 
واستمرار محاوالت تأهيله

األحد 29 صفر 1444 هـ     
25.09.2022  العدد 12779
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النتيجة

 غيبته عن آخر التدريبات ومباراة اإلكوادور

الوضع الحالي

 يواصل التدريب مع الجهاز الطبي

الموضع 

عضلة الساق

تاريخ حدوثها 

الثالثاء الماضي

يوم العودة المتوقع

 غير معروف

إصابة الفرج

جدة ـ محمود وهبي 

ارتقى يارس الشهراين، الظهري األيرس، إىل صدارة قامئة أكرث الالعبني يف القامئة الحالية 
للمنتخب السعودي األول لكرة القدم خوًضا للمباريات الدولية، معاداًل رقم زميله فهد 

املولد، بعد مشاركته، أمس األول، للمرة الـ 70 بقميص األخرض، يف املباراة التجريبية أمام 
اإلكوادور. 

وخاض الشهراين مباراته الدولية األوىل قبل عرشة أعوام، يف سبتمرب 2012، وتحوَّل 
مع الوقت إىل اسم ثابت يف مركز الظهري األيرس، مع جميع مدريب املنتخب السعودي. 

وتستعرض “الرياضية” يف التقرير التايل مجموعة من األرقام التي تلخِّص رحلة الالعب مع 
املنتخب السعودي منذ مشاركته األوىل، وحتى مباراته الـ 70.

الشهراين يعتيل صدارة مشاركات 
القامئة السعودية الحالية

املنتخبات التي واجهها 

بحسب القارات

أبرز مبارياته الدولية

مبارياته الدولية بحسب املدربني

221927
هيرفي رينارد

04243
فرانك ريكارد

181478
خوان أنطونيو بيتزي

03270
كوزمين أوالريو

121035
بيرت فان مارفيك

03265
إدجاردو باوزا

08473
خوان رامون لوبيز

YASSER AL-SHAHRANI

70بالقميص األخرض
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أرقام الشهراين مع املنتخب السعودي األول

70
3123 16

مبارياته الدولية 

بحسب املسابقات

30292010070502 03 0404

لمسةالمباريات

تمريرات مفتاحيةتمريرة دقيقة

التحامات ثنائية ناجحة

تدخالت دفاعية

الدقائق



األحد 29 صفر 1444 هـ     
25.09.2022  العدد 12779

www.arr iyad iyah .com

ردة

الفعل
األعىل 

تقييام
األرقام 

تنصف

KIM SEUNG

GYU

الدمام ـ خالد الشايع

اتفق ثالثٌة من مدريب الحراس عىل أفضلية الكوري الجنويب كيم 
سيونج جيو، حارس مرمى فريق الشباب األول لكرة القدم، خالل الجوالت 
األربع املاضية من دوري روشن السعودي، مؤكدين أنه كان األبرز بدليل 

أرقامه التي تفوَّق بها عىل باقي حراس الفرق األخرى يف الدوري 
حتى اآلن. ورأى عالء رواس، مدرب حراس مرمى املنتخب السعودي 

السابق، ومنصور القاسم، مدرب حراس منتخب الشباب، وعادل املويجد، 
مدرب حراس املنتخب السعودي يف برنامج االبتعاث، أن سيونج جيو، 

كان األفضل حيث حافظ عىل نظافة شباكه يف املباريات األربع املاضية، 
وحصل عىل معدل تقييم أعىل من البقية مبتوسط 7.33 نقطة، متفوقًا 

عىل ميالن ميناتوفيتش، حارس العدالة، الذي حصد 7.30 نقطة، وتصدى 
لـ 18 كرة يف الجوالت املاضية، لكنه استقبل خمسة أهداف.

حامي عرين الشباب يفوز بأفضلية الشهر متفوقا عىل املنافسني

سيونج جيو.. 
الحارس األميز

 أفضلية كيم سيونج جيو تؤكدها األرقام 

التي خرج بها خالل الجوالت األربع املاضية

04
عدد المباريات

7.0
التقييم األدنى

01
التشتيت

04
الخروج بشباك نظيفة

36
لمس الكرة

07
التصديات

7.6
التقييم األعلى

02
االلتقاط

7.33
متوسط التقييم

55%
دقة التمرير

الطولالجنسية

187كوري جنويب

القيمة السوقيةالنادي

750 ألف يوروالشباب

الحراس بشباك نظيفة

ن، ولديه ردة فعل  “حارس الشباب مميَّز، ومتمكِّ
عالية، وقد لفت انتباهي ألنه من الحراس الذين 

يملكون قراءًة جيدًة للكرة، إذ يتفوَّق في هذا الجانب، 
كما حافظ على نظافة شباكه. أيضًا حارس العدالة 

جيد وخبير، ولديه تصديات رائعة. بعض األندية ال 
تساعد حراسها على تقديم األفضل، خاصًة من الناحية 

الدفاعية، فيما الشباب يملك هذا التوازن”.
عادل المويجد 
مدرب حراس مرمى المنتخب السعودي في برنامج االبتعاث

“كيم سيونج جيو، حارس الشباب، هو األميز في رأيي، ليس ألنه 
يحافظ على نظافة شباكه فقط، بل وألنه األعلى تقييمًا واألكثر 

حضورًا أيضًا، واألرقام تؤكد ذلك، فقد تصدَّى لكثير من الكرات. 
في الموسم الجاري تعاقدت األندية مع حراس على مستوى عال، 

ل إضافًة كبيرًة  ومن الواضح أن هناك اختيارًا دقيًقا لهم، ما شكَّ
للدوري. صحيحٌ أن هذا األمر قد يؤثر في لعب الحارس السعودي 

مع فريقه، لكنه في المقابل سيرفع من قوة الدوري”.
منصور القاسم 
مدرب حراس المنتخب السعودي للشباب

“عندما نقارن بين الحراس، يجب علينا أن نضع في اعتبارنا األهداف 
التي ولجت مرماهم، والناحية الدفاعية. األرقام تقول إن حارس 

الشباب هو األفضل في المباريات األربع الماضية، وقد شاهدنا كذلك 
حراسًا آخرين، قدموا مستويات جيدة، منهم عبد اهلل المعيوف، 

الذي تميَّز في المباريات التي خاضها، وتفوَّق على كثير من الحراس 
األجانب في الدوري السعودي، وفي تصوري جاء سيونج جيو األفضل 

بين الجميع، وأسهم بشكل كبير في تصدُّر فريقه الدوري”.
عالء رواس 
مدرب حراس المنتخب السعودي السابق
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الرياض ـ الرياضية 

القت لقطة انهيار أسطورتَي التنس 
السويسري روجر فيدرر واإلسباني 

رافائيل نادال بالبكاء ردود أفعال 

واسعة عبر منصة “تويتر”، بعد خوض 
السويسري آخر مبارياته الرسمية في 

مسيرته الرياضية. 
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل 

االجتماعي صورًا لنادال وهو يبكي 
مودًِّعا منافسه فيدرر في أكثر من 12 

ألف تغريدة، وضعت “الترند” في املركز 
اخلامس محليًّا.

دموع نادال.. 12 ألف تدوينة

الدمام ـ خالد الشايع 

استحوذ تعادل املنتخب 
السعودي األول لكرة 
القدم سلبًا مع نظريه 

اإلكوادوري، ضمن برنامج 
األخرض اإلعدادي لخوض 

منافسات كأس العامل 2022، 
عىل اهتاممات مستخدمي 

موقع التدوينات القصرية 
“تويرت”، خالل الـ 24 ساعة 

املاضية. وسيطر اسم 
محمد العويس، حارس 
املنتخب، عىل معظم 

التغريدات، بعد أن ظهر 
مبستوى متميز، ورأى 

كثريون أن العويس الوحيد 
الذي قدم مستوى جيًدا، 

يف حني كان أداء أغلب 
الالعبني دون املأمول.

وأبدى بعض املغردين اقتناعهم 
باملستوى، كون املباراة هي 

األولى في مرحلة اإلعداد 
الفعلي، منهم فارس السبيعي 
الذي قال: “من اجليد التعادل 

مع رابع أقوى منتخب أمريكي 
جنوبي”. مضيًفا: “اجلميل 

حتّسن مستويات املنتخب بشكل 
تدريجي، ومع اكتمال عناصر 

األخضر وجاهزية النجوم الكبار 
سيكون لنا كلمة في املونديال”. 

فيما رأى املغرد طالل العمري 
أن “املباراة جتربة مفيدة مع 
منتخب أسلوبه يشبه كثيرًا 

منتخب األرجنتني”. لكنه أضاف 
مستدركًا: “افتقدنا اليوم امتالك 

الكرة، وهو أسلوبنا، البناء 
من اخللف لعدم وجود الفرج 

املصاب وعطيف غير املستدعى”.
في الطرف اآلخر، أبدى الغالبية 
عدم رضاهم، وانتقدوا مستوى 

األخضر، ورأوا أنه ينذر باخلطر، 
منهم فيصل الزهراني، الذي 

كتب: “كأس العالم متبقي عليه 
أقل من شهرين، الوقت ميضي 

وما زال رينارد يجرب”. وعلى 
نهجه، كتب الشريف احلارثي: 

“من حقنا يا رينارد أن ننتقد 
ألن لك عام جترب وننتقد أحد 

هذه التجارب أحيانًا خير وسيلة 
للدفاع هي الهجوم”. مضيًفا: “لم 

توجد العبني وسط يفرضون 
أسلوبهم ويتحكمون باملباراة”. 

آخرون كانوا أكثر حدة في 
النقد، مثل حمد العبد اهلل، الذي 

كتب منتقًدا: “أخضرنا نتيجة 
سلبية. مستوى غير مقنع، اهلل 
يستر من اجلاي”. ومثله ذهب 

عبد الرحمن الذكري، الذي قال: 

“واهلل ما شفنا منتخب! شفنا 
اإلكوادور يلعبون ضد محمد 

العويس وانتصر عليهم”.
ونال محمد العويس كثيرًا من 

املدح بعد أن تصدى لكرات 
إكوادورية عدة، حيث كتب 

املعلِّق مشاري القرني ممتدًحا 
احلارس: “ال يلعب أساسي 

في الهالل ثم يأتي ويقدم هذا 
األداء العظيم، ويثبت بأن شباك 

األخضر في أمان”. ونالت 
التغريدة أكثر من 1.1 ألف 

تفاعل. أيًضا امتدح مصعب 
ماجد الشيباني مستوى 

العويس، الذي تصدى لكثير 
من الكرات، لكنه عّد هذا التميز 
نقطة سلبية للمنتخب، وكتب: 

“جنوميته العويس توريك ألي 
درجة املنتخب غير مقنع، دفاعيًّا 

تنظيمك غير جيد، واألسوأ 
أنك هجوميًّا حلولك معدومة 
ومعظمها اجتهادات فردية”. 

ونالت التغريدة أكثر من 800 
تفاعل. من جانبه، أوضح 

مصعب الشمري، أن العويس 
لم يكن مثالًيا للغاية، وغرَّد: 

“مشكلة العويس ما يعرف يبني 
هجمة من اخللف، مثل املعيوف، 

فتخرب املنظومة اللي معتاد 
عليها املنتخب”.

مستوى املنتخب السعودي أمام اإلكوادور يثري الجدل عرب »تويرت«

املغردون ينتقدون رينارد..
والعويس ينال األفضلية

الرياض ـ الرياضية 

عرض حساب رابطة دوري احملترفني 
السعودي في “تيك توك” مقطع فيديو لتحدي 
معرفة أرقام لعبة “فيفا 2023” بني البرازيلي 

أندرسون تاليسكا والكولومبي دافيد أوسبينا، 
العَبي فريق النصر األول لكرة القدم.

ويحكي الفيديو عن قوة أوسبينا في التصدي 
للكرات باللعبة، التي بلغت 82. وعرض 

احلساب أبرز تصديات احلارس الكولومبي 
خالل اجلوالت املاضية في دوري روشن 
السعودي. وجتاوزت مشاهدات الفيديو، 

خالل 20 ساعة، 12 ألًفا، فيما سجل 1210 
إعجابات، إضافة إلى 14 تعليًقا من مشجعي 

فريق النصر.

»روشن«..
يشارك يف تحدي فيفا 2023

الرياض ـ الرياضية 

احتفى حساب نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي في “إنستجرام” باجلزائري رياض محرز، العب الفريق 
األول لكرة القدم ، بعد أدائه اجليد في املباراة مع منتخب بالده أمام غينيا.

وبثَّ حساب النادي صورةً، وعلَّق عليها: “ساحر العرب رياض محرز شارك في الدقيقة 66، وصنع 
هدف فوز منتخب اجلزائر أمام غينيا”. وحظيت الصورة بأكثر من 38 ألف إعجاب خالل ساعتني من 
نشرها. وبلغ عدد التعليقات نحو 460 تعليًقا، أثنت في مجملها على الالعب ومستواه املميز، وطالبته 

باالستمرار مع النادي وتقدمي املستويات ذاتها، واإلسهام في تسجيل األهداف وصناعتها.

سيتي
يحتفي مبحرز

الرياض - الرياضية 

استعرض حساب نادي الهالل في “يوتيوب” مقطع 
فيديو للقاءات مع جماهير األزرق في الكويت 

قبل املشاركة في اعتزال نواف اخلالدي، احلارس 
الكويتي.  

وحظي الفيديو، الذي جاء بعنوان “هذا الهالل.. ما 
حبيناه مني والطريج” مبشاهدات جتاوزت تسعة 

آالف خالل 16 ساعة من بثه، و1.2 إعجاب.
وعلَّق أكثر من 105 من مشجعي الفريق على املقطع 

املصوَّر، حيث قدموا شكرهم إلدارة النادي على 
استعراض كؤوس وإجنازات الفريق في الكويت، 

منهم عبد اهلل بوضاحي، الذي كتب: “عقبال 
ما نشوفكم في البحرين بني أهلكم وناسكم. 

تشرفونا”.

جامهري الهالل..
تسعة آالف مشاهدة

علَّق مصطفى بصاص، العب فريقي 
األهلي والفيصلي السابق، عبر حسابه 

الشخصي في “سناب شات” على 
صورة محمد نور ومروان بصاص كاتبًا: 

“أساطير االتحاد”.

بث األرجنتيني ليونيل ميسي، أمس، صورًا 
خاصة به عبر “فيسبوك” بعد مباراة 

منتخب بالده أمام هندوراس، التي سجَّل 
فيها هدفين من أصل ثالثة. وحظيت 

الصور بتفاعل كبير من جماهير الالعب.

استعاد حساب نادي يوفنتوس اإليطالي 
عبر “تيك توك” أمس، ذكريات جماهيره 

بفيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
مهاجم الفريق األول لكرة القدم 

السابق، وعلَّق: “رونالدو بدقة عالية”.

نشر حساب نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي عبر “إنستجرام”، أمس، صورًا 

للفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، العب 
الفريق األول لكرة القدم، أثناء أداء 

برنامجه العالجي في إسبانيا.

شارك حساب الدوري اإلسباني عبر 
“تويتر”، أمس، مقطعًا للبرازيلي نيمار 
داسيلفا، مهاجم فريق برشلونة األول 
لكرة القدم السابق، واستذكر فيه أول 

أهدافه مع الفريق، وعلَّق: “الهدف األول”. 

أساطري االتحاد

تألق مييس

ذكريات رونالدو

كيمبيمبي يواصل

الهدف األول

8191425 814

التفاعل
 مع حساب املنتخب 

السعودي

هاشتاق
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أبها ـ حسن ذيبان 

استعرض العبو فريق 
األخدود األول لكرة القدم، 

أمس، مهاراتهم الكروية 
في احلصة التدريبية، التي 
فرضها البرتغالي جورجي 
مندوسا، املدرب، في إطار 

البرنامج االستعدادي 
الستئناف دوري “يلو” ألندية 

الدرجة األولى، 3 أكتوبر 
املقبل. وبدأ التدريب بتعزيز 

لياقي مكثف، ثم فرض املدرب 
تدريبات فنية، ركز فيها على 
اجلوانب املهارية لالعبني، في 

التسديد والتمرير.
وختم مندوسا التدريب 

مبناورة تكتيكية. ويتصدر 
الفريق سلم ترتيب البطولة 
برصيد 12 نقطة من أربعة 

انتصارات.

األخدود..

مهارات

أبها ـ حسن ذيبان 

واصل فريق العني األول 
لكرة القدم حتضيراته، 

أمس، على فترتني 
تدريبيتني، صباحية 

ومسائية، كان أبرز مالمحها 
التعزيز اللياقي في صالة 
احلديد، واجلوانب الفنية 

في امليدان. وبدأت احلصة 
الصباحية عند الـ 08:30 

صباًحا في صالة احلديد، 
حيث ركز التونسي محمد 

دحمان، املدرب، على تقوية 
عضالت الالعبني. أما 

الفترة املسائية، فاشتملت 
على مناورة كروية بني 

مجموعتني، طبَّق فيها املدرب 
عددًا من اجلمل التكتيكية. 

ويحتل الفريق املركز األخير 
برصيد نقطة وحيدة بعد 

مرور خمس جوالت.

العني.. 

مناورة

الدمام ـ حسني الخيواين 

يصل التونسي احلبيب رمضان إلى الدمام، غًدا، ليتسلم الدفة الفنية 
لفريق القادسية األول لكرة القدم، خلًفا للسعودي خالد العطوي، الذي 

أنهى عقده بالتراضي. وهذه احملطة العاشرة لنب رمضان في دوري 
األولى، وقد توَّجها بعديد من اإلجنازات، ما جعله أحد أكثر املدربني 

جناًحا في البطولة، إذ قاد ستة فرق إلى دوري األضواء.

وكانت بداية بن رمضان في األولى في 2010 عندما قاد الوطني، ثم 
تولى مسؤولية جنران، ثم الفيحاء، واحلزم، والباطن، والعني، والوحدة. 

وطوال مشواره قاد املدرب ستة فرق للصعود إلى دوري احملترفني، 
هي الوطني “2008”، والفيحاء “2017، 2021”، والعني “2020”، واحلزم” 

2018”، والباطن “2016”، والوحدة، املوسم املاضي. وجمع القادسية 

في عهد العطوي نقطتني فقط بعد مرور خمس جوالت على دوري “يلو” 

ألندية الدرجة األولى، جعلته يحتل املركز الـ 16 في ترتيب البطولة، 
واستقبلت شباكه تسعة أهداف، فيما سجل العبوه خمسة فقط.

من جهة أخرى، قاد السعودي محمد الدشيش، مدرب الفئات السنية 
في القادسية، احلصة التدريبية للفريق، أمس، حيث فرض بعض 
التدريبات اللياقية، أتبعها مبحطات فنية وتكتيكية، ومناورة على 

منتصف امللعب.

بن رمضان..

املحطة العارشة يف األوىل
بن رمضان

الرياض ـ الرياضية 

يقدم الليبريي الدويل جامل أراجو، الظهري األيرس، مستوى الفتًا مع فريق أحد 
األول لكرة القدم بعد مرور خمس جوالت عىل دوري “يلو” ألندية الدرجة األوىل، 

مؤكًدا أن اختيار النادي لضمه مع بداية املوسم كان موفًَّقا
وميلك أراجو خربة كبرية يف املالعب مبجموع 11.887 دقيقة، خاضها عىل مالعب 

كوسوفو، وفنلندا، واليونان، وأذربيجان، التي أمىض فيها املوسم السابق برفقة 
“سابيل”، أحد فرق الدوري املمتاز، بحسب “ترانسفري ماركت”. وأكد أراجو قدراته 

ر قامئة الالعبني األكرث استعادة للكرات املوسم الجاري  الدفاعية الكبرية عندما تصدَّ
مبجموع 47 كرة، بحسب إحصاءات رابطة دوري األوىل.

أراجو..
أرقام دفاعية مميزة

عنيزة ـ الرياضية 

استأنف فريق العربي األول 
لكرة القدم تدريباته، أمس، 

مبشاركة منذر النخلي، 
اجلناح، بعد أن أنهى برنامجه 
التأهيلي عقب اإلصابة، بينما 
غاب املوريتاني ندوي برميا، 
املدافع، للمشاركة مع منتخب 

بالده.
وبدأت التدريبات بتعزيز 

لياقي مكثف، ثم فرض 
اإلسباني كارلوس هيرناديز، 

املدرب، تدريبات مهارية، 
طبَّقها في مناورة على 

منتصف امللعب.
ويحتل العربي املركز اخلامس 

بتسع نقاط.

النخيل 

يعود

املجمعة ـ الرياضية 

فرض الكرواتي أنتي ميشا، مدرب فريق الفيصلي األول لكرة 
القدم، أمس، حصة تدريبية، ركَّز فيها على اللعب من ملسة 

واحدة، في إطار التحضير الستئناف منافسات دوري “يلو” 
ألندية الدرجة األولى، 3 أكتوبر املقبل.

ويحتل الفيصلي املركز الثالث بعشر نقاط بعد مرور خمس 
جوالت، وسيسافر في اجلولة املقبلة إلى اجلوف ملالقاة 

العروبة، صاحب املركز الـ 14 برصيد خمس نقاط.
واستهل ميشا برنامجه التدريبي بجمل إحمائية ومحطات 

لياقية، قبل أن يفرض اجلوانب التكتيكية والفنية، التي ركَّز 
فيها على اللعب السريع من ملسة واحدة، واختتم احلصة 

مبناورة على منتصف امللعب.

ميشا

يطبق اللمسة الواحدة

صورة التقطت أمس للكرواتي أنتي ميشا، مدرب الفيصلي، يتابع العبيه خالل الحصة 
التدريبية  )المركز اإلعالمي ـ الفيصلي(

سجل الدقائقالمباريات

  أرقامه 
يف دوري 

»يلو«
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ظهير أيسر

صورة التقطت أمس األول لطالل العبسي، مدافع فريق األهلي األول لكرة القدم، يحاول السيطرة على الكرة خالل الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي تحضيًرا الستئناف دوري “يلو” ألندية 
)المركز اإلعالمي ـ األهلي( الدرجة األولى 3 أكتوبر المقبل  

www.arr iyad iyah .com

جدة ـ أحمد اللوقان

شهدت صالة احلديد في النادي األهلي، أمس، تدريبات لياقية مكثفة في محاولة من 
السعودي يوسف عنبر، املدرب، رفع سقف املعدل اللياقي لالعبني، قبل استئناف 

منافسات دوري “يلو” ألندية الدرجة األولى، 3 أكتوبر املقبل.
وبدأت التدريبات في الفترة الصباحية بتقوية العضالت مبختلف األجهزة واألوزان 

احلديدية، فيما شهدت الفترة املسائية تدريبات لياقية أخرى بالكرة، إلى جانب الشقني 
التكتيكي والفني، وأنهى عنبر برنامجه مبناورة على منتصف امللعب. 

نًا في اجلوالت الثالث األخيرة، ليرفع الفريق رصيده  وشهدت نتائج األهلي حتسُّ
إلى ثماني نقاط في املركز السابع بعد بداية متعثرة، إذ تعادل في أول مواجهة أمام 

القيصومة، وخسر أمام األخدود في الثانية. ويستعد الفريق ملالقاة جدة في 5 أكتوبر 
املقبل على ملعب األول.
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عنرب يقّوي العضالت صباحا..
ويفرض التكتيك مساء
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة املصرية، أمس، 
رغبتها في التقدم للمنافسة على استضافة 

أوملبياد 2036.

وأوضح أشرف صبحي، وزير الشباب 
والرياضة، في بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أن 

عبد الفتاح السيسي، الرئيس املصري، وافق على 
طلب تنظيم األوملبياد، واستقبل توماس باخ، 

رئيس اللجنة األوملبية الدولية. 
ونقل البيان عن باخ قوله: “البنية التحتية 

الرياضية املصرية تتيح لها استضافة دورة 
األلعاب األوملبية 2036”.

مرص تخطط عىل أوملبياد 2036
القاهرة ـ رويرتز

اليبزيج - الفرنسية 

وعد هانزي فليك، مدرب منتخب أملانيا 
األول لكرة القدم، أمس، بأن يتعلَّم 

العبوه من اخلسارة أمام اجملر ضمن 
منافسات دوري األمم األوروبية. 

وقال فليك: “انتهى وقت التجارب. من 
األفضل أن نغضب اآلن بداًل من كأس 

العالم. أنا خائب متاًما، ألن أيَّ معني 
بكرة القدم يكره اخلسارة”. موضًحا أن 

أداء املنتخب األملاني في الشوط األول 
من عمر املباراة كان األسوأ منذ 14 

مباراة قادهم فيها، مشيرًا إلى جلوئه 
لتشكيلة لم تعِط النتيجة املرجوة.

وحتتّل أملانيا املركز الثالث في اجملموعة 
الثالثة من املستوى األول بست نقاط، 

وفقدت آمالها بالتأهل إلى املربع األخير، 
البتعادها بأربع نقاط عن املتصدر 

اجملر قبل جولة من نهاية بطولة األمم 
األوروبية.

فليك:
انتهى وقت التجارب

صورة التقطت أمس لهانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا، 
ه العبيه خالل المباراة أمام المجر ضمن دوري األمم  يوجِّ

األوروبية  )رويترز(

برشلونة ـ الفرنسية 

أكد فريق برشلونة اإلسباني األول لكرة القدم، أمس، إصابة 
األوروجوياني رونالد أراوخو، والفرنسي جول كونديه، ثنائي 

الدفاع، خالل أداء واجبهما الدولي استعدادًا ملونديال 2022.
وأصيب أراوخو بتمزق في عضالت الفخذ، ليخرج في الدقيقة األولى 
من عمر مباراة األوروجواي التجريبية أمام إيران، بينما عانى كونديه 

من إصابة في فخذه، حيث خاض 23 دقيقة فقط من لقاء فرنسا، 
اخلميس املاضي، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من دوري األمم 

األوروبية. ويغيب املدافعان عن املباراة املقبلة لبلديهما، ومن احملتمل 
أال يكونا متاحني ملباريات برشلونة األولى عندما تستأنف الدوريات 
األوروبية نشاطها عقب نهاية النافذة الدولية. ويعاني برشلونة من 
إصابات عدة في صفوف العبيه الدوليني خالل النافذة الدولية، إذ 
تعرَّض أيًضا الهولندي ممفيس ديباي، مهاجمه، إلصابة في أوتار 
الركبة خالل مباراة الفوز على بولندا، التي شهدت أيًضا استبدال 

فرنكي دي يوجن خوًفا من تفاقم إصابته.

برشلونة 
يفقد أراوخو وكونديه

وولونجونج - الفرنسية 

َّاجات، أمس، بحظر الوكالة الدولية  رحَّب دافيد البارتيان، رئيس االحتاد الدولي للدر
ملكافحة املنشطات “وادا” استخدام عقار ترامادول املسكِّن لآلالم خالل املسابقات، 

بدًءا من 2024.
مة في وولوجنوجن  وقال البارتيان، على هامش بطولة العالم لسباقات الطرق، املنظَّ
بأستراليا: “طلبنا األمر قبل فترة طويلة. دافعنا دائًما من أجل ذلك، ويسعدنا اتخاذ 

القرار”.
وأضاف: “لقد مت اإلقرار بحججنا. هذه املادة خطيرة، وتنطوي على مخاطر النعاس، 

وفقدان ردود الفعل، خاصة عند املنحدرات القوية، لكننا ندرك أيًضا أنه مسكِّن 
مهم لآلالم”. وتابع: “مت استبعاد الكولومبي نايرو كينتانا من طواف فرنسا األخير 

الستخدامه مادة الترامادول”.

اتحاد الدّراجات 
يرّحب بحظر الرتامادول

البارتيان

246 مليونا.. 

خسائر يوفنتوس
تراجع اإليرادات وارتفاع التكاليف يستمران مع النادي اإليطايل حتى 2023

تورينو ـ رويرتز 

تعرَّض نادي يوفنتوس اإليطالي إلى خسائر مالية، بلغت قيمتها 246 مليون 
دوالر خالل العام املالي املنتهي في 30 يونيو املاضي، وفق بيان صحافي أصدره 

الفريق، أمس، عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل االجتماعي. 
وأعلن يوفنتوس تراجع اإليرادات، وارتفاع التكاليف في موسمه األول الذي 

ال يحقق فيه أي لقب خالل عقد كامل، وقال: “اخلسائر ستستمر أيًضا حتى 
نهاية العام املالي 2022ـ2023 في ظل استمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا 

بأوروبا”. 

وأوضح اليوفي، الذي يحتل حاليًّا املركز الثامن بني فرق الدوري اإليطالي، في 
بيانه، أنه جمع 23 مليون يورو من مبيعات التذاكر خالل موسم 2022ـ2023، 

مبينًا أن املبلغ يقلُّ قلياًل عن مبيعات التذاكر في املواسم التي سبقت ظهور 
اجلائحة.

وبلغ إجمالي الديون املالية املستحقة على يوفنتوس، اململوك لعائلة أنييلي، في 
30 يونيو، 153 مليون يورو، انخفاًضا من 389 مليون يورو في العام السابق.

وفاز اليوفي في املوسم اجلاري مرتني فقط باجلوالت السبع األولى من الدوري 
اإليطالي، كما خسر في أول جولتني بدوري أبطال أوروبا.

بيان نادي يوفنتوس اإليطايل 

إعالن النادي: 
تضمَّن قيمة الخسائر 

املالية خالل العام املايل 

املنتهي يف 30 يونيو 

 2022
246
مليون دوالر 

عام 2021

389
مليون يورو 

عام 2022

153
مليون يورو 

تراجع اإليرادات 
وارتفاع التكاليف 

الخسائر المالية:

إجمالي الديون المالية المستحقة 

هاالند 
يسجل التاريخية.. ويخرس

الرياض ـ الرياضية

استطاع النرويجي إيرلينج هاالند تسجيل اسمه أول العب 
أوروبي يحرز 21 هدًفا في 22 مشاركة مع املنتخب بعد 

لويجي ريفا اإليطالي “22 هدًفا” في 1970، بحسب إحصاءات 
موقع “365Scores”. وكسب منتخب سلوفينيا، أمس، نظيره 

النرويج 2ـ1 ضمن اجلولة اخلامسة من دور اجملموعات 
لدوري األمم األوروبية في نسخته الثالثة، على ملعب 

“ستوزيك ستاديوم” في ليوبليانا، العاصمة السولفينية. 

وافتتح التسجيل إرلينج هاالند ملنتخب بالده في الدقيقة 
43، فيما جاء التعادل ألصحاب األرض عن طريق أندراس 

سبورار في الدقيقة 68، وأضاف بنيامني سيسكو الهدف 
الثاني في الدقيقة 81.

ويلعب منتخب النرويج، بعد غد، مع صربيا في املواجهة 
اخلتامية بدور اجملمواعت لتحديد الصاعد منهما، حيث 

يتصدر املنتخب النرويجي بعشر نقاط، وميلك الصربي سبع 
نقاط في املركز الثاني.

)الفرنسية( صورة التقطت أمس للنرويجي إيرلينج هاالند يتحسر بعد خسارة منتخب بالده أمام سلوفينا بنتيجة 2ـ1  

صورة التقطت أمس لشعار فريق يوفنتوس 
اإليطالي األول لكرة القدم أمام ملعب أليانز 
في تورينو  )رويترز(

كونديه
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طوكيو ـ الفرنسية 

بلغت الصينية الصاعدة تشنج كينوين، أمس، النهائي 
األول لها في دورات احملترفات بكرة املضرب، 

بعد فوزها على الروسية فيورنيكا كودرميتوفا 

في نصف نهائي دورة طوكيو. وقالت كينوين: 
“أن أكون عدوانية هذا هدفي األول، خاصًة عندما 
أحصل على فرصة القتناصها. اخلسارات القليلة 

التي تعرضت لها في املاضي، كانت نقطة ضعفي”. 

وأقصت الصينية “19 عاًما” املصنَّفة خارج قائمة الـ 
150، العام املاضي اإلسبانية باوال بادوسا، املصنَّفة 

األولى، في ربع نهائي دورة طوكيو، وستواجه في 
النهائي الروسية ليودميال سامسونوفا.

كينوين إىل النهايئ األول

لندن ـ رويرتز 

أسدل السويسري روجيه فيدرر، جنم كرة املضرب، أمس، 
الستار على مسيرته الرياضية البالغة نحو 25  عاًما بالهزمية 
ودموع الوداع، حيث خاض مباراته األخيرة قبل االعتزال إلى 
جانب غرميه اإلسباني رافائيل نادال في لقاء الزوجي ملسابقة 

كأس ليفر للتنس بني منتخبي أوروبا وباقي العالم. 
وأعلن النجم اإلسباني رافائيل نادال انسحابه من كأس ليفر 

ألسباب شخصية بعد أن شارك إلى جانب فيدرر، أسطورة 
اللعبة، في مباراته األخيرة، قائًل: “جزء ُمهم مني رحل في 

عالم املضرب مع اعتزال فيدرر”.
وانتشرت على مواقع اإلنترنت صور وتسجيلت سابقة 

لفيدرر ونادال، تستذكر سيرة تنافسهما التي امتدت 15 عاًما 
ضد بعضهما في رياضة كرة املضرب، بعد أن شاركا سويًّا في 
مباراة للزوجي ضمن املنتخب األوروبي في كأس ليفر بلندن، 

وجلسا إلى جانب بعضهما باكيني. 
وذكر منظمو البطولة، أن البريطاني كاميرون نوري سيحل 
بداًل من نادال بعد انسحابه، واإليطالي ماتيو بريتيني، بداًل 

من فيدرر. 

صورة التقطت أمس للسويسري روجيه فيدرر، العب كرة المضرب، باكًيا بعد انتهاء مباراته األخيرة قبل االعتزال في لقاء الزوجي لمسابقة كأس ليفر للتنس بين منتخَبي 
أوروبا وباقي العالم  )الفرنسية(

سول - رويرتز 

اضطرت البريطانية إميا 
رادوكانو، أمس، إلى االنسحاب 

بسبب اإلصابة من مباراة نصف 
نهائي بطولة كوريا اجلنوبية 

مة في  املفتوحة للتنس، املنظَّ
سول، لتصعد منافستها الالتفية 

إيلينا أوستابنكو إلى نهائي 
البطولة، وتواجه الروسية 

إيكاترينا ألكسندروفا.
وتعرَّضت مسيرة رادوكانو 

خالل 2022 ألنوع مختلفة من 
اإلصابات التي تراوحت بني 
الطفح اجللدي، والبثور، إلى 
االلتواءات ومشكالت الظهر. 

وبدأت متاعب الالعبة “19 عاًما” 
خالل اجملموعة الثانية في 

مباراتها األولى أمام أوستابنكو، 
ا، التي سبق  املصنَّفة الـ 19 عامليًّ

لها التتويج بلقب فرنسا املفتوحة، 
عندما حصلت على وقت مستقطع 

لتلقي عناية طبية بسبب إصابة 
في أعلى الفخذ اليسرى.

وعادت رادوكانو إلى املباراة، 
لكنها فازت فقط بنقاط قليلة قبل 

أن تنسحب خالل اجملموعة الثالثة 
الفاصلة.

اإلصابة 

تبعد رادوكانو

صورة التقطت أمس للبريطانية إيما رادوكانو أثناء 
ا خالل مباراة نصف النهائي أمام إيلينا  تلقيها فحًصا طبيًّ

أوستابنكو في بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة للتنس   
)الفرنسية(  

أمسرتدام - رويرتز 

أكد لويس فان جال، مدرب منتخب هولندا األول لكرة القدم، أمس، أن العبيه 
سيسعون إلى الفوز على بلجيكا، اليوم، لضمان صدارة اجملموعة بدوري 

األمم األوروبية، والذهاب إلى نهائيات كأس العالم بسجل خال من الهزمية 
منذ توليه املسؤولية.

وقال فان جال: “سنفوز ..من األفضل أن نذهب إلى كأس العالم دون هزمية 
بداًل من اخلسارة في املباراة الرسمية األخيرة، هذا ما قلته لالعبني”.

وتتصدر هولندا اجملموعة الرابعة في الدرجة األولى متفوقة بثالث نقاط 
على بلجيكا، وستضمن الصدارة بشرط جتنب الهزمية في ملعب أمستردام 
أرينا، بينما يتعنيَّ على بلجيكا أن تفوز بفارق ثالثة أهداف لتنتزع الصدارة 

وتتأهل إلى النهائيات في يونيو املقبل.

فان جال:

هزمية بلجيكا.. مضمونة

صورة التقطت أمس للويس فان جال، مدرب منتخب هولندا األول لكرة 
القدم، خالل المؤتمر الصحافي قبل لقاء بلجيكا اليوم

)حساب تويتر ـ منتخب هولندا(  

فيدرر يبيك.. 
ونادال ينسحب

النجم السويرسي يطوي رصاع 15 عاما ويعلن الوداع

نُظمت في منافسات
كأس اليفر للتنس

2022 
الموقع: 

لندن

ما بين: 
منتخب أوروبا

منتخب باقي العامل 

ضمن منافسات الزوجي مع:
اإلسباين رافائيل نادال 

بعد االعتزال يُكمل
 بداًل من فيدرر:

اإليطايل ماتيو بريتيني

بعد االنسحاب يكمل
 بداًل من نادال:

الربيطاين

 كامريون نوري
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برييتيني 
يعيد األفضلية

لندن ـ الفرنسية 

أعاد اإليطالي ماتيو بيريتيني، العب كرة املضرب، 
أمس، األفضلية إلى منتخب أوروبا على حساب نظيره 

باقي العالم 3ـ2 ضمن منافسات كأس ليفر للتنس 
بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.

وقال بيريتيني عن مباراة وداع فيدرر: “لم أستطع 
النوم.. لقد كانت مؤثرة للغاية..أخبرت روجيه أنني 

اخترت أن أصبح العب تنس بفضله، عندما كان يلعب 
في بطولة روما وكنت طفاًل، حاولت التسلل إلى 

املدرجات لرؤيته”. 

صورة التقطت أمس لإليطالي ماتيو بيريتيني، العب 
كرة المضرب من منتخب أوروبا، بعد فوزه على 

فيليكس أوجيه ألياسيم من منتخب باقي العالم
)األوروبية(  

مارتينيز:

هولندا 
االستعداد األخري

أمسرتدام - رويرتز 

ذكر اإلسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا األول لكرة القدم، أمس، أن مواجهة هولندا في دوري األمم األوروبية 
لكرة القدم في أمستردام، اليوم، متثل االستعداد األفضل واألخير قبل كأس العالم. وتُعدُّ مباراة بلجيكا أمام هولندا األخيرة قبل 

املونديال العاملي في نوفمبر املقبل، وسيتعنيَّ على مارتينيز أن يتابع املباراة من املدرجات بعد حصوله على بطاقة حمراء خالل 
مباراة بلجيكا أمام ويلز، اخلميس املاضي، التي انتصر فيها.

www.arr iyad iyah .com
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