




خطر سيارة نقل 
املصابني مبالعبنا
لت هيئة الهالل األحمر السعودي  )تنصَّ

من أي عالقة تربطها بإسعاف مصايب 

دوري روشن السعودي منذ نحو 

عامني، مشرية إىل أن الفرقة الطبية، 

التي نقلت محمد العويف، العب فريق 

العدالة األول لكرة القدم، الذي سقط 

من العربة أثناء نقله خالل املباراة 

أمام االتفاق، الجمعة املايض، ضمن 

الجولة الـ 15، ال تتبع لها، وفًقا للبيان 

اإلعالمي الذي أصدرته، أمس، ردًّا عىل 

حديث يارس املسحل، رئيس االتحاد 

السعودي لكرة القدم، يف أحد 

الربامج الفضائية(.

في 16 أكتوبر 2022م في الزاوية حتت 
عنوان )متى نوقف سيارة نقل املصابني؟!( 

كتبت بالنص:
في مايو 2014 تعرَّضت قدم العب فريق 

تليفونات بني سويف املصري محمود 
صبري للدعس من ِقبل سيارة نقل الالعبني 

املصابني إلى خارج امللعب، خالل املباراة 
أمام الزمالك في الدوري. وقبل ذلك بعام، 

في 2013، تعرَّضت سيارة نقل الالعبني 
إلى عطل فني وسط امللعب خالل منافسات 

الدوري البرازيلي، ليضطر الالعبون إلى 
دفعها للخارج من أجل استئناف املباراة. 

محليًّا، وقبل خمس سنوات، مباراةٌ بني 
فريقي اخللود واالنطالق تتعطل سيارة 

نقل الالعبني املصابني بسبب البطارية، لتتمَّ 
االستعانة بفرق الهالل األحمر. 

َّ إلغاء هذه  في السنوات األخيرة، مت
السيارة في جميع دوريات العالم ذات 

املتابعة اجلماهيرية العالية، مثل الدوري 
اإلجنليزي، واإليطالي، واإلسباني، 

واألملاني، والعودة إلى الطريقة التقليدية 
القدمية باالستعانة بأربعة مسعفني، 

الة إلى خارج  يحملون املصاب على نقَّ
، أنَّ إلغاء  امللعب. ال يخامرني أدنى شكٍّ

سيارة نقل الالعبني املصابني في املنافسات 
الرياضية في مختلف دول العالم مؤشرٌ 
إلى أنَّ ضررها أكبر من نفعها من نواٍح 

كثيرة. احلوادث السابقة في املالعب 
تبرهن على خطر هذه السيارة، خاصًة من 

ناحية سقوط الالعبني، أو دعس آخرين، 
بالتالي تعرُّضهم لإلصابات. حتى من 

ناحية الوقت، تستغرق سيارة نقل الالعبني 
وقًتا أطول مقارنًة بالطريقة التقليدية، ما 

يعني تعطيل اللعب، وهذا بالتأكيد ليس في 
صالح متعة كرة القدم. إلى جانب ذلك، قد 

تضرُّ السيارة بعشب املالعب بسبب وزنها 
الثقيل.

ال يبقى إال أن أقول:
في املنافسات السعودية، يتمُّ حتى اآلن 
استخدام سيارة نقل الالعبني املصابني، 

التي توقَّفت كثيرٌ من الدوريات العاملية عن 
استخدامها بسبب ضررها. من هذا املنطلق، 

حتتاج جهات االختصاص الرياضية في 
السعودية إلى دراسة وضع هذه السيارة، 

وحتديد جدوى استخدامها، فال يعقل أن 
يتوقف العالم كله عن استخدامها، ونواصل 

نحن ذلك في مالعبنا.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا 

“الرياضية” وأنت كما أنت جميل بروحك 
وشكرًا لك.

إبراهيم بكري
@ibrahim_bakri

جدة ـ مشعل العتيبي 

بيَّنت لـ “الرياضية” مصادر 
خاصة، أن الظهور األول 

للبرازيلي ماركوس أمارال، 
مهاجم فريق األهلي األول 

لكرة القدم اجلديد، سيكون 
أمام العروبة، اإلثنني املقبل، 

في اللقاء الذي يجمع الفريقني 
ضمن منافسات اجلولة الـ 21 

من دوري يلو ألندية الدرجة 
األولى.

وأكدت املصادر ذاتها، أن 
اجلنوب إفريقي بيتسو 

موسيماني، مدرب الفريق، 
اضطر إلى إبعاد الالعب عن 
مواجهة أمس أمام اخللود، 

لعدم اجلاهزية. 
وعانى أمارال منذ تعاقد 

اإلدارة معه في فترة االنتقاالت 
الشتوية من زيادة الوزن، 

َّ وضع برنامج تأهيلي  لذا مت
له، فقَد من خالله أربعة 

كيلوجرامات، وفًقا للمصادر.

أمارال يظهر 

أمام العروبة

األحساء ـ عادل الدحيالن 

أكدت لـ “الرياضية” مصادر 
خاصة أن اإلسباني فران فيليز، 

العب فريق الفتح األول لكرة 
القدم، سيغيب عن املشاركة 
مع فريقه ملدة 14 يوًما، بعد 

تعرضه إلصابة في بالعضلة 
الضامة في املباراة أمام ضمك، 
ضمن اجلولة الـ 14 من دوري 

روشن السعودي.
وبيَّنت املصادر ذاتها أن الالعب 
لن يشارك في مواجهتي فريقه 

أمام التعاون والباطن، ضمن 
اجلولتني الـ 16 و17، بسبب 

اإلصابة، بعد غيابه للسبب ذاته 
عن مواجهة النصر املاضية.

وأشارت إلى أن الالعب 
سيخضع لبرنامج مكثف في 
العيادة برفقة طبيب النادي، 

على أن يتم جتهيزه في أسرع 
وقت، لالستفادة من خدماته 

في املباريات املقبلة.

الفتح يخرس

فران أسبوعني

الرياض ـ مازن العرسج 

أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن بعثة 
املنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عاًما، التي 

تنظم معسكرًا إعداديًّا يف مدينة أنطاليا الرتكية، 
يف إطار برنامج اإلعداد لكأس آسيا تحت 17 عاًما 

2023، سليمة وبعيدة عن مناطق الخطر والزلزال 
الذي رضب جنوب رشقي تركيا أمس األول.

وأشارت املصادر ذاتها إلى أن اجلميع بخير وبصحة 
وعافية، والبرنامج يسير وفًقا ملا خطط له من قبل 

مسؤولي االحتاد السعودي لكرة القدم.
وكان العبو األخضر واصلوا تدريباتهم، أمس، على 
ملعب مركز كاليستا الرياضي في مدينة أنطاليا في 

تركيا، حتت إشراف عبد الوهاب احلربي مدرب املنتخب، 
واجلهاز الفني املساعد، حيث طّبق الالعبون تدريبات 

تكتيكية وفنية، أعقبه تدريب لتختتم املناورة التي جرت 
على نصف مساحة امللعب، استعدادًا خلوض املواجهة 
التجريبية األولى، اليوم، أمام منتخب أذربيجان ضمن 

املعسكر اخلارجي.

اليوم.. يخوض أوىل مواجهاته التجريبية أمام أذربيجان

بعثة ناشئي األخرض 

بعيدة عن زلزال تركيا

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب 

ذكرت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، 
أن االحتاد السعودي لكرة القدم، 

سيعتمد إنشاء رابطة دوري 
احملترفني ألندية الدرجة 

الثانية، في االجتماع 
التأسيسي للجمعية العمومية 

التأسيسية لرابطة أندية 
الثانية، الذي سيعقد غًدا عند 

الـ 01:00 ظهرًا في مدينة 
الرياض، بحضور رؤساء 

األندية والرؤساء التنفيذيني.
وبّينت املصادر ذاتها، أن 

هناك مقترًحا سيتم طرحه 
خالل اجلمعية، لتكليف عبد 

احملسن الدهيمي لرئاسة الرابطة 
مع أربعة أعضاء، ملدة موسم واحد، 

حلني عقد اجتماع آخر لترشيح رئيس 
جديد. وأشارت إلى أن اجلمعية 

ستصوت على إقرار النظام األساسي 
للرابطة، وفي حال عدم 

توفر النصاب القانوني في 
احلضور ألي سبب كان، فإن 

اجلمعية العمومية ستنعقد 
في اليوم التالي مبكان 
االجتماع األول نفسه.

وكانت األمانة العامة في 
االحتاد السعودي لكرة 

القدم أرسلت منوذج 
تسجيل ممثلي األندية الذين 

سيحضرون االجتماع 
التأسيسي، حيث مت إمهال 

األندية حينها إلرسال النماذج مكتملة 
البيانات في 1 فبراير اجلاري.

غدا..  
اتحاد القدم يعتمد رابطة الثانية

الدهيمي

جدة ـ الرياضية 

يتحدَّد بطل النسخة األولى من دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم للسيدات في املباراة 

النهائية التي جتمع فريق املتحد األول لكرة 
القدم أمام نظيره الرياض، اليوم، على رديف 

ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة. 
ووصل املتحد إلى النهائي بعد جتاوزه 

فخر جدة في مواجهة نصف النهائي، األحد 
املاضي، بهدف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها 

تغلب الرياض على نظيره جنمة جدة في 
اليوم نفسه.

في املقابل، جنح فخر جدة، أمس، في حتقيق 
املركز الثالث في الدوري عقب فوزه على 

جنمة جدة بنتيجة كبيرة قوامها خمسة 
أهداف دون مقابل، سجلتها إمييليا لوريندا 

ثالثة أهداف، وشيماء وحيد هدف، وشقيقتها 
ابتسام هدف.

املتحد والرياض يبحثان 
عن لقب دوري السيدات

طرحت إدارة نادي الرائد عبر منصة “الرائد إيفينتو” تذاكر مواجهة فريقها األول لكرة القدم أمام 
نظيره أبها، بعد غٍد، في بريدة ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.. وفي الصورة التي 

)المركز اإلعالمي ـ الرائد( التقطت أمس محمد سالم، مدافع الفريق، يمرر الكرة في التدريبات  

صورة التقطت أمس للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر األول لكرة القدم، وإلى جانبه محمد مران وجلوًسا سامي النجعي بعد نهاية 
)المركز اإلعالمي ـ النصر( التدريبات  

المقر: أنطاليا

مدة المعسكر: 14

البعثة: سليمة وبعيدة عن مواقع الزلزال

اإلعداد: لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023

اليوم: يواجه أذربيجان تجريبيًا

الموعد

 9 
فبراير

الساعة

 01:00
ظهرا

المدينة
 الرياض

المكان
 فندق ماريوت 

المطار

عدد األندية

32 

الهدف
 التصويت على 

النظام األساسي

الرياض ـ بندر العتيبي 

رفض الفرنسي رودي 
جارسيا، مدرب فريق النصر 

األول لكرة القدم، مشاركة 
مشاري النمر وفهد الزبيدي، 

مهاجَمي درجة الشباب في 
النادي، أكثر من 45 دقيقة 

في مباراة الفريق أمام الفتح، 
أمس، ضمن اجلولة الـ 23 
من دوري الشباب املمتاز، 

بهدف االستعانة بخدماتهما 
قبل مواجهة الوحدة، غًدا، 

ضمن منافسات اجلولة 
الـ 16 من دوري روشن 

السعودي، وفًقا ملا كشفت 
عنه مصادر “الرياضية”.

جارسيا يشرتط 

45 دقيقة فقط

الجنسية: برازيلي

المركز: مهاجم

العمر: 28

النادي: األهلي

القيمة السوقية: 4.5 مليون يورو

نوعها: العضلة الضامة

الغياب: 14 يومًا

مباريات يغيب عنها

 النصر ـ التعاون ـ الباطن

التأهيل: في عيادة النادي

اللعبة
 كرة القدم 

الفئة 
سيدات 

 النسخة 
األولى 

األندية
17 
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ماركوس أمارال

إصابة فران فيليز

االجتامع التأسييس لرابطة دوري أندية الثانية

دوري الدرجة األوىل 

معسكر املنتخب السعودي للناشئني
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رونالدو 

زاد شعبية 
الدوري 

 الوحدة 

اإلمارايت
بال صرب

 لن أنظر 

إىل العروض 

اإلصابات

 أّثرت 
فينا

01
بدايًة، ما سبب خسارتكم أمام 

االتحاد يف نهايئ السوبر؟

كانت مباراة قوية للغاية بني االحتاد 
والفيحاء، لكن قرار احلكم بطرد العبنا 

َّر كثيرًا في  عبد الرحمن السفري أث
مجريات النهائي، وأعدُّه السبب الرئيس 

خلسارتنا كأس السوبر، إذ لعبنا 70 دقيقة 
بعشرة العبني، كما أصيب ثالثة العبني 

أساسيني، منهم محمد أبو سبعان وأنطوني 
نواكاميي.

02
هل كنتم تستحقون الفوز قبل طرد 

السفري؟

االحتاد فريق مذهل، وكان أفضل منا، 
ويستحق الفوز. 

03 
عملت أعواًما عدة يف الخليج، وحققت 

نتائج إيجابية، ما أصعب موسم لك 

بوصفك مدربًا طوال مسريتك الرياضية؟

املدرب دائًما ما يواجه صعوبات في كل 
موسم، خاصًة في األشهر السبعة األولى، 

لكن بعد ذلك تأتي نتائج العمل، وهذا ما حدث 
معي خالل مسيرتي، ماعدا جتربة الوحدة 

اإلماراتي، فقد كانوا بال صبر.

04
ملاذا رفضت العروض التي ُقدمت لك 

من اإلمارات بعد الفوز بكأس امللك مع 

الفيحاء 2021ـ2022؟

ألنني كنت متأكًدا وقتها من إمكانية استمرار 

العمل اجليد، وحتقيق نتائج إيجابية مع 
الفريق في املوسم اجلاري. 

05 
برصاحة، هل ندمت عىل رفضك تلك 

العروض واالستمرار مع الفيحاء؟

أنا متأكد من أنه سيتم تقدمي عروض أفضل 
لي مرة أخرى، ومن املهم جدًّا إنهاء املوسم 

اجلاري بطريقة جيدة، ألنه سيكون هناك 
املزيد من فرص النجاح.

06
هل طلبت التعاقد مع العبني جدد؟

 نعم. لقد حتدثنا بالفعل عن املوسم املقبل، 

ألننا سنلعب في دوري أبطال آسيا. 

07
كيف ترى عالقتك بإدارة الفيحاء، وهل 

هناك أشخاص يحاربونك داخل النادي؟

كال، فلدينا عالقة صحية، وال يوجد أي 
خالف مع أي شخص داخل النادي. إنهم 
رائعون، ويتعاملون باحترافية عالية، وأنا 

سعيد بالعمل معهم.

08 
هل ميكنك ذكر بعض األسامء التي 

تريدها يف فريقك؟

ليست لدي أسماء لذكرها في الوقت اجلاري. 

09
ما رأيك يف استقطاب نجوم عامليني 

إىل الدوري السعودي مثل األسطورة 

الربتغالية كريستيانو رونالدو؟

فخورٌ جدًّا، ألنني أعمل في هذا الدوري الكبير، 
وبالتأكيد سيكون هناك مزيدٌ من النجوم 

الكبار هنا، ومجيء وحضور رونالدو يساعد 
في منح الدوري شعبية كبيرة في جميع دول 

العالم.

10 
هل يستطيع الفيحاء تحقيق لقب دوري 

روشن السعودي؟

هذه أمنيتي األكبر، وأنا متأكد من أن الفيحاء 
سيحقق الدوري في املستقبل.

11
وماذا تحتاج لتحقيق ذلك؟

أحتاج إلى نادٍ جاهز بكل ما تعنيه الكلمة، من 
أجل حتقيق الدوري. 

12 
ما حقيقة العرض الذي ُقّدم لك أخريًا من 

أحد أندية دوري روشن السعودي؟

هذا األمر صحيح. تلقيت عروًضا من 
السعودية وخارجها، لكن ال ميكنني التحدث 

عن ذلك بسبب استمرار عقدي مع الفيحاء، وأنا 
أحترم ذلك.

السفري
 

حرمنا الكأس

رازوفيتش: 

سطع اسمه يف سامء الكرة الخليجية من 
خالل إنجازاته التي حققها مع فريق الفيصيل 
األول لكرة القدم قبل املغادرة إىل اإلمارات، 

ومواصلة حصد األلقاب مع الظفرة والوحدة، 
والعودة من جديد إىل السعودية عرب بوابة 

الفيحاء، 24 يونيو 2021، وتحقيق كأس امللك 
معه 2021ـ2022، والوصول إىل نهايئ كأس 

السوبر.
الرصيب فوك رازوفيتش، مدرب فريق الفيحاء 

األول لكرة القدم، يف حواره مع “الرياضية”، 
أكد أن خسارة نهايئ السوبر أمام االتحاد، كانت 

موجعة، خاصة بعد فوزهم عىل الهالل، بطل 
الدوري املوسم املايض، كاشًفا عن أن طرد 
عبد الرحمن السفري بالبطاقة الحمراء سبُب 

الهزمية، كام تحدث عن مستويات فريقه يف 
دوري روشن السعودي.

حوار: أمل إسامعيل

فوك رازوفيتش
بدأ مسريته العًبا يف خط الدفاع

1973
الميالد

خاض تجارب احرتافية يف رصبيا وروسيا وأمريكا 

مثَّل منتخب يوغسالفيا السابق

مشواره مع التدريب 

نادي دينامو مينسك بطل بيالروسيا
نادي نابريداك الصربي

نادي الفيصلي السعودي 

نادي الظفرة اإلماراتي 
نادي الوحدة اإلماراتي 
ا يدرب الفيحاء السعودي  حاليًّ

املدرب الرصيب يكشف أسباب خسارة الفيحاء يف نهايئ السوبر 

عبد الكريم الزامل
@abdulkarim_zaml 

بطل الشتاء 

و»زعالنني«!
أنهى النرص الدور األول لدوري 

روشن السعودي وهو متصدر 

الدوري، محقًقا اللقب الرشيف 

“بطل الشتاء”، إال أن أنصاره يعيشون 

يف رصاعات ومامحكات بشأن عنارص 

الفريق ومدربهم الفرنيس رودي 

جارسيا، وينغمسون يف حالة من 

السخط بعد آخر مباراة أمام الفتح 

التي انتهت تعاداًل مبثابة الخسارة.

احلقيقة أن “زعل” النصراويني أمر ال 
يالمون عليه، رغم تصدر الدوري إال أنهم 
غير راضني عن الفريق، ألن لديه أكثر مما 

قدمه وهذا ال شك له إيجابياته، منها أن 
الطموح واألمل كبيران في مدرب الفريق 
وجنومه لتقدمي ما يوازي إمكاناتهم، في 

ظل ما يجدونه من دعم مالي ومعنوي 
كبير، وعليه كان باإلمكان أفضل مما كان 

بعد مرور نصف جوالت الدوري.
النصراويون لهم حالة خاصة في التعامل 

مع ناديهم، وهي حالة “عاطفية” تفوق 
ما لدى بقية األندية اجلماهيرية األخرى، 

وهي سالح ذو حدين، وينطبق عليها 
املثل ومن “احلب ما قتل”، النصراويون 

بطبيعتهم عادة تفاؤل بال حدود أو تشاؤم 
يصل ألعلى درجاته، ال يوجد توازن في 
التعامل مع الفريق خالل املنافسات التي 

تتطلب هدوًءا بداًل من الصخب الذي يالزم 
الفريق أينما حل وارحتل..!

هذا “الطبع” أو تلك السجية أو املزاج ال 
يستقيم مع فريق جماهيري منافس، 

ما يتسبب في فشل خروج الفريق من 
األزمات التي قد يواجهها ومنها أزمته 

احلالية، ما يتسبب في تفاقمها وخسارة 
كل شيء في وقت حساس ومهم يحتاج 

فيه الفريق للدعم وتعزيز الثقة وترك 
األمور تسير في مجراها الصحيح، بداًل 

من ردود األفعال املتشنجة والتي قد تؤثر 
على صاحب القرار الفني أو اإلداري في 

النادي..!
النصر في هذه املرحلة يحتاج الهدوء 

وترك العمل الفني واإلداري للمسؤولني 
عنه، نعم هناك أخطاء وهناك هبوط في 
أداء بعض الالعبني احملليني، إال أن هذه 
هي طبيعة كرة القدم ما دام هناك عمل 

هناك أخطاء في أي مجال، إال أن كرة 
القدم تكون فيها األخطاء ظاهرة للعيان 

ومتاح نقدها للجميع..!
مدرب النصر جارسيا أخطأ وسيخطئ، 
وحتى اآلن لم ولن نشاهد املدرب الذي 
ال يخطئ في كل بقعة من بقاع العالم، 

هذه هي طبيعة كرة القدم، إال أن تصحيح 
األخطاء وتقليلها قدر اإلمكان هو 

املطلوب.
األندية التي حتقق البطوالت وتتواصل 

إجنازاتها من أهم مقومات ذلك هو 
االستقرار الفني واإلداري، وهذا مفقود 

في النصر منذ مغادرة األمير فيصل 
بن تركي، حيث رأس النصر خمسة 
رؤساء وأكثر من ثمانية مدربني في 

خمس سنوات وأكثر من عشرين عنصرًا 
أجنبيًّا، وهذه كافية لبعثرة أي نادٍ لغياب 

االستقرار عنه..!
وعلى دروب اخلير نلتقي.

بطل كأس الملك 
مع الفيحاء

2021ـ2022



املجمعة ـ محمد السناين

فرض الصربي فوك رازوفيتش، 
مدرب فريق الفيحاء األول لكرة 

القدم، أمس، تدريبات لياقية مكثفة 
على العبيه، حتضيرًا ملواجهة ضمك 

حلساب اجلولة الـ 16 من دوري 
روشن السعودي، اجلمعة املقبل. 

ووفًقا ملوقع النادي الرسمي، استهل 
رازوفيتش تدريباته على ملعب 

عبد العزيز التويجري في النادي 
مبحطات لياقية باستخدام األجهزة 

امليدانية والكرة، كما فرض تطبيقات 
تكتيكية، وفنية متنوعة، واختتم 
برنامجه مبناورة على منتصف 

امللعب. ويحتل الفريق املركز الـ 11 
برصيد 18 نقطة، جمعها من خمسة 
انتصارات، وثالثة تعادالت، وسجل 
فوزًا في اجلولة املاضية على الوحدة 

بهدفني نظيفني.
صورة التقطت أمس لمحمد أبو سبعان، العب الوسط، خالل الحصة التدريبية 

لفريق التعاون.. ويظهر خلفه البرازيلي ريكاردو ريلر   )المركز اإلعالمي ـ الفيحاء(

الرياض ـ عيل الحدادي 

استهل اإلسباني فيسنتي  مورينو، مدرب فريق الشباب 
األول لكرة القدم، أمس، حصته التدريبية مبحاضرة عبر 
الفيديو، استعدادًا ملواجهة الباطن، غًدا، ضمن اجلولة الـ 

16 من دوري روشن السعودي، فيما استعاد الفريق 

خدمات رياض شراحيلي، العب الوسط، العائد من 
اإلصابة.

ووفًقا حلساب النادي على “تويتر”، استعرض مورينو من 
خالل احملاضرة عديًدا من األمور الفنية والتكتيكية في 

ه إلى رديف ملعب النادي،  الفريق واملنافس، قبل أن يتوجَّ
حيث بدأ برنامجه بجمل إحماء وتسخني ولياقة بإشراف 

مدرب اللياقة. وفي اجلزء الثاني من التدريب، طبق املدرب 
اجلمل الفنية، التي اعتمدها للمباراة، تال ذلك مناورة على 
صت لتنفيذ الشق التكتيكي، الذي أعده  كامل امللعب، خصِّ

للمباراة، فضاًل عن اختياره قائمة التشكيلة األساسية، 
التي ستشارك في اللقاء. وشارك رياض شراحيلي في 
التدريبات اجلماعية، فيما واصل فواز القرني، حارس 

املرمى، برنامجه العالجي.

الشباب
يسرتد رشاحييل

صورة التقطت أمس لألرجنتيني كريستيان جوانكا يمر بالكرة وسط متابعة من اإلنجليزي مو آدامز، العب الوسط، في 
تدريبات فريق الشباب  )المركز اإلعالمي ـ الشباب(

صورة التقطت أمس لألوزبكي جالل الدين ماشاربيوف وعبد المجيد الصليهم، العبي فريق النصر األول لكرة القدم، خالل الحصة التدريبية، استعداًدا لمواجهة 
الوحدة غًدا ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي  )المركز اإلعالمي ـ النصر(

كارتريون

يغلق التدريبات

التعاون

يستعد مبحارضة

الدمام ـ حسني الخيواين 

رفع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق االتفاق األول لكرة 
القدم، وتيرة حتضيراته ملواجهة الطائي، بعد غد، على ملعب األمير 

عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، حلساب اجلولة الـ 16 من 
دوري روشن السعودي، فيما تقرَّر إغالق التدريب الرئيس، اليوم.

وبعد الفراغ من التدريبات اللياقية، ركز كارتيرون على اجلوانب 
الفنية والتكتيكية، حسبما كشف املركز اإلعالمي للنادي أمس، حيث 
ا  م العبيه إلى مجموعتني، وفرض بعض املهام، التي طبَّقها عمليًّ قسَّ

في مناورة تكتيكية على جزء من مساحة امللعب. ويحتل االتفاق 
املركز التاسع برصيد 19 نقطة.

بريدة ـ الرياضية

شرح البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون األول لكرة 
القدم، بعض اجلوانب الفنية لالعبيه، أمس، في محاضرة، سبقت 

احلصة التدريبية التحضيرية الستقبال الفتح، غًدا، ضمن منافسات 
اجلولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة امللك عبد 

اهلل الرياضية في بريدة.
ويحتل التعاون املركز اخلامس برصيد 30 نقطة، وعاد بفوز كبير 

اجلولة املاضية على حساب الباطن 3ـ1.
وبحسب املركز اإلعالمي للنادي، شهدت التدريبات عمليات إحماء 

وتسخني، سبقت اجلوانب الفنية والتكتيكية، التي طبَّقها الالعبون في 
تقسيمة بني فريقني منهم في جزء من مساحة امللعب.

وسيجري الفريق تدريبه األخير، اليوم، على ملعب النادي في الـ 
06:00 مساًء.

صورة التقطت أمس لعلي هزازي، العب الوسط، يحاول السيطرة 
على الكرة وسط متابعة من السويدي روبين كوايسون في 

)المركز اإلعالمي ـ االتفاق( تدريبات االتفاق  

النجعي

يعّوض تاليسكا
النجعي

يعّوض تاليسكا
جارسيا يعتمد التسديد.. 

ويؤّجل مفاضلة 
الغنام وبوشل

الرياض ـ بندر العتيبي 

شهدت احلصة التدريبية لفريق النصر األول 
لكرة القدم، أمس، تركيزًا على تسديد الكرات 

الثابتة، في إطار حتضيراته للمباراة أمام 
الوحدة، غًدا، حلساب اجلولة الـ 16 من دوري 

روشن السعودي، طبقا ملصادر  “الرياضية” 
اخلاصة. 

وأضافت أن الفرنسي رودي جارسيا، مدرب 
الفريق، اعتمد عالعب الوسط سامي النجعي، 
لتعويض غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا 
املوقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء في 

مباراة الفتح األخيرة، فيما لم يفصل بعد في  
خيارات مركز الظهير األمين إذ يفاضل بني 

سلطان الغنام ونواف بوشل.
وأشارت املصادر نفسها إلى أن التدريبات بدأت 

مبحطات لياقية مكثفة، قبل أن يلجأ املدرب 
إلى الشق الفني والتكتيكي، الذي ركز فيه على 

تسديد الكرات الثابتة والتمرير السريع من ملسة 
واحدة. واختتم التدريب مبناورة، أخفى  فيها 

مالمح التشكيل املتوقع للمباراة.
من جهته، واصل املدافع اإلسباني ألفارو 

جونزاليس،  والعب الوسط األرجنتيني بيتي 
مارتينيز،  برنامجهما العالجي والتأهيلي في 
العيادة الطبية، طبقا للمركز اإلعالمي للنادي.
ويحتل النصر املركز األول بـ 34 نقطة بفارق 

األهداف عن الشباب واالحتاد.

رازوفيتش يعزز اللياقة

المباريات

15
الفوز

10

التعادل

4
الخسارة

 1

له

 30
عليه

 8

النقاط

 34
المركز

 1

النرص يف روشن

مكة املكرمة ـ عبد الغني عوض 

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن أن اجلهاز الطبي لفريق الوحدة األول لكرة القدم، يواصل محاوالته من أجل 
جتهيز املهاجم املغربي فيصل فجر للحاق مبواجهة النصر، غًدا، عقب تعافيه من متزق خفيف في العضلة اخللفية.

ا، ركز التشيلي خوسيه سييرا، مدرب الوحدة، في حصته التدريبية على التمرير من ملسة واحدة مبشاركة جابر  ميدانيًّ
عسيري وسلطان العكوز، املهاجمني، ويوسف احلربي، العب الوسط، الذين حصلوا على تعزيز لياقي خاص ملدة 25 

دقيقة، كما شارك فجر في آخر عشر دقائق باملناورة في محاولة لالطمئنان عليه.

الوحدة يجهز فجر

األربعاء 17 رجب 1444هـ
08.02.2023  العدد 12915
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الرباط ـ رويرتز 

قلل السويسري مارسيل كولر، مدرب فريق 
األهلي املصري األول لكرة القدم، من وقع 

الغيابات على ريال مدريد اإلسباني، 

مستبعًدا تأثر بطل أوروبا اليوم بها. وقال كولر أمس 
خالل مؤمتر صحافي: “ريال مدريد لديه قائمة كبيرة، 

ومن الصعب تأثره بأي غيابات، ألنه ميلك العبني 
مميزين في كل املراكز”. وتابع: “سنحاول إيقافهم 

وبناء شكل هجومي ضدهم واستغالل كل الفرص”. 
وأكد السويسري جاهزية جميع الالعبني، مشددًا على 

رغبة الفريق في الظهور بشخصيته املعتادة ألنه “لن 
يدافع طوال الوقت”.

كولر: غياباتهم غري مؤثرة

القاهرة ـ السيد خطّاب 

أكدت لـ “الرياضية” 
مصادر خاصة جاهزية 

محمود عبد املنعم 
“كهربا”، جناح فريق 

األهلي املصري األول 
لكرة القدم، للمشاركة في 

التشكيل األساسي أمام 
ريال مدريد اإلسباني، 

اليوم، في نصف نهائي 
كأس العالم لألندية.

واستندت املصادر إلى 
خوض كهربا تدريب 

أمس كاماًل، بعدما 
اكتفى خالل اليومني 

السابقني بأداء متارين 
انفرادية حتت إشراف 

محمود حمدي، أخصائي 
التأهيل.

وأخضع اجلهاز الفني، 
الذي يقوده السويسري 

مارسيل كولر، مدرب 
الفريق، الالعب إلى تلك 
التمارين، لتخليصه من 

إجهاد عضلي داهمه بعد 
مواجهة سياتل ساوندرز 

األمريكي، السبت 
املاضي، في املونديال.

كهربا
يتمم 

الجاهزية

ض الكرة على كاحله أثناء مشاركته  صورة التقطت أمس لمحمود عبد المنعم “كهربا”، جناح فريق األهلي األول لكرة القدم، يروِّ
في التدريب األخير قبل مواجهة ريال مدريد اإلسباني، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم لألندية  )المركز اإلعالمي ـ األهلي(

القاهرة ـ السيد خطّاب 

تراوحت توقعات 3 من جنوم فريق األهلي املصري األول لكرة 
القدم السابقني بني صعوبة الفوز وإمكانية حتقيقه على ريال مدريد 

اإلسباني، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم لألندية.

وحتدث لـ “الرياضية” النجوم الثالثة عن املباراة، التي أعادت إليهم 
ذكرى مشاركتهم في انتصار األهلي على الريال “1ـ0” عام 2001، في 

مباراة جتريبية استضافها ملعب القاهرة الدولي، على هامش احتفاالت 
األحمر بنيل لقب “نادي القرن” في إفريقيا.

نجوم 2001:

صعبة وليست مستحيلة

الرياض ـ الرياضية 

انتعشت كشوفات فريق األهلي املصري األول 
لكرة القدم بـ 7 العبني عبر نافذتي انتقاالت 

املوسم اجلاري، منهم 4 حّطوا رحالهم قبل كأس 
العالم لألندية مباشرة.

وضم األهلي صيًفا، كاًل من البرازيلي برونو 
سافيو، وشادي حسني، رأسي احلربة، من 

بوليفار البوليفي، وسيراميكا كليوباترا املصري، 
على الترتيب. وبرفقتهما، جاء مصطفى سعد، 

العب الوسط الشهير بـ “ميسي”، من سيراميكا 
أيًضا. وفي الشتاء، تعاقد مع املهاجم التونسي 

محمد الضاوي، الشهير بـ “كريستو”، من النجم 
الساحلي في بالده، ومروان عطية، واجلزائري 

أحمد قندوسي، العبي الوسط، من االحتاد 

السكندري املصري، ووفاق سطيف اجلزائري 
على الترتيب. وإلى جانب هذه الصفقات الثالث 

الدائمة، أبرم إعارة واحدة أحضرت خالد عبد 
الفتاح، الظهير األمين، من سموحة املصري.
ومن الالفت استبعاد جميع هؤالء اجلدد من 

خيارات قائمة كأس العالم، باستثناء عطية وعبد 
الفتاح.

صفقات جديدة..

واستبعاد 5

صورة التقطت أمس لمحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي “قفشة” ومحمود متولي ومحمد فخري، خماسي فريق األهلي األول لكرة 
القدم، أثناء آخر تدريب قبل مالقاة ريال مدريد اإلسباني، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم لألندية    )المركز اإلعالمي ـ األهلي(

األربعاء 17 رجب 1444هـ
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“فوز األهيل صعب للغاية، حتى يف ظل 
غيابات الريال، ألن األخري فريق كبري ومن 
أفضل أندية العامل، ومع ذلك كل يشء 

وارد يف كرة القدم، وبإمكان األهيل 
تحقيق املفاجأة”.

عالء إبراهيم
العب األهلي الدولي السابق

“التفوق عىل الريال صعب وليس مستحيًل، فمن 
كان يتوقع فوز املنتخب السعودي عىل نظريه 

األرجنتيني يف مونديال قطر؟ لذلك يجب عىل العبي 
األهيل تنحية الضغوط واإلميان بقدراتهم وتجنب 
اإلفراط يف الدفاع ألن ناديهم صاحب اسم كبري”.

شادي محمد
العب األهلي الدولي السابق

“األهيل قادر عىل تحقيق مفاجأة من 
العيار الثقيل وترشيف الكرة املرصية 

والعربية بالتغلب عىل ريال مدريد، 
والخسارة إن حدثت ستكون بصعوبة 

بالغة”.
سمير كمونة
العب األهلي الدولي السابق

تحقيق 

املفاجأة 
االحتاملية 

واردة
األخرض 

دليل

وضع الفريقني يف الدوري

األهيل

ريال مدريد

المركز: األول

المركز: الثاني

لعب

15

لعب

20

فاز

11

فاز

14

خسر

0

خسر

03

النقاط

37

النقاط

45

تعادل

04

تعادل

03

الموسم الماضي

ثالث

الموسم الماضي

بطل

7 تدرجوا بني جدرانه..
والبقية استقطبهم بالتعاقدات

16 عاما
تبني قامئة األهيل

الرياض ـ الرياضية

احتاج النادي األهيل املرصي إىل نحو 16 عاًما لبناء فريقه األول لكرة 
القدم الذي يشارك حاليًا يف كأس العامل لألندية عىل األرايض املغربية.

وسلك مسؤولوه طريقني يف البناء، أحدهام رشاء عقود اللعبني من 
األندية األخرى، واآلخر تصعيد املواهب الواعدة من قطاع الناشئني.

ويتقلد محمد الشناوي، حارس املرمى، شارة القيادة، وهو أحد أبناء 
األهيل، وصعد لفريقه األول عام 2007، ثم رحل وتنقل بني 3 محطات 

مختلفة، حتى عاد مجدًدا صيف 2016.
وبفضل تاريخ تصعيده، حظي بالشارة عىل حساب زميل آخر يلعب للفريق 

قبل يوم عودته إىل النادي، وهو رامي ربيعة، قلب الدفاع الذي يحتل 
املركز الثالث يف ترتيب قادة األهيل.

ومثّل ربيعة، وهو أحد أبناء النادي أيًضا، الفريق القاهري خلل الفرتة من 
2010 إىل 2014، وبعدها رحل إىل سبورتينج لشبونة الربتغايل، قبل العودة 

مجدًدا يف 2015.
ويف غياب الشناوي، ينوب عنه املدافع أمين أرشف يف حمل الشارة، 

بوصفه القائد الثاين، علاًم بأن األخري مستبعد من القامئة املونديالية 
ألسباب فنية.

وتضم تلك القامئة 23 العبًا، بينهم 7 من أبناء األهيل، مبن فيهم الجناح 
محمود عبد املنعم “كهربا”، الذي تدرج يف فئات النادي السنية، ورحل 

قبل متثيل الفريق األول، ثم عاد مجدًدا يف 2020، إضافة إىل 16 آخرين 
وفدوا عرب التعاقدات.

2007

2016 2018

20202021

2022 2023

2019

20102014

تواريخ انضمام عناصر قائمة األهلي المونديالية

محمد الشناوي 
رحل وعاد 2016

ابن األهلي

عمرو السولية ـ تعاقد
التونسي علي معلول ـ تعاقد

محمد شريف ـ تعاقد
علي لطفي ـ تعاقد

محمد عبد المنعم ـ ابن األهلي
محمد فخري ـ تعاقد

محمود عبد المنعم “كهربا” ـ رحل وعاد
أحمد عبد القادر ـ تعاقد

طاهر محمد ـ تعاقد
حمزة عالء ـ ابن األهلي

الجنوب إفريقي
 بيرسي تاو 

 تعاقد

محمد أشرف 
 ابن األهلي

خالد عبد الفتاح ـ تعاقد
مروان عطية ـ تعاقد

محمود متولي ـ تعاقد 
ياسر إبراهيم ـ تعاقد
حمدي فتحي ـ تعاقد

حسين الشحات ـ تعاقد
المالي أليو ديانج ـ تعاقد

محمد مجدي “قفشة” ـ تعاقد

رامي ربيعة 
 رحل وعاد 2015

ابن األهلي

محمد هاني
ابن األهلي

كأس العامل لألندية

ريال مدريداألهلي
10:00 7



األملانية ـ القاهرة

وصف اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق 
ريال مدريد اإلسباني األول لكرة القدم، األهلي 
املصري، منافسه في نصف نهائي كأس العالم 

لألندية، بالرائد في إفريقيا. ونّوه أنشيلوتي، 
خالل مؤمتر صحافي عقد أمس متهيًدا ملباراة 

اليوم، بتاريخ األهلي، وباعه الكبير في كرة القدم، 
ومشاركته في البطولة باستمرار، وبحيازته 

العبني رائعني. وأشار إلى امتالك الفريقني دوافع 
واحدة، وسيلعبان من أجل الفوز، متوقًعا امتالء 

املدرجات باجلماهير، نظرًا لتمتع الطرفني بشعبية 
كبيرة في املغرب، مسرح البطولة.

أنشيلويت: نواجه رائد إفريقيا

الرياض ـ الرياضية

يتفوق فريق ريال مدريد اإلسباني 
األول لكرة القدم على األهلي املصري 

بلقب واحد في عدد البطوالت 
القارية.

وحقق األهلي 23 لقًبا إفريقًيا، 
بواقع 10 دوري أبطال، و4 

“كأس كؤوس”، و8 سوبر، وكأس 
كونفدرالية واحدة. في املقابل، حصد 

الريال 24 لقًبا أوروبًيا، بواقع 14 
دوري أبطال، وكأسي احتاد “الدوري 

األوروبي حالًيا”، و5 سوبر، و3 كؤوس 
إنتركونتيننتال.

ويتزعم الفريقان، اللذان سيلتقيان اليوم 
في نصف نهائي كأس العالم لألندية، 

قارتيهما في عدد التتويجات.

فارق لقب

يحسم رصاع الزعامة

الرياض ـ الرياضية

يحتّل املهاجم املصري محمد شريف، واجلناح البرازيلي فينيسيوس 
جونيور صدارتي هدافي فريقي األهلي وريال مدريد في املوسم اجلاري.
وسّجل شريف 6 أهداف لألهلي، منها واحد في كأس العالم لألندية، و5 

في الدوري املصري. من جهته، أحرز فينيسيوس 13 هدًفا، بواقع 7 في 
الدوري اإلسباني، و2 في الكأس، و4 في دوري أبطال أوروبا.

ويتشارك البرازيلي صدارة هّدافي الريال مع املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية، الغائب حالًيا لإلصابة.

الهدافان..

رشيف وفينيسيوس

الرياض ـ بندر العتيبي

ساد التفاؤل أروقة نادي ريال مدريد اإلسباني، أمس، بإمكانية 
انضمام البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق األول لكرة 

القدم، غًدا، إلى زمالئه في املغرب، بعد فراغهم من مواجهة األهلي 
املصري، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم لألندية. جاء ذلك 

بعدما أثبتت أشعة الرنني املغناطيسي بساطة اإلصابة العضلية 
التي تعرض لها خالل عمليات اإلحماء قبل مواجهة ريال مايوركا، 

األحد املاضي، في الدوري اإلسباني “ال ليجا”. وبّث اإلسباني ماريو 
كورتيجانا، الصحافي في شبكة “ذا أثلتيك” األمريكية، النبأ عبر 

حسابه في موقع التواصل االجتماعي “تويتر”، مشيرًا إلى تفاؤل 
مسؤولي النادي بقدرة احلارس على السفر إلى الرباط، العاصمة 

املغربية، غداة مباراة نصف النهائي. بدوره، وصف اإلسباني 
سيرجيو فالنتني، الصحافي في محطة “راديو إسبانيا” اإلذاعية، 
إصابة كورتوا مبجرد “حمل عضلي زائد”، مرجًحا سفر احلارس 

إلى املغرب.
ا بخصوص الفرنسي كرمي بنزمية، رأس احلربة، والبرازيلي  أمَّ

إيدير ميليتاو، قلب الدفاع، فكشف فالنتني عبر حسابه في “تويتر”، 
عن تأجيل القرار بشأنهما.

التفاؤل يحيط كورتوا

صورة التقطت أمس للفرنسي إدواردو كامافينجا، العب وسط فريق ريال مدريد األول لكرة القدم، يتقدم عدًدا من زمالئه في أداء تمارين بدنية 
)المركز اإلعالمي ـ ريال مدريد( استعداًدا لمواجهة األهلي، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم لألندية   

الرياض ـ الرياضية

خرج األوكراني أندري لونني، حارس مرمى فريق ريال مدريد األول لكرة 
القدم، املرشح للمشاركة أمام األهلي املصري، اليوم، بنسبة شباك نظيفة تبلغ 

23 في املئة فقط، خالل الفرص التي نالها مع العمالق اإلسباني.

وانضم لونني، 23 عاًما، إلى ريال مدريد صيف 2018 قادًما من زوريا 
لوهانسك األوكراني، بالتزامن مع قدوم البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أخضع 

حراسة مرمى الفريق إلى سيطرته، من تشيلسي اإلجنليزي.
وفي ظل بقائه بدياًل، اضطر لونني إلى اخلروج معارًا 3 مرات، فيما خاض 

بقميص الريال 13 مباراة فقط منذ انضمامه. وتلقى خالل مشاركاته 11 هدًفا، 
وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات فقط. وفي وجوده، تعرض الفريق لـ 3 

هزائم، وتعادل 3 مرات، فيما حقق 7 انتصارات.

لونني.. 

لونيننظافة الشباك %23

الرياض ـ الرياضية

يجمع نصف نهائي كأس العالم لألندية، اليوم، بني الفريق 
األكثر تتويًجا باللقب “ريال مدريد اإلسباني”، ونظيره األكثر 

خوًضا للمباريات في البطولة “األهلي املصري”.

أفضليتان تاريخيتان

المباريات

13
شباك نظيفة

03
خسر

03
تلقى

11
فاز

07
تعادل

03
لونني 

مع 
الريال

هّدافو 

األهيل
هّدافو 

ريال مدريد

محمد 
شريف

مهاجم

فينيسيوس جونيور ـ 
جناح - كريم بنزيمة 

ـ رأس حربة

كريم فؤاد ـ ظهير أيمن
أحمد عبد القادر ـ جناح

حمدي فتحي ـ العب وسط

رودريجو 
سيلفا

مهاجم

فيديريكو 
فالفيردي

العب وسط 613 498

النرص جّرعه النتيجة األكرب.. 
واملغاربة يتصدرون املباريات

أمام العرب

3 هزائم مدريدية

الرياض ـ الرياضية

تلقى فريق ريال مدريد األول لكرة القدم 3 هزائم أمام الفرق العربية، إحداها 
من األهيل املرصي، الذي يالقيه اليوم يف نصف نهايئ كأس العامل لألندية. 

وخاض العمالق اإلسباين 14 مباراة ضد العرب يف منافسات متنوعة، غالبيتها 
تجريبية.

والتقى فيها 3 فرق مغربية، وسعوديني، وإماراتيني، ومرصيني، وقطري، إضافة 
إىل املنتخب الكويتي، ومزيج مرصي من األهيل والزمالك.

ووحدهام، النرص السعودي والجيش املليك املغريب من واجه الريال مرتني، 
فيام التقاه اآلخرون مرة واحدة.

وتلقى الريال أكرب هزامئه الثالث، أمام النرص، بنتيجة 1ـ4، 20 مايو 2008، يف 
مهرجان اعتزال ماجد عبد الله، أسطورة الفريق األصفر والكرة السعودية. 

وسبقتها هزميتان، األوىل من الجيش املليك، والثانية من األهيل املرصي. 
وخرس الفريق املكّنى بـ”املليك” من الجيش، 26 أغسطس 1962، بنتيجة 3ـ4، يف 

مباراة تحديد صاحب ثالث مراكز بطولة كأس امللك محمد الخامس لألندية. 
وبعدها بنحو 39 عاًما، فاز عليه األهيل املرصي بهدف دون رد، يف مباراة 

جمعت بينهام عىل هامش احتفاالت العمالق القاهري بنيله لقب “نادي القرن” 
يف إفريقيا.

مواجهات الريال والعرب

19611961

1962 1964 1966

2000

2012

201320172018

2000

2009

2001

2008

10 مارس
مباراة تجريبية

فاز على الزمالك المصري 4ـ1

22 ديسمبر
مباراة تجريبية

فاز على منتخب األهلي والزمالك 7ـ1

26 أغسطس
كأس الملك محمد 

الخامس لألندية
خسر من الجيش 

الملكي المغربي 3ـ4

22 أغسطس
كأس الملك محمد 

الخامس لألندية
فاز على الجيش 

الملكي المغربي 4ـ0

27 أغسطس
كأس الملك محمد 

الخامس لألندية
فاز على الوداد الرياضي 

المغربي 2ـ0

5 يناير
كأس العالم لألندية

فاز على النصر 
السعودي 3ـ1

16 مايو
مباراة تجريبية

فاز على المنتخب 
الكويتي 2ـ0

22 أغسطس
كأس سانتياجو برنابيو

فاز على السد 
القطري 5ـ0

13 ديسمبر
كأس العالم لألندية

فاز على الجزيرة 
اإلماراتي 2ـ1

22 ديسمبر
كأس العالم لألندية

فاز على العين 
اإلماراتي 4ـ1

10 يناير
كأس العالم لألندية

فاز على الرجاء 
الرياضي المغربي 3ـ2

26 يوليو
كأس السالم

تعادل مع االتحاد 
السعودي 1ـ1

4 أغسطس
مباراة تجريبية

خسر من األهلي 
المصري 0ـ1

20 مايو
مهرجان اعتزال 

ماجد عبد اهلل
خسر من النصر السعودي 1ـ4

الهزائماالنتصاراتالمشاركاتالفريق التعادالتاأللقابالمباريات

الفريقان يف كأس العامل لألندية

8811األهلي 2001
5100الريال 1242
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سجل فريق الهالل األول لكرة القدم إجنازًا تاريخًيا عقب تأهله إلى 
نهائي كأس العالم لألندية بفوزه 3ـ2 على فالمنجو البرازيلي، 

بطل أمريكا اجلنوبية، في مدينة طنجة املغربية، أمس.
وثأر األزرق من فالمنجو، الذي انتصر عليه 3ـ1 في مونديال 

األندية 2019 في قطر.
وسجل سالم الدوسري هدفني للهالل من ركلتي جزاء، وصنع 
الهدف الثالث لألرجنتيني لوسيانو فييتو، بينما أحرز بيدرو 

هدفي بطل كأس “ليبرتادوريس”.
ويلتقي الهالل في النهائي، السبت املقبل، الفائز من مباراة نصف 

النهائي األخرى التي جتمع ريال مدريد، بطل أوروبا، واألهلي 
املصري، وصيف بطل إفريقيا، اليوم.

ويلعب فالمنجو على املركز الثالث في اليوم ذاته مع اخلاسر من 
مواجهة اليوم.

تالعب بالربازيليني وبلغ 
نهايئ كأس العامل

الزعيم 

يكتب 

التاريخ

الرباط ـ عبد الله الحنيان

حقق فريق الهالل األول لكرة القدم فوزه اخلامس في العام 
اجلديد 2023، بعد أن جنح، أمس، في إسقاط فالمنجو 

البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم لألندية 3ـ2 في 
اللقاء الذي استضافه ملعب طنجة.

واستهل الهالل انتصاراته في العام اجلديد بالفوز على 
االحتاد 1ـ0 ضمن اجلولة الـ 12 لدوري روشن السعودي، 

ثم على العدالة 2ـ0 ضمن اجلولة الـ 13، وعلى أبها 2ـ1 
ضمن اجلولة الـ 14، قبل أن يتجاوز الوداد املغربي بركالت 

الترجيح في ربع نهائي كأس العالم.

االنتصار الخامس
الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

حظي فريق الهالل األول لكرة القدم بدعم كبير من اجلماهير املغربية التي شجعته خالل 
لقائه مع فالمنجو البرازيلي، أمس، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 

لألندية التي تستضيفها املغرب.
وحضرت اجلماهير املغربية وهي حتمل أعالم املغرب والسعودية وأعالم فريق الهالل في 

مدرجات ملعب طنجة الكبير الذي استضاف املباراة.

املغاربة 
يدعمون

طنجة ـ حمد الصويلحي

صورة�التقطت�أمس�لجماهير�مغربية�ترفع�علَمي�السعودية�والمغرب�إلى�جانب�شعار�
تصوير:�علي�الظاهري الهالل��

دفع األرجنتيني رامون دياز، مدرب 
فريق الهالل األول لكرة القدم، بخليفة 

الدوسري ظهيرًا أيسر في القائمة 
األساسية أمام فالمنجو البرازيلي، 
أمس، في نصف نهائي بطولة كأس 

العالم لألندية.
وهذه املرة األولى التي يلعب فيها 

خليفة أساسيًّا مع الهالل منذ بداية 
املوسم اجلاري، حيث لعب مباراة 

واحدة في دوري روشن السعودي، 
ملدة خمس دقائق فقط.

ويأتي اختيار الدوسري في القائمة 
األساسية بسبب اإلصابات التي 

ضربت األزرق.

خليفة..
ظهور أول

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

صورة�التقطت�أمس�للبيروفي�كاريلو،�العب�الهالل،�يحاول�اعتراض�طريق�البرازيلي�جابي،�
)الفرنسية( العب�فالمنجو��

وزَّعت البعثة اإلدارية لفريق الهالل أربعة آالف تذكرة على اجلماهير التي 
حضرت ملتابعة املباراة أمام فالمنجو، أمس، في نصف نهائي كأس العالم 

لألندية. ومنحت اللجنة املنظمة للبطولة قيادة البعثة الهاللية أربعة آالف تذكرة 

جلماهير الهالل، ومثلها جلماهير فالمنجو، وطرحت بقية التذاكر للتنافس. 
ويتسع ملعب طنجة لنحو 45 ألف متفرج.

صت اللجنة املنظمة أيًضا حافالت لنقل اإلعالميني واجلماهير  وخصَّ
من وسط املدينة إلى محطة القطارات، من ثم إلى امللعب.

kicker

4 آالف تذكرة
طنجة ـ حمد الصويلحي

تقدم فريق الهالل األول لكرة القدم على نظيره فالمنجو البرازيلي بهدف 
سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة، ويعدُّ هذا الهدف األسرع في 

النسخة اجلارية، يليه هدف فالمنجو في الدقيقة 20.

وجاءت أهداف األهلي املصري الثالثة أمام أوكالند سيتي في االفتتاح بعد 
الدقيقة 45، وهدفه في سياتل ساوندر قبل نهاية املباراة بدقيقتني.

وأحرز الوداد هدًفا في مرمى الهالل في الدقيقة 52، قبل أن يعادل األزرق 
النتيجة 90.

kicker

الفرحة األرسع
طنجة ـ حمد الصويلحي

اعتمد رامون دياز، مدرب فريق 
الهالل األول لكرة القدم، معاذ 

فقيهي، املصّعد من فريق درجة 
الشباب، في التشكيلة التي 

واجهت فالمنجو البرازيلي، أمس، 
في نصف نهائي كأس العالم 

لألندية.
وجاء اختيار فقيهي، الظهير 

األيسر، في قائمة الـ 22 للمباراة 
العاملية بعد املستويات الالفتة التي 

قدمها مع فريق درجة الشباب.
 وخاض فقيهي مباراة واحدة 
مع الهالل في دوري روشن 

السعودي، ملدة ثالث دقائق فقط.

من الشباب
إىل العاملية

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

صورة�التقطت�أمس�لألرجنتيني�رامون�دياز،�مدرب�الهالل،�يحتفل�مع�مساعديه�بفوز�
�)رويترز( الهالل�على�فالمنجو�والتأهل�إلى�نهائي�كأس�العالم�لألندية�

أسهم سالم الدوسري، العب فريق الهالل األول لكرة القدم، في كتابة فصول عدة من تاريخ أزرق 
العاصمة السعودية، لكن الصفحة األكثر إشراقًا كتبها، أمس، في كأس العالم لألندية، التي يشارك فيها 
للمرة الثالثة. في املشاركة العاملية األولى لألزرق عام 2019، سجل الدوسري أمام فالمنجو هدًفا، وعاد 

وسجل في املشاركة الثانية في 2021 أمام اجلزيرة اإلماراتي، وفي البطولة اجلارية أحرز هدفني، وصنع 
ثالثًا أمام فالمنجو البرازيلي 3ـ2، ليقود فريقه إلى نهائي كأس العالم للمرة األولى في تاريخه.

ودفع بروز الالعب، أمس، االحتاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى اختياره رجاًل للمباراة.

سامل.. 
رجل العبور

الرياض ـ أحمد الخلف

أسهم األرجنتيني لوسيانو فييتو، 
العب فريق الهالل األول لكرة القدم، 

في انتصار األزرق على فالمنجو 
البرازيلي، أمس، في نصف نهائي 

كأس العالم لألندية، ونقله إلى 
النهائي للمرة األولى في تاريخه.
وتسبَّب فييتو في ركلتي اجلزاء 

اللتني سجل منهما سالم الدوسري 
الهدفني األول والثاني في الشوط 
األول، وطرد جيرسون سانتوس، 
العب وسط الفريق البرازيلي عند 

الدقيقة 45 بعد تداخله مع فييتو، ثم 
عاد وأحرز الهدف الثالث بتسديدة 

قوية.

فييتو.. 
هدف وركلتا جزاء

طنجة ـ حمد الصويلحي

صورة�التقطت�أمس�لسعود�عبد�الحميد،�العب�الهالل،�ينطلق�بالكرة�بينما�يطارده�سانتوس،�
تصوير:�علي�الظاهري العب�فالمنجو،�قبل�أن�يطرد��
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حكم�الساحة:�الروماني�استيفان�كوفاكس�

المحلل�التحكيمي:�محمد�كمال�ريشة�

الرأي
التحكيمي

الهدف األول للهالل عن 
طريق سالم الدوسري 

من ركلة جزاء صحيح

الهدف الثاني 
لفالمنجو 

صحيح

طرد جيرسون 
سانتوس لحصوله على 

اإلنذار الثاني مستحق

هدف سالم 
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جزاء صحيح
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الهدف األول 
لفالمنجو 

صحيح

إنذار تياجو 
مايا للتهور 

مستحق

ركلة جزاء للهالل 
لعرقلة فييتو بعد 
مراجعة var صحيح

الهدف الثالث 
للهالل بقدم 
فييتو صحيح
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0

0
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الحكم األول

المساعد الثاني

المساعد األول

 اللياقة العالية ـ التحركات 
والتمركز الصحيح

 توقيع العقوبات االنضباطية 
بطريقة صحيحة 

تقدير األخطاء الفنية بدقة 

ال توجد

اإليجابيات

السلبيات

لفت محمد كامل ريشة، املحلل التحكيمي الحرصي لـ ”الرياضية”، إىل أن 
إستيفان كوفاكس، الحكم الروماين، نجح يف إدارة مباراة فريق الهالل 

األول لكرة القدم ونظريه فالمنجو الربازييل بتقدير جيد جًدا، بفضل لياقته 
البدنية العالية وتحركاته السليمة.

وقال: “احتسابه ركلتي جزاء للهالل كان صحيًحا، كام أن طرده جريسون، العب 
فالمنجو، كان صحيًحا أيًضا، والحكم كان مصيبًا يف احتساب األخطاء الفنية 

وتوقيع العقوبات االنضباطية”.

ريشة: 
طرد جريسون مستحق

الرياض ـ الرياضية

املسرية االحرتافية

أرقامه يف املباراة

 املباريات 
يف كأس 

العامل لألندية

2010
الهالل تحت 23 عامًا

2011
فريق الهالل األول

2018
فيا ريال اإلسباني “إعارة”

2018
فريق الهالل األول

لعب

90
لمس الكرة

75
صنع

1
التمريرات

52
دقة التمرير

91%

كرات طويلة

3
على المرمى

3

2019
الترجي التونسي

فالمنجو البرازيلي
مونتيري المكسيكي

2021
الجزيرة اإلماراتي

تشيلسي اإلنجليزي
األهلي المصري

2022
الوداد المغربي

فالمنجو البرازيلي

1.8
مليون يورو

transfermarkt

04

القيمة 
السوقية

أهدافه 
يف املونديال

 الظهور األول عام 2019 في قطر

خسر أمام فالمنجو 1ـ3

الظهور الثاني عام 2021 في اإلمارات 

خسر أمام تشليسي اإلنجليزي 0ـ1

الظهور الثالث عام 2022 في المغرب

انتصر أمام فالمنجو 3ـ2

الهالل يف نصف النهايئ



بّي لـ “الرياضية” املغربي رضوان 
جاللي، مشجع فريق احتاد طنجة األول 

لكرة القدم، أنه جاء إلى امللعب من أجل 
دعم فريق الهالل خالل مواجهته أمام 

فالمنجو، أمس، ضمن الدور نصف 
النهائي لكأس العالم لألندية.

وأوضح جاللي، أن وجود الهالل في 
منطقته كانت فرصة يجب ألَّ يفوتها، 

وقال: “أحب الكرة السعودية، وأتابعها 
منذ صغري، وشاهدت الكثير من 

املباريات للهالل، ومتنيت كثيرًا أن أحضر 
مبارياته على أرض امليدان، وعندما أتيحت 

لي الفرصة، حرصت على ألَّ أضيعها”.

عاشق طنجة

يدعم األزرق

طنجة - حامد الدورسي

ارتدى البرازيلي لويس، مشجع فريق فالمنجو البرازيلي األول 
لكرة القدم، العقال السعودي خالل حضور املباراة أمام الهالل، 

أمس، على ملعب طنجة الكبير ضمن الدور نصف النهائي لكأس 
العالم لألندية.

وكشف لـ “الرياضية” لويس عن أن فوز السعودية على 
األرجنتني 2ـ1، نوفمبر املاضي، في بطولة كأس العالم قطر 

2022 عبر سالم الدوسري وصالح الشهري، مهاجَمي الهالل، 

جعله يرتدي العقال، وأضاف: “هدف الدوسري من أجمل 
األهداف التي شاهدتها على اإلطالق”.

الدورسي.. وراء العقال

أوضح لـ “الرياضية” العراقي محمود 
القطان، املقيم في املغرب منذ 19 عاًما، أنه 

حقق حلمه مبشاهدة فريق الهالل األول 
لكرة القدم على ملعب طنجة الكبير خالل 

مواجهته فالمنجو البرازيلي، أمس، ضمن 
الدور نصف نهائي لكأس العالم لألندية.

وبيَّ القطان، أن 
ل هو  فريقه املفضَّ

أزرق العاصمة، 
وقال: “أتابع جميع 

مباريات الهالل 
على الصعيد العاملي 

واحمللي”. مضيًفا: 
“حبي للزعيم جاء 

بسبب طريقة لعبه 
التي متتاز بالسرعة 

وكثرة التمريرات 
التي أفضلها كثيرًا”.

حلم القطان

يتحقق

القطان

تغطية: حامد الدورسي

عرف الربازييل مارسيلو فريق الهالل األول لكرة 
القدم قبل نحو 15 عاًما، وأصبح أحد محبيه ومتابعيه، 

لكنه رفع، أمس، شعار فالمنجو، عشقه األول، أمام 
النادي السعودي يف مباراتهام بنصف نهايئ كأس 

العامل لألندية يف مدينة طنجة املغربية.

ويروي مارسيلو قصته مع األزرق قائاًل: “بدأت عالقتي 
مع الهالل عند قدوم جنمي املفضل تياجو نيفيز إلى النادي 
السعودي موسم 2012”. ومثّل النجم البرازيلي نيفيز فريق 

الهالل في 117 مباراة، استطاع خاللها إحراز 57 هدًفا، 
وصناعة 32، وحتقيق أربع بطولت مع النادي العاصمي.

وخالل جولة “الرياضية” خارج أسوار ملعب طنجة الكبير، 

الذي احتضن مواجهة الهالل وفالمنجو، أوضح تياجو 
وابنته رافاييال أنهما أتيا إلى املغرب من أجل مشاهدة 

فريقهما بطاًل للعالم، وإعادة ذكريات مواجهة الهالل عام 
2019، وقالت ابنته: “أعرف الهالل جيًدا قدموا مباراة رائعة 

أمامنا على الرغم من اخلسارة، لكن أعتقد أننا في النهاية 
سنصبح أبطال العالم”.

األب واالبنة يتسّلحان بذكريات 2019.. ويعلنان التحدي

نيفيز

يعّلم الربازيليني حب الهالل

صورتان التقطت أمس لجماهير تستعد لحضور مباراة الهالل وفالمنجو.. يظهر في األولى تياجو وابنته رافاييال يتحدثان.. وفي الثانية المشجع مارسيلو وهو يرتدي قناًعا بصورة مواطنه جابرييل 
)صور خاصة بـ ”الرياضية”( باربوسا، مهاجم فالمنجو، أثناء حديثه للزميل حماد الدوسري  

ازدحمت ساحة ملعب طنجة الكبير 
في المغرب، الذي احتضن مواجهة 
فريق الهالل األول لكرة القدم 
أمام فالمنجو البرازيلي، ضمن الدور 
نصف النهائي لكأس العالم لألندية، 
بالجماهير الزرقاء التي جاءت 
لمؤازرة الهالل.. وفي الصور التي 
التقطت أمس يظهر في األولى 
ثالثة مشجعين لألزرق يأخذون صورًة 
مع مجسم “جنطة”.. وفي الثانية 
مشجع هاللي يرفع شاًل عليه عبارة 
“الهالل عز وفخر”.. وفي الثالثة 
حون  محبو الفريق العاصمي يلوِّ
بعلمه خارج أسوار الملعب )تويتر - 
القوة الزرقاء(

تصوير: حماد الدوسري صورة التقطت أمس للمشجع البرازيلي لويس اثناء حديثه إلحدى الوسائل اإلعالمية وهو يرتدي العقال  

حضور كبري
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الرياض ـ الرياضية 

سيطر غياب البرازيلي ماركو أمارال، مهاجم فريق األهلي 
األول لكرة القدم، مجددًا عن قائمته في مواجهة اخللود، 
أمس، بقرار فني من اجلنوب إفريقي بيتسو موسيماني، 

مدرب الفريق، على اهتمامات مستخدمي الطائر األزرق 
“تويتر”. وانقسم مشجعو الفريق ما بني مؤيد لقرار 

موسيماني، وآخر مختلف معه، زاعمني أن الفريق 
اجلداوي يحتاج هداًفا.

أمارال يقّسم األهالويني

الرياض ـ تريك املطريي 

اجتهت رزان، طالبة الفيزياء في جامعة امللك عبد العزيز في 
جدة، إلى إنشاء متجرها اخملتص في اجلرافيك حتت اسم “أريل 

موشن”، حسبما كشفت عنه لـ “الرياضية” الشابة السعودية.
وبيَّنت مالكة املتجر، أن شغفها بدأ عند دراسة مادة حرة عن 
اجلرافيك في اجلامعة، فمن بعدها أحبت اجملال، وانطلقت في 
عامله، وتعلمت أساليبه وخفاياه. وتواصل 

رزان استقبال طلبات اجلرافيك بأنواع 
كافة، من بينها تصميم العالمات التجارية، 
وبطاقات العمل التعريفية، والدعوات على 

منصة “إنستجرام”. ويطمح متجر “أريل 
موشن” في املستقبل إلى التوسع في اجملال 

واستخدام أساليب جديدة.

رزان
فيزيائية تعشق الجرافيك

الرياض ـ الرياضية 

تفاعل مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، 
أمس، مع مباراة فريق ريال مدريد اإلسباني األول 

لكرة القدم ونظيره األهلي املصري ضمن نصف 
نهائي كأس العالم لألندية، قبل 24 ساعة من 

انطالقها. وجاءت تغريدات األهالويني متفائلة أمام 
بطل أوروبا، من بينهم أحمد الذي اجتهت أحاسيسه 

إلى فوزهم بقوله: “عندي إحساس أن األهلي هيكسب 
ريال مدريد”. بينما اعتذر عبد اهلل رجب لـ “امللكي”: 

“آسف ريال مدريد لكن ليس هذه املرة”. وعلى اجلانب 
اآلخر، كانت اجلماهير املدريدية واثقة من حصول 

فريقها على الكأس، وليس فقط العبور إلى النهائي، إذ 
كتب “املاديرا”: “لكي تكون بطاًل للعالم، يجب أن تكون 

أوًل بطل ألوروبا، أو أنسى املوضوع”.

الريال واألهيل..
ثقة وتفاؤل

الدمام ـ خالد الشايع

طغى فوز فريق الهالل األول لكرة القدم التاريخي عىل 
فالمنجو الربازييل، وبلوغه نهايئ كأس العامل لألندية، عىل 

اهتاممات مستخدمي موقع التدوينات القصرية “تويرت” مبعدل 
أكرث من 1.8 مليون تغريدة يف الساعة.

وأثار حساب الهالل الكثير من التفاعل بتغريدات 
عدة، نشرها فور نهاية املباراة، معلنة بلوغ الهالل 

املباراة النهائية، وكتب: “لكتابة مجٍد جديد.. هّيا بنا 
إلى نهائي #كأس_العالم، مبروووك للوطن هذا 

اإلجناز”. وأضاف: “الهالل في نهائي كأس العالم.. 
األولويات طبعه وعاداته”. وقال في تغريدة ثالثة: 

“افررررحوا.. افررررحوا”. ونالت التغريدات 
الثالث أكثر من 4.8 مليون مشاهدة خالل أول 

ساعة من نشرها.
موجة فرح عارمة طغت على التدوينات، في وقت 
قال فيه ياسر املسحل، رئيس الحتاد السعودي 

لكرة القدم، عن الفوز: “إجناز جديد لكرة القدم 
السعودية يسّطره رجال نادي الهالل”. مضيًفا: 

“تأهل تاريخي مستحق إلى نهائي كأس العالم لألندية”. فيما غرد 
سلمان الفرج، قائد الهالل: “مبروك زمالئي الالعبني واجلهاز الفني 
واإلداري والطبي على هذا اإلجناز التاريخي، وبإذن اهلل تواصلون 

املسيرة في نهائي البطولة، ويبقى الهالل سفيرًا أساسيًّا ومشرًفا للكرة 
السعودية”.

وفور نهاية املباراة، غرَّد حساب نادي أبها مهنًئا الهالل بوصفه أول نادٍ 
يهنئه. الكثير من الثناء طال الهالليني بعد اإلجناز التاريخي، فكتب خالد 

اجلوير: “من مندح من نخلي كلهم رجال رجال 
رجال”. وعلى نهجه قال فهد احملياوي: “تفوز على 

الوداد بطل إفريقيا، وتلحق فيه فالمنجو بطل 
إمريكا اجلنوبية، ومع كل هذه الغيابات، هذا يدل 
على شخصية استثنائية ما ميلكها إل فريق كبير 

وبطل يستحق التأهل والوصول للنهائي”. ومثلهما 
علَّق عبد اهلل العدواني: “الهالل فخر قارة آسيا”.

على طرف آخر، أثنى مغردون برازيليون على فوز 
الهالل، مؤكدين أنه مستحقٌّ على بطل البرازيل، 

منهم “ريتي ستار” الذي كتب: “احترام الهالل، 
استحق الفوز”. فيما قال “سبورت كلوب فكتوري”: 

“فاز الهالل على فالمنجو من أجل سعادة األمة 
البرازيلية”. فيما غرد “سكولري ديف”: “يا له من 
فريق رائع، هذا الفريق يضم 11 لعًبا من املنتخب 

السعودي الذي هزم األرجنتني في كأس العالم”.
مقابل اإلطراء الذي طال الهالل، حصل فالمنجو على الكثير من النقد، 

حيث كتب “كريستوفر سانتانا”: “الفريق املنتهي”.

اللون األزرق يطغى عىل »تويرت« بعد فوز الهالل عىل فالمنجو

الزعيم.. 

شخصية استثنائية

متداول

التغريدات

25 ألًفا
المتابعون

27 ألًفا
يتابع

 296
أرقام حساب سهم هاليل »سهم«: انترصنا رغم اإلرهاق

حوار: إبراهيم آل صالح 

يعدُّ املغرد “سهم هاليل”، 
الذي يتابعه نحو 27 ألًفا يف 

منصة “تويرت”، أحد املهتمني 
برياضة كرة القدم.. ويف حواره 
مع “الرياضية”، تحدث عن مباراة 

الهالل وفالمنجو، وعن الهدف 
الذي ال ينساه.

01
كيف بدأت يف “تويرت”؟ 

 انطلقت بشكل تقليدي، ومع مرور 

الوقت أصبح برنامجي األول.

02 
ما أهم تغريدة يف حسابك؟ 

تغريدة عن جوميز وسامي اجلابر 
أثناء املفاوضات.

03 
هدف ال يزال عالًقا يف 

ذاكرتك؟ 

 هدف جحفلي في نهائي كأس امللك 
على النصر.

04 
ملاذا ال تكشف عن هويتك؟ 

 ل أحبذ ظهوري شخصيًّا في أي 
برنامج، ورمبا مع مرور الوقت أكشف 

عنها.

05 
ما توقعاتك لبطل دوري روشن 

السعودي؟ 

 الفرق كلها في حالة شك، لكن الهالل 
هو توقعي، ألنه يحمل شخصية البطل.

06 
ما املنصة التي تستخدمها 

بكرثة؟ 

“ سناب شات”.

07 
رأيك يف مواجهة الهالل 

وفالمنجو؟ 

رغم اإلرهاق الهالل استطاع
العبور إلى النهائي مبستوى 

مثالي.

التفاعل مع تغريدات حساب الهالل

ل
و

دا
مت

ق 
شتا

ها املشاهدات

4.8 مليون
الردود

7.1 ألف 

إعادة التغريد
68.4 ألف 

اإلعجابات
69.5 ألف

#كأس_العامل_لألندية:

117.3 ألف تغريدة

:ClubWC# 
102،5 ألف تغعريدة

#الهالل_فالمنجو:

148.1 ألف تغريدة

:AlHilal_Flamengo#

4،8 ألف تغريدة

#فييتو:

27.9 ألف تغريدة

#سامل:

50.1 ألف تغريدة

#الهالل اليوم:

35.3 ألف تغريدة

#الهالل_يف_نهايئ_كأس_العامل:

49.5 ألف تغريدة
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مواهب
السوشال

تدريبات باهربي

استعداد دالوت

ميالد روبريتو 

مهارات كفارا 

نشر هتان باهبري، مهاجم فريق 
الشباب األول لكرة القدم، عبر “سناب 

شات”، أمس، مقطع فيديو أثناء إجرائه 
تدريبات في أحد النوادي الرياضية.

عرض البرتغالي دييجو دالوت، 
مدافع فريق مانشستر يونايتد، عبر 

“إنستجرام”، أمس، صورة خالل إجراء 
التدريبات استعدادًا لمواجهة ليدز 

يونايتد اليوم.

هنَّأ حساب نادي برشلونة الرسمي 
في “تويتر”، أمس، اإلسباني سيرجيو 

روبيرتو، مدافع الفريق األول لكرة 
القدم، بمناسبة يوم مياله الـ 31. 

استعرض حساب نابولي اإليطالي 
الرسمي في “تيك توك”، أمس، 

مقطع فيديو لمهارات الجورجي 
خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم 

الفريق األول لكرة القدم.



صورة التقطت أمس لألوروجوياني نيكوالس ميليسي، 
العب فريق األهلي األول لكرة القدم، يحتفل مع زمالئه 
بعد تسجيل الهدف األول عن طريق حسن العلي، وسط 

)المركز اإلعالمي ـ األهلي( حسرة العب من الخلود  

الدمام ـ حسني الخيواين 

وصلت بعثة فريق القادسية األول لكرة القدم، أمس، إلى اجلوف 
ملواجهة نظيره العروبة، اليوم، ضمن منافسات اجلولة الـ 20 من 
دوري يلو ألندية الدرجة األولى، وفًقا ملا أعلنه النادي عبر املركز 

اإلعالمي.  وتقدم الالعبني اجلزائري كرمي عريبي، الذي غادر معهم 
بعد وصوله إلى الدمام، وأصبحت مشاركته في اللقاء بيد التونسي 

احلبيب بن رمضان، مدرب الفريق.
وقاد املدرب تدريبات، أمس، في مدينة اجلوف فور وصول البعثة، 

وركز فيها على اجلوانب الفنية والتكتيكية التي سينتهجها خالل 
املواجهة، وختمها مبناورة على كامل امللعب.

القادسية.. 

وصول ومناورة

صورة التقطت أمس لقصي الخيبري وسعود فالتة، العبي فريق 
القادسية، لحظة وصول الفريق إلى الجوف  

)المركز اإلعالمي ـ القادسية(

األحساء ـ الرياضية 

أهدر فريق الفيصلي األول لكرة القدم ثالث نقاط غالية في 
مشوار عودته إلى دوري الكبار، بعد خسارته بهدف عكسي أمام 

مضيفه هجر “0ـ1”، خالل املباراة التي جرت ضمن منافسات 
اجلولة الـ 20 من دوري يلو ألندية الدرجة األولى. وتُعّد اخلسارة 
اخلامسة للفيصلي خالل مشواره في املوسم اجلاري، والثالثة في 

دت آماله في استعادة الصدارة التي  آخر خمس مباريات، وجتمَّ
خسرها منذ اجلولة الـ 16. وحسم هجر الشوط األول لصاحله 

بهدف عن طريق صالح القميزي، العب الفيصلي، باخلطأ في 
مرمى فريقه عند الدقيقة “11”.

هجر 
يهز الفيصيل

صورة التقطت أمس ألدريانو باردال، العب فريق هجر، يحتفل مع 
زميله جيان ماكوسو بعد تسجيل هدف االنتصار

)المركز اإلعالمي ـ دوري يلو(

أبها ـ حسن ذيبان 

أكمل فريق األخدود األول لكرة القدم، أمس، 
استعداداته للقاء ضيفه الرياض، اليوم، ضمن 

اجلولة الـ 20 من دوري يلو ألندية الدرجة 
األولى، وفًقا ملا نشره النادي عبر املركز 

اإلعالمي.
 وبني النادي أن التدريبات انطلقت بقيادة 

البرتغالي جورجي مندوسا، مدرب الفريق، 
بالتأكيد على اجلمل الفنية والتكتيكية، التي 

مت التدرب عليها، وتتمثل في القوة الهجومية 
بوجود الثنائي كاكا منديز واحلاج عثمان 
باري.  وتراجع األخدود من املركز األول 

إلى الثالث في الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد 
انتصار منافسيه احلزم واألهلي، أمس.

األخدود 
يستعد بالقوة الهجومية

أبها ـ حسن ذيبان 

خطف فريق احلزم األول لكرة القدم، أمس، صدارة دوري يلو ألندية الدرجة األولى برصيد 40 نقطة 
بشكل مؤقت بعد فوزه الكبير على مضيفه جنران 3ـ0 ضمن منافسات اجلولة الـ 20. وينتظر مواجهة 
األخدود أمام الرياض، اليوم. ويدين احلزم بهذا االنتصار إلى البرازيلي جويل تاجو، الذي تقمص دور 

البطل خالل املباراة بتسجيله هدفني عند الدقيقتني “11 و65”، قبل أن يعزز فرحان العازمي النتيجة 
بالهدف الثالث في الدقيقة “73”.

بثالثية نجران.. 

الحزم يخطف الصدارة

صورة التقطت أمس لالعبي فريق الحزم األول لكرة القدم يحتفلون بعد تسجيل هدف في 
)المركز اإلعالمي ـ دوري يلو( شباك نجران  

بـ 5 أجانب.. 

األهيل يكسب 

الرس ـ فهد البطاح 

أنقذ اجلامبي مودو بارو، العب فريق األهلي 
األول لكرة القدم، أمس، فريقه من السقوط في فخ 

التعادل، وقاده إلى فوز صعب على مضيفه اخللود 
2ـ1 بتسجيله الهدف الثاني خالل املباراة، التي 

جرت على ملعب نادي احلزم في الرس، ضمن 
اجلولة الـ 20 من دوري يلو ألندية الدرجة األولى.
واعتمد اجلنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب 

الفريق، على خمسة العبني أجانب في التشكيلة 
األساسية للمرة األولى املوسم اجلاري، حيث زجَّ 

باألجنولي باستوس، املدافع، واألوروجوياني 
نيكوالس ميليسي، العب احملور، والهولندي هشام 

فايق، العب الوسط، واجلزائري رياض بودبوز، 
صانع األلعاب، واجلامبي مودو بارو، اجلناح 

األيسر.
وأحرز بارو الهدف عند الدقيقة 73، ليمنح فريقه 

ثالث نقاط غالية عندما كانت املواجهة تسير إلى 
التعادل 1ـ1، بعد أن استفاد اخللود من هدف عكسي 

عن طريق األجنولي باستوس، مدافع األهلي، في 
الدقيقة 47، ليفرض به التعادل على الفريق الغربي، 

الذي كان قد تقدم بهدف السبق عبر حسن العلي 
“40”. وصعد األهلي إلى املركز الثاني بـ 40 نقطة، 

فيما تراجع اخللود إلى املركز التاسع برصيد 25 
نقطة. 

 وصل األهلي 
إلى المركز الثاني 
برصيد 40 نقطة 

تراجع الخلود إلى 
المركز التاسع 

برصيد 25 نقطة 

 يستضيف 
األهلي العروبة 
اإلثنين المقبل 

يحّل الخلود ضيًفا 
على العربي 

الثالثاء المقبل

بارو يحبط الخلود ومينح موسيامين النقطة الـ 40

الجولة 20 

دوري يلو ألندية الدرجة األوىل اليوم

أحدالعروبةاألخدود األربعاء 17 رجب 1444هـالجبلينالقادسيةالرياض
08.02.2023  العدد 12915
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مواجهة

 األهيل والخلود 



)المركز اإلعالمي ـ غلطة سراي( صورة التقطت أمس لشاحنة إغاثية ضمن المساعدات التي أرسلها نادي غلطة سراي التركي لمساعدة المتضررين من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا 

اقترب نيكولو زانيولو، مهاجم فريق روما اإليطالي 
األول لكرة القدم، من االنتقال إلى صفوف غلطة 

سراي التركي مقابل 22 مليون يورو، بحسب 
مصادر إعالمية محلية.

 وكشفت شبكة “سكاي سبورت”، أمس، عن أن 
زانيولو “23 عاًما”، وصل إلى إسطنبول 

للخضوع للفحص الطبي متهيًدا 
إلكمال انتقاله. 

وكان الالعب سجل هدف 
فريقه الوحيد في مرمى 

فينورد روتردام 
الهولندي في نهائي 

مسابقة املؤمتر 
األوروبي املوسم 

املاضي، ليقوده إلى 
اللقب. يذكر أن سوق 

االنتقاالت الشتوية أقفلت 
نهاية يناير املاضي، لكنها ما 

زالت مفتوحة في تركيا.

زانيولو 
إىل غلطة رساي

روما ـ الفرنسية

لم يسلم عالم الرياضة من الزلزال املدّمر الذي ضرب 
جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، أمس األول، وأودى 

بحياة أكثر من خمسة آالف شخص في حصيلة تتزايد 
مع مرور الدقائق، إذ لقي عدد من الرياضيني حتفهم 

حتت األنقاض بينما بعضهم مازال في عداد املفقودين، 
في الوقت الذي أعلنت سلطات البلدين تعليق جميع 

النشاطات الرياضية.

ضحايا الزالزل

ومن أوائل الضحايا الذين أُعلن عن وفاتهم السوري 
نادر جوخدار، العب كرة القدم الدولي السابق “45 

عاًما”، وابنه تاج الدين في مدينة جبلة الساحلية، كما 
توفي ألبير تنكجيان، العب فريق العروبة السوري 

لكرة السلة في الفئات العمرية، مع والدته في حلب. 
كذلك أشارت وسائل إعالم إلى وفاة ثالثة رياضيني 

إيرانيني من مبتوري األطراف وآخر كاميروني، كانوا 

ينافسون في تركيا. 

جناة أتسو والكعبي

وبعد أكثر من 24 ساعة على الزلزال، ُعثر على الغاني 
كريستيان أتسو، احملترف في نادي هاتاي سبور 
التركي، على قيد احلياة وسط األنقاض، فيما جنا 

املغربي أيوب الكعبي، زميله في الفريق، بعد أن غادر 
منزله عندما شعر بالزلزال، وجنح في االحتماء مع 

عائلته، وفق ما أفاد وكيله.
وقالت فرانسيسكا أشييتي أدونتون، سفيرة غانا 

لدى تركيا، إلذاعة “أساسي” في أكرا، العاصمة 
الغانية: “تلقيت معلومات للتو من رئيس االحتاد 

الغاني بأن كريستيان أتسو وُِجَد في هاتاي”. 
بدوره، ذكر مصطفى عزت، نائب رئيس النادي، 

لقناة راديو جول التركية: “أتسو أُنقذ من حتت 
الركام، وأصيب بجروح. لكن مع األسف ال يزال 
تانر صفوت، مديرنا الرياضي، حتت األنقاض”. 

العبون حتت األنقاض

أيًضا أفادت تقارير بأن 14 العبة من فريق هاتاي 
للكرة الطائرة للسيدات حتت األنقاض بعد سقوط 

املبنى الذي وجدن فيه، كما يوجد أحمد أيوب 
تركسالن، حارس مرمى ملطية سبور، حتت األنقاض.

وأعلن التركي محمد أكجول، بطل أوملبياد ريو 2016 
في املصارعة، عبر حسابه على “تويتر”: “في املبنى 

الذي يقع فيه نادي كهرمان مرعش للمصارعة، يوجد 
من 30 إلى 40 من رياضيينا حتت األنقاض”. في حني 

أعلن فريق إسكندرون سبور األول لكرة القدم أن 
اثنني من مدربيه ال يزاالن بني املفقودين.

األوملبية تتعاطف

من جهتها، نقلت اللجنة األوملبية الدولية عن رئيسها 
األملاني توماس باخ في بيان، أمس: “قلوبنا مع جميع 

عائالت الرياضيني الذين لقوا حتفهم أو هؤالء الذين 
تضرّروا خالل مشاركتهم في مسابقة رياضية”. 

وأردف: “احلركة األوملبية على استعداد للمساعدة 
بأي طريقة ممكنة، إذ ميكن للرياضة أن تلعب دورًا 
ا في إعادة بناء اجملتمعات ومساعدة الناس في  مهمًّ

العودة إلى حياتهم الطبيعية”.

النجوم يتضامنون

 وأعرب عديد من األندية والالعبني واالحتادات 
حول العالم عن تضامنهم مع ضحايا الكارثة 

واملتضررين، على غرار االحتادين الدولي 
واألوروبي لكرة القدم، وريال مدريد وبرشلونة 

اإلسبانيني، واملصري محمد صالح، مهاجم ليفربول 
اإلجنليزي، واجلزائري رياض محرز، جناح 
مانشستر سيتي اإلجنليزي، والكرواتي لوكا 

مودريتش، العب وسط ريال مدريد، 
وعمر السومة، قائد املنتخب 

السوري األول لكرة القدم.

رياضيون 

تحت األنقاض
نيقوسيا ـ الفرنسية

ترزيتش: 
هالر جاهز

برلني ـ الفرنسية

هالر

باريس 
يساعد مييس

باريس ـ الفرنسية

ميسي

ُعّي األمريكي بيليجرينو ماتارازو مدربًا لفريق 
هوفنهامي األملاني األول لكرة القدم، أمس، خلًفا 

ألندريه برايتنرايتر املقال لسوء النتائج.

وأوضحت مجلة “كيكر سبورتس” األملانية، أن 
ماتارازو، املدرب السابق لشتوجتارت، تولى بالفعل 

املسؤولية الفنية لهوفنهامي، وأن اإلعالن الرسمي 
سيتم قريًبا.

وفسخ هوفنهامي تعاقده مع مدربه السابق بعد 
عشر مباريات لم يذق خاللها الفريق طعم الفوز، 

ليتراجع إلى املركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري 
بفارق ثالث نقاط عن منطقة الهبوط.

ماتارازو يقود هوفنهايم
فرانكفورت ـ األملانية

زانيولو
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أكد إدين ترزيتش، مدرب فريق بوروسيا 
دورمتوند األملاني األول لكرة القدم، أن اإليفواري 

سيباستيان هالر، مهاجمه الذي تعافى من 
سرطان اخلصية، قادر على اللعب 90 دقيقة 

ضد بوخوم، اليوم، في كأس أملانيا. 
وسجل هالر، الذي خاض أولى 

مبارياته يناير املاضي، هدفه األول 
خالل الفوز 5ـ1 أمام فرايبورج، 

السبت الفائت. 
وأوضح ترزيتش في مؤمتر 

صحافي، أمس: “لقد خاض 
أطول استعدادات ميكن 

تخّيلها. عمل بجهد 
بي جلسات 

العالج، ومن 
الصعب 
تصّور 

الطريقة املكثفة 
التي تدرب عليها”.

وفاة جوخدار.. نجاة أتسو والكعبي.. و14 العبة طائرة و40 مصارعا مجهولو املصري

ناشد كريستوف جالتييه، مدرب فريق 
باريس سان جيرمان الفرنسي األول لكرة 
القدم، العبيه ببذل جهود مضاعفة ملساعدة 

األرجنتيني ليونيل ميسي في املواجهات 
احلاسمة التي تنتظر الفريق. 

ويحلُّ باريس ضيًفا على مرسيليا 
في ثمن نهائي الكأس، اليوم، 
ثم موناكو، السبت املقبل، في 

الدوري، وبايرن ميونيخ 
األملاني في ذهاب ثمن 
نهائي دوري األبطال، 

14 فبراير اجلاري.

وقال جالتييه، في 
مؤمتر صحافي، أمس: 
“أدعو الفريق للعب من 

أجل ليو. يجب علينا حتريره 
من بعض املهام، وأن يضاعف 
زمالؤه اجلهود عندما يتطلب 

األمر استرجاع الكرة”.

وفيات:

السوري نادر جوخدار 
دويل سابق

ألبير تنكجيان
العب فريق العروبة السوري لكرة السلة 

ناجون:

كريستيان أتسو
العب هاتاي سبور

أيوب الكعبي
العب هاتاي سبور

تحت األنقاض:

تانر صفوت 
املدير الريايض لهاتاي سبور

14 العبة 
لفريق هاتاي للكرة الطائرة

رياضيون تأثروا بالزلزال
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مونشنجالدباخ ـ األملانية

أعلن فريق بوروسيا مونشنجالدباخ األملاني األول 
لكرة القدم، أمس، جتديد عقد يان أولشوفسكي، 

حارس املرمى، ملدة أربعة أعوام، تنتهي في 2027. 

ويوجد أولشوفسكي “21 عاًما” في النادي منذ أن 
كان في التاسعة من عمره، وكان من املفترض أن 
ينتهي عقده بنهاية املوسم اجلاري. وبيَّ رونالد 

فيركوس، مدير الكرة في مونشنجالدباخ، أن النادي 

يعلِّق آماًل كبيرة على احلارس، وقال: “لقد أثبت أنه 
في أعلى املستويات، سواء في التدريبات أو املباريات. 
إنه موهبة حقيقية، وميكننا العتماد عليه متاًما، ونثق 

في إمكانية تطوره بأفضل شكل ممكن معنا”.

أولشوفسيك يجّدد العقد

دورمتوند ـ األملانية

يأمل فريق بوروسيا دورمتوند األملاني 
األول لكرة القدم، اليوم، احلفاظ على 
العالمة الكاملة في عام 2023 بالفوز 

على منافسه بوخوم في دور الـ 16 من 
كأس أملانيا.

وفاز دورمتوند بجميع مبارياته 
األربع التي خاضها منذ استئناف 

املنافسات في أملانيا الشهر املاضي، 
لكنه يواجه مهمة صعبة أمام بوخوم، 

الذي فاز بجميع مبارياته اخلمس 
على ملعبه حتت قيادة توماس ليش، 

مدربه اجلديد، مبا في ذلك الفوز على 
آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلي. 

وقال توماس تيرزيتش، مدرب الفريق: 
“يتوجب على لعبينا بذل قصارى 

جهدهم أمام بوخوم”. وأضاف: “إنها 
األدوار اإلقصائية، مباراة ليست بها 

فرصة ثانية. املواجهة على امللعب شيء 
استثنائي، نريد خوض املعركة، وواثق 
من أننا سنواجه أجواء مشتعلة ومليئة 

بالشغف”.

دورمتوند

ينشد االنتصار الخامس

لندن ـ رويرتز

استعان فريق تشيلسي اإلجنليزي األول لكرة القدم، أمس، بجيلبرت إينوكا، مدرب املهارات النفسي لفريق 
الرجبي النيوزيلندي، إذ سيلتحق باألزرق في دور استشاري ملدة قصيرة.

ويعمل إينوكا مع الفريق النيوزيلندي منذ عام 2000، وشغل مناصب عدة، منها مدرب املهارات النفسية ملدة 
15 عاًما، وتّوج بكأس العالم في 2011 و2015، وقضى فترة طويلة في صدارة التصنيف العاملي.

ويشتهر إينوكا بفلسفة عدم االعتماد على أي شخص يضع مصلحته قبل الفريق، أو يعتقد أنه يستحق 
معاملة خاصة من الناس، أو يثير ضجة كبيرة دون داٍع للحديث عما فعله في عمله. ويواصل الفريق 

اللندني، الذي أنفق ببذخ على تدعيم صفوفه املوسم اجلاري، مستوياته املتذبذبة، ويحتل املركز التاسع في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد 30 نقطة، وبلغت مصروفاته في النافذة الشتوية 329 مليون يورو، منها 
121 مليونًا للتعاقد مع األرجنتيني إينزو فيرنانديز، العب الوسط، من بنفيكا البرتغالي، الذي أصبح أغلى 

العب في تاريخ الدوري املمتاز، متجاوزًا ما أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك جريليش من أستون 
فيال قبل عام ونصف العام، وقدره 117 مليونًا، بحسب “ترانسفير ماركت”.

بعد إنفاق 329 مليونا..

تشيليس 
يستعني 

مبدرب نفيس 

صورة التقطت أمس 
لألوكراني ميخايلو 

مودريك، مهاجم فريق 
تشيلسي األول لكرة 

القدم، قبل انطالق 
الحصة التدريبية.. وفي 

اإلطار البرتغالي جواو 
فيلكس واألرجنتيني 

إينزو فيرنانديز بغرفة 
المالبس في مقر 

النادي 

)المركز اإلعالمي ـ 
تشيلسي(

مانشسرت ـ رويرتز

بيَّ الهولندي إريك تي هاج، مدرب 
فريق مانشستر يونايتد اإلجنليزي 

األول لكرة القدم، أمس، أنه لن يقدم 
أي أعذار بسبب الغيابات الكثيرة 
التي يعاني منها فريقه في حال 

الفشل بهزمية ضيفه ليدز يونايتد 
لة من اجلولة الثامنة   باملواجهة املؤجَّ

من الدوري اإلجنليزي، اليوم.
وأضاف املدرب في مؤمتر 

صحافي، أمس: “لدينا تشكيلة 
جيدة، والكثير من الالعبي املميزين 
املتاحي في هذا الفريق ل يشاركون 

في التشكيلة األساسية، لذل 
سيحصلون على الفرصة”.

وتابع تي هاج: “بعد املباراة، ل 
ميكنني القول إن   كاسيميرو لم 

يشارك، وكذلك مارسيال. يجب 
علينا الفوز. هذا الفريق وكل الالعبي 

ميثلون مانشستر يونايتد”. ويفتقد 
يونايتد جهود البرازيلي كاسيميرو، 

لعب الوسط، في املباريات الثالث 
املقبلة لإليقاف بعد طرده في مواجهة 

كريستال بالس املاضية.

تني هاج

يرفض األعذار

صورة التقطت أمس للبرتغالي دييجو دالوت واإلنجليزي هاري ماجواير والسويدي 
فيكتور ليندلوف، مدافعي فريق مانشستر يونايتد األول لكرة القدم، قبل انطالق الحصة 
)المركز اإلعالمي ـ مانشستر يونايتد( التدريبية  

لوس أنجليس ـ الفرنسية

حقق فريق جولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، فوزًا عريًضا 
على أوكالهوما سيتي ثاندر بـ 141ـ114 بفضل تألق جنمه 
كالي تومسون، الذي أحرز 42 نقطة، بينها 12 رمية ثالثية، 

أمس، في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفي.
وكان تومسون في طريقه لتحطيم رقمه القياسي الشخصي 

من الثالثيات في مباراة واحدة عندما جنح في 14 منها أكتوبر 
2018، لكن ستيف كير، مدرب الفريق، قرر إراحته أواخر 

املباراة بعد أن َضِمَن الفوز. في املقابل، حقق فريق ميلووكي 
باكس فوزه الثامن توالًيا إثر تغلبه على بورتالند ترايل باليزرز 

127ـ108، بفضل 27 نقطة لبروك لوبيز، و24 لليوناني يانيس 

أنتيتوكومنبو، في حي سجل داميان ليالرد 28 نقطة.
وفي املباريات األخرى، فاز فريق دالس مافريكس على يوتا 

جاز 124ـ111، وشيكاغو بولز على سان أنطونيو سبيرز 
128ـ104، وساكرامنتو كينجز على هيوسنت روكتس 

140ـ120.

بـ 42 نقطة
تومسون يقود ووريرز إىل الفوز

)األوروبية( صورة التقطت أمس لألمريكي كالي تومسون، العب جولدن ستايت ووريرز، لحظة تسديده كرًة خالل اللقاء  

ميونيخ ـ األملانية

أبدى سيب ماير، جنم حراسة املرمى السابق لفريق بايرن ميونيخ األملاني األول 
لكرة القدم، دعمه ملانويل نوير، حارس مرمى الفريق، بعد النتقادات التي وجهها 

أخيرًا إلدارة النادي بشأن الستغناء عن خدمات توني تابالوفيتش، مدرب حراس 
املرمى في الفريق. ووصف ماير “78 عاًما” قرار الستغناء عن تابالوفيتش بأنه 

خاطئ، في مقابلة لقناة “سبورت 1” األملانية، أمس.
وقال ماير: “بالطبع أنا أؤيد مانويل، ألنني كنت حارس مرمى، وألن نوير له احلق 

في التعبير عن نفسه بصفته قائًدا للفريق”.
وتولى ماير حراسة املرمى في بايرن ميونيخ ومنتخب أملانيا 

الغربية لفترة طويلة وتّوج بلقب الكأس األوروبية ثالث 
مرات مع بايرن، كما تّوج مع املنتخب بلقَبي يورو 1972 
وكأس العالم 1974 وبعدها أصبح مدربًا حلراس مرمى 

املنتخب.
وكان نوير، الذي يغيب عن املالعب حتى نهاية املوسم 

اجلاري بسبب كسر في الساق، انتقد النادي خالل مقابلة 
لكل من صحيفة “سودويتشه تسايتوجن” وموقع “ذا أتلتيك” 

اإلخباري، بسبب إقالة تابالوفيتش، الذي دربه في بايرن 
َّبًا له.  منذ انضمامه إلى الفريق عام 2011، ويعدُّ صديًقا مقر

وقال احلارس: “كانت صدمة بالنسبة لي شعرت وكأن قلبي 
يُنتزع مني، هو أصعب شيء مررت به في مسيرتي”. ورد أوليفر كان، الرئيس 

التنفيذي لبايرن ميونيخ، وحسن صالح حميديتش، عضو مجلس اإلدارة لشؤون 
الرياضة، على انتقادات نوير، إذ قال: “تلك التصريحات كانت غير مناسبة، ونوير 

يقدم مصاحله الشخصية على مصالح النادي في مرحلة مهمة من املوسم”.

ماير

يدعم نوير

ماير

إينوكا ينضم إىل الفريق اللندين
يف دور استشاري

فريق تشيليس

يعاني تذبذبًا في 
المستويات 

أنفق 329 مليون يورو 

يحتل المركز التاسع في 
سلم الترتيب 

استعان بمدرب نفسي
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