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تصدر عن صحيفة الكأس الرياضية

رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير المكلف

نائب رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتير التحرير

حسن محمد آل قريش

فهد العمودي

خالد العوني

خالد بن مرشد

عبد اهلل سعد القحطاني

hquraish@hotmail.com

f2010ksa2010@ hotmail.com

khaled.m.1980@gmail.com

abdullasaad190@gmail.com

ودية التعاون والفيصلي ( .الكأس )

التّعاون يسقط يف
اختبار الفيصلي
الكأس  -نايف العبيد
> خسر التّعاون من نظيره الفيصلي بهدفين
لهدف في اللقاء الودّي الذي جمع الفريقين يوم
السبت ،على ملعب نادي الزلفي ،ضمن استعداد
ّ
الفريقين للجولتين األخيرتين من منافسات دوري
كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح المحترف البرازيلي إسماعيل سيلفا من
تسجيل الهدف األول للفيصلي ،قبل أن يضيف
عبد العزيز آل شريد الهدف الثّاني لعنابي سدير،
فيما جاء هدف التّعاون الوحيد عبر العبه حسن
العمري.
ويواصل التّعاون تحضيراته الستضافة نظيره
الشباب ضمن لقاءت الجّ ولة الـ  29من دوري
ّ
المحترفين ،فيما يكثف الفيصلي تحضيراته
الستضافة الطّ ائي لحساب الجّ ولة ذاتها.

رومارينهو مسدد ًا ركلة جزاء ( .الكأس )

االتاد األكثر
حّ
تسجي ًال لركالت
اجلزاء
ّ
الكأس  -نايف العبيد

> يُعد فريق االتّحاد أكثر فرق دوري كأس
ال
األمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجي ً
لركالت الجزاء في هذا الموسم ،2022 -2021
حيث نجح مهاجموه بتسجيل  11ركلة جزاء،حتى
نهاية الجّ ولة الثّامنة والعشرين ،فيما جاء األهلي
ثانياً ،وضمك ثالث ًا بتسجيلهما لـتسع ركالت
جزائيّة.
و فيما يخص اللاّ عبين فإنّ األرجنتينيّ إيميليو
ال
زياليا مهاجم فريق ضمك ،هو األكثر تسجي ً
لركالت الجّ زاء في دوري المحترفين ،إذ تمكن
زياليا من تسجيل تسع ركالت جزاء ،بينما حلَّ
البرازيليّ رومارينهو العب االتحاد ثاني ًا بتسجيله
لستِّ ركالت جزاء ،وفي المركز الثّالث جاء
مهاجم النادي األهلي عمر السومة بخمس ركالت.
السعوديّ
ويتصدّر االتّحاد منافسات الدّوري ّ
برصيد  61نقطة ،وبنفس الرصيد يالحقه الهالل،
وبفارق األهداف لمصلحة االتّحاد ،وفي حال
إنتهاء الدّوري بتعادل الفريقين نقط ّي ًا سيتوج
الهالل بكأس الدوري النتصاره أمام االتّحاد
ذهاب ًا وإياباً.

األخضر األومليب يستعد لفيتنام ( .الكأس )

عودي يتحدّ ى
ّ
الس
األومليب ّ
ّ
فيتنام يف ربع نهائي كأس آسيا
_عبدالله القحطاني
ّ
الكأس
عودي اختبار ًا
ّ
الس
> يواجه المنتخب األولمبيّ ّ
صعب ًا عندما يالقي نظيره الفيتنامي اليوم األحد
ضمن ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت  23سنة
المقامة حالي ًا في أوزبكستان.
وصع���د األخضر إلى هذا ال���دّور بعد أن تصدّر
المجموعة الرابعة بفوز على طاجيكس���تان (– 5
 )0وتعادَل س���لب ّي ًا مع اليابان وفاز على اإلمارات
(.)0 – 2
وتأه���ل منتخ���ب فيتن���ام بعد أن ح���لّ وصيف ًا
للمجموع���ة الثّالثة بع���د أن جمع خمس نقاط من
التع���ادل ( )2 – 2مع تايالن���د والتعادل مع كوريا
الجنوبيّ���ة حامل���ة اللّقب ( ،)1 – 1ث���م الفوز على
ماليزيا (.)0 – 2
واس���تدعى س���عد الش���هري المدي���ر الفنّ���يّ
���عودي الثّنائي ف���راس البريكان
ّ
الس
للمنتخ���ب ّ
وحس���ان تمبكتي بعد انتهاء معس���كر المنتخب
األول في إس���بانيا الخمي���س الماضي .وبرز من
العبي األخض���ر في دور المجموعات أيمن يحيى
وس���عود المولد وحارس المرمى نواف العقيدي،
فيما س���يمثّل البريكان وتمبكتي إضاف ًة قويّة في
عودي للمضي نحو تحقيق
ّ
الس
مساعي المنتخب ّ
اللّقب ألول مرة.
أم���ا منتخب فيتنام وصيف نس���خة  2018فلن
يكون صيد ًا سهالً ،واستطاع أن يحرج المنتخب
الك���وري (حام���ل اللّق���ب) وفرض علي���ه التعادل
ّ

اإليجاب���يّ ( )1 – 1في مواجهة المنتخبين ضمن
منافس���ات المجموعة الثّالثة ،ويبرز في منتخب
فيتنام اللاّ عب���ون نهام مانه دون���غ وهوانغ فيت
وفان كونغ ران.
عودي قد تأهل إلى
ّ
الس
وكان األخضر األولمبيّ ّ
ه���ذا الدور بعد فوزه على ش���قيقه اإلماراتيّ على
ملعب ن���ادي باختاكور في العاصم���ة األوزبكيّة
الجولة الثّالثة م���ن البطولة،
طش���قند لحس���اب ّ
وتصدّر األخضر مجموعته برصيد س���بعة نقاط
متس���اوي ًا مع المنتخب اليابانيّ الوصيف ،ولكن
���عودي تف���وق بف���ارق
ّ
الس
المنتخ���ب األولمب���يّ ّ
األهداف .وقال سعد الش���هري ،المدّرب للمنتخب
عودي لكرة القدم ،أنّ منتخب فيتنام
ّ
الس
األولمبيّ ّ
م���ن الف���رق القويّة ج���د ًا في البطول���ة ،وال يمكن
االس���تهانة به بع���د التطوّ ر الش���امل لكرة بالده
والمنافسات التي يُبديها في أكثر من فئة عمريّة.
وأضاف الشهري( :درسنا المنتخب الفيتنامي
جيداً ،وعرضن���ا مواجهات المنتخ���ب المنافس
عل���ى العبين���ا بمقاط���ع فيديو آلخ���ر مواجهات
لفيتن���ام األولمبيّ مع تحديد أب���رز عناصر القوّ ة
والضع���ف في صفوف���ه ،فه���و يمت���از باإلرتداد
الس���ريع من جهة آلخرى ،ولهذا ركزنا
واالنتقال ّ
عل���ى مكامن الق���وّ ة وعلى كيفية إيق���اف الفريق
الضغط في المس���احات التي
الفيتناميّ من خالل ّ
يس���تخدمها لبناء الهجمات) .وأكد سعد الشهري
أنّ معنوي���ات العبي منتخبنا عالية جداً ،وجاءوا
إلى هذه البطولة لتحقيقها.

االتفاق يستأنف تدريباته استعداد ًا الستضافة االحتاد
الكأس الدمام
> استأنف الفريق األول لكرة القدم بنادي االتفاق
تدريباته عصر اليوم السبت على ملعبه بالنادي ،
تحضير ًا الستضافة االتحاد السبت المقبل على استاد
األمير محمد بن فهد بالدمام .
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس
كارتيرون قد اشتمل بعد اإلحماء على تمارين
استرجاعية لالعبين الذين خاضوا مواجهة الهالل
الودية يوم أمس الجمعة  ،بينما أدى بقية الالعبين
تدريب لياقي بالجري بسرعات متفاوته حول الملعب
لمدة  20دقيقة  ،واختتم المران بمناورة من شوطين
على جزء من الملعب.
يأتي ذلك تحضير ًا لمواجهة فارس الدهناء نظيره
االتحاد ضمن منافسات الجولة الـ  29لدوري كأس
األمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم .22/2021

مران فارس الدهناء ( .الكأس )
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محلي 4
القابسي يدرّ ب الرّوضة
يف دوري الثّانية
الكأس _ اسكندر الصادق

االتاد ( .الكأس )
مران حّ

االتاد قبل
مشاركة حجازي ورومارينهو تدعمان قوة حّ
استئناف «اجلولتني احلامستني» بدوري احملرتفني
_عبدالله القحطاني
ّ
الكأس
الجه���از الفنّ���يّ للفري���ق األول لك���رة القدم
تلق���ي ّ
بنادي االتّحاد ،دفعة قويّة ،قبل اس���تئناف الجولتين
الحاس���متين المتبقيتين للفريق في ختام منافسات
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين.
االتح���ادي ،المدرب
ّ
وحصل المدي���ر الفنّيّ للفريق
الض���وء األخضر
الرومان���يّ كوزمين كونت���را ،على ّ
المصري أحمد حجازي ،والمهاجم
ّ
لمشاركة المدافع
البرازيليّ رومارينهو ،بعدما اطمأن على جاهزيتهما.
وش���ارك الثّنائيّ ولليوم الثّاني عل���ى التوالي في

الجماعيّة ،دون أي مش���كالت،
تدريبات فريق االتّحاد ّ
عق���ب اكتم���ال برنامجهم���ا التّأهيل���يّ للتّعاف���ي من
اإلصابة.
الجارية،
ويخ���وض االتّحاد تدريباته خ�ل�ال األيام ّ
اس���تعداد ًا لخوض المواجهتي���ن المتبقيتين للفريق
أم���ام االتّف���اق والباطن ف���ي ختام منافس���ات دوري
المحترفين للموسم الرياضي الجاري (.)2022-2021
ّوري برصيد
ويتص���در االتّحاد ج���دول ترتيب ال���د ّ
 61نقط���ة ،بفارق األهداف عن الهالل ،وس���يالقي في
الجولة المقبل���ة االتّفاق ،على ملعب األمير محمد بن
ّ
فهد في الدمام.

السعودي مع
> تعاقدت إدارة نادي الرّوضة ّ
المدرّب التّونسي حسان القابسي لقيادة الفريق
األول لكرة القدم في منافسات دوري الدّرجة
الثّانية للموسم القادم  ،2022/2023ويعد
القابسي من نجوم الكرة التّونسية ،حيث ارتدى
شعار نادي جنوى بالدّوري اإليطالي ،ومثل منتخب
تونس في كأس العالم  ،2002وبعد اعتزاله درّب
عدّة أندية تونسية ،وكانت له تجربة وحيدة في
السعوديّة مع النّادي العربي ومثّلها في ليبيا.
ّ
وعلى صعيد التّحضير للموسم المقبل تعاقدت
إدارة الرّوضة مع الظّ هير األيسر بدر الجميل،
والعب الوسط أكرم هوسة.
الجّ دير بالذّكر أن قرعة دوري الدّرجة الثّانية
وضعت الرّوضة في المجموعة الثّانية التي تضم
ثالثة من الهابطين من دوري يلو ،.وهم الجّ يل
والكوكب وبيشة باإلضافة إلى النّجمة والزلفي
واالنصار والوشم و وج والصفا والريان والشرق
والنعيرية  ،فيما ضمّت ثالث أندية صاعدة من
دوري الثّالثة وهم الصقور وساجر والشعيب .
السبق بين أندية االحساء ،حيث كان
وللنادي ّ
أول نادي يصعد للدوري الممتاز لكرة القدم في
عام .1982

صورة أرشيفية من مباراة للروضة من املوسم املاضي ( .الكأس )

من وديّة الفتح والشباب ( .الكأس )

الشباب
الفتح يكسب وديّ ة ّ
بثالثيّة ..وفحوصات طبيّة ملراد باتنا
الكأس -مصطفى إبراهيم
> كسب الفريق األول لكرة القدم
الشباب بثالثيّة
بنادي الفتح نظيره ّ
نظيفة خالل المواجهة الوديّة التي
السبت على
أقيمت بينهما مساء ّ
ملعب استاد األمير فيصل بن فهد
بالملز في إطار البرنامج النّموذجي
لفترة توقف دوري كأس األمير محمد
بن سلمان للمحترفين.
قدّم الفتح مباراة كبيرة وافتتح
التّسجيل اللاّ عب مراد باتنا في
الدّقيقة ( )41وأضاف أيمن الخليف
الهدف الثّاني في الدّقيقة ()48

واختتم نواف بوشل األهداف
بتسجيل الهدف الثّالث في
الدّقيقة( ،)63وعمل المدير الفنّيّ على
تجربة أكبر عدد من اللاّ عبين للوقوف
على جاهزيتهم.
الجّ دير بالذّكر سيخضع المحترف
المغربيّ مراد باتنا لفحوصات طبيّة
خالل اليومين المقبلين ،وذلك بعد
شعوره بآالم في موضع إصابته
السابقة بعد نهاية المباراة الوديّة.
ّ
إلى ذلك منح المدير الفنّيّ دونيس
اللاّ عبين راحة لمدّة يومين على أن
يعاود الفريق تدريباته الثّالثاء المقبل
استعداد ًا لمواجهة الهالل دورياً.

مرخصة من وزارة الثقافة واالhعالم  -رقم الترخيص و.ك 1101
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البطولة الخليجية الـ 38لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد
فريق العمل  :حسن آل قريش  -حسني القالف  -حسني أبو تاكي -حسني آل ربح  -حممد أمان  -رمزي بن طاهر -راشد كاهورا

عدسة :
 االحتاد الكوييت لكرة اليد -املركز اإلعالمي لنادي مضر

الكويت 12-4
يونيو 2022

الكواسر املضراويّ ة تبحث عن اللقب اخلليجي األول أمام النّجمة البحريين

السعودي
احللم ّ
يواجه عنفوان البحرين
> يلتق���ي اليوم األح���د نادي مضر
الس���عودي مع نادي النّجمة البحريني
ّ
ف���ي المباراة النّهائي���ة لبطولة األندية
الخليجيّ���ة ال���ـ 38لكرة الي���د ،المقامة
السابعة
الس���اعة ّ
في الكويت في تمام ّ
مساء ًا بتوقيت مكّ ة المكرّمة على صالة
الشيخ سعد العبدالله.
ّ
تعتبر هذه المب���اراة هي المواجهة
الثّاني���ة بي���ن الفريقين خالل مش���وار
هذه البطولة ،حيث س���بق و التقيا في
دور المجموع���ات وحينها مالت الكفّة
للنجمة ال���ذي انتصر بنتيجة ،33-26
حيث يسعى مضر للثأر من هزيمته في
دور المجموع���ات وتحقيق لقبه األول
تاريخيّ��� ًا عل���ى المس���توى الخليجي
الس���عوديّة ،فيم���ا
والتّاس���ع للف���رق ّ
السادس
يس���عى النّجمة لتحقيق لقبه ّ
في البطولة والرّابع عشر على مستوى
الفرق البحرينيّة.
ووص���ل مض���ر للمب���اراة النّهائية
بع���د أن ح���لّ ثاني��� ًا ف���ي المجموع���ة
الثّاني���ة خلف النّجم���ة بانتصار على
السالمية  26-21وخسارة من النّجمة
ّ
 ،33-26ليواجه بالتّالي نادي الكويت
مستضيف البطولة في نصف النّهائي،
ويق���دّم مب���اراة ملحميّ���ة ،ويتمكّ ن من
االنتص���ار عليه بنتيج���ة  ،25-23في
نتيجة شكّ ك الكثيرون في قدرة األملح
المض���راوي عل���ى تحقيقه���ا ،فيم���ا
يصل النّجمة له���ذا اللقاء بعد تصدّره
للمجموعة الثّانية من الفوز على مضر
السالمية  34-30قبل أن ينتصر
وعلى ّ
على األهلي القطري في نصف النّهائي
بنتيج���ة  ،28-21وينتظ���ر أن تحظى
المباراة بتنافسيّة عالية في ظلّ تقارب
الفريقين في المستوى في عدّة مراكز،
وفي أسلوب اللعب.
ففي الحراس���ة يملك ح���ارس مضر

مباراة سابقة بين مضر والنجمة( .الكأس)

الجزائ���ري عبدالمل���ك س�ل�احجي 32
ّ
تص���دي من  88تصويبة ف���ي البطولة
وبنس���بة تص���دي  ،٪38ويملك حارس
النّجم���ة محمد عبدالحس���ين نس���بة
تصدّي  ٪35بتصدّيه لـ  41تصويبة من
أص���ل  116محاولة عل���ى المرمى ،كما
يتميّ���ز كال الفريقين بأس���لوب الدّفاع
القوي وإن كان هذا في بعض األحيان
ّ
يس���بب الحصول على إيقافات كثيرة.
حي���ث أن ن���ادي النّجمة يعتب���ر أكثر
فريق حصل على إيقاف لمدّة دقيقتين

بمجم���وع  15إيق���اف ف���ي المباريات
الثّ�ل�اث في مقاب���ل  11إيق���اف لنادي
النجم���ة أنّه أكثر فريق
ويتميز ٍ
ٍ
مضر،
س���جل أه���داف بالهجوم
ٍ
في البطولة
الس���ريع حيث س���جل منها 19
المرتد ّ
هدف ًا فيما س���جل مضر منها  9أهداف
فقط ،مما يعطي مؤشر أن مضر بحاجة
لتفعيل (الفاست بريك) بصورة اكبر.
يعتبر هداف مضر في هذه البطولة
س���جل  20هدف
ّ
ه���و أمين بلنور الذي
من  41محاول���ة تصويب على المرمى

وبنس���بة فعالي���ة بلغ���ت  ٪49ويعتبر
أيض ًا من أكثر العبي البطولة تصويب ًا
عل���ى المرم���ى ،ويلي���ه احم���د العلي
بتس���جيل  15ه���دف م���ن  20محاولة،
وبنس���بة نجاح بلغ���ت  ،٪75فيما يعد
مهدي سعد هداف النّجمة في البطولة
ب  20هدف ،ويليه محمد حبيب ب 21
هدف.
وإحصائي ًا يعتب���ر النّجمة صاحب
أعلى معدل تسجيل أهداف في البطولة
س���جل  95هدف في  3مباريات،
ّ
حيث
وبمع���دل قراب���ة  32ه���دف للمب���اراة
سجل مضر  77هدف في
الواحدة ،فيما ّ
 3مباريات وبمعدّل  26هدف تقريب ًا في
كل مباراة ،بينما يتساوى الفريقين في
ع���دد األهداف المس���تقبلة ،حيث تلقّى
ال منهما  75هدف في  3مباريات.
ك ً
م���ن المتوقّ���ع أن تش���هد المب���اراة
حض���ور جماهي���ري كبي���ر خاصة من
الجماهي���ر المضراوي���ة ،حي���ث تأكّ د
ّ
حتّى اآلن تس���يير ما ال يقل عن خمس
الجماهي���ر الملقبة بـ
حاف�ل�ات لنق���ل ّ
(أمة الوف���اء) إلى الكوي���ت ،باإلضافة
المش���جعين الذين
ّ
إلى ع���دد كبير من
الخاصة ،ولن
ّ
سيتنقلون بس���ياراتهم
تقتص���ر م���ؤازرة فرقة الكواس���ر على
الجماهي���ر المضراوي���ة فحس���ب ،بل
ّ
الس���عوديّة
عش���اق كرة اليد ّ
أن جميع ّ
والرّياضة في المملكة س���يقفون خلف
األملح بالدّعاء واألمنيات ،لتحقيق أول
السعوديّة على
لقب خارجي لكرة اليد ّ
مس���توى األندية منذ عام  ،2016حين
حقّق ن���ادي النّور لقب بطولة آس���يا،
الشرفي الممثّل
باإلضافة إلى الحضور ّ
الس���عودي فاضل
في رئي���س االتّحاد ّ
النمر ،وأعضاء االتّح���اد المتواجدين
في الكويت دعم ًا لمضر.
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النّهائيات الخليجيّ ة
بقيادة وطنيّ ة

مدرب مضر جعفر ابو الرحي( .الكأس)

السعودي والنّجمة البحريني يضربون أجمل
> مضر ّ
وأروع األمثلة ليس ألنهم وصلوا للمباراة النّهائيّة للبطولة
الخليجيّة  ،38وليس ألنهم أفضل فريقين يلعبون كرة يد
حقيقيّة بتناغم صفوفه وبلعبه الجّ ماعي فقط ،بل بتميّز القيادة
الوطنيّة الف ّنيّة للفريقين الذين يشرفون عليهم بقيادة علي
الفالحي في النّجمة ،و جعفر أبو الرحى في مضر ،والذين
السريعة للفريق
تميّزوا بقيادتهم الف ّنيّة الرّائعة وقراءتهم ّ
المقابل ،استحقوا من خاللها احترام جميع المتابعين للبطولة،
الصدر هو ثقة وإيمان مجلس إدارة الفريقين
ومما يثلج ّ
بالمدرّب الوطني مما يبعث رسالة اطمئنان للجهاز الفنّيّ ليزداد
ثقة وتركيز في إدارة وتنظيم الفريق بشكل صحيح ،ويمتاز
الفريقين أيض ًا بالحضور الذّهني العالي  ،وهي رسالة لجميع
الفرق في المنطقة لزرع الثّقة في المدرّب الوطني الذي أثبت
لمنصات التّتويج
ّ
قدرته الف ّنيّة في إيصال الفرق والمنتخبات
مدرب النجمة علي الفالحي( .الكأس)
في المحافل المحليّة والدّوليّة.

فاضل النّ مر  :تواجد مضر يف
النّ هائيات ليس غريب ًا عليه

األستاذ فاضل النّمر( .الكأس)

السعودي لكرة
> قال األستاذ فاضل النّمر رئيس االتّحاد ّ
اليد ،أن تواجد مضر في نهائي بطولة األندية الخليجيّة لكرة
الشقيقة ،ليس
اليد ،والتي تقام هذه األيام في دولة الكويت ّ
بالشيء الغريب ،كما أضاف من خالل حديثه لصحيفة الكأس
السعوديّة في
الرّياضيّة ،أن فريق مضر مثّل المملكة العربيّة ّ
بطوالت آسيويّة كبيرة وعالميّة أيضاً ،لذلك تعتبر مثل هذه
األجواء ليست غريبة عنه.
وقال رئيس االتّحاد العربي لكرة اليد ،أن المباراة
تتطلب من الالعبين التّحضير الجيد لها من النّاحية البدنيّة
والتّكتيكيّة والذّهنيّة ،من أجل تحقيق الفوز ،بالتّالي أن الكفّة
متعادلة  ٪50/٪ 50من هذا الجانب ،لذا سينتظر الجميع
نتيجة اللقاء.
واختتم حديثه بالتّأكيد على أن جمهور فريق مضر هو
محب وعاشق للفريق سافر إليه في بيروت من أجل دعمه
ومؤازرته واآلن يحضر إلى الكويت من أجل ذلك الهدف
أيضاً.

الدّكتور سعيد الجارودي( .الكأس)

الجارودي :مباراة صعبة
> من ناحيته أكّد الدّكتور سعيد الجارودي رئيس
نادي مضر ،صعوبة المباراة النّهائيّة خاصة وأنّ مضر
يواجه النّجمة البحرينيّ أحد أقوى الفرق والذي يمتلك
عدد كبير من العبي منتخب البحرين.
عال وأن
وتابع( :أتمنى أن يكون المستوى الفنّيّ ٍ
نقدم المستوى الكبير الذي قدمناه أمام الكويت).
وأشار رئيس مضر ،إلى مساندة جماهير النّادي
للفريق في كل بطولة ،واصف ًا إياهم بالسالح القويّ
الذي يعطينا الروح والمعنويات للمنافسة على اللقب.
ووجودهم حافز لالعبين.

علي عيد( .الكأس)

عيد :خطوة أخيرة
للظفر باللقب

جمهور الكّواسر ( .الكأس)

مجهور الكّ واسر املدعم جبماهري املمّ لكة إىل الكويت
> من المتوقع أن تزحف الجماهير المضراويّة لمساندة
نجومها في المباراة النّهائيّة مع النّجمة البحرينيّ في
نهائي البطولة الخليجيّة الـ 38المقامة في دولة الكويت
بإستضافة الكويت الكويتيّ  ،وتشير المصادر بأن مجلس
إدارة مضر سوف تسيّر الحافالت بشكل مكثف لتمتلئ
بها جنبات صالة المغفور له الشيخ سعد العبداللّه ،كما
صرحت بعض جماهير المنطقة الشرقيّة بأنها سوف
تزحف للكويت لتساند أشقائها في مضر للحصول على

البطولة والتي تعتبر األولى لمضر ممثل الوطن ليسجل
اإلنتصار المضراويّ كإنجاز وطنيّ بسواعد مضراويّة
والتي عودتنا بأن تكون سفير منجز على الصعيد الدوليّ ،
و ليسجل مضر اسمه في خارطة المنجزين على المستوى
الخليجيّ بعد أن سجل األهلي اسمه في سبع مناسبات،
بينما سجّ ل النّور اسمه مرة واحدة كما أن النّجمة حققها
سابق ًا ولكن بأسماء مختلفة هي الوحدة والهالل والذين
حقّقوها في خمس مناسبات.

> إلى ذلك قال العب النّجمة البحريني علي عيد
أن فريقه تنتظره خطوة أخيرة للظفر باللقب الخليجي،
تمكّنا من تجاوز فريق قويّ في الدّور قبل النّهائي
(األهلي القطري) ،وعلينا مواصلة العمل الجّ اد ألجل
وخاصة أن المباراة النّهائية
ّ
التّتويج باللقب األهم،
السعودي الذي يضم العديد من
تجمعنا مع مضر ّ
العناصر المتميّزة في صفوفه ،من العبين سعوديين
أو محترفين.
وأكّد الدّولي البحريني على عيد أن البطولة شهدت
مستويات متميّزة ،مضيف ًا بعد التّوقف لعدّة سنوات
عادت البطولة بمستويات طيبة ،مؤكّدة على علو كعب
كرة اليد الخليجيّة في القارّة اآلسيويّة ،ونأمل التّوفيق
للجميع لما فيه تطور «اليد الخليجيّة».
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الفالحي:
الملعب يحدد البطل
> أكّد مدرب فريق النّجمة البحرينيّ سيد علي
الفالحي على صعوبة القمة الخليجيّة المرتقبة على
اللّقب الـ  38لألندية ،وقال( :ال يمكن التنبؤ بنتيجة
المباراة مسبقاً ،وكال الفريقين يملكان العناصر
الجيدة التي تمكنهما من تحقيق الفوز ،وفي مثل
ال حاسم ًا في
هذه المواجهات تكون قلّة األخطاء عام ً
ترجيح كفة على أخرى ،الفت ًا إلى أنّ تحضيراته الف ّنيّة
للمباراة النّهائيّة لن تخرج على المعتاد في مثل هذه
المواجهات ،والملعب وحده من يحدد هويّة البطل).
وذكر أن المستوى العام للبطولة جاء جيد ًا بدرجة
كافية ،مضيف ًا هناك مباريات جاءت متوسطة المستوى،
فيما ارتقت أخرى لمستوى أفضل ،ويبقى لدى
«النّجمة» الكثير لم يقدمه في البطولة ،وسوف نسعى
بأفضل ما لدينا للفوز بالكأس الخليجيّة.

البحرين
وإنجازات مضر

جعفر أبوالرحي( .الكأس)

حاوره  /حسين الربح

> الكأس التقت مع مدرب فريق مضر األول لكرة اليد قبل نهائيّ البطولة الخليجيّة لكرة اليد
السيد جعفر أبوالرحي
لألندية وقمنا بطرح عدّة أسئلة وكان لنا هذا الحوار مع المدرب الوطنيّ ّ

أبو الرحي :سنضع التكتيك املناسب للنّجمة البحريينّ

احلقيقي وسندنا يف
ّ
مجهورنا العظيم وقودنا
كل احملافل واملناسبات الداخليّة واخلارجيّة
> مبروك التّأهل وكيف سيكون التّخضير
للنهائيّ خصوص ًا بعد فوز النّجمة على مضر في
دور المجموعات؟
 اللّه يبارك فيك وبالنّسبة لفريق النّجمة في الحقيقةلم ندرسهم بصورة صحيحة في لقاء الدّور األول ولكن
بالنسبة للنّهائي سيكون كل شيء مختلف ابتدا ًء من
القراءة انتها ًء بطريق اللّعب.
> هل توجد إصابات وطمنا على أحمد العلي
وجنبي؟
 لدينا عدد من اإلصابات المختلفة منها إصابة اللاّ عبحسن الجنبي واللاّ عب أحمد العلي وسنرى مدى إمكانية
لعبهم حيث أنّ الجّ هاز الطبيّ من يقرر إمكانيّة إشراكهم
من عدمه كما توجد عدّة إصابات طفيفة لعدد من اللاّ عبين.
> جمهور مضر ملح البطولة الخليجيّة
وسيزحف خلف الكواسر في النّهائي بشكل كبير
جد ًا ماذا تقول لهم وهل تعدهم بالفوز في النّهائي؟
 جمهور مضر وما أدراك ما جمهور مضر أنالست بالحاجة إلى أن أعدهم بالبطولة في النّهاية الفوز
والخسارة بيد اللّه تعالى ونحن علينا أن نسعى بكل ما
لدينا ونقدّم كل ما نملك من أجل التّتويج باللّقب ومن خلفنا
هذا الجّ مهور العظيم الوفيّ وإن شاء اللّه نعود من الكويت
باللّقب.
> لماذا لم يظهر البحرينيّ محمد حبيب
بالمستويات التي شاهدها الجمهور وهو محترف
مع القادسيّة الكويتيّ ؟
 أو ًال يختلف الوضع بين فريق مضر وفريق القادسيّةالكويتيّ ثاني ًا مقارنة محمد حبيب في القادسيّة بمحمد
حبيب في مضر ال تصح كونه محترف في بطولة الدّوريّ
السعوديّ
الكويتيّ الذي يختلف اختالف كبير عن الدّوريّ ّ
ثالث ًا اللّعب في الدوريات مختلف كلي ًا عن البطوالت
المجمّعة كالبطولة الخليجيّة وعلينا أن ننوه أنّ اللاّ عب قد
السالميّة
تعرض لإلصابة في أول لقاء له في البطولة ضد ّ
الكويتيّ .

> حقق نادي مضر بطولة الدّوريّ ألول مرة في
تاريخه في موسم  2010-2009ويومها لعب العب
المنتخب البحرينيّ علي ميرزا دور ًا هام ًا في ذلك
التّتويج.
وفي عام  ،2011شارك نادي مضر في بطولة
األندية اآلسيويّة أبطال الدّوريّ التي أقيمت في
الشرقيّة ،وفيها توّج «األملح» باللّقب القاريّ
المنطقة ّ
ألول مرّة في تاريخه ،ويومها لعب الحارس البحرينيّ
محمد عبدالحسين دور ًا هام ًا في ذلك ،ويطرق أبناء
القديح أبواب البطولة الخليجيّة لتحقيقها ألول مرّة
في تاريخهم أمام النّجمة البحرينيّ  ،فهل يفلعها هذه
المرة ويكون لالعب المنتخب البحرينيّ محمد حبيب
المحترف في صفوفه دور ًا في أول إنجاز خليجيّ ؟

السعوديّة في النّهائيّ
> بماذا تعدون الجماهير ّ
المرتقب ؟
 نعدهم بأن نبذل قصارى جهدنا وان نقدم كل ما نملكداخل الملعب من أجل الفوز والتتويج باللّقب الخليجيّ
ويبقى التوفيق بيد اللّه.
المضراوي
ّ
> هل تعد المتابعين بظهور الفريق
بصورة مختلفة امام النّجمة عن دور المجموعات ؟
 نعدهم بالظّ هور بصورة مختلفة عن لقاء دورالمجموعات ض ّد فريق النّجمة البحرينيّ وفريق النّجمة
متجانس ومستقر فن ّي ًا ونحن سوف ندرس فريق النّجمة
بشكل جيد ونحاول وضع الحلول المناسبة والتكتيك
المناسبة لهذا اللّقاء النهائيّ .
> مضر أخرج الكويت الكويتيّ المدجج بالنّجوم
كيف حضرتم لهذا اللّقاء ؟
 اخترنا التكتيك المناسب لهم فقد واجهنا قوّة الكويتالكويتيّ بقوتنا فكل فريق يتميز بشيء وتفوقه قوة مضر
على قوة الكويت في النّهاية ولو لعبنا ضد الكويت لعب
كالسيكي لكان الفوز من نصيبهم ال محالة.
> فريق النّجمة جاهز بكل قوته فكيف سيتم
إيقافهم؟
 ونحن جاهزون للمعترك في النّهائيّ الخليجيّ وسوفنستفيد من األخطاء وال يلدغ المؤمن من جحر مرتين،
وسنحاول أن نضع الحلول التكتيكيّة للحد من خطورة
فريق النّجمة البحرينيّ .
> مضر ضمن إحدى الميداليات إما ذهبيّة او
فضيّة ببلوغه للنّهائيّ الخليجيّ للمرة الثّانية في
تاريخه هل حان األوان للتويج باللّقب الخليجيّ
بعد خمس مشاركات آخرها الوصيف أمام الريان
القطري عام  2017؟
ّ
 الفريق المضراويّ العالميّ يستحق البطوالتوالمنافسة عليها منذ عام  2010تقريب ًا ويد مضر تصول
وتجول في جميع البطوالت الداخليّة والخارجيّة وينافس
على أي لقب أمامه ،وإن شاء اللّه يتم ترويض اللّقب
الخليجية هذه المرة في سادس مشاركة لنا.

عمرو الجيوشي( .الكأس)

الجيوشي  :مضر األقرب للتّتويج
بالخليجيّة و النّمر قدم الكثير
لكرة اليد العربيّة
> أعرب عمرو الجيوشي نجم المنتخب المصري
السابق عبر صحيفة الكأس الرياضيّة عن سعادته
ّ
باألجواء الطيبة التي تصاحب بطولة األندية الخليجيّة
لكرة اليد أبطال الكؤوس قائلاً  « :هناك تطور كبير
وملحوظ في كرة اليد الخليجيّة هذه الفترة خصوص ًا
السعوديّة والبحرين والكويت ،وجودة الالعبين
أندية ّ
والعناصر الف ّنيّة والجّ سمانيّة تغيّرت كثير ًا لألفضل».
وتابع « أتابع جيد ًا مباريات مضر ،فريق قويّ
ومتكامل لكن مشكلته عدم تحقيق األلقاب بعد وصوله
للمباريات النّهائية في البطوالت األخيرة ،لكن كواسر
مضر قادرة في هذه النّسخة من البطولة الخليجيّة على
الفوز والتّتويج باللقب شرط عدم المبالغة في الحماس
او الحمية في تلك المباريات ،وعلى العبي مضر خوض
السعودي
المباراة بهدوء مثلها مثل أي مباراة بالدّوري ّ
وعدم التّفكير باللقب أثناء المباراة «.
وأردف « مضر األقرب للتّتوبج باللقب بنسبة تقارب
الـ  ٪ 60رغم صعوبة المباراة أمام النّجمة البحريني
«.
واختتم « األستاذ فاضل النّمر يقوم بمجهود جبار
آخرها إقناع االتّحاد الدّولي بمشاركة بطل العرب ب
السوبر جلوب وهذه الخطوة ستنقل األندية العربيّة
للعالميّة ومنافسة برشلونة وكييل وغيرها من األندية
العظماء بالكرة العالميّة مما سيعلي من خبرات العبي
األندية العربيّة» .
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محمد أمان

النّ هائي املرتقب!

والضعف يف طريف النّهائي
محيد البقال يعدد نقاط القوّة ّ
> قال المحلل الرّياضي حميد
السعودي
البقال أن فريقا مضر ّ
والنّجمة البحريني وصال إلى المباراة
النّهائية في بطولة األلعاب الخليجيّة
لكرة اليد ،والتي تقام هذه األيام في
الشقيقة ،عقب تقديم
دولة الكويت ّ
السابقة.
مستويات كبيرة في األدوار ّ
وقال البقال من خالل حديثه
لصحيفة الكأس الرّياضيّة ،أن النّجمة
تأهل إلى نهائي البطولة عقب فوزه على
األهلي القطري ،بينما فاز مضر على
الكويت الكويتي.
وأكّد حميد أن من أهم األمور التي
تميّز الفريق المضراوي هو
حراسة المرمى بقيادة عبدالملك
السالحجي المحترف الجّ زائري
ّ
وصاحب الخبرة الطويلة ،بجانب الدّفاع

حميد البقال( .الكأس)

الصلب والمتماسك بقيادة حسن
ّ
الجنبي ومحمد حبيب وعبدالله حليلي
وعباس صفار وأحمد علي ومنير ابو
الرحى ،مؤكّد ًا أن الفريق يمتاز بالدّفاع
بشكل كبير والرّوح القتاليّة ،وتنوّع

خططه وهذه ميّزة كبيرة ،سوى كانت
 5/1او  ،3/2/1وفي الهجوم يتميّز
مضر بقوّة الالعبين األجانب على غرار
أيمن بن نور ومحمد عباس الذي عاد
إلى مستواه المعهود عكس المباراتين
األولى والثّانية ،وأحمد العلي وكابتن
حسن الجنبي.
وفي المقابل قال البقال أن فريق
النّجمة فريق قويّ وبطل ويملك أغلب
عناصر المنتخب البحريني لكرة اليد،
بقيادة محمد عبد الحسين في حراسة
المرمى والصياد ،وقال حميد أن الفريق
المضراوي يتميّز بالهجوم المرت ّد من
خالل الكابتن مهدي سعد صاحب
االسكور العالي ،بجانب الالعبين
الفرنسيين ،وفي الدّفاع يوجد الكابتن
محمد ميرزا.

> كبحريني ال أملك عاطفة وميول سوى
للنادي الذي يمثل بالدي« ،العالمي» وهو يالقي
السعودي في نهائي بطولة االندية
«العالمي» ّ
الخليجيّة أبطال الكؤوس لكرة اليد.
هناك طموحان مختلفان تماماّ ،أتكلّم في
الغاية من تحقيق اللقلب الخليجي النّجمة للعودة
لتحقيقه بعد غياب  21عام ًا عن اللقب الخامس
له ،ومضر ألول مرّة في تاريخه.
كنت صادق ًا عندما قلت بأني لست سعيد ًا
بتأهّ ل مضر للنهائي الخليجي ،ألن مضر ليس
الكويت الكويتي ،مضر الرّوح والجّ مهور والقتال،
وهو أصعب بكثير من الكويت بما يمتلكه من
إمكانيات.
مضر عبارة عن «فرقة قتاليّة خاصة» ،قد يكون
العبو قرية القديح يملكون ذات ال « ”DNAالذي
يتمتع به العبونا المعروفين ب «المقاتلين» أو
«المحاربين» ،كالهم «مجانين» كرة يد في الملعب
والمدرّج!.
أعود ألقول بأننا في «النّجمة» نمتلك كل
مقومات الفوز والتّتويج باللقب الخليجي ،وإذا
الصياد محمد عبد الحسين وهم عراب
كان ّ
إنجازات كرة اليد البحرينية في آخر  11عام ًا
موجودين ،فإنك تشعر بالثّقة وتلعب برأس
مرفوعة ،ويبقى التّوفيق بيد الله.
إن فاز «النّجمة» سأفرح ألن فريق بالدي
فاز وظفر باللقب ،وإن فاز «مضر» سأفرح ألنه
المفضل دائم ًا واألقرب لي هناك .ونبقى في كل
األحوال إخوة وأحبّة وهذا حال الرّياضة فائز
وخاسر ،إن فزت تسعى للمزيد وإن خسرت
فليس نهاية العالم ستعود يوماً!.

إلعالنكم في صحيفة
a l k a s . c om

يحقق أهدافك

يصل إلى أكبر شريحة وبإفضل األسعار المنافسة
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عبد الله خميس( .الكأس)

عبد الله خميس
 :استعدنا الرّوح
المعنويّة وبدأ التّ فكير
في اآلسيويّة

السالميّة خامس الخليجيّة( .الكأس)

السامليّ ة يهزم اجلزيرة
ّ
وحيقق املركز اخلامس
السالميّة الكويتيّ على الجزيرة اإلماراتيّ
> تغلّب ّ
بنتيجة  ٢٤-٣٠في مباراة تحديد المركزين الخامس
والس���ادس من بطولة األندية الخليجيّ���ة لكرة اليد
ّ
الـ ٣٨المقامة في الكويت.
وانطلقت المباراة بنس���ق بطيء وتسرّع كبير من
الفريقي���ن خاصة وأنه ال رهان كبي���ر للمباراة ،وبدأ
الس���الميّة المباراة بدفاع  0-6حركيّ وضاغط على
ّ
األظهرة مع االعتماد على الهجمة المعاكس���ة وسط
الجزيرة ليتمكن
إضاعة كبي���رة للكرات من هج���وم ّ
الس���الميّة من أخذ الفارق بعد خمس دقائق بنتيجة
ّ
 0-4وه���و ما دف���ع المدرب التونس���يّ وليد بن عمر
السابق والعب فريق برشلونة) ألخذ
(اللاّ عب الدوليّ ّ
وقت مس���تقطع من أجل تعديل األمور والدخول في
المباراة وهو ما حدث بداية من الدّقيقة العاشرة من
الجزيرة من تقليص الفارق
الشوط األول حيث تمكن ّ
ّ
ليصل  5-4مع تألق للظهير األيس���ر التونسيّ جهاد
ب���ن عرعار وليع���دل الفريق اإلمارات���يّ النّتيجة في
الدقيقة  12ألول مرة في المباراة على نتيجة .6-6
الش���وط األول وس���ط تس���ابق وتالحق
ليتواصل ّ
للس���الميّة
م���ن الفريقين من خالل هدف وحيد فارق ّ
للجزيرة.
وتعديل النتيجة ّ
الشوط األول إش���هار الورقة الحمراء في
وش���هد ّ
الس���الميّة وائل
وجه المحت���رف التونس���يّ بنادي ّ
المزوغي الذي قدم مردود مميز من خالل تس���جيله
ألربعة أه���داف بعد  20دقيقة م���ن اللّعب وذلك بعد
الجزيرة.
تدخله على مواطنه جهاد بن عرعار بنادي ّ
وفي المقابل تم إشهار الورقة الحمراء مع البطاقة
الجزي���رة خميس جمعة بعد
الزّرق���اء في وجه العب ّ
عودي لتقنية الفيديو.
ّ
الس
عودة طاقم التّحكيم ّ
الس���الميّة
الش���وط األول حاول فريق ّ
و في نهاية ّ
الجزيرة المحترف
الضغط الدفاعي على أبرز العبي ّ
التّونس���يّ جهاد بن عرعار مع اس���تغالل التّس���رع
الهجوم���يّ للجزيرة لتعميق الفارق وإنهاء الش���وط
األول لفائدته على نتيجة .12-16
الش���وط الثّان���ي تواصل التنش���يط الدفاعيّ
في ّ
للسالميّة من خالل االعتماد على دفاع حركيّ ضاغط
ّ

موج���ه خاصة على جهاد عرعار
ّ
 1-5وأحيان ًا 2-4
الس���لوفينيّ كالم���ن من أجل
وكذلك منس���ق اللّعب ّ
الجزيرة.
تعطيل الحلول الهجوميّة لنادي ّ
الجزي���رة االعتم���اد عل���ى
ف���ي المقاب���ل ح���اول ّ
التّصويبات القويّة لجهاد عرعار وكذلك اللّعب على
للس���الميّة
العب الدائ���رة ،إال أنّ االنضباط الدفاعيّ ّ
ح���ال دون نج���اح ه���ذه المحاوالت ال���ذي تمكّ ن من
تعميق الفارق من خالل تس���جيل الهدف  20لتصبح
النتيجة  13-20بعد مرور عش���ر دقائق من انطالق
الشوط الثّاني وذلك من خالل استغالل أخطاء الدفاع
ّ
اإلماراتيّ وتسريع الهجمة واللّعب على األجنحة.
وتواصلت المباراة وس���ط أخطاء فنيّة مباش���رة
من الفريقين مما س���اهم في نزول المستوى الفنيّ
الش���وط الثّاني تمكن
للمب���اراة وفي الدقيقة  15من ّ
الجزيرة م���ن تذليل الفارق بعد اس���تغالله لهفوات
ّ
الدّفاع الكويتيّ والتسرع في الهجوم لتصل النتيجة
لف���ارق ث�ل�اث أه���داف  17-20وهو ما دف���ع مدرب
الس���الميّة أحمد فوالذ لطلب وقت مستقطع لتجاوز
ّ
الس���الميّة الموقف خالل
هذه الوضعيّ���ة ،ليتدارك ّ
م���ا تبقى من المباراة وس���ط تس���رع هجوميّ كبير
للجزيرة فس���ح المجال من خالل���ه للفريق الكويتيّ
ّ
لتصعي���د الفارق ليصل مع الدقيقة  23لفارق س���تة
الش���اب
أه���داف  20-26مع بروز للجناح األيس���ر ّ
أحمد بولند وكذلك الظهير األيس���ر حيدر الدش���تي
الذي أخذ مسؤولية المباراة على عاتقه خاصة بعد
خروج المحترف التونس���يّ وائل المزوغي بالورقة
الحمراء خالل الشوط األول.
الجزيرة الذي
في المقابل ظهر اإلعياء على العبي ّ
كان يعتمد بشكل ش���به كامل على اللاّ عب التونسيّ
جهاد بن عرع���ار دفاع ًا وهجوم��� ًا وكذلك المحترف
السلوفينيّ كالمن في الهجوم مع بعض االجتهادات
من الع���ب الدائرة صالح بش���ير م���ع تراجع مردود
حراسة المرمى في الشوط الثاني.
الس���الميّة بنتيجة 24-30
لتنتهي المباراة بفوز ّ
ويحقق المرتبة الخامس���ة كمكسب معنوي للفريق
في مباراة لم تصل للمستوى الفنيّ المأمول.

> أكّد عبد الله خميس العب الكويت الكويتي ،أن
مباراة الفريق أمام األهلي القطري في مباراة تحديد
المركزين الثّالث والرّابع في بطولة األندية الخليجيّة
لكرة اليد ،والتي تقام هذه األيام في دولة الكويت
الشقيقة ،جاءت قويّة وشهدت تنافس ًا كبيراً ،لكنهم
ّ
كسبوها في نهاية األمر.
وقال خميس من خالل حديثه لصحيفة الكأس
الرياضية أن الالعبين تناسوا الهزيمة في دور
نصف النّهائي ،والتي كانت محزنة جد ًا بالنسبة
لهم ،مشير ًا إلى أن الخروج من تلك الهزيمة القاسية
والعودة من جديد بذات القوة ليس باألمر السهل،
لكن الجّ هاز الفنّي واإلداري عملوا بشكل جديد
الصدمة وإعادة الرّوح
على إخراج الالعبين من تلك ّ
المعنويّة لالعبين.
واختتم العب الكويت حديثه بالتّأكيد على أن
الفريق بدأ يفكر منذ اآلن للبطولة االسيويّة التي
تبقّى لها أقل من عشر أيّام.

هيثم الرشيدي( .:الكأس)

هيثم الرشيدي:
جمهور الكويت موعود
بشكل مختلف

> قال هيثم الرشيدي المدير الفنّيّ لنادي
الكويت الكويتيّ  ،أن فريق الكويت لم يقدم المستوى
الذي يرجى منه في بعض المباريات في بطولة
األندية الخليجيّة لكرة اليد والتي تقام هذه األيام في
دولة الكويت الشقيقة ،ألنه لم يكن في يومه.
وقال هيثم الرشيدي ،أنّ فريق الكويت قدم
مستوى جيد خالل مباراته أمام األهلي القطريّ في
مباريات تحديد المركزين الثّالث والرّابع.
وأكّد الرشيدي أنّ اللاّ عبين ظهروا بشكل جيد
في المباراة واظهروا روح ًا معنويّة عالية ،وأنّ
اللاّ عبين ارادوا رد التّحيّة والتّقدير إلى مدرب
الفريق باولو.
وقال المدير الفنّيّ للكويت الكويتيّ أنّ المدرب
تمكن خالل فترة وجيزة من التّعرف على قدرات
اللاّ عبين وتوظيفهم بشكل جيد ،ليتمكن من الوصول
عال جداً.
بالفريق إلى مستوى ٍ
وأشار هيثم في ختام حديثه أنّ جمهور الفريق
موعود بمستوى مختلف خالل الفترة القادمة إن
شاء اللّه.
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الكأس على المحسن
السعوديّة والبحرين هي مواجهات قوية متقاربة في الحظوظ مهما كانت
< تظل مباريات ّ
المحصلة النّهائيّة في النّتيجة ،فمواجهات الفريقين تعد قريبة على مستوى البنية الجّ سمانيّة
واالةإمكانيات الفردية ،عدا بعض الفروقات الف ّنيّة من حيث المهارات الفرديّة والبدنيّة واللّعب
الجماعيّ وطريقة تسييّر المباراة وزيادة معدّل التركيز ،ونستطيع أن نضيف لها الصالبة
الذهنيّة التي يمتاز بها العبي المنتخب البحرينيّ الذي سجل انتصارات وتطور المجموعة
في السنوات األخيرة.
ورغم أن حديثنا عن المنتخبات إال أنّنا اليوم في تنافس رياضيّ شريف بين اليد
السعوديّة والبحرينيّة ،ولكن على صعيد األندية ،اليد البحرينيّة تسعى لتكرار التّفوق
ّ
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أمام الخصم المضراويّ العنيد في مواجهة تعد مختلفة خصوص ًا في حال بروز األوراق
ّونسي أمين
المضافة من المحترفين في مضر أمثال الجزائريّ عبدالمالك سالحجي والت ّ
بالنور اللّذان يعدّان أهم األوراق البرتقاليّة لتفكيك القوّة البحرينيّة الخارقة ،في حال كانا في
يومهما وتركيزهما ،مع قوّة الدّفاع وتركيز بقية المجموعة.
ورغم فوز النّجمة البحرينيّ إال أنّ هذه المباراة تع ّد مواجهة مختلفة كل ّي ًا فاألجهزة
الف ّنيّة سوف تدفع بكل األوراق واألسلحة واألدوات القادرة على تذويب الفروقات الف ّنيّة بين
الفريقين التي يمتاز بها الفريق البحرينيّ على مستوى الترشيحات والورق ،إال أنّ الميدان
يحتاج إلى  60دقيقة من القتال إضافة إلى قوّة الحضور الذهنيّ واالبتعاد عن المناوشات
التحكيميّة التي شاهدنا بعضها في مباراة الدّور التّمهيديّ التي انتهت لمصلحة النّجمة
البحرينيّ .

الصالبة الذهنيّ ة واالبتعاد عن املناوشات
ّ
هو الطريق حلمل ذهب اخلليج

خبرة الصيّ اد وجودته
في مواجهة عودة
العبّاس وسرعته

بإنتظار نهائي خليجي بختم (العالمية)

>تتركز مفاتيح اللّعب في ناديمضر
على المايسترو محمد العبّاس الذي عاد
إلى جزء من مستوياته وساهم في االنتصار
على الكويت الكويتيّ في مباراة الدّور
نصف النّهائيّ حيث يمتاز العبّاس رغم
قصر قامته بصناعة اللّعب وتوزيع الكرات
السريعة التي يرتقي
باإلضافة إلى األهداف ّ
بها بأعلى ما لديه واألهداف التي يسجلها
بالثّبات إضافة إلى امتيازه بقراءة الخصوم
وصعوبة إيقافه،على النّاحية األخرى يبرز
الكابتن حسين الصياد من خالل جودة
أدائه وقدرته على القيادة وإضافة الدافع
المعنويّ والفنّيّ حيث أنّه لديه القدرة في
التّسجيل بأكثر من طريقه سواء بالثّبات أو
الفاست بريكإضافة إلى أنّه يعتبر ترمومتر
الفريق حيث يستطيع تسريع أو تهدئة
الرتم في الهجوم ،إضافة إلى تناغمه مع
بقية اللاّ عبين سوا ًء في ناديه أو المنتخب
البحرينيّ .

> يتطلع عشاق كرة اليد الخليجية
والعربية المتابعين لنهائي البطولة
الخليجية الثامنة والثالثون لمشاهدة
مواجهة حامية الوطيس بين مضر
السعودي النجمة البحرينية ،ولكن
بعيدة عن الشد المبالغ فيه والعصبية
الزائدة ،واالحتكاكات العنيفة ،وبال
شك سوف نشاهد شدة المنافسة

المنازل والديوانيات ..صراخ ورقصات مع كل فرصة
> ال يمكن ان نغفل حجم المتابعة خلف الشاشات الفضية ،فمع الحديث عن
المدرجات وحجم الكيلو نترات المقطوعة بالسيارات الخاصة ،فهناك متابعة من
العوائل ودعوات األمهات مع كل فرصة او تأخر أو حتى التقدم في النتيجة ،فهي من
األجواء التي ترافق اللقاءات الكبيرة والنهائي بشكل خاص.
حيث تمتلئ الديوانيات والمنازل بالصراخ مع كل فرصة ،سواءا في حال
التسجيل أو الضياع ،اضافة الى التقدم او التأخر بفارق من األهداف مما تخلق
أجواء خاصة وذكريات ال تنسى ،فكيف ستكون المنازل في السعودية والبحرين ومن
سوف يفرح أكثر من اآلخر ،وهل تذهب الكأس الغالية للجفير في البحرين أو القديح
في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ،ومن سوف يرقص رقصة الفرح مع
جماهيره مع نهاية المباراة النهائية.

في مواجهة تركيز
عبدالحسين وثباته
> من بين أقوى المواجهات الثّنائيّة في نهائي
البطولة الخليجيّة ،تبرز مواجهة الحراسة ،إذ يبرز في
الفريق المضراويّ الطامح لثاني بطولة خارجيّة في
تاريخه ،الحارس الجزائريّ عبدالمالك سالحجي الذي
استطاع أن يكون عنصر القوّة في فريقه في مباراتي
السالميّة الكويتيّ والكويت الكويتيّ  ،من خالل تصدياته
ّ
الحاسمة والفدائيّة حيث أنّ تصديه الحاسم في مباراة
ال بينما كان يلعب
الكويت الكويتيّ حينما دخل بدي ً
فريقه بال حارس في خطّ ة هجوميّة واستطاع التصديّ
لكرة قادمة من الجناح كانت واحدة من الكرات الهامّة
إضافة إلى أنّه مميز في توقيت التّصديات للمهمة حيث
أنّ بإمكانه أن يعيد األمل ويحافظ على التّقدم عطف ًا
على خبرته الدولية واألوربيّة ،أما في الجانب البحرينيّ
فهناك حارس ال يقل أهمية ومستوى بل إنّه بارز في
غالبية لقاءات فريقه سوا ًء في الدّوري البحرينيّ أو هذه
البطولة الخليجيّة ومن المفارقات أنّه كان حارس مضر
حينما حقق البطولة اآلسيويّة في الدمام بعام 2011م،
حارس يمتاز بهدوءه وقراءته وتركيزه التّام وتصدياته
السبعة أمتار ،يعد مصدر أمان
المهمة حتى في رميات ّ
إلى دفاعه وفريقه ومرعب للمهاجمين ،لديه سرعة بديهة
عالية جد ًا ومرونة تجعله من أفضل حراس قارة آسيا
على اإلطالق.

مواجهة جماهيريّة سعوديّة

آل سليمان والنّاصر ..ليس
مجرد بدالء !
> أثبتمحمد حبيب النّاصر العب النّجمة أنّه أحد
أهم األوراق في الصفوف البحرينيّة حيث أنّه خطف
األضواء من خالل الدقائق التي لعبها كالعب بديل من
السريع وتركيزه على الزوايا في تسجيل
خالل اختراقه ّ
األهداف رغم صغر سنه وحداثة تجربته حيث أنّه يعد
من أهم اللاّ عبين الواعدين في البطولة وفي الدّوريّ
البحرينيّ ويتنبأ أن يكون له مستقبل كبير وبرهن على
ذلك بحصوله على جائزة أفضل العب في أحد اللّقاءات
السابقة أما في الجّ انب البرتقاليّ فقد نال لعبة الدائرة
ّ
في نادي مضر فاضل آل سليمان اهتمام وسائل اإلعالم
وعشاقكرة اليد من خالل قدرته الفائقة على التمركز
بشكل مميز في الدّائرة خصوص ًا في النّواحي الهجوميّة
واإلمتيازات في إنهاء الكرات في أوقات حاسمة آخرها
كانت في مباراة الكويت الكويتيّ لذلك فإن هذا الثّنائيّ
يع ّد من أقوى األوراق التي يمكن االعتماد عليها في
المباراة النّهائية

والتحدي ،وقوة االصرار ،بينهما.
وبناءا على خبرة غالبية عناصر
الفريقين فإننا نعول على استخدام هذه
الخبرة بالشكل المرجو في مشاهدة
ثمار هذه السنوات في كرة اليد ،التي
تجعلنا نتابع مباراة من العيار الثقيل
بين فريقين بينهما عالمة فارقة بلقب
ال منهما.
(العالمي) لك ً

خبرة سالحجي وبصماته

بحرينيّ ة بنكهة كويتيّ ة

محمد حبيب( .الكأس)

>في ظل التّحضيرات للمباراة النّهائيّة بدأ نادي مضر فياإلعالن عن
بالسيّارات
تسيير حفالت وصلت ألكثر من ست حافالت إضافة إلى القادمين ّ
الخاصة والمقيمين في الكويتحيث أنّ الفريق البرتقاليّ يلقى مساندة من
السعوديّة للفوز في
جميع أندية محافظة القطيف وأنحاء المملكة العربيّة ّ
المباراة النّهائيّة وتحقيق لقب البطولة الخليجيّة ألول مرة في تاريخه بعد
الحصول على وصافتها في عام  2016ومن المعروف أنّ نادي مضر يمتلك
قاعدة جماهيريّة كبيرة وجمهور وفي أطلق عليه المحبين لقب (أمة الوفاء)
وهو ما يجعل لهذه المباراة النّهائيّة بريق خاص ،خصوص ًا بعد زحف الموج
البرتقاليّ في اللّقاءات السابقة ،أما في الجانب البحرينيّ فقد تم اإلعالن
عن وجود بعض الحافالت التي سوف تساند نادي النّجمة لتحقيق لقب هذه
البطولة وهو الفريق الذي يسيطر على مختلف البطوالت المحليّة منذ ثالث
السنوات الماضية
ال لكرة اليد البحرينيّة في ّ
مواسم ويعتبر هو األكثر تمثي ً
وبطل آسيا والمشارك في بطولة العالم لذلك فإن المباراة سوف تكون مباراة
جماهيريّة بنكهة كويتيّة كونها على صالة الشيخ سعد العبداللّه الصباح.
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حسني زكي أسطورة كرة اليد

التّوقعات دائم ًا صعبة
يف املنافسات اخلليجيّة

الكأس  -مصطفي هلش
> حسين زكي أحد أهم وأبرز العبي كرة اليد العربيّة بالتّاريخ  ،تألق وأجاد بالدّوري المصري مع الزمالك قبل التوهج أوروب ّي ًا
السنية ،قدّم الكثير والكثير بدء ًا من برونزيّة بطولة العالم للشباب
مع ريال سوسيداد ،ومع المنتخب المصري في مختلف الفئات ّ
 96والتي أختير فيها احسن العب بالبطولة مرور ًا ببطولة العالم  2001بفرنسا ،والحصول على المركز الرّابع مع فراعنة كرة اليد
في إنجاز تاريخي لكرة اليد العربيّة واإلفريقيّة ،مسيرة حافلة باإلنجازات والبطوالت بدأت من نادي شركة النّحاس باإلسكندرية
وعلى هامش البطولة الخليجيّة لألندية لكرة اليد الـ  38المقامة اآلن بالكويت وقبل المباراة النّهائية كان لنا هذا الحوار مع
الكونكورد حسين زكي

> في البداية بنرحب بأسطورة كرة اليد
اإلفريقية والعربية الكونكورد « حسين ذكي» عبر
صحيفة الكأس الرياضيّة
كيف ترى تطور كرة اليد الخليجيّة اآلن عن فترة
وجودك مع أهلي دبي اإلماراتي والسد القطري؟
 بالفعل كرة اليد الخليجية تطورت اآلن بشكل كبيرواختلفت تمامًا عما سبق  ،نوعية وجودة الالعبين اآلن
كذلك المدارس التدريبية الكبيرة كانت السبب في هذا
السعوديّة وهذا
التطور الكبير والذي يظهر جليًا بكرة اليد َ
انعكس على قوة المنتخبات الخليجيّة ودورياتها المحليّة
> هل ارتفاع رواتب الالعبين وزيادة عدد
المحترفين األجانب بالبطوالت الخليجيّة ساهم
في رفع مستوى اللعبة؟
 ارتفاع رواتب الالعبين ساعد بشكل كبير في تطوراللعبة بالخليج ،قديمًا كانت يلجأ الالعبون إلى العمل
بوظائف أخرى غير كرة اليد ،و كان له تأثيرًا سلبيًا على
اللعبة ألنهم كانوا ينشغلون ذهنيًا خارج الملعب مما كان
يستهّلك طاقة الالعب الذهنيّة والبدنيّة
ووجود المحترفين اآلن ساعد الالعب المواطن في
التأقلم على النظام المتبع عالميًا وتطبيق اإلحتراف
بقواعده الكاملة
> كيف شاهدت وصول
مضر

للمباراة النهائية لبطولة األنديّة الخليجيّة بعد
التغلب على الكويت الكويتّي وهل ذلك مؤشر جيّد
لتطور كرة اليد السعوديّة؟
 شهادتي في نادي مضر مجروحة لحبي وعشقيللكواسر المضراويّة  ،مضر يمتلك نوعية العبين لها طبيعة
خاصة وجمهور عظيم ووفي  ،والتأهل للنهائي إنجاز كبير
ألن نادي الكويت يضم العبين على مستوى عالي وجمهور
عاشق للعبة ،وقوة المباراة خير دليل على تطور الكرة
الخليجيّة بالوقت الحالي ،اتباع تعليمات المدرب السبب
الرئيسي لتأهل مضر للنهائي بجانب جهد وعرق العبي
الكواسر وحرصهم على الفوز رغم صعوبة المباراة.
> من تُرشح للقب الخليجي النجمة البحريني
أم مضر السعودي؟
 التوقعات دائمًا صعبة بالمنافسات الخليجيّة ،النهائييجمع مدرستين من أكبر مدراس كرة اليد اآلسيويّة
والعربيّة  ،النجمة يمتلك عناصر خبرة كثيرة ،ومضر
لديه الدافع األكبر لتحقيق اللقب بعد إقصاءه الكويت
المرشح األول للفوز بالبطولة ،الفريق األكثر اتزانًا وتركيزًا
سيحسم اللقب.
> كيف ترى قرار اإلتّحاد الدولي بتأهل بطل
العرب لمونديال األنديّة وتقييمك لدور اإلتّحاد
العربي برئاسة فاضل النمر؟
 مشاركة بطل العرب بمونديال األندية «سوبرجلوب» حدث مهم جدًا وحافز كبير لكل
األنّدية العربيّة للمشاركة
بالبطولة والتنافس على
لقبها ،في السابق كانت
مشاركة
البطولة مهمشة إلى حد ما
لكنها اآلن مقصد وهدف
بطل العرب
كل األنديّة العربيّة الكبيرة.

بالسوبر جلوب
حدث تاريخي

ومهم وإنجاز
يحسب للن ّمر

قلبي
مع مضر
كرة اليد ال ّ
سعوديّ ة
تش
هد طفرة كبيرة

تفضل خوض
ّ
> هل
تُجربة تدريبية خليجيّة
مع أحد األنديّة أم
المنتخبات ولماذا ؟
 بالنسبة لي ال فرق بينتدريب المنتخبات أو األنّدية ،
نولت شرف تدريب المنتخب
المصري و نادي الزمالك
وراضي عن التجربتين بشكل
كبير ،ربما أخوض تجربة
خليجية قريبًا مع نادي من
القوى الكبرى بالخليج.

> في النهاية كلمة
ونصيحة لجمهور كرة اليد
العربيّة والخليجيّة؟
 اتمنى مواصلة الدعممن الجماهير العربية ألنديتها
المختلفة ،كرة اليد من اللعبات
ذات الشعبية الكبيرة بالوطن
العربي والخليج ،كما أتمنى
تحقيق نتائج إيجابية للمنتخبات
العربية في بطوالت كأس العالم

حسين ذكي
مكان

 ١مارس

1979

الميالد :

تاريخ الميالد

اإلسكندرية

85

190

كجم
الوزن

سم
الطول

1996

أفضل العب ببطولة
العالم للشباب

2001

ثالث بطولة العالم مع
منتخب الشباب المصري
تشكيلة منتخب العالم

2001

ثاني هداف كأس العالم

2001

المركز الرابع ببطولة العالم
مع المنتخب المصري

2003

افضل العب سنتر هاف
في العالم

2005

افضل العب بالدوري
اإلسباني

مع الزمالك

4
4
6

بطوالت إفريقية
بطوالت دوري مصري
بطوالت كأس مصر

مع ريال سوسيداد
أندية أبطال أوروبا
كأس أوروبا
الدوري اإلسباني

السد القطري

2002

بطل أندية العالم

أهلي دبي اإلماراتي
بطل الخليج

3
3
3

دوري إماراتي
كأس االتحاد اإلماراتي
كأس السوبر اإلماراتية
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البطولة الخليجية الـ 38لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

عدسة :
 االحتاد الكوييت لكرة اليد -املركز اإلعالمي لنادي مضر

فريق العمل  :حسن آل قريش  -حسني القالف  -حسني أبو تاكي -حسني آل ربح  -حممد أمان  -رمزي بن طاهر -راشد كاهورا

الكويت 12-4
يونيو 2022

أساطير من الذاكرة
> تستضيف اآلن دولة الكويت البطولة الخليجية لألندية لكرة اليد  2022في نسختها رقم  38بمشاركة
 7أندية أبطال دول مجلس التعاون الخليجي ،الكويت الكويتي ،السالمية الكويتي ،مضر السعودي ،النجمة
البحريني ،األهلي القطري ،مسقط العماني ،الجزيرة اإلماراتي.
على هامش تلك المنافسات الكأس تُسلط الضوء على أساطير اللعبة  ،هؤالء الذين صنعوا المتعة والفرجة
وساعدوا في زيادة شعبية اللعبة بالخليج.

محمد عبد النبي
1983

1995

1994

حقق المركز

البداية في نادي

تأهل الى

القادسية كالعب

نهائيات كاس

في الفئات

العالم للشباب

الثالث في بطولة
اسيا للرجال في
الكويت

السنية

1995

1995
1996

وشارك في
النهائيات في
األرجنتين كأول

حصل على جائزة

منتخب كرة يد

افضل هداف

يتأهل

لبطولة الدوري

2000
2001

جائزة افضل
العب في بطولة
االندية الخليجية
ابطال الكؤوس
في البحرين

2002
2003

2002

حقق كأس العرب
لكرة اليد في
األردن مع منتخب
البحرين

2006
2007

حصل على جائزة

احترف في

أفضل ضارب

صفوف العربي

أيسر في بطولة

القطري

االندية االسيوية

2013
2016

ابطال الدوري
بمدينة اصفهان
االيرانية

حصل مع نادي النجمة (القادسية قبل الدمج) على:
بطوالت دوري
بطوالت كأس
بطولة االندية الخليجية ابطال الكؤوس
المركز الثالث في بطولة االندية االسيوية ابطال الدوري

انتقل من نادي
النجمة الى نادي
البحرين

2016
2017

1990
مثل منتخب

بدء مشواره

البحرين فئة

التدريبي

االشبال

كمساعد مدرب
في نادي البحرين

1995
2010

التحق بنادي

مثل المنتخب

2020

األول للبحرين

سلوى الكويتي
للسيدات كمدرب

a l k a s . c om
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2015
2016

6
2
3

اعتزل لعبة كرة
اليد كالعب واتجه
للتدريب

عمل كمدرب ومدرب
مساعد وفئة الشباب
في نادي االتفاق
والتضامن.
حقق المركز االول مع
المنتخب االول في
األلعاب المصاحبة
لبطولة كأس الخليج
لكرة القدم في
عمان وقطر
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حوار 13

املشجع هاشم القالف يف حوار مع «الكأس):
ّ

مل يدعمين أحد ماديّ اً..
وأحلم بالتّواجد يف مونديال2022
 أنا أعمل بجهود ذاتيّة بدون أي دعممادّي ،علم ًا أن تصميم الطقم الواحد الذي
ارتديه من ثوب وأشرطة وملصقات يكلف ما
ال يقل عن  500ريال باإلضافة إلى مصاريف
السفر التي أتكبدها للسير خلف الفرق
ّ
السعودية ،وفي بعض األحيان
والمنتخبات ّ
الشخصيات
النّادرة أتلقى دعم من بعض ّ
ولكن ليس من األندية.

> عرّفنا بنفسك..
 اسمي هاشم عباس القالف منقرية سنابس ،مارست لعبة كرة اليد من
خالل نادي النور في مركز الحراسة،
السنيّة ،ثم
حيث تدرّجت في جميع الفئات ّ
لعبت على مستوى الفريق األول مع نادي
اإلبتسام ،وصعدت معهم في موسمي
األول للدرجة الممتازة واستمريت لمدة
 6-5مواسم ،ثم انقطعت عن كرة اليد لمدة
 3سنوات ،وبعدها مثلت نادي الجّ زيرة،
وصعدت معهم للدرجة األولى ،وأعمل حالي ًا
بإحدى شركات القطاع الخاص.
> من أين أتت الفكرة أن تحضر
المباريات بهذا اللباس المتميّز؟
 التّشجيع بالنّسبة لي هو هواية منذأكثر من  20عام ،ولهذا أنا حرصت منذ
بداياتي على أن أظهر بأسلوب متميّز في
التّشجيع ،وال زلت أحرص باستمرار على
أن أتطور في أساليب التّشجيع واللباس،
وأجتهد كثير ًا حتى أظهر بأفضل صورة
السعوديّة
عند مؤازرة المنتخبات واألندية ّ
في مختلف المحافل.
> نعرف أن ميولك هي لنادي قريتك
سنابس(النّور) ،لكن نراك تحرص
على الحضور لمؤازرة لمختلف
السعوديّة ،ما هو
االندية والمنتخبات ّ
السبب؟
ّ
 حرصي على الحضور لمختلفاألندية هو من باب محبتي لجميع األندية
السعوديّة ،باإلضافة إلى إعجاب كثير
ّ
من مشجعي األندية األخرى بأسلوب
تشجيعي ومطالبتهم لي بالحضور معهم في
مناسباتهم الرّياضيّة ،ولهذا فأنا لبّيت دعوة
الجّ ميع وحرصت على الحضور في مختلف
المحافل الرّياضيّة ،أمّا تشجيع المنتخبات
السعودية سواء في كرة القدم أو كرة اليد
ّ
فهو واجب وطني ينطلق من حبي للمملكة،
السعودي
ورغبة منّي في أن يظهر المشجّ ع ّ
في أبهى حلّة ،كما أحضر هذه األيام في
الكويت لمؤازرة نادي مضر في بطولة
الخليج لألندية لكرة اليد وأتمنّى أن ينجح
بتحقيق البطولة.
> ماهي األطقم التي تمتلكها
حال ّياً؟
 أملك عدد كبير من األطقم للمنتخبالسعودي ،وأندية النور ،ومضر ،والصفا،
ّ
والخليج ،واالتفاق ،والقادسيّة ،والنّصر،
والهالل ،والفيصلي ،باإلضافة لمنتخبات
قطر والبحرين من خالل األحداث الرّياضيّة
التي حضرتها.
> ماهي األحداث الرياضية التي
حضرتها؟
السعودي
 حضوري لمؤازرة المنتخب ّفي كأس العالم لكرة اليد  2015في قطر،
حيث عرفني الكثير من خالل تواجدي في
تلك البطولة ،واستمتعت كثير ًا باألجواء
الرّياضيّة هناك ،وحضوري لمؤازرة
السعودي في كأس آسيا 2019
المنتخب ّ
وأتحسر كثير ًا على عدم
ّ
في اإلمارات،
السعودي في
تمكّني من مؤازرة المنتخب ّ
كأس العالم  2018في روسيا.
> تصميم وخياطة مالبس
التّشجيع التي ترتديها والسفر
لمؤازرة الفرق مكلّف مادياً ،هل
تتلقى دعم ًا مادّي ًا من أحد لقاء هذه
المصاريف؟

> هل حصلت على أي تكريم سواء
السعوديّة أو من إدارات
من االتّحادات ّ
األندية؟
 -لم يحدث ذلك.

الكأس :حسين أبوتاكي
الشرايط)،
الشهير المعروف بـ (أبو ّ
> هاشم القالف ..المشجّ ع ّ
الشرقي من جزيرة تاروت
الساحل ّ
هو من قرية سنابس الواقعة على ّ
السعودية
بمحافظة القطيف ،والذي اشتهر بمؤازرته لألندية والمنتخبات ّ
في منافسات كرة القدم وكرة اليد بلباسه الفريد من نوعه وأسلوبه
المتميّز في التّشجيع.
في حوار مع صحيفة الكأس الرّياضيّة يعرّف القالف عن نفسه
السعودية ..كما
للجمهور وعن س ّر مؤازرته لمختلف األندية والمنتخبات ّ
الصعوبات التي يواجهها وعن
يفتح القالف قلبه لصحيفتنا عن أهم ّ
أجمل اللحظات في حياته كمشجّ ع ويكشف عن أمنيته بالتّواجد مع
السعودي في كأس العالم .2022
المنتخب ّ

الصعوبات التي
> ماهي أبرز ّ
تواجهها؟
الصعوبات الماديّة
 أبرز ما أعانيه هي ّالسفر
لتأمين تكاليف اللبس ،وتأمين تكاليف ّ
في المشاركات الخارجيّة باإلضافة للجهد
الكبير الذي يتطلبه التّشجيع بارتداء هذا
اللباس خاصة في األجواء الحارّة خاصة أن
أسلوبي في التّشجيع يعتمد على المؤازرة
على مدار ال 90دقيقة ،باإلضافة إلى طبيعة
عملي حيث أنّي أعمل في شركة حفريات
وطبيعة دوامي تتطلب أني أغيب لمدة شهر
متواصل وهذا ما يحرمني من الحضور في
كثير من المناسبات الرّياضيّة.
> ماهي أسعد اللحظات الرياضية
التي حضرتها؟
 أسعد حدث رياضيّ بالنّسبة لي هوتحقيق نادي النّور لكأس آسيا  2016في
األردن ،حيث لم تسمح لي إمكانيّاتي الماديّة
وقتها للتواجد مع الفريق منذ بداية البطولة
ولكن حين وصول الفريق للمباراة النّهائيّة
السفر لألردن
أمام الجّ يش القطري قرّرت ّ
بالسيارة قبل المباراة بيوم واحد ،وأتذكر
بر ًا ّ
حينها أن الالعبين تفاجئوا وفرحوا كثير ًا ومن
بينهم المحترف التّونسي أمين بلنور الذي ال
يزال يذكر حتى اليوم تواجدي مع الفريق في
ذلك اللقاء والحمدلله أن النّور في النّهاية تمكّن
من تحقيق اللقب الغالي التي كان لها طعم
خاص أمام فريق قويّ ومدجج بالنّجوم.
> رسالة توجهها للقائمين على
السعوديّة وروابط المنتخبات؟
الرّياضة ّ
 أتمنّى أن يتم منحي الفرصة لكي أتمكّنالسعودية
من مؤازرة المنتخبات واألندية ّ
خارجياً ،لتحقيق ذلك أحتاج للدعم المادّي
لتغطية التّكاليف والتّنسيق مع عملي للحصول
على االستئذانات الالزمة ،حيث أني في كثير
من األحيان ضحيت وتم الخصم من راتبي
السعوديّة.
ألتواجد مع األندية والمنتخبات ّ
> أمنية تتمناها؟
الشخصي أتمنّى أن
الصعيد ّ
 على ّتتحسن ظروفي الماديّة ويكون لي سكن
مستقل حيث أني أسكن حالي ًا مع زوجتي
وأبنائي في قسم صغير في منزل والدي
وراتبي الحالي ال يؤهلني حتى للحصول على
السكن نظر ًا لتدني
قرض جيد من البنك لتملّك ّ
الراتب.
الصعيد الرّياضي أتمنّى أن يتم
أمّا على ّ
دعوتي بشكل رسمي للحضور مع رابطة
السعودي لمؤازرته في كأس العالم
المنتخب ّ
 2022في قطر وألحظى بنفس الدّعم الذي
يحصل عليه أعضاء الروابط حالياً.
> كلمة أخيرة؟
 أشكر صحيّفة الكأس برئاسة األستاذحسن آل قريش على تميّزها الدّائم في تغطية
وخاصة كرة اليد ،كما
ّ
األحداث الرّياضية
الشكر على هذه
أشكرك األخ حسين جزيل ّ
المبادرة ،وعلى منحي هذه الفرصة ألول
مرّة للتعبير عن مشاعري وإيصال صوتي
للمسؤولين.
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ورشة العمل( .الكأس)

سحب قرعة الدّ وري الممتاز
لناشئين اليد بحضور
منسوبي األندية

مراسم التتويج( .الكأس)

الشباب وأبها يتقامسان
تايكواندو ّ
السعودي
السوبر ّ
كأس ّ
الكأس  -مصطفى إبراهيم
السعودي للتايكواندو
> اختتم االتّحاد ّ
أمس موسمه الرّياضي ،بإقامة بطولة
السوبر
المملكة لألندية الـ ( )42على كأس ّ
السعودي بمشاركة ( )403العب ًا يمثلون
ّ
( )42نادياً ،وتوّج األبطال رئيس االتّحاد
العميد شداد العمري بحضور أعضاء
الشباب
مجلس اإلدارة و رئيس نادي ّ
والترجي خالد البلطان وحسين الدار
الشخصيات الرّياضيّة
والعديد من ّ
،وجرتالمنافسات على صالة وزارة الرّياضة
(الصالة الخضراء).
ّ
بالرّياض
الصراع على
الشباب ّ
وحسم فريق ّ
صعيد الكبار ونال الكأس بالمركز األول
ب ( )737نقطة و( )5ذهبيات ،وجاء الهالل
وصيف ًا للبطل ب ( )312نقطة و ذهبيّتين،
وحلّ الوحدة ثالث ًا ب ( )231نقطة وذهبيّة
واحدة ،وفريق أبها رابع ًا ب ( )185نقطة،
وحصل فريق النّجوم على جائزة الفريق
المثالي.
الشباب غرّد فريق أبها (زعيم
وفي فئة ّ
بالصدارة متربّع ًا على
ّ
الجّ نوب ) وحيد ًا
القمة ب ( )464نقطة و( )3ذهبيّات ،وحلّ وج
ثاني ًا ب ( )313نقطة وذهبيّة ،والهالل ثالث ًا
ب ( )261نقطة وذهبيتيّن ،والفرع رابع ًا ب
( )236نقطة وذهبي ّة وحصل فريق الوطن
على جائزة الفريق المثالي.
الشخصيات المميّزة
تم تكريم عدد ًا من ّ
في الموسم الرّياضي بدء ًا من نائب رئيس
االتّحاد سابق ًا والحكم األولمبي أبوبكر
كردي نظير ماقدمه من جهود وخدمات
السعوديّة والتّشريف القارّي
للرياضة ّ
والدّولي ،كما تم منح جائزة المرأة القياديّة
لحكمة التايكواندو سحر مؤمنة وتكريم
مدرب نادي الرائد المخضرم علي العيسى
لجهوده الطويلة التي بذلها خالل مشواره،
حيث أدخل اللعبة في ( )14نادي على مدى

فارس
الجنوب أبها
ّ
ال للتفوق
بط ً
العام

التّ ميز
للترجي
والسميح
ّ
األعلى
تصنيف

أكثر من ( )40عاماً ،وأفضل العبة مرام
اليحياء ،وجائزة أفضل حكم للدّولي غازي
الغانم ،والحكم واعد لعبدالرحمن العمري،
وإداري لعلي اليامي (وج) وأفضل إداريّة
نجود إمام ،وأفضل حكم تايكواندو من
العنصر النسائي أروى حسن ،وأفضل
( )3مدربين في الموسم الرّياضي مشعل
الدوسري (الهالل) ،خالد الدهيمي (الفرع)،
منصور عسيري (أبها) وأفضل مدربة ريم
توشح أفضل العب في الموسم
أبوبكر ،فيما ّ
الشباب
الرّياضي فهد السميح من نادي ّ
الذي حصل على أعلى تصنيف دولي من
السعوديين .
ضمن الالعبين ّ
وتم خالل الحفل الختامي تكريم أصحاب
الصدارة في الموسم الرّياضي ،حيث
ّ
حصل نادي أبها على كأس التّفوق العام
للكاروقي بعد صدارته للموسم الرّياضي
بعدد ( )90نقطة محطم ًا لألرقام القياسيّة
السابقة ،وعلى صعيد البومسي نال الترجي
ّ
كأس التميّز العام بعدد ( )60نقطة متجاوز ًا
منافسيه بفارق كبير بعد حصده لجميع
الصدد هنّأ
بطوالت البومسي ،وفي ذات ّ
السعودي
رئيس مجلس إدارة االتّحاد ّ
للتايكواندو جميع الفرق المشاركة من
إداريين ومدربين والعبين وجميع الحكّام
واللجان على نجاح الموسم الرّياضي
موضح ًا أن الجّ ميع استحق التّكريم لما
قدموه من جهد كبير وعمل رائع ساهم في
مؤشر المنافسة وزيادة أعداد الالعبين
رفع ّ
الضعف خالل هذا الموسم
والمشاركين إلى ّ
الرّياضي ،الذي كان نتاجه تفوق خارجي
السعودي بحصوله على ميداليّات
للمنتخب ّ
ال من الجّ ميع بذل المزيد من
دوليّة متأم ً
العطاء ،موجه ًا شكره وتحياته لجميع رؤساء
األندية التي تزيد عن ( )70نادي لمساهمتهم
في إنجاح الموسم الرّياضي ،وكذلك
ألعضاء مجلس إدارة االتّحاد على تواجدهم
الدّائم في الحدث .

الكأس -مصطفى إبراهيم
> عقدت اللجنة الف ّنيّة للمسابقات والبطوالت في االتّحاد
السعودي لكرة اليد ورشة عمل مع أندية الدوري الممتاز لدرجتي
ّ
والشباب للموسم الرّياضي المقبل 2023-2022م،
الناشئين ّ
السبت في مدينة األمير نايف بن عبد العزيز
وذلك صباح أمس ّ
الرّياضيّة بالقطيف .وبدأت ورشة العمل التي ترأسها عضو
مجلس إدارة االتّحاد األستاذ فاخر غاشي بحضور أعضاء
اللجنة الف ّنيّة ،ومنسوبي األندية بتقديم التّهنئة لألندية التي
الصعود لمصادف أندية الدّوري الممتاز للناشئين،
شملتهم قرار ّ
مع التّأكيد على اهتمام االتّحاد بهذه الفئات .تم خالل االجتماع
تقديم مقترحات األندية للموسم القادم ،كما تم شرح آلية ونظام
بطولة الدّوري الممتاز للشباب ،الذي سيستمر كما هو معمول
به في الموسم المنصرم ،وشرح آلية بطولة الدوري الممتاز
للناشئين بنظامه الجديد ،وذلك بعد أن تم زيادة عدد الفرق من
 10إلى  16فريق .أجريت قرعة الدّور التّمهيدي من بطولة الدّوري
الممتاز لدرجة النّاشئين ،إذ ضمت المجموعة األولى فرق (النور
– الخليج – الهدى – الوحدة – االبتسام – العمران – الحزم
 حراء) ،فيما ضمّت المجموعة الثّانية فرق (مضر – األهلي –القارة – المحيط – الصفا – الترجي – القادسية  -الهالل).

طائرة القوات بطال لكأس
( وطن واحد ) الفلسطينية
الكأس -عبداهلل أمين
> بحضور نائب رئيس االتحاد العربي للكرة الطائرة نائب
رئيس االتحاد األردني  ،العميد جهاد قطيشات اختتمت في صالة
قصر الرياضة بمدينة سلفيت بطولة كأس الكرة الطائرة ( وطن واحد
) والتي تقام برعاية رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانـم ،
والفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية  .وجمع
اللقاء النهائي فريقي جيوس والقوات حيث حظي اللقاء بحضور
جماهيري كبير ساند الفريقين منذ إطالق صافرة حكم اللقاء والذي
انتهى لصالح فريق القوات بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوطين  .وعقب
الختام تم تتويج الفريقين وحكام اللقاء في أجواء عربية جميلة هي
االولى التي تقام في فلسطين بتنظيم ودعم ومتابعة مباشرة من قبل
رئيس االتحادين العربي والكويتي الدكتور عبدالهادي الشبيب  .كما
قدم رئيس االتحاد الفلسطيني حمزة راضي شكره لجميع من ساهم
وسعى إلقامة هذه البطولة ونجاحها .

الكويت الكويتي يعزز صفوفه في اآلسيويّة لتدارك اإلخفاق في الخليجيّة

هاشم دينامو بوخاريست الرّوماني  :أنا ممنوع من دخول مصر

الكأس رمزي بن طاهر

الكأس رمزي بن طاهر

> ضمن استعداداته لبطولة آسيا لألندية التي تحتضنها مدينة حيدر آباد الهندية من  22إلى
 30يونيو الحالي ،قام نادي الكويت الكويتي بتعزيز كتيبة الالعبين المحترفين لديه من خالل التّعاقد
مع الظّ هير األيمن الكوبي لنادي بورتو البرتغالي بيدرو فالداز ،وكذلك العب الدّائرة الكوبي البرتغالي
لنادي بنفيكا البرتغالي آليكسيس بورجيس هيرنانديز .وللتذكير فيضم الفريق الكويتي الذي يدرّبه
المدرّب البرتغالي باولو بيريرا كل من( :الظّ هير األيسر للمنتخب القطري فرانكيس مارزو ،والظّ هير
األيمن البرتغالي آنخل هيرنانديز) ،وقد تم التّخلي عن العب الدّائرة المونتينيغري فوك الزوفيتش
السعودي خالل الدّور نصف النّهائي لبطولة األندية
بعد تعرّض الفريق للخسارة أمام نادي مضر ّ
الخليجيّة ،ويسعى الفريق الكويتي من خالل هذه التّعزيزات لتدارك اإلخفاق التّتويج اآلسيوي بما
يسمح للفريق بالتّأهل ألول مرّة في تاريخه لبطولة العالم لألندية سوبر غلوب خالل شهر أكتوبر القادم
بالمملكة العربيّة السعوديّة.

> ٍأكد العب الدّائرة الدّولي لمنتخب مصر و نادي دينامو بوخاريست الرّوماني محمد
ممدوح هاشم من خالل تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر ،بأنّه لم يتواصل معه أي
طرف مسؤول من نادي الزمالك ولم يُعرض عليه موضوع العودة لصفوف الفريق خالل
الفترة المقبلة.
السابق للزمالك بأنّه ممنوع من دخول
لكن الغريب في الموضوع هو تأكيد الالعب ّ
مصر وهو ما مثّل صدمة كبيرة للجمهور المصري خاصة أن المنتخب المصري مُقبل
خالل األسابيع القليلة القادمة على تنظيم بطولة إفريقيا لألمم لكرة اليد ،ويعتبر ممدوح
من الالعبين األساسيين في المنتخب.

تدعيمات قوية للكويت( .الكأس)

محمد ممدوح هاشم( .الكأس)
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الكأس مع اصحاب التصنيف االول عالميا شريف واحمد ( .الكأس)

شواطئ قطر تفوز على
أمريكا وتصل للدور الثّ اني
عالميّ ًا
الصاالت تألق بالكويت( .الكأس)
أخضر ّ

الصاالت إىل
أخضر ّ
نهائي غرب آسيا
الكاس  -متابعات
> تأهّ ل المنتخب الوطني األول
الصاالت ،إلى نهائي
لكرة قدم ّ
بطولة اتّحاد غرب آسيا الرّابعة
للرجال المقامة في دولة الكويت
الشقيقة ،بعد تغلّبه على نظيره
ّ
المنتخب العُماني بنتيجة  ،3-4في
اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي
النّصر الكويتي.
الصاالت)
وكان (أخضر ّ
افتتح أهداف اللقاء عن طريق
الالعب محسن فقيهي في الدّقيقة
التّاسعة ،ليعود الالعب نفسه
ويضيف الهدف الثّاني في الدّقيقة
السادسة عشر ،ليتمكّن المنتخب
ّ
العُماني من تسجيل هدفين ،ينهي

الكويت
٦
٣
لبنان

السعودية
٤
٣
سلطنة عمان

الشوط األول.
على أثرها الحكم ّ
الشوط الثاني تمكّن عبدالله
في ّ
مغربي من تسجيل الهدف الثّالث
لألخضر في الدّقيقة الخامسة،
ليعود المنتخب العُماني من تعديل
النّتيجة ،وفي الدّقيقة العاشرة
تمكن عبدالله مغربي من تسجيل
الهدف الرابع ،ليستمر اللعب حتى
أعلن نهاية المباراة بفوز األخضر
وتأهّ له للمباراة النّهائية.
هذا وسيخوض (األخضر) يوم
(االثنين) المقبل ،المباراة النّهائية
على كأس بطولة اتّحاد غرب آسيا
الرّابعة للرجال المقامة في دولة
الشقيقة ،عندما يالقي
الكويت ّ
المستضيف المنتخب الكويتي
الشقيق.
ّ

الكأس -عبداهلل أمين
الشاطئيّة،المكون
> واصل المنتخب القطري للكرة الطّ ائرة ّ
من (الثّنائي شريف يونس وأحمد تيجان) انتصاراته في
المجموعة الرّابعة من بطولة العالم التي تحتضنها العاصمة
اإليطاليّة روما .حقّق شريف وأحمد انتصارهم الثّاني على
التّوالي ،وذلك على ثنائي المنتخب اإلمريكي المكوّن من
الثّنائي (تايلور ساندر وتايلور كراب ) وبنتيجة شوطين مقابل
صفر بواقع  21-14ومن ث ّم  ،21-15ويسعى المنتخب
القطري (المصنّف أول عالم ّياً) إلى مواصلة انتصاراته في
البطولة ،التي ستتواصل حتى التّاسع عشر من يونيو الجّ اري،
حيث تنتظره مواجهة أخيرة عصر االثنين مع نظيره الفرنسي
المكون من (الثّنائي يوسف كرو وأرنو جوتييه رات) في ختام
مبارياته في دوري المجموعات  .وكان المنتخب القطري قد
توّج بوصافة جولة التفيا( ،الرجال والسيدات) ،ثالث الجّ والت
العالميّة التي ينظمها االتّحاد الدّولي للكرة الطّ ائرة.

العزاني يترأس اتّحاد
الطائرة اليمني خلف ًا
ّ
للمرحوم محسن صالح
الكأس -عبداهلل أمين

> تولّى األستاذ محمد حسين العزاني رئاسة مجلس
االتّحاد اليمني لكرة الطّ ائرة خلف ًا للمرحوم محسن صالح،
والذي انتقل الى رحمة الله قبل أسبوعين ،وكان العزاني يشغل
منصب نائب رئيس االتّحاد بجانب عضويته خالل المرحلة
السابقة في إحدى لجان االتّحاد العربي .
ّ

باريس سان جيرمان ونانت في ختام المشهد
الفرنسي لكرة اليد لهذا الموسم
الكأس  -رمزي بن طاهر

المدرب منير جاسم( .الكأس)

وصول مدرب طاولة الطرف
العراقي منير جاسم
ّ
الكاس  -مصطفى إبراهيم

> وصل مساء أمس مدرب كرة الطّ اولة لنادي الطرف
الرياضيّ الكابتن منير جاسم ،حيث ت ّم التّعاقد معه لتدريب
ال
العبي كرة الطّ اولة بنادي الطرف  ،ويحمل المدرب سج ً
مميزاً ،حيث كان العب ًا مميز ًا في منتخب العراق وحقق
إنجازات كثيرة أبرزها  :بطل العرب  ،1989بطل األندية
العربيّة  1990ودرب أيض ًا منتخبات :العراق ،األردن،
سورية ،ومحاضر دولي للمدربين في مقاطعة باير ميونخ
في ألمانيا منذ عام  2008حتى اآلن .
وأعرب المدرب فور وصوله عن شكره وتقديره إلدارة
نادي الطرف ممثلة برئيس النّادي سامي الدهام وأعضاء
مجلس اإلدارة على ثقتهم به واعد ًا بتقديم أفضل ما لديه،
متمني ًا التوفيق له ولجميع اللاّ عبين .

> سيجمع الليلة نهائي
كأس فرنسا لكرة اليد بين
فريقي باريس سانجرمان
الساعة
ونانت بداية من ّ
ال بتوقيت مكّ ة
العاشرة لي ً
المكرّمة ،وذلك في مباراة
ينطلق فيها الفريق الباريسي
بأفضليّة على الورق على
زمالء األسطورة الحيّة كيريل
الزاروف ،وقد حقّق باريس
سان جيرمان بطولة الدّوري
لهذا الموسم من خالل رقم
قياسي عالمي بتسجيله للفوز
في كل مباريات الدّوري
الثّالثين ،ليتوّج ببطولة الدّوري
التّاسعة في تاريخه ،والثّامنة
على التّوالي.
الجهة المقابلة فقد
في ّ
أعلن كيريل الزاروف الدّولي
المقدوني هو أحد رموز نادي
نانت الفرنسي اعتزاله للعب
نهائ ّي ًا في عمر  42سنة ،بعد

الليلة ختام الموسم الفرنسي( .الكأس)
مسيرة طويلة تقمص خاللها
أزياء عدّة فرق كبيرة في
العالم كزغرب الكرواتي طيلة
خمس مواسم 2002-2000
و،2010-2007فيسبريم
المجري طيلة خمس مواسم
 ، 2007-2002سيوداد ريال
اإلسباني لمدّة ثالث مواسم
من  2010لغاية ،2013
وبرشلونة اإلسباني خالل

أربع مواسم ،2017-2013
ليختتم مسيرته في نادي نانت
الفرنسي.
أين قضى خمس مواسم
بداية من 2017؟
قرّر بعدها مغادرة ميادين
كرة اليد كالعب ولينطلق في
نحت مسيرته كمدرّب للمنتخب
الشمالي في قادم
المقدوني ّ
االستحقاقات.
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دولي 17
إنتر ميالن يرغب في
التعاقد مع العب
ريال مدريد
الكأس  -توتو سبورت

من مباراة إيطاليا وإنجلترا في دوري األمم األوروبية( .الكأس)

رميونتادا مثرية حتسم مباراة هولندا أمام
بولندا ..وإجنلرتا تتعادل سلبي ًا أمام إيطاليا
الكأس  -سارة توفيق
> انتهت مباراة منتخب هولندا أمام
نظيره المنتخب البولنديّ  ،بالتعادل
اإليجابيّ  ،بنتيجة هدفين لكلٍّ منهما في
المواجهة التي أقيمت بينهم مساء أمس
السبت ،على ملعب «فينورد» ،ضمن
ّ
منافسات الجّ ولة الثّالثة للمجموعة
الرابعة بدور المجموعات دوري األمم
األوروبيّة.
وافتتح التّسجيل ماتي كاش ،لصالح
منتخب بولندا فى الدّقيقة  18من عمر
المباراة ،بعد تمريرة ناريّة من نيكوال
زالفيسكي.
ثم أضاف بيوتر زيلينسكي الهدف
الثّاني في الدّقيقة  ،49بعد تمريرة
مساعدة من برزيمسالف فرانكوفسكي.
ولكن في الدّقيقة  ،51تمكن المنتخب
الهولنديّ من تقليص الفارق ،بعد
تسجيله الهدف األول ،بأقدام اللاّ عب
دافي كالسين.

ثم بعدها بثالثة دقائق فقط ،أدرك
منتخب الطواحين هدف التّعادل عن
طريق دينزل دومفريس ،بعد تمريرة متقنة
من ممفيس ديباي.
وبهذه النّتيجة يتربع منتخب هولندا
على صدارة جدول ترتيب المجموعة
الرابعة برصيد سبعة نقاط ،بعد الفوز
على منتخب بلجيكا في الجّ ولة األولى،
والفوز على ويلز في الجّ ولة الثّانية،
والتعادل أمام بولندا في الجولة الثّالثة.
فيما يحتل منتخب بولندا المركز
الثّالث برصيد أربعة نقاط ،بعد الفوز
على منتخب ويلز في الجّ ولة األولى،
والخسارة من بلجيكا في الجّ ولة الثّانية،
والتعادل أمام هولندا في الجولة الثّالثة.
وفي نفس المجموعة التقى منتخب
بلجيكا مع منتخب ويلز ،وانتهت المباراة
أيض ًا بالتعادل اإليجابيّ بنتيجة هدف
لكلٍّ منهما.
حيث سجّ ل يوري تيليمانس هدف
التّقدم لمنتخب بليجكا ،في الدّقيقة .50
ولكن في الدّقيقة  86أدرك منتخب

ويلز هدف التّعادل عن طريق برينان
جونسون.
وبهذه النّتيجة يحتل منتخب بلجيكا
المركز الثّاني في ترتيب المجموعة
الرابعة التي يتواجد بها منتخب هولندا
وبولندا ،برصيد أربعة نقاط ،بينما يأتي
منتخب ويلز في المركز األخير برصيد
نقطة واحدة.
 التعادل السلبيّ يحسم مباراةإنجلترا أمام إيطاليا
حسم التعادل السلبيّ أحداث مباراة
إيطاليا وإنجلترا التي جمعت المنتخبين
على ملعب «مولينيو» ،مساء أمس
السبت ،ضمن منافسات الجولة الثّالثة
ّ
بدور مجموعات بطولة دوري األمم
األوروبيّة .2024-2022
وبذلك يتصدر منتخب إيطاليا جدول
ترتيب المجموعة الثالثة برصيد خمسة
نقاط بفارق نقطة عن المجر الوصيف،
فيما يأتي منتخب ألمانيا فى المركز
الثالث برصيد ثالثة نقاط ،ويتذيل منتخب
إنجلترا التّرتيب برصيد نقطتين فقط.

> كشفت صحيفة «توتو
سبورت» اإليطاليّة عن تفاصيل
مفاوضات نادي إنتر ميالن مع
العب نادي ريال مدريد اإلسباني،
ألفارو أودريوزوال.
حيث أكّدت الصحيفة اإليطاليّة
بأن اإلنتر يضع أودريوزوال
على رأس القائمة في حال
رحل ظهيرهم الهولنديّ دينزل
دومفريس.
الصحيفة بأن ريال
وأشارت ّ
مدريد سيطلب  20مليون يورو
للموافقة على رحيل اللاّ عب
لصفوف النيراتزوري.
وجدير بالذّكر أنّ النّادي الملكيّ
قد أعار صاحب الـ 26عاماً،
الصيف الماضي ،لصفوف فريق
فيورنتينا اإليطاليّ لمدة موسم
واحد.

مفاجأة ناريّة بشأن
مفاوضات باريس سان
جيرمان مع زيدان

الكأس  -موندو ديبورتيفو
> فجّ رت صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلسبانيّة أخبار ناريّة
بشأن مفاوضات نادي باريس
سان جيرمان الفرنسي مع زين
السابق
الدين زيدان المدرب ّ
لنادي ريال مدريد.
الصحيفة اإلسبانيّة
وأكّدت ّ
بأنّ زيدان يمتلك اتفاق مع
باريس سان جيرمان لتدريب
الفريق بعقد لمدة ثالث سنوات
واإلعالن الرسميّ سيكون في
نهاية شهر يونيو.
وترى إدارة النّادي الباريسيّ
بأن زيدان قادر على تحقيق
حلمهم المفقود الذي يسعون له
من سنين ،وذلك نظر ًا لخبرته
الكبيرة التي اكتسبها أثناء
تواجده كمدرب للميرنجي.

رسمياً ..ريال مدريد يعلن تعاقده مع تشواميني

ليفربول ينهي إجراءات تعاقده مع نجم بنفيكا

الكأس  -ريال مدريد

الكأس  -فابريزو رومانو

> أعلن نادي ريال مدريد رسمي ًا تعاقده مع العب الوسط الفرنسي أوريلين
تشواميني ،لمدة ست سنوات ،قادم ًا من صفوف فريق موناكو .وجاء في بيان النادي
الملكيّ ( :اتفق نادي ريال مدريد وموناكو على انتقال اللاّ عب أوريلين تشواميني ،الذي
سيرتبط بالنادي على مدى ستة مواسم مقبلة) .وأضاف :آالثالثاء المقبل 14 ،يونيو ،في
سيوداد ريال مدريد ،سيُقام حفل تقديم تشواميني كالعب جديد في ريال مدريد بعد
الفحص الطبيّ ) .وكان يريد نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاّ عب ،ولكن رغبة
الصفقة.
تشواميني في اللعب بقميص الميرنجي حسمت ّ

الصحفيّ اإليطاليّ فابريزو رومانو ،بأن نادي ليفربول اإلنجليزيّ قد أنهى
> أكّد ّ
إجراءات تعاقده مع األوروجويانيّ رادوين نونيز مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي.
ومن المقرر أن تكون مدة العقد خمس سنوات ،وسوف يسافر إلى ليفربول يوم اإلثنين
للخضوع للفحوصات الطبيّة ،ومن ثم توقيع عقده حتى يونيو .2027
وسيكلّف المهاجم األوروجوياني صاحب الـ 22عاماً ،خزينة ليفربول  80مليون يورو
لنادي بنفيكا ،بجانب  20مليون يورو كمتغيرات يجري دفعها من جانب الريدز ،في حالة
تحقيق اللاّ عب بطوالت وأرقام معينة مع ليفربول.

تشواميني العب وسط فريق ريال مدريد( .الكأس)

داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي( .الكأس)
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الكأس  -محمد الدواليبي

> القراءة هي غذاء العقل ،وكذلك الموسيقى والغناء هما غذاء الروح والفؤاد ،ويدرك فنانو الوطن
العربي أهمية هذا األمر ،وحاجة المتلقي للمزيد من الوجبات الدسمة التي تشبع حاجته وتلبي رغبته،
وتكون ألذ ما تكون عندما تقدم ساخنة في حفل غنائي على المسرح ويتفاعل الحضور مع نجومهم
المفضلين.

وجبة دمسة من الطرب تليب املتابعني

ليلة مختلفة لجمهور
الرياض مع حمزة نمرة
عودي في العاصمة الرّياض
ّ
الس
> عايش الجمهور ّ
ليل���ة مختلفة تملؤها الفرحة والحماس مع حفل حمزة
نمرة وفرقة كاريوكي على مسرح أبو بكر سالم ،والشك
الجمهور
أن أغنية «فاضي ش���وية» التي كان ينتظرها ّ
من حم���زة ،كان التّفاعل معها مختلف ًا وحرص األغلبية
على تصوير حمزة خالل أدائه لها وترديدها معه.
وأش���عل حمزة حم���اس الجمهور بعدم���ا أطلّ وهو
يحمل غيتاره خالل غنائه على المسرح ،وسط تصفيق
حار من الحاضرين وتصدر هاشتاغ (نمرة وكاريكوكي
ف���ي الرياض) األكثر ت���داو ًال على تويت���ر الممّ لكة وفي
مصر وعدد من الدّول العربيّة.
محمد هنيدي تفاعل مع الحفل الحاصل وكتب تعليق ًا
لمعالي المستشار تركي آل الشيخ (فاضي شوية نشرب
قه���وة في حتة بعيدة) ،وأيض ًا كان قد علّق هنيدي على
الحفل (ايه الجمال ده).

مفاج���آت ودخول مميز
تألق فيها تامر حسني
الجماهيريّ���ة الكبيرة
المصري صاح���ب ّ
ّ
> الفنّ���ان
تامر حس���ني ش���ارك جمهوره ومتابعيه عبر حس���ابه
على «انستغرام» ،فيديوهات جديدة لم يكشف عنّها من
قبل ،من حفل���ه الغنائيّ الذي أحياه منذ أيام في إحدى
جماهيري كبير،
ّ
الجامعات المصريّة ،وس���ط حض���ور
ّ
الذي تفاعل مع أغانيه وظل يرددها من ورائه.
كش���ف الفنّ���ان ع���ن كوبليه���ات جديدة م���ن أغنيته
«هدلعن���ي» والتي لم تطرح حتّ���ى اآلن رغم ترويجه لها
عبر حساباته بمواقع التواصل االجتماعيّ  ،وبمجرد أنّ
أعلن تامر عن الكشف عن أجزاء جديدة من أغنيته تفاعل
الحضور بصورة كبيرة وقام بالتصفيق له بحرارة.
في لقطة لم يتوقعها جمه���ور الحفل ،وكانت بمثابة
مفاجأة لهم ،وهي دخول المطرب العاطفيّ الحفل بمركبة
بالصاروخ الذي نزل منه على أرض المسرح.
ّ
أشبه

ليلتان من ليالي جـدة الحلوة تراقص معها الجمهور
على أحاسيس موضي ،وخديجة معاذ ،والحكمي ،ورعد
عبداهلل الينبعاوي _جدة-:
> ليلت���ان م���ن ليالي جدة على مس���رح بنش
مارك «ليالينا»  ،احياها الفنان ابراهيم الحكمي
والفنان���ة موضي الش���مراني ،ش���اركهم باليوم
االول الفنان���ة خديج���ة معاذ وف���ي اليوم التالي
الفنان رعد المولد ،وس���ادت اجواء الطرب طيلة
 5س���اعات الحفل ،لم يتوقف فيها الجمهور عن
التفاع���ل ،و ص���وت « الصاجات» مل���ىء ارجاء
المس���رح .وعب���ر الحكمي عن فرحت���ه بجمهور
ج���دة و وصفهم قائال «جمه���ور يخوف وعظيم»
اش���ارة منه على قوة التفاعل بينه وبينهم ،وفي
تصريح له لوس���ائل االعالم اش���ار الى انه يقوم
بتجهي���ز البوم منوع بي���ن الخليجي والمصري
والعراقي ،وقال اتمن���ى ان اقدم عمل من كلمات
معالي المستشار تركي ال الشيخ.
وف���ور اعت�ل�اء موضي الش���مراني المس���رح
اس���تقبالها جمه���ور ج���دة بحب وش���وق كبير،
واثارة الجمهور كعادتها بتش���جيعهم بجملتها

المعروف���ه «عط���ا ج���وه» ،وقالت ف���ي لقائها مع
االعالم « انا بين اهلي اليوم ،كلكم على راس���ي،
وراح اغان���ي عل���ى طلباتكم ،س���عيدة بتواجدي
بينكم لمدة يومين ،فخورة بكل ما اش���وفه اليوم
في موسم جدة»،
ام���ا خديجة معاذ عبرت ع���ن فرحتها بالغناء
في موس���م جدة وكما قالت «بين اهلي وناسي»،
كما اك���دت ان تقديمها لحفالت الس���عودية بين
موسم الرياض وجدة ما هو اال فخر لها.
وعبر الفن���ان رعد المولد ع���ن فرحته باقامة
اول حفل جماهيري له ،ش���كر فيه الجمهور على
حضورهم وتفاعلهم ،حيث غنى مجموعة منوعة
من االغاني منها «قله ،دار الهوى ،ضعفي محبه».
وشكر الفنانين موسم جدة والشركة المنظمة
بنش مارك ومعالي المستش���ار تركي آل الشيخ
لما يقدمه من دعم للفن السعودي.
يذكر ان هيئة الترفيه وموس���م جدة قدما ليلة
اضافية من الحفل وذلك بناء على طلب الجمهور
ال���ذي لم يحالفهم الحظ في ش���راء تذاكر الحفل
األول والتي تم بيعها منذ اول ساعة من طرحها.

ليليان نمري تُفاجئ
الجّ مهور بأغنية

كيف ردت أصالة على
مشاجرة حفلتها؟

> طرحت الممّ ثلة اللّبنانيّة ليليان
نمري أغنية بعنوان «الصبحية» على
يوتيوب ،من كلم���ات الممّ قل والكاتب
شربل كميل ش���عيا ،ألحان وتسجيل
وتوزيع األس���تاذ جوزيف عادل كرم،
وه���ي أغني���ة صباحيّ���ة عائليّ���ة من
إخراج باسم جابر.
عل���ى صعيد آخ���ر كانت ق���د ردّت
ليليان نمري على بعض األش���خاص
الذي���ن أطلقوا ش���ائعة وفاتها ،وذلك
عل���ى حس���ابها الخاص عل���ى موقع
التّواص���ل اإلجتماع���يّ  ،رافضة األمر
بشكل قاطع ومعبّرة عن غضبها.
إذ كتبت( :حدا يتواصل مع هالبال
ضمير من اي نوع هالبشر ،مفكر ما في
ورايي اخوة ومحبين ،الظاهر عاملي
بلوك اتصرفوا ،ان���ا مش زعالنة انو
موتن���ي انا مقهورة ع���ا رفيقتي اللي
ركضت متل المجنونة عالبيت).

> بعد تداول رواد موقع تويتر عدة
تغريدات ع����ن حدوث مش����اجرات أمام
مدخ����ل حفل النّجمة أصال����ة الذي أقيم
الجمعة في الكويت تسببت في
مس����اء ّ
احتجازها ،كما أدخلت س����يارتها ألكثر
من س����اعة ،مع تهدي����دات بإلغاء الحفل
بالكامل ،ردت النّجمة بتأكيد أن الحفل
الس����لطنة وقالت إنها
كان مزيج���� ًا من ّ
الجماهير .أصالة
اس����تمتعت بأج����واء ّ
نش����رت صورة من إطاللتها في الحفل
وعلّق����ت عليها عب����ر حس����ابها بموقع
انستغرام قائلةً( :حفله فيها دفى وفيها
س����لطنه وفيها حالوه وحلوين النّاس
اللي فيها ..الجوّ أمس كان جوّ ) .وشهد
الحفل مفاج����أة للنّجمة الكويتيّة نوال،
حي����ث حرصت عل����ى تقدي����م أغنية لها
كما فعلت س����ابق ًا مع النّجمة أحالم في
اإلم����ارات ،وقالت أصال����ة( :نوال تغني
وتفكر ...سهل الذي تغنيّه ،لكنه صعب).
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شوية كالم
> يس����دل الستار مس����اء اليوم االحد على
بطول����ة األندية الخليجي����ة لكرة الي����د بالمباراة
النهائي����ة التي تجمع فريق����ي النجمة البحريني
ومضر السعودي.
النهائ����ي الخليجي يحمل ف����ي طياته الكثير
والكثي����ر ،فالنجمة يبحث عن النجمة السادس����ة
ونجمه الصياد يس����عى ألول بطولة خليجية على
مس����توى األندية في تاريخ����ه الكبير ،أما مضر
بشراسته فيسعى هو االخر للتتويج بأول بطولة
عل����ى الصعيد الخليجي ،فلمن س����تكون الكلمة
األخيرة؟.
نتمنى أن تكتمل جمالية المش����هد الخليجي
بنهائي يليق بس����معة اللعبة ،وان تكتمل صورة
التنظيم لألش����قاء الكويتيين ف����ي أن يكون هذا
النهائي هو مسك الختام.
اخر الكالم :
يمكن ألي شخص التعامل مع النصر  ،فقط
األقوياء يمكنهم ان يتحملوا الهزيمة(..هتلر)

> إذا س���ألتني عم���ا إذا كنت
أرى فريقًا ف���وق البقية  ،أعتقد أن
أيضا  ،إذا
األرجنتي���ن .البرازي���ل ً
لم أذكرهم  ،فس���يكون الصحفيون
ضدي في كل مكان .هم فوق البقية.
لويس إنريكي

> إدارة األهل���ي تقرر عمل تيفو للجماهير في المباراة المصيرية
القادمة أمام الرائد في الجوهرة
> »خسارة نهائي األبطال أمام
مدريد ستعيقني عن تحقيق الكرة
الذهبية رغم تقديمي ألداء جيد».
حممد صالح

يحيى بن محمد

@yahyaragabi
} النّجاح الحقيقي للذين يرون المحاوالت والصعوبات بنظرة
إيجابيّة وتفاؤل وحسن ظن بالله

> الزال الم���درب الس���عودي
الش���اب س���عد الش���هري يُق���دم
نجاح���ات متواصلة في مس���يرته
التدريبي���ة مع منتخباتن���ا الوطنية
في الفئات الس���نية طوال سنوات
ماضي���ة حقق فيها ع���دة انجازات
نفتخ���ر بكونه���ا تحقق���ت على يد
كادر سعودي ش���اب مؤهل يقوده
الشهري ..
نجاحات متواصلة وأرقام كبيرة
حققها س���عدنا  ،وال ننس���ى تميز
منتخباتن���ا في المحاف���ل العالمية
ومقارع���ة كب���ار آس���يا ف���ي عدة
سنوات ..
وبالتأكي���د ف���إن س���عد يحظى
بإش���ادات كبي���رة م���ن المتابعين
الرياضيين كونه الرقم الصعب في
التدريب في المملكة بأرقامه الحالية
والسابقة إال أن المتأزمين مازالوا
يوجهون أصاب���ع النقد تجاهه وال
نعل���م هل ه���ي من داف���ع محاربة
الناج���ح أو بتصنيفات عقلية عفى
عليها الزمن  ،فال يرون إال األخطاء
( البسيطة ) إن وجدت  ،ويحاولون
تضخيمها وسط استهجان العقالء
م���ن طرحه���م المتأزم س���نوات ،
ومحارب���ة أليقونة النجاح التدريبي
متمثلة في الشهري ..
رغ���م كل ذل���ك فس���عد الزال
يسعدنا بأرقامه ويقودنا لنجاحات
كبيرة ومتواصلة مستمد ًا قوته بالله
ثم بثقته بنفس���ه ودعم المسؤولين
وثقته به س���نوات طويل���ة  ،ونحن
الزلنا ننتظ���ر الكثي���ر والكثير من
الش���هري وننتظر أرق���ام جديدة ،
وبالتأكي���د فال وج���ود بين العقالء
لفكر المتأزمين ونقدهم المتخلف ..
وفي النهاية س���عد سيس���عدنا
بإذن الله ..

إبراهيم بن خلف الزهراني

A-Bin-Dakhil
ال
} الهالل هو أن تفرح أكثر ال أن تحزن ،في الهالل يجب أن تعمل عم ً
صحيح ًا يؤهلك لقيادة الكيان وإال تأكّد بأنّ أيامك معدودة
ه����ل ل����ك أن تتخيل بأن فهد ب����ن نافل الزال يتع����رّض لإلنتقادات رغم
ماحقّق الهالل لدى جمهوره أو ًال وثاني ًا وثالثاً.

زاوية قائمة
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> اتفق ريال مدريد ونادي موناكو على انتقال الالعب أوريلين تشواميني ،الذي سيرتبط بالنادي على مدى ستة مواسم مقبلة.
بيان رسمي  ..الثالثاء المقبل 14 ،يونيو ،في تمام الساعة  12:00في سيوداد ريال مدريد ،سيُقام حفل تقديم أوريلين تشواميني كالعب جديد
في ريال مدريد بعد الفحص الطبي.

