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 660طالب ًا في الدورة الرياضية للجامعات

بدول مجلس التعاون الخليجي
�أك��د مدير ال��دورة الريا�ضية
الثامنة جلامعات دول جمل�س
ال��ت��ع��اون والتعليم العايل
د���.س��ل��م��ان ح��اج��ي ان ع��دد
الطالب امل�شاركني يف الوفود
الريا�ضية بلغ  660طالب ًا
ي�شاركون يف ع�رشة �ألعاب وان
العدد قابل للزيادة يف حالة
ا���ض��اف��ة اجل��ام��ع��ات لبع�ض
االلعاب ،وا�ضاف ان الكويت
ا�ستعدت جيد ًا الحت�ضان هذه
الدورة التي جتمع ابناء دول
جمل�س ال��ت��ع��اون بعد غيبة
طويلة يف دورة ريا�ضية تعيد
الرتابط والتعارف بني اال�شقاء
واكت�ساب اخلربات واالحتكاك
من اللقاءات الريا�ضية وابراز
وج��ه ال��ك��وي��ت احل�����ض��اري يف
التنظيم واالدارة ل��ل��دورات

• د .سلمان حاجي

الريا�ضية وح�سن اال�ستقبال
وال�ضيافة للوفود الريا�ضية
ال�شقيقة على ار���ض ال�صداقة
وال�������س�ل�ام ،وت���ق���دم حاجي

رياضة

www.alshahedkw.com

خادم الحرمين يكرم الالعبين

الحاصلين على ميداليات أولمبية

بالنيابة عن نف�سه وعن اللجان
العاملة ب��ال��دورة بخال�ص
ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر ال��ى �سمو
رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�شيخ
ج��اب��ر امل��ب��ارك على رعايته
ل��ل��دورة واالهتمام بال�شباب
ك��م��ا ا���ش��ك��ر ك��اف��ة ال����وزارات
والهيئات امل�شاركة باللجنة
املنظمة العليا والعمل على
اجن����اح ال������دورة ،وا���ض��اف
ان الهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب بقيادة
الدكتور علي امل�ضف والدكتور
ح�سني املكيمي رئي�س اللجنة
املنظمة يبذلون جهدا كبريا من
اجل حتقيق النجاح املن�شود،
و�شكر رجال ال�صحافة واالعالم
على تعاونهم ال�صادق من اجل
�إبراز هذه الدورة وجناحها.

مهمة أوزبكية صعبة ألهلي جدة على أرض باختاكور

قمة سعودية -قطرية تجمع الهالل
والدحيل في الرياض

منح خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
العبي املنتخب ال�سعودي احلا�صلني
على ميداليات �أوملبية بدورة الألعاب
الأوملبية الثالثة لل�شباب التي �أقيمت
يف الأرجنتني ،و�سام امللك عبدالعزيز
من الدرجتني الأولى والثانية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال امللك يف
مكتبه بق�رص اليمامة يف الريا�ض،

• امللك سلمان أثناء تكرمي لالعبني

الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
بن عبدالعزيز ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة ال��ع��ام��ة للريا�ضة رئي�س
اللجنة الأوملبية العربية ال�سعودية،
و�صاحب ال�سمو الأمري فهد بن جلوي
ب��ن عبدالعزيز ب��ن م�ساعد رئي�س
الوفد ،والالعبني و�أع�ضاء الأجهزة
الفنية والإداري��ة امل�شاركني بدورة
الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة لل�شباب يف

الأرجنتني.
وه��ن���أ خ��ادم احل��رم�ين ال�رشيفني،
اجلميع بهذا الإجناز الأوملبي ،متمني ًا
لهم التوفيق لرفع ا�سم اململكة عالي ًا
يف خمتلف امل�شاركات الريا�ضية
العاملية املقبلة.
وقد تف�ضل خادم احلرمني ال�رشيفني،
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ،مبنح و�سام امللك عبدالعزيز

من الدرجة الأول��ى لالعب الكراتيه
احلا�صل على ميدالية ذهبية �أوملبية
حممد بن عاي�ض الع�سريي ،وو�سام
امللك عبدالعزيز من الدرجة الثانية
لالعبني احلا�صلني على ميداليتني
برونزيتني ،لكل من الع��ب �ألعاب
ال��ق��وى حممد ب��ن دحيم املعاوي،
والع��ب رفع الأثقال علي بن يو�سف
العثمان.

االحتجاجات تنهمر
في الجولة الـ 23
بالدوري السعودي
• جانب من تدريبات أهلي جدة

يخو�ض ن��ادي الهالل ال�سعودي
مواجهة قوية ومثرية �أمام �ضيفه
الدحيل القطري اليوم على �ستاد
جامعة امللك �سعود يف الريا�ض
يف اطار اجلولة الثانية ملباريات
املجموعة الثالثة من مناف�سات
دور املجموعات ل��دوري �أبطال
�آ�سيا.
ويلتقي يف املباراة الثانية �ضمن
ذات املجموعة اال�ستقالل الإيراين
مع العني الإم��ارات��ي على �ستاد
�آزادي يف طهران.
ويت�صدر الدحيل ترتيب املجموعة
بر�صيد  3نقاط من مباراة واحدة،
ب��ف��ارق الأه����داف �أم���ام الهالل،
يف ح�ين ال ي���زال ر�صيد العني
واال�ستقالل خالي ًا من النقاط.
وت���ق���ام اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة من
م��ن��اف�����س��ات امل��ج��م��وع��ة ي���وم 8
�أبريل ،حيث يلتقي الدحيل مع
العني يف الدوحة ،واال�ستقالل مع
الهالل يف الدوحة.
وكان الربتغايل روي فاريا مدرب
الدحيل ا�ستبعد الثنائي املعز
علي ،هداف ك�أ�س �آ�سيا ،2019
وعا�صم مادبو العب خط الو�سط
من قائمة الفريق ب�سبب الإ�صابة.
وق���ال �سلطان ال�بري��ك الظهري
الأي����سر للفريق� ،إن الدحيل
يريد �أن يظهر ب�صورة مغايرة
عن املو�سم املا�ضي ،ويوا�صل
م�سريته يف �أكرب بطوالت القارة

الآ�سيوية.
و�أكد الربيك« :احلمد لله ،ا�ستطعنا
�أن نحقق البداية املثالية لنا يف
م�شاركتنا الآ�سيوية ،وجنحنا يف
حتقيق االنت�صار االول على فريق
اال�ستقالل الإيراين «� - 3صفر» وهو
ما مينحنا الثقة ملوا�صلة الأداء
اجلاد وحتقيق النتائج املطلوبة
منا والظهور ب�شكل �أكرث قوة من
م�شاركتنا املا�ضية التي توقفت
عند دور الثمانية وبالت�أكيد منلك
من الطموحات والإمكانيات ما
يجعلنا ن�سري ب�شكل مميز يف هذه
الن�سخة».
و�أ�ضاف الربيك« :الدحيل يتواجد
يف جم��م��وع��ة ق��وي��ة ت�ضم �إل��ى
جانبه �أندية �سبق لها الفوز بلقب
البطولة وه��ذا الأم��ر �سيزيد من
�إ�رصارنا على ت�سجيل ا�سمنا من
الفرق املت�أهلة للدور التايل من
املناف�سة».
و�أك��د عا�صم مادبو الع��ب و�سط
الفريق الذي �سيغيب عن مباراة
الهالل ،عن دعمه الكامل لالعبي
الفريق يف مواجهتهم ،وعن ثقته
الكبرية يف زمالئه ويف قدرتهم
على ال��ع��ودة للدوحة بنتيجة
�إيجابية.
وق����ال ع��ا���ص��م« :ال��دح��ي��ل مبن
ح�رض ،وبالت�أكيد الفريق لن
يت�أثر بغياب �أي العب ،واحلمد
لله منلك العبني مميزين ميلكون

القدرة على �صناعة الفارق ،والآن
نحن �أمام مواجهة مهمة للغاية
وزم�لائ��ي ق���ادرون على اخلروج
بنتيجة �إيجابية فيها».
ويف املجموعة الرابعة يطمح
ن����ادي الأه���ل���ي ال�����س��ع��ودي يف
موا�صلة البداية القوية عندما
يتقابل خارج ملعبه مع باختاكور
الأوزبكي يوم الثالثاء على �ستاد
باختاكور يف ط�شقند.
ويلتقي يف املباراة الثانية �ضمن
ذات املجموعة ال�سد القطري مع
�ضيفه بري�سيبولي�س الإيراين على
�ستاد جا�سم بن حمد يف الدوحة.
ويت�صدر الأهلي ترتيب املجموعة
ب��ر���ص��ي��د  3ن��ق��اط م��ن م��ب��اراة
واح���دة ،ب��ف��ارق الأه����داف �أم��ام
بري�سيبولي�س ،يف حني ال يزال
ر�صيد باختاكور وال�سد خالي ًا من
النقاط.
وتقام اجلولة الثالثة من مناف�سات
املجموعة يوم � 9أبريل ،حيث
يلتقي بري�سيبولي�س مع الأهلي
يف طهران ،وباختاكور مع ال�سد
يف ط�شقند،وكانت اجلولة الأولى
�شهدت فوز الأهلي على ال�سد 0-2
يف ج��دة وبري�سيبولي�س على
باختاكور  0-1يف طهران.
وي�شار �إلى �أن الفريقني احلا�صلني
على املركزين الأول والثاين يف
كل جمموعة يح�صالن على بطاقتي
الت�أهل �إلى دور الـ.16

�سجلت اجلولة  23لدوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني،
ظاهرة غري م�سبوقة،فقد �شهدت اجلولة قيام � 4أن��دي��ة بتقدمي
احتجاجات �ضد الفريق املناف�س 3 ،منها ب�سبب �إج��راءات ت�سجيل
بع�ض الالعبني ،وواحد ب�سبب �أخطاء التحكيم.
وكانت البداية يوم اجلمعة املا�ضي ،عندما تقدم نادي الهالل باحتجاج
�ضد م�شاركة العب الوحدة حممد القرين مع فريقه يف املباراة التي
فقد فيها الهالل نقطتني ثمينتني ،بعدما انتهت بالتعادل ،1-1حيث
مت ت�سجيل القرين يف ك�شوفات فريقه كالعب ٍ
هاو خارج فرتة ت�سجيل
املحرتفني.
وعزف الفيحاء على وتر الهالل ،واحتج على م�شاركة املهاجم نا�رص
ال�شمراين يف مباراة احتاد جدة ،لل�سبب نف�سه.
و�شهد يوم اجلمعة �أي�ضا تقدمي نادي االتفاق احتجاج ًا على البولندي
توما�س مي�سيال حكم مباراة فريقه مع الن�رص والتي �شهدت رميونتادا
قاتلة من فريق الن�رص ،قلب بها ت�أخره بهدفني �إلى فوز �صاعق 3
.2ويوم ال�سبت املا�ضي ويف ختام مبارايات اجلولة ،احتج فريق احلزم
على م�شاركة احلار�س عبدالله العوي�شريمع �أحد يف املباراة التي
انتهت  ،1-1لنف�س �سبب احتجاج الهالل والفيحاء.

بن تركي اعتمد التشكيل الجديد لمركز التحكيم الرياضي
اعتمد الأم�ير عبدالعزيز بن تركي ،رئي�س
اللجنة الأومل��ب��ي��ة العربية ال�سعودية،
الت�شكيل اجلديد ملجل�س �إدارة مركز التحكيم
الريا�ضي ال�سعودي.
وجاء الت�شكيل اجلديد ملجل�س �إدارة مركز
التحكيم الريا�ضي ال�سعودي ،على النحو

موسى أغلى األجانب وعسيري والشهراني يتصدران المحليين

 350مليون يورو القيمة السوقية للدوري السعودي
ت�صدر النيجريي �أحمد مو�سى ،مهاجم فريق
الن�رص ال�سعودي ،قائمة الالعبني الأعلى
قيمة ت�سويقية يف دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني ،بعدما بلغت قيمته
 15مليون يورو.
واحتل متو�سط ميدان الأهلي عبدالفتاح
ع�سريي ،ومدافع الهالل يا�رس ال�شهراين،
املركز الأول على الئحة �أعلى الالعبني
ال�سعوديني من حيث القيمة ال�سوقية.
وبلغت القيمة ال�سوقية جلميع الالعبني
يف ال���دوري ال�سعودي  354مليون ًا و49
�ألف يورو ،حيث �سيطر العبو الأهلي عمر
ال�سومة ،ودج��ان��ي��ن��ي ،وب��اول��و دي��از،
على املراكز من اخلام�س �إلى ال�سابع يف
القائمة.
و�سيطر ثالثي الهالل �سيبا�ستيان جيوفينكو،
وبافيتيمبي غوميز ،و�إدواردو ،على املراكز
من العا�رش �إلى الثاين ع�رش.
وت�صدر قائمة �أعلى  20الع ًبا قيمة �سوقية،
يف ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني� ،أحمد
مو�سى بقيمة  15مليون يورو ،وحل زميله
جوليانو دي باوال ،يف املركز الثاين بـ12
مليون ًا و� 500ألف يورو ،وحل جوزيف دي
�سوزا العب الأهلي ،يف املركز الثالث بـ12
مليون يورو.

وجاء جاري رودريغيز العب احتاد جدة،
يف املركز الرابع بقيمة �سوقية  9ماليني
ي��ورو ،فيما احتل ال�سوري عمر ال�سومة
املركز اخلام�س بـ 7.5ماليني يورو ،وزميله
دجانيني تافاري�س يف املركز ال�ساد�س
بـ 7ماليني يورو ،وباولو دياز يف املركز
ال�سابع ب��ذات القيمة ال�سوقية ،كما حل
�أندري كاريلو العب الهالل يف املركز الثامن
بقيمة �سوقية  6ماليني يورو.
واح���ت���ل امل���رك���ز ال��ت��ا���س��ع �أليك�سندر
بريجيفيت�ش ،العب االحتاد بقيمة �سوقية 6
ماليني يورو ،وجاء �سيب�ستيان جيوفينكو
يف املركز العا�رش بقيمة �سوقية  6ماليني
يورو.وحل الدوري ال�سعودي املمتاز لكرة
القدم ،يف املركز ال�ساد�س عامل ًيا ،يف
القيمة ال�سوقية النتقاالت الالعبني خالل
�سوق االنتقاالت ال�صيفية الأخ�يرة ،وفقا
لتقرير ر�سمي �صادر عن االحت��اد الدويل
لكرة القدم «فيفا».
ويعد ال��دوري ال�سعودي هذا املو�سم ،هو
ث��اين �أغلى دوري يف ق��ارة �آ�سيا ،بقيمة
مالية بلغت  354مليون ًا و� 49ألف يورو،
خلف الدوري ال�صيني الذي يحتل ال�صدارة،
بقيمة تبلغ حوايل ن�صف مليار يورو ،كما
�أنه الدوري الأغلى عربي ًا.

• الفيحاء يدخل على خط االحتجاجات

• أحمد موسي مير من العب االتفاق

التايل:
خالد بن ح�سن بانا�رص رئي�سا ،و�أربعة �أع�ضاء
هم عبدالعزيز �آل فريان ،ع�صام الغامدي،
عمر باخ�شوين ،هاين بن �صوعان.
وكانت الهيئة العامة للريا�ضة �أعلنت
ع��ن ت�أ�سي�س ،مركز التحكيم الريا�ضي

ال�سعودي للف�صل يف �شهر �أكتوبر ،2017
بني املتنازعني يف الق�ضايا الريا�ضية،
ويخت�ص بالق�ضايا الريا�ضية بني الالعبني
املحليني،فيما تخت�ص حمكمة «كا�س»
بق�ضايا الالعبني الأجانب املنخرطني يف
الدوري ال�سعودي.

باصريح يتولى قيادة القادسية
خلف ًا للبلغاري بيتيفا

�أعلن جمل�س �إدارة نادي القاد�سية ال�سعودي� ،إنهاء عقد املدرب البلغاري
�إيفايلو بيتيفا بالرتا�ضي،وتولى املدرب الوطني بندر با�رصيح ،القيادة
الفنية للفريق حتى نهاية املو�سم.
ون�رش احل�ساب الر�سمي للنادي عرب موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت» تغريدة
جاء فيها�« :إدارة النادي تنهي بالرتا�ضي عقد البلغاري بيتيفا وم�ساعديه
وتقدم ال�شكر لهم».
ويف تغريدة �أخرى ذكر النادي�« :إدارة النادي
تكلف الوطني بندر با�رصيح مدرب ًا للفريق
الأول ،و�سيتم �إعالن جهازه امل�ساعد خالل
� 24ساعة».
يذكر �أن القاد�سية خ�رس �أمام الأهلي بنتيجة
« ،»3 / 1يف اجلولة الـ 23من م�سابقة
• بندر باصريح
دوري املحرتفني ال�سعودي.
ويحتل القاد�سية املركز الـ11
بجدول ترتيب دوري ك�أ�س
الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلمان
«ال�������دوري ال�����س��ع��ودي
للمحرتفني» بر�صيد 24
نقطة».
ومل ي����ت����ذوق
ال���ف���ري���ق طعم
الفوز يف دوري
املحرتفني منذ
اجل��ول��ة الـ18
التي فاز فيها على
الفيحاء «.»0 / 2

