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طبَّق اإلسباني لويس فونسيكا ،مدرب املنتخب
السعودي األول لكرة قدم الصاالت ،تدريبات
خاصة ،أمس ،خالل احلصة التدريبية التي
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احتضنها ملعب صالة نادي النهضة ،استعدادًا
للمشاركة في البطولة العربية للصاالت ،والتي
ستجري في جمهورية مصر العربية خالل الفترة
من  20إلى  30مايو اجلاري.

مورايس

ينتهي صباح األربعاء

ويستمر معسكر األخضر للصاالت في مدينة
الدمام حتى التاسع من شهر مايو اجلاري،
قبل املغادرة إلى مصر للمشاركة في البطولة
العربية.

حجر مورايس

يجري مسحة طبية

يقود التدريبات األربعاء
يقود الهالل أمام الشباب

يظهر األربعاء

الربتغايل ُينهي الحجر صباح األربعاء ويقود التدريبات مساء

الرياض ـ حمد الصويلحي وعبد اإلله املرحوم

ينتظر أن يقود الربتغايل مورايس ،مدرب فريق الهالل
الجديد ،غدًا األربعاء تدريبات فريقه الجامعية ،بعد
نهاية فرتة حجره الصحي ،وفقًا ملصادر “الرياضية”.

ووصل املدرب البرتغالي وطاقمه من إسبانيا ،التي ينص
البروتوكول الطبي اخلاص بها حسب وزارة الصحة على
خضوعهم إلى احلجر ملدة يومني قبل إجرائهم مسحة طبية
للتأكد من سالمتهم الطبية .وكانت إدارة النادي العاصمي

قد وفَّرت طائرة خاصة للمدرب البرتغالي وطاقمه لنقلهم من
إسبانيا إلى السعودية لقيادة الهالل فيما تبقى من مباريات
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ومن جهة أخرى ،استدعت إدارة نادي الهالل ،السعودي عبد
العزيز الدوسري ،مدرب اللياقة في فريق درجة الشباب،
لينضم إلى اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم ،بقيادة
البرتغالي جوزيه مورايس ،الذي مت التعاقد معه ليتولى األمور
الفنية خلفً ا للبرازيلي ميكالي ،املُقال من منصبه بعد نتائج

الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا .2021
وسبق للدوسري أن خاض التجربة مع عدد من املدربني
السابقني للنادي العاصمي أمثال األرجنتيني دياز والكرواتي
زوران والبرازيلي شاموسكا ،حيث كانت آخر جتاربه مع
البرازيلي ميكالي.
يذكر أن إدارة الهالل أعلنت ،األحد املاضي ،التعاقد مع املدرب
البرتغالي الذي سبق له العمل مع أندية سعودية خالل مسيرته
التدريبية التي بدأها مع بنفيكا عام .1999

صورة التقطت أمس لألمراء نواف بن سعد وفهد بن محمد وعبد هللا بن مساعد أعضاء شرف الهالل يتبادلون الحديث مع فهد بن نافل رئيس النادي خالل متابعتهم الحصة التدريبية
(المركز اإلعالمي  -الهالل)
استعدادا لمالقاة الشباب الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 
للفريق العاصمي
ً

الرابطة

االتحاد

ُيجهز املولد والعبود

تطلب  7ماليني ريال

أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة ،أن اإلصابات التي تعرض لها كل من فهد املولد
ومهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود ،العبي فريق االحتاد األول لكرة القدم ،تُعد بسيطة.
وذكرت املصادر ذاتها ،أن الثالثي سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة ملواجهة الرائد السبت املقبل
جتريبيا.
ًّ
من جانب آخر ،واصل عبد اإلله املالكي ،العب الفريق ،برنامجه العالجي ،ويسعى اجلهاز
الفني إلى جتهيزه قبل استئناف بطولة الدوري ،حيث لم يتحدد بعد مشاركته في اجلولة
املقبلة من عدمها .من جانب آخر ،يعاود الفريق اليوم تدريباته حتضيرًا الستئناف مباريات
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني ،التي يواجه حينها ضمك يوم  15مايو اجلاري،
في مدينة أبها.

طلبت رابطة الدوري السعودي للمحترفني ،من االحتاد
السعودي لكرة القدم ،فك أزمة مالية والتزامات على الرابطة
تقدر بنحو  7ماليني ريال ،جاء ذلك في خطاب رسمي بعثته
الرابطة إلى احتاد القدم تطلب فيه الدعم لسداد التزامات
واجبة ،وفقً ا ملصادر “الرياضية”.
وطبقً ا للمصادر نفسها ،تأتي اجلوائز الشهرية التي رصدتها
الرابطة ألفضل مدرب ،وأفضل العب ،وأفضل حارس ،في
مقدمة االلتزامات حتى نهاية مايو اجلاري ،والتي مينح فيها
كل فائز منهم مبلغ  50ألف ريال.

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

جدة  -فيصل الرشيف

المولد

العبو الرائد

العبود

إبراهيم بكري

@ibrahim_bakri

اآلسيوية
كشفتنا

ما حدث لجميع األندية السعودية
بدون استثناء يف تصفيات دوري
أبطال آسيا يكشف لنا انحراف مسار
أنديتنا عن األهداف املنشودة من
الدعم بسخاء من حكومتنا الرشيدة.

فريق النصر بعد معاناة يتأهل ،والهالل
بيد غيره هدايا املنافسني تأهله ،أما
األهلي غادر دوري اجملموعات بعد
اإلخفاق.
عندما تعاني األندية السعودية في
املنافسات اخلارجية أمام فرق أقل
إمكانيات على مختلف األصعدة هذا يعني
أن كثيرًا من األموال أهدرت على أندية
ولم حتسن استثمارها ..فمن املسؤول؟
لن أُسمي ً
دول أو فرقًا ،واجلماهير
تعرف املقصد ،أنديتنا عجزت أن
تهزم فرقًا جميع العبيها مجتمعني ال
يتقاضون ماليا ً ما يتقاضاه العب واحد
في أنديتنا ،فما قيمة أن تصرف هذه
األموال والعبك ال يصنع الفارق!
أين الالعب األجنبي احملترف في أنديتنا
السعودية الذي تسطيع أن تقول عن
مستواه الفني أنه أفضل من الالعبني
احملليني؟
ال يخفى على أحد أن من أهم أهداف
السماح لألندية السعودية بالتعاقد مع
 7أجانب تعزيز قوة األندية الفنية في
املنافسات احمللية واخلارجية وتطوير
مستوى الالعب احمللي من خالل
االحتكاك بالالعبني األجانب أصحاب
اخلبرة واملستويات الفنية العالية.
ما يجعلك تدرك أن الالعب األجنبي
احملترف في األندية السعودية ال يصنع
الفارق في املنافسات اخلارجية أن
أنديتنا عندما تقرر اختيار أربعة العبني،
املسموح لهم املشاركة في بطولة
دوري أبطال آسيا وفقا ً لنظام البطولة،
تعيش األندية مع جماهيرها في حيرة
من األفضل ،وهذا يعطيك مؤشرًا أن
الالعب األجنبي الذي “يشيل فريقه” غير
موجود في أنديتنا.
من النادر أن يتفقا “جماهير النصر
والهالل” على شيء واحد بسبب
الصراعات بينهما ،لكن هذه املرة اتفقا
على أن النصر والهالل لن يستطيعا
الوصول بعيدا ً في البطولة اآلسيوية
احلالية بدون تدعيم الصفوف
مبحترفني أجانب مميزين في الفترة
الصيفية القادمة.

ال يبقى إال أن أقول:
نحن أمام حالة حتتاج أن تناقش من
وزارة الرياضة واالحتاد السعودي
لكرة القدم ،ملعرفة أسباب تدني
مستويات األندية السعودية في
املنافسات اخلارجية وغياب الالعب
األجنبي املؤثر في ظل الدعم املالي
الالمحدود من حكومتنا الرشيدة
لتطوير األندية السعودية ...أين اخللل
ومن املسؤول وما هي احللول؟
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك
بصحيفتنا “الرياضية” وأنت كما أنت
جميل بروحك وشكرا ً لك...

التعاون

يتحصنون باللقاح

يستعيد الحمد بعد شهرين

تلقّ ى العبو فريق الرائد األول
لكرة القدم ،اجلرعة األولى من
لقاح فيروس كورونا املستجد،
ضمن احلملة الواسعة لوزارة
الصحة ،من خالل املركز الدولي
للمؤمترات واملعارض في مدينة
بريدة.
وتق ّدم الرباعي األملاني ماركو
مارين والسوري جهاد احلسني
وعبد الرحمن الغامدي إضافة إلى
املهاجم دجوم الالعبني واألجهزة
الفنية واإلدارية في النادي
القصيمي.
يأتي ذلك خالل فترة التوقف التي
سيعشيها النادي األحمر حتى
الـ 15من شهر مايو اجلاري،
الذي يواجه فيه التعاون غرميه
التقليدي ضمن منافسات دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ويقبع الرائد في املركز الثامن في
سلم جدول الدوري برصيد 35
نقطة.

تعافى فهد حمد ،العب فريق التعاون
األول لكرة القدم ،من إصابة خشونة
في مفصل الركبة ،أبعدته عن
املالعب في الشهرين املاضيني.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر
خاصة عن أن اجلهاز الطبي في
النادي القصيمي منح الالعب
الضوء األخضر للمشاركة في
التدريبات مع إبقائه حتت املالحظة
الطبية.
وأشارت املصادر إلى أن مشاركة
الالعب في ديربي القصيم املنتظر
أمام الرائد في الـ 15من شهر مايو
املقبل ،لم يحسم بعد ،حيث سيتحدد
ذلك من خالل جاهزيته الطبية.
ولعب احلمد املوسم اجلاري 4
مباريات فقط في دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني ،فيما شارك
في مبارتني في دوري أبطال آسيا
النسخة املاضية ،التي شارك فيها
فريقه التعاون وخرج على يد النصر
في دور الـ 16اآلسيوي.

بريدة ـ عبد الله العبيد

بريدة ـ الرياضية

صورة التقطت أمس للسوري جهاد الحسين مساعد
المدرب يتلقى لقاح كورونا (المركز اإلعالمي  -الرائد)

صورة التقطت أمس األول من تدريبات فريق التعاون األول لكرة القدم ،يظهر فيها الكاميروني تاوامبا
(المركز اإلعالمي ـ التعاون)
يحاول تسديد الكرة وسط مضايقة من عسيري
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نجمة الشاشة واملخرجة واملنتجة السينامئية ..تتحدث عن االعتزال والحلم العاملي
21
01
تعريف مخترص لشخصيتك وهويتك..
ماذا تقولني فيها؟

حوار :ريم العثامن
رحلة العمر القصري فيها أوراق كثرية مل
تتكشف حتى اآلن ..وهذه رحلة رسيعة من
األسئلة واإلجابات أنتجتها مواقف الدنيا،
نضعها كل يوم بعد لقاء أحد الوجوه البارزة
يف مختلف مجاالت العطاء واإلبداع ..رحلة ال
تتوقف طوال شهر الصيام ..وضيفتنا اليوم
ميساء مغريب املمثلة.

الدنيا بكل تقلباتها وعطاياها وصدودها..
ماذا منحتك وماذا أخذت منك؟

الدنيا منحتني الكثير من حب الناس والتعبير
عن الذات ،وأن أحيا حياة كثيرة من خالل
األدوار التي قدمتها على الشاشة أو في ورشة
كتابة ،كما منحتني القدرة على اتخاذ القرار.
أما ما أخذته مني الدنيا ،أخذت اخلصوصية
واألسرة والتلقائية في ممارسة حياتي اليومية،
أخذت مني الراحة ،ولكن لكل شيء ثمن.

ميساء مغربي امرأة مغربية عربية ،خليط من
ثقافات وجتارب حياتية كثيرة ،ممثلة منتجة
مقدمة برامج صانعة محتوى ومخرجة
دائما لتعلم ما هو جديد ومختلف.
وأغرق ً

02

هل أنت معتزة بنفسك مبا يكفي..
أم أنت نادمة ومتحرسة عىل خطوات
كثرية؟

22

املال زينة الحياة الدنيا ..إىل أي مدى
ترين نفسك مقتدرة وثرية وصاحبة رصيد
يكفيك رش نوائب الدهر؟

قطعا أعتز بنفسي وبتجاربي ،لكن من
ً
الطببعي أن أندم على بعض اخلطوات سواء
املهنية أو في حياتي اخلاصة ،لكن ليس
بدرجة التحسر ،فكل اإلخفاقات هي لسبب
وقد تكون أرضية امتنان لنجاحات قادمة.

أعشق برشلونة..
وهو حق عاطفي

أرى أني مستورة ومكتفية ،فأنا إنسانة قنوعة
ج ًدا فيما يخص املاديات ،وغير قنوعة فيما هو
فني ومعنوي.

03

23

كيف تتعاملني مع الذين يرونك مغرورة
ونرجسية؟

السعادة التي يتحدث عنها املرتاحون
املرتفون ..هل سبق لك تجربتها وكيف
تعايشت معها؟

كثير هم من يحكمون على الناس
بظواهرهم ،فأحيانًا نحن نعتزل األشخاص
لتفادي األذى النفسي مما قد يراه البعض
تعاليا أو غرورًا ،وأمانة ال يعنيني أب ًدا ما
ً
يقوله اآلخرون طاملا ال يشكلون أهمية في
حياتي فأنا ال أهتم إال ملن يهمني.

مارادونا
أسطورة الكرة
ونرش الفرح

السعادة ليست بترف ،السعادة رضا وتقبل
ما نعيشه وما كتبه اهلل لنا ،إذا حدثتني عن
يوميا نعيش
السعادة أحدثك عن الرضا ،فنحن
ً
السعادة عند استيقاظنا صبا ًحا بخير وأهلنا
بخير ،نحن بحالة سعادة في كل خطوة توفيق
من رب العاملني ،أما كيف أعيش السعادة
فأعيشها إلى آخر رمق وأمارسها وأثق بها
وأعد بها نفسي.

04

مباذا تتميزين عن بقية خلق الله؟

ال أرى نفسي مميزة ولكن قد أكون
مختلفة فرب العاملني خلقنا مختلفني
وإن تشاركنا في بعض الطباع.

القراءة
أجمل أنواع اإلدمان

05

حينام يتم تصنيف
الناس بأخالقهم
أو ممتلكاتهم
أو تاريخهم
وماضيهم ..أنت
ببساطة مباذا تحبني أن يراك أو يصنفك
الناس؟

عيون الناس
كشفت
الضعف

قطعا بأخالقي وتعاملي وإجنازاتي.
ً

06

التشجيع حق عاطفي ودافع شخيص
ورغبة معنوية ..فريقك الذي تحبينه
جم هل يشبع هذه املتطلبات؟
ح ًبا ً

كورونا

فريقي املفضل هو برشلونة ،لكن صدقًا ال
توجد دوافع شخصية بل هي أكثر منها رغبة
معنوية مثل ما ذكرت في السؤال ،وحق
عاطفي يستحق اإلشباع.

غي من شخصيتي
ّ

07

من هو الالعب الوحيد عرب تاريخ كرة
القدم الذي مل يخذلك أبدً ا وتدينني له
بالحب والفرح؟

ترقبوا
عميل السيناميئ
الجديد

مارادونا أسطورة الكرة ،فقد كان ح ًبا في
املالعب اخلضراء وفر ًحا يدحرج الكرة.

08

برأيك ماذا تغري يف الرياضة بوجه
عام ..وماذا يجب أن يتغري؟

الرياضة كانت هواية وصارت أسلوب حياة،
وهذا أجمل مظاهر تغيرها ،لكن إذا تكلمنا
عنها في العالم العربي حتدي ًدا فلرمبا حتتاج
إلى دعم البنية التحتية لالحتراف الرياضي
وتشجيع االستثمار فيه أكثر.

أعاملها
الديرة نت

نورة

حكم البشر

درب المحبة

2000

2002

2002

2003

أدهم وزينات وثالث بنات

هية خفية  -برنامج كوميدي

2003

2004

الدنيا لحظة

جبروت امرأة

أسوار

جادة 7

2004

2005

2006

2006

أخوات موسى

صياحة صياحة

الليلة الثانية بعد األلف

2007

2007

2007

عرس الدم

غلطة نوف

فنجان الدم

2007

2008

2009

هوامير الصحراء  -ثالثة مواسم - 2009 ،الثاني 2010
والثالث 2011
أوراق الحب  -جزآن2010 ،
 -الثاني بعام 2011

24

أين تستشعرين الهدوء والطأمنينة
والسكون ..مع من وما املكان؟

كريمة

لعبة المرأة الرجل

2011

2012

للحب جنون

منا وفينا

قابل للكسر

2014

2015

2015

موالنا العاشق

سمرقند

قلبي معي

2015

2016

2017

09

هناك قلة قليلة تكره كرة القدم
وتحاربها ..ما هي رسالتك الرقيقة
لهم؟

ساحرة املالعب هي ساحرة القلوب هي
جسر احلب .والتواصل في العالم كيف لقلب
ينبض أن ال يحبها؟

10

استحوذت السعودية عىل استضافة
أهم سباقات السيارات يف العامل..
كيف تابعت منافستها وأخبارها
والتفاعل الدويل معها؟

من أجمل صور السعودية اجلديدة هذا
الكم الهائل من الفعاليات واألحداث العاملية
التي نُظمت فيها ،وكلنا فخورون بسباق
السيارات الفورموال وغيره ونكهتها اخملتلفة
باململكة والتغطية اإلعالمية واحلضور
العاملي فيها.

11

هل أنت أحد الذين يرون السوشال
ميديا نو ًعا من اإلعالم الجديد ..أم

في مكانني ،أجدها في سجادتي في سجدة
هلل ،وأجدها أمام شاطئ البحر وحدي مع
ذاتي ،وأحيانًا مع أهلي.

25

هي مجرد تطبيقات فرضتها التقنية
وملحقاتها؟

فعليا هي نتاج منصات
السوشال ميديا ً
وتطبيقات جديدة جعلت من واقعنا اإلعالمي
ديجيتال ،فهي أدوات إعالمية تواكب كل ما
نعيشه من تطور تقني.

12

لو وجدت نفسك يف صباح الغد مديرة
لقناة تلفزيونية ..ماذا ستغريين يف
برامجها ..وماذا ستقولني للعاملني
يف االجتامع األول؟

سأقول لكل موظفيها آن األوان حتى نفكر
قطعا على
خارج الصندوق ،وسأعمل ً
جعل برامجها تلبي احتياجات كل الشرائح
اجملتمعية الفكرية والعمرية وتتحدث
بألسنتهم ،فنحن ما زلنا ال نتقن مخاطبة
اجلماهير ،تنقصنا واقعية األطروحات
وبساطتها.

13

أولئك املدمنون عىل قراءة الكتب..
كيف تنظرين إليهم ..ومن هو كاتبك
املفضل؟

القراءة أجمل أنواع اإلدمان وألذه ،فهي
مخزون اإلنسان ورأس مال املفكر ،والقراءة
ليس بالضرورة ورقية فاألون الين جعل
القراءة أسهل وقرب إلينا كل ما هو بعيد.
كثيرون هم من أحب أن أقرأ لهم بينهم
باولو كويلو وهوجو والطاهر بن جلون
وعبده خال وعالء األسواني وجنيب محفوظ
وإحسان عبد القدوس،

14

ماذا ينقص املثقف حتى يتواءم مع
إيقاع الحياة بال تعقيدات أو خروج عن
املألوف؟

بعض املثقفني يرفضون “األبديت” أو
التحديث في األدوات وهذا يع ّد تزم ًتا،
فمرادف الثقافة تقبل اآلخر وتطوير
األدوات ،فكلنا نستطيع احلصول على نسخ
منقحة من ذواتنا تناسب احلداثة ،وال نلغي
األصالة أكيد.

15

فقدت الصحافة حول العامل بريقها
وقوتها ونفوذها ..هل لديك نصيحة
قوية تعيدها قبل فوات األوان؟

احلل في التحديث في األدوات ومجاراة
سرعة وتسارع التغيرات ،كذلك أسلوب
اخملاطبة مهم ج ًدا أن نعي أن لكل زمن وجيل
أسلوب حياة وعقلية ومنط تفكير.

16

الفن جزء من حياة الناس ..أي فن
يستهوي روحك ويغازل ذائقتك؟

كثيرة هي الفنون التي تستهوي روحي على
رأسها التمثيل العزف والرسم.

17

لو امتلكت رشكة إنتاج فني ..فام هو
املرشوع الذي ترينه يعرب عن رؤيتك
وتطلعاتك؟

سيكون ً
سينمائيا يؤرخ مهنة التمثيل
عمل
ً
في السعودية واخلليج وتغيرات الوسط
عاما األخيرة.
التمثيلي في العشرين ً

18

الفن اإلنساين تطور مع التقنية
املتسارعة أم تورط مع أمزجة الجيل
الجديد؟

كل الفنون هي إنسانية وال أرى أنها في
ورطة باختالف األمزجة وإمنا هي في حالة
ثراء وألوان فالفن غير منطي متغير وله
منحنيات وكل األجيال متتلك ذائقة فنية
مبنظور أو آخر وكلها تتفق على ما هو جميل،
والدليل على ذلك أن “الرابرز” هم أنفسهم
قد يدرسون “الصولفيج” البيانو أو الكمان
أو التشيللو ،وقبل الوصول إلى مرحلة
العزف االحترافي كل من درس الفن قد
عزف مقطوعات لباخ وموزارت وبيتهوفن،
اخلالصة الفن األصيل خالد.

19

السينام هزمت الدراسات والتوقعات..
وظلت صامدة ..تنمو وتزدهر ومتيش
بخطى واثقة ..ما الرس الكبري وراء
قوتها الطاغية؟

السر الكبير وراء قوة السينما شيء ال
يفسر ،فسحر الشاشة الفضية مختلف،
السينما تاريخ وأسلوب حياة وقرار ،فاليوم
عند ذهابي إلى السينما أملك قرار اختيار
ما سأراه ،بعكس املادة التلفزيونية التي
أيضا السينما تتميز عن
تفرض نفسها عليناً ،
التلفزيون مبخالفتها مبدأ اإلعالن التجاري.

20

حلمك وأمنيتك الكبرية ..ما هي ..وكم
تبقى من الزمن لرتينها ماثلة أمام
عينيك؟

أحالمي الفنية كبيرة ،أكبرها أن يكون لي
إخراجيا ،وال أعلم
فيلم عاملي من توقيعي
ً
دائما
أني
األهم
ال،
هل سأحقق احللم أم
ً
ومتن ومحاولة
والزمن
في سباق مع الذات
ٍ
لتحقيق التمني واألماني.

من هم أصدقاؤك املقربون الذين ال
تستقيم الدنيا بغيابهم وزوالهم؟

هم قليلون ،أحتفظ عن ذكر أسمائهم ،فأنا
أعتقد أنه كلما حفظنا على أشيائنا استمرت،
فاألصدقاء مهمون واحلفاظ عليهم أهم.
أما بالنسبة إلى استقامة احلياة بهم فأنا ضد
املقولة هذه ،فالدنيا قد ال تستقيم بوجود أو
غياب أحد ،احلياة متضي والسعادة باقية في
وجود من حولنا أو من دونهم.

26

جائحة كورونا غريت الدنيا ..ماذا تغري يف
حياتك بعد الجائحة؟

تغيرت أشياء كثيرة في شخصيتي ،فقد
أصبحت أكثر ً
ونضجا ،وهدو ًءا ،وقناعة
تأمل،
ً
بأن كل شيء يتغير في حلظة ،جائحة كورونا
جعلتني أكثر زه ًدا ورضا وامتنانًا.

27

لو فرضت الجائحة نفسها واستمرت
ألعوام طويلة ـ ال سمح الله ..فهل لديك
ما تقرتحينه إلنقاذ البرشية؟

اهلل ال يقولها ،فال منقذ سوى رب العاملني ،فإذا
لم تنقذ البشرية اللقحات وألطاف اخلالق فال
أعتقد أن بوسعي اقتراح شيء آخر ،فهذه وظيفة
العلماء واخملتصني الذين قد يكون لديهم حل.

28

ماذا قلت يف نفسك حينام عرفت أن
صديقك أو قريبك أصيب بكورونا؟

أصيب لي أصدقاء وأقارب بكورونا وعشت
النجربة مرارًا ،ولم يسعني سوى الدعاء لهم
معا في
بالصحة والسالمة ،وأن يجمعنا اهلل ً
القريب العاجل.

29

ما رسالتك التي توجهينها لوزير الصحة
وفريقه والجيش األبيض والعاملني
يف املجال الطبي وكل املحاربني يف
معركة كورونا؟

بذلتم الغالي والنفيس ،ضحيتهم بأرواحكم،
جزاكم اهلل عنا وعن شعبكم كل خير ،وزارة
الصحة في جميع أنحاء العالم شكرًا لكم
ما قصرمت في كل ما حتليتم به من شجاعة
ورباطة جأش.

30

حينام تتفحصني أعني الناس يف الشارع
بعد ارتداء الكاممات ..ماذا يجول يف
خاطرك؟

يجول في خاطري كم نحن ضعفاء قليلو
احليلة ..كم نحن هشون وأضعف من دون
تكاتف وروابط ..اهلل يرفع عنا.

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

تحسني
أوضاع
«تنتظر األهيل مباراة مهمة
أمام التعاون بعد ختام
مشواره اآلسيوي ،ويحتاج
إىل مواصلة األداء الجيد
وحصد النقاط الثالث من أجل
تحسني وضعه يف الدوري»

www.arriyadiyah.com

سكيبة وماشني..

األرقام متشابهة

املدربان يتقاسامن نقاط العني يف  22مباراة

تركي السهلي

الرياض ـ حسن الحسن

@turkialsahli

تبدو األرقام متشابهة إىل درجة كبرية بني األملاين مايكل سكيبة مدرب فريق العني األول لكرة القدم واإلسباين بابلو ماشني املدرب
الحايل مقارنة بأول  11مباراة لهام مع الفريق يف دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.
وحصد العني  10نقاط بإرشاف األملاين سكيبة خالل  11جولة ،وهي النقاط ذاتها التي حققها بابلو ماشني يف العدد ذاته من الجوالت.
ءا من الجولة .17
وأقيل سكيبة من منصبه بعد نهاية الدور األول ،فيام بارش ماشني املهمة بد ً

علي العبدلي
العب األهلي السابق

جوالت
حاسمة

دقائق بسيطة كانت تفصل الهالل
عن الخروج من دوري املجموعات
للبطولة اآلسيوية لألندية
األبطال .تلك اللحظات قدّمها
فريقا األهيل السعودي والدحيل
القطري بنتيجتهام لألزرق فنجا
من املقصلة وعادت له الروح من
جديد.

«الجولة املقبلة حاسمة
وتحتاج إىل وقفة الجميع،
والفرصة ال تزال يف
املتناول لتفادي الهبوط،
وعىل العبي الباطن عدم
التفريط يف النقاط»

خالد الدخيل
العب الباطن السابق

تحضريات
جيدة
«التحضريات تسري بشكل جيد،
والجهازان الفني واإلداري
يعمالن عىل تهيئة الالعبني
بشكل يؤهلهم إىل تحقيق
نتائج إيجابية يف بقية
مبارياتهم يف الدوري»

أحمد الكودري
المدير التنفيذي في أبها

تجارب
مفيدة
«املباريات التجريبية
املقبلة ستكون مفيدة
للفريق االتحادي ،يف
تجهيز الالعبني بشكل أفضل،
قبل استكامل املشوار يف
منافسات الدوري»

أزرق
هزيل

46

العمر

55

11

المباريات

12

2

فاز

3

4

تعادل

1

5

خسر

7

14

سجل

15

22

عليه

19

2

شباك نظيفة

3

أكبر فوز
عىل الوحدة 4-0

عبد اهلل جابر
العب االتحاد السابق

حصيلة النقاط

10

اإلسباين ماشني
النقاط الكاملة

33

أكبر خسارة
 0-5من الهالل
النقاط المهدرة

مناورة

23

أكبر فوز
عىل ضمك 2-0
حصيلة النقاط

10

االتحاد

يبدأ تكتيك ضمك

تعالج أخطاء أبها

األملاين سكيبة
النقاط الكاملة

33

كاريلي

أكبر خسارة
من الفتح 2-4
النقاط المهدرة

23

الموعد
 15مايو
المنافس
ضمك

جدة  -فيصل الرشيف

الجولة

27
مباراة االتحاد املقبلة

يبدأ البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق االحتاد األول لكرة
القدم العمل على النواحي الفنية والتكتيكية في التدريبات التي
تستأنف اليوم استعدادًا للقاء ضمك السبت بعد املقبل ضمن
اجلولة  27من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وكان كاريلي قد ركز على النواحي اللياقية في التدريبات
املاضية ،قبل أن مينح الالعبني راحة أمس بعد مباراة الوحدة
التجريبية أمس األول التي انتهت بالتعادل .2-2
وينتظر أن يعود الالعبون املصابون إلى التدريبات املقبلة،
وهم فهد املولد وعبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي الذين
عانوا إصابات بسيطة غابوا على إثرها عن اللقاء التجريبي
أمام الوحدة ،إضافة إلى عبد اإلله املالكي الذي يواصل
برنامجه اللياقي.
وتقرر أن يواجه الفريق نظيره الرائد في مباراة جتريبية
السبت املقبل على ملعب النادي.

المناسبة
الدوري

والواقع أن النادي العاصمي الثالث
ً
الترهل
هزيل للغاية ووضح عليه
ظهر
ّ
مفهوما
كان
الذي
األمر
وهو
الشديد
ً
ملن كان ينظر إلى الهالل من اخلارج
وغير منظور ملن كان في داخله أو
على األقل مسألة كان يتم جتاهلها
على الدوام حتى ال يقع األزرق في
خانة االنتقاص من أنداده فكان يكابر
ويُبعد حلظة السقوط عن ذهنه رغم
حتميتها.
واألخطاء الهاللية عديدة شملت
العناصر واملدرب واإلدارة وال ميكن
فصل جزء عن جزء ملعرفة احلالة
الزرقاء على نحو دقيق .فاملُمرّن املؤقت
كان مؤق ًتا بالفعل من ناحية الفكر
والتفاعل والتجهيز والعناصر تسير
الفنية واإلدارة لم
نحو الشيخوخة
ّ
تكن على دراية مبكامن اخللل فوقعت
في خانة الكسل والعجز التام عن فعل
شيء .لم يكن يحتاج الهالل سوى إلى
النداء الصادق ولم يكن بحاجة على
اإلطالق إلى الصوت املُكابر املُضلِّل
اخملتبئ الضعيف.
واملكونات الزرقاء كانت في حال نوم
ّ
مع حمل مشاعر غيض وتقليل من
اجلار األصفر الذي طفق في تغيير كُل
شيء وجتديده مع بناء تكوينه على
نحو أقوى من ذي قبل فتنامت السلبية
لدى الهاللي وتوارى عن تهيئة نفسه
للمعارك الكُبرى وطفق يتحرّك في
كل مكان للتعبير عن أمر ال يجعل منه
ُم ً
كتمل .وهذه مشكلة الهالل الدائمة
إذ ال أحد منه يقوى على التعبير عنه
ويلمس جراحه لتطبيبها وكُل من حوله
يدور في فلك بعيد عن فلكه وال أمل على
ما يبدو في نشوء حالة زرقاء جديدة
تخلّصه من بعض أتباعه املُضرّين به
دون تقدير.
إن التداوي اآلتي بعد استفحال اجلرح
سيكون لتسكني األلم ال الجتثاثه وكُل
الذين يحملون املبضع بعد طغيان األنني
ما هم إال ّ مجموعة من األدعياء مح ّبته
املشمرين عن سواعدهم وقت املوت ال
ّ
أكثر .لقد سقط الهالل كثيرًا ولم تنقذه
إال ّ عوامل بعيدة عن محيطه وفي كل
حلظة إنقاذ كانت األصوات الراقصة
ظهر ألنصاره مساهمتها في النهوض.
تُ ِ
يخف وال
ال
األزرق
في
دائم
رح
ج
وهذا
ّ
ُ ٌ
ٌ
يندمل.
لقد تعب األزرق كثيرًا وحانت ساعة
مواجهته ومراجعته ملن معه ال ملن ض ّده
ألن الهدم من الداخل أصعب بكثير من
ضرب اخلارج ومعاجلة األمور الساكنة
جسده الضعيف الهزيل أدعى من
القوية.
مالحقة غيره ذي البنية ّ

األهيل

يستعيد ليام ونيانج
جدة  -عبد الله أحمد

صورة التقطت أمس لنادر الشراري العب أبها يستعد لتسديد الكرة في التدريبات  
       (المركز اإلعالمي ـ أبها)

أبها  -حسن ذيبان

فرض التونسي عبد الرزاق الشابي مدرب
فريق أبها األول لكرة القدم مناورة على
كامل مساحة امللعب في ختام التدريبات
أمس ،وأوقفها أكثر من مرة بهدف تصحيح
بعض األخطاء وتوجيه الالعبني.
وكانت احلصة التدريبية قد بدأت بتمارين
لياقية تضمنت اإلحماء وتقوية العضالت

حتت إشراف التونسي عبد اهلل السليماني
املعد البدني ،وبعدها أجرى الشابي تدريبات
تكتيكية تركزت على اجلانبني الدفاعي
والهجومي ،وكيفية السيطرة على وسط
امللعب.
ويستعد أبها ملواجهة الفيصلي اجلمعة بعد
املقبل ضمن اجلولة  27من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني.

استعاد فريق األهلي األول لكرة القدم
جهود البرازيلي لوكاس ليما الظهير
األيسر والسنغالي مباي نياجن املهاجم
في التدريبات املغلقة أمس بحسب ما
كشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة.
وعاد الثنائي ليما ونياجن إلى
التدريبات بعد أن كانا خارج حسابات
اجلهاز في بطولة دوري أبطال
أسيا التي ودعها الفريق من دور
اجملموعات.
ورجحت املصادر ذاتها ،مشاركة
أيضا من
الصربي فيجسا املستبعد ً
قائمة البطولة اآلسيوية خالل اليومني
املقبلني.
واستأنف الفريق تدريباته بعد أن
متتع الالعبون بيومي راحة عقب ختام
مشاركتهم في البطولة القارية .وركز
الروماني ريجيكامب مدرب الفريق
في التدريبات على النواحي اللياقية
وبعدها عمد إلى شرح بعض أخطاء
املباريات السابقة ،واختتمها بتدريبات
على التسديد في املرمى.

صورة التقطت أمس للرباعي محمد آل فتيل وسلمان المؤشر ونوح الموسى ومعتز هوساوي العبي
               (المركز اإلعالمي ـ األهلي)
األهلي خالل التدريبات  

دونيس يرتقب تقرير بوتيا

www.arriyadiyah.com

جدة ـ الرياضية
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يترقب اليوناني جورجيوس دونيس ،مدرب فريق
الوحدة األول لكرة القدم ،تقرير اجلهاز الطبي
بشأن اإلسباني ألبرتو بوتيا ،املدافع ،لتحديد

سعد المهدي

@Almahdisaad

هل أزعجك
تأهل الهالل؟

تصدر الهالل مجموعته بدوري
أبطال آسيا قبل آخر مبارياته
أمام أهيل شباب ديب ،وتأهل
إىل دور الـ  16دون أي هزمية
“النسخة املاضية” ،لكنه استبعد
من البطولة واعترب منسح ًبا لعدم
قدرته عىل حضور املباراة األخرية
بالعدد النظامي من الالعبني
لظروف قاهرة “كورونا”.

عاد الهالل للمشاركة في البطولة
وتأهل إلى دور الـ  ،16بعد أن حلَّ
ثانيا في مجموعته بنفس النقاط
ً
واألهداف مع املتصدر استقلول
الطاجيكي ،الذي جاءت أفضليته
مبحصلة نتيجة مواجهتيهما ،حيث
فاز الهالل في األولى 3ـ 1وفاز
استقلول في الثانية 4ـ ،1ليتأهل مع
تراكتور اإليراني والوحدة اإلماراتي.
في النسخة األولى لم يتعاطف معه
إال جمهوره ،حيث متسك اآلخرون
بأن اعتباره منسح ًبا مسألة نظامية
نصت عليها لوائح البطولة ،ولم ينظر
إلى تصدره أندية مجموعته دون أي
خسارة بل البعض حمله مسؤولية
هجوم “فيروس كورونا” على معظم
بعثة النادي ،وفي هذه النسخة لم
يختلف األمر حيث يرى مناويئوه
من اإلعالميني واجلمهور عدم أحقية
تأهله رغم أنها وفق ما تنص عليه
لوائح وأنظمة البطولة.
عندما تعتبر أن املتأهل بعدد النقاط
واألهداف الذي تأهل عن طريقها
اجلميع لم يكن ليتأهل إال باحلظ أو
أنه ال يستحق يختلف عن إذا كنت
تريد تقييم مستواه الفني وما كان
يجب أن يكون عليه أو أنك تتمنى
أن يكون عليه ،أما إذا كان الهدف
االنتقاص من ما حققه فكان عليك أال
معا ،ولتقلها صريحة
تخلط األمرين ً
أن تأهله أزعجك أو لم تكن تتمناه،
فاحلظ لم يكن ليفعل شي ًئا دون نقاط
وأهداف تكفي.
حصيلة نقاط مجموعة الهالل 34
نقطة ،وهي األعلى من بني اجملموعات
اخلمس ،وتأهل اثنني من أي مجموعة
تنافسيا،
يعني أنها كانت األقوى
ًّ
أما أفضل األندية في هذا الدور فهو
برسبوليس اإليراني بـ  15نقطة
والوحدة اإلماراتي بـ  13نقطة،
وهما من مجموعة واحدة ،وصعوبة
وسهولة اجملموعات يحكم عليها “قبل”
من خالل قيمة األندية و”بعد” من
واقع النتائج ،وقد حققت ستة أندية
ثالثة انتصارات وهي االستقالل
والشارقة والنصر والهالل واستقلول
والسد ،وثالثة لم حتقق أي فوز وهي
الريان والقوة اجلوية وجوا الهندي.
كل اآلراء التي طرحت حول مشاركة
األندية السعودية الثالثة حتترم ولها
ما يسندها من واقع ما جرى في هذه
املباريات ،لكن مع حذف العبارات
اإلنشائية امللتبسة باألماني املعلنة أو
املكبوتة.

إمكانية مشاركته أمام الفتح السبت بعد املقبل،
ضمن اجلولة الـ  27من الدوري.
ويبذل اجلزائري مصطفى الشريف جهودًا مكثفة،
من أجل جتهيز اإلسباني بوتيا ملباراة الفتح املقبلة،

بعد انخراطه مع زمالئه في التدريبات ،عقب شفائه
من اإلصابة.
إلى ذلك ،يعاود الفريق اليوم تدريباته بعد يوم من
الراحة.

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

دقيقة

تهبط بالوحدة  8مراكز

خرس  21نقطة يف  54يوما ..وتراجع من السابع إىل الـ 15

الرياض ـ حسن الحسن

أخفق فريق الوحدة األول لكرة القدم يف حصد أي نقطة خالل  630دقيقة من
إجاميل مبارياته السبع األخرية ،ليهبط  8مراكز ويصبح تحت دائرة الهبوط قبل أربع
جوالت من نهاية دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني.
وتنقل الفريق الوحداوي جراء الهزائم بني  6مراكز بعد فقدانه 21
ما ،بداية من الجولة الـ  20وانتهاء بالجولة الـ 26
نقطة يف  54يو ً
حل يف املركز الخامس عرش
التي سجل فيها املركز األسوأ ،بعدما َّ

وقبل األخري.
ودخل الوحدة منافسات الجولة الـ  20وهو يف املركز السابع برصيد  27نقطة،
لكن خسارته أمام التعاون “0ـ ”2يف هذه الجولة تس َّببت يف تراجعه إىل املركز
التاسع ،وبعدها بدأت سلسلة من الهزائم هي األطول له يف النسخة الجارية من
الدوري .واستقبل الفريق  19هدفًا يف الجوالت السبع األخرية منها  4أهداف يف
 4مباريات متتالية ،فكانت أمام االتحاد “2ـ ،”4والهالل “2ـ ،”4وأبها “1ـ ،”4والعني
“0ـ ”4يف الجوالت من  21حتى  25عىل التوايل.

فرتة الغياب

22
17

حصيلة الهزائم املتتالية

البداية:

فبراير

الجولة:

النهاية:

إبريل

الجولة:

4

20
26

المباريات

تعادل

خسر

سجل

7

0

7

6

املراكز خالل  8جوالت

استقبل

النقاط المهدرة

19

21

األيام

54

الجولة

المركز

الجولة

المركز

الجولة

المركز

الجولة

المركز

19

9

21

12

23

14

25

15

7

الجولة

11

الجولة

14

الجولة

15

الجولة

المركز

20

المركز

22

المركز

24

المركز

26

مجموعات

ستانيل

تجهز ضمك

بروفايل

ُيسهم يف ربع األهداف

الدمام ـ الرياضية

أسهم النيجيري ستانلي أوهاوتشي مهاجم فريق
القادسية األول لكرة في القدم في صناعة ما يقارب
ربع أهداف فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
ووضع ستانلي بصمته في  9أهداف من  40هدفًا
سجلها الفريق حتى اآلن ،إذ صنع خمسة وسجل أربعة
آخرها في مرمى الشباب خالل املواجهة التي انتهت
بالتعادل  1-1ضمن منافسات اجلولة .22
ستانيل أوهاوتيش
الجنسية

النادي

المركز

نيجريي

القادسية

مهاجم

العمر

الطول

الوزن

30

176

72

مشواره في الدوري الحالي
لعب

الدقائق

سجل

26

2330

4

صنع

الصفراء

الحمراء

5

4

1

املناعي

يستعني بالشباب

الباطن

الدمام ـ الرياضية

يناور

حفر الباطن ـ طالل القطيني

ركز الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش،
مدرب فريق الباطن األول لكرة القدم ،في
التدريبات أمس على األخطاء التي وقعت
أمام الرائد في املباراة التجريبية التي
خسرها الفريق “0ـ ”1أمس األول.
وهدف املدرب الصربي من هذه اخلطوة
إلى تالفي األخطاء قبل مواجهة الهالل
اجلمعة بعد املقبل ،ضمن منافسات
اجلولة الـ  27من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني.
وأجرى الالعبون في بداية احلصة
التدريبية متارين لياقية متنوعة،
واختتمت مبناورة مصغرة على منتصف
امللعب.
موقف الباطن يف الدوري
لعب

فاز

تعادل

26

7

8

خسر

النقاط

المركز

11

29

13

صورة التقطت أمس لعبد العزيز مجرشي العب فريق ضمك األول لكرة القدم يؤدي تدريبات لياقية
بإشراف لوكا المعد البدني ضمن التحضيرات لمواجهة االتحاد في الجولة الـ  27من دوري كأس
(المركز اإلعالمي ـ ضمك)
محمد بن سلمان للمحترفين

منافسو ضمك يف الجوالت املقبلة

15

مايو

ضمك

25

مايو

ضمك

الجولة 27

20

الجولة 29

30

االتحاد

الباطن

مايو

ضمك
مايو

ضمك

الجولة 28
الوحدة

الجولة 30
التعاون

خميس مشيط ـ عبد الرحمن أبو محروس

قسم الكرواتي كرسمير ريزتش ،مدرب فريق ضمك األول لكرة القدم ،الالعبني إلى أربع مجموعات في
احلصة التدريبية التي جرت أمس على ملعب النادي.
وأخضع املدرب الكرواتي كل مجموعة لتدريبات لياقية تارة باألجهزة ،وأخرى باستخدام الكرة ،ومن
ثم أجرى الالعبون متارين تكتيكية اختتمت مبناورة على منتصف امللعب.
وط ّبق الالعبون في املناورة العديد من اجلمل الفنية والتكتيكية التي يرغب املدرب الكرواتي في انتهاجها
سعيا منه إلى مراجعة املالحظات الفنية وتصحيح األخطاء التي
أمام االحتاد ،كما أوقفها أكثر من مرة
ً
يقع فيها الالعبون.
ويتأهب فريق ضمك ملواجهة االحتاد السبت بعد املقبل ،ضمن اجلولة الـ  27من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني.

قاد التونسي يوسف املناعي،
مدرب فريق القادسية األول
لكرة القدم ،التدريبات أمس
بعد غياب ملدة جتاوزت
عشرة أيام بسبب عارض
صحي.
واستعان يوسف املناعي
في التدريبات بتسعة العبني
من فريق درجة الشباب في
النادي ،من أجل االستفادة
من جهودهم فيما تبقي
للفريق من مباريات في
دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني .ويحل
القادسية ضيفً ا على األهلي
اجلمعة بعد املقبل ضمن
منافسات اجلولة الـ .27
مباراة القادسية املقبلة
الموعد
المنافس

14

مايو

األهيل

الجولة

27

المكان

جدة

صورة التقطت أمس للتونسي المناعي مدرب القادسية
ومحمد الشمراني مدير الكرة خالل التدريبات
(المركز اإلعالمي ـ القادسية)


مناورة تجهز التعاون

www.arriyadiyah.com

بريدة ـ عبد الله العبيد

األول لكرة القدم ،ملدة يوم ،بعد الفراغ من املباراة
التجريبية أمام الشباب السبت املاضي.
وكث َّف إل مايسترو تدريباته اللياقية على ملعب
النادي استعدادًا ملواجهة األهلي يوم اجلمعة

استأنف العبو فريق التعاون األول لكرة القدم
تدريباتهم اليومية بعد اإلجازة التي منحها
اإلجنليزي نيستور إل مايسترو ،مدرب الفريق

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

املقبل على ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية
في بريدة ،ضمن منافسات اجلولة الـ 27من
مختتما
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ً
التدريبات مبناورة على منتصف امللعب.

مستويات
جيدة
“الفريق مقبل عىل مرحلة
مهمة بعد استقرار الجوانب
الفنية ،ونتمنى االستمرار يف
تقديم مستويات جيدة وتحقيق
االنتصارات يف املواجهات
املقبلة”
ناجي الحمدان


صالح السعيد

@SALEEH10

حظ الهالل
واحرتاف النرص

مدرب حراس الفتح السابق

فرتة
التوقف

القميزي

“نعمل عىل تجهيز الفريق خالل
فرتة التوقف لتحسني املركز يف
سلم الدوري وتجهيز الالعبني
للمواجهات املقبلة املهمة وذلك
بناء عىل طلب فرييرا املدرب”

ومبولحي يعودان

الدمام  -الرياضية

خالد المخايطة
عضو مجلس إدارة الفتح

انتظم صالح القميزي واجلزائري
رايس مبوحلي العبا فريق االتفاق
األول لكرة القدم ،أمس ،في التدريبات
اجلماعية التي أجريت على ملعب عبد
اهلل الدبل في النادي ،وذلك بعد متاثل
األول للشفاء من اإلصابة التي تعرض
لها خالل الفترة املاضية ،وانتهاء فترة
احلجر الصحي ملبوحلي.
واشتملت التدريبات بقيادة خالد
العطوي ،مدرب الفريق ،على متارين
لياقية بالكرة على عدة محطات ،ثم
قسم العطوي العبي الفريق إلى 4
َّ
مجموعات لتطبيق عدد من اجلمل
التكتيكية ،واختتم التدريب مبناورة
على جزء من امللعب.
ويخوض االتفاق مباراة جتريبية
أمام فريق القادسية ،اجلمعة املقبل،
على ملعب مدينة األمير سعود بن
جلوي الرياضية في الراكة ،في إطار
البرنامج اإلعدادي لفترة التوقف قبل
مواجهة الشباب يوم  14مايو اجلاري
ضمن منافسات اجلولة الـ  27من
دوري كأس األمير محمد بن سلمان
للمحترفني ملوسم 2021ـ.2020

نحقق
الطموح
عدنا بعد اإلجازة التي منحها
“ ُ
اإلنجليزي نيستور لالعبني ملدة يوم
استعدادًا ملواجهة األهيل الجمعة
املقبل ،وبإذن الله نحقق طموحاتنا
يف التقدم يف سلم الدوري”

تركي الهدلق
إداري التعاون

إسعاد
الجامهري
“نسعى إىل إسعاد إدارة التعاون
وجامهري نادينا والجهاز الفني
بتحقيق تطلعاتهم خالل ما تبقى
من املوسم ،ومضاعفة الجهود
يف املباريات املتبقية”

علي النمر
العب التعاون

يتهم كثريون الهالل بانحياز
القوانني واألنظمة لصالح زُرقة
البحر يف قميصه وبياض الثلج،
وال أخفي رسا ً أين كنت أحدهم،
إال أن كل يشء يقول إن القوانني
فصلت ملصلحة الهالل،
واألنظمة ّ
بفضل حظ الهالل فقط!

السعوديون%36 ..
صورة التقطت أمس للجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق االتفاق األول لكرة القدم خالل التدريبات الجماعية

(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)

 232هدفا بأقدام املحليني ..والعمري األبرز
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني
إجمالي األهداف

بأقدام سعودية بين صناعة

ً
تسجيل
أكثر السعوديين

برصيد

عدد الدقائق التي لعبها

المباريات

أكثر السعوديين صناعة

برصيد

عدد الدقائق

المباريات

626

وتسجيل بـ 232

حسن العمري

12

1,993

24

عبد اهلل الحمدان

08

987

22

الرياض ـ سعد الفراج

ساهم الالعبون السعوديون خالل منافسات دوري كأس
محمد بن سلامن الجاري بـ 232هدفًا من إجاميل األهداف
املسجلة التي تبلغ  626ما بني صناعة وتسجيل بنسبة 36
يف املئة.

وتصدَّر حسن العمري ،مهاجم فريق القادسية األول لكرة القدم،
قائمة الهدافني السعوديني برصيد  12هدفًا ،وبلغت األهداف
بأقدام سعودية .178
وفي الصناعة ،ساهم عبد اهلل احلمدان ،مهاجم الهالل ،في 8
أهداف ،ويعد السعودي األكثر صناعة وثاني املساهمني في

الدوري بعد املغربي يوسف اجلبلي الذي ساهم في  9أهداف مع
فريقه الباطن.
ً
تسجيل حصل الشباب على  51هدفًا،
وعلى صعيد الفرق األكثر
متفوقًا على نظيره الهالل صاحب املركز الثاني بترتيب األهداف
والتي بلغت  45هدفًا.

فرييرا

تقفيلة:
الوصل عاهدني
ليت الذي بعهود
َ
ِ
يقولُ لي مالذي بالهج ِر أَغرا ُه
وليت من زارني كالطَّ يف عاودني
َ
حتى يرى كيف قلبي صان ذكرا ُه

الحسن..

يكثف اللياقة

بروفايل

متريرات ناجحة

األحساء ـ عادل الدحيالن

عاد العبو فريق الفتح األول
لكرة القدم إلى التدريبات،
أمس ،بعد اإلجازة التي
منحت لهم من قبل البلجيكي
يانيك فيريرا مدرب الفريق،
ملدة أسبوع.
وفرض فيريرا تدريبات
لياقية مكثفة وبدنية،
استعدادًا ملواجهة الوحدة
ضمن مباريات اجلولة الـ27
من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني التي
جتري في  15من الشهر
اجلاري على ملعب مدينة
األمير عبد اهلل بن جلوي
الرياضية في الهفوف.
برنامجا
ووضع فيريرا
ً
تدريبيا طوال الفترة املقبلة،
ً
تزامنًا مع فترة التوقف
لالعبني لالعتماد عليه قبل
استكمال املنافسات.

لم تكن نسخة دوري أبطال آسيا
اجلارية حاليا ً منافساتها ،إال تأكيدا ً
حلظ الهالل ،فإن تخاذلت كل الظروف
ضده ،لن يدعه احلظ وحده ،وفعلها
سابقا ً وسيفعل مستقبال ً ،وال أعلم
في حقيقة األمر كيف مال ميول احلظ
نحو الزعيم ،وإن كان ال عجب أن
يختار احلظ فريقا ً كان يوسف الثنيان
عازفه املنفرد ،وجابره سامي مطربه،
والشلهوب محمد شاعره ،هنيئا ً للحظ
الذي أحسبه أحسن االختيار.
الهالل وحده الذي كلما ص ّد عن الذهب،
وقرّر جنومه اخلروج بخفي حنني،
وفصل له قوانني
أقسم عليه احلظ
ّ
وأنظمة على مزاجه ،أتذكر في مطلع
األلفية أن احلظ أقسم وحلف أال ي ّتجه
الهالل إلى مطار الالذقية في سوريا،
بل ما زال للفرح بقية بخطف اللقب
العربي ،واللقب اآلسيوي قد يكون قريبا ً
بالنسخة احلالية للفريق السعودي
الكبير.
في أمسية رياضية ،قال صديق
نصراوي :وملاذا ال يشجع احلظ النصر،
قال آخر :بسبب إفراطه في تطبيق
االحتراف ،واستدل الشبابي بقضية
توقيع العب املنتخب الوطني للناشئني
عبد اجمليد العنزي واخملالفات في عملية
االنتقال وكيف أعاده نادي الوطني بقوة
النظام وطنياً ،قبل أن ينتقل مبوافقة
ناديه للشباب قبل أيام.
األخطاء والهفوات من أندية كبيرة،
تضع ألف عالمة تعجب ،وما حديث
العب القادسية السابق خالد الغامدي
عن “كوبري” انتقاله للنصر إال ً
دليل
أن بعض إجنازاتنا عبارة عن مخالفات
أو قد تكون سقطات ال أظن أنها تسقط
بالتقادم ،فوسطنا الرياضي ميثل
قيمنا،
مجتمعنا ميثل أخالقنا ميثل ّ
والشق حقيق ًة أكبر من كل الرقع!
من حق مجتمعنا وبلدنا أن يرى احترافًا
حقيقيا يواكب كل االهتمام احلكومي
ً
والشعبي ،ال أن تتم برمجة متابعي
دورينا بسقوطنا بوحل املؤامرة ونحن
اجملتمع املسلم احملافظ األصيل ،الذي
ساهم أجداده بتوحيد أعظم بلد ،ويعمل
شبابه اآلن بجد لتحقيق الرؤية احللم
 ،2030بتعليمات وخطط عرّابنا سمو
ولي العهد األمير محمد بن سلمان،
وبعهد ملك احلزم امللك سلمان وفي
عصر القانون والنظام العادل.

الرياض ـ الرياضية

سجل عباس احلسن ،العب فريق الفتح األول
َّ
لكرة القدم ،خالل مشاركاته في دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني  67متريرة ناجحة
بدقة 78.8في املئة.
عاما الذي يُعد أصغر
17
الـ
وشارك صاحب
ً
الالعبني في الدوري في  6مباريات 4 ،منها
أساسي ،وبديل في اثنتني ،بعدد دقائق  306دقائق.
وافتك العب احملور  6كرات من العبي اخلصم بدقة
ّ
 50في املئة ،وش ّتت أكثر من  5هجمات خطرة على
مرمى فريقه.
عباس الحسن

صورة التقطت أمس للبلجيكي يانيك فيريرا مدرب فريق الفتح يتحدث لعبد الرحمن الحماد نائب رئيس النادي قبل
(المركز اإلعالمي  -الفتح )
التدريبات الجماعية

العمر

المركز

القدم

مشاركاته

17

محور

اليمنى

06

الدقائق

تمريرات ناجحة

مراوغات ناجحة

306

%78.8

03

األبيض  ..30األزرق 25

www.arriyadiyah.com

11

الرياض ـ الرياضية

استطاع فريق الشباب األول لكرة القدم حتقيق “30
نقطة” بعد مواجهة الهالل في الدور األول في اجلولة الـ
 11من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني ،حيث

العبا..

بالكثير من النقاط ،إال أن الفريق الهاللي ظل متصدرًا قبل
وبعد مواجهة الشباب في الدور األول والتي كان ميتلك
فيها الفريق  23نقطة ،وصولً إلى النقطة  48بعد هذه
جامعا  25نقطة.
املباراة،
ً

ظل الفريق في املرتبة الثالثة برصيد  18نقطة ،قبل أن
ينطلق بعد هذه املواجهة لتحقيق  9انتصارات وتعادلني،
وثالث خسائر ،ليصل إلى النقطة  48متساويًا مع الهالل
املتصدر .على الطرف اآلخر ،وعلى الرغم من التفريط

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

هدفهم إسقاط الشباب والهالل

قمة الجمعة تشهد رصاع النجوم السابقني ضد بعضهم
01

02

عبد الله الزوري

نواف العابد

أسامء انتقلت من الهالل إىل الشباب

أسامء انتقلت من الشباب إىل الهالل

03

04

05

06

07

01

02

03

عبد امللك الخيربي

عبد الله الشامخ

مروان الحيدري

أحمد رشاحييل

حسني القحطاين

هتان باهربي

عبد الله عطيف

عبد الله الحمدان

الرياض ـ الرياضية

ستكون املواجهة املرتقبة التي ستجمع فريق
الشباب مبضيفة الهالل يف مؤجلة الجولة الـ  26من
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني ،الجمعة
املقبل ،فرصة ألصدقاء األمس للنيل من فريقهم
السابق ،يف ظل التنافس الرشس لخطف صدارة

الدوري قبل النهاية بـ  5جوالت.

وسيتعني على  11الع ًبا من الفريقني “الشباب والهالل”
مواجهة فريقهم السابق ،في املباراة التي ستحدد نتيجتها
بنسبة كبيرة متصدر الدوري قبل األمتار األخيرة من حسم
اللقب ،حيث ميلك الفريقان الرصيد ذاته بـ  48نقطة.
ويسعى  7العبني من العبي فريق الشباب األول لكرة

القدم بقيادة اإلسباني هيرنانديز ،مدرب الفريق ،إلى إثبات
وجودهم أمام فريقهم السابق الهالل ،داخل املستطيل
األخضر ،في مقدمتهم نواف العابد العب الوسط املهاري،
إضافة إلى عبد اهلل الزوري وعبد اهلل الشامخ وعبد امللك
اخليبري وأحمد شراحيلي ،وحسني القحطاني ،وأخيرًا
مروان احليدري احلارس.

04
متعب املفرج

في حني لن يركن الشبابيون السابقون والذين انتقلوا
إلى صفوف الهالل ألصدقاء األمس وجعلهم ينتصرون
في امللعب ،حيث يأتي في مقدمة هؤالء النجوم ،عبد اهلل
احلمدان آخر املنتقلني إلى صفوف الهالل “الفترة الشتوية
املاضية” ،ومتعب املفرج العائد بعد انتهاء اإلعارة ،وعبد اهلل
عطيف ،وهتان باهبري ،الشبابيان السابقان.

تنافس الهداف..

يجمع جوميز وجوانكا

ستراندبيرج

جوميز

جوانكا

رومارينيو

زياليا

قامئة الهدافني يف الدوري
جوميز

18

ستراندبيرج

16

ً
هدفا

الهالل

ً
هدفا

أبها

جوانكا

15

ً
هدفا

الشباب

زياليا

15

ً
هدفا

ضمك

رومارينيو

15

ً
هدفا

االتحاد

الرياض ـ الرياضية

تشهد مواجهة الشباب والهالل ،اجلمعة املقبل ،املؤجلة من اجلولة الـ  26من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني ،صرا ًعا من نوع آخر ،وذلك للتنافس على لقب هداف الدوري السعودي
للمحترفني.
ويتصدر الفرنسي جوميز ،مهاجم فريق الهالل األول لكرة القدم ،صدارة الهدافني برصيد 18
متقدما على صاحب الوصافة األرجنتيني جوانكا ،مهاجم الشباب ،بفارق  3أهداف.
هدفًا،
ً
ويسعى جوميز وجوانكا إلى البحث ً
أول عن حتقيق النقاط الثالث لفريقيهما ،على أن يساعد كل
العب فريقه في حتقيق الفوز وهز الشباك ،وزيادة رصيده التهديفي في القائمة.

مورايس..

يستحرض مشوار الهالل

هرينانديز..

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

يركز عىل اللمسة الواحدة
الرياض ـ سلطان العتيبي

ركز اإلسباني كارلوس هيرنانديز ،مدرب فريق
الشباب األول لكرة القدم ،على لعب الكرة من
ملسة واحدة ،والتحكم بالكرة من خالل االستالم
والتسليم ،في تدريبات الفريق التي احتضنها رديف
ملعب مقر النادي أمس ،استعدادًا ملواجهة الهالل
اجلمعة املقبل في “مؤجلة” اجلولة الـ  26من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وقسم املدرب اإلسباني الالعبني إلى مجموعتني ،وذلك في املناورة
التي فرضها من أجل االطمئنان على املستوى الفني والطريقة التي
ينوي انتهاجها في املباراة املرتقبة ،حيث أوقف املناورة من أجل
تصحيح األخطاء التي وقع فيها الالعبون.
صورة التقطت أمس لخالد الغامدي العب فريق الشباب األول لكرة القدم خالل أدائه التدريبات اللياقية قبل انطالقة المناورة
(المركز اإلعالمي ـ الشباب)
											

ال تقبل حلول
“مواجهتنا أمام الهالل ال تقبل أنصاف الحلول..
يجب أن نكسب إذا أرنا أن نحقق البطولة ومواصلة
املشوار ..الجوالت املتبقة يف غاية األهمية لنا”.
حسان تمبكتي
العب الشباب

مواجهة كؤوس
“ندرك يقي ًنا نحن كالعبني يف الشباب أن
املواجهات املقبلة يف الدوري أشبه مبباريات
ءا من
الكؤوس ،يجب أال نفرط يف أي نقطة بد ً
مواجهة الهالل”.
فواز الصقور
العب الشباب

عقد البرتغالي جوزيه مورايس،
مدرب فريق الهالل األول لكرة
القدم ،أمس ،اجتماعًا مع اإلدارة
الهاللية ملناقشة األمور الفنية
اخلاصة وتعريفه بسيرة الفريق
خالل منافسات دوري كأس
محمد بن سلمان املوسم اجلاري،
وذلك قبل تولي أولى احلصص
التدريبية للفريق ،والتي انطلقت
أمس بتدريبات استرجاعية بعد
العودة من اإلجازة التي منحت لهم
بعد نهاية دور اجملموعات لدوري
أبطال آسيا  .2021ومن املنتظر
أن يفتح مورايس امللف الفني
داخل املستطيل األخضر استعدادًا
ملواجهة الشباب في مؤجلة اجلولة
الـ  26من دوري احملترفني ،التي
ستلعب اجلمعة على ملعب مقر
نادي الشباب في الرياض.

مارتينيز ..الورقة األهم

بروفايل

صورة التقطت أمس األول لمساعدي البرتغالي مورايس لدى
وصولهم برفقته إلى مدينة الرياض (المركز اإلعالمي ـ الهالل)

مباراة مختلفة
“ستكون مباراتنا أمام الشباب مختلفة ،مبا أن
الفريقني يتنافسان عىل الصدارة ،يجب عىل العبي
الهالل الحضور والرتكيز الذهني خاصة أن املباراة
مفرتق طرق”.
عبد اهلل الدعيع
ً
سابقا
حارس الهالل

الرياض ـ الرياضية

يعول اإلسباني هيرنانديز ،مدرب فريق الشباب األول لكرة القدم ،على قدرات
ّ
البرتغالي فابيو مارتينيز ،مهاجمه األمين ،صاحب االنطالقات السريعة ،والكرات
العرضية املتقنة ،ليكون واح ًدا من أهم أوراقه الهجومية.
جنح مارتينيز في صناعة  21فرصة لزمالئه الالعبني خالل مشواره في دوري
احملترفني ،واستطاع تسجيل خمسة أهداف ،منها الهدف الذي صنف باألجمل
في شباك فريق الهالل في مواجهة الدور األول ،والتي انتهت بالتعادل اإليجابي
1ـ .1وسيكون مارتينيز الورقة األساسية التي سيراهن عليها املدرب الشبابي
في املواجهة املرتقبة أمام الهالل اجلمعة املقبل ،ورمبا تكون هي مواجهة مفترق
الطرق بني الفريقني.

صدمة فنية

فابيو مارتينيز
المباريات

الدقائق

التمريرات

صناعة فرص

صناعة أهداف

األهداف

عرضيات ناجحة

21

1668

591

21

3

5

6

التسديدات

46

“أعتقد أن األمور الفنية ستتغري يف الهالل بعد
تعيني الربتغايل مورايس ،املهم أن يتفاعل
الالعبون مع املتغريات من أجل إحداث صدمة
للفريق والحصول عىل النقاط املهمة”.
محمد لطف
ً
سابقا
العب الهالل
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التاسعة ..الغامدي يقود املقدمة
الرياض ـ بندر العتيبي

يبدأ رائد الغامدي ،مهاجم فريق النصر األول لكرة
القدم ،مواجهة الفيصلي ،غ ًدا ،في تاسع مبارياته
أساسيا منذ انضمامه الصيف املاضي من نادي
ً

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

الرائد .ويعوض الغامدي املغربي عبد الرزاق حمد
اهلل ،املهاجم األساسي ،املوقوف مباراتني بقرار
من جلنة االنضباط واألخالق في االحتاد السعودي
للعبة .وبدأ املهاجم املعار من الرائد سبع مباريات

في نسخة الدوري اجلارية ،ومباراة كأس السوبر
أمام الهالل أواخر يناير املاضي .ودخل الغامدي
ً
بديل في ثالث من مباريات مجموعات دوري أبطال
آسيا ،التي انتهت اجلمعة املاضي.

بطاقة
آسيا

النجعي أساس ّيا..
والصليهم يتأمل

“أطالب العبي النرص بخوض املباريات
الخمس الباقية يف الدوري بنظام
الكؤوس ،وحصد النقاط الـ  15ومحاولة
انتزاع املركز الثالث املؤهل إىل النسخة
املقبلة من دوري أبطال آسيا”.

الرياض ـ بندر العتيبي

اعتمد البرازيلي مانو مينيزيس ،مدرب
فريق النصر األول لكرة القدم ،على سامي
النجعي ،العب الوسط ،في اجملموعة
األساسية خالل مناورة بني مجموعتني في
احلصة التدريبية أمس.
وبسبب معاناة عبد اجمليد الصليهم ،العب
آالما في الركبة ،شارك النجعي بني
الوسطً ،
الرباعي الهجومي للمجموعة األساسية،
التي تبدأ على األرجح مواجهة الفيصلي غ ًدا
املؤجلة من اجلولة الدورية الـ .26
ويخضع الصليهم لتقييم طبي اليوم ،يحدد
فرصة ضمه إلى قائمة املباراة .فيما اكتفى،
أمس ،بتمارين خفيفة ،وأمضى غالبية وقته
في النادي داخل العيادة الطبية.
ويتدرب الفريق ،مساء اليوم ،على ملعب
“مرسول بارك” ،الذي يحتضن املباراة.

إبراهيم العيسى
العب النصر السابق

حالة
معنوية
“النرص يعيش أفضل حاالته معنويًا بعد
تصدره مجموعته يف دوري أبطال
آسيا وتأهله إىل مثن النهايئ ،وعليه
استثامر هذه الروح لدى استئنافه
مشواره املحيل أمام الفيصيل”.

ياسر الموسى
العب النصر السابق

تحسني
املركز
“رغم غيابات بعض الالعبني عن النرص
وتعرض الباقني إىل إرهاق ،أعتقد أن
الفريق قادر عىل تجاوز الفيصيل
وتحسني مركزه”.

نايف الدوسري
العب النصر السابق

مباراة
خادعة

غدا والمؤجلة من الجولة الـ 26
بالعقب خالل التدريبات الجماعية في مقر النادي في الرياض
صورة التقطت أمس لعبد العزيز الدوسري جناح النصر يروض الكرة
ِ
تحضيرا لمواجهة الفيصلي ً
ً
(المركز اإلعالمي  -النصر)


عا لالعبني
“أخطر املباريات وأكرثها خدا ً
عب بعد الفرحة العارمة
تلك التي تُل َ
بتأهل .لذا ،تحتاج مواجهة الفيصيل،
املؤجلة يف الدوري ،إىل جهد
مضاعف من النرص”.

محمد الشقحاء
إداري النصر السابق

مينيزيس

مينيزيس

يبدأ بذكريات هورفات
مدرب النرص ضمن دوري املحرتفني
الفيصىل أوىل محطات
َ
النرص بني مواجهتي الفيصيل

التاريخ  31ديسمبر

املباراة األوىل

2020

الجولة

الملعب مدينة

المدرب ألين

النتيجة فوز

الـ 11

المجمعة الرياضية

هورفات

النصر 3ـ2

الرياض ـ الرياضية

يتشارك الربازييل مانو مينيزيس ،املدرب الجديد
لفريق النرص األول لكرة القدم ،مع سلفه الكروايت
ألني هورفات ،امل ُقال لسوء النتائج ،بدء مشواريهام
يف دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني أمام
فريق الفيصيل.

ودشن مينيزيس قيادته النصر مبواجهة السد القطري ،في
 17إبريل املاضي ،ضمن ثاني جوالت مجموعات دوري
أبطال آسيا.
وقاد أربع مباريات تالية في املسابقة ذاتها ،انتهت ببلوغ
ثمن النهائي .فيما يبدأ ،غ ًدا ،مهمته احمللية مبباراة الفيصلي،
في الرياض ،املؤجلة من اجلولة الـ  26من الدوري.

بروفايل

أوجوستو..
اختيار ثابت

يقنع البرازيلي جيليرمي أوجوستو ،جناح فريق الفيصلي األول لكرة
القدم ،مواطنه بيريكليس شاموسكا ،مدربه ،مبردوده وأهدافه للموسم
موقعا في التشكيل األساسي.
الثاني على التوالي ،ما يضمن له
ً
وأحدث إسهاماته التهديفية إحرازه ثنائية الفوز على القادسية اخلميس املاضي
2ـ 1في مباراة ُمقدَّمة من اجلولة الدورية الـ .28
وأحرز أوجوستو  6أهداف في  25جولة ،منذ بدء النسخة اجلارية من الدوري،
مقارنة بـ  5أهداف في  17جولة من النسخة املاضية.
قادما من فريق جرمييو في بالده.
كان الفيصلي تعاقد معه في يناير ً ،2020
والبرازيلي ثاني هدافي فريقه املوسم اجلاري بعد الرأس األخضري جوليو
تفاريس ،املهاجم صاحب الـ  14هدفًا.
جيلريمي يف الدوري
البداية

2020

2

2021

وقبل أربعة أشهر ،واجه هورفات الفيصلي ضمن اجلولة
صعدته إدارة
الـ  11في مباراته األولى مع النصر ،بعدما ّ
النادي العاصمي من تدريب درجة الشباب خلفً ا للبرتغالي
روي فيتوريا ،املقال لتراجع النتائج.
وقاد الكرواتي الفريق ،آنذاك ،إلى الفوز 3ـ 2في اجملمعة،
ّ
مدشنًا سلسلة انتصارات شملت ثالث مباريات أخرى.

عمر
يعوض كعبي

الـ 26

“مرسول بارك”

مينيزيس

وأقالت إدارة النادي اجلديدة ،برئاسة مسلي آل معمر،
هورفات بعد اخلسارة 2ـ 3من ضمك في  9إبريل املاضي
ضمن اجلولة الـ  .25وفقد فيتوريا وظيفته بعد التعثر أمام
الفريق ذاته ،بالتعادل 2ـ 2في  26ديسمبر املاضي ضمن
اجلولة الـ  .10وميتلك األصفر ،بعد  25جولة 36 ،نقطة،
متنحه املركز السابع.
إسامعيل عمر

الجنسية
سعودي

العمر
 29عامًا

المركز
جناح

النادي السابق
جدة

االنضمام للفيصلي

سبتمبر 2020

املجمعة ـ محمد السناين

الرياض ـ الرياضية

المواسم

املباراة الثانية

التاريخ  5مايو

الجولة

الملعب

المدرب مانو

المباريات

42

األهداف

11

الصناعة

1

يتجه البرازيلي بيريكليس
شاموسكا ،مدرب فريق الفيصلي
األول لكرة القدم ،إلى البدء
بإسماعيل عمر ،اجلناح ،أمام
النصر ،غ ًدا ،في املباراة املؤجلة من اجلولة
الدورية الـ .26
ويفتقد الفريق خدمات خالد كعبي ،املهاجم
واجلناح ،لطرده اخلميس املاضي أثناء مواجهة
القادسية املق ّدمة من اجلولة الـ  .28ومييل
شاموسكا إلى تعويضه بعمر .إلى ذلك ،يصل
الفيصلي ،اليوم ،إلى الرياض ،ويخوض تدري ًبا
أخيرًا على ملعب نادي الشباب.
وقاد شاموسكا ،مساء أمس ،تدري ًبا ،على ملعب
ناديه في َحرمة ،ركز جانب منه على االستفادة
من الكرات الثابتة .وشدد اجلهاز الفني على
أهمية التركيز وجتنب تكرار األخطاء.

صورة التقطت أمس للبرازيلي فالفيو مدرب اللياقة البدنية لفريق الفيصلي يتوسط
عبد العزيز الشريد الجناح وحسين قاسم الظهير األيسر على هامش حصة تدريبية في
(المركز اإلعالمي ـ الفيصلي)
استعدادا لمواجهة النصر
مقر النادي في َحرمة
ً

www.arriyadiyah.com

هنكوك تحصد جائزتني

الرياض  -الرياضية

توجت جوائز “آي إف” العاملية للتصميم شركة
اإلطارات الرائدة “هنكوك” بجائزتني في فئتي املفاهيم
املهنية “ ”Professional Conceptوالدعاية واإلعالم

“ ”Communicationعن مشروع “التصميمات املبتكرة”
للعام  .2020ويعد مشروع “التصميمات املبتكرة”
أحد مشاريع قسم البحث والتطوير بشركة هنكوك
لإلطارات الذي يجري تنفيذه كل عامني ،بالتعاون

مع إحدى أبرز جامعات التصميم الرائدة في العالم،
ويتم فيه طرح رؤية للقيادة املستقبلية ووضع احللول
املستدامة التي تعالج التحديات املاثلة من خالل البحث
العلمي املشترك.

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

ذيب لتأجري السيارات
تتعاون مع جمعية «إنسان»
الرياض ـ الرياضية

مت عقد اتفاقية بني شركة ذيب لتأجير السيارات واجلمعية
اخليرية لرعاية األيتام “إنسان” ،وذلك بتبرع شركة ذيب
لتأجير السيارات مببلغ ريال واحد عن كل عقد إيجار أفراد
تقوم بإبرامه الشركة ملدة عام كامل.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن مبادرات برنامج ذيب اخلير
في املساهمة باملسؤولية االجتماعية واستراتيجية الشركة
في تقدمي كافة أنواع املساندة والدعم للجمعيات اخليرية
ومؤسسات رعاية األيتام في اجملتمع الذي تعمل فيه،

كذلك للمساهمة في دعم خدمات هذه اجلمعيات اخليرية
ومساعدتها على توسيع نطاق عملها ،وتوفير مصادر دخل
مستدامة تساعدها في احملافظة على مستويات اخلدمات التي
تقوم بتقدميها.
وقع االتفاقية كل من نايف بن محمد الذيب ،الرئيس التنفيذي
لشركة ذيب لتأجير السيارات ،واملهندس محمد بن علي
الياسني ،املدير العام للجمعية اخليرية لرعاية األيتام مبنطقة
الرياض “إنسان” ،وذلك خالل اجتماع عمل مت عقده في املقر
الرسمي لشركة ذيب لتأجير السيارات.

طريان ناس
ُيطلق  12وجهة دولية

الرياض  -الرياضية

أعلن طيران ناس ،الناقل الوطني السعودي والطيران االقتصادي الرائد في منطقة الشرق
األوسط ،عن ترحيبه بقرار رفع تعليق السفر الدولي عن املواطنني السعوديني ،والذي
سيدخل حيز التنفيذ بد ًءا من  17مايو 2021م .وأك ّد بندر املهنا الرئيس التنفيذي لطيران
ناس “استعداد طيران ناس الستئناف رحالته الدولية املتوافقة مع توجيهات الهيئة العامة
للطيران املدني واجلهات اخملتصة” .وذكر“ :لدينا خطط واعدة لصيف هذا العام ،وسنعمل
على إطالق نحو  12وجهة موسمية ستمثل قيمة مضافة إلى الوجهات األخرى التي
تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام.

جوال
املبوبة
مفقودات ..مفقودات

تعلن  /سلوى – احمد
اقامة رقم
عن فقدان شهادة ميالد
مؤقته والصادرة من

2049412824

0576868008

الرياض تسجيل واقعة
الوالدة 6132ـج في
9ـ10ـ1409هـ وتاريخ
الوالدة 1ـ10ـ1409هـ
يرجى ممن يجدها
تسليمها ملكتب االحوال

0502252794

املدنية بالرياض مشكورا
.
يعلن  /زاكير حسني هندي
اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم K9104181

والصادر من الهند في
2ـ1ـ2013م يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .
يعلن /جمعه كل خان
علم االفغاني اجلنسية عن

المهنا

هاتف

فاكس

إمييل

0122836280

0122836281

Mashehor.Ali@srpc

فقدان جواز سفر رقم
 O 2922904والصادر
من جدة يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية
االفغانية بجدة او جوال
 0556933268مشكورا .

يعلن املواطن  /علي
بن حسن بن ناصر
كشر سجل مدني
 1049117631عن فقدان
بطاقة لذةي االحتياجات
اخلاصة والصادرة من

مدينة االمير سلطان
الطبية وفقدت في
15ـ9ـ1442هـ يرجى
ممن يجدها تسليمها
ملصدرها مشكورا .

يعلن NOOR ALOM NUR /
 HOSSAINبنجالديشي

اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم BJ 0464412
يرجى ممن يجده تسليمه
ملصدره مشكورا .

ريزتش يحتفي بربوفايل
الرياض  -الرياضية
الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270
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احتفى الكرواتي كرسيمر ريزتش ،مدرب فريق
ضمك األول لكرة القدم ،بالبروفايل الذي نشرته
“الرياضية” عن مسيرته اإليجابية مع الفريق.

جلسة عشاء

www.arriyadiyah.com

سوشال

ونشر ريزتش قصاصة من مادة “الرياضية” التي
حتدثت عنه عبر حسابيه على تويتر وإنستجرام،
فيما تفاعل مع متابعيه الذي علقوا على املادة
باإلعجاب.

ألغوا متابعة

إبراهيموفيتش

نجوم ميالن نقلوا رصاع امللعب إىل إنستجرام

شارك البيروفي كويفا ،العب فريق الفتح
األول لكرة القدم ،متابعيه عبر حسابه
على إنستجرام بصورة مع زوجته أثناء
تناولهما العشاء في أحد المطاعم.

وقت العائلة

ظهر الهولندي ماتيس دي ليخت،
مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي األول
لكرة القدم ،عبر حسابيه على فيسبوك
وإنستجرام بصورة مع زوجته ،فيما ع ّلق
ً
قائل “وقت العائلة”.

إطاللة مبايب

الرياض ـ الرياضية

ألغى تسعة من العبي فريق ميالن اإليطايل األول لكرة
القدم متابعة السويدي زاالتان إبراهيموفتيش زميلهم يف
الفريق عرب حسابه عىل إنستجرام ،وذلك عىل خلفية األحداث
التي صاحبت مباراتهم أمام بينيفينتو التي انترصوا فيها 2ـ.0

ولم يظهر اسم املهاجم الدولي أمس ضمن قائمة املتابَعني لدى الكندي
فيكايو توموري ،واجلزائري إسماعيل بن ناصر ،والتركي هاكان
تشالهان ،والفرنسيني بيير كالولو وسواليهو ميتي ،واإلسباني
إبراهيم دياز ،والبرتغالي رفائيل لياو ،والبلجيكي أليكسيس
ساليمايكيرس ،واإليطالي ساندرو تونالي ،زمالئه.
وظهرت قيادة التركي هاكان تشالهان للصراع ضد املهاجم اخملضرم
بعدما تبادال الشتائم أثناء املباراة ،حيث نشر عبر حسابه مقطع فيديو
للهدف الذي سجله في املباراة وعلّق ً
قائل“ :عندما يتحدث هؤالء
الناس الكثير” ،مع أيقونة غضب ،حيث ظهر جميع زمالئه يحتفلون
معه سوى إبرا ،فيما اكتفى بقية الالعبني بإلغاء املتابعة دون تعليقات.
وحظي الفيديو بردود كبيرة من املتابعني بلغت  3.2ألف خالل أربع
ساعات ،حيث تباينت الردود ما بني اإلشادة مبهارة صاحب الرقم
 10في تسجيل الهدف ،ومناصرة إبراهيموفيتش باعتبار أن هاكان
يقصده بالعبارة التي قالها.
وأظهرت قائمة األسماء التي يتابعها إبراهيموفيتش عدم متابعته
أي العب سواء من زمالئه في الفريق اإليطالي أو منتخب بالده أو
النجوم الذين لعب معهم سابقً ا .ويتضمن الـ 22حسابًا التي يتابعها،
األندية التسعة التي لعب لها خالل مسيرته مبا فيها يوفنتوس وإنتر
ميالن ،إضافة إلى حسابات شركات يروج ملنتجاتها ،ومنتخبي بالده
لكرة القدم للرجال والسيدات ،بينما الشخصية الوحيدة التي يتابعها
الهولندي رايوال وكيل أعماله.

رئيس التحرير

بتــال القـوس
Battal Algoos

battalalgoos@arriyadiyah.com

نائب رئيس التحرير

صالـح عبد العزيز اخلليـف

salehalkhalif@arriyadiyah.com

إدارة التحرير

مـقبـل متعـب الزبنـي

mugbel.alzabni@arriyadiyah.com

أنفولو إبرا
توموري

بن ناصر

هاكان

كالولو

ميتي

دياز

لياو

ساليمايكيرس

تونالي

awad.alsugour@arriyadiyah.com

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري

لقطة مييس وسيلسن

omar.alshehri@arriyadiyah.com

تجذب املغردين

رئيس قسم الوسائل املساعدة

الرياض ـ الرياضية

ّ
بث البرازيلي نيمار ،العب فريق باريس
سان جيرمان الفرنسي ،عبر حساباته على
منصات التواصل االجتماعي صورة له من
التدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي
ً
قائل “الحياة مزحة”.
اليوم ،فيما علق

لحظة هرنييك

معتصـم هـارون

تفاعلت جماهير فريق برشلونة اإلسباني على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” مع
صورة حساب النادي التي ظهر فيها األرجنتيني ميسي والهولندي ياسبر سيلسن
حارس فالنسيا ،يتبادالن االبتسامات قبل تسديد األول ركلة اجلزاء في مرمى الثاني
خالل املباراة التي جمعت الفريقني أمس األول.
وجاء التفاعل مع الصورة من خالل تخيل احلساب احلوار الذي دار بني الالعبني ،حيث
قال سليسن “سأصدها” ليرد عليه ميسي “ال عليك ،سأسجل بعدها مباشرة” في إشارة
إلى صد الالعب الكرة وجناح األرجنتيني في التسجيل من الهجمة ذاتها.

مورينيو..

يستعرض اإلنجازات

الرياض ـ الرياضية

ّ
بث البرازيلي بيدرو هنريكي ،مدافع فريق
الوحدة األول لكرة القدم ،عبر حسابه
على إنستجرام صورة ظهر فيها يمارس
المشي بالقرب من البحر وبرفقته عائلته.

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com

عـوض مبارك الصـقـور

أطل الفرنسي كيليان مبابي ،العب
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ،عبر
حسابه على إنستجرام بصور مع بعض
زمالئه في الطائرة التي أقلتهم من
باريس إلى لندن لمواجهة مانشستر
سيتي اليوم ،حيث ظهر يمازحهم.

الحياة مزحة

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

تفرَّغ البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب فريق توتنهام
اإلجنليزي األول لكرة القدم ،السابق ،إلى استعادة
ذكريات اإلجنازات التي حققها خالل مسيرته
التدريبية.
ومنذ إقالة مورينيو في  19إبريل املاضي احتفى
بتسعة إجنازات حققها مع الفرق التي دربها ،حيث
صادف الظفر بالبطوالت خالل األيام األخيرة من
إبريل وأوائل مايو.
وتضمنت احتفالية املدرب أربع صور مع تشيلسي،
وثالث مع ريال مدريد ،إضافة إلى الفوز على برشلونة
عندما كان مع امللكي ،وحرمانه ليفربول من لقب
الدوري  2014خالل املباراة الشهيرة التي قطع فيها
السنغالي دميبا الكرة من اإلجنليزي ستيفن جيرارد.

إنستجرام مورينيو
المتابعون  2 -مليون
المنشورات 95 -
يتابع 13 -

moatasem.haroun@arriyadiyah.com
املراسالت باسم رئيس التحرير

editorial4@arriyadiyah.com

أليامو

يتفاعل مع عودة الحزم

الرياض ـ الرياضية

تفاعل البرازيلي فاجنر
إليماو ،قائد فريق احلزم
األول لكرة القدم ،السابق ،مع
عودة الفريق إلى دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني.
ونشر أليماو عبر حسابه
على منصة إنستجرام صورة
فرحة أرشيفية ،فيما علّق
ً
قائل “تهانينا احلارة على
العودة السريعة إلى اللعب مع
الكبار ..واملستوى الكبير..
يوما
وافتخر أنني كنت ألعب ً
معكم”.

مبايب يدخل قامئة بوتشيتينو

www.arriyadiyah.com

برلني ـ األملانية

ضم األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق
باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم املهاجم
الفرنسي كيليان مبابي إلى قائمة الفريق التي ستواجه

مانشستر سيتي اليوم في إياب نصف نهائي دوري
األبطال األوروبي .وغاب مبابي عن مباراة الفريق التي
فاز فيها على لنس 2ـ  1في الدوري الفرنسي بسبب
اإلصابة التي تعرض لها خالل مباراة الذهاب أمام

مانشستر سيتي على ملعب “بارك دو برنس” األربعاء
املاضي .وقال بوتشيتينو “آمل في أن يستطيع مبابي
املشاركة مع الفريق أمام مانشستر سيتي بسبب
اإلصابة ولم تتأكد مشاركته من عدمها”.

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

التاريخية

متنح السيتي األفضلية

الفريق اإلنجليزي ال يعرف الخسارة أمام سان جريمان يف املواجهات القارية
مانشسرت  -الفرنسية

في مصلحة السيتي ،إذ إنه منذ موسم
1970ـ 1971بلغت نسبة حجز فريق
بطاقة التأهل بعد اخلسارة على أرضه
ذهابًا  7في املائة فقط .ويأمل األرجنتيني
بوكيتينو مدرب سان جيرمان بلوغ
النهائي الثاني في مسيرته التدريبية بعد
األول مع توتنهام العام قبل املاضي عندما
خسر أمام ليفربول إذ يسعى إلى املباراة
النهائية ،بينما اإلسباني جوارديوال مدرب
السيتي طموحه حتقيق اللقب الثالث بعدما
ناله مرتني مع برشلونة.

خالل املواجهات التاريخية التي جمعت
الفريقني قاريًا ،إذ كانت األولى بينهما في
دور اجملموعات ملسابقة كأس االحتاد
األوروبي موسم 2008ـ 2009وانتهت
بالتعادل دون أهداف ،والثانية في ربع
نهائي األبطال موسم 2015ـ2016
إذ تعادال في باريس وفاز سيتي في
مانشستر ،بينما األخيرة األسبوع
املاضي وفاز فيها الفريق اإلجنليزي 2ـ1
في باريس .وإلى جانب أفضلية الفوز
في الذهاب ،فإن األرقام التاريخية تبدو

يبحث فريق مانشسرت سيتي
اإلنجليزي األول لكرة القدم عن
الوصول إىل املباراة النهائية
ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم للمرة األوىل يف تاريخه
عندما يستضيف عىل ملعبه اليوم
فريق باريس سان جريمان الفرنيس
الطامح إىل اللقب بعدما خرسه
املوسم املايض أمام بايرن ميونيخ.

وتعد األفضلية ألصحاب األرض من

املواجهات التاريخية
السيتي

المباريات

3

4

التعادل

سان جيرمان

0

انتصارات

1

جوارديوال:

إيقاف
جاي مباراتني

مهمتنا صعبة

زيوريخ  -رويرتز

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم “يويفا”
أمس إيقاف إدريسا جاي العب فريق باريس
سان جيرمان الفرنسي األول لكرة القدم
مباراتني أوروبيتني حلصوله على بطاقة
حمراء مباشرة في ذهاب الدور قبل النهائي
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام
مانشستر سيتي األسبوع املاضي .وطرد
جاي في الدقيقة  77في باريس بسبب تدخل
متهور على إيلكاي جندوجان إذ عدل سيتي
تأخره ليفوز 2ـ .1وكان الدولي السنغالي
سيغيب بالفعل عن مباراة اإلياب في ملعب
جاي
االحتاد بسبب عقوبة اإليقاف التلقائي ملباراة
واحدة لكن جلنة االنضباط في “يويفا” غلظت العقوبة “بسبب تدخل
عنيف يعرض املنافس للخطر”.

برلني ـ األملانية

أكد اإلسباني جوسيب جوارديوال مدرب فريق مانشستر
سيتي اإلجنليزي أن العبيه سيواجهون أصعب مهمة
في مسيرتهم األوروبية خالل املواجهة مع باريس سان
جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
غ ًدا.
وأضاف جوارديوال“ :من واقع خبرتي ،فإن الدور قبل
دائما صعب”.
النهائي ً
وأوضح جوارديوال أن جميع الالعبني الكبار في فريقه
جاهزون ملباراة الغد باستثناء املدافع االحتياطي إريك
دائما،
جارسيا ملرضه .وتابع جوارديوال“ :في جتربتي ً
فإن مباراة اإلياب بالدور قبل النهائي هي األكثر صعوبة.
متاما ،وال يعني ذلك أنها أسهل،
املباراة النهائية مختلفة ً
متاما”.
ولكنها مختلفة ً

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ 2021-2020
دوري اﻷﺑﻄﺎل
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أﻫﺪاف ﻟﻪ  /ﻋﻠﻴﻪ
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أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم “ويفا” بسماح  9500مشجع
باحلضور في نهائي الدوري األوروبي “يوروبا ليج” في مدينة
جدانسك البولندية في  26مايو اجلاري بعد أن حصل على الضوء
األخضر من السلطات احمللية.
وأكد االحتاد األوروبي أن املسؤولني البولنديني وافقوا على سعة
استيعابية بنسبة  25في املئة في ملعب “جدانسك ستاديوم” الذي
يتسع لقرابة  40ألف متفرج .وتشهد املباراة النهائية مواجهة
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6

ﺟﴪ ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد

مدريد ـ الفرنسية
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺬﻫﺎب
ﺗﺴﺪﻳﺪات ﻧﺤﻮ اﳌﺮﻣﻰ

5

527

رﻛﻼت رﻛﻨﻴﺔ

6
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5
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1
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ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ﺳﻴﺘﻲ

ﺣﻠﻢ أوروﻲﺑ :ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ﺳﻴﺘﻲ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ أول ﻧﻬﺎﻲﺋ أوروﻲﺑ
ﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺟﻮاردﻳﻮﻻ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ ﰲ
اﻟﻌﺎم  - 2016ﺧﴪ أﻣﺎم اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﰲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
أﻟﻴﻜﺲ ﻓﺮﻴﺟﺴﻮن
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أوروﺑﺎ  -ﻓﺎز ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺨﻤﺲ
ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ
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ﺳﺠﻞ دور
ﺧﺮوج اﳌﻐﻠﻮب
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ﺗﻌﺎدل9

132
اﻟﺼﻮر :ﺟﺘﻲ

قدما فيها باكتساحه روما
إجنليزية بعد أن وضع مانشستر يونايتد ً
اإليطالي 6ـ 2ذهابًا على ملعب “أولد ترافورد” ،في حني يستضيف
أرسنال فريق فياريال اإلسباني إيابًا بعد غ ٍد بعد خسارته 1ـ2
وسيسمح بحضور املشجعني من خارج بولندا إذ
األسبوع الفائت.
ُ
ذكر ويفا أن كل نادٍ سيحصل على ألفي بطاقة في حني سيتم طرح
ألفي بطاقة أخرى للبيع لعامة الناس.
أما البطاقات املتبقية فس ُتوزّع على جهات أخرى كالرعاة ،الشركاء،
القنوات الرسمية الناقلة واالحتادات الوطنية.

الريال
يفتقد فاران قبل تشيليس

ﺗﺸﻴﻠﴘ  vرﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

ﻣﻮاﺟﻬﺎت

االتحاد األورويب
ُيعيد الجامهري
باريس ـ الفرنسية

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب1-2 :

ﻣﻮاﺟﻬﺎت

صورة التقطت أمس ألنخل دي ماريا العب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فور وصول بعثة فريقه إلى مدينة
مانشستر قبل مواجهة سيتي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا	 (المركز اإلعالمي  -سان جيرمان)

 GRAPHIC NEWSﺟﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻴﻮز

كشف فريق ريال
مدريد اإلسباني لكرة
القدم صاحب املركز
الثاني في الدوري
اإلسباني لكرة القدم
أمس عن إصابة مدافعه
الدولي الفرنسي رافايل
فاران في عضالت
احملالب ومن ثم غيابه
عن مواجهة تشيلسي
اإلجنليزي غ ًدا في لندن
في إياب نصف نهائي
مسابقة دوري أبطال
أوروبا.
وأوضح ريال مدريد
في بيان رسمي أن
الفحوصات التي
أجريت لرافايل فاران
من قبل اجلهاز الطبي
لريال مدريد ،شخصت
إصابته في العضلة
القريبة من احملالب.
ولم يحدد النادي
مدة غياب فاران عن
املالعب وذلك قبل أكثر
من شهر من انطالق
نهائيات كأس أوروبا
.2020

غدا في
صورة التقطت أمس من تدريبات ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم قبل مواجهة تشيلسي اإلنجليزي ً
(المركز اإلعالمي  -ريال مدريد)
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا	

التحقيق مع مؤسيس السوبر األورويب
مانشسرت ـ رويرتز

الثالثاء  22رمضان 1442هـ
 04.05.2021العدد 12270

فالنسيا
يعفي
جراسيا

جراسيا

ماروتا

دوري السوبر األوروبي.
وقال االحتاد اإلجنليزي“ :في األسبوع املاضي
رسميا بشأن مشروع دوري السوبر
بدأنا حتقيقً ا
ًّ
األوروبي ومشاركة األندية اإلجنليزية الستة”،

رسميا تقدمي كل
مشيرًا إلى أنه طلب من كل األندية
ًّ
املعلومات املمكنة بشأن مشاركتهم.
وأضاف“ :مبجرد حصولنا على املعلومات املطلوبة
سنبحث اخلطوات املناسبة التي يتعني اتخاذها”.

مدريد ـ الفرنسية أعلن نادي
فالنسيا إقالة اإلسباني خافي
جراسيا ،مدرب الفريق األول
لكرة القدم ،بعد الخسارة أمام
برشلونة ،وتعيين مواطنه
سالفادور جونساليس مدربًا
مؤقتًا.
ولم يتذوق فالنسيا طعم االنتصار
في مبارياته الست األخيرة ،إذ
خسر ثالث مرات ،وسقط في فخ
التعادل في مثلها ،فيما يحتل
المركز الرابع عشر قبل أربع مراحل
على نهاية الموسم.
ويتقدم فالنسيا بفارق ست نقاط
فقط عن أول المراكز المؤدية إلى
الدرجة الثانية ،وهو الثامن عشر
الذي يحتله هويسكا.

برلني ـ األملانية كشف نادي باير
ليفركوزن األلماني عن تمديد عقد
األلماني فلوريان فيرتز حتى عام
 ،2026تزامنًا مع احتفال الالعب
بعيد ميالده الثامن عشر.
وكان العقد األصلي لفيرتز يمتد
حتى  ،2023لكن ليفركوزن
فضل تمديد تعاقده مبكرًا بعد
المستويات التي قدمها ،حيث
شارك في  44مباراة وسجل ثمانية
أهداف وصنع ثماني تمريرات
حاسمة.
وقال سيمون رولفس ،مدير الكرة
في ليفركوزن“ :فلوريان فيرتز له
مستقبل واعد ،وأيضًا يحقق النجاح
على المستوى الرياضي في الوقت
الجاري”.

إنرت
يبحث
عن رشيك

رسميا
فتح االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم حتقيقً ا
ًّ
بشأن الدور الذي لعبته ستة أندية من الدوري
املمتاز ،في محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس
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فريتز
ميدد
العقد

فيرتز

ميالنو ـ رويرتز أكد جوسيبي
ماروتا ،الرئيس التنفيذي إلنتر
ميالن ،أن مالك النادي يبحث عن
شريك لضخ موارد جديدة في
الفريق األول لكرة القدم ،وذلك
بعد يوم واحد من فوز الفريق
األول لكرة القدم بلقبه األول في
دوري الدرجة األولى اإليطالي في
 11عامًا.
وتملك مجموعة سونينج الصينية
العمالقة لتجارة التجزئة  68.5في
المئة من النادي  ،بينما تملك
ليونروك كابيتال باقي األسهم.
وقال ماروتا“ :يعمل مالك إنتر من
أجل مصلحة النادي ،بهدف التوصل
إلى اتفاق مع شريك للحصول على
سيولة مطلوبة حاليًا”.

فرانكفورت ـ األملانية قرَّرت رابطة
الدوري األلماني لكرة القدم تعديل
موعد مباراتي بوروسيا دورتموند
واليبزج في الجولة قبل األخيرة من
البوندسليجا ،نظرًا الرتباط الفريقين
بالمواجهة المرتقبة بينهما في
نهائي كأس ألمانيا .وكان مقررًا
أن تجرى مباراتا دورتموند مع
مضيفه ماينز واليبزج مع ضيفه
فولفسبورج السبت الموافق 15
مايو الجاري لكن تم تأجيلهما
لليوم التالي ،حيث ستجرى المباراة
النهائية لكأس ألمانيا في برلين
 13مايو .وتستهدف رابطة الدوري
األلماني من هذه التعديالت منح
الفريقين فترة كافية الستعادة
النشاط بعد الكأس.

تغيري
موعد
البوندسليجا

بدأ فريق برشلونة اإلسباني األول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة أتلتيكو مدريد المتصدر السبت المقبل في مباراة ستحدد بشكل كبير مصير الفريقين في الظفر
(المركز اإلعالمي ـ برشلونة)
بالبطولة ..وفي الصورة التي التقطت أمس يظهر الفرنسيان لينجليت وأومتيتي أثناء الحصة التدريبية

يونايتد

يواجه حسم النقاط

فشل يف تأمني امللعب بعد اقتحام الجامهري الـ«أولد ترافورد»
مالبسات املباراة

الجولة
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الملعب
أولد ترافورد

الرياض ـ الرياضية

يواجه نادي مانشسرت يونايتد حسم نقاط من
رصيده ،بعدما اقتحم مشجعوه ملعب األولد
ترافورد ،وتس َّببوا يف تأجيل مباراة الفريق األول
لكرة القدم أمام ليفربول ،أمس األول ،ضمن
منافسات الدوري.

أوباميكانو

وفتح االحتاد اإلجنليزي ورابطة الدوري املمتاز حتقيقً ا
في الواقعة ،التخاذ القرارات املناسبة وفق القواعد املنظمة

االقتحام
 2مايو

اآلثار
تأجيل المباراة

للنشاط الرياضي ،والتأكد من عمل مانشستر يونايتد
بإجراءات السالمة املطلوبة لتأمني الالعبني ،بحسب
صحيفة “ديلي ميل اإلجنليزية”.
ومبوجب قواعد الدوري اإلجنليزي املمتاز ،ميكن حسم
النقاط عندما يفشل النادي في ضمان سالمة الالعبني
واملوظفني ،وكذلك الدخول واخلروج من امللعب ،فيما
أيضا املنع من اللعب في أرضه ،وتعويض
تتضمن العقوبات ً
الطرف اآلخر عن أي خسائر مادية.

السبب
غضب على المالك

عقوبات متوقعة
حسم النقاط

أيضا الفريق املضيف بالتأكد من أن الالعبني
وتلزم القواعد ً
وحكام املباراة ميكنهم الدخول واخلروج من امللعب بأمان،
وأن هناك بيئة آمنة للعب املباراة.
ومت تأجيل املباراة إلى وقت لم يتم حتديده ،بسبب ارتباط
مانشستر يونايتد مبواجهة روما في إياب نصف نهائي
الدوري األوروبي .وكانت اجلماهير اقتحمت امللعب،
جا على مالكي النادي األمريكيني ومطالبتهم بالرحيل،
احتجا ً
قبل أن يشتبكوا مع الشرطة داخل وخارج امللعب.

كونتي:
خروج األبطال منحنا الدوري
برلني ـ األملانية

دورمتوند

ُيخفّ ض سعر
سانشو
صورة التقطت أمس من تدريبات فريق بوروسيا ويظهر اإلنجليزيان سانشو وبيلينجهام  	
					               (المركز اإلعالمي ـ دورتموند)

الرياض ـ الرياضية

خفض نادي بوروسيا دورمتوند األملاني السعر املطلوب لبيع اإلجنليزي جادون سانشو،
مهاجم الفريق األول لكرة القدم ،إلى نحو  80مليون جنيه إسترليني ،بعدما حدد في وقت
سابق  110وفق “سبورت الكاتالونية”.
وسجل سانشو ،خالل املوسم اجلاري  12هدفًا ،وقدم  18متريرة حاسمة في  34مباراة
بالدوري ،فيما يريد النادي بيعه من أجل تأمني بقاء النرويجي إيرلينج هاالند.

أوضح اإليطالي أنطونيو كونتي،
مدرب فريق إنتر ميالن اإليطالي
األول لكرة القدم ،أن خروج فريقه
من بطولة دوري أبطال أوروبا
املوسم اجلاري كان حلظة مهمة
وفاصلة في فوز الفريق بلقب
الدوري اإليطالي.
وأكد كونتي أهمية هذا اإلجناز الذي
حققه مع إنتر ،مضيفً ا“ :أضعه من
بني أهم النجاحات في مسيرتي .كان
األمر صع ًبا ألنه لم يكن خيارًا سهال ً
بالنسبة لي اجمليء إلى إنتر ،في وقت
منافسا
لم يكن فيه الفريق بالتأكيد
ً
ولم تكن هناك املوارد لتحقيق شيء
مهم”.
وأردف“ :لم يكن األمر سهال ً .كان
لدينا مجموعة من الالعبني لم يعتادوا
على الفوز بالبطوالت .جنحنا في
الضغط على أنفسنا وتقبل االنتقادات
لنصبح أقوى ..سألوني ما الذي
يحتاجه إنتر ،وأجبت بأنه يجب على
كل العب االرتقاء مبستواه ،ليس فقط
أيضا على
من الناحية الكروية ،ولكن ً
املستوى الذهني”.

صورة التقطت أمس األول من احتفالية مشجعي إنتر ميالن بالفوز ببطولة الدوري

(الفرنسية)
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ليايل
رمضانية
الثالثاء  22رمضان 1442هـ  04.05.2021العدد 12270

مبادرة نيوم

توزع سالال رمضانية

تنظيم وتعقيم

يؤمنان رواد العرش األواخر
مستويا تباعد
بني املحصنني..
وتدابري  24ساعة
الرتاويح يف الحرم أمس

تبوك  -واس

جهزت مبادرة تطوعية ،نفذها موظفو شركة نيوم،
ً
سالل غذائية رمضانية.
ووزعها املوظفون على أس ٍر في اجملتمع احمللي،
بالتنسيق مع اجلمعية اخليرية في محافظة حقل وجمعية
البر اخليرية في مركز اخلريبة.
وأفاد مشاري املطيري ،املدير التنفيذي للشؤون
احلكومية في الشركة ،بحرصها على طرح مبادرات
تشكل جسر محبة ممتد من مشروع مدينة نيوم إلى
أبناء وأسر املناطق احمليطة في رمضان.

بداية العشاء والتراويح 8.47 :دقيقة
وقت الصالتين :نحو ساعة ونصف
ركعات التروايح 10 :بـ  5تسليمات

اإلمام
سعود الشريم

 6ركعات

ماهر المعيقلي

 4ركعات

مكة املكرمة  -حسني الخيواين

أحاطت الجهات املعن ّية املعتمرين
واملصلّني يف املسجد الحرام بإجراءات
تنظيم وتعقيم ومنع تزاحم ،حسبام
رصدت “الرياضية” يومي أمس وأمس
األول.

صورة التقطت لموظفين في نيوم أثناء تجهيز
السالل الغذائية الرمضانية ضمن مبادرتهم

(واس)

جوالت

تغلق  251منشأة
جوالت رقابية يف الرشقية
عدد الجوالت

مخالفات محرّرة

منشآت تم إغالقها

بالغات هاتفية

ً 30
ألفا
251

الدمام  -واس

1451

3428

أغلقت جوالت رقابية ،نفذتها فرق أمانة املنطقة الشرقية
في شهر رمضان اجلاري 251 ،منشأة ،وحررت ألفً ا
التزام بالتدابير اخلاصة بفيروس
عدم
ٍ
و 451مخالَف َة ِ
كورونا املستجد وتطبيق “توكلنا” .وجتاوز عدد اجلوالت،
حسبما أعلنت األمانة أمس 30 ،ألفً ا شملت األسواق
واملراكز التجارية ،وعاينت مدى االلتزام باألنظمة البلدية
وتدابير مكافحة الفيروس .إلى ذلك ،تلقى مركز البالغات
“ 3 ”940آالف و 428بالغًا عن منشآت في املنطقة مخالِفة
لإلجراءات االحترازية واألنظمة البلدية خالل األيام
الثمانية املاضية.

وبدأت ساحات املسجد في استقبال أعداد أكبر
من املصلني ،مع دخول الليالي العشر األواخر
من رمضان اجلاري.
ويرتدي رواد بيت اهلل احلرام الكمامات،
ويُب ِرزون بياناتهم الصحية ،عبر التطبيقات
اإللكترونية املعتمدة ،ألفراد اجلهات األمنية
وموظفي الرئاسة العامة للمسجد احلرام
واملسجد النبوي.
احملصنني
على
الدخول
ورغم اقتصار
ّ
باللقاح أو املتعافني ،تنشر الرئاسة ملصقات
على األرض لتحقيق التباعد االجتماعي بني
املصلني ،الذين الحظت “الرياضية” أداءهم
الصالة على السجادات اخلاصة بهم .كذلك،
باع ُد حواجز بالستيكية بني مجموعات
تُ ِ
ً
أصل فيما بينهم.
املصلني املتباعدين
وتستهلك الرئاسة أكثر من  80ألف لتر
مطهرات ،و 1600لتر معطرات ،و 15ألف متر
معقمات ،لتعقيم كافة األسطح واألرضيات،
بواسطة  70فرقة تعمل على مدى  24ساعة
داخل املسجد وفي ساحاته اخلارجية .للغرض
ذاته ،نشرت الرئاسة أكثر من  50ألف جهاز
آلي لتعقيم األيدي بخاصية االستشعار.

الحمد:الشقريي يشدين
حوار :فيصل الرشيف

مت ّر شهور العام خلسة إال رمضان
يبقى محفورا بعاداته وذكرياته
داخل كل شخص مستعصيا عىل
النسيان .يف هذا الحوار نقلب مع
إحدى الشخصيات أوراقه الرمضانية.
وضيفنا اليوم حمد الحمد ،العب فريق
هجر األول لكرة القدم حال ًيا والهالل
واالتفاق سابقًا.
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يف هذا الشهر الفضيل ..ماذا يتغري
يف يومياتك وحياتك؟
صورة التقطت لمراقب من أمانة الشرقية يعاين
محتويات محل عصائر ضمن الجوالت الرمضانية (واس)

مركز اإلغاثة
يدعم  13ألفا
عمن  -واس
ّ

واصل مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
تأمني وتوزيع سالل غذائية رمضانية في األردن.
ً
سالل على  2631أسرة ،تضم  13ألفً ا
ووزّع ،أخيرًا،
عمان ،والعقبة،
هي
محافظات،
ست
في
و 155فردًا،
ّ
وإربد ،ومعان ،وجرش ،والزرقاء.
والشريحة املستفيدة هي األسر األردنية والسورية
جا.
والفلسطينية األكثر احتيا ً
وحتتوي السلة على مواد أساسية ،مثل األرز ،والسكر،
والزيت ،والبقوليات ،والطحني ،وتلبي احتياج األسرة
ملدة شهر.

صورة التقطت لمشارك في التوزيع أثناء تجهيز
ّ
الموفرة من ِق َبل مركز الملك سلمان في
السالل
(واس)
المحافظات األردنية

طلع رجل أمن على بياناته الصحية عبر الهاتف المحمول
صورة التقطت أمس خارج المسجد الحرام في مكة المكرمة لمعتمر ُي ِ
(صورة خاصة بالرياضية)
قبل الدخول للصالة من مدخل مخصص للمعتمرين

التقرب إلى اهلل أكثر ،قراءة القرٓان واإلكثار
من أعمال اخلير بشكل عام.
وعادات النوم واألكل تتغير بشكل كبير.
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عىل مائدة اإلفطار  ..من تفضل أن

تتزامن عطلة
“شم النسيم”
الربيعية،
السنوية في
مصر ،مع شهر
رمضان من
العام الجاري..
واعتاد المصريون
تناول األسماك
المملحة في
“شم النسيم”
وعيد الفطر..
وفي الصورة
التي التقطت
أمس يزن بائع
في القاهرة،
العاصمة،
عددا من
ً
أسماك الفسيخ
المحفوظة
المملحة ،الرائجة
في هذه العطلة
الربيعية
(رويترز)

يكون بجوارك؟

والداي وإخوتي وزوجتي وأبنائي،
أيضا.
واألصدقاء املقربني ً

03

تهاين رمضان ..ملن تزفها بالعادة..
وهل هناك من تقول له سامحني
يف هذا الشهر الكريم؟

أزفها إلى املسلمني املغتربني عن البلدان
اإلسالمية ،وأقول سامحني لكل شخص
أخطأت جتاهه ولو دون قصد ،وأسامح
كل شخص أخطأ جتاهي.

04

ما أجمل ذكرياتك الرياضية والكروية
يف أيام رمضان؟

الدورات الرمضانية التي اشتقت لها
كثيرًا ألنها كانت جتمع األصدقاء
واملقربني.

05

من الالعب الذي ترشحه ليمثل
دور البطولة يف مسلسل
رمضاين؟

محمد الشلهوب ،العب الهالل
املعتزل.
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كم تأخذ الشاشة من وقتك
واهتاممك يف رمضان؟

08

ما النشاط الذي تؤجله لتامرسه يف
رمضان؟

دائما بعد مائدة اإلفطار تشدني برامج أحمد
ً
الشقيري ،وكوميديا ناصر القصبي.

دائما أُكثِر منها في شهر رمضان.
القراءةً ،
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09

رمضان يف زمن كورونا ..كيف تتعامل
معه؟

بقضائه مع األهل ،ومواصلة االلتزام
بالتباعد االجتماعي.

هل لديك رسالة خاصة توجهها لكل
من يعرفك يف رمضان؟

أقول لكل من أعرف أعاننا اهلل على الصيام
والقيام ،ورزقنا القبول.

