ظروف صحية تبعد بقري

أبها ـ الرياضية
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أبعدت الظروف الصحية التونسي سعد بقير ،محترف
فريق أبها األول لكرة القدم ،عن مواجهة فريقه املقبلة
أمام االحتاد حلساب اجلولة الـ  13من دوري كأس
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محمد بن سلمان للمحترفني .وكان بقير في بالده
تونس األسبوع اجلاري لالطمئنان على والده ،الذي
يرقد في العناية املركزة ،بسبب فيروس كورونا.
وعاد الدولي التونسي إلى أبها أمس ،لكن إدارة الفريق

بالتنسيق مع مواطنه عبد الرزاق الشابي ،مدرب
الفريق ،قرَّرت إبعاده نظير الظروف الصحية.
وشارك بقير مع الفريق في  11مباراة من أصل 12
خاضها أبها في الدوري ،وأحرز هدفًا وحي ًدا وصنع .5

الرياض تحتضن

مواجهة السعودية واليمن

تنسيق بني اتحاد القدم واآلسيوي ملباراة سنغافورة
الرياض ـ عبد الرحمن مشبب

يجري االتحاد السعودي لكرة القدم تنسيقًا مع االتحاد
اآلسيوي للعبة ،حول موعد وموقع تنظيم مواجهة
املنتخب السعودي أمام نظريه السنغافوري ،ضمن
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل كأيس العامل 2022
وآسيا  2023لكرة القدم ،التي ستجرى يف سنغافورة،

تحس ًبا الستمرار أوضاع اإلجراءات اإلحرتازية من فريوس
كورونا.

السعودية ـ اليمن

ونظيره اليمني التي ستسبق مواجهة سنغافورة “ 25مارس
املقبل” ستجرى في الرياض ،مشيرًا إلى أن بقية مباريات األخضر
الرابعة
الرياض
السعودي ستحدد مدنها الحقً ا .وكانت مباراة الذهاب بني املنتخب
السعودي ونظيره السنغافوري جرت على ملعب مدينة امللك عبد
المناسبة:
اهلل الرياضية في القصيم ،ضمن نهج احتاد القدم بتنوع تنظيم
تصفيات كأس العالم  2022وآسيا 2023
مباريات املنتخب السعودي في مدن السعودية.
المكان:

وأوضح لـ “الرياضية” احتاد القدم أن التنسيق ما زال مستمرًا
للنظر في كافة احللول املمكنة ،مؤك ًدا أن االحتاد يسعى إلى تنظيم
املباراة في وقتها ،واملنتظر في الـ  30من مارس املقبل .وكشف
لـ “الرياضية” احتاد القدم عن أن مباراة املنتخب السعودي

الجولة:

جايدرايوس..

لوبيسكو يراقب مواهب االبتعاث

الغياب يستمر
الرياض ـ سلطان العتيبي

تأكد غياب الليتواني جايدرايوس أراليوسكايس،
حارس مرمى فريق الشباب األول لكرة القدم ،عن
مواجهة فريقه أمام العني ،اليوم ،ضمن منافسات
اجلولة الـ  13من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وأشارت املصادر إلى أن غياب احلارس عن املواجهة
بسبب عدم اجلاهزية الكاملة ،حيث ما زال يخضع
لبرنامجه التأهيلي.
وكان الليتواني تعرض إلصابة في ركبته خالل
مواجهة فريقه أمام القادسية ،ضمن منافسات دور
الـ  16من كأس خادم احلرمني
الشريفني ،التي خرج منها الفريق
األبيض.
من جانب آخر ،أبدى نواف العابد،
العب الوسط ،جاهزيته التامة
للمشاركة في املباراة ذاتها ،التي
جترى على ملعب مدينة امللك
سعود الرياضية في الباحة.
وشارك العابد بفاعلية في
حتضيرات فريقه أمس ،بعد أن
غاب عن اجلولة املاضية لظروف
جايدرايوس
اإلصابة.

تأجيل

مشاركة الفريدي

الدمام ـ حسني الخيواين

جل يوسف املناعي ،مدرب فريق القادسية األول
أ َّ
لكرة القدم ،مشاركة أحمد الفريدي ،العب الوسط،
في مباريات الفريق الرسمية في دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني ،بعد تعرضه لعارض صحي
منعه من الوجود في التمارين قبل عودته أمس ،ومن
املنتظر أن يشارك الفريدي في مباريات النادي قبل
نهاية الدور األول دوريًّا.
وكان الفريدي يخضع لبرنامج
لياقي مكثف في الفترة املاضية،
وذلك من أجل املشاركة في
املباريات الرسمية ،ولكن
االختبارات األخيرة أوضحت
ملزيد من اإلعداد.
وكشفت املصادر عن أن
الفريدي يتدرب على فترتني
يوميا ،من
صباحية ومسائية
ًّ
أجل إنقاص وزنه ،واستعادة
لياقته البدنية واللياقية التي
تخوله املشاركة في املواجهات
الفريدي
الدورية.

صورتان التقطتا أمس يظهر في األولى العبو المنتخب السعودي في برنامج ابتعاث المواهب يستمعون إلى التوجيهات الفنية خالل الحصة التدريبية ..وفي اإلطار
(المركز اإلعالمي ـ المنتخب السعودي)
الروماني لوبيسكو يتابع المران

الرياض ـ حسام النرص

زار الروماني إيوان لوبيسكو ،املدير الفني لالحتاد
السعودي لكرة القدم ،معسكر برنامج املبتعثني لتطوير
املواهب احلالي في مدينة سالو اإلسبانية.

وحضر الروماني احلصة التدريبية التي جرت أمس ،كما
تابع التقارير الفنية اليومية اخلاصة بالالعبني.
وأوضح إيوان ،في تصريحات رسمية بث َّها احتاد القدم
في تقرير صحافي ،أنه بدأ في زيارة منتخبات الشباب

الفتح

يبقي البحراين أربعة أعوام
األحساء ـ عادل الدحيالن

جدَّدت إدارة نادي الفتح ،أمس،
عقد باسل محمد البحراني،
حارس مرمى فريقها األول لكرة
القدم ،وذلك بتوصية من الصربي
الزتش ،مدرب احلراس.
ووقع البحراني على التجديد ملدة
أربعة أعوام ،بحضور إبراهيم
الشهيل وحسن اجلبر ،عضوي
مجلس اإلدارة ،ويعد الالعب أحد
أبرز املواهب الفتحاوية ،حيث
تدرج في جميع املراحل السنية
في النادي ،حتى وصل إلى الفريق
األول وأمضى في صفوفه قرابة 7
أعوام .من جانبه ،أبدى البحراني
سعادته بتوقيع العقد ،وقال:
“أشعر بالسعادة البالغة بالوجود
في بيتي الفتح ،وجتديد العقد
ألربعة أعوام ،وهذا األمر يشعرني
باملسؤولية الكبيرة.

صورة التقطت أمس للبحراني يرفع قميصه مع الفتح بعد تجديد عقده لمدة أربعة أعوام
(المركز اإلعالمي ـ الفتح)
وإلى جواره إبراهيم الشهيل وحسن الجبر عضوا مجلس اإلدارة

منذ شهرين ،للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.
وذكر أن الالعبني املوجودين في البرنامج موهوبون
للغاية ،ولكن املوهبة وحدها ال تكفي ،ويجب عليهم العمل
أكثر وأكثر.

 3يتنافسون

عىل الجوعي بعد دخول الحرة
بريدة ـ عبد الله العبيد

دخل عبد اهلل اجلوعي ،العب
فريق التعاون األول لكرة القدم،
الفترة احلرة من عقده ،التي
تسمح له بالتوقيع إلى أي نا ٍد
دون موافقة التعاون ناديه
األصلي.
وأوضحت لـ “الرياضية” مصادر
خاصة أن اجلوعي الذي دخل
الفترة احلرة ابتدا ًء من  1يناير
اجلاري ،تلقى عرضني احترافيني
رسميني من ناديني محليني
دخال ملنافسة التعاون من أجل
استقطاب الالعب ،في الوقت الذي
يسعى فيه التعاون على االحتفاظ
بخدمات العبه .ومن املنتظر أن
تتضح وجهة الالعب بعد مواجهة
فريقه أمام الفتح اليوم ،ضمن
منافسات اجلولة الـ  13من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

الجوعي يف الدوري املوسم الجاري
12

مشاركة

02

أسيست

04

مساهمات

06

عرضيات صحيحة

02

هدف

69

التحامًا ناجحًا

صورة التقطت أمس للفرنسي كارتيرون مدرب التعاون يوجه العبيه أثناء الحصة
(المركز اإلعالمي ـ التعاون)
التدريبية 
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مشكلة
الفريق
دفاعية

الدوري
يذكرين
بـ «اإلنجليزي»

أستغرب
إبعاد
غريب

مركز النرص
بسبب
الالعبني
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الحوسني:

مساعد العبدلي

alabdaly.messad2197@hotmail.com

من سريحل
قري ًبا؟

رحل فيتوريا عن تدريب فريق النرص
ثم لحق به مواطنه بيدرو مدرب
فريق الشباب واستغنت إدارة ضمك
عن املدرب نور الدين بن زكري.

ـ خالل أسبوعني فقط حدثت هذه
اإلقاالت الثالث بعد “صبر” األندية “غير
املعتاد” إذ اعتدنا أن تبدأ إقاالت املدربني
من اجلولة الثالثة في كل موسم.
ـ ال أعتقد أن “سلسلة” اإلقاالت ستقف
عند هذا الثالثي وسيكون هناك أكثر من
مدرب عرضة للرحيل خالل اجلوالت
املقبلة مع اشتداد املنافسة على قمة
الدوري وحول البطاقات اآلسيوية وفي
صراع البقاء.
ـ من خالل اجلوالت املاضية أرى
“وجهة نظر شخصية” أن ثالثة
مدربني حتت اجملهر عطفً ا على أداء
ونتائج فرقهم ..اثنان من هذا الثالثي
إعالميا مكثفً ا من اإلعالم
يواجه “نق ًدا”
ً
احملسوب على الناديني اللذين يدربهما
املدربان ..أحتدث عن فالدان مدرب
األهلي ،ورازفان مدرب الهالل.
ـ أما ثالث املدربني الذي ال يقدم الفريق
عروضا مقنعة هو البرازيلي
حتت إدارته
ً
شاموسكا مدرب الفيصلي ،وإن كان هذا
املدرب يدرب فريقً ا ال يخضع لضغوط
جماهيرية وإعالمية “قد” تعجل برحيله
لكنه دون شك قريب ج ًدا من الرحيل
سواء بقرار إداري أو استقالة منه
شخصيا.
ً
ـ أبدأ بالروماني رازفان الذي يتعرض
حاليا “لنقد” تطور ووصل “لهجوم” من
ً
كثير من الهالليني ،وأعتقد أن استمراره
لنهاية املوسم بات أمرًا مشكوكًا
خصوصا بعد خروج الفريق من مسابقة
ً
الكأس وتفريطه في نقاط عديدة سهلة
للغاية قرّبت منافسيه منه وبات مهددًا
بخسارة الصدارة ورمبا اللقب.
ـ صحيح أن الهالل افتقد عددًا من أبرز
العبيه في أكثر من مباراة ،لكن الواقع
يقول إن الفريق خرج من الكأس وفقد
بعض النقاط وهو “مكتمل” الصفوف
وكان ما يحدث للفريق يعود بدرجة
كبيرة “لسوء” إدارة فنية للفريق
وعناصره من قبل السيد رازفان.
ـ بالنسبة ملدرب األهلي السيد فالدان
فهو يثير الكثير من األسئلة إثر تراجع
مستوى الفريق ونتائجه من جولة
ألخرى “أفرادًا ومجموعة” ،ويفرط
في أكثر من مناسبة باعتالء صدارة
الدوري.
ـ مدرب الفيصلي شاموسكا يقود
الفريق هذا املوسم “ألسوأ” نتائجه منذ
عدة مواسم وال أعلم هل االستغناء
عن احملترفني األجنبيني يوسف جبلي
وهايالند ورحيلهما لفريق الباطن مت
بقرار من املدرب شاموسكا أو من إدارة
الفيصلي؟
ـ هل ستتحسن أحوال هذه الفرق “أو
بعضها” خالل اجلوالت املقبلة “وينجو”
املدربون الثالثة “أو بعضهم” من خطر
اإلقالة ،أم سيرحل الثالثة أو أحدهم أو
غيرهم؟

عامد
الحوسني
الجنسية

عماني
الميالد

1984
المركز
مهاجم سابق
أندية لعب لها
الخابورة العماني
الرياض السعودي
قطر القطري
القادسية الكويتي
الريان القطري
األهلي السعودي
النصر السعودي

األهيل لن ينافس

املهاجم السابق يحدد بديل فالدان ..ويتحدث عن مواجهة الهالل

07

حوار :عبد الغني الرشيف
عامين سابقًا ،برز يف صفوف
مهاجم ُ
النادي األهيل السعودي ،وكانت له
صوالت وجوالت يف املالعب الخليجية.
بدأ مسريته الكروية مع نادي الخابورة
عامين ،ثم مثَّل العديد من األندية،
ال ُ
منها نادي الرياض السعودي ،وقطر
القطري ،والقادسية الكويتي ،والريان
القطري ،واألهيل والنرص السعوديان،
واشتُهر بقدراته التهديفية العالية .عامد
الحوسني ،مهاجم فريق األهيل األول
لكرة القدم ،يف حواره مع “الرياضية”،
رأى أن ما مي ُّر به األهيل حال ًّيا من تراجع
سببه ضعف الدفاع ،مبي ًنا أن فالدان،
مدرب األهيل ،مل يقدم أي إضافة فنية
تذكر ،مشددًا عىل أن الفريق يحتاج مدربًا
ريا إىل أن مواجهة الكالسيكو
تكتيك ًّيا ،مش ً
أمام الهالل ،ستكون صعبة جدًّا يف ظل
تراجع مستوى الفريقني فن ًّيا ،مع أفضلية
نسبية للهالل عىل منافسه.

هل يحتاج األهيل إىل صدمة تدريبية أم
إدارية؟

يحتاج إلى مدافع ممتاز ،وقراءة فنية من خبراء،
يقررون هل هذا املدرب مناسب للفريق أم ال.

08

الالعبون األجانب يف الفريق ،كيف رأيت
مستوياتهم؟

هناك العبون لم يظهروا مبستوى جيد ،ولم
يقدموا أي إضافة للفريق حتى اآلن .األهلي يحتاج
إلى أسماء أجنبية قوية ،وكنت أمتنى جلبهم قبل
بداية املوسم.

09

ماذا ينقص األهيل ليعود إىل املنافسة
عىل اللقب بقوة؟

الفريق يحتاج إلى استقرار فني أكبر ،وقراءة
فنية جيدة ملبارياته ،وتوفير احتياجاته من ِقبل
اإلدارة ،خاص ًة في هذه الفترة.

10

من املدرب الذي يحتاج إليه األهيل حال ًّيا؟
َ

01

رس تألقك مع األهيل خالل فرتة
بداي ًة ،ما ُّ
لعبك له ،خاص ًة يف مواجهاته أمام الهالل؟

الفريق ،وأعتقد أنه لن ينافس على اللقب في
املوسم اجلاري ألسباب كثيرة ،حتتاج إلى
مراجعة طويلة من األهالويني أنفسهم ،فما يحدث
للفريق “أمر ٌ عجيب وغريب” ،وال يصدقه أي
رياضي.

شخصيا ،كنت أستمتع مبواجهة الهالل .األزرق
ًّ
فريق ٌ يجعلك تلعب الكرة بحرية تامة في امللعب،
وتنافس ،وتلتحم بقوة مع اخلصم ،إضافة إلى
الندية واإلثارة في امللعب وخارجه أثناء املباراة.

05

ما الذي كان يشدُّك يف مواجهات الهالل؟

انتقادات للفريق .األهلي لم
جه
أمر ٌ طبيعي أن تُو َّ
ٌ

02

اإلثارة اإلعالمية واجلماهيرية قبل اللقاء ،ومتعة
جنوما كبارًا .األهلي
اللعب مع فريق ميتلك
ً
جنوما كثرًا
ميتلكان
كبيران
والهالل فريقان
ً
دائما ما تكون املباراة بينهما
لذا
في صفوفهما،
ً
مثيرة ،واملنافسة قوية.

جه لألهيل ومع ذلك
انتقادات كثرية تو َّ
يحتل الفريق املركز الثاين ،هل ترى هذه
االنتقادات محقة؟

مقنعا ،ويعاني كما قلت من التذبذب في
يقدم أدا ًء ً
مستوياته من مباراة ألخرى ،وما أدى إلى تراجع
أيضا عدم الثبات على تشكيل معني ،وعدم
الفريق ً
قدرة املدرب على قراءة املباريات بشكل جيد.

06

الفريق قوي هجوم ًّيا ،لكنه يستقبل
أهدافًا كثرية ،ملاذا؟

مشكلة األهلي دفاعية بحتة ،لذا أمتنى من إدارة
الفريق جلب مدافع قدير وميتلك خبرة كبيرة
حتى يقود دفاعه ،وينظِّ مه بأفضل طريقة.

قال عن

كيف وجدت مستوى األهيل بعد مرور 12
جولة عىل الدوري؟

األهلي لم يظهر حتى اآلن مع فالدان ،مدرب

يرى عدد من جامهري األهيل ،أن الفريق
ال ميتلك العبني محليني جيدين ،هل تتفق
مع ذلك؟

هذا غير صحيح .قد يكون هناك هبوط في
املستوى لبعضهم ،لكن َّ األهلي ميتلك العبني
محليني جيدين ،وأستغرب من عدم إعطاء
الفرصة كامل ًة لهم من ِقبل املدرب ،منهم عبد
الرحمن غريب ،خاص ًة أن الالعب بشكل عام
يحتاج إلى االستمرايه.

مستويات أغلب فرق الدوري يف املوسم
الجاري متقاربة ،ما السبب؟

كيف ترى مواجهة األهيل والهالل
املقبلة ،وأيهام األقرب للفوز؟
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12
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مواجهة صعبة ،لكنها ستكون ممتعة .الفريقان
ميرَّان بالظروف نفسها ،حيث يعانيان من تذبذب
فنيا أرى أن
مستوياتهما في الدوري ،لكن ًّ
الهالل أفضل من األهلي نوعًا ما ،وأمتنى املباراة
أهالوية.

إذا لم يوفَّق املدرب احلالي مع الفريق في الفترة
املقبلة ،فأرجو أن يكون البديل صالح احملمدي،
فقد عاش األجواء األهالوية ،ويعرف كل
صغيرة وكبيرة عن النادي.

خالد بن عبد اهلل
رئيس أعضاء شرف األهلي
ً
سابقا

أرسل لك تحيايت،
وأشكرك عىل األيام
الجميلة التي عشتها
معك ،وأرى أن ابتعادك
خسارة كبرية لألهيل

فهد بن خالد
ً
سابقا
رئيس األهلي

أنت من أروع األشخاص
الذين تعاملت معهم .ما
مي ِّيزك طيبتك ،وجامل
خلقك ،وحبك لألهيل .أنت
رجل قيادي وقريب من
كل الالعبني.

أحمد عيد
رئيس االتحاد السعودي
ً
سابقا

عا
ً
قدَّمت
عمل رائ ً
للرياضة السعودية
خالل رئاستك ،وأمتنى
أن يُستفاد من ذلك يف
األهيل.

يذك ِّرني هذا األمر بالدوري اإلجنليزي،
فمستويات جميع الفرق فيه متقاربة .كل نا ٍد
مير بظروف إدارية أو فنية معينة قد تؤثر في
أدائه ،وال تعلم أي فريق سيفوز في املباراة،
وهذا في رأيي سبب متعة الدوري السعودي.

13

ما ،ومع ذلك
النرص أحرض العبني كبا ًرا ونجو ً
عا نقط ًّيا ،ملاذا؟
نرى الفريق مرتاج ً

سبب ذلك تراجع مستوى بعض الالعبني ،من
احملترفني واحملليني ،الذين كان لهم تأثير كبير
في امللعب في األعوام املاضية.
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املرحلة العارشة ـ رايل داكار
2

1

السيارات

األول
السعودي يزيد الراجحي

3

الخميس  01جمادى اآلخرة 1442هـ
 14.01.2021العدد 12160

بـ  3إطارات..

الدراجات

الدراجات الرباعية

األول
األمريكي ريكي برايبيك

األول
التشيلي إيتالو بيدمونتي

الشاحنات

المركبات الصحراوية

األول
التشيكي مارتن ماسيك

األول
الروسي سيرجي كارياكين

الراجحي بطل العارشة

محمد الغامدي

@mhfb9262

ميول سلامن
ويارس وماليني
فييتو وخربني

أدهشني أحد الزمالء يف تأكيده
أن سلامن الفرج ويارس الشهراين
لن يجد الهالل صعوبة يف التمديد
معهام ،وسيسارعان يف التجديد
حتى قبل طلب اإلدارة الهاللية ،ويبدو
أن الزميل مازال يعيش عىل أطالل
االنتامء ،وها هي األيام متر ويدخالن
الفرتة الحرة ،وصديقي الذي راهن
عىل ذلك خارج الخدمة مؤقتًا.

ً
منطلقا بدراجته خالل المرحلة العاشرة لرالي داكار التي بدأت من نيوم وانتهت في العال
صورة التقطت أمس لألمريكي ريكي برايبيك

تصوير :محمد المانع

صور التقطت أمس لمتسابقين يبدو في األولى السعودي يزيد الراجحي متصدر المرحلة العاشرة في فئة السيارات ،وفي الصورتين الثانية والثالثة متسابقان في فئتي الدراجات الصحراوية
تصوير :محمد المانع وعبدهللا الفالح
والشاحنات													

تغطية :فيصل الرشيف ومشعل العتيبي

تصدر السعودي يزيد الراجحي ،املرحلة العارشة من
رايل دكارالسعودية “ ،2021نيوم ـ العال” ،أمس ،وجاء يف
عا خط الوصول عىل ثالثة إطارات ،فيام
املركز األول ،قاط ً
اكتفى القطري نارص العطية بتقليص أقل من دقيقة مع
الفرنيس ستيفان بيرتهانسل متصدر فئة السيارات.

متقدما بفارق
وسجل الراجحي زمنًا وقدره 3.03:57 ،ساعات،
ً
 2:04د عن العطية الثاني و 2:53د عن بيترهانسل الثالث ،عن
املسافة التي تبلغ  583كم ،منها  342كم مرحلة خاصة ،وفي
الترتيب العام يتقدم بيترهانسل بفارق  17دقيقة عن العطية
وساعة و 4دقائق عن زميله اإلسباني كارلوس ساينز حامل اللقب.
واستمر كابوس ثقب اإلطارات لسيارات تويوتا الرباعية الدفع،

بحيث وصلت إلى  23للراجحي 11 ،للعطية ،و 21للجنوب إفريقي
من أصول فرنسية جينييل دو فيلييه.
وانسحب التشيلي خوسيه إيجناسيو كورنيخو فلورميو،
متصدر فئة الدراجات النارية ،نتيجة تعرضه حلادث سقوط.
ُ
وترى اليوم املرحلة  11بني العال وينبع على مسافة  511كم،
وهي األطول في هذه النسخة التي حتمل الرقم .43

هذا الصديق األزرقني ــ حسب مقولة
زميلنا أبوفارس عدنان جستنية ــ يتوهم
واهما أنه ميرر بعض السوالف
أو يعتقد ً
التي عفى عليها الزمن أنها حقيقة مسلم
بها ،وأن ناديه مطمح للجميع ،وأن
اإلشكاالت املالية لن تقف عائقً ا في
املفاوضات بني الطرفني ،وأن األرقام
ميكن املوافقة عليها في جلسة خاطفة
علما أن لقاءات الالعبني
بني األطرافً ،
ً
طويل في الغرف
مع ناديهما أخذت وق ًتا
املغلقة والنتيجة ال جديد.
أصوات زرقاء ظهرت على السطح مؤخرًا
تندد بتأخر التجديد وتلوم الالعبني
تكتف بذلك ،بل بدأت التقليل من
ولم
ِ
سلمان الفرج وأنه العب جتاوز الثالثني
أو مشاركته مع فريقه غير منتظمة،
وهي عادة زرقاء عند ضغط الالعب
على اإلدارة ومطالبته بأرقام يرى أنه
يستحقها ،ولكن في النهاية ال يتصور
الهاللي عند توقيعهما لفريقه أنه كسب
اجلولة ،فزمن التفاخر باالنتماء واللعب
على العواطف وامليول ولّى إلى غير
رجعة ،ومترير مثل تلك الترهات على
املتلقي أصبح محل تندر بني محبي
النادي ،ولقطة كوميدية بني اآلخرين من
ذوي امليول اخملتلفة.
إقحام طرف آخر أيضا في املفاوضات
وهو النصر لعبة مكشوفة في ظل منعه
من التسجيل حتى املوسم املقبل ،وإن
كان دخول الالعب الفترة احلرة فتح
االحتماالت على مصراعيها لألندية ،هو
خطأ ارتكبته اإلدارة الهاللية تدفع ثمنه
حاليا مع الالعبني ،حيث جنحا في إرغام
ً
اإلدارة على اإلذعان لألرقام املليونية
خاصة وأنهما رئتا الفريق ،مقارنة
مع العبني جتاوزت أرقامهما أضعافًا
مضاعفة وال يقدمان ما يوازي أداءهما،
ولنضرب ً
مثل باألرجنتيني فييتو ،رجل
التسعني مليون ،أو خربني ،الذي كلف فك
عقده من ناديه اإلمارتي فقط أكثر من
أربعني مليونًا ،وهذا املبلغ يكفي للتجديد
مع ياسر والفرج.
قد يوقع سلمان وياسر اليوم أو غ ًدا،
ولكن بعد استسالم الهالل ورفعه الراية
البيضاء لشروطهما املالية املستحقة التي
وضعت اإلدارة في موقف حرج بني تلبية
مطالبهما أو التفريط بنجمني مؤثرين،
وإن كنت أستطيع القول إن إدارة ابن
نافل تبحث من هنا وهناك عن سيولة
مالية من امليسورين ،لعل وعسى لتخرج
من املأزق ،وستذعن في النهاية بعد أن
تنق فلوسهم نق!!.

رمال
وجبال

يارس
يتعطل

ً
ً
طويل من أجل إصالح سيارته ،التي تعرضت لحادث اصطدام بصخرة بعد النقطة  162كم ،خالل
وقتا
أهدر السعودي ياسر بن سعيدان،
المرحلة “الخاصة” ،العاشرة من رالي دكار “ 2021نيوم العال” ،وتوقف نحو  3ساعات ونصف الساعة ،وفي الصورتين اللتين التقطتا
أمس ابن سعيدان يبذل جهده إلصالح األعطال مع مالحه 									
تصوير :محمد المانع وعبد هللا الفالح
				
				

تعايش املتسابقون في
املرحلة العاشرة لرالي
دكار  ،2021التي جرت
العال”،
أمس “نيوم ُ -
مع التضاريس التي
واجهتهم ،من رمال
وجبال وتكوينات
صخرية.
وشهد طريق املرحلة
اخلاصة “نيوم  -العال”
وجود بعض األجزاء
الرملية متكن من
خاللها املتسابقون
من تسريع أدائهم،
وسط تركيز كبير
من املالحني لعدم
إضاعة املسارات التي
قد تكلفهم الكثير من
الوقت ،نظرًا القتراب
نهاية الرالي الذي
يختتم غ ًدا باملرحلة
الثانية عشرة من ينبع
إلى جدة.

صورة التقطت أمس لطفل يحيي من على البعد
المتسابقين في الرالي في إحدى المراحل قبل
تصوير :محمد المانع
الوصول إلى العال

خليفة يعوض ظهري القادسية
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الدمام ـ حسني الخيواين

الفيصلي اليوم ،ضمن اجلولة الـ  13من دوري
كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
ويعتمد التونسي يوسف املناعي ،مدرب القادسية،
على خليفة ظهيرًا أيسر عادةً ،أثناء غياب شعيل،

يفتح إيقاف إبراهيم شعيل ،ظهير أيسر فريق
القادسية األول لكرة القدم ،الباب أمام عودة عبد
اهلل خليفة ،املدافع ،لشغل املركز ذاته ،في مواجهة

الذي ُط ِرد خالل مباراة الفريق واألهلي في اجلولة
املاضية.
صر املناعي تدريب أمس ،األخير قبل مالقاة
وق َ َ
الفيصلي ،على اجلوانب الترفيهية.

الشايب

كارييل

يخترب التكتيك

يث ّبت التشكيل

أبها ـ حسن ذيبان

اتحاديون مهددون باإليقاف

اختبر التونسي عبد الرزاق الشابي،
مدرب فريق أبها األول لكرة القدم،
حتضيراته الفنية والتكتيكية ،عبر
مران قاده أمس ،قبل مواجهة
االحتاد ،اليوم ،ضمن اجلولة الـ 13
من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
ً
جمل فنية وتكتيكية
وطبق الشابي
جهزها للمباراة ،بعدما فرض
عدة ّ
متارين لياقية في بداية املران.
وطالب املدرب العبيه بالتركيز
وهجوما طوال زمن
الشديد دفاعً ا
ً
املباراة ،مشددًا على ضرورة اغتنام
الفرص املتاحة أمام مرمى االحتاد.

سعد المهدي

@Almahdisaad

هل هي تداعيات
كورونا؟
اليوم تبدأ واحدة من الجوالت
املهمة يف دوري كأس محمد
بن سلامن لألندية املمتازة،
سيكون مبقدور نتائج املباريات
الثامين أن تغربل جدول الرتتيب
بأكمله ،ليس ذلك وحسب إمنا
أيضً ا ميكن لها أن تبدأ يف ترتيب
صعود بعض األندية للمنافسة
عىل اللقب ،والعودة ألخرى
لخانة الرصاع من أجل البقاء.

كريم األحمدي

جدة ـ فيصل الرشيف

صورة التقطت أمس لمواجهة بين صالح العمري جناح أبها ومعاذ عفانة المهاجم في
(المركز اإلعالمي ـ أبها)
التدريبات

7

1

الفيصلي

مدينة المجمعة الرياضية
»المجمعة«

االتحاد وأبها يف الدوري
المباريات

فوز االتحاد

فوز أبها

4

2

2

أهداف االتحاد

أهداف أبها

7

5

القادسية

03:30

أبها يسيطر قبل خامس املواجهات يف الدوري

الشباب

العين

03:55
ملعب مدينة الملك سعود
»الباحة«

االتفاق

الباطن

05:45
ملعب األمير محمد بن فهد
»الدمام«

الفتح

التعاون

05:50
ملعب مدينة األمير عبد اهلل
بن جلوي الرياضية »األحساء«

صورة التقطت أمس لعبد العزيز البيشي جناح االتحاد يحتفل مع هارون كمارا وخالد السميري وحمدان الشمراني ومحمد أبو عصيدة وحمد آل منصور زمالئه بعد
(المركز اإلعالمي ـ االتحاد)
استعدادا لمالقاة أبها اليوم					
فوزهم في مناورة جرت ضمن تدريب الفريق األخير
ً

الرياض ـ الرياضية

يطارد فريق االتحاد األول لكرة القدم ،اليوم،
انتصا ًرا عىل أبها ،افتقده منذ ما يزيد عىل 12
ما.
عا ً

سجل اجلولة الـ  13خامس مواجهة بني الفريقني
وت ُ ِّ
عموما ،والثالثة على
للمحترفني
السعودي
الدوري
في
ً
أرض االحتاد خاصة.

وانتصر الفريق الغربي على أبها في مواجهتيهما
األوليني ،بنتيجتي “2ـ ”1و”3ـ ،”0في  22أكتوبر
و 30نوفمبر  2008على التوالي ،ضمن موسم
2008ـ.2009
ومع هبوط أبها إلى الدرجة األولى ،تأجلت ثالث
املواجهات بينهما إلى الدور األول من املوسم املاضي،
حني فاز الفريق الصاعد على االحتاد في “اجلوهرة”

بهدفني مقابل هدف واحد ،في  27أكتوبر .2019
وفي الدور الثاني ،كرر أبها االنتصار بالنتيجة ذاتها
في  4أغسطس .2020
وأحرز البرازيلي رومارينيو هدفي االحتاد ،فيما
سجل التونسي كرمي العواضي والنيجيري روبن
جابرييل ألبها ذهابًا ،واجلزائري مهدي تاهرات
وعمار النجار إيابًا.

االتحاد

أبها

08:10
ملعب مدينة الملك عبد اهلل
الرياضية »جدة«

القرين..

بروفايل

محور مبتكر

موسم الحبيب

التمريرات الحاسمة

بن سلامن للمحرتفني

انتصار االتحاد غائب

يدخل الحسابات
407

ض َع البرازيلي فابيو كاريلي ،مدرب فريق االحتاد األول
وَ َ
لكرة القدم ،أمس ،ملساته األخيرة على التكتيك املزمع تطبيقه
توجهه إلبقاء تشكيله األساسي دون
أمام أبها اليوم ،مظهرًا ُّ
تغييرات كبيرة ،مقارنة مبواجهة ضمك املاضية.
وتركز مران الفريق األخير قبل املباراة ،املدرجة ضمن
اجلولة الـ  13من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني،
على جتربة النهج التكتيكي.
وبعد نهاية املران ،الذي تابعه أمنار احلائلي ،رئيس النادي،
وحامد البلوي ،املدير التنفيذي للفريق ،توجه الالعبون إلى
أحد فنادق جدة للمبيت فيه تأه ًبا للمباراة.
دوري كأس محمد

الحبيب
المباريات

عبد المجيد السواط

 12عاما..

أندية الفتح وأبها واالتفاق
والقادسية ميلك كل منهم  17نقطة،
مهددون من أندية النصر  14نقطة
والفيصلي والرائد ولكل منهما 13
نقطة ،وذات األندية التي متتلك 17
نقطة يشكلون خطرًا على أندية
الوحدة  19نقطة والتعاون  18نقطة
واالحتاد  21نقطة ،أي أن االحتاد
يهدد األهلي والشباب  22نقطة،
وهما اللذان ميكن لهما إسقاط الهالل
 25نقطة من على الصدارة.
هذا التشابك الذي يكاد ال يفرق
بني من ينال اللقب ،ومن قد يعود
للمؤخرة ليشارك الباطن  12نقطة
والعني  10نقاط وضمك  8نقاط،
هو من يجعل مواجهات هذه اجلولة
واجلولتني املقبلتني اللتني سيختم
بهما القسم األول من الدوري ،حتت
مجهر املراقبني وحتفز اجلمهور
الذين يرون أن التفريط في فرصهم
املتاحة مؤشر لعدم القدرة على
حتقيق األهداف املنافسة أو البقاء.
ضمك مطالب بالفوز على الوحدة،
وأيضا
كذلك العني على الشباب
ً
الباطن على االتفاق ،وإذا ما حدث
ذلك أو بعض منه يعني تعقيد املشهد
أكثر إن خسر النصر من الرائد وفاز
الفيصلي على القادسية ،لكن خسارة
الشباب من العني والوحدة واالحتاد
من ضمك وأبها ،ستريح األهلي
والهالل اللذين سينفردان بالتنافس
أيا كانت نتيجة مواجهتهما غ ًدا في
جدة.
في الدوري اإليطالي ال يختلف
كثيرًا ،فبعد  17جولة األول ميالن
 40نقطة ال يفصله عن اخلامس
أتالنتا سوى  9نقاط ،وفي الدوري
األملاني من األول البايرن  33نقطة
في اجلولة الـ  15إلى العاشر
شتوجتارت الفارق  10نقاط ،كذلك
اإلسباني في جولته الـ  15يتصدر
أتلتيكو بـ  38نقطة إلى إشبيلية
السادس بفارق ثماني نقاط ،وفي
الدوري اإلجنليزي في جولته الـ
 17يتصدر مانشستر يونايتد بـ 36
نقطة وال يفصله عن العاشر وست
هام سوى  10نقاط.
الفكرة أن تقارب النقاط من املؤكد
أنه يعني ارتفاع قيمة التنافس ،لكن
السؤال هل ذلك مقياس للقيمة الفنية
أيضا ،وهل ما حدث في دوريات
ً
العالم هو من تداعيات فيروس
كورونا أم أمر معتاد؟

دقائق اللعب
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الرياض ـ الرياضية

أساسي

يتقن ضيف اهلل القرني ،العب وسط فريق
الباطن األول لكرة القدم ،صناعة الفرص
لزمالئه ،على الرغم من شغله مركز احملور
الدفاعي في غالبية املشاركات.
وتضع الئحة أكثر الالعبني صناعة للفرص في
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني ،القرني،
في املرتبة الرابعة ،خلف كل من التونسي سعد
بقير ،والهولندي يوسف اجلبلي ،واألرجنتيني
إيفر بانيجا ،العبي أبها والباطن والشباب ،على
الترتيب.
وصنع القرني ،الذي شارك في جميع
املباريات الـ  12لفريقه في الدوري25 ،
فرصة لزمالئه ،بواقع أكثر من اثنتني
في اللقاء الواحد.

5

الفرص المصنوعة

6

األحساء ـ عادل الدحيالن

أظهر حسن احلبيب ،العب وسط فريق الفتح األول
لكرة القدم ،العائد من اإلصابة ،جاهزية عالية خالل
مران أمس ،ما يعزِّز احتمالية إقحامه في مواجهة
التعاون اليوم ،ضمن اجلولة الـ  13من دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني.
كذلك ،يدخل اجلزائري سفيان بن دبكة ،العب
الوسط ،حسابات البلجيكي يانيك فيريرا ،املدرب،
مجددًا ،بعدما استنفذ مدة إيقافه البالغة مباراتني،
على خلفية طرده في مواجهة الفيصلي حلساب
عاشر جوالت الدوري.
في املقابل ،واصل الصربي ساشا يوفانوفيتش
وصقر عطيف ،املهاجمان ،برنامجهما التأهيلي ،بعد
تعافيهما من إصابتني عضليتني .ومتحور املران
حول اجلوانب التكتيكية ،وتو ّجه بعده الفريق إلى
أحد فنادق األحساء ،للمبيت فيه استعدادًا للمواجهة.

ضيف الله القرين
المركز
وسط

عددا من زمالئه في أحد تمارين الحصة
صورة التقطت أمس لقاسم الجامي مدافع الفتح يتقدم
ً
(المركز اإلعالمي ـ الفتح)
استعدادا لمالقاة التعاون 
التدريبية األخيرة
ً

الفريق
الباطن

الجنسية
سعودي

الطول

الوزن

168

69

المباريات

أساسي

دقائق اللعب

الفرص المصنوعة

12

10

850
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عوض الرقعان

@AwadRagaan

أتعبت من بعدك
يا عويس

استعدادا لمالقاة العين اليوم ..ويظهر خلفه كل من حسين القحطاني العب الوسط والسنغالي ماكيتي ديوب المهاجم
صورة التقطت أمس لنواف العابد جناح الشباب أثناء خوضه التدريب األخير
ً
(المركز اإلعالمي ـ الشباب)
واألرجنتيني إيفر بانيجا المحور والبرتغالي فابيو مارتينيز الجناح 

لن يهدأ خاطر بعضهم وباألخص
يف لجان اتحادنا املوقر وبعض
من مرافقي اإلعالم ،الذي
يوم عن يوم يرتاجع من حيث
املساواة والعدالة وحفظ
حقوق اآلخرين ،وخالل السنوات
القادمة سيظل هكذا وممكن
أن يتغري ولكن ورمبا باعتزال
الكابنت محمد العويس.

الشباب

يقاوم السلسلة السلبية
خرس املباراتني األخريتني عىل مالعب الصاعدين
الرياض ـ الرياضية

يقاوم فريق الشباب األول لكرة القدم
رقم سلب ًّيا غري مسبوق عرب تاريخ
ً
مشاركاته يف الدوري السعودي
للمحرتفني ،أثناء زيارته العني ،أحد
الصاعدين ،اليوم ،يف إطار الجولة الـ 13
من البطولة.

ويسعى الفريق العاصمي إلى جت ُّنب السقوط
للمرة الثالثة على التوالي على أرض الفرق
الصاعدة للدوري.
وخسر الشباب مواجهتيه األخيرتني مع
الصاعدين خارج ملعبه ،ضد أبها في الدور
ثم القادسية في سابع
الثاني من املوسم املاضيَّ ،
جوالت النسخة اجلارية.

آخر  10تنقالت للشباب

ومنذ انطالق الدوري بنظام احملترفني ،بد ًءا من
موسم 2008ـ ،2009تفادى الشباب اخلسارة
 3مرات متتالية أمام الصاعدين على مالعبهم.
وتصطدم مساعي الشباب بتواضع أرقامه خارج
ملعبه في املباريات األخيرة .وحقق الفريق انتصارًا
واح ًدا في تنقالته اخلارجية العشرة األخيرة،
وحصد نقطتني فقط في آخر  4منها.

فاز1 :
تعادل5 :
خسر4 :
الفوز الخارجي األخير
الفتح ـ الجولة الرابعة

الباطن

يتسلح بالرأسيات
حفر الباطن ـ طالل القطيني

صورة التقطت أمس لسالم الغامدي حارس مرمى العين يتصدى لتسديدة في المران
(المركز اإلعالمي ـ العين)


العني 4 ..تعليامت
أبها ـ حسن ذيبان

لقَّن األملاني مايكل سكيبة ،مدرب فريق العني األول لكرة القدم ،العبيه ،جملة تعليمات فنية
استعدادًا ملواجهة الشباب اليوم ،متثلت في تكثيف منطقة الوسط ،ومنع املنافس من السيطرة
عليها ،وإيقاف مفاتيح لعبه ،واستثمار الفرص السانحة أمام مرماه.
وراقب سكيبة تنفيذ الالعبني تلك التعليمات خالل مران عصر أمس ،تركز على تطبيق جمل
فنية وأفكار تكتيكية مخصصة للمباراة املدرجة ضمن اجلولة الـ  13من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني.

اختتم فريق الباطن األول
لكرة القدم حتضيراته
ملواجهة االتفاق ،اليوم ،ضمن
اجلولة الـ  13من دوري
كأس محمد بن سلمان
للمحترفني ،بحصة تدريبية
اقتطع البرتغالي خوسيه
جاريدو ،املدرب ،جز ًءا كبيرًا
من زمنها ،لتنفيذ الكرات
العرضية.
ويسعى املدرب إلى
حتقيق أقصى استفادة
من العرضيات في املباراة،
ً
استغالل إلجادة األجنولي
فابيو أبرو ،مهاجم الفريق،
ضربات الرأس.
وأظهر املران نية املدرب
انتهاج خطة هجومية ،ترتكز
على أبرو ،مع تكليف راكان
الشمالن والهولنديني يوسف
اجلبلي ومحمد رايحي ،ثالثي
الوسط ،مبساندته.

تسجيل بالرأس
ً
األكرث

الرياض ـ عيل الحدادي

حسن اللياقة
االتفاق ُي ّ
الدمام ـ وليد الصيعري

لياقيا ،أمس ،في آخر
عزَّز خالد العطوي ،مدرب فريق االتفاق األول لكرة القدم ،إعداد العبيه
ًّ
احلصص التدريبية قبل مالقاة الباطن ،اليوم ضمن اجلولة الـ  13من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني .وأخضعهم جلرعة تدريبات لياقية ،مركزًا على متارين السرعات
وقسم املدرب الالعبني إلى  3مجموعات لتطبيق عدد من اجلمل التكتيكية ،قبل
التنافسيةّ .
اختتام احلصة مبناورة على جزء من مساحة امللعب.
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أهداف

أهداف

صورة التقطت أمس لسعد خيري ظهير أيسر الباطن وزميله راكان
(المركز اإلعالمي ـ الباطن)
الشمالن العب الوسط في التدريبات

مران ترفيهي

صورة التقطت أمس لعدد من العبي االتفاق يؤدون تمرين قفز الحواجز ..ويتقدمهم
(المركز اإلعالمي ـ االتفاق)
السنغالي سليمان دوكارا المهاجم

الباطن والشباب وضمك

5

النصر وأبها

اكتفى اإلسباني كارلوس
هيرنانديز ،مدرب فريق
الشباب األول لكرة القدم،
بتمارين ترفيهية خفيفة
أخضع لها العبيه في
منتصف ملعب النادي
الرديف ،أمس ،لالطمئنان
على جاهزيتهم ،قبل
ضمن
مالقاة العني ،اليوم،
هيرنانديز
مباريات اجلولة الـ  13من
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
وأدى الالعبون قبل ذلك متارين لياقية خفيفة،
شاملة عمليات اإلحماء والتسخني.

منافسة مفتوحة
“تذبذب نتائج القادسية ليس معناه تأرجح مستوياته،
فقد واجهنا منافسني متمرسني ،ويف دوري
املحرتفني ال يوجد فريق ضعيف ،الجميع يف مستوى
متقارب ،وأي منهم ميكنه الفوز عىل اآلخر”.
يوسف المناعي
مدرب القادسية

سانتوس..

بروفايل

صالبة وتهديف
ياجو سانتوس
الجنسية :برازيلي

المركز :مدافع

الفريق :التعاون

الطول

الوزن

المباريات

األهداف

188

83

9
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الرياض ـ الرياضية

ومن ال يصدق عليه أن يراجع من
أول يوم جاء هذا الالعب للنادي
قادما من نادي الشباب،
األهلي
ً
وبعد اتفاق رسمي بني الناديني
وإرسال رقم حساب رئيس نادي
الشباب ومبخاطبات رسمية
حينها بعد إيقاف حسابه املعروف،
ويتحول مبلغ إليه من أجل انتقال
الالعب من الليث إلى النادي امللكي
إلخ..
القصة التي يتذكرها من يحمل
ذاكرة آمنة وليست مطاطية،
ليأتوا مبسؤول االحتراف لدى
شيخ األندية ويرفعوا عنه أحقية
املوافقة على هذا االنتقال في قصة
دراماتيكية شبيهة بفيلم سمك
لنب متر هندي كان بطلها رئيس
جلنة االحتراف السابق الذي أبعد
نهائيا عن الرياضة ،لينصفه أفضل
ً
حارس في العالم األملاني أوليفر
كان ،الذي كان تلميذ ًا للحارس
العمالق سيب ماير ،الذي كان
مدربًا للعويس ويكرم من قبل
سيدي خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بجائزة القفاز الذهبي
في نهائي الكأس عام 2018م
كأفضل حارس مرمى في ذلك
العام.
ولكن ظل بعضهم له باملرصاد،
ويبعد عن أول مباراة في مونديال
2018م بقرار غريب من مدرب
املنتخب بيزي ،وهو احلارس
األساسي في جميع املباريات
الودية ،ليتناوب اإلعالم عليه بدال ً
من اللجان ويفسرون تصريحه
في نهائيات دوري أبطال آسيا
مبا ميليه عليه حقدهم وليس
ضميرهم ،وأدخلوا الهالل في
حديثه عن مغادرة بعض الفرق
النهائيات مبكرًا ،بالرغم من مغادرة
املستضيف وغيره من الفرق وليس
ناديًا بعينه ،وها هو نفس اإلعالم.
وعقب املباراة التي جمعت القادسية
باألهلي ،نال من العويس صاحب
ردة الفعل وأهمل الفاعل بعد أن
تهجم على الالعب بصوته في
ملعب املباراة أحد مسؤولي نادي
القادسية أمام أسماع وأعني احلكم
الرئيس للمباراة وزمالئه ،ومن
ضمنهم احلكم الرابع ومدير امللعب،
وفي النهاية نبارك لهم إيقافه أمام
ناديي الهالل واالتفاق ،واحلمد
اهلل على العويس كموهبة ،الذي
قد يتعب من يأتي بعده من حيث
املوهبة وحتمل تهجم اآلخرين.

يتحصن فريق التعاون األول لكرة القدم بيقظة
َّ
البرازيلي ياجو سانتوس ،مدافعه ،الذي يخوض
املوسم األول ضمن صفوفه.
ً
وفضل عن الدفاع ،يقدم سانتوس إسهامات هجومية
جتلت في تسجيله هدفني من إجمالي  13هز ّ بها فريقه
شباك منافسيه في الدوري حتى اآلن .كذلك صنع
فرصة ،وأطلق باجتاه مرمى اخلصوم  4تصويبات.
ويوفِّر سانتوس للفرنسي باتريس كارتيرون ،مدربه ،بداية
سليمة للهجمة ،تكشفها دقة متريراته البالغة  76.8في املئة.
وينتمي البرازيلي إلى أنصار اللعب النظيف ،على الرغم من
طبيعة مركزه ،إذ ارتكب تسعة أخطاء فقط ،دون التسبب في
ركالت جزاء ،خالل مشاركاته التسع .وبفضل ارتفاع لياقته،
لم يُستبدل أثناء أي مباراة خاضها في الدوري.

www.arriyadiyah.com

اليوم ..األزرق يغادر إىل جدة
الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

تقرر أن يغادر العبو فريق الهالل األول لكرة القدم،
عند الـ  ،07:45مطار امللك خالد الدولي ،متجهني إلى
مدينة جدة ،وذلك ملواجهة فريق األهلي غ ًدا ،ضمن

منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني،
والتي يحتضنها ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية.
وسيخوض الفريق الهاللي مرانه األخير عصر اليوم
في مقر ناديه  ،على أن يتناول اجلميع وجبة العشاء

بعد التدريب مباشرة ،ومن ثم املغادرة عبر احلافلة إلى
املطار .ومن املقرر أن يعود الالعبون فور نهاية املباراة،
حيث سيتم فتح ملف االستعداد ملواجهة الفيصلي،
التي س ُتجرى الثالثاء املقبل مباشرة بعد العودة.

انطالقة الهالل..

تعرثات الهالل يف مواسم الدوري

بعد التعرث الثالث

2011ـ2012

تعادل أمام الشباب ثم التعاون وخسر من األهلي ليوقف
سلسلة التعثرات بالفوزعلى الفيصلي

2014ـ2015

خسر أمام النصر ثم تعادل مع هجر والفيصلي وأوقف سلسلة
التعثرات بالفوز على الشعلة

كررها خالل مشاركته يف دوري املحرتفني  6مرات
2019ـ2020

2020ـ2021

تعادل أمام االتحاد ثم الشباب والباطن وغدًا يواجه
األهلي

الرياض ـ متعب العبد الهادي

2018ـ2019

خسر من النصر ثم تعادل مع الفتح والحزم قبل أن يوقف
التعثرات بالفوز على العدالة

يواجه فريق الهالل األول لكرة القدم ،اختبا ًرا
صع ًبا ،وذلك حينام يحل ضيفًا عىل فريق
األهيل مساء ٍ
غد ،يف قمة منافسات الجولة
الثالثة عرشة من دوري كأس محمد بن سلامن
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للمحرتفني ،بهدف إيقاف تعرثات الجوالت الثالث
املاضية.

وسبق لفريق الهالل “حامل اللقب” طول مشاركاته في
نسخ دوري احملترفني الـ ،13التعثر وخسارة النقاط في
ثالث جوالت بشكل متتال ،وذلك في سبع مرات فقط،

تعادل أمام الوحدة ثم أحد ثم خسر من النصر وأوقف
سلسلة التعثرات بالفوز على الحزم

كان آخرها التعثر األخير في اجلوالت الثالث املاضية
بالتعادل أمام كل االحتاد ثم الشباب والباطن.
وخالل التعثرات الستة خالل مشواره بدوري احملترفني
التي سبقت نزيف النقاط في املرة األخيرة ،يعود الفريق
األزرق لالنتصارات من جديد بتحقيق الفوز ،وال يسمح

2016ـ2017

خسر أمام التعاون ثم االتحاد وتعادل أمام القادسية وأوقف
سلسلة التعثرات بالفوز على النصر

2018ـ2019

تعادل أمام الفيصلي ثم االتفاق ثم االتحاد وأوقف سلسلة
بالفوز على الرائد

العبوه بتعثر رابع على التوالي.
السقوط في املواجهة املقبلة أمام األهلي بالتعادل أو
سلبيا جدي ًدا
رقما
اخلسارة ،ستسجل للفريق الهالل ً
ً
بالتعثر للمرة الرابعة ،وهو الذي لم يحدث خالل
مشاركاته في دوري احملترفني.

غاب  70يوما..

املعيوف يعود
الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

كثّف البرتغالي لويس
موريرا ،مدرب حراس
فريق الهالل األول لكرة
القدم ،البرنامج التدريبي
لعبد اهلل املعيوف،
احلارس ،بعد أن تعافى
من اإلصابة العضلية التي
يوما،
أبعدته قرابة الـً 70
حيث كانت آخر مباراة
يخوضها مع الفريق أمام
االتفاق في اجلولة الرابعة
من منافسات دوري
كأس محمد بن سلمان
للمحترفني.
وتأكدت مشاركة املعيوف
أساسيا في مواجهة
حارسا
ً
ًّ
الكالسيكو أمام األهلي غ ًدا،
في املباراة التي يحتضنها
ملعب مدينة امللك عبد اهلل
الرياضية في جدة.

صورة التقطت أمس األول لعبد هللا المعيوف حارس
فريق الهالل خالل مشاركته في المناروة وبجانبه هتان
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)
باهبري

رازفان

يؤجل اختيار التشكيلة
الرياض ـ عبد الله الحنيان

إصابات العبي الهالل

01

كويالر
إنفلونزا

02

علي البليهي
عدم جاهزية

03

فواز الطريس
إصابة عضلية

فرحا بعد انتصار مجموعته في المناورة التي فرضها رازفان
صورة التقطت أمس لمحمد جحفلي مدافع فريق الهالل األول لكرة القدم ينطلق ً
(المركز اإلعالمي ـ الهالل)
استعدادا لمواجهة األهلي
ً

اإلنفلونزا

تتحدد عصر اليوم إمكانية مشاركة الكولومبي جوستافو كويالر ،العب
فريق الهالل األول لكرة القدم ،في مواجهة األهلي ،التي س ُتجرى ضمن
منافسات اجلولة الثالثة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني
مساء غ ٍد ،على ملعب مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة ،وذلك بعد

تعرضه أمس لإلنفلونزا ،التي منعته من دخول التدريبات اجلماعية مع بقية
زمالئه .من جهته ،اكتملت جاهزية الكوري اجلنوبي جاجن هيون للمشاركة
في اللقاء ،على أن يكون محمد جحفلي هو قلب الدفاع اآلخر في املباراة،
فيما ستكون مشاركة علي البليهي في املباراة شبه مستحيلة لعدم جاهزيته
الكاملة.

مفرتق
طرق

عودة
الالعبني

اسرتجاع
املستوى

“مباراة الهالل أمام األهيل مفرتق طرق
يف مرحلة صدارة الدوري ،وأعتقد أنها
ستكون من أقوى مباريات الدوري ،ملا
لها من منافسة ومالحقة بني الفريقني”.

“عودة الالعبني املصابني أمثال عبد الله
املعيوف وجانج هيون ستعود بالقوة
الفنية عىل الفريق ،وسيحقق التوازن
الذي افتقد يف املباريات املاضية”.

“الهالل لديه القدرة عىل اسرتجاع
مستواه مع وجود عنارص قادرة عىل
التحول الفني يف مواجهة األهيل
املقبلة بعد عودة املصابني”.

حسين المسعري
ً
سابقا
العب الهالل

يوسف جازع
ً
سابقا
العب الهالل

صورة التقطت أمس لاليطالي جيوفينكو العب وسط فريق
الهالل أثناء تدريبات التسديد بالكرة (المركز اإلعالمي ـ الهالل)

جوميز..

تُغ ّيب كويالر ..وجحفيل وهيون جاهزان

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

اضطر الروماني رازفان
لوشيسكو ،مدرب فريق
الهالل األول لكرة القدم،
إلى االستعانة بالعديد
من األسماء في املناورة
الرئيسة للفريق التي تسبق
مباراة األهلي غ ًدا ،ضمن
منافسات اجلولة الـ13
من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني ،حيث
سيضطر إلى تأجيل اختيار
التشكيلة األساسية إلى
اليوم ،ملعرفة أحوال بعض
الالعبني.
وأشرك لوشيسكو ،محمد
كنو وسلمان الفرج في
مركزي احملور ،وفي الدفاع
كل من محمد البريك،
ومحمد جحفلي ،والكوري
هيون ،وياسر الشهراني،
وفي خط الوسط سالم
وجيوفينكو وكاريلو.

خالد عزيز
ً
سابقا
العب الهالل

يرتاجع بـ  3أهداف

جوميز

الرياض ـ الرياضية

تنتظر جماهير الهالل ،فترة االنفجار الفني للفرنسي
بافيتمبي جوميز ،مهاجم فريقها األول لكرة القدم ،قبل
املواجهة املرتقبة أمام األهلي ،لقيادة الفريق إلى حتقيق
الفوز ومواصلة القبض على صدارة الدوري.
جوميز استطاع خالل اجلوالت الـ 12املاضية في دوري
احملترفني ،تسجيل  6أهداف ،وهي نسبة ضئيلة مقارنة
بالفترة نفسها في املوسم املاضي “ 9أهداف” ،فيما كانت
االنطالقة املباشرة له عقب اجلولة الـ ،13حيث استطاع
تسجيل  18هدفًا ،لينهى املوسم وصيفًا لقائمة الهدافني
برصيد  27هدفًا.
الفرنيس جوميز بعد الجولة 12

عدد أهدافه

صناعة أهداف

6

4

الموسم الماضي

بعد نهاية الجولة12 :
عدد أهدافه9 :

أهدافه بعد نهاية الدوري27 :
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ثالثة
محاور
«أمتنى من الرصيب فالدان
مدرب الفريق اللعب بثالثة
محاور للسيطرة عىل وسط
امللعب ،وذلك للحد من قوة
وسط الهالل وإيجاد العب
وسط متأخر يف العمق
الدفاعي ،كام أن التنظيم
الدفاعي يف األهيل البد أن
يكون يف أفضل حال».

الفوز
ممكن

علي العبدلي
ً
سابقا
العب األهلي

«مباراة صعبة ،لكن الفوز فيها
ليس صع ًبا ،فقط نحتاج إىل
تنظيم دفاعي جيد ومهام
دفاعية لالعبي الوسط خاصة
ميرتيتا وأوسو ،مع رضورة
اللعب عىل املساحات خلف
أظهرة الهالل وأهم يشء ال
بد أن يتحىل الالعبون بالروح
والقتالية».

مروان دفتردار
ً
سابقا
العب األهلي

مراقبة
وقتال

الربيعي
يعوض
العويس

نصار الظاهري
ً
سابقا
العب األهلي

إغالق
املنافذ

الفريق تدرب في ملعبه استعدادًا للكالسيكو
فالدان اعتمد الربيعي ليعوض غياب العويس
الالعبون خضعوا إلى تمارين لياقية وأجروا مناورة
الموسى شارك في التدريبات الجماعية بعد غيبة

صورة التقطت أمس للروماني ألكسندرو ميتريتا العب فريق األهلي أثناء نزوله من سيارته في مقر النادي وقبل أن يتوجه ألداء التدريبات

جدة  -مشعل العتيبي

«املباراة تحتاج إىل قتال من
البداية ،ومراقبة مفاتيح لعب
الهالل ،وعىل املدافعني عدم
تكرار أخطاء املباريات السابقة،
ننتظر من فالدان تعزيز منطقة
الظهريين ،وبإمكان األهيل
الفوز إذا تم توظيف الالعبني
بشكل سليم».

برنامج األهيل ـ األربعاء

اعتمد الصربي فالدان مدرب فريق األهلي األول
لكرة القدم محمد الربيعي احلارس الشاب في
التشكيلة التي سيواجه بها الهالل غ ًدا ضمن

اجلولة الـ  13من دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني لتعويض غياب محمد العويس
املوقوف بقرار انضباطي ملباراتني.
وواصل الفريق أمس تدريباته في ملعب النادي

يخطط عىل توايل 2016
أغسطس 2020

حقق آخر فوزين متتاليين في الكالسيكو
ً
هدفا أمامه أكثر من أي فريق آخر
تلقى 37

الرياض ـ الرياضية

يسعى فريق األهيل األول لكرة القدم إىل تحقيق فوزه
الثاين عىل التوايل عىل الهالل للمرة األوىل منذ خمسة
أعوام ،إذ كان آخر فوزين حققهام عىل الهالل توال ًيا ،األول
يف ديسمرب  2015والثاين يف إبريل .2016

وانتهى آخر لقاء بني الفريقني بفوز األهلي بهدفني مقابل هدف في
أغسطس املاضي ضمن اجلولة الـ  26من دوري كأس محمد بن

جدة ـ الرياضية

لعب السوري عمر السومة
مهاجم فريق األهلي األول
لكرة القدم  11مباراة أمام
الهالل ،سجل فيها  8أهداف،
كأكثر العب أهالوي سجل
في مرمى الهالل في األعوام
العشرة األخيرة.
وجنح السومة في تسجيل
 6أهداف من آخر  7أهداف
سجلها الفريق األهالوي
في مرمى الهالل في دوري
احملترفني السعودي.

جدة ـ عبدالغني عوض

صورة التقطت أمس للسوري عمر السومة مهاجم فريق األهلي أثناء التدريبات
(المركز اإلعالمي ـ األهلي)


فيجسا..

بروفايل

قبول جامهريي
جدة  -عبدالله أحمد

يعد الصربي ليوبومير فيجسا العب فريق األهلي األول لكرة القدم أحد أهم اخليارات
املرجح أن يعتمد عليها مواطنه فالدان مدرب الفريق في مركز احملور الدفاعي بعد
أن استعان به سابقً ا في املركز .وعلى الرغم من انتقاله في صفقة مجانية الصيف
املاضي ،إال أن الصربي حصل على قبول كبير بني جماهير األهلي بعد املستويات
التي قدمها مع الفريق منذ بداية الدوري ،ويعول عليه املدرب في لقاء الغد ،في
اغالق املناطق اخللفية واحلد من خطورة مهاجمي الهالل.

لعب

متلقيا  3أهداف في مرماه في كل مباراة ،ويحاول أن يتجنب
ً
اخلسارة الثالثة على التوالي ،حتى ال يكرر سيناريو ديسمبر 2018
الذي خسر فيه  3مباريات متتالية أمام كل من الشباب 0ـ 1في
اجلولة  ،13والهالل 3ـ 4في اجلولة  ،14والوحدة 1ـ 2في اجلولة
 .15وفي أرضه خسر األهلي مرة واحدة فقط في آخر  10مباريات،
كانت أمام التعاون 0ـ ،3في اجلولة قبل املاضية ،إذ إنه لم يخسر في
مباراتني متتاليتني على أرضه منذ إبريل .2019

عنرب:
سالح فالدان االنضباط والرسعة

السومة

المركز

الجنسية

العمر

محور دفاعي

صربي

32

خاض مع منتخب بالده

الطول

القيمة السوقية

25
10

خسر آخر مباراتين
خسر مرة واحدة في ملعبه في آخر  10مباريات
لم يخسر مباراتين متتاليتن في ملعبه منذ إبريل 2019

سلمان للمحترفني في النسخة املاضية ،وسجل الهدفني عمر السومة
وعبدالفتاح عسيري ،بعد أن كان قد خاض  7مباريات متتالية دون
خمسا.
فوز ضد الهالل قبل ذلك ،تعادل في مباراتني وخسر
ً
والتقى الفريقان  24مرة في الدوري ،فاز الهالل  11مرة مقابل 4
مرات فقط لألهلي وهناك  9حاالت تعادل بينهما ،وتلقى  37هدفًا
أمام الهالل أكثر من أي فريق آخر في تاريخ املنافسة.
وخسر األهلي في آخر مباراتني في دوري احملترفني السعودي

متيز

يف الدوري

عسيري

األهلي في الدوري

ديسمبر 2015وإبريل 2016

حقق آخر فوز على الهالل

عبداهلل الرشود
ً
سابقا
العب األهلي

نوح املوسى الذي لم يشارك منذ لقاء فريقه
بالقادسية في اجلولة املاضية ،لكن انضمامه إلى
القائمة التي ستخوض مواجهة الكالسيكو من
عدمه سيتحدد بعد نهاية تدريبات اليوم.

األهيل

إحصائيات األهيل والهالل

«قوة الهالل يف اللعب
عىل األطراف ،خاصة الربيك
والشهراين وتقدم سامل
الدورسي وكاريلو ،ولذلك
البد من إغالق املنافذ وقيام
العبي الوسط بأدوار دفاعية
وهجومية يف آن واحد ،ومثل
هذه املباراة تحتاج إىل اللعب
بالروح القتالية».

ليوبومري
فيجسا

استعدادًا للكالسيكو ،حيث أخضع فالدان
الالعبني إلى تدريبات لياقية خفيفة قبل أن
يجري مناورة فنية لم يكشف فيها عن القائمة
األساسية .وشارك في التدريبات اجلماعية

تصوير :وهبان خبتي

مباراة

الدقائق

840

183
األهداف

2.8
1

مليون يورو

بطاقة صفراء

1

أكد السعودي يوسف عنبر مدرب
فريق األهلي األول لكرة القدم
سابقً ا ،أن فرص فوز األهلي على
الهالل في لقاء الغد ضمن اجلولة
الـ  13من دوري كأس محمد
بن سلمان للمحترفني ال تقل عن
فرص الهالل.
وقال لـ “الرياضية” :االنضباط
التكتيكي العالي لالعبني ،سيسهل
مهمة األهلي في املباراة ،واندفاع
ياسر الشهراني ومحمد البريك
ظهيري الهالل للهجوم سيعطي
الفرصة ملهاجمي األهلي لصنع
هجمات خطيرة.
وأضاف :قوة الهالل تتمثل في
االستحواذ وتغيير اللعب من جانب
إلى آخر وتقدم الظهيرين في
النواحي الهجومية ،كما أن الهالل
يجيد االختراقات من األطراف
بواسطة البيروفي كاريلي.
وأشار إلى أن خطورة األهلي،
تكمن في إجادة التحوالت من
الدفاع إلى الهجوم في وقت سريع
وانتهاز الفرص املتاحة ،وتوقع أن
يستغل فالدان مدرب الفريق هذه
الناحية.
ولفت عنبر إلى أن السوري عمر
السومة سيكون أحد األوراق
الرابحة ،مشيرًا إلى أنه خطير في
تنفيذ الكرات الثابتة والعرضيات
إن وجدت بإتقان من ليما ويزيد
البكر.

صورة التقطت أمس لمحمد الربيعي حارس األهلي المرشح لمباراة الهالل وبجانبه
(المركز اإلعالمي ـ األهلي)
ياسر المسيليم زميله أثناء التدريبات

www.arriyadiyah.com
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خالل عامني حقق  13نقطة يف  12لقاء ..و 2017األفضل

نبيه ساعاتي
@nabihsaaty

انتخابات االتحادات
الرياضية
االنتخابات هي اإلجراءات الرسمية
التي يتم من خاللها انتخاب شخص
ما لتويل منصب معني ،وهناك
أنواع مختلفة من االنتخابات مثل
املتعددة واألغلبية والنسبية
وقامئة الحزب.

ويظل األفضل بينها واألكثر انتشارًا هو
النظام االنتخابي املتعدد ،والذي يتم فيه
ً
حصول على األصوات
اختيار األكثر
حتى وإن كانت نسبته ال تتجاوز  50في
املئة ،وهو يقوم على مفهوم “أختارك
لكي حتقق تطلعاتي” أي أن املنتخبني
يختارون من يقدم لهم وعودًا مشفوعة
بخطط واستراتيجيات مستقبلية
بتحقيق رغباتهم.
متاما مبقولة
ورغم أنني أؤمن ً
البروفيسور بروس داهنينج املتجسدة
تنصب األكثر
حتما ّ
في أن االنتخابات ً
شعبية ،ولكن ليس بالضرورة صاحب
األكثر شعبية أن يكون هو األفضل،
إال أنني أرى أن االنتخابات تبقى هي
أفضل طريقة لتولي املناصب ،إذ إنها
على أقل تقدير متثل صوت األغلبية.
وامتدادًا للحديث عن االنتخابات اليوم
يسدل الستار على باب الترشيح
لرئاسة وأعضاء مجلس إدارة عشرة
احتادات رياضية مهمة ،وهي السلة
والطائرة واليد والتنس والطاولة
والتايكوندو والكاراتيه والسباحة
والدراجات والقوى ،بعدما شرع ملدة
خمسة أيام حيث انطلقت األحد املاضي
الترشيحات وسط آمال بنهضة رياضية
متتد إلى كافة األلعاب الرياضية.
وكل ما نتمناه بعي ًدا عن األسماء أن يتم
اختيار األفضل بني املترشحني ،والذي
مبقدوره أن يقدم شي ًئا للعبة التي
اختار أن يترشح لها ،وليس فقط لتولي
منصب من أجل الفالشات واألضواء،
أو بالتعيني كما كان يحدث في السابق،
حيث كنا جند أن هناك من يتولى
املنصب دون أن يقدم أي إضافة للعبة،
ولضمان ذلك من األهمية مبكان متابعة
العمل املنجز عبر تطبيق مؤشرات قياس
األداء .KPI
إننا وهلل احلمد واملنة نعيش في مرحلة
غير مسبوقة من اهتمام القيادة احلكيمة
باجملال الرياضي ،فبالدنا حتت قيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمني
األمير محمد بن سلمان ـ حفظهما اهلل
ـ تولي كل القطاعات احليوية مبا فيها
اجملال الرياضي جل اهتمامها ،ومن
هنا فنحن أمام فرصة ذهبية إلحداث
نقلة نوعية في مسيرتنا الرياضية في
كافة األلعاب ،فمن لديه القدرة والكفاءة
فليتقدم.
كل التوفيق نتمناه للمترشحني ،ونأمل
في أن تشهد ألعابنا اخملتلفة تطورًا
ملموسا ،وهي التي شهدت بصفة عامة
ً
تراجعا ملحوظً ا في اآلونة األخيرة،
ً
وتتطلب ً
عمل جادًا إلعادتها إلى الطريق
الصحيح عبر خطط واستراتيجيات
ورؤى مستقبلية.

غدا ضمن مباريات الجولة الـ  13من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين
صورة التقطت أمس لالعبي فريق الرائد األول لكرة القدم خالل تدريباتهم الجماعية
استعدادا للقاء النصر ً
ً

بريدة ـ نايف البدراين

تشابهت انطالقة فريق الرائد األول لكرة القدم
يف أول  12لقاء خالل منافسات دوري املحرتفني
يف  3مواسم .حيث حقق الرائد خالل منافسات
دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني  13نقطة،

2016ـ 2017وسجل  14هدفًا فيام استقبلت شباكه
آنذاك  .23وختم املوسم برصيد  35نقطة يف املركز
الخامس ،كأفضل مركز يحققه طوال تاريخه يف
دوري املحرتفني ،وأعىل رصيد نقطي يف وقته
قبل كرس الرصيد النقطي يف املوسم املايض.

الرائد خالل  12جولة

2008ـ2009
25 13 9 12
ً
هدفا

ً
هدفا

2016ـ2015
7 12

8

أهداف

19

ً
هدفا

2016ـ2017
23 14 13 12
ً
هدفا

ً
هدفا

2009ـ2010
6 12

20

7

ً
هدفا

أهداف

2015ـ2014
5 12

20 11

ً
هدفا

ً
هدفا

2017ـ2018
9 12

28 19

ً
هدفا

ً
هدفا

2010ـ2011
17 12 14 12
ً
هدفا

ً
هدفا

2014ـ2013
20 12 13 12
ً
هدفا

ً
هدفا

2018ـ2019
23 13 12 12
ً
هدفا

ً
هدفا

2011ـ2012
16 10 11 12
أهداف

ً
هدفا

2013ـ2012
20 11 15 12
ً
هدفا

ً
هدفا

2019ـ2020
25 20 20 12
ً
هدفا

ً
هدفا

2020ـ2021
الجولة

13
نقطة

17
ً
هدفا

14
ً
هدفا

المركز الـ

12

النقاط
له
عليه

هايس

ريزتش

يفاضل بني آل حيدر والحجييل
خميس مشيط ـ عبد الرحمن
أبو محروس

يفاضل الكرواتي كرشمير
ريزتش ،مدرب فريق ضمك
األول لكرة القدم ،بني ثنائي
الفريق عارف آل حيدر وأمين
احلجيلي للعب ً
بدل من املصاب
إبراهيم شنيحي ،الالعب
اجلزائري ،الذي تأكدت عدم
مشاركته في مواجهة الغد أمام
الوحدة ضمن اجلولة الـ  13من
دوري كأس محمد بن سلمان
للمحترفني .ويسعى الكرواتي
لسد الغيابات التي يعاني منها
الفريق بتجربة الالعبني في عدة
مراكز والوقوف على جاهزيتهم.
كما اعتمد كرشمير في تدريب
أمس على التمرير السريع
وسرعة بناء الهجمة ،فيما اختتم
الفريق التدريب مبناورة على
منتصف مساحة امللعب تضمنت
النهج الذي سيدخل به اللقاء.

وسجل  14واستقبلت شباكه  17هدفًا ،متشابهة
بعدد النقاط مع عام 2013ـ ،2014وسجل يف ذلك
املوسم  12هدفًا وعليه  20وختم املوسم يف
املركز التاسع.
كام تكرر الرصيد النقطي للفريق األحمر يف

(المركز اإلعالمي ـ الرائد)

صورة التقطت أمس لعبدالعزيز مجرشي العب فريق ضمك األول
لكرة القدم خالل التدريبات الجماعية (المركز اإلعالمي  -ضمك )

يرمم الدفاع

بريدة ـ نايف البدراين

رسم البلجيكي بيسنيك
هاسي ،مدرب فريق الرائد
األول لكرة القدم ،في
التدريب الرئيس ملواجهة
النصر ،غ ًدا ،أسلوب وطريقة
اللعب التي سيخوض بها
اللقاء ضمن اجلولة الـ 13
من دوري كأس محمد بن
سلمان للمحترفني.
وأخضع هاسي خالل
احلصة التدريبية مدافعي
الفريق لعدد من التدريبات
اخلاصة للعمل على إقفال
املساحات بني خطي الدفاع
والوسط ،مع تطبيق عدد
من اجلمل الفنية والتكتيكية
تنوعت بني اللعب من ملسة
واحدة والتسديد على
املرمى والكرات العرضية،
ليختم التدريبات مبناورة
كروية صححت خاللها
األخطاء.

اجتامع

ُيحفّ ز النرصاويني

صورة التقطت أمس لسلطان الغنام العب فريق النصر األول لكرة القدم يسدد الكرة خالل تدريبات
(المركز اإلعالمي ـ النصر)
غدا
الفريق
استعدادا للقاء الرائد ً
ً

الرياض ـ حواس العايد

اجتمع الكرواتي آلن هورفات ،مدرب فريق النصر
األول لكرة القدم املكلف ،بالعبي فريقه قبل بداية
التدريبات ،وطالبهم ببذل املزيد من اجلهد في
الفترة املقبلة والظهور باملستوى احلقيقي للفريق
وعدم التفريط بأية نقطة ،مشي ًدا بتعاونهم معه

خالل الفترة املاضية.
وبعد ذلك طلب من العبيه إجراء حركات اإلحماء
والتسخني وتدريبات لياقية متنوعة ،ومن ثم قسم
الالعبني إلى مجموعات وذلك إلجراء تدريبات
تكتيكية خاصة باستخدام الكرة واللعب من ملسة
واحدة.

فيديو طومسون ..فرحة ودموع
الرياض ـ الرياضية

الخميس  01جمادى اآلخرة 1442هـ
 14.01.2021العدد 12160
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سوشال

وأسرته بقفزهم فر ًحا وذرف الدموع .وجاء التفاعل مع الفيديو
والذي بلغت مشاهداته  500ألف ،كون ديكالن أصيب مبرض
نادر ،وتوقف عن املشي ،حيث أصبحت حتركاته من خالل
كرسي متحرك ،وأكد األطباء له بأنه لن يلعب الكرة مجددًا.

تفاعل املغردون في “تويتر” مع فيديو والد ديكالن طومسون،
العب فريق شيفيلد ،حلظة دخول ابنه للمرة األولى للمشاركة
مع فريقه في كأس االحتاد اإلجنليزي ،حيث ظهرت ردة فعله

عشاء األصدقاء

بث هتان باهبري ،مهاجم فريق الهالل
األول لكرة القدم ،عبر حسابه على سناب
شات فيديو من تناوله العشاء مع
أصدقائه في أحد المطاعم ،وظهر من
بينهم عبد اهلل مادو وعبد اهلل الخيبري
وعبد اإلله العمري العبو النصر.

أجواء الشباب

زيد:

 60دقيقة جهزت الفيديو
مدير إعالمي األهيل يكشف كواليس مقطع السومة

رئيس التحرير

بتــال القـوس
Battal Algoos

battalalgoos@arriyadiyah.com

فيديو السومة
مدة التصوير

عرض حساب نادي الشباب عبر إنستجرام
صورة ظهر فيها عبد اهلل الحمدان،
مهاجم الفريق ،يأخذ صورة سيلفي مع
عبد الملك الخيبري وناصر العمران زميليه
أثناء وجودهم في صالة التدريبات.

سيلفي الرياضة

شارك البرازيلي ريفالدو ،العب برشلونة
السابق ،متابعي حسابيه عبر فيسبوك
وإنستجرام بصورة سيلفي من رياضته
بالدراجة مع األصدقاء ،فيما ع ّلق بقوله:
“رياضة صباحية مع األصدقاء”.

60

دقيقة

المكان

اللقطة

منزل السومة

تناول المتّة

استعرض ياسر المسيليم ،حارس فريق
األهلي األول لكرة القدم ،عبر حسابه
على سناب شات فيديو من تقديمه
قميصه هدية لطفلة انتظرته عند أبواب
النادي وقدمت له باقة ورد.

مع العائلة

أطل المصري أحمد حجازي ،مدافع فريق
االتحاد األول لكرة القدم ،على متابعي
حسابه عبر إنستجرام بصورة مع والده
وشقيقه في منزله في جدة ،فيما
اكتفى بقوله“ :مع العائلة”.

صالـح عبد العزيز اخلليـف

الرياض ـ أسعد حسن

salehalkhalif@arriyadiyah.com

واصلت حسابات النادي األهيل عىل منصات السوشال ميديا
االحتفاء بتجديد عقد السوري عمر السومة مهاجم الفريق األول
لكرة القدم ،خالل نرش صور متحركة لالعب ووضع تاج عليها.

إدارة التحرير

وحققت الصورة التي نشرت عبر فيسبوك أكبر التفاعل في املنصة
خالل املوسم اجلاري ،من بني جميع احملتوى املنشور فيها.
وكشف لـ “الرياضية” فيصل زيد ،مدير املركز اإلعالمي بالنادي األهلي،
عن أن تصوير الفيديو استغرق  60دقيقة وكان في منزل السومة،
مشيرًا إلى أن التركيز كان على ظهوره يتناول “امل ّتة” للخروج مبحتوى
مختلف ،خاصة وأن عليها شعار األهلي ومتضمنة عبارة “عبر الزمان
معا”.
سنمضي ً
وأكد زيد أن اختيار امل ّتة كمقدمة للفيديو كون السومة ارتبط بالظهور
معها خالل حساباته في الفترة األخيرة ،مبينًا أنهم فضلوا أن تكون
لقطات الفرحة من املباريات التي حقق فيها إجنازات.

إيقاف العويس..
2.1

ألف

الرياض ـ الرياضية

mugbel.alzabni@arriyadiyah.com

ريـاض ضـيف اهلل املسـلـم

riyadh.almusallam@arriyadiyah.com

awad.alsugour@arriyadiyah.com

مليونا تفاعل عرب «
الردود

مـقبـل متعـب الزبنـي

عـوض مبارك الصـقـور

عاجل»

التغريدة
فيديو السومة
تفاعل

هدية املسيليم

نائب رئيس التحرير

الريتويت

التفضيل

ألف

ألف

1.7

1.1

رئيس القسم الفني

عمـر غرمان الشـهري

omar.alshehri@arriyadiyah.com

حظي إيقاف محمد العويس ،حارس فريق األهلي األول لكرة القدم ،من قبل جلنة
االنضباط باالحتاد السعودي لكرة القدم ،بتفاعل كبير في موقع التواصل االجتماعي
“تويتر” أمس.
وجاء التفاعل األكبر مع تغريدة حساب “الرياضية عاجل” والتي كانت أول وسيلة
إعالمية تنشر اخلبر في تويتر ،حيث بلغ ظهورها مليونني خالل ست ساعات.
وبعد تغريدة “الرياضية” وصل #محمد العويس إلى صدارة الترند في تويتر بـ 42
ألف تغريدة ،حيث كان اجلدل الكبير في التغريدات حول عدم مشاركته أمام الهالل،
فيما ظهرت هاشتاقات أخرى مرتبطة به منها #جلنة_االنضباط# ،املسيليم# ،الربيعي.
وكانت “الرياضية” قد انفردت بفيديوهات املشادة التي حدثت بني العويس وخالد
املرشود مسؤول نادي القادسية ،خالل املباراة التي خسرها األهلي 1ـ.3

معتصـم هـارون

moatasem.haroun@arriyadiyah.com
املراسالت باسم رئيس التحرير

editorial4@arriyadiyah.com

صدارة مانشسرت..

 90بوستا

تحتفي مبيالد جروهي

ميالد جروهي

الرياض ـ الرياضية

احتفى البرازيلي جروهي ،حارس فريق االحتاد األول
لكرة القدم ،بيوم ميالده من خالل نشره  90بوس ًتا
تضمنت التهاني التي وصلته من جماهير االحتاد
وجرمييو البرازيلي فريقه السابق.
وتضمنت معظم الرسائل بوستات فيديوهات ألبرز
تصديات الالعبني مع الناديني ،إضافة إلى الكؤوس التي
حققها مع الفريق البرازيلي في السابق .فيما جاءت
احتفالية املركز اإلعالمي باالحتاد من خالل إنتاج مقطع
فيديو يضم أبرز تصديات احلارس خالل مسيرته مع
الفريق ،خاصة التي أسهمت في البقاء في دوري كأس
محمد بن سلمان للمحترفني املوسم املاضي .وحقق
الفيديو الذي نشره حساب النادي على موقع التواصل
االجتماعي “تويتر” باللغة اإلجنليزية  95ألف مشاهدة.

رئيس قسم الوسائل املساعدة

البوستات

90

95

الفيديو
ألف مشاهدة

 57تدوينة احتفالية

فرحة الصدارة

الرياض ـ الرياضية

احتفت منصات نادي مانشستر يونايتد
بتصدر الفريق األول لكرة القدم الدوري
اإلجنليزي املمتاز للمرة األولى بعد أربعة
أعوام ،والثانية منذ  ،2013بشكل استثنائي.
ونشرت احلسابات  57تدوينة احتفالية بعد
نهاية مباراة بيرنلي عبر جميع املنصات من
بينها  8فيديوهات ،فيما كانت مظاهر الفرح
األكبر في تويتر ببث  22تغريدة.
ومت تثبيت تغريدة نهاية املباراة في الطائر
األزرق مع تغيير الصورة الرئيسية
للحساب بلقطة فرحة الفرنسي بول
بوجبا بهدفه ،إضافة إلى إعادة نشر جميع
تغريدات الالعبني االحتفالية.

تويتر

22

إنستجرام

10

فيسبوك

04

يوتيوب

03

انطالق مونديال اليد

www.arriyadiyah.com

القاهرة ـ الفرنسية

انطلقت بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر أمس،
مبشاركة  32منتخ ًبا للمرة األولى ،حتى نهاية الشهر
اجلاري.

وتستضيف مصر املونديال للمرة الثانية بعد ،1999
في نسخته السابعة والعشرين ،وهو اخلامس
خارج أوروبا بعد نسخ اليابان  ،1997تونس 2005
وقطر  .2015وعلى الرغم من تفشي فيروس

“كوفيدـ ،”19واستمرار عرقلته بطوالت عاملية عدة
على غرار أوملبياد طوكيو  ،2020سيجرى مونديال
اليد في مصر وراء أبواب موصدة ،حسبما قرَّر
املنظمون قبل أيام.

خامداموف
يدعم النرص

شهرا..
بعد  40شهرا

أبوظبي  -رويرتز

تعاقد نادي النصر ،املنافس في دوري
احملترفني اإلماراتي لكرة القدم ،أمس،
مع األوزبكي دوستونبيك خامداموف،
اجلناح الدولي ،ملدة موسم ونصف
املوسم.
وقال النصر ،في حسابه على “تويتر”:
“شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع
دوستونبيك خامداموف اجلناح الدولي
قادما من نادي باختاكور
األوزبكي،
ً
األوزبكي في صفقة مجانية ،وذلك بعقد
ميتد ملدة موسم ونصف”.
وسيدعم خامداموف
عاما” صفوف
“ً 24
النصر ،الذي يحتل
املركز الثالث في
الدوري بعد 12
جولة.
ويستعد النصر
ملواجهة شباب األهلي
دبي خارج الديار،
ضمن اجلولة 13
للدوري غ ًدا.
خامداموف

الشياطني
تتصدر

كازوين
يغادر وهران

بوجبا يعيد مانشسرت إىل ذكريات مورينيو

الجزائر ـ رويرتز

أشار نادي مولودية وهران ،املنافس
في دوري الدرجة األولى اجلزائري
لكرة القدم ،أمس ،إلى إنهاء عقد برنارد
كازوني ،مدربه الفرنسي ،بالتراضي.
وقال النادي ،في حسابه على “فيسبوك”،
إن كازوني رحل مع آالن جيلبر مساعده،
نظرًا للمشكالت املالية التي يعاني منها
النادي ،ما دفع الطيب محياوي ،رئيس
النادي ،إلى التوصل التفاق بإنهاء عقد
كازوني ومساعده
بالتراضي.
ولم يخسر مولودية
وهران مع كازوني
في سبع جوالت في
الدوري حتى اآلن،
حيث يحتل املركز
السادس برصيد 11
نقطة ،جمعها من
انتصارين وخمسة
تعادالت.
كازوني

لندن ـ الفرنسية

عاد فريق مانشسرت يونايتد إىل الصدارة
إىل صدارة الدوري اإلنجليزي لكرة القدم،
للمرة األوىل بعد  40شه ًرا ،وتحديدًا منذ
عام  2017يف عهد جوزيه مورينيو ،املدرب
الربتغايل.
وبات فريق الشياطني الحمر يتفوق بفارق
ثالث نقاط عن ليفربول غرميه التقليدي ،
حامل اللقب ،قبل قمتهام املرتقبة األحد
املقبل عىل ملعب “أنفيلد”.
وكان الفرنيس بول بوجبا ،العب الوسط
الدويل ،وضع فريقه مانشسرت يونايتد يف
الصدارة  ،بقيادته إىل الفوز عىل مضيفه
برينيل “1ـ ،”0أمس األول  ،يف مباراة مؤجلة
من الجولة األوىل من الدوري اإلنجليزي
لكرة القدم.

وسجل بوجبا الهدف الوحيد في الدقيقة 71
بتسديدة “على الطاير” بقدمه اليمنى من داخل
املنطقة ،إثر متريرة رائعة من ماركوس راشفورد.
وحافظ مانشستر يونايتد على سجله الرائع خارج
قواعده املوسم اجلاري ،كونه الفريق الوحيد
الذي لم يتلق َ أي خسارة بعي ًدا عن ملعب “أولد
ترافورد” ،حيث حقق الفوز السابع مقابل تعادل
واحد.
كما يعد الفوز اخلامس على التوالي ملانشستر
يونايتد على بيرنلي في عقر دار األخير ،وثأر
رجال أولي جونار سولشاير ،املدرب النرويجي،
خلسارتهم على أرضهم أمام بيرنلي في  22من
يناير املاضي.

هوفنهايم
يستعني براوم
فرانكفورت ـ األملانية

مانشسرت يونايتد
اعتلى صدارة الدوري منذ 2017
سجل الفوز السابع خالل الموسم الجاري
بعد تغلبه على بيرنلي بنتيجة “1ـ”0

صورة التقطت أمس األول للفرنسي بول بوجبا العب فريق مانشستر يونايتد األول لكرة القدم يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه أمام بيرنلي ضمن مباريات الدوري اإلنجليزي 

نيجيز:

السولية ووحيد

أفتقد الثقة

كشف ساؤول نيجيز ،العب وسط أتلتيكو
مدريد ،متصدر دوري الدرجة األولى اإلسباني
لكرة القدم ،عن معاناته من أزمة ثقة بعد
تراجع مستواه بشكل انعكس على حياته
الشخصية.
وقال ساؤول ،بعدما سجل هدفه األول
املوسم اجلاري خالل الفوز “2ـ ”0على
إشبيلية ،أمس األول“ :كرة القدم ليست مجرد
 11الع ًبا ضد  ،11فما يحدث داخل امللعب
ينعكس على عائلتك وعالقتك باآلخرين”.
وأضاف“ :عندما ال تسير األمور بشكل جيد ،تصبح
األمور صعبة حقً ا”.
عاما“ :الناس ال ترى اجملهود
26
العمر
واختتم البالغ من
ً
الذي تبذله ،لكنها ترى فقط الع ًبا يفتقر للثقة وأغلب
الناس ال تساعد”.

انتظم عمرو السولية ،العب خط وسط
فريق األهلي املصري األول لكرة القدم،
في تدريبات الفريق أمس ،بعد تعافيه من
اإلصابة بفيروس كورونا.
وتأتي مشاركة الالعب في تدريبات الفريق
اجلماعية أمس ،بعد االطمئنان التام على
تأهيليا ،لتجهيز
برنامجا
حالته ،وأدى الالعب
ً
ًّ
بدنيا خالل األيام القليلة املاضية.
نفسه ًّ
وشهد مران األهلي أمس ،انتظام محمود
وحيد ،الظهير األيسر للفريق ،في التدريبات،
بعد تعافيه من اإلصابة في الركبة.
وخضع وحيد خالل األيام املاضية لبرنامج
عالجي وتأهيلي ،من أجل التعافي من
اإلصابة.
ويستعد األهلي ملواجهة فريق البنك األهلي
األحد املقبل في الدوري املصري ،واملقرر
خوضها على ملعب “حرس احلدود” في
منطقة املكس في اإلسكندرية.
وفاز األهلي على اإلنتاج احلربي “4ـ ،”1أمس
األول ،ليواصل التربع على صدارة جدول
املسابقة.

العمر

26

عامًا

13

مباراة

المركز

01

النقاط

16

المواجهة المقبلة
البنك األهيل

الموعد
األحد

القاهرة ـ األملانية

ساؤول نيجيز
خاض

(األوروبية)

أعلن فريق هوفنهامي األملاني األول لكرة
القدم ،أمس ،تعاقده مع ديفيد راوم ،مدافع
منتخب أملانيا لكرة القدم للشباب ،بعقد
ميتد حتى عام .2025
رسميا إلى
ا”
عام
وسينتقل راوم “ً 22
ًّ
هوفنهامي في الصيف املقبل في صفقة
قادما من
انتقال حرً ،
فريق جروتر فورت،
الذي يلعب في دوري
الدرجة الثانية األملاني.
وسجل راوم ظهوره
األول مع منتخب أملانيا
للشباب في نوفمبر
املاضي ،وخاض 79
مباراة مع فريقه في
الدرجة الثانية وكأس
أملانيا.
راوم

األهيل املرصي

ينعشان تدريبات األهيل

مدريد ـ رويرتز

الخميس  01جمادى اآلخرة 1442هـ
 14.01.2021العدد 12160

سجل
هدفًا وحيدًا

العبي فريق األهلي المصري األول لكرة القدم خالل
صورة التقطت أمس لوالتر بواليا وأكرم توفيق
َ
(المركز اإلعالمي ـ األهلي)
التدريبات الجماعية   

www.arriyadiyah.com

الخميس  01جمادى اآلخرة 1442هـ
 14.01.2021العدد 12160

منساه
يغادر

دوسلدورف ـ األملانية

أعلن نادي باير ليفركوزن األملاني لكرة
القدم ،أمس ،عن تعاقده مع تيموثي
قادما
فوسو منساه ،الدولي الهولنديً ،
من مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
وتعاقد ليفركوزن مع الالعب البالغ
عاما والذي كان عقده مع
من العمر ً 24
الفريق اإلجنليزي سينتهي الصيف
املقبل ،حتى عام  2024وبعقد قدرت
قيمته حسب تقارير صحافية مببلغ
مليوني يورو “ 2.4مليون دوالر”.
وكان فوسو منساه قد بدأ مسيرته
الكروية في فئات الناشئني بنادي
أياكس أمستردام الهولندي ،قبل أن
ينضم إلى مانشستر يونايتد عام 2014
لتتم إعارته إلى ناديي كريستال باالس
وفولهام ،قبل أن يشارك في عدد قليل
من املباريات مع يونايتد في املوسمني
املاضي واحلالي.
تيمويث فوسو منساه

اإلنرت

يواجه ميالن

موعدا مع منافسه ميالن في دور الثمانية من كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تجاوز فيورنتينا في آخر دقيقة من األشواط اإلضافية بهدفين
ضرب فريق إنتر ميالن اإليطالي
ً
مقابل هدف ،في اللقاء الذي جمعهما ضمن دور الـ  ،16بعد أن انتهى الوقت األصلي بالتعادل 1ـ ،1حيث تقدم أرتورو فيدال لإلنتر عند الدقيقة  40من ضربة جزاء وتعادل
كريستيان كوامي لفريق فيورنتينا في الدقيقة  ،57وفي الوقت اإلضافي سجل البديل روميلو لوكاكو ،البلجيكي الدولي ،هدف الفوز إلنتر ميالن عند الدقيقة ..119
(الفرنسية)
وفي الصورة التي التقطت أمس التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميالن يتحسر على إهدار فرصة تسجيل هدف لفريقه خالل المباراة

رئيس الربميريليج

ماسترز

يهدد بالعقوبات
ترصيحات رئيس الرابطة
اإلنجليزية

محظوظون بتقديم مسابقتنا
للجماهير

لندن ـ الفرنسيىة

حذّر ريتشارد ماسرتز ،الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري
اإلنجليزي ،األندية من فرض عقوبات صارمة نتيجة عدم التقيد
بالربوتوكول الصحي وااللتزام باإلجراءات االحرتازية للحد من
انتشار فريوس كورونا.

وكانت الرابطة اإلجنليزية األسبوع املاضي أرسلت توجيهات جديدة
لألندية تطلب فيها من الالعبني تخفيف احتفاالتهم ،مثل العناق بعد
تسجيل األهداف وجتنب املصافحة وتبديل القمصان.

عامًا

قيمة العقد
مليونا
يورو

عقده الحايل
ينتهي مع مانشستر
يونايتد الصيف المقبل

مقاطعة
الجزائر ـ األملانية

يجب أن تكون بطولتنا
نموذجًا صحيحًا

وأتبع الرئيس التنفيذي التوجيهات برسالة إلى األندية ،أمس ،جاء
فيها“ :نحن محظوظون لقدرتنا على االستمرار باللعب وتقدمي
مسابقتنا للجماهير في منازلهم في مختلف أنحاء العالم”.
إضافيا ويتعني على البرمييرليج أن تكون
وأضاف“ :هذا يجلب تدقيقً ا
ً
رائدة في وضع منوذج صحيح يجب اتباعه”.
ولم يتلق َ العبو مانشستر يونايتد الرسالة ،إذ احتفلوا بعد تسجيل
الفرنسي بول بوجبا هدف الفوز على بيرنلي 1ـ ،0لينفردوا بالصدارة
بفارق  3نقاط عن أقرب منافسيهم.

حتى

2024

التدريبات

التحذير من مخالفة الربوتوكول الصحي والعناق
بطولة البريميرليج
رائدة

24

مدة العقد

وقال أولي جونار سولشاير املدرب النرويجي بعد املباراة“ :سنبذل ما
جميعا نريد استمرار كرة القدم
في وسعنا لاللتزام باإلرشادات ألننا
ً
بأمان” .وتواجه بريطانيا ساللة جديدة من فيروس “كوفيد  ”19أكثر
قابلية للعدوى تسببت في إغالق املدارس واملتاجر غير الضرورية،
ومت حث املواطنني على العمل عن بُعد.
ورغم االرتفاع الكبير في اإلصابات والوفيات األسبوع املاضي ،أ ّجلت
رابطة الدوري بعض مباريات دوري النخبة ،فيما ارتفع عدد املباريات
املؤجلة في املستويات الدنيا.

رفض العبو فريق مولودية وهران،
املنافس في دوري احملترفني اجلزائري
لكرة القدم ،التدرب أمس ،احتجا ًجا على
عدم صرف رواتبهم.
وتزامن رفض الالعبني مع إعالن
إدارة النادي االنفصال بالتراضي عن
بيرناد كازوني ،املدرب الفرنسي ،وآالن
جيلبرت دوراند ،مساعده ،على خلفية
الظروف املالية الصعبة التي مير بها
الفريق في غياب أموال الرعاة ،وإيرادات
بيع التذاكر بسبب غياب اجلماهير عن
حضور املباريات جراء تفشي فيروس
كورونا.
وأبدى الطيب محياوي ،رئيس نادي
مولودية وهران في تصريح لوسائل
إعالم محلية ،تفهمه للموقف الذي اتخذه
الالعبون ،مبرزًا أنه تعهد أمامهم بتسوية
رواتبهم في غضون األيام الستة املقبلة.
وأكد محياوي أن كازوني ومساعده
كانا يكلفان خزينة النادي  22ألف يورو
شهريًا ،وهو ما شكل عب ًئا كبيرًا على
األمور املالية.

جيهاي

يهاجم املدربني األجانب
شنغهاي ـ الفرنسية

اتهم الصيني سون جيهاي ،جنم مانشستر سيتي اإلجنليزي
السابق ،املدربني األجانب بالذهاب إلى الصني من أجل املال
فقط ،عادًا أنهم ال يقدمون الكثير ملساعدة البالد على حتقيق
أحالمها بالتأهل إلى كأس العالم.
ويأتي كالم جيهاي بعد أسبوع من تعيني نادي بكني
جوان في الدوري الصيني املمتاز سالفني بيليتش ،املدرب
الكرواتي ،ما دفعه لالعتراف أن “املوارد املالية” لعبت دورًا
في هذه اخلطوة.
سون جيهاي
الجنسية
صيني

العب فريق
مانشستر سيتي

العمر
 43عامًا

يشغل منصب نائب رئيس االتحاد الصيني في منطقة شينجيانج

سابالينكا

صورة التقطت أمس للمصري محمد صالح العب ليفربول أثناء مشاركته زمالءه الالعبين في
استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد األحد المقبل (المركز اإلعالمي ـ ليفربول)
الحصة التدريبية
ً

ليفربول

يفتش عن تشكيلة الصدارة
ليفربول ـ الرياضية

كثف األملاني يورجن كلوب ،مدرب فريق ليفربول اإلجنليزي األول لكرة القدم،
حتضيرات فريقه ملواصلة مشواره في منافسات الدوري اإلجنليزي ومواجهة منافسه
مانشستر يونايتد.
وأجرى ليفربول حصة تدريبات يطمح من خاللها املدرب األملاني للوصول إلى
التشكيل األمثل ملواجهة غرميه مانشستر على ملعب أنفيلد األحد املقبل.
ويتطلع حامل اللقب إلى هزمية منافسه الذي يعود إلى الصدارة بعد غياب
طويل عنها.

تحقق اللقب الثالث
أبوظبي ـ الفرنسية

أحرزت البيالروسية آرينا سابالينكا ،املصنفة العاشرة
في ترتيب رابطة الالعبات احملترفات في كرة املضرب،
تواليا بتتويجها في دورة
لقبها الثالث
ً
أبوظبي اإلماراتية على حساب الروسية
عامليا” 6ـ2
فيرونيكا كوديرميتوفا “ً 46
و6ـ 2أمس.
وبعد إنهاء الالعبة البالغة من العمر
عاما ،موسمها في  2020بإحراز
ً 22
لقبني متتاليني في أوسترافا ولينتس،
تكون قد رفعت عدد ألقابها إلى تسعة،
لتتقدم إلى مركز سابع هو األعلى في
مسيرتها ،وذلك عند صدور التصنيف
اجلديد األسبوع املقبل.
سابالينكا

صورة التقطت أمس من مواجهة الصفاقسي والترجي في الدوري التونسي
(المركز اإلعالمي  -الصفاقسي)

الصفاقيس

ُيلحق بالرتجي الخسارة األوىل
تونس ـ األملانية

عرقل الصفاقسي االنطالقة الناجحة للترجي في رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري

التونسي لكرة القدم ،وأحلق به الهزمية األولى في املسابقة هذا املوسم بالتغلب عليه 2ـ0

أمس في املرحلة الثامنة من املسابقة.
ومتكن الصفاقسي من عرقلة انطالقة الترجي ليلحق به الهزمية األولى في الدوري
التونسي على استاد “الطيب املهيري” في مدينة صفاقس ،ليرفع الصفاقسي رصيده إلى
 13نقطة ويقفز للمركز الثاني ،وجتمد رصيد الترجي عند  16نقطة في الصدارة.
وسجل وليد القروي وكينجسلي إيدو هدفي املباراة في الدقيقتني  36و.79

www.arriyadiyah.com

عيادات غالمور ..متنح خصم %50

الرياض ـ الرياضية

عيادات غالمور مجموعة واسعة من العالجات
التجميلية غير اجلراحية لترطيب وجتديد
شباب وحيوية بشرة الوجه واجلسم وكذلك
حيوية وصحة مظهر الشعر ،إذ اختارت

كشفت عيادات غالمور ،عن خصومات تصل
 50في املئة على جميع اخلدمات التجميلية،
مبناسبة العام امليالدي اجلديد  .2021وتقدم

طاقما من أمهر خبراء الطب التجميلي
بعناية
ً
املعتمدين واملدربني على أحدث التقنيات
التجميلية ،حتت إشراف الدكتور فادي نصر
أو كما يعرف بطبيب املشاهير.

منتجع هوليدي
يحتضن واحة الفعاليات

«سيتي بنك» اإلمارات
يعتزم مضاعفة عدد عمالئه عام 2025

يحتضن منتجع هوليدي
إن شاطئ نصف القمر في
املنطقة الشرقية فعاليات
ترفيهية تنظمها شركة
واحة الفعاليات وتبدأ من
الساعة الثالثة والنصف
مساء إلى احلادية عشرة
ً
ليل.
ويضم املنتجع فعاليات عدة
منها تلي ماتش وماج تيم
وفعاليات لألطفال والكبار.

أعلن سيتي بنك اإلمارات العربية املتحدة ،أمس عن خطط لتوسيع
نطاق محفظته اخلاصة باألصول قيد اإلدارة “ ”AUMبواقع ثالثة
أضعاف لتصل إلى  15مليار دوالر أمريكي بحلول عام  ،2025ويعتزم
مضاعفة حجم فريق مديري عالقات العمالء اجلدد لديه لدعم شبكة
عمالئه املتنامية .كما يسعى البنك ،الذي يأتي في طليعة مزودي
خدمات إدارة الثروات في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إلى مضاعفة
عدد عمالئه أربع مرات على مدى األعوام اخلمسة املقبلة .ويأتي ذلك
في إطار خطة إستراتيجية النمو الطموحة القائمة على إستراتيجية
“كسب الثروة” .مت تصميم مركز سيتي جولد لتلبية االحتياجات
املصرفية واالستثمارية العاملية لألفراد من أصحاب الثروات بأصول
قابلة لالستثمار تصل قيمتها إلى  200ألف دوالر أمريكي فأكثر.

الدمام ـ الرياضية

ديب ـ الرياضية

الرياض
املبوبة
مفقودات ..مفقودات

يعلن  /محمد شكيل هندي
اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم J 5891608
والصادر من جامو في
27ـ12ـ2011م يرجى
ممن يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .
يعلن  /محمد خليل هندي
اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم P 0365643
والصادر من جدة في
28ـ7ـ2016م يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .
يعلن  /علي عمر عبد
اهلل عداد ميني اجلنسية
اقامة رقم 2181319480

عن فقدان بالغات والدة
ل  /عمر علي عمر عبد
اهلل عداد تاريخ الوالدة
12ـ6ـ1429هـ رقم التبليغ
3133ـ ناصر عمر علي
عبد اهلل عداد تاريخ
الوالدة21ـ6ـ1431هـ
ـ عمار علي عمر عبد
اهلل عداد تاريخ الوالدة
17ـ7ـ1436هـ واملولودين
جميعا مبستشفى اجلدعاني
بجدة – غليل يرجى ممن
يجدها تسليمها ملصادرها
مشكورا .
يعلن  /علي عبد اهلل
الدجاني عن فقدان رخصة
حملل بيع املعادن الثمينة
واالحجار الكرمية باسم /
لؤلؤة البحرين للمجوهرات
رقم الرخصة 2060034ـ11

جدة

الدمام

مكة

0503529765 0502964436 0502252794 0504330404

والصادرة من الثقبة يرجى
ممن يجدها تسليمها
ملصدرها مشكورا .
تعلن  /فوزية فيصل احمد
محمد مينية اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم
 6377399والصادر من
اليمن يرجى ممن يجده
تسليمه للسفارة اليمنية
او جوال 0503094141
مشكورا .
يعلن MAMUN MIAH /
بنجالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم BW
 0324871يرجى ممن يجده
تسليمه ملصدره مشكورا .

يعلن  /سليم احمد بربر
هندي اجلنسية عن فقدان

جواز سفره رقم M
 0205742والصادر من جدة
في 22ـ9ـ2014م يرجى
ممن يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .

يعلن  /محمد سلمان هندي
اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم K 1550708
والصادر من الهند في
29ـ12ـ2011م يرجى
ممن يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .
تعلن BIBI MORION GOHIR/
 JAGIRDARبنجالديشية

اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم EF 0981404
يرجى ممن يجده تسليمه
ملصدره مشكورا .

يعلن  /عمر عبد الرحمن
محمد عبده القريضي ميني
اجلنسية عن فقدان جواز
سفره رقم 05995855
والصادر من تعز يرجى
ممن يجده تسليمه للسفارة
اليمنية بالرياض او جوال
 0560812553مشكورا .
يعلن  /احمد سالم سعيد
القثمي ميني اجلنسية عن
فقدان جواز سفره رقم
 05727609يرجى ممن
يجده تسليمه للقنصلية
اليمنية بجدة مشكورا .
يعلن  /شامير تهنداري كال
عبد الكرمي هندي اجلنسية
عن فقدان جواز سفره رقم
 R5239967والصادر من
كوشن في 27ـ10ـ2017م

يرجى ممن يجده تسليمه
ملصدره مشكورا .
يعلن  MD RAHAMAT UL� /
 LAHبنجالديشي اجلنسية

عن فقدان جواز سفر رقم
 EB 0805119يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .

يعلن MOHAMMED /
 BACHU MIAبنجالديشي
اجلنسية BX 0753889

يرجى ممن يجده تسليمه
ملصدره مشكورا .

يعلن ABU TALEB KABIR /
 AHMEDبنجالديشي

اجلنسية عن فقدان جواز
سفر رقم BQ 0283585
يرجى ممن يجده تسليمه

ّ
الشكاءة؟
الشخصية
العدد 2080
16 January 2021

متغيرات في

إقبال كبير
على مركز لقاح
كورونا بالرياض ..

الزواج تعيشها المرأة

وال للشائعات

أروى:

حسين الجسمي
نقطة ضعفي
وأهوى تبديل المنازل

يعلنMOHAMMED HOS�/ /
 SAINبنجالديشي اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 BL 0663272يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .

يعلن ABUL KHAYER /
بنجالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم
 BB0839923يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .

يعلن SELIM MAHMUD/
بنجالديشي اجلنسية عن
فقدان جواز سفر رقم
 EE0059107يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .

يعلن ASRAFUL ABU /
 TALEBبنجالديشي اجلنسية
عن فقدان جواز سفر رقم
 BW 0028246يرجى ممن
يجده تسليمه ملصدره
مشكورا .

يعلن MOHAMMAD UZZAL/

يعلن MD SAWPAN ALI /

فقدان جواز سفر رقم BH
 03158250يرجى ممن

فقدان جواز سفر رقم BY
 0733640يرجى ممن يجده

بنجالديشي اجلنسية عن

يجده تسليمه ملصدره

بنجالديشي اجلنسية عن

تسليمه ملصدره مشكورا .

PICKS

كيف تتعاملين مع

ملصدره مشكورا .

مشكورا .

CONFIDENT

هذا األسبوع
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الخميس  01جمادى اآلخرة 1442هـ
 14.01.2021العدد 12160

خيارات
واثقة

عيون العالم
على السعودية

من قمة العال
إلى رالي دكار

والقادم أكثر

ابتكارات علمية
من  18طالبة

نجوم العدد:

إماراتية

Ask the
expert

منى زكي تواجه نادين لبكي
زينة مرعوبة من «كورونا»
وتفرط في استخدام الكحول
>

هل تعود شيري عادل إلى
السينما بمشهد واحد فقط؟
أروى جودة تكشف للمرة األولى
خضوعها للعالج النفسي
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معلومات

معاً نحن أقوى..

مغلوطة

هاني شاكر :أعيش في حالة قلق دائم

مجلة

أبرز أمنيات النجمات في عام 2021

اقرئيها أونالين كاملة

www.sayidaty.net

دليل وضع
ظالل العيون

..

sayidaty

عن الحمية

sayidatynet

تعرفي إليها

sayidaty.net

اآلن في األسواق

