




الرياض ـ الرياضية 

أعطى االحتاد الفلسطيني لكرة القدم موافقته على طلب 
نظيره السعودي، لتقدمي املواجهة التي جتمع املنتخبني 

حلساب التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة إلى كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لتجرى في 30 مارس 
املقبل، بداًل من 7 يونيو. وفي الصدد ذاته، تلقى احتاد 
القدم السعودي طلًبا من نظيره اليمني بتأجيل مباراة 
املنتخبني، املقررة في 25 مارس املقبل، لتجرى خالل 

الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو املقبل، نظرًا لصعوبة 
سفر املنتخب اليمني الشقيق، في ظل ظروف جائحة 
فيروس كورونا املستجد. جاء ذلك، بعد قرار االحتاد 

اآلسيوي بتأجيل لقاء األخضر مع نظيره السنغافوري.

30 مارس.. يجمع السعودية وفلسطني

أخرض 20 عاما
يختتم معسكر جازان

جدة ـ الرياضية 

تعقد إدارة النادي األهيل اجتامًعا طارئًا، ملناقشة 
نتائج الفريق األول لكرة القدم األخرية وخسارته 

عدًدا من النقاط، ما تسبب يف ابتعاده عن متصدر 
الدوري.

وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن أن االجتماع 
سيجرى خالل األيام القليلة املقبلة في النادي، حيث لم يتم 

حتديد يوم إلجرائه حتى ساعة إعداد هذا اخلبر.
وأضافت املصادر نفسها أن االجتماع األهالوي سيناقش 
بعض األمور العائقة في الفريق األول، ومن ضمنها تأخر 
رواتب الالعبني وعدة أمور أخرى، في حني لم يتم التطرق 

إلى مصير الصربي فالدان، مدرب الفريق.
وكان من املقرر أن يعقد اجتماع إدارة األهلي الثالثاء 

املاضي ألعضاء مجلس اإلدارة، ولكن مت إلغاؤه، بسبب 
اعتذار عبد اإلله مؤمنة، رئيس النادي، عن احلضور.

من جانب آخر، واصل حسني املقهوي، العب فريق األهلي 
األول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي، حيث يتابع اجلهاز 

الطبي حالة الالعب بشكل يومي، بعد إجرائه عملية جراحية 
في اجليوب األنفية أبعدته عن مباراتي فريقه املاضيتني 

أمام العني والشباب، ضمن منافسات دوري كأس محمد 
بن سلمان للمحترفني.

املقهوي يواصل برنامجه 
التأهييل تحت متابعة الطبيب

اجتامع طارئ 

يناقش 

تراجع 

األهيل

فالدان

مؤمنة

جدة ـ فيصل الرشيف 

أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن البرازيلي فابيو 
كاريلي، مدرب فريق االحتاد األول لكرة القدم، بدأ بتجهيز 

عمر هوساوي وعبد احملسن فالتة، املدافعني، وذلك للزج 
بأحدهما بشكل أساسي أمام القادسية األحد املقبل في 

الدمام، ضمن منافسات اجلولة الـ 21 من دوري كأس محمد 
بن سلمان للمحترفني.

وأشارت املصادر ذاتها، إلى أن عمر هوساوي يعد االسم 

األقرب للمشاركة أمام القادسية بشكل أساسي إلى جانب 
زياد الصحفي، نظرًا جلاهزيته ومشاركته في املباريات 

املاضية مع الفريق بشكل مستمر. ويأتي ذلك عقب تأكد 
غياب املصري أحمد حجازي عن املواجهة بسبب اإليقاف، 

لتراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل على البطاقة الصفراء 
الرابعة له في مواجهة الفيصلي أمس األول، وتعد مواجهة 

القادسية الغياب األول حلجازي عن املشاركة مع الفريق منذ 
انضمامه بداية املوسم اجلاري.

كارييل

يجهز بديل حجازي

صورة التقطت أمس ألحمد كعكي نائب رئيس االتحاد وحامد البلوي المشرف العام على الفريق األول يتحدثان إلى 
)المركز اإلعالمي ـ االتحاد( أفراد الجهاز اإلداري  

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم 

دخل محمد كنو، العب فريق الهالل األول لكرة القدم، في املرحلة ما قبل 
األخيرة من التأهيل العالجي، إثر إصابته بتمدد الرباط اجلانبي للركبة التي 

تعرض لها في مباراة أبها، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان 
للمحترفني.

ووفًقا ملصادر “الرياضية”، ينتظر دخول كنو املرحلة األخيرة األسبوع املقبل، 
قبل مشاركته في التدريبات اجلماعية بشكل تدريجي، حيث سيتغيب الالعب 

الدولي عن املباراتني املقبلتني دوريًّا.
وأوضحت املصادر أن الالعب يؤدي بشكل يومي برنامجه العالجي، حتت 

إشراف اجلهاز الطبي في النادي العاصمي، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته 
بتمدد الرباط. من جهة أخرى، يواصل صالح الشهري، مهاجم الفريق، 

اجللسات العالجية بعد إصابته بأسفل البطن، فيما حتسنت حالة مد اهلل 
العليان وهتان باهبري مع البرنامج التأهيلي. وينتظر أن يسلم اجلهاز الطبي 
في النادي األزرق تقريرًا مفصالً للبرازيلي ميكالي، مدرب الفريق، للوقوف 

على حالة الرباعي املصاب.

كنو
يقرتب من العودة

الرياض ـ الرياضية 

أصدرت جلنة االنضباط، التابعة لالحتاد السعودي لكرة القدم، قرارات حول األحداث 
اخلاصة باجلولتني الـ 19، والـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني، حيث 

أعلنت 12 عقوبة متفاوتة لبعض األندية وعناصرها في دوري كأس محمد بن سلمان 
للمحترفني.

وتقدمهم البرازيلي سيباستياو جونيور، العب فريق الشباب األول لكرة القدم، الذي تغيب 
عن منطقة املقابالت اخلاصة بعد مباراة فريقه أمام الفتح، لتلزمه بدفع 20 ألف ريال، كما 
مت أيًضا تغرمي محمد العويس، حارس فريق األهلي، إثر امتناعه عن احلضور إلى منطقة 

املقابالت اخلاصة بعد مواجهة فريقه أمام العني.

»االنضباط«
تعاقب جونيور والعويس

العويس

كنو

صورة التقطت أمس من المناورة األخيرة التي أجراها صالح المحمدي مدرب المنتخب تحت 20 عاًما واختتم على إثرها معسكر األخضر في جازان
               )المركز اإلعالمي ـ المنتخب السعودي(

الرياض - مازن العرسج 

أجرى املنتخب السعودي حتت 20 عاًما، أمس، مناورة 
بني الفريقني األبيض واألخضر، وذلك في ختام معسكره 

االستكشافي في منطقة جازان، الذي جاء في إطار املرحلة 
الثالثة من خطة اإلعداد لكأس آسيا “حتت 20 عاًما” 2023.

وانتهت املناورة، التي جرت على ملعب مدينة امللك فيصل 
الرياضية، بفوز الفريق األخضر بنتيجة “3ـ2”، التي هدف 
من خاللها صالح احملمدي، املدير الفني، إلى الوقوف على 

املستويات الفنية لالعبني في ختام مرحلة االستكشاف 
الثالثة. وجاء هذا التجّمع الثالث، ضمن خطة طويلة. 

اجتامع األهيل:

عمر هوساوي مع االتحاد
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حوار: عبد الغني الرشيف

عضو رشف االتحاد الذهبي، وعضو 
مجلس إدارة نادي الوحدة السابق. حصل 

عىل شهادات ودورات عدة، من أبرزها 
بكالوريوس إدارة األعامل. 

باسم خياط يف حواره مع “الرياضية”، 
كشف عن سعادته بالعمل الذي تؤديه 

إدارة أمنار الحاييل، وأمثر عن عودة 
االتحاد إىل املنافسة بقوة يف الدوري 

بعد موسم صعب، متمنيًا الرتكيز عىل 
كأس امللك والبطولة العربية، مؤكًدا 
أن تحقيق الوحدة، خالل إرشافه عىل 

كرة اليد يف النادي، ثالثية تاريخية، جاء 
بتوفيق من الله أواًل، ثم بجهد فريق 

العمل كاماًل، ودعم إدارة النادي، برئاسة 
حاتم خيمي، لهم خالل تلك الفرتة، مبيًنا 

أنه يترشَّف برئاسة نادي الوحدة، لكنه 
يرفض الفكرة بسبب ميوله االتحادية. 

01
عملت يف إدارة نادي الوحدة ملدة عام أثناء 

رئاسة حاتم خيمي، ثم غادرت، ملاذا؟

صحيٌح. عملت في إدارة حامت خيمي، التي كانت 
مكلفًة ملدة عام، خالل ترؤس املستشار تركي آل 

الشيخ “هيئة الرياضة”، وبعد انتهاء تكليفها، بقيت 
ثالثة أشهر مع اإلدارة اجلديدة “احلالية” برئاسة 

سلطان أزهر، ثم تركت العمل في النادي بسبب 
ظروفي اخلاصة. 

02
ملاذا مل تستمر يف العمل مع الوحدة عىل 

الرغم من النجاحات التي حققتها مع فريق 

كرة اليد؟

كما قلت، ابتعدت بسبب ظروفي اخلاصة، وألنني 
كنت أمتنى استمرار حامت خيمي في رئاسة 

النادي.

03
حققت إنجاًزا تاريخيًّا يف كرة اليد مع الوحدة 

بحصد الدوري والكأس والنخبة، إضافة إىل 

املشاركة يف كأس العامل لألندية، وكأس 

ثنا عن ذلك؟ آسيا لألندية، حدِّ

هذه النجاحات في كرة اليد لم يسبق للوحدة أن 
حققها في تاريخه. حصدنا ثالث بطوالت محلية، 
وشاركنا في بطولة العالم لألندية، وبطولة آسيا، 

والبطولة العربية، وقد حتقق ذلك بتوفيق من 
اهلل أواًل، ثم بالعمل اجلبار الذي قدمه اجلميع، 

وطبًعا بدعم كبير من حامت خيمي وأعضاء مجلس 
إدارته، وجهود الالعبني واجلهاز الفني، وال أنسى 

هنا دور جمهور الوحدة الغالي الذي كان يساند 
الفريق دائًما. 

04
كيف نجحت يف تحقيق كل هذه اإلنجازات مع 

يد الوحدة يف عام واحد؟

بتنظيم العمل اإلداري من خالل وضع كل شخص 
في تخصصه، كما وجدنا دعًما ماليًّا كبيرًا، 

ومساندةً نفسية ومعنوية، إضافة إلى اجلهود 
الكبيرة واملتابعة الدائمة من حامت خيمي وكافة 

أعضاء مجلس اإلدارة. حقيقًة، أفتخر بفريق العمل 
الذي كان معي، حيث قدَّم اجلميع دورهم بشكل 
رائع، وكانت النتيجة أننا كسبنا التحدي بوجود 

العبني رجاٍل وأبطاٍل في امللعب، استطاعوا التفوق 
على فرق تزيدنا قوةً وخبرة في اللعبة.

05
بعد رحيلك من اإلدارة، ملاذا مل تتقدم 

لرئاسة الوحدة؟

حت للرئاسة من ِقبل حامت خيمي، وعدد  رُشِّ
من محبي الوحدة، لكنني رفضت ذلك بسبب 

ظروفي اخلاصة، وميولي االحتادية.

06
إدارة حاتم خيمي أعادت فريق كرة القدم 

إىل املنافسة من جديد، لكنه تراجع يف 

املوسم الجاري، ما السبب؟

هذا التراجع، في رأيي، جاء بسبب أخطاء 
إدارية، في مقدمتها التفريط بعناصر جيدة، 
مثل الصقور، والزوري، والنمر، وتشافيز، 

وعدم التعاقد مع محترفني أجانب جيدين، كما 
أنهم لم يُوفَّقوا في املدرب. كان يفترض عليهم 

احملافظة على الالعبني الذين ذكرتهم، ودعم 
الفريق بعناصر قوية، خاصًة أنه كان مهتزًّا 

ا، مع وجود أخطاء إدارية فيه باملقام األول. فنيًّ

07
ما أسباب انضاممك إىل نادي االتحاد 

ودعم إدارة أمنار الحاييل؟

أحبُّ االحتاد منذ الصغر، ودعمي له لن 
يتوقف أبًدا، خاصًة إدارة أمنار احلايلي، ألنها 
أثبتت جناحها بدليل إعادة االحتاد إلى وضعه 

الطبيعي بعد موسم صعب، وديون كثيرة. هذه 
اإلدارة عملت بشجاعة ومن منطلق حبها الكبير 

للكيان.

08
هل ميكن أن تنضم إىل إدارة الحاييل 

وتسهم يف إعادة التوهج إىل كرة اليد يف 

النادي؟

أي محبٍّ لالحتاد يتشرَّف بالعمل فيه، وخدمة 
ا أنا  ناديه، هذا الكيان العظيم والتاريخي. حاليًّ

عضو ذهبي، وسأظل أدعم إدارة احلايلي، وإذا 
طلب مني العمل في اإلدارة، فلن أتأخر في خدمة 

“العميد”.

09
كيف ترى فريق االتحاد حاليًّا، وهل سينافس 

عىل بطولة الدوري؟

ا بفترة تعاٍف بعد الظروف  ميرُّ االحتاد حاليًّ
القاسية التي عانى منها الفريق في العامني 

املاضيني، واحلمد هلل، الكبار دائًما ما يعودون 
بسرعة إلى مكانهم الطبيعي. االحتاد عاد بتوفيق 

من اهلل أواًل، ثم بدعم جمهوره الكبير والوفي 
له، هذا اجلمهور الذي أعدُّه روح وقلب النادي، 

فقد دعم الفريق في أصعب الظروف، وأسهم في 
عودته كما كان ضمن الكبار. 

10
االتحاديون يطالبون بالرتكيز عىل البطولة 

العربية وكأس امللك، هل تؤيد ذلك؟

نعم وبقوة. من األفضل التركيز على كأس امللك 
والبطولة العربية. إن حقق الفريق البطولتني، فهذا 

فضٌل كبير من اهلل، وإن حقق إحداهما، فبإذن اهلل 
سيكون ذلك أفضل دعم معنوي للفريق.

11
ماذا ينقص الفريق حتى ينافس عىل 

البطوالت؟

يحتاج إلى االستقرار، ألن االستقرار مهمٌّ في 
أي عمل في احلياة، كما يحتاج إلى إدارة ناجحة 
وذكية، متتلك خبرةً كبيرة، وهذا ما يتوفر حاليًّا 

في إدارة أمنار احلايلي، لذا البد من الصبر عليها، 
خاصًة مع هذه الظروف التي ميرُّ بها الفريق اآلن.

12
الدوري يف املوسم الجاري يشهد تنافًسا 

قويًّا بني فرقه، هل يدل هذا عىل قوته، أم 

أن سببه تراجع مستويات بعض الفرق؟

بالنسبة لي، هذا أضعف دوري أتابعه منذ أعوام. 
كل الفرق تراجعت مستوياتها، والنتائج التي 

تسجلها غريبة، مثاًل صاحب املركز األخير يهزم 
فرق املقدمة! وهناك أسباٌب عدة لذلك، منها عدم 

اجلاهزية الفنية لكافة الفرق لعدم خضوعها 
ملعسكرات إعدادية قبل بداية املوسم عقب تفشي 
كورونا، ما أدى إلى ضعف لياقة بعض الالعبني، 

وظهور الفرق مبستويات متأرجحة. 

13
األجانب السبعة مع كل فريق، من وجهة 

نظرك، هل يفيدون الدوري؟

أرى أنه من األفضل تقليص العدد إلى أربعة 
العبني، وحتى ثالثة من أجل إعطاء العناصر 

الشابة فرصة املشاركة في املباريات، وجتنُّب 
تأثير ذلك في املنتخب السعودي. األجانب السبعة 
أحدثوا فارقًا فنيًّا كبيرًا في أنديتنا، لكنَّ ذلك جاء 

على حساب الالعب السعودي، خاصًة املواهب 
الشابة بدليل عدم وجود مهاجم سوى عبد اهلل 

احلمدان، وافتقادنا إلى صنَّاع اللعب احملليني، 
واملدافعني األقوياء.

العضو االتحادي الذهبي يطالب بالرتكيز عىل كأس امللك والعربية 

خياط:
رفضت رئاسة الوحدة

الفرق تراجعت
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األجانب

ابتعدت 

بسبب 
ظرويف

متنيت 

استمرار 
الخميس 13 رجب 1442هـخيمي

25.02.2021 العدد 12202

قال عن

حاتم خيمي
رئيس نادي الوحدة السابق

ترشَّفت بالعمل معك، 
وتعلمت منك أموًرا رائعة، 
واكتسبت منك خربًة كبرية، 

وأمتنى أن تعود إىل 
رئاسة الوحدة يف الفرتة 

املقبلة.

أنمار الحايلي
رئيس نادي االتحاد

شكرًا لك عىل كل ما قدمته 
وتقدمه لنادي االتحاد، 

وعملك عىل معالجة 
األخطاء، وإعادة الفريق 

األول لكرة القدم إىل 
موقعه الطبيعي. 

عبد العزيز بن تركي 
وزير الرياضة

أشكرك عىل الجهود 
التي تبذلها،

 وأمتنى تسديد الديون 
املرتاكمة عىل نادي 
االتحاد يف غرفة فض 

املنازعات. 

باسم 
خياط

عضو شرف نادي االتحاد 
الذهبي

عضو مجلس إدارة نادي 
الوحدة السابق

بكالوريوس في إدارة األعمال

دبلوم في التسويق

دبلوم في إدارة الفنادق

شهادة نظام إدارة الجودة

اإلشراف على كرة اليد في 
نادي الوحدة

RSSA شهادة تقدير ونجاح

شهادة إتمام المصطلحات 
الطبية

املؤهالت:

 تأخر النرص

كثريا
ـ خالل أقل من شهر تفوَّق النرص 

عىل الهالل يف مباراتني متتاليتني، 

وهذا يسجل للنرص عىل صعيد 

التنافس التقليدي والتاريخي بني 

الفريقني.

ـ استحق النصر الفوز في املباراتني 
“حتى لو كان الهالل األكثر استحواذًا”، 

ألن كرة القدم بتسجيل األهداف، 
والتعامل الفني مع املباراة. النصر جنح 

في األمرين بينما فشل فيهما الهالل.
ـ الهالل “حتديًدا أمام النصر”، كلما 
َّ الوقت دون أن يسجل، يبدأ توتر  مر

العبيه في االرتفاع، ما يجعلهم يفقدون 
التركيز، “ويتسرَّعون”، فتضيع منهم 

املباراة.
ـ على الطرف اآلخر، يدرس 

النصراويون الهالل جيًدا، ويغلقون 
مناطقهم اخللفية بإحكام مانحني الهالل 

“سيطرة ميدانية”، ترتفع من خاللها 
“نسبة االستحواذ” دون خطورة على 

املرمى، أو استثمار للفرص املتاحة.
ـ مع مرور الوقت، “يندفع” الهالليون 
متناسني أنهم يلعبون أمام فريق كبير 
اسمه النصر، ويبدأ العبو النصر في 

استثمار املساحات “اخلالية” في العمق 
الدفاعي الهاللي، ويسجلون األهداف. 
هكذا فاز النصر في السوبر، وفي لقاء 

الثالثاء، بل وفي الكثير من لقاءات 
الفريقني على مدار عقود عدة مضت.

ـ مشكلة الهالل “في الكثير من مبارياته 
أو معظمها”، أن “استعجال” العبيه 

تسجيل األهداف يتسبَّب في إرهاقهم، 
ومع مرور الوقت “دون تسجيل” 

مينحون التفوق ملنافسهم.
ـ الهالل ما زال في عمق املنافسة، 

وفارق النقاط مع الشباب ليس بصعب 
التقليل، لكنَّ الفرق أن األمور لم تعد في 

“يد الهالليني”، إذ إن عليهم أن يهزموا 
الشباب، “وهذا في إمكان الهالليني 

حتقيقه”، وعلى الشباب أن يتعثر، “وهذا 
أمر ال ميلك الهالليون حتقيقه”. بينما لو 

فاز الهالل على النصر، لكانت األمور بيد 
الهالل.

ـ النصر تأخر فوزه كثيرًا “على صعيد 
املنافسة على اللقب”، وعلى الرغم من 

َّ بها النصر بداية  الظروف التي مر
املوسم، إال أنه استعاد وضعه، وتقدم 

كثيرًا في سلم الترتيب، ولوال “تفريطه” 
ببعض النقاط السهلة لرمبا كان النصر 

املتصدر وبفارق جيد من النقاط.
ـ على سبيل املثال، فرَّط النصر بخمس 

نقاط أمام الفتح، وثالث أمام أبها، ومثلها 
أمام القادسية، ونقطتني أمام ضمك. 13 
نقطة لو حققها لكان مبتعًدا بالصدارة، 

لكن “كما قلت في بداية املقالة” نتائج 
كرة القدم حتسمها األهداف، وهو ما لم 
يتحقق للنصر، فبات في مركزه احلالي!

ـ مشكلة النصر “الفنية” أنه يهمل وسط 
امللعب، ويندفع هجوميًّا، ولو لعب كل 

مبارياته كما لعب أمام الهالل “كثافة في 
الوسط واالكتفاء برأس حربة”، لكان 

وضع النصر أفضل في الدوري، ولفاز 
بكأس خادم احلرمني الشريفني.



صورة التقطت أمس من تزيين الحلبة بشعارات وصور المتسابقين في السباق  )المركز اإلعالمي ـ وزارة الرياضة(

صورة التقطت أمس من األعمال التجهيزية األخيرة لحلبة ميدان “الفورموال إي” في محافظة الدرعية الذي سيجرى للمرة الثالثة على التوالي حيث سيكون السباق الليلي األول في تاريخ 
)المركز اإلعالمي ـ وزارة الرياضة( الفورموال إي  

الرياضة تطّور

»الرياضة تلعب دوًرا كبريًا يف تطّور املجتمعات، خاصة 
يف السعودية.. الفورموال إي عام 2018 كان الحدث 

الريايض العاملي الثاين الذي تستضيفه السعودية بعد 
املصارعة الحرّة WWE، كام كان الحدث الريايض العاملّي 
األّول يف سباقات السيارات الذي تستضيفه السعودية«.

خالد بن سلطان الفيصل 
رئيس االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

تنظيم مدروس

ا للعودة إىل السباقات، التحّدي العام  »متحمسون جدًّ
الجاري كان حول قدرتنا عىل رفع سقف التوقعات، وهذا 

ما حدث بالفعل، والفضل بذلك إىل الرشاكة الرائعة بني 
جميع األطراف، وتنظيم حدث مدروس بعناية من ناحية 

السالمة، ولكنه أيًضا ميتاز بالروعة تحت األضواء«.
جيمي ريجل 
الرئيس التنفيذي لفورموال إي

متعة وحامس

»هدفنا األول هو سالمة الجميع، لدينا إجراءات احرتازية 
صارمة وتخطيط مثايل.. كام أننا نعمل لتنظيم حدث 

استثنايئ العام الجاري، خاصة أنّه السباق اللييل األول 
يف تاريخ البطولة، وشخصيًّا أعتقد أن مشاهدته عرب التلفاز 

ستزيد من املتعة والحامس، خاصة مع التصوير الجّوي«
كارلو بوتاجي 
المؤسس والرئيس التنفيذي لسي بي أكس المسوّق

كشف جيري إنزيريلو، 
الرئيس التنفيذي 

لهيئة تطوير بوابة 
الدرعية، عن اعتزاز 
الدرعية باستضافة 

حدث رياضي عاملي، 
لتظهر للعالم استعداد 
السعودية وجاهزيتها 

ملواكبة التغيرات، 
واستضافة سباق 

فورموال إي، ضمن 
معايير السالمة املتبعة 

في 26 و27 فبراير. 
وأضاف: “سُتضاء الدرعية بأنوار الفورموال 

إي، ليرى العالم جمال الدرعية وبُعدها الثقافي 
واحلضاري، نحن متشوقون في هيئة تطوير 

بوابة الدرعية، لنشهد السباق الليلي األول 
في تاريخ الفورموال إي، وليرى العالم أبرز 
التطورات احلاصلة في الدرعية التي جتّسد 
طموح السعودية، وعزم قيادتها على جعلها 

وجهة سياحّية متكاملة تستقبل العالم أجمع”.

إنزيريلو:

انتظروا السباق اللييل

تحتضن السعودية، غًدا، أول جوالت املوسم السابع من 
سباقات الفورموال إي للمرة الثالثة عىل التوايل، بعد أن 

استضافت السباق عام 2018، فيام ستجرى الجولة الثانية بعد 
غٍد يف الدرعية التاريخية، التي ستشهد الحدث التاريخي، حيث 

سيجرى السباق ليالً للمرة األوىل منذ انطالقته عام 2014. 
ويشارك يف السباق، الذي ينظم يومي 26 ـ 27 فرباير، 

24 سائًقا ميثلون 12 فريًقا من مختلف الجنسيات والبلدان، 
يتقدمهم الربتغايل أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل املوسم 

السابق.

الدرعية.. 
تفتح أبوابها لـ »الفورموال إي«

تغطية: حسام النرص

إنزيريلو

عقدت اللجنة املنظمة لسباق الفورموال 
إي الدرعية 2021 مؤمترًا صحافيًّا 

“عن بُعد”، أمس، كشفت من خالله عن 
جاهزية السباق العاملي، الذي تستضيفه 

السعودية في محافظة الدرعية حتديًدا 
اجلولتني األولى والثانية من املوسم 
السابع بتنظيم من وزارة الرياضة، 

بالتعاون مع االحتاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية، ضمن الشراكة التي 
متتد لعشرة أعوام منذ عام 2018م مع 

احتاد الفورموال.
وشارك في املؤمتر األمير خالد بن 

سلطان الفيصل، رئيس االحتاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية، 

وجيمي ريجل، الرئيس التنفيذي 
لفورموال إي، وكارلو بوتاجي، املؤسس 

والرئيس التنفيذي لشركة “CBX” املسّوقة 
لسباق فورموال إي الدرعية 2021.

وأعلنت اللجنة جاهزية احللبة اخلاصة 
بالسباق والفرق والسائقني، واإلجراءات 

التي مت اتخاذها لاللتزام بكافة التدابير 
الوقائية الرسمية اخلاصة بجائحة 

كورونا.

اللجنة املنظمة تجتمع والحلبة جاهزة

صورة التقطت أمس لشكل مضمار حلبة الدرعية الذي سُيجرى عليه السباق 
  )المركز اإلعالمي ـ وزارة الرياضة(

تخضع السيارات والفرق املشاركة، اليوم، لتجربة أداء على احللبة 
اخلاصة بالسباق العاملي، حيث متنح اللجنة املنظمة 30 دقيقة 

للمتسابقني لتجربة السيارات على أرض احللبة، واختبار السيارات في 
املنعطفات، وستمنح اللجنة وسائل اإلعالم املصرح لها فرصة لاللتقاء 

بالسائقني.
وكانت اللجنة املنظمة منحت املشاركني الفرصة 3 مرات للتجارب، تبدأ 
من اليوم من 03:20 حتى 03:50، فيما ستكون فترة أداء التجارب غًدا 

من 02:00 حتى 02:30، وأخيرًا السبت من 01:45 حتى 02:30.

تجارب األداء.. 
اختتم االحتاد السعودي 30 دقيقة

لإلعالم الرياضي، أمس، 
البرنامج التدريبي املتخصص 
في التغطية اإلعالمية للراليات 

وسباقات املقعد األحادي 
“الفورموال”، الذي نُظم بالتعاون 
مع االحتاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية “عن بُعد”، 
بعد أن رشح االحتاد السعودي 

لإلعالم الرياضي عددًا من 
اإلعالميني الواعدين للمشاركة 

في التغطية اإلعالمية لـ “سباق 
فورموال إي الدرعية 2021”.
وقدَّم خليل بشير، اإلعالمي 

املتخصص في سباقات 
الفورموال، نبذة تفصيلية عن 

تاريخ سباقات الفورموال 
إي، إضافة إلى مراحل تطور 

السيارات من موسم آلخر، 
وإيضاح أهم املصطلحات 

ومسارات السباق، وكيفية 
املشاركة في سباقات 

الفورموال إي.

اإلعالم الريايض.. 

تخصص يف تغطية الحدث العاملي

صورة التقطت أمس من أحد ممرات السباق وسط اشتعال اإلضاءة الليلية  
)المركز اإلعالمي ـ وزارة الرياضة(  
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كريري ينفخ

 والهالل ينفجر
لو كنت هالليًّا وشاهدت فريقي 

أمام النرص لخجلت من نفيس كثريًا 

عىل تلك السلوكيات، التي بدرت 

من فريقي وخروجه من اللقاء 

خارًسا بهدف وخارًسا األخالق بأكرث 

من هدف.

ست بطاقات صفراء رفعها احلكم 
األوروجوياني على العبي الهالل مع 

الرأفة، وبطاقة حمراء ملدير الفريق 
سعود كريري، أعطت انطباًعا أن الهالل 

إدارة والعبني كانوا أشبه بالبالون 
املمتلئ بالهواء، الذي ينتظر وخزة 

لينفجر وكان ما كان من أحداث قبل 
وبعد هدف بيتي.

سعود كريري الذي لم نعهد منه هذا 
السلوك طيلة مشاركته مع االحتاد 

وقبله القادسية وكان في غاية الهدوء 
واألدب، ها هو يلطخ اسمه ببطاقة 

حمراء كمدير للفريق، بعد أن افتعل 
بتهديداته املستفزة وحركة يديه املثيرة 

للجدل فتيل املشاكل، ليخرج بالبطاقة 
احلمراء إداريًّا ويرفع وتيرة املشكل 
في الطرف الهاللي، وهنا نسأل إذا 
كان املسؤول املباشر عن الالعبني 

بهذا االنفالت وتلك االنفعاالت فكيف 
نطالب الالعبني بالهدوء وضبط النفس، 

وللتذكير فقد سبق أن نال كريري 
البطاقة احلمراء إبان لعبة الهالل أمام 
النصر في احلادثة الشهيرة التي طرد 

فيها احلكم اإلسكتلندي ثالثة العبني من 
الهالل لسوء السلوك.

على النقيض متاًما، كان العبو النصر 
أكثر هدوًءا واتزانًا في التعاطي مع 

خربشات العبي الهالل واستفزازاتهم، 
بدًءا من علي البليهي الذي تساهل 

احلكم معه بشهادة محلل “الرياضية” 
التحكيمي، وكويالر الذي فلت من 

احلمراء والـ “VAR”، بعد دخوله العنيف 
على رائد الغامدي أو احتكاكه مع 

الالعب اخللوق أمرابط، وألن أفراد 
الفريق األصفر حتصنوا كثيرًا قبل 
اللقاء فقد غلب على أدائهم الهدوء 

والتركيز الذهني في اللعب فصالوا 
وجالوا وجنحوا في تكرار فوز السوبر، 

بفضل ذكاء مدربهم وقدرة العبيه 
في اللعب املتوازن، رغم الظروف التي 

واجهتهم بغياب هدافهم الكبير حمد اهلل 
واللعب بأربعة أجانب فقط.

اخلروج الهاللي خاسرًا أمام النصر 
يعتبر مألوًفا، لكن أن يتخلله انفالت 
سلوكي بهذا األسلوب وعلى مرأى 
من اجلميع ومن املعنيني في جلنة 

االنضباط، خاصة تلك احلركة التي 
خرجت من سعود كريري بتهديد 

الالعب اخللوق بيتروس أمام مرأى 
املشاهدين، هو ما يجعلنا نتوقف كثيرًا 

أمام تلك احلادثة، خاصة أنها حتمل 
إيحاءات ودالالت غير إنسانية جتعلنا 
نأسف على احلضور األزرق في تلك 

الليلة، أما عن النصر فلعل العضو 
الذهبي فهد املشيقح اختصر املشهد 

النصراوي بأكمله في تلك الليلة بتغريدة 
قال فيها “مبروك لنصر املبادئ”.

محمد الغامدي
@mhfb9262

الموعد
26 ـ 27 فرباير

الموقع
الدرعية

المتسابقون
24 سائًقا

الفرق
12

بطل النسخة الماضية
أنطونيو فيليكس دا كوستا

الدرعية.. 
تفتح أبوابها لـ »الفورموال إي«

غدا.. 24 سائقا عامليا يتنافسون عىل الحلبة املضاءة

سباقات الفورموال



الخميس 13 رجب 1442هـ
25.02.2021 العدد 12202

يف هذا املوسم الكروي 

االستثنايئ تقدم كرة القدم 

دروسها املختلفة بتتابع ودون 

انقطاع، تضع النقاط عىل الحروف 

وتصف الكلامت عىل األسطر، ال 

رياضة دون تحضري بدين فتتقلص 

الفروقات بني األجود والجيد، وال 

تنافس بال جمهور فيخرس املََهرَة 

دافعية التحفيز واالستثارة، وال 

إقبال عىل املهنة التي تألفها 

وتعطيها أفضل ما متلكه، يف 

ظل الحريات املقيّدة مثنها 

حياتك. 

منافسات كرة القدم في كل العالم 
”زمن كورونا“ هو ما تعانيه أنديتنا، 
وال اختالف يذكر إال جتاهل البعض 

لألسباب املوضوعية لتذبذب 
املستويات والنتائج، صحيح أن 

اإلحساس بقيمة وحالوة االنتصارات 
ومرارة اخلسائر لم تتغير، لكن ما 

يجب أال يفارق من يتحملون مسؤولية 
إدارة هذه األندية أو اجلمهور، أن 
منافسات هذا املوسم ال تقف على 

ذات األرض التي كانت تهيئ األسباب 
الكافية لتحقيق نتائج ومستويات 

مضمونة، أو ميكن احملاسبة عليها. 
هذه ليست دعوة لتسامح مفتوح 

عن التقصير أو القرارات التي يثبت 
خطؤها، لكن لتفهم الظروف القهرية 
التي ال شك أنها لن جتعل العمل في 

وضع يسمح له بالكثير من االستفادة 
من أبسط األمور ذات العالقة باإلعداد 

الشامل للفريق التي كانت تتوفر، 
أبسطها ما ميكن أن يدخل في إطار 
الشغف الذي بهت واحلالة العاطفية 

والنفسية التي أصابها الضرر، كونها 
تتحكم في درجة مستوى األداء 

الفردي واجلماعي. 
في اجلولة الـ 20 لدورينا ما يشير 
إلى هذا، وهي امتداد لكل اجلوالت 
املاضية، حيث ازداد ترتيب األندية 
تشابكًا وبات من املرجح أن تزداد 

التوقعات تعقيدًا، ويكفي أن 9 أندية 
من الـ 22 إلى 29 نقطة محصورون 
في الترتيب من الـ 6 إلى الـ 14، و4
أندية من النقطة 30 إلى 36 يقعون 

في الترتيب من الـ 2 إلى الـ 5، 
بينما يتميز نادٍ واحد ميلك 41 نقطة، 

وناديان فقط حتت 20 نقطة. 
الشباب حققت له اجلولة الـ 20 كل 

ما يتمناه، هزم األهلي وخسر الهالل 
واالحتاد، أصبح متصدرًا بفارق 5

نقاط، واألهلي تلقى ضربة معنوية 
ونقطية موجعة ألنها من منافس على 

الترتيب، والهالل صدم بنتيجة في 
غير توقيتها، مرارتها أنها من غرميه 
النصر، وتداعياتها املعنوية والنقطية 
قد حترمه من مواصلة التنافس على 

اللقب. 
10 جوالت مقبلة لن تقفل فيها كرة 

القدم قاعات الدرس، أقل ما نتعلمه 
فيها أنه ليس مبقدور أحد أن ميتلكها، 

أو ميلي عليها ما يريد.

دروس كرة 

القدم عن قرب

الدمام ـ الرياضية 

ينتظر أن يقود اجلزائري رايس 
مبوحلي، حارس مرمى فريق 

االتفاق األول لكرة القدم، فريقه 
أمام التعاون، بعد غدٍ، على ملعب 

األمير محمد بن فهد في الدمام 
ضمن اجلولة الـ 21 لدوري كأس 
محمد بن سلمان للمحترفني، بعد 

أن تعافى من اإلصابة التي حرمته 
املشاركة في لقاء الفتح في اجلولة 

املاضية.
ويستأنف الالعبون تدريباتهم، 

اليوم، استعدادًا للقاء بعد أن 
منحوا إجازة، أمس، عقب الفوز 

الذي حققوه على الفتح 3ـ2، 
وسيكتفي الالعبون الذين شاركوا 

في املباراة  بتدريب استرجاعي، 
فيما يخضع البقية لتدريبات 

متنوعة.

االتفاق

يستعيد مبولحي

صورة التقطت أمس لعوض خريص العب فريق الفيصلي يركل الكرة خالل التدريبات وسط متابعة البلجيكي فهد الورقة مساعد المدرب
(المركز اإلعالمي ـ الفيصلي)  

الرياض ـ الرياضية 

يتصدر فريق الوحدة األول لكرة القدم قامئة الفرق األكرث 
حصوًال عىل البطاقات الصفراء حتى نهاية الجولة الـ 20
لدوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني بـ 54 بطاقة، 

بفارق ثالث بطاقات عن فريق التعاون الثاين.
ويأتي فريق الفيصلي في املركز الثالث برصيد 50 بطاقة، يليه 

الشباب 47، فالنصر بـ 46، والرائد 44 وضمك 42، ثم الفتح 

بـ 41، ويأتي العني في املركز الثامن بـ 39 بطاقة، والهالل في 
املركز العاشر بـ 39 بطاقة.

وبلغ مجموع البطاقات الصفراء التي أشهرها احلكام لالعبني 
670 بطاقة.

وساهم الثالثي، اإلسباني ألبرتو بوتيا ووليد باخشوين 
والبرازيلي أنيسلمو دي موراييس، العبي فريق الوحدة، في 
تصدر الفرسان للقائمة، إذ حتصلوا على 24 بطاقة، مبعدل 8

بطاقات لكل العب.
ويعد السلوفاكي فيليب كيش، العب فريق االتفاق، أكثر 

العب حتصل على بطاقات صفراء بـ 9، يليه ثالثي الوحدة، 
ثم البوروندي سيدرك أميسي العب التعاون، والبرازيليان 

ريناتو شافيز، العب الباطن، وإيجور روسي، العب الفيصلي، 
واألسترالي ريس ويليامس، العب القادسية، ولكل واحد منهم 7

بطاقات صفراء.

الصفراء..
الوحدة يتصدر.. وكيش األكرث

أبها ـ حسن ذيبان 

فرض اإلسباني بابلو ماشني، مدرب فريق العني األول لكرة 
القدم، في مستهل احلصة التدريبية التي جرت، أمس، على ملعب 
مدينة امللك سعود الرياضية في الباحة، متارين استرجاعية على 

الالعبني الذين شاركوا أمام ضمك في اجلولة املاضية، بينما 
أخضع بقية الالعبني لتمارين تكتيكية وتطبيق جمل فنية، بعد 

عمليات اإلحماء واللياقة.
وأخضع ماشني العبي الدفاع لتمارين خاصة، وشرح لهم 

األخطاء التي وقعوا فيها في مباراة ضمك املاضية.

ماشني

يراجع الدفاع

صورة التقطت أمس لمحمد فؤاد العب فريق العين ينفذ تمارين 
(المركز اإلعالمي ـ العين) لياقية أثناء الحصة المسائية 

الدمام ـ حسني الخيواين 

يتوقع أن يقود الكولومبي أسبريال، العب فريق القادسية األول 
لكرة القدم، التدريبات التي ستجرى اليوم استعدادًا للقاء االحتاد، 

األحد املقبل، ضمن اجلولة الـ 21 لدوري كأس محمد بن سلمان 
للمحترفني، بعد أن اكتملت لياقته وأصبح جاهزًا للمشاركة، حيث 

حضر الالعب في دكة البدالء أمام الباطن، أمس األول، دون أن 
يشارك لعدم اكتمال جاهزيته.

القادسية

يسرتد أسربيال

جدة ـ مشعل العتيبي 

استأنف فريق األهلي األول 
لكرة القدم تدريباته، أمس، بعد 
أن متتع الالعبون بإجازة ليوم 
واحد عقب نهاية مباراتهم أمام 
الشباب 0ـ3، أمس األول، وذلك 
استعدادًا ملواجهة الفيصلي، بعد 

غدٍ، في اجملمعة ضمن اجلولة الـ 
21 لدوري كأس محمد بن سلمان 

للمحترفني.
ويغيب عن اللقاء الرباعي معتز 

هوساوي ولوكاس ليما لإليقاف، 
والصربي ليوبومير فيجسا 
وحسني املقهوي لإلصابة، 

بينما تضاءلت فرصة مشاركة 
الروماني ميتريتا لعدم جاهزيته.

وينتظر أن يختار فالدان بدالء 
املصابني واملوقوفني في احلصة 

املسائية اليوم.

فالدان

يجهز البدالء
بريدة ـ عبد الله العبيد 

عاد فهد الرشيدي، العب فريق 
التعاون األول لكرة القدم، 

للمشاركة في التدريبات اجلماعية، 
بعد أن تلقى الضوء األخضر من 

اجلهاز الطبي، بعد تعافيه من 
اإلصابة التي حلقت به، وهي 

عبارة عن متزق بالعضلة األمامية، 
وأصبح الالعب أحد خيارات 

املدرب في لقاء االتفاق.
وأدى الفريق تدريباته، أمس، 

حتت إشراف الفرنسي باتريس 
كارتيرون، مدرب الفريق، 

استعدادًا ملواجهة االتفاق، بعد 
غدٍ، في الدمام ضمن اجلولة الـ 

21 لدوري كأس محمد بن سلمان 

للمحترفني. وخضع الالعبون 
لتمارين لياقية وفنية، وطبقوا 

بعض اجلمل التكتيكية.

الرشيدي

ينعش التعاون

املجمعة ـ محمد السناين 

شكّل البرازيلي إيجور روسي، العب فريق الفيصلي األول لكرة القدم، 
ا متينًا يصعب اختراقه، وظل يلعب  مع زمالئه في خط الدفاع، سياجً

أساسيًا منذ انضمامه إلى عنابي سدير موسم 2016ـ2017.
ويتميز روسي بالقوة والصالبة واللياقة العالية وااللتزام الصارم 

بتوجيهات املدرب، والتقاط الكرات العالية، فضالً عن متتعه 
بشخصية القائد داخل امليدان.

روسي كان من الالعبني القالئل الذين شاركوا في جميع مباريات 
املوسم املاضي، وفي هذا املوسم لعب جميع املباريات، ولم 

يستبدل إال في مباراة االحتاد في اجلولة املاضية بعد أن تعرض 
لإلصابة.

رويس..
قوة وصالبة

شكّل البرازيلي إيجور روسي، العب فريق الفيصلي األول لكرة القدم، 
ا متينًا يصعب اختراقه، وظل يلعب  مع زمالئه في خط الدفاع، سياجً

شكّل البرازيلي إيجور روسي، العب فريق الفيصلي األول لكرة القدم، 
ا متينًا يصعب اختراقه، وظل يلعب  مع زمالئه في خط الدفاع، سياجً

شكّل البرازيلي إيجور روسي، العب فريق الفيصلي األول لكرة القدم، 

أساسيًا منذ انضمامه إلى عنابي سدير موسم 2016ـ2017.
ويتميز روسي بالقوة والصالبة واللياقة العالية وااللتزام الصارم 

بتوجيهات املدرب، والتقاط الكرات العالية، فضالً عن متتعه 
ويتميز روسي بالقوة والصالبة واللياقة العالية وااللتزام الصارم 

بتوجيهات املدرب، والتقاط الكرات العالية، فضالً عن متتعه 
ويتميز روسي بالقوة والصالبة واللياقة العالية وااللتزام الصارم 

روسي كان من الالعبني القالئل الذين شاركوا في جميع مباريات 
املوسم املاضي، وفي هذا املوسم لعب جميع املباريات، ولم 

يستبدل إال في مباراة االحتاد في اجلولة املاضية بعد أن تعرض 
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املجمعة ـ محمد السناين 

يغيب البرازيلي إيجور روسي، العب فريق 
الفيصلي األول لكرة القدم، عن لقاء األهلي بعد أن 

منحه الطبيب راحة ملدة ثالثة أيام، عقب تعرضة 
لكدمة في الرباط اجلانبي للركبة خالل مباراة االحتاد 

أمس األول.
ورفض البرازيلي شاموسكا، مدرب الفريق، منح الالعبني 

ا منه على تواصل  إجازة ملدة يوم عقب مباراة االحتاد، حرصً
اإلعداد استعدادًا للقاء األهلي، بعد غدٍ، في اجملمعة ضمن 
اجلولة الـ 21 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

وأخضع شاموسكا الالعبني الذين شاركوا في املباراة لتمارين 
استرجاعية، بينما أدى البقية متارين لياقية مكثفة، قبل أن يتم 

تقسيمهم إلى مجموعتني نفذت كل مجموعة متارين تكتيكية.

األهيل
يلغي إجازة الفيصيل

واصل فريق الوحدة األول لكرة القدم تدريباته، بعد يوم من الراحة استعداًدا لمواجهة الباطن، بعد غٍد، في حفر الباطن، 
ضمن الجولة الـ 21 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.. وفي الصورة التي التقطت أمس البرازيلي لويس 

(المركز اإلعالمي ـ الوحدة) جوستافو العب الفريق ينفذ تمارين لياقية بشريط مطاطي في مستهل الحصة المسائية 

األندية
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قاد البرتغالي أنطونيو جورج، مساعد مدرب فريق 
الباطن األول لكرة القدم، التدريبات أمس، على ملعب 

النادي، مواصًل إشرافه مؤقًتا على الفريق حلني تعافي 

مواطنه جوزيه جاريدو، املدرب، من عارض صحي. 
واكتفى جورج بتمارين استرجاعية واستشفاء للعبني 
الذين بدأوا مباراة القادسية، أمس األول، وفرض على 
الباقني تدريبات لياقية، ركزت على السرعة والتحمل. 

وغّيب العارض الصحي ذاته سبعة العبني عن التدريب، 
هم البرازيلي ريناتو شافيز، والهولنديون محمد 

رايحي، ويوسف اجلبلي، وشاندرو شينك، ويوسف 
املزيريب، ومزيد فريح، ومحمد محسن.

جورج يواصل مهمة الباطن
حفر الباطن ـ طالل القطيني

الرياض ـ الرياضية 

تفرّد فريق الشباب األول لكرة القدم، بعد فوزه األخري 
عىل األهيل، بجمع أكرب عدٍد من النقاط عىل األرض بني 

فرق دوري كأس محمد بن سلامن للمحرتفني، فيام 
يقاسمه األهيل صدارة النقاط خارج األرض.

ورفع الفوز “3ـ0”، ضمن اجلولة 20، نقاط الشباب على ملعبه 

إلى 23 من أصل 30، ليفض شراكته مع الهلل، الذي جمع 20 
نقطة على ملعبه.

وخارج األرض، أهدر الهلل، في ديربي الرياض على ملعب 
النصر، فرصة جتاوز الشباب واألهلي أكثر فريقني جمعا نقاًطا 

على ملعب املضيفني، بـ 18 نقطة لكٍل منهما.
وحصد الهلل 16 نقطة من الوضعية ذاتها، كانت سترتفع إلى 

19 لو فاز، أمس األول، في الديربي، لكنه خسر بهدف نظيف.

وتوزعت املباريات العشرين للشباب، متصدر جدول الترتيب بـ 
41 نقطة، والهلل، الثاني، واألهلي، الثالث، مناصفًة بني األرض 

وخارجها. وظفر القادسية بثالث أكبر حصيلة نقاط على األرض، 
بـ 18 نقطة. بينما تتشارك فرق الوحدة واالتفاق والفتح واالحتاد 

جمع ثالث أكبر عددٍ من النقاط خارج األرض، بـ 17 لكل منهم.

صاحب املركز األول.. األعىل نقطيا داخل وخارج امللعب

الشباب
يجمع ثالث صدارات 

حّث الدكتور أحمد احلديثي، رئيس نادي 
أبها، الفريق األول لكرة القدم على تعويض 
خسائره، أخيرًا، في اجلوالت العشر الباقية 

من الدوري. ودعا اللعبني، خلل اجتماٍع 
أمس على أرضية امللعب قبل بدء احلصة 

التدريبية، إلى مضاعفة جهودهم، لردِّ الفريق 
إلى االنتصارات، بعد هزميته، من االتفاق 

والباطن والرائد، في اجلوالت الثلث املاضية. 
وعاود أبها تدريباته، على رديف ملعب مدينة 

األمير سلطان بن عبد 
العزيز في احملالة، بعد 

يوم راحة غداة اخلسارة 
“0ـ3” من الرائد. وناقش 

التونسي عبد الرزاق 
الشابي، املدرب، العبيه 

حول أخطائهم، فيما 
مزجت باقي احلصة 

بني اللياقة واجلمل 
التكتيكية.

الحديثي 

يحّفز أبها
أبها ـ حسن ذيبان

الحديثي

خاض املغربي مروان سعدان، العب وسط 
فريق الفتح األول لكرة القدم، جزًءا من 

احلصة التدريبية أمس، بعد تعافيه من إصابة 
عضلية.

واقتصرت مشاركته على الركض، وجرعات 
التأهيل البدني. 

فيما يحدد اجلهازان الطبي والفني، خلل 
احلصتني املقبلتني، مدى قدرته على مواجهة 

الهلل األحد املقبل في اجلولة 21 من الدوري.
وتعود إصابته إلى مباراة الشباب في اجلولة 

.19

إلى ذلك، اكتفى العبو الفتح، الذين بدؤوا 
مباراة االتفاق أمس األول، بتمارين 

استرجاعية وتدريبات خفيفة، في احلصة التي 
احتضنها ملعب النادي وحضرها املهندس 

سعد العفالق، الرئيس، وحسن العفالق، عضو 
مجلس اإلدارة.

واستكمل الباقون تدريباتهم، التي تنوعت بني 
اللياقة والتكتيك.

بدوره، منح البلجيكي يانيك فيريرا، املدرب، 
الفريق راحة اليوم، محددًا اجلمعة موعًدا 

الستئناف التدريبات.

سعدان
يعود جزئيا
األحساء - عادل الدحيالن

صورة التقطت أمس للمغربي مروان سعدان محور الفتح يركض في الحصة التدريبية مع ماجد كنبة 
)المركز اإلعالمي ـ الفتح( العب الوسط وعبد هللا البالدي المهاجم  

يخوض تسعة العبني في فريق ضمك األول 
لكرة القدم تدريًبا صباحًيا اليوم، تزامنًا مع 

حصول زملئهم على راحة ليوم واحد.
ويهدف التدريب، الذي حتتضنه الصالة 

الرياضية في النادي، إلى احلفاظ على لياقة 
املبعدين، بقرار فني، عن رحلة الفريق األخيرة 

إلى الباحة حيث تعادل مع العني “1ـ1” في 
اجلولة 20. وأبرز هؤالء طارق عبد اهلل، 

ومازن أبو شرارة. وأدى اللعبون، الذين 
بدؤوا مواجهة العني، متارين استرجاعية في 

حصة تدريبية أمس. وطبق باقي الفريق جمل 
فنية بالكرة، واختتم مبناورة.

استثناء

9 من راحة ضمك
خميس مشيط ـ عبد الرحمن أبو محروس

جدة ـ فيصل الرشيف 

عاد مهند الشنقيطي، ظهير أيسر فريق االحتاد األول لكرة القدم، أمس 
إلى التدريبات اجلماعية، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة، وسط 
مساٍع من اجلهاز الفني لتهيئته ملواجهة القادسية األحد املقبل في اجلولة 

21 من الدوري.

وتزامنت احلصة التدريبية مع مواصلة الرأس األخضري جاري 
رودريجيز، اجلناح، برنامجه التأهيلي، في مقر النادي، متهيًدا للركض 

مجددًا مع زملئه.

ويرفض اجلهازان الطبي والفني استعجاله، تفاديًا لتجدد إصابته في 
العضلة اخللفية، ما يرجح عودته إلى الفريق بعد مباراة القادسية.

ميدانًيا، أدى اللعبون، الذين بدأوا مباراة الفيصلي أمس األول، متارين 
استرجاعية في صالة اللياقة البدنية. 

وعلى امللعب الرئيس، خضع الباقون إلى تدريب اعتيادي، قاده البرازيلي 
فابيو كاريلي، املدرب.

واستبق حامد البلوي، املدير التنفيذي لكرة القدم، التدريب بلقاء مع 
كاريلي، حتدثا فيه عن أسباب اخلسارة 1ـ3 من الفيصلي.

الشنقيطي يشارك.. وجاري قيد التأهيل

صورة التقطت أمس للبرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى االتحاد يلتقط إحدى الكرات خالل الحصة التدريبية على ملعب النادي استعداًدا 
)المركز اإلعالمي ـ االتحاد( لمواجهة القادسية األحد المقبل في الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين  

الرياض - الرياضية 

يتقدم اجلزائري مهدي تاهرات، مدافع فريق أبها األول 
لكرة القدم، العبي الدوري في حسم الصراعات الثنائية 

على الكرة، الهوائية واألرضية.
ودخل تاهرات، حسب إحصاءات شركة “أوبتا”، في 111 

ا، منذ بدء النسخة اجلارية، فاز بـ 69.4 في املئة  صراًعا ثنائيًّ
منها. ويليه عبد اجمليد الصليهم، وعبد اهلل مادو، ثنائي النصر، 

بنسبتي 68.3 و67.5 في املئة على الترتيب.
ويخوض الدولي اجلزائري موسمه الثاني مع أبها، مشكّل 

ثنائية قلب الدفاع إما مع املغربي أمني عطوشي، أو نادر 
الشراري، أو أحمد احلبيب. ولعب تاهرات 17 مباراة منذ بدء 

املوسم، محرزًا هدًفا وحيًدا، برأسية ضد الهلل في اجلولة 17. 
ويعول التونسي عبد الرزاق الشابي، املدرب، على صلبته، إلعادة 

أبها إلى طريق الفوز، بعد ثلث هزائم متتالية.

نقاط خارج األرضنقاط عىل األرض

األول
الشباب

23 نقطة

الثاني
الهالل

20 نقطة

الثالث
القادسية

18 نقطة

الرابع
النرص ـ األهيل

17 نقطة

األول
الشباب

18 نقطة

الثاني
األهيل

18 نقطة

الثالث
الوحدة ـ االتفاق ـ الفتح ـ االتحاد

17 نقطة

الرابع
الهالل

16 نقطة

االنضمام إلى أبها
يوليو 2019

النادي السابق
ريزا سبور الرتيك

االنضمام إلى الفتح
صيف 2019

المباريات
47

األهداف
 7

أمد التعاقد
صيف 2022

مروان سعدان

مهدي تاهرات

هزائم أبها األخرية

االتفاق

1ـ 4
الباطن

0ـ 2
الرائد

0ـ 3

بروفايل
تاهرات..

األفضل يف الثنائيات

الجنسية
جزائري

مواليد
24 يناير 1990

المركز
قلب دفاع

القدم
اليمنى 

العقد
موسامن

المباريات
47

األهداف
3

التمثيل الدولي
12 مباراة

وضعية ثنايئ االتحاد

مهند الشنقيطي

تعافى من إصابة عضلية
غاب عن الجولتين األخيرتين

عاد أمس إلى التدريبات

جاري رودريجيز

أصيب في العضلة الخلفية
غاب عن آخر 3 جوالت

يواصل البرنامج التأهيلي
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بانيجا 

وعقد األهيل
ّسب البعض مخاطبة النادي األهيل 

السعودي مع نادي أشبيلية 

اإلسباين، والتي كانت يف العام 

املايض بشأن انتقال بانيجا العب 

نادي الشباب الحايل إىل النادي 

الجداوي، بحجة أن النادي املليك 

هو أول من خاطب النادي األندليس 

بشأن هذا الالعب املتمكن.

ويبدو أن من سرّب اخلبر واخلطاب ال 
يزال يعيش في وهم وأحلم يقظة من 

الصعب أن يصحو منها، وكل ذلك على 
حساب عاطفة محبي النادي وتفرقة 

محبيه.
والدليل أن املشجع األهلوي الفطن 

أو حتى الطفل يعرف أن توقيت إظهار 
اخلطاب في وسائل التواصل االجتماعي 

كان بالتحديد عقب مباراة الشباب 
واألهلي في الرياض، وفي نفس الليلة 
وعقب حديث اللعبني محمد العويس 

وعمر السومة، بل وبعد أن صنع اللعب 
بانيجا هدفني لناديه وسجلت من خلل 
شراحيلي وندياي، علوة على سيطرته 

التامة على منطقة وسط امللعب ودقته في 
التمرير وتغيير اللعب إلخ.. من مهارات 

اللعب الفائقة.
والسؤال: ملاذا أظهروا هذا اخلطاب في 

هذا الوقت؟
أعتقد، وقد أكون مخطًئا، بأن الهدف 

األول من هذا التسريب هو تأليب 
اجلماهير على اإلدارة احلالية بعد 

اخلسارة، كحملة ممنهجة تضاف إلى 
حملة جنمي الفريق، لتزداد الكراهية 

لدى اجلماهير على النادي بشكل كامل 
وتغادر اإلدارة ويعود النادي إلى 

الدوّامة، والهدف اآلخر والذي اتضح 
من خلل التعليق على خطاب التفاوض 

بأن من أهمل مواصلة التفاوض املشرف 
السابق على الفريق األمير منصور بن 

مشعل، وحّملوه املسؤولية، مع العلم أن 
اخلطاب وقّع باسم رئيس النادي السابق 

األخ أحمد الصائغ، ولو افترضنا أن 
الكلم صحيح، وأن األمير رفض تكملة 

التفاوض، فلماذا وافق األخ الصائغ على 
اإليقاف؟

ثم ملاذا وقّع الصائغ مع ماركو مارين 
وساريتش ولوكس ليما بهذه املبالغ 

اخليالية واإلمكانات املتواضعة؟ والتي 
انتقدها رئيس النادي عبد اإلله مؤمنة 

قبل اجلماهير األهلوية.
وهذا هو األمر الذي فات على من سرّب 

اخلطاب، فاألمر واضح للجاهل قبل 
املتعلم، وهؤالء هم الدخلء على األهلي، 

وال يزال البعض منهم يقتص من هذا 
الكيان بدون أدنى رادع لألسف. في 

العديد من املرات حذّرنا منهم ولكن ال 
حياة ملن تنادي، وهناك مجموعة من 

أنصار النادي في عالم تويتر يأخذون 
بأحاديثهم وتسريباتهم على محمل 

اجلد، وذلك وفق قول الشاعر: من احلب 
ما قتل. وهم ال يعلمون ما في بطون 

هؤالء الدخلء على كيان ابتلى بهم في 
األعوام األخيرة املاضية.. وللحديث بقية 

إن شاء اهلل.

عوض الرقعان
@AwadRagaan
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الرياض ـ الرياضية 

احتاج الكرواتي ألني هورفات، مدرب فريق النصر 
األول لكرة القدم، إلى أقل من شهرين، حتى يعادل 
عدد انتصارات البرتغالي روي فيتوريا، سابقه في 

املنصب، خالل مباريات ديربي العاصمة.
وسّجل هورفات، أمس األول، فوزه الثاني على 

الهالل، في ديربيني خاضهما أمامه، بنسبة جناح 
100 في املئة.ويوازي ذلك عدد انتصارات فيتوريا 

على الهالل عبر 5 ديربيات قاد فيها النصر.
وتلقى البرتغالي 3 هزائم من الهالل خالل فترته 

مع األصفر، التي امتدت من يناير 2019، حتى 
ديسمبر 2020.

هورفات يعادل فيتوريا

صورة التقطت أمس األول لعبد اإلله العمري مدافع النصر يتلقى التهنئة بعد الفوز على الهالل في الديربي ويظهر إلى جواره عبد هللا مادو 
تصوير: سعد العنزي زميله مبتسما   

الخيبري حمد هللا

الرياض ـ حواس العايد 

احتضنت عيادة نادي النصر، أمس، املغربي 
عبد الرزاق حمد اهلل، مهاجم الفريق األول لكرة 
القدم، وزميله، عبد اهلل اخليبري، العب الوسط، 

من أجل مواصلة عالجهما، في ظل تعليق 
التدريبات.

ويخطط اجلهاز الطبي النصراوي على إحلاق 
الثنائي بحسابات الفريق خالل االستحقاقات 

املقبلة، بدًءا من مواجهة أبها، األحد املقبل، ضمن 
منافسات اجلولة الـ 21 من دوري كأس محمد 

بن سلمان للمحترفني. وغاب الالعبان عن 
انتصار األصفر أمس األول، على الهالل، بهدف 

نظيف، في إطار اجلولة الـ 20.

تجهيز حمد الله والخيربي

الرياض ـ حواس العايد 

يعاود فريق النصر األول لكرة القدم، اليوم، تدريباته على ملعب األمير عبد الرحمن بن 
سعود، في مقرّ النادي، استعدادًا الستضافة أبها، األحد املقبل، ضمن منافسات اجلولة الـ 

21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

ويُنتظر أن يخّص الكرواتي ألني هورفات، مدرب الفريق، مجموعة الالعبني التي واجهت 
الهالل، أمس األول، بتدريبات استرجاعية، خشية إصابتهم باإلرهاق، جراء ضيق الوقت بني 

الديربي ومواجهة أبها.
وسيقود الكرواتي بقية الالعبني، في تدريب اعتيادي يفتح به ملف املباراة املقبلة.

اليوم.. عودة التدريبات

الرياض ـ الرياضية 

حتمل اجلوالت املتبقية من 
دوري كأس محمد بن سلمان 

للمحترفني، 3 مواجهات 
لفريق النصر األول لكرة 

القدم ضّد منافسني يسبقونه 
في جدول الترتيب.

ويتعنيَّ على الفريق العاصمي 
االنتصار في تلك املواجهات 

الثالث، حال رغب في مغادرة 
املركز السابع، الذي يحتله 
راهنًا، إلى مراتب أعلى في 
اجلدول، مع نهاية البطولة.

ويبدأ النصر املواجهات 
الثالث مبالقاة االتفاق، 
اخلامس، في الدمام، 5 

مارس املقبل، ضمن اجلولة 
الـ 22، ثمَّ يتحول بعد 6 

أيام إلى جدة ملنازلة األهلي، 
الثالث، فيما يختتم موسمه 
باستضافة االحتاد، الرابع، 

في الرياض، 30 مايو.

3 مواجهات حاسمة

صورة التقطت أمس األول لهورفات مدرب النصر أثناء 
تفاعله مع مجريات الديربي    تصوير: سعد العنزي

الرياض ـ الرياضية 

ال يخرس األرجنتيني جونزالو مارتينيز “بيتي”، العب 
وسط فريق النرص األول لكرة القدم، ديربيًا عاصميًا، 

سجَّل أو صنع هدفًا خالله، طيلة مسريته الكروية، وهو 
ما واصل تأكيده بحسم مواجهة الهالل، أمس األول، 

ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلامن 
للمحرتفني.

وخاض بيتي ديربي بوينس آيرس، عاصمة بالده، مع ريفر 
بليت، فريقه السابق، ضد بوكا جونيورز، الغرمي التقليدي، 
12 مرة. وفي اثنني من تلك الديربيات سّجل بيتي وصنع، 

بينما اكتفى بالتسجيل فقط في مثلهما، والصناعة في العدد 
ذاته. وفي تلك الديربيات الستة التي شهدت مساهمات من 

بيتي في األهداف، خرج ريفر بليت فائزًا، أو متعاداًل على 
أقل تقدير. وبعد انتقاله إلى النصر في الصيف املاضي، 

احتاج األرجنتيني إلى خوض 4 ديربيات عاصمية، في جميع 

البطوالت، كي يُظهر قدرته على حسمها. وغابت أهداف 
الالعب ومتريراته احلاسمة في ديربيات الدور األول من 

الدوري، ونهائي كأس خادم احلرمني الشريفني، والسوبر 
السعودي، قبل أن يسّجل أمس األول، هدف احلسم في رابع 

مشاركاته أمام الهالل.

املرة السابعة تتأكد يف مواجهة الهالل

بعد املساهمة تهديفيا..

بيتي ال يخرس الديريب
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ذهاب ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس 2015

صنع هدًفا

النتيجة: فوز ريفر بليت 1ـ0

الدوري األرجنتيني 2016ـ2017 “الجولة 24”

سجل هدًفا وصنع آخر

النتيجة: فوز ريفر بليت 2ـ1

الدوري األرجنتيني 2018ـ2019 “الجولة 6”

سجل هدًفا 

النتيجة: فوز ريفر بليت 2ـ0

كأس السوبر األرجنتيني 2017

سجل هدًفا 

النتيجة: فوز ريفر بليت 2ـ0

الدوري السعودي 2020ـ2021 “الجولة 20”

سجل هدًفا 

النتيجة: فوز النصر 1ـ0

ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018

صنع هدًفا

النتيجة: تعادل ريفر بليت 2ـ2

إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018

سجل هدًفا

النتيجة: فوز ريفر بليت 3ـ1

الرياض ـ الرياضية 

اعتمد فريق النصر األول لكرة القدم، على اللعب املباشر، كي يتمكّن من 
حسم ديربي الرياض، أمس األول، ضد الهالل، حسبما بيَّنت إحصاءات 

املباراة املقدَّمة من شركة “أوبتا”.
وأنهى النصر الشوط األول متقدًما بهدف نظيف، على الرغم من استحواذه 
على الكرة بنسبة 26.8 في املئة فقط، قبل أن ترتفع إلى 36.3 في املئة خالل 

الثاني الذي استقرت فيه النتيجة دون تغيير.

وعلى عكس التباين الشديد في نسبتي االستحواذ، هدَّد النصر مرمى 
منافسه بثالث تسديدات، جميعها مؤّطرة بني القائمني والعارضة، على 

غرار الهالل الذي أضاف 3 أخرى ذهبت بعيدة عن مرمى األصفر.
كذلك، تناقل العبو النصر 246 متريرة، ما يعادل أقل من نصف عدد 

متريرات الهالل البالغة 540.
وأرسل النصراويون 49 متريرة طولية، أسفرت واحدة منها عن هدف 

املباراة الوحيد، وهو ما لم تنجح فيه 54 هاللية.

التسديدات

الهالل: 6

النصر: 3

الركنيات

الهالل: 10

النصر: 3

نجاح التمرير

الهالل: %87.4

النصر: %70.3

االستحواذ الكّلي

الهالل: %69

النصر: %31

تجنب 

التخدير
“أرجو أن يواصل الجهازان الفني 

واإلداري للنرص تحسني صورة الفريق 
فنيًا، وتجهيزه ملباريات كأس امللك، 

وما تبقى من استحقاقات الدوري، وأال 
يتسبب االنتصار األخري عىل الهالل يف 

تخدير الفريق خالل األيام املقبلة”.
عبداهلل الموسى 
العب النصر السابق

استبعاد 

املستهلَكني
م مباراة تكتيكية  “الفريق النرصاوي قدَّ

عالية املستوى أمام الهالل، بعد 
استبعاد األسامء املستهلكة من 

التشكيل األسايس، وما نتمناه دامئًا 
أن ُتنح الفرصة لألفضل واألجهز برصف 

النظر عن اسمه”.
بندر العمران
العب النصر السابق

اللعب املبارش.. ينترص

بيتي

المنافس: 

أبها
الملعب:

 مرسول بارك
الجولة:

21 

الموعد: 

األحد المقبل

أرقام من ديريب الرياض

ديربيات ساهم فيها 

بيتي تهديفيًا

مباراة النرص املقبلة



أعفى البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب فريق 
الهالل األول لكرة القدم، العبيه، من التدريبات، 

اًل إراحتهم يوًما عقب الهزمية من  أمس، مفضِّ

النصر في ديربي الرياض، ضمن اجلولة الـ 20 
من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.

ويُخضع ميكالي، اليوم، األسماء التي شاركت في 
املباراة، حلصة تدريبية استرجاعية، مقابل فرض 

أخرى اعتيادية على بقية الالعبني.
ومن الغد، يبدأ البرازيلي حتضيراته الفعلية 

استعدادًا ملواجهة الفتح، األحد املقبل، في إطار 
اجلولة الـ 21.

ميكايل يريح الالعبني
الرياض ـ عبد اإلله املرحوم

النرص يحسم لقبني.. وميّهد إنجاز الفتح

بالهزمية يف ديريب اإلياب..

75% أحالم الهالل تتبدد

صورة التقطت أمس األول للبرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الهالل، يمّط شفتيه ممتعًضا أثناء متابعته مجريات ديربي الرياض المحسوم نصراوًيا بهدف دون رد  
تصوير: عبد العزيز النومان  

الرياض ـ الرياضية 

أظهر هدف األرجنتيني جونزالو مارتينيز “بيتي”، العب 
وسط فريق النصر األول لكرة القدم، في ديربي الرياض، 

أمس األول، عيوب استراتيجية خط الدفاع العالي التي 
انتهجها الهالل خالل املباراة.

وأتى الهدف عبر إسقاط البرازيلي بيتروس أراوخو، محور 
النصر، كرةً، خلف علي البليهي، والكوري اجلنوبي جاجن 

هيون سو، قلبي دفاع الهالل، ليجد بيتي نفسه في مواجهة 
مباشرة مع عبد اهلل املعيوف، حارس مرمى األزرق.

وطبًقا لشركة أوبتا، مزوِّد رابطة دوري احملترفني 
باإلحصاءات، طبَّق العبو الهالل مصيدة التسلل على بُْعد 

45.4 متر من مرمى املعيوف، ما يُظهر بوضوح فكرة خط 
الدفاع العالي التي أقرّها البرازيلي روجيرو ميكالي، املدرب، 

في اللقاء.

الدفاع العايل يفشل

صورة التقطت أمس األول لنقاش بين علي البليهي، 
مدافع الهالل، ووليد عبد هللا، حارس مرمى النصر البديل، 
بعد نهاية الديربي    تصوير:سعد العنزي

الرياض ـ الرياضية 

ل ديربي الرياض، أمس األول، استمرارًا لعجز الفرنسي بافيتمبي  سجَّ
جوميز، مهاجم فريق الهالل األول لكرة القدم، عن هزّ شباك النصر 

خالل املوسم اجلاري، بكرٍة من اللعب املفتوح.
وخالل 4 ديربيات خاضها في بطوالت املوسم اجلاري، سّجل جوميز 
هدفني، كالهما من عالمة اجلزاء، فيما غابت أهدافه متاًما في ديربيني، 

آخرهما أمس األول في اجلولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن 

سلمان للمحترفني.
ويتناقض ذلك املردود، مع املوسمني األولني للفرنسي مع الهالل، اللذين 

أحرز في كل منهما هدفني خالل الديربي، بواقع 3 من اللعب املفتوح، 
وواحد من ركلة جزاء.

وفي الديربي األخير، اقتصر تهديد جوميز ملرمى النصر، على تسديدة 
واحدة دقيقة، إضافة إلى صناعة فرصة، طبًقا إلحصاءات موقع رابطة 

الدوري.

الحسينيجوميز.. االبتعاد يتواصل

إسرتاتيجية التسلل

ُبعد منطقة قطع الكرة من املرمى

الهالل

الهالل

النصر

النصر

عالية 45.4 متر

45.1 متر

عميقة  14.6 متر

26.7 متر

جوميز يف جميع الديربيات

غياب التسجيلأهداف الجزائياتأهداف اللعب المفتوحسجلالمشاركات

4 ديربيات8633

“العبو الهالل افتقدوا متاًما للرتكيز الذهني يف 
الديريب، وأصيبوا باستعجال غري مربر يف التعامل 

مع الكرة، ومن الواضح غياب التحضري النفيس عنهم 
قبل خوض اللقاء، كذلك الحكم األوروجوياين قتل 

املباراة بتساهله وقراراته العكسية”. 
صالح النعيمة 
العب الهالل السابق 

“مل يفت الهالل يشء، واملنافسة ال تزال قامئة، وبإمكان 
الفريق العودة إىل وضعه الطبيعي، وما يهم تصحيح 

األخطاء عىل املستوين الفني واإلداري، وعىل املدرب 
تغيري األسلوب التكتييك ألنه بات محفوظًا بالنسبة 

للمنافسني”
محمد الدعيع 
حارس مرمى الهالل السابق

افتقاد الرتكيز

تغيري األسلوب

الرياض ـ عبد اإلله املرحوم 

حدَّد عبد اللطيف احلسيني، املدرب 
السعودي، 5 أسباب وقفت، من وجهة 

نظره، وراء خسارة فريق الهالل األول 
لكرة القدم، أمام نظيره النصراوي، 

في ديربي الرياض، أمس األوَّل، ضمن 
اجلولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفني. وعدَّد لـ “الرياضية” 

احلسيني تلك األسباب، منوًها بدور 
اجلوانب النفسية، فيما قدَّم 5 توصيات 

إلعادة الهالل إلى مستواه.

عوامل
غيبت األزرق

أسباب خسارة الهالل وفًقا للحسيني

توصيات لعودة الهالل إىل مستواه

عدم دراسة 
النصر فنيًا

إراحة الالعبين 
المتراجعين فنيًا

تفوُّق النصر نفسيًا ولِعْبه 
في حدود إمكاناته

إعطاء فرص لبعض 
األسماء الواعدة

التبديالت الهاللية 
الخاطئة اختيارًا وتوقيتًا

االلتفاف 
الشرفي

نرفزة العبي األزرق 
وتشتتهم ذهنيًا

تطبيق مبدأ 
الثواب والعقاب

إهدار العبي 
الهالل الفرص

تحليل وضع 
الفريق بدنيًا

5

الرياض ـ الرياضية 

عرقلت الخسارة يف ديريب الدور الثاين من 
الدوري السعودي للمحرتفني، فريق الهالل 

األول لكرة القدم، عن بلوغ هدفه من املوسم، 
يف 3 من 4 مناسبات سابقة، ما يعادل 75 يف 

املئة من اإلجاميل.
وخسر الهالل، أمس األول، للمرة اخلامسة أمام النصر، 

في الدور الثاني من الدوري، ليبتعد بخمس نقاط عن 
الصدارة التي يشغلها الشباب، قبل 10 جوالت على نهاية 

البطولة.
وقبل نحو 11 عاًما، وحتديًدا في موسم 2009ـ2010، 

خسر الهالل ديربي الدور الثاني للمرة األولى، حني 
سقط في اجلولة الـ 15 أمام النصر بهدفني مقابل هدف 

واحد. وكانت تلك الهزمية األولى له في ذلك املوسم، 
وعلى الرغم من ذلك، متكّن الحًقا من حسم اللقب 

لصاحله، فيما أنهى النصر مشوار الدوري ثالثًا.
أما في موسم 2012ـ2013، فأضاعت عليه اخلسارة 
أمام النصر في ديربي اإلياب بهدف دون رد، ضمن 

اجلولة الـ 18، فرصة تقليص الفارق مع الفتح، املتصدر، 
إلى نقطة واحدة، ما ضرب حظوظه في املنافسة على 

اللقب الذي اقتنصه الفريق األحسائي في النهاية 
بفارق 8 نقاط عنه، في حني حّل النصر رابًعا.

وتعود الهزمية الهاللية الثالثة في ديربي الدور الثاني، 
إلى موسم 2014ـ2015، ووقتها أجهضت محاولته 

عرقلة النصر عن حتقيق اللقب قبل جولة واحدة على 
نهاية املوسم، ليحسم األصفر الدوري مبكرًا ملصلحته، 

مستفيًدا من تعادل األهلي، مالحقه، مع التعاون.
وكانت رابع الهزائم هي األقسى على الهالل، 
ألنها أجبرته على التنازل عن صدارة 

دوري 2018ـ2019 ملصلحة 
النصر، بفارق نقطة واحدة، قبل 

5 جوالت على ختام املوسم الذي 
تّوج األصفر في نهايته بطاًل.

جوميز 
و مادو

قطبا الرياض بعد انتصار األصفر إياًبا

2009ـ2010
الهالل   بطل
النصر  ثالث

2018ـ2019
النصر   بطل
الهالل  وصيف

2014ـ2015
النصر   بطل
الهالل  ثالث

2012ـ2013
الهالل   وصيف
النصر  رابع
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الملعب
ملعب نادي الشعلة يف الخرج

15:50

VS البكرييةالكوكب

الملعب
ملعب مدينة األمري عبد الله بن 

جلوي الرياضية يف األحساء

15:40

VS الجبلنيالنجوم

الملعب
ملعب األمري عبد العزيز بن 

مساعد بن جلوي يف حائل

16:10

VS العدالةالطايئ

www.arr iyad iyah .com

األحساء - عادل الدحيالن 

أجرى فريق العدالة األول لكرة القدم تدريًبا 
ا، أمس، على ملعب األمير عبد العزيز بن  مسائيًّ

مساعد بن جلوي في حائل حتت إشراف التونسي 

جالل القادري، مدرب الفريق، الذي فرض تدريبات 
لياقية، قبل أن يجتمع بالالعبني في منتصف 

امللعب، ويشرح لهم نقاط القوة والضعف عند فريق 
الطائي، الذي سيالقيه اليوم في افتتاح اجلولة 23 

من دوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة 
األولى. وأثناء احلصة التدريبية، طبَّق القادري 
مناورةً على كامل مساحة امللعب، شارك فيها 

جميع الالعبني.

القادري يركز عىل »الرسيعة«

الدمام - حسني الخيواين 

عقد السعودي حمود الصيعري، مدرب 
فريق النهضة األول لكرة القدم، اجتماًعا 

فنيًّا مطوَّاًل مع العبيه قبل بداية التدريبات 
اجلماعية، ناقشهم فيه حول أمور فنية، 

كما استعرض لهم نقاط القوة والضعف 
عند فريق جدة، استعدادًا ملواجهتهما 

ضمن اجلولة 23 من دوري األمير محمد 
بن سلمان ألندية الدرجة األولى.

وركز الصيعري في احلصة التدريبية 
األخيرة على ملعب النادي في الدمام، 
أمس، على اجلوانب اللياقية والبدنية، 

قبل أن يفرض مناورةً كروية على 
كامل مساحة امللعب، شارك فيها جميع 

الالعبني، واعتمد فيها على إغالق منطقة 
املناورة، واالرتداد السريع من الدفاع إلى 

الهجوم.
وتغادر بعثة الفريق، اليوم، إلى مطار 

امللك عبد العزيز الدولي في جدة، 
وسيجري الالعبون تدريبهم األخير 

على رديف ملعب مدينة امللك عبد اهلل 
الرياضية في جدة.

اجتامع فني 
يجهز النهضة

الدمام - حسني الخيواين 

اختتم فريق الثقبة األول لكرة القدم حتضيراته على رديف ملعب 
األمير محمد بن فهد في الدمام، أمس، قبل املغادرة، اليوم، إلى 

اجملمعة ملواجهة الفيحاء ضمن اجلولة 23 من دوري األمير محمد 
بن سلمان ألندية الدرجة األولى. وركز التونسي محمد املنذر، 

مدرب الفريق، في احلصة التدريبية على اجلوانب اللياقية، قبل أن 
يفرض مناورةً كروية على كامل مساحة امللعب، شارك فيها جميع 

الالعبني، وركز فيها على تغطية نقطة املناورة، والتحرك دون 
كرة، وإغالق املساحات، واالرتداد السريع من الدفاع إلى الهجوم، 

وإرسال الكرات الطويلة إلى املهاجمني.

الثقبة.. 
لياقة ومناورة

صورة التقطت أمس ألوكيبيوفيتا العب فريق الثقبة يظهر مهاراته 
الكروية أثناء التدريبات الجماعية    )المركز اإلعالمي - الثقبة(

األحساء - عادل الدحيالن 

واصل فريق اجليل األول لكرة القدم 
تدريباته اليومية على ملعبه الرئيس في 

النادي حتت قيادة املصري عبد اهلل 
درويش، مدرب الفريق، الذي بدأ احلصة 
التدريبية باجتماع فني بالعبيه، أكد فيه 

لهم ثقته التامة بإمكاناتهم الفنية.
بعد ذلك، فتح درويش ملف املواجهة 

أمام الشعلة، غًدا، ضمن اجلولة 23 من 
دوري األمير محمد بن سلمان ألندية 

الدرجة األولى في اخلرج، حيث ركز على 
اجلوانب اللياقية، قبل أن يختتم التدريب 

مبناورة كروية على منتصف مساحة 
امللعب، شارك فيها جميع الالعبني، 

وطلب منهم خاللها االعتماد على الكرات 
الطويلة، والسرعة، إضافة إلى التسديد 

من خارج منطقة اجلزاء.

الجيل يفتح ملف الشعلة

صورة التقطت أمس من تدريبات فريق الجيل األول لكرة القدم استعداًدا 
لمالقاة الشعلة في الجولة 23 من دوري األمير محمد بن سلمان ألندية 

)المركز اإلعالمي - الجيل( الدرجة األولى    
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االنضباط 

واملتذمرون
أستغرب حقيقًة من غضب 

بعض الجامهري واإلعالميني 

من استدعاء لجنة االنضباط 

مزيًدا من الشهود يف القضية 

املنظورة حاليًّا بني حسني عبد 

الغني، املرشف عىل فريق 

النرص، وسيبا، املحرتف األجنبي 

يف صفوف فريق الشباب، 

واالتهامات الشبابية من جانب 

خالد البلطان لعبد الغني 

بالتلفُّظ بكلمة عنرصية ضد 

الالعب، ليتم عىل إثر ذلك إيقاف 

املرشف والرئيس 15 يوًما حتى 

االنتهاء من التحقيقات.

ال أعلم ماذا يريد هؤالء املتذمرون 
من طول فترة التحقيقات، ورغبتهم 

في إصدار القرارات بسرعة دون 
التثبت، وكأنها قضية عادية ال 

تستحق هذا األمر.
يا سادة يا كرام، هذه أول قضية 

تُنظر في املالعب السعودية، تتعلق 
بالعنصرية، احملرَّمة شرًعا، والتي 

حتاربها كل دول العالم، ورأس هرم 
كرة القدم في العالم “فيفا”، وسواًء 

كانت التهمة صحيحة، أم كاذبة، البد 
من التروِّي فيها حتى ال يُظلم أي 
طرف، ولكي ينال اخملطئ عقابه. 

ملاذا ينظر بعضهم إلى مسألة 
استدعاء الشهود، وإطالة مدة 

هٌة ضد عبد  التحقيقات على أنها موجَّ
الغني، وأن اللجنة تبحث من خالل 

ذلك عن دليل إدانة ضده؟!
من وجهة نظري، التهمة خطيرة 
جدًّا، وفيها مساس بسمعة جنم 
كبير في سماء الكرة السعودية، 

والبد من التحقق منها، فإن ثبتت 
التهمة على عبد الغني، فيجب عقابه 
العقاب املستحق، ليكون ِعبرة لبقية 

النجوم في مالعبنا من محليني 
وأجانب، وفي حال مت إثبات براءته، 
البد من محاسبة َمن اتَّهمه وحاول 

تشويه سمعته حسابًا يستحق 
ويوازي هذه التهمة اخلطيرة.

ما تفعله جلنة االنضباط يستحق 
االحترام والتقدير والدعم في 

خطواتها وتوضيحاتها األخيرة، 
ولنصبر وننتظر قراراتها، التي 

بالتأكيد ستكون عادلة ومنصفة بعد 
كل هذا الوقت واجلهد في تقصي 

احلقيقة، وال يهمها رأي الغاضبني، 
فمثلهم لن يرضى على عملها 

أبًدا، فهم ال ينظرون لعملها سوى 
من خالل ألوان أنديتهم وأطراف 
القضية، كما أننا في وسط ينتقد 
جملرد االنتقاد، ويرى الثناء على 

العمل تطبياًل.
لن تسلم اللجنة من االتهامات 

والتشكيك في قراراتها متى ما 
صدرت، وفي حق َمن تكون، ولنا 

في قضايا سابقة مثاٌل على التحيز 
ضد، أو لصالح أي قرار يصدر من 

هذه اللجنة، التي تأتي في املرتبة 
الثانية تشكيكًا واتهاًما بعد جلان 

احتاد كرة القدم منذ األزل.

عيد الثقيل
e.althaqil@gmail.com

الرياض ـ مازن العرسج 

يتطلَّع فريق الطايئ األول لكرة القدم إىل 
تقليص فارق التفوُّق التاريخي مع نظريه 
العدالة يف املواجهات املبارشة بينهام 
يف دوري األمري محمد بن سلامن ألندية 

الدرجة األوىل عندما يلتقيان، اليوم، عىل 
ملعب األمري عبد العزيز بن مساعد بن 

جلوي يف حائل يف افتتاح الجولة 23.
وخالل تسع مواجهات سابقة جمعتهما في 

دوري األولى، تفوَّق العدالة خمس مرات، مقابل 
ثالث مرات ألبناء حائل، فيما حضر التعادل في 

مواجهة واحدة.
ويدخل الطائي موقعة اليوم وهو في املركز 

الرابع برصيد 38 نقطة، مقابل 32 نقطة للعدالة 

الثامن. كذلك، تُلعب اليوم مواجهتان أخريان، 
حيث يواجه النجوم، صاحب املركز األخير 

برصيد 14 نقطة، اجلبلني، الثالث بـ 44 نقطة، 
فيما يلتقي الكوكب، الـ 15 بـ 25 نقطة، البكيرية، 
ج في آخر ثالث مواجهات وحصل فيها  الذي توهَّ
على العالمة الكاملة، ليحتل املركز الـ 18 برصيد 

20 نقطة.

اليوم.. افتتاح الجولة 23 من دوري األوىل بـ 3 مواجهات

الطايئ والعدالة.. 

املوقعة العارشة

صورة التقطت أمس لمختار فالتة مهاجم فريق الطائي األول لكرة القدم أثناء التدريبات الجماعية استعداًدا لمواجهة العدالة ضمن الجولة 23 من دوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة 
)المركز اإلعالمي - الطائي( األولى  

ترتيب دوري األوىل 

      أهم املحطات:

بروفايل

الدمام - الرياضية

جنح البيساوي بيكيتي دجاسي، 
مهاجم فريق الشعلة األول لكرة 
القدم، في منح فريقه ست نقاط 

بتسجيله هدفني، أسهما في فوزه على 
جنران وعرعر، ما دفع نيكوالوس 
كاراجورجيو، مدرب الفريق، إلى 

االعتماد عليه في كل مواجهات 
الشعلة.

وسبق لبيكيتي أن لعب للشعلة 
موسم 2019، قبل أن ينتقل إلى 

اإلسماعلي املصري، وميثله 
موسًما ونصف املوسم، ثم 
يعود مجددًا إلى الشعلة في 

صفقة انتقال حر خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية. وميتلك 

الالعب خبرة كبيرة، حيث 
مثَّل فرق سبورتينج 

براجا، ومارتيميو من 
البرتغال.

بيكيتي.. أمل الشعلة

االول : الحزم : النقاط 56

الثاني : الفيحاء النقاط : 44

الثالث : الجبلين النقاط 44

الرابع : الطائي النقاط 38

الخامس : الخليج النقاط 36

النادي: الشعلة

الدولة: غينيا بيساو

الوزن: 70 

الطول: 173 

الميالد: 12 فبراير 

1993

فاريزي اإليطالي

2018
الشعلة

2019
اإلسماعيلي المصري

2021
الشعلة



ظهر سلمان الفرج، قائد فريق الهالل األول لكرة 
القدم، حزينًا لغيابه عن اللعب، بسبب اإلصابة التي 

تعرض لها، وذلك من خالل فيديو نشره في حسابه 

على منصة “إنستجرام”. ونشر الفرج الفيديو حلظة 
وجوده في عيادة النادي، حيث كان يستعرض الكرة 

بقدمه اليسرى وهو جالس، فيما وضع أيقونة كرة 
ووجًها حزينًا.

الفرج.. لحظة حزينة
الرياض ـ الرياضية

أصبح البث املبارش ملباريات 
الجولة الـ 20 من دوري كأس 
محمد بن سلامن للمحرتفني 

األكرث مشاهدة، من خالل 
منصة “يوتيوب” القنوات 
الرياضية، الناقل الحرصي 
للمنافسة، وذلك مقارنة 
بجميع الجوالت املاضية.

وبلغت مشاهدات البث املباشر 
8.2 مليون، بفارق 3.3 مليون 

عن اجلولة اخلامسة من الدور 
األول، التي تواجهت فيها الفرق 

نفسها، وحظيت بـ 4.9 مليون 
مشاهدة، وزيادة 1.2 مليون عن 

اجلولة املاضية.
وحققت مباراة الديربي بني 

النصر والهالل املشاهدات األكبر 
بـ 3.550 مليون، مقابل 2.4 
مليون في الدور األول، فيما 
تضاعفت مشاهدات الشباب 

واألهلي بتحقيقها 1.742 مليون، 
مقابل 809 آالف في اجلولة 

اخلامسة.
وجاءت مباراة الفيصلي 

واالحتاد في املركز الثالث بـ 
1.431 مليون مشاهدة، فيما 

حققت في الدور األول 846 ألًفا.
واحتلت مباراة الوحدة والتعاون 

املركز الرابع بـ 417 ألف 
مشاهدة، ثم الفتح واالتفاق بـ 

350 ألًفا، وأبها والرائد بـ 331 

ألًفا، فيما جاءت مباراة القادسية 
والباطن في املركز السابع بـ 

298 ألًفا، فيما جاءت مباراة 

ضمك والعني في املركز األخير 
بـ 236 ألًفا.

بلغت 8.2 مليون.. وتفوق كبري عىل الدور األول

الجولة الـ 20..

األعىل مشاهدة
الرياض ـ أسعد حسن

املجمعة ـ محمد السناين 

حظي فيديو حساب نادي الفيصلي على موقع التواصل االجتماعي “تويتر”، الذي أنتجه املركز 
اإلعالمي احتفاالً بالفوز على االحتاد أمس األول، ضمن اجلولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن 

سلمان للمحترفني، بتفاعل كبير.
وجتاوز التفاعل 1.2 مليون، متثلت في 315 ألف مشاهدة للفيديو، و900 ألف ظهور للتغريدة، 

حسبما أوضح لـ “الرياضية” تركي احلميداني، مدير املركز اإلعالمي في نادي الفيصلي.
وأوضح احلميداني أن الفيديو عبَّر عن الفرحة اخلاصة بالتفوق على فريق كبير مثل االحتاد، مبينًا 

أن التفاعل الذي حظي به يعكس رغبة اجلماهير في احملتوى الفكاهي بعيًدا عن التقليدية.

فرحة الفيصيل..
تفاعل كبري

الرياض ـ الرياضية 

وثَّق العبو فريق النصر األول لكرة القدم 
األجانب، عبر حساباتهم على منصات 
التواصل االجتماعي، رحلتهم إلى البر 

متها لهم إدارة النادي، احتفاالً  أمس، التي نظَّ
بالفوز على ندهم الهالل، أمس األول، ضمن 

اجلولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفني. ونشر الالعبون صورًا 

وفيديوهات من استمتاعهم باألجواء في البر، 
حيث بثَّ البرازيلي بيتروس صورة ظهر 

فيها الالعبون راكبني فوق الدبابات ويلعبون 
الباليستيشن في اخمليم، وعلَّق قائالً: “عائلة 

النصر”، فيما وثَّق األرجنتيني بيتي مارتينيز 
جتوله بالدباب وبرفقته زوجته وابنتهما.

حسابات النرصاويني 
توثق رحلة الرب

استعرض حساب نادي الشباب 
عبر منصة سناب شات أجواء 

الطرب التي يعيشها العبو 
الفريق األول لكرة القدم أثناء 
ركوبهم دراجات التدريب في 

الصالة.
وبحسب الفيديوهات التي 

نشرها احلساب، ظهر بعض 
الالعبني يرددون األغاني 

واألهازيج ويصفقون معها، 
فيما كان األرجنتيني كريستيان 

جوانكا يؤدي رقصة التاجنو 
املعروفة.

سناب الشباب.. 
أجواء الطرب

الرياض ـ الرياضية

www.arr iyad iyah .com
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أطلَّ الكرواتي ألين هورفات، مدرب فريق 
النصر األول لكرة القدم، على متابعي 
حسابه عبر “إنستجرام” بصورة، وعلَّق 

بقوله: “االنتصارات والهزائم جزء ال يتجزأ 
من الحياة.. يجلب كل منها تجربة قيمة”.

استعرض حسين العمري، مهاجم فريق 
القادسية األول لكرة القدم، في حسابه 

على “سناب شات”، فيديو يظهر فيه 
زمالؤه يلعبون البلوت داخل الحافلة، 

في طريق عودتهم من حفر الباطن إلى 
الدمام أمس.

استعاد تيسير الجاسم، العب فريق 
األهلي السابق، ذكرياته مع المنتخب 
السعودي، من خالل صورة نشرها في 

حسابه على “إنستجرام” جمعته مع 
عبد اهلل المعيوف، حارس الهالل، ووليد 

باخشوين، العب الوحدة، ومصطفى 
بصاص، العب الفيصلي، وناصر 

الشمراني، العب الشباب السابق.

بثَّ محمد السهالوي، مهاجم فريق 
التعاون األول لكرة القدم، في حسابه 

على “سناب شات”، صورة سيلفي داخل 
سيارته مع علي النمر، زميله، مكتفيًا 

بنشرها دون التعليق عليها.

شارك البرازيلي لويس جوستافو، العب 
فريق الوحدة األول لكرة القدم، متابعيه 

عبر إنستجرام وفيسبوك بصورة مع 
زوجته، أظهرت انتظارهما مولودهما 

األول من خالل صورتهما مع سرير مواليد.

تجربة قيمة

بلوت الحافلة

ذكريات الجاسم

سيلفي السهالوي

انتظار املولود
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أرقام املشاهدات

النصر ـ الهالل

الفتح ـ االتفاق

الفيصلي ـ االتحاد

الباطن ـ القادسية

الشباب ـ األهلي

أبها ـ الرائد

الوحدة ـ التعاون

العين ـ ضمك

3.550 مليون

350 ألًفا

1.431 مليون

298 ألًفا

1.742 مليون

331 ألًفا

417 ألًفا

236 ألًفا
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هونج كونج - رويرتز 

أعاد االحتاد الياباني لكرة القدم العمل بنظام الهبوط 
في الدوري في املوسم اجلاري مع انطالق بطولة 

2021، اجلمعة املقبل،  مبواجهة بني كاواساكي 

فرونتيل ويوكوهاما مارينوس، أحدث بطلني لها.
ا  وسيشهد دوري الدرجة األولى مشاركة 20 فريقً

للمرة األولى منذ انطالق املسابقة عام 1993 بعد إلغاء 
الهبوط إلى الدرجة الثانية في العام املاضي نتيجة 

جائحة كورونا. وتسبَّبت األزمة الصحية في صعود 
توكوشيما فورتيس، وأفيسبا فوكوكا إلى دوري 

األضواء، لكن دون هبوط أي فريق في االجتاه اآلخر، 
لذا تقرَّر هبوط أربعة فرق في نهاية املوسم اجلديد.

اليابان تستأنف بـ 20 فريقا

برلني - األملانية 

أعلن فريق يونيون برلني األملاني 
األول لكرة القدم، أمس، أن نيكو 

جيسلمان، مدافعه، سيغيب عن الفريق 
فترةً من الوقت بسبب إصابته بكسر 

في الكتف.
ا“  وذكر النادي، أن جيسلمان ”29 عامً

تعرَّض لإلصابة في الكتف اليسرى 
خالل مشاركته في املباراة التي انتهت 

بالفوز على فرايبورج 1ـ0 مطلع 
األسبوع اجلاري.

وتضم قائمة املصابني في يونيون 
برلني، صاحب املركز السابع في 

ا تايوو أونيي،  الدوري األملاني، أيضً
وشيرالدو بيكر، وأنتوني أوجا، 

املهاجمني.
أما ماكس كروز، املهاجم، فقد يشارك 

من جديد في املباراة أمام هوفنهامي، 
األحد املقبل، بعد أن عاد إلى قائمة 
الفريق عبر مباراة فرايبورج بعد 

غياب طويل.

الكتف

تغّيب جيسلامن

الرياض - الرياضية 

حطم روبرت ليفاندوفسيك، النجم البولندي، 
الرقم املسجل باسم راؤول جونزاليس، أسطورة 

ريال مدريد، وبات الهداف الثالث التاريخي لدوري 
أبطال أوروبا، خلف كريستيانو رونالدو، وليونيل 

مييس.
ا  وحقق فريق بايرن ميونيخ األملاني فوزًا عريضً

على التسيو اإليطالي، مضيفه، 4ـ1 في املباراة التي 

جمعتهما، أمس األول، ضمن ذهاب دور الـ 16 من 
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل مبكرًا عند 
الدقيقة التاسعة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، جنمه 

البولندي. وبذلك الهدف، وصل النجم البولندي إلى 
الهدف رقم 72 له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال 

أوروبا، ليحطم رقم راؤول جونزاليس، الذي سجل 71
ا في أعرق املسابقات األوروبية. هدفً

اعتىل املركز الثالث يف صدارة ترتيب 
الهدافني.. وينافس رونالدو ومييس

ليفاندوفسيك

يزيح 

راؤول

ليفاندوفسيك

يزيح 

راؤول

صورة التقطت أمس للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ االلماني االول لكرة القدم يحتفل بعد تسجيلة الهدف االول لفريقة امام التسيو والتي انتهت بفوز بايرن 4ـ1  ( الفرنسية )

لندن - األملانية 

كشف فريق سلتيك األسكتلندي األول لكرة 
القدم، أمس، عن استقالة نيل لينون من منصب 
مدرب الفريق عقب الهزمية أمام روس كاونتي 

0ـ1، األحد املاضي، وتأخره بفارق 18 نقطة 

خلف جالسجو رينجرز، بطل الدوري.
وتبدَّدت أمال سلتيك في التتويج للموسم العاشر 
على التوالي بلقب الدوري إثر هزميته أمام روس 

كاونتي، بينما حسم جالسجو رينجرز اللقب 

لصاحله للمرة األولى منذ عام 2011.
كذلك لم ينجح سلتيك في املوسم اجلاري 

في جتاوز دور اجملموعات لبطولة الدوري 
األوروبي، حيث حقق انتصارًا واحدًا فقط خالل 

مبارياته الست. وقال لينون في بيان، نشره 
ا صعبًا نظرًا لعوامل عدة.  النادي :“قضينا موسمً

بالطبع هذا أمر محبط ومخيب لآلمال للغاية 
أال نتمكَّن من الوصول إلى املستويات التي كنا 

عليها في وقت سابق“.

لينون

يغادر سلتيك

صورة التقطت أمس لسكوت براون العب فريق سلتيك اإلسكتلندي أثناء التدريبات الجماعية
(المركز اإلعالمي - سلتيك)  

مدريد - الفرنسية 

ا“، العب االرتكاز  يعود باو جاسول ”40 عامً
اإلسباني اخملضرم، إلى صفوف فريق 

برشلونة لكرة السلة، الذي شهد انطالقته 
ا، حتى نهاية املوسم اجلاري،  قبل 20 عامً
حسبما أعلن الالعب والنادي الكاتالوني 

أمس.
وأصدر برشلونة بيانًا، أكد 

فيه أن ”جاسول سيعود إلى 
برشلونة، وسيبقى حتى 

30 يونيو 2021“.

أما الالعب، فقال في 
حسابه في تويتر: 

”سعيدٌ جدًّا بالعودة 
إلى منزلي 

واالنخراط في صفوف فريق برشلونة 
لكرة السلة قريبًا. أريد وضع خبرتي 

حتت تصرف النادي في هذه الفترة 
احلاسمة من املوسم“. وكشفت 

الصحف اإلسبانية عن أن برشلونة، 
الذي كان يبحث عن العب 
ارتكاز طوال 

الصيف 
املاضي، تابع 

تعافي جاسول، 
فارع الطول 
”216 سم“، من كسر في 

ساقه، أبعده عن املالعب نحو 
عامني، قبل أن يعرض عليه 

االنضمام إلى صفوفه.

بعد 20 عاما..
جاسول يعود

اإلسباني اخملضرم، إلى صفوف فريق 
برشلونة لكرة السلة، الذي شهد انطالقته 
ا، حتى نهاية املوسم اجلاري،   عامً
حسبما أعلن الالعب والنادي الكاتالوني 

وأصدر برشلونة بيانًا، أكد 
فيه أن ”جاسول سيعود إلى 

برشلونة، وسيبقى حتى 

لكرة السلة قريبًا. أريد وضع خبرتي 
حتت تصرف النادي في هذه الفترة 

احلاسمة من املوسم“. وكشفت 
الصحف اإلسبانية عن أن برشلونة، 

الذي كان يبحث عن العب 
ارتكاز طوال 

الصيف 

فارع الطول 
”216 سم“، من كسر في 

ساقه، أبعده عن املالعب نحو 
عامني، قبل أن يعرض عليه 

االنضمام إلى صفوفه.
جاسول

الخرطوم - اإلملانية 

أخفق فريق الهالل السوداني 
األول لكرة القدم في حصد 
انتصاره األول في مرحلة 

اجملموعات في بطولة دوري 
أبطال إفريقيا لكرة القدم 

بسقوطه في فخ التعادل السلبي 
مع تي بي مازميبي، ضيفه، من 

الكونغو أمس، في اجلولة الثانية 
من مباريات اجملموعات الثانية 

في املسابقة القارية. 
ويعدُّ هذا التعادل السلبي 

الثالث في مواجهات الفريقني 
ا بعد تعادلي 2008 تاريخيًّ

في دور اجملموعات، و2015
في الدور ذاته. وبقي الهالل، 

الذي بلغ نهائي البطولة عامي 
1987 و1992، في قاع الترتيب 

برصيد نقطة واحدة، فيما احتل 
مازميبي، املركز الثاني برصيد 

نقطتني.

الهالل
ويت يب.. التعادل الثالث

صورة التقطت أمس لجيسي العب فريق الهالل السوداني 
خالل لقاء تي بي مازيمبي

(المركز اإلعالمي - الهالل السوداني)  

النرص يهدي الشباب 
صدارة مريحة

النرص مبَن حرض. كلامت كان يرددها 

األمري عبد الرحمن بن سعود، رحمه 

الله، وال تزال حتى يومنا الراهن 

شعاًرا، يالمس الواقع النرصاوي 

يف كل معرتك ريايض، خاصًة عندما 

يكون طرفه اآلخر الهالل.

ى خسارة من القادسية  فالنصر تلقَّ
في اجلولة قبل املاضية، لكنه رفضها 

من الهالل في اجلولة املاضية، على 
الرغم من الفوارق الكبيرة بني الهالل 

والقادسية، وعلى الرغم من أنه يعاني 
ا من نقص كبير ومؤثر في  أيضً

صفوفه، يتقدمهم حمد اهللا، وأتصوَّر 
أن العامل الرئيس وراء الفوز، كان 

اإلعداد النفسي اجليد، والروح القتالية 
التي لعب بها النصر، عكس الهالل، 

الذي ال أرى أن مشكلته فنية قدر ما هي 
نفسية، وهنا يأتي دور اإلدارة واجلهاز 

اإلداري. 
النصر بهذا الفوز قدَّم هدية على 

طبق من ذهب للشباب، الذي انفرد 
بالصدارة، مبتعدًا عن صاحب املركز 

الثاني بخمس نقاط، هي بواقعية وفي 
ظل التقلبات التي يشهدها دورينا، غير 
كافية لالطمئنان، ال سيما أن املتصدر 
نفسه جترَّع طعم اخلسارة على ملعبه 
من الفتح، ليعود بعد ذلك ويحقق فوزًا 

كبيرًا على األهلي، الذي خرج العباه 
السومة والعويس، ليردِّدا كلمات، يبدو 

أنه متفق عليها ”مهر الدوري“، وأرى 
أنهما بوصفهما ممثلني لالعبي األهلي، 
بحثا عن شماعة لتعليق اإلخفاق عليها، 

وهم جزءٌ منه وال أقول الكل.  
االحتاد، جار األهلي، لم يكن أحسن 

، حيث خذل جماهيره بعد عرض  حاالً
باهت، وخسارة غير متوقعة على أرضه 

أمام الفيصلي، ليفرط بفرصة ذهبية 
الحتالل املركز الثالث. لكن وبصراحة، 
إمكانات املدرب، وغياب املهاجم الفاعل، 
إضافة إلى افتقار الفريق لصانع لعب، 

ال تسمح بأكثر مما حققه االحتاد 
حتى اآلن. املهم احملافظة على توازن 

الفريق، وعدم السماح بانهيار املنظومة 
االحتادية، وهنا يأتي دور اإلدارة 

واجلهاز اإلداري، مع ضرورة البحث 
عن مدرب آخر في املوسم املقبل، 

وصانع لعب، ومهاجم حتى يصبح 
االحتاد مكتمل العناصر، ويستطيع 

املنافسة. 
ما سبق كان حول املقدمة، أما آخر 

الترتيب، فيشهد معارك حامية الوطيس، 
حيث جنح ضمك في فرض التعادل 

على مضيفه العني، والقادسية استطاع 
خطف نقطة من الباطن، وأعاد االتفاق 

فريق الفتح إلى اخلسارة، وخطف الرائد 
ثالث نقاط مهمة من أبها، الذي بات 

على بُعد نقطتني فقط من منطقة اخلطر، 
التي اتسعت دائرتها لتمتد من املؤخرة 

إلى املقدمة، فالرائد صاحب املركز 
الـ 14 لديه ”22“ نقطة، بينما االتفاق 

صاحب املركز اخلامس لديه ”30“ نقطة، 
وأجزم بأن املقبل أكثر شراسة وجماالً 

ا. وتشويقً

نبيه ساعاتي
@nabihsaaty

يبتعد بـ 18 نقطة
عن المركز األول

تبددت آماله في 
تحقيق لقب الدوري

لم يتجاوز دور المجموعات 
في الدوري األوروبي

سلتيك

اإلسكتلندي

قامئة أبرز هدايف دوري األبطال

البرتغالي
كريستيانو رونالدو

ا هدفً
135

الفرنسي
كريم بنزيمة

ا هدفً
69

األرجنتيني
ليونيل ميسي

ا هدفً
118

الهولندي
رود فان نيستلروي

ا هدفً
60

البولندي
روبرت ليفاندوفسكي

ا هدفً
72

األوكراني
أندريه شيفتشينكو

ا هدفً
59

اإلسباني
راؤول جونزاليس

ا هدفً
71

الفرنسي
تيري هنري

ا هدفً

51

www.arr iyad iyah .com



شتوتجارت - اإلملانية  تخوض 

نجمة التنس األسترالية آشلي بارتي، 
المصنفة األولى عالميًا، سباق 

بطولة بورش الكبرى في مدينة 
شتوتجارت األلمانية للمرة األولى 

في إبريل المقبل، حيث تقود ميدانًا 
مليًئا بالنجوم في بداية موسم 
المالعب الترابية األوروبية للعبة 

البيضاء. 
وأعلنت اللجنة المنظمة 

للبطولة أمس أن بارتي ستنضم 
إلى الرومانية سيمونا هاليب، 

المصنفة الثانية عالميًا، واليابانية 
ناومي أوساكا، المتوجة حديًثا 

ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
بطوالت “جراند سالم” األربع الكبرى 

هذا الموسم، والتي تحتل أيضًا 
المركز الثالث في التصنيف العالمي.

بورش   

تحتضن
باريت  

بارتي

برلني ـ األملانية  ذكر جمال 

موسياال، العب وسط بايرن 
ميونيخ األلماني، أمس، أنه قرَّر 

اللعب في المستقبل لمنتخب 
ألمانيا لكرة القدم بداًل من 

إنجلترا، بعد جلسة نقاش مع 
يواخيم لوف، مدرب المنتخب 

األلماني.
وأصبح الالعب، البالغ عمره 17 

عامًا، أصغر العب إنجليزي يسجل 
هدًفا في دوري أبطال أوروبا 

عندما هز الشباك مع بايرن خالل 
الفوز “4ـ1” على التسيو في 

ذهاب دور الستة عشر في دوري 
أبطال أوروبا أمس األول.

وبعد ساعات من اللقاء، أعلن 
موسياال قرار اختيار منتخب 

ألمانيا.

لوف 

يطلب 
موسياال

لوف

الرباط - رويرتز  أعلن فريق المغرب 

الفاسي، المنافس في دوري 
المحترفين المغربي لكرة القدم، 
انفصاله عن عبد اللطيف جريندو 

مدربه بالتراضي أمس.
وجاء االنفصال عن جريندو على 

الرغم من أن الفريق، العائد إلى دوري 
األضواء، يحتل المركز الخامس 

برصيد عشر نقاط من سبع مباريات.
كما أعلن سريع واد زم صاحب 

المركز قبل األخير انفصاله عن مدربه 
يوسف فرتوت بالتراضي بسبب تراجع 

النتائج.
وأوضح النادي أن االنفصال عن فرتوت 

جاء بالتراضي مع “تقديم الشكر 
للمدرب على ما قدمه من خدمات 

للفريق في الفترة الماضية”.

الفايس 

يستبعد 
جريندو

جريندو

أكد شكودران موستافي، مدافع فريق شالكة 
األملاني لكرة القدم، أنه ال يزال يثق في قدرة شالكة 

على تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، رغم أنه 

يحتل املركز األخير حالًيا بفارق تسع نقاط خلف 
أقرب مراكز البقاء في الدرجة األولى.

وقال موستافي، في مقابلة نشرها موقع نادي 
شالكة، أمس: “أعتقد أن النادي لديه القدرات الكافية 

لقلب األمور. لكننا بحاجة ملحة إلى النقاط. أمتنى 
أن نحسم البقاء في الدرجة األولى في النهاية”.

وكان موستافي، مدافع املنتخب األملاني السابق، 
انضم إلى شالكة في الشهر املاضي.

موستايف: واثق من البقاء
دوسلدورف ـ الـلامنية

يعتقد جرانيت تشاكا، العب وسط 
فريق أرسنال االجنليزي األول لكرة 

القدم، أن اإلساءات عبر اإلنترنت ضد 
الالعبني وعائالتهم ستقتل كرة القدم، 
حيث يرى أن اجلماهير التي استهدفته 
على مواقع التواصل االجتماعي ليست 

جماهير حقيقية للنادي.
وتعرض مجموعة من الالعبني إلساءات 

عبر اإلنترنت، وكشف تشاكا عن 
تعرضه هو وعائلته للعديد اإلساءات 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وساعد أرسنال العبه تشاكا على 
اجتياز الفترة الصعبة، لكن العب 

منتخب سويسرا قال “إن مثل هذه 
التصرفات تضر الرياضة وطالب 

السلطات بضرورة التدخل إليقاف هذه 
املشكلة”.

وأضاف تشاكا في مؤمتر صحافي، 
أمس: “يجب أن يتعلق األمر بي أنا 

فقط، أنا الشخص املوجود في امللعب، 
ال يجب أن يتعلق األمر بزوجتي أو 

بابنتي الصغيرة أو بعائلتي، لذا إذا أراد 
شخص انتقادي فال مشكلة وعليه أن 

ينتقدني أنا كشخص وكالعب”.
وتعرض تشاكا إلساءات من حسابات 
عديدة على مواقع التواصل االجتماعي 
وبعضها وصف نفسه بأنه من حاملي 

تذاكر أرسنال املوسمية.
وقال تشاكا: “يجب أن تفتح عينيك 

وتتابع هذا األمر باهتمام، ألني أعتقد 
أنك ستقتل كرة القدم بهذه الطريقة إذا 

حتدث الناس عن العب أو عائلته أو مثل 
هذه األمور”.

تشاكا:
اإلساءات قتلت كرة القدم

لندن - الفرنسية

صورة التقطت أمس لتشاكا العب فريق أرسنال األول لكرة القدم بجوار أرتيتا مدرب الفريق 
)المركز اإلعالمي - أرسنال( خالل التدريبات الجماعية  

الجنسية
سويرسي  

العمر

28 عامًا 

الرياض ـ سعد الفراج 

يتنافسان 32 فريًقا عىل لقب الدوري األورويب، اليوم، ضمن 
مباريات اإلياب، وتدخل 6 فرق من أندية الدوري اإلنجليزي 

واإليطايل منافسة فيام بينها لتحقيق الوصافة يف عدد البطوالت.
 حيث ميتلك كل منها 9 ألقاب متناصفني املركز الثاني، وتنفرد أندية إسبانيا 

بعدد البطوالت بـ 12 مرة، حقق منها إشبيلية 6 وأتلتيكو مدريد 3 وريال 
مدريد 2 وفالنسيا لقًبا واحًدا.  فيما تدخل أندية الدوري اإليطالي روما 

ونابولي وإسي ميالن املنافسة لتحقيق اللقب واالبتعاد في املركز الثاني 
وحيدة عن اإلجنليز، وإعادة اللقب الذي غاب عنها من 1999 بعد غياب 
22 عاًما. ويتصدر أكثر األندية اإليطالية حتقيًقا للقب إنتر ميالن بـ3، 

ويوفنتوس بالعدد ذاته، وبارما بلقلبني، وأخيرًا نابولي بلقب واحد.  وعلى 
صعيد األندية اإلجنليزية يتصدر ليفربول أكثر األندية حتقيًقا للقب بـ3، 

ويليه كل من توتنهام وتشيلسي بلقبني لكل منهما، وإيبسويتش تاون 
ومانشستر يونايتد بلقب يتيم لكل منهما. 

3 أندية تنافس اإلنجليز.. وتسعى إىل إعادة اللقب املفقود

الفرق اإليطالية 

تبحث عن الوصافة

صورة التقطت أمس للكرواتي أنتي ريبيتش العب فريق إي سي ميالن اإليطالي األول لكرة القدم يسدد كرة خالل التدريبات الجماعية ويظهر السويدي إبراهيموفيتش
)المركز اإلعالمي - ميالن(   

األندية اإليطالية 

 إسبانيا
12

 إنجلترا
9

إيطاليا
9

ألمانيا
6

سجل أبطال الدوري األورويب  

غابت 22 عامًا عن اللقب 

حلت وصيفة العام الماضي 

إنتر ميالن ويوفنتوس أكثر األندية بـ3 
بارما لقبان 
نابولي لقب

تشاكا 

المركز
العب وسط 

الطول

1.85
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يوروبا ليج  2020 - 2021

دور الـ 32 األخرية، الجولة األوىل - 25 فرباير

ليفركوزن   v  يونج بويز

باي أرينا
نتائج الجولة األوىل: 4-3

أضواء عىل املباراة

مواجهات

تعادل 0 فاز 1فاز 0

األداء

تسديدات نحو املرمى

تسديدات خارج املرمى

متريرات

رضبات ركنية

حيازة الكرة     

إحصائيات الجولة األوىل

أهداف له / عليه

نتائج الجلولة األوىلاملباريات

توتنهام إنجلرتا

أياكس هولندا

شاختار دونيتسك أوكرانيا

نابويل إيطاليا

هوفنهايم أملانيا

فياريال إسبانيا

رينجرز إسكتلندا

أرسنال إنجلرتا

يب أس يف أيندهوفن هولندا

دينامو زغرب كرواتيا

روما إيطاليا

ليسرت سيتي إنجلرتا

إيه يس ميالن إيطاليا

مانشسرت يونايتد إنجلرتا

كلوب بروج بلجيكا

ليفركوزن

أرسنال

هوفنهايم

بنفيكا

توتنهام

ولفسربج النمسا

لوسك ليل فرنسا

مكايب تل أبيب الدولة العربية

غرناطة إسبانيا

مولدي الرنويج

سالزبورج النمسا

رويال أنتويرب بلجيكا

بنفيكا الربتغال

أوملبياكوس اليونان

كراسنودار روسيا

سبورتينج براغا الربتغال

سالفيا براغ جمهورية التشيك

ريد ستار رصبيا

ريال سوسيداد إسبانيا

دينامو كييف أوكرانيا

24 فرباير

مهرجان األهداف: سجلت الفرق 59 هدفاً يف مباريات الجولة األوىل - 

رقم قيايس يف يوروبا ليج ليوم مباراة إقصايئ واحد - مام يهدد 
أكرث األهداف يف يوروبا ليج،الرقم القيايس العام من األخداف يف دور الـ 32 عرب كلتا الجولتني معا

2021 - 2020

95: عىل األكرث (2020)66: عىل األقل (2013)

أهداف يف دور الـ 32 األخرية منذ 2009 - 2010

ليون بييل

موهبة ليفركوزن يهدف
لتشجيع العودة ضد
 يونج بويز بعد الفوز
بسبعة أهداف مثرية
يف الجولة األوىل

UEFA, Gracenote :الصور: جتياملصدر
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جدة ـ الرياضية

أعلنت الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية “سدافكو”، حتقيق 
منو سليم في صافي األرباح بنسبة 13 في املئة على الرغم من التحديات 

العديدة.
وتواصل سدافكو توسيع نطاق حضورها في 

السوق في قطاع منتجات اآليس كرمي التي حققت 
مبيعاتها منًوا بنسبة 18 في املئة متاشًيا مع خطط 
التوسع االستراتيجي لهذه الفئة. كما منت مبيعات 
معجون الطماطم بنسبة 4 في املئة مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام السابق.
وشهد إجمالي اإليرادات لفترة الثالثة أشهر املنتهية 

في 31 ديسمبر تراجًعا بنسبة 1.3 في املئة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام السابق.

سدافكو 

تحقق منوا قويا يف املبيعات 
الرياض - الرياضية

قررت األمانة العامة جمللس الضمان الصحي التعاوني متديد فترة عمل 
مركز االتصال لتصبح طوال األسبوع، مبا في ذلك يوم اجلمعة، من أجل 

استقبال مكاملات العمالء الهاتفية.
ويسعى اجمللس من خالل متديد فترة عمل مركز 
االتصال إلى تعزيز خدمة املستفيدين، ومتكينهم 

من احلصول على التغطية واحلماية الكاملتني، حيث 
إن املركز يخدم بشكل رئيس املؤمن لهم من خالل 

الرد على استفساراتهم، والتعامل معها بحسب 
اآللية والنظام املتبع.  ويدرس اجمللس زيادة اللغات 
في مركز االتصال إلى خمس لغات، خاصة وأن 70 

في املئة من املؤمن لهم في نظام التأمني الصحي 
اخلاص غير سعوديني.

مجلس الضامن الصحي

ُيفّعل مركز االتصال طوال األسبوع

الخميس 13 رجب 1442هـ
25.02.2021 العدد 12202

جدة ـ الرياضية

تواصل شركة اجلبر التجارية، وكالء 
سيارات كيا موتورز في السعودية، التزامها 

باستراتيجيتها القائمة على تقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئها بشكل 

دائم، خاصًة فيما يتعلق بخدمات 
ما بعد البيع، واستمرارًا لهذا 

النهج، أطلقت الشركة أخيرًا حملة 
“نحن نهتم”، التي تقدم خدمات 

الصيانة بخصومات مميزة، 
إضافة إلى تقدمي هدية مجانية 

للعمالء طيلة فترة احلملة، التي انطلقت 
منتصف فبراير اجلاري وتستمر حتى نهاية 

مارس املقبل في جميع مراكز صيانة كيا 
اجلبر في البالد.

وتتضمن حملة “نحن نهتم” خصًما بنسبة 
20 في املئة على أجور الصيانة 

وقيمة قطع الغيار، مع تقدمي 
لترين من الزيت احملرك للعمالء 

املستفيدين من احلملة، التي 
تشمل سيارات موديالت 2019 

و2020 و2021. وعن احلملة، قال 
وائل بغدادي، الرئيس التنفيذي 
للعمليات في الشركة: “نحرص 

في شركة اجلبر التجارية على أن نكون على 
تواصل مستمر مع عمالئنا”.

اآلن في األسواق www.sayidaty.netsayidaty.net sayidatynet sayidaty
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نصائح التغذية الصحية لمصابي
 »كوفيد - 19« والمتعافين منه

عالم الفن:

هند صبري تتّوج بوسام الفنون 
واآلداب الفرنسي

روجينا تحتفل بأول بطولة مطلقة لها

محمد رباط: أسعى أن أقدم الفن الذي 
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 أنوثة ناعمة 
في صيحات األزياء

إطالالت ماكياج 
رومانسية

مفقودات.. مفقودات

يعلن / خليفة احمد 
البوزيدي تونسي اجلنسية 

عن فقدان شهادة دراسية 
 SCHOOLـHIGH SCHOOL

DIPLOMA LEAVIN CERTIFI-

CATE باسم / رمزي خليفة 

احمد البوزيدي والصادرة 
من مدارس الشرق االوسط 

العاملية بالرياض يرجى ممن 
يجدها تسليمها ملصدرها 

او جوال 0505452693 
مشكورا .

يعلن / سعيد عبد العزيز 
الصقر عن فقدان رخصة 

بلدية – نشاط جتاري باسم 
/ مؤسسة سعيد عبد 

العزيز الصقر للمقاوالت 

العامة رقم 3056ـ 1428هـ 
والصادرة في 21ـ9ـ1428 

هـ يرجى ممن يجدها 
تسليمها ملصدرها مشكورا .

يعلن / منير مير محمد 
يونس االفغاني اجلنسية 

عن فقدان جواز سفره رقم  
O 2369151والصادر في 

13ـ9ـ2017م يرجى ممن 

يجده تسليمه للقنصلية 
االفغانية بجدة او جوال 
0544585400 مشكورا .

يعلن / عصام عيد عويضه 
االحمدي سجل مدني 

1015033887 عن فقدان 

واسطة بحرية صادرة من 
حرس احلدود قيادة منطقة 

مكة املكرمة يرجى ممن 

يجدها تسليمها ملصدرها 
مشكورا .

يعلن / عبد احلافظ صالج 
محمد الشرفي ميني 

اجلنسية عن فقدان جواز 
سفره رقم 06041545 

والصادر من عدن يرجى 
ممن يجده تسليمه للقنصلية 

اليمنية بجدة مشكورا .

يعلن / محي الدين محمد 
محمد اللذع ميني اجلنسية 

عن فقدان جواز سفره 
رقم 06717249 والصادر 
من جدة يرجى ممن يجده 
تسليمه للقنصلية اليمنية 

بجدة مشكورا .

يعلن / حسني جعفر 

العيسى سجل مدني 
1075962629 عن فقدان 

رخصة بلدية ورشة 
سيارات رقم 648ـ2ـ1431 

هـ وتاريخ 5ـ2ـ1439هـ 
وكذالك فقدان رخصة 
بلدية باسم / ورشة 
املنيوم وحدادة رقم 

12ـ26ـ1431هـ وتاريخ 

24ـ2ـ1439هـ يرجى 

ممن يجدهما تسليمهما 
ملصدريهما او جوال 

0508170008 مشكورا .

يعلن / انيس بن صالح 
ال شنوي سجل مدني 

1018883866 عن فقدان 

كرت تشغيل سيارة 
مرسديس موديل 1995م 

رقم اللوحة أ ر ق 1702 

يرجى ممن يجدها 
تسليمها ملصدرها او جوال 

0560881122 مشكورا .

 KALIM ULLAH/ يعلن
MIR AHMED بنجالديشي 

اجلنسية عن فقدان جواز 
 BK 0965230 سفر رقم

يرجى ممن يجده تسليمه 
ملصدره مشكورا .

يعلن / جليل فايال بيدي 
كاكال هندي اجلنسية عن 
 H فقدان جواز سفر رقم
2610384 والصادر من 

جدة في 16ـ3ـ2009م 
يرجى ممن يجده تسليمه 

ملصدره مشكورا .

يعلن / شاه نور هندي 

اجلنسية عن فقدان جواز 
 U 0689545 سفر رقم
والصادر من جدة في 

4ـ12ـ2019م يرجى ممن 

يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

يعلن / علي شاد احمد 
هندي اجلنسية عن 

 N فقدان جواز سفر رقم
4626125 والصادر من 

الهند في 28ـ10ـ2015م 
يرجى ممن يجده تسليمه 

ملصدره مشكورا .

يعلن / نفاس فاك كيان 
هندي اجلنسية عن 

 H فقدان جواز سفر رقم
6174943 والصادر من 

الهند في 16ـ9ـ2019م 

يرجى ممن يجده تسليمه 
ملصدره مشكورا .

يعلن / سيد شهاب الدين 
هندي اجلنسية عن فقدان 

 P 5961117 جواز سفر رقم
والصادر من الهند في 
16ـ11ـ2016م يرجى 

ممن يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

تعلن / مؤسسة عمر عبد 
اهلل علي الصيعري للذهب 

واجملوهرات عن فقدان 
رخصة بيع وشراء املعادن 
الثمينة واالحجار الكرمية 

رقم 40302752ـ11 
والصادرة من فرع وزارة 
التجارة بجدة يرجى ممن 
يجدها تسليمها ملصدرها 

مشكورا .

 MOHAMMED / يعلن
ASHAROT ALI بنجالديشي 

اجلنسية عن فقدان جواز 
 BR 0003856 سفر رقم

يرجى ممن يجده تسليمه 
ملصدره مشكورا .

 MAHABUB ALAM / يعلن
بنجالديشي اجلنسية عن 
 AG فقدان جواز سفر رقم

3445154 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

 SIRAJ ISLAM / يعلن
بنجالديشي اجلنسية عن 
 BK فقدان جواز سفر رقم

0141367 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

الرياض
0504330404

الدمام
0502964436

جدة
0502252794

مكة
0503529765 املبوبة

الرياض ـ الرياضية

متكنت موبايلي من حتقيق صافي ربح للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2020م، حيث سجلت الشركة 

في العام 2020م صافي ربح قدره 783 مليون ريال 

سعودي مقارنة مع صافي ربح قدره 31 مليون ريال 
سعودي للعام املالي 2019م.  فقد متكنت موبايلي 

من رفع إيراداتها في العام املالي 2020م، حيث بلغت 
14.046 مليون ريال سعودي باملقارنة مع 13.450 

مليون ريال سعودي في العام السابق بارتفاع قدره 
4.4 في املئة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى منو مبيعات 

البيانات ومنو مبيعات قطاع األعمال ومبيعات اجلملة 
إضافة إلى زيادة وحتسن نوعية قاعدة العمالء.

نتائج موباييل السنوية تتجاوز توقعات املحللني

 كيا الجرب

تطلق حملة »نحن نهتم«
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