




الرياض ـ بندر العتيبي

أصدر مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أمس، 
قرارًا بتعيني آنثوني بانرجي خبيرًا للتسويق 
ومستشارًا جمللس اإلدارة لشؤون التسويق 

واالستثمار، وذلك خلًفا ملشعل السفاعي، مدير 
االستثمار السابق، والذي سبق أن أعلن رحيله 

رسمًيا عن منصبه في النادي.
وسبق آلنثوني العمل كمدير للتسويق والشراكات 

في نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي ملدة 8 أعوام.
وكان السفاعي  قدر أشار إلى أنه تشرف بخدمة 
النصر األعوام املاضية، وجاءت الفرصة من أجل 
الترّجل ليعود كما كان إلى املدرج كداعم ومؤازر.

بانرجي يتوىل حقيبة التسويق

الرياض ـ بندر العتيبي

أبلغت “الرياضية” مصادر خاصة، أن اإلسباين رامون كوجات، الجرَّاح 
العاملي، سيحدد مدى احتياج األرجنتيني بيتي مارتينيز، العب فريق 

النرص األول لكرة القدم، يف إصابته الحالية، إما بالكشف عرب األشعة أو 
اللجوء إىل املنظار، عىل أن يتم تحديد فرتة التأهيل التي سيخضع لها 

الالعب خالل الفرتة املقبلة، واملدة املتوقعة لعودته إىل مشاركة 
زمالئه الالعبني يف التدريبات الجامعية.

وبيَّنت املصادر ذاتها، أن الفحص األولي الذي خضع له مارتينيز مع طبيب النادي 

بنيَّ وجود متدد في الوتر اخللفي للركبة، وحاجته إلى العالج ملدة أقصاها 10 
أيام، وعقب ذلك بأسبوع شعر الالعب بآالم في موضع اإلصابة نفسها، وأجرى 

كشًفا طبًيا ثانًيا ومت تشخيصه بأنه متزق من الدرجة األولى في عضلة الساق 
اخللفية، وقُدِّرت فترة غيابه حينها بثالثة أسابيع أخرى.

وأشارت املصادر ذاتها إلى أنه قبل 10 أيام مضت مت إرسال تقارير طبية لطبيبه 
اخلاص في األرجنتني واتفق مع طبيب النادي على أن يخضع الالعب لفترة 

تأهيل ملدة 6 أسابيع. وكان نادي النصر أعلن أمس وصول مارتينيز، إلى 
إسبانيا، لعرض إصابته على اجلرَّاح رامون كوجات، بهدف حتديد 

خطته العالجية وبرنامجه التأهيلي. وتعرض مارتينيز إلى إصابة في مباراة 
النصر واألهلي، ضمن منافسات اجلولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان 

للمحترفني، انتهت بفوز النصر بهدفني مقابل هدف. ويُعد كوجات من أشهر 
جراحي العظام العامليني، وسبق له عالج أكثر من العب في برشلونة في مقدمتهم 

األرجنتيني ليونيل ميسي، ومن الالعبني السابقني بيبي جوارديوال، وتشافي، 
وإنيستا، وسواريز، وبويول، وإليكسس سانشيز، وديفيد فيا.

كما عالج الطبيب الشهير العبي مانشستر سيتي دي بروين، وديفيد سيلفا، 
وميندي، والبروتا.

الالعب وصل إسبانيا وجّراح العظام يكشف خطته التأهيلية

أشعة أو منظار..

بيتيكوجات يحدد احتياج بيتي

األحساء ـ عادل الدحيالن

جددت إدارة نادي الفتح عقد 
ماجد كنبة، العب الفريق األول 

لكرة القدم، ملدة عامني، وذلك 
بناء على التوصية التي قدمها 
البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب 
الفريق، نظير املستويات التي 

قدمها الالعب مع الفريق 
املوسمني املاضيني. 

من جانبها، قدمت إدارة النادي 
 F16 شكرها وتقديرها لشركة

للتعاقدات واخلدمات الرياضية 
على تعاملها في إمتام جتديد عقد 

الالعب.
من جهته، أبدى كنبة سعادته 

بالتجديد، مؤكًدا أن الثقة الكبيرة 
التي وضعها اجلهاز الفني 

بالتوصية للتجديد معه تشكل 
دافًعا له من أجل بذل مزيد من 

اجلهد إلسعاد جماهير الفتح 
الوفية، مقدًما شكره وتقديره 

إلدارة النادي لسعيها الدائم في 
استقرار الفريق وتوفير كل سبل 

النجاح لالعبني.

الفتح

يجدد عقد كنبة موسمني

صورة التقطت أمس لماجد كنبة العب فريق الفتح يحمل 
قميص الفريق عقب مراسم تجديد العقد وبجانبه مشاري 

)المركز اإلعالمي ـ الفتح( السعدون عضو مجلس اإلدارة 

كواالملبور ـ األملانية

كشف االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، عن أن 
شركة الرياضة السعودية التي فازت بحقوق بث 
البطوالت اآلسيوية داخل السعودية ملدة 4 أعوام 
حتى عام 2024، ستعرض املباريات عبر قنوات 

األقمار االصطناعية في الربع األخير من عام 
2021، وفًقا لالتفاق بني الطرفني، مشيرة إلى أن 

الشركة السعودية حالًيا تعرض املباريات مبدئًيا 
من خالل منصتها للبث املباشر على اإلنترنت 

“GSA LIVE”. وبنيَّ نضال بحران، املتحدث الرسمي 
لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم، أن االحتاد القاري 

وعلى امتداد الشهور املاضية، وقع العديد من 
اتفاقيات البث التلفزيوني في مختلف دول القارة 

اآلسيوية، وجتاوزت االتفاقيات حدود القارة 
اآلسيوية إلى القارة األوروبية عبر العديد من 

االتفاقيات غير املسبوقة مع العديد من شبكات 
التلفزيون العاملية، األمر الذي يشكل جناًحا 

تسويقًيا الفًتا لالحتاد القاري الذي جنح بالوصول 
ببطوالته ومسابقاته إلى مناطق جغرافية جديدة.

اآلسيوي:

السعودية تبث البطوالت فضائيا

صورة التقطت أمس لسلطان مندش العب فريق األهلي يراقب إدميلسون جونيور العب 
الدحيل القطري في إحدى مباريات دوري أبطال آسيا التي تستضيف السعودية 3 مجموعات 

)المركز اإلعالمي ـ االتحاد اآلسيوي( منها 

بريدة ـ الرياضية

أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن سبب استبعاد 
عقيل بلغيث، العب فريق الرائد األول لكرة القدم، من قبل 

البلجيكي بيسنيك هاسي، مدرب الفريق، من قائمة الالعبني 
املغادرين إلى اخلبر ملواجهة القادسية املاضية، التي كسبها 
الفريق 1ـ0 ضمن منافسات اجلولة الـ26 من دوري كأس 

محمد بن سلمان للمحترفني، تعود إلى 
الوعكة الصحية املفاجئة التي تعرض 

لها الالعب قبل املغادرة.
وأشارت املصادر ذاتها إلى أن الوعكة 

التي تعرض لها عقيل أجبرته على 
الدخول إلى املستشفى، ومت عمل 

التحاليل الالزمة للتأكد من التشخيص. 
وكان هاسي، مدرب الفريق، قد منح 
الالعبني إجازة بعد الفوز في املباراة 

املاضية، على أن يعود اجلميع إلى 
التدريبات في الـ 27 من إبريل اجلاري.

وعكة

تغّيب بلغيث

بلغيث

الدمام ـ حسني الخيواين

منح التونسي يوسف املناعي العبي فريق القادسية األول لكرة 
القدم راحة ملدة 48 ساعة، على أن يعود  اجلميع ألداء التدريبات 

مساء اليوم على ملعب النادي في متام الساعة العاشرة مساء. 
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن يوسف املناعي، 

مدرب الفريق، رفض فكرة تنظيم معسكر داخلي لالعبني، معلاًل 
موقفه بأن الوضع اآلن مختلف في شهر رمضان، ومن الصعب 
عمل معسكر مغلق في هذه الفترة، مفضاًل وضع برنامج يعتمد 
على التمارين اليومية في ملعب النادي فقط بهدف زيادة املعدل 

اللياقي لالعبني ومعاجلة املصابني.

املناعي

يرفض معسكر القادسية

تمدد في الوتر 
الخلفي للركبة

تمزق من الدرجة األولى في 
عضلة الساق

الطبيب المعالج:
رامون كوجات

االحتياج:
األشعة أو اللجوء إلى المنظار

التشخيص:
لم يتحدد

فترة التاهيل المتوقعة: 
6 أسابيع إصابة بيتي مارتينيز

تجديد عقد ماجد كنبة

المدة:
عامين

السبب: توصية 
من مدرب الفريق

وكيل أعمال الالعب: 

F16 للتعاقدات

اتفاقيات االتحاد اآلسيوي

وقع مع 34 دولة 
للبث التلفزيوني

أبرز الدول: إسبانيا وألمانيا وروسيا 
البيضاء وأوكرانيا وسويسرا والسويد

أكبر عملية بيع بتاريخه شملت 
ألول مرة دواًل أوروبية

اتفاقيات مع الدول اآلسيوية: السعودية 
وكمبوديا وفيتنام وأوزبكستان

أرقام عقيل بلغيث يف الدوري

لعب
16

تشتيت
27

منع تسديد
3

قطع
18

افتكاك
%77

التحامات
%60

أهداف
1

خالل مشاركته األولى في تدريبات فريقه بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي وانتهاء مراحل صورة التقطت أمس لخالد الغامدي، مدافع فريق الشباب األول لكرة القدم، 
)المركز اإلعالمي ـ الشباب( التأهيل حيث سيدخل في برنامج لياقي من أجل زيادة معدله اللياقي 

الرياض ـ سعد الفراج

شارك خالد الغامدي، مدافع فريق الشباب األول لكرة 
القدم، في تدريبات فريقه اجلماعية للمرة األولى بعد 

عودته من اإلصابة التي حلقت به بقطع كامل في الرباط 
الصليبي وقطع في الغضروف للركبة. وحلقت اإلصابة 

بالغامدي في مواجهة الشباب والرائد ضمن مباريات 
اجلولة الـ 2 قبل 178 يوًما.   

يذكر أن الغامدي وقَّع عقًدا 
مع نادي الشباب لتمثيل 
الفريق األول ملدة ثالثة 

أعوام قادًما من الفيصلي.

بعد 178 يوما.. 

الغامدي يعود
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01
تعريف مخترص لشخصيتك وهوياتك.. 

ماذا تقولني فيه؟

أنا إنسانة بسيطة جًدا، أحب األشخاص 
الطبيعيني، محبة للحياة وأكره التكلف جًدا.. 

أما بالنسبة إلى هواياتي فهي كثيرة لكني 
أحب التصوير جًدا، فالكاميرا دائًما معي 

في كل مكان وحريصة على التقاط صورة 
لنفسي فيها ألني أحب االحتفاظ بذكرياتي 

واسترجاعها. 

02
هل أنت معتزة بنفسك مبا يكفي.. 

أم أنك نادمة ومتحرسة عىل خطوات 

كثرية؟

احلمد هلل حتى اآلن لم أقدم ما أندم عليه فأنا 
راضية متاًما عن خطواتي السابقة وسوف 

أحرص على أن أظل هكذا حتى ال يتسلل إلى 
قلبي هذا الشعور. 

03
كيف تتعاملني مع الذين يرونك مغرورة 

ونرجسية ومتعالية؟

لم أمر بهذا الشعور لذلك لم أتعامل مع 
أشخاص ينظرون إليَّ بهذه الصورة، فاحلمد 

هلل كما سبق أن ذكرت أنا إنسانة بسيطة 
محبة لكل من حولي فلم يتهمني أحد بالغرور 

أو التعالي. 

04
ومباذا تتميزين عن بقية خلق الله؟

ربنا خلق كل إنسان وفيه ميزة كلنا مميزين 
ولكني أري أن فني هو امليزة التي أمتتع بها 

كمي سليم فقد منحتني حب الناس وهو 
شيء غالي جدا ال يقدر بثمن 

05
حينام يتم تصنيف الناس بأخالقهم أو 

ممتلكاتهم أو تاريخهم وماضيهم.. أنت 

ببساطة تحبني أن يراك أو يصنفك الناس؟

املمتلكات زائلة لكن األخالق والسيرة احلسنة 
هي التي تصنع تاريخ األشخاص، فاإلنسان 
اخللوق احملب لغيره يترك أثرًا طيًبا فيما هم 

حوله. 

06
التشجيع حق عاطفي ودافع شخيص 

ورغبة معنوية.. فريقك الذي تحبينه حًبا 

جاًم هل يشبع هذه املتطلبات؟ 

جًدا فشقيقاتي دانا وميس وداليا ووالدتي 
هن فريقي الداعم لي ودائًما ما مينحنني هذه 

املشاعر. 

07
من هو الالعب الوحيد عرب تاريخ كرة 

القدم الذي مل يخذلك أبًدا وتدنني له 

بالحب والفرح؟

احلقيقة الالعب محمد صالح هو الالعب الذي 
يسعد املاليني دائًما.  

08
برأيك ماذا تغري يف الرياضة بوجه عام.. 

وماذا يجب أن يتغري؟ 

أنا لست متخصصة في الرياضة لكني أرى 
أنه أصبح هناك اهتمام عربي مبختلف أنواع 

الرياضة ولم يعد التركيز على كرة القدم فقط. 

09
هناك ثلة قليلة تكره كرة القدم 

وتحاربها.. ما هي رسالتك الرقيقة 

إليهم؟

بالعكس كل أصدقائي واملقربني مني 
يعشقون كرة القدم وال أعتقد أن هناك من ال 

يحب كرة القدم.   

10
استحوذت السعودية عىل استضافة 

أهم سباقات السيارات يف العامل.. 

كيف تابعت منافساتها وأخبارها 

والتفاعل الدويل معها؟

احلقيقة حتية إعزاز وتقدير؛ فاململكة العربية 
السعودية حققت أخيرًا خطوات مهمة على كل 

األصعدة الرياضية والفنية والسياحية وهو 
أمر ملموس جًدا للجميع ومن خاللكم أوجه 

للقيادة املستنيرة كل التحية واألمنيات باملزيد 
من التقدم والتوفيق.   

11
هل أنت أحد الذين يرون السوشال ميديا 

نوًعا من اإلعالم الجديد.. أم هي مجرد 

تطبيقات فرضتها التقنية وملحقاتها؟

السوشال ميديا مهمة جًدا في حياة الفنان 
ويجب أال يتخلى عنها، فهي جتعله على 
تواصل دائم مع جمهوره فهي نوع من 

اإلعالم اجلديد ونافذة للتواصل املباشر بني 
الفنان وجمهوره من دون وسائط. 

 

12
لو وجدت نفسك يف صباح الغد مديرًة 

لقناة تلفزيونية.. ماذا ستغريين يف 

برامجها.. وماذا ستقولني للعاملني يف 

االجتامع األول؟

سوف أحرص على تقدمي برامج تبث األمل 
للناس مبختلف فئاتها وهو ما سأدعو 

العاملني في االجتماع األول على االلتزام به 
ومبصداقية ما يقدمون.  

13
أولئك املدمنون عىل قراءة الكتب.. 

كيف تنظر إليهم.. ومن هو كاتبك 

املفضل؟

القراءة تنير العقول وترهف احلس؛ فالنظرة 
دائًما لهم نظرة احترام، والكاتب املفضل هو 
يوسف إدريس فأجد نفسي بطلة الكثير من 

رواياته. 

14
ماذا ينقص املثقف حتى يتواءم مع 

إيقاع الحياة بال تعقيدات أو خروج عن 

املألوف؟

املثقف دائًما ما يبحث عن األفضل في كل 
شيء، بالعكس أنا أراه الشخص املتوائم متاًما 

مع إيقاع احلياة.

15
فقدت الصحافة حول العامل بريقها 

وقوتها ونفوذها.. هل لديك نصيحة 

قوية تعيدها قبل فوات األوان؟

الصراحة واألمانة في الكلمة ألن القلم سالح 
إذا لم نحسن استخدامه فقد يصيب أناًسا 

كثيرين بال ذنب.

16
الفن جزء من حياة الناس.. أي فن 

يستهوي روحك ويغازل ذائقتك؟

الفن ال يتجزأ؛ فالتمثيل والرسم واملوسيقى 
جميعها غذاء للروح وال تستطيع الروح أن 

حتيا بجزء دون اآلخر. 

17
لو امتلكت رشكة إنتاج فني.. فام هو 

املرشوع الذي ترينه يعرب عن رؤيتك 

وتطلعاتك؟ 

أمتنى تقدمي عمل فني استعراضي كبير 
يجمع بني التمثيل والغناء واالستعراض. 

18
الفن اإلنساين.. تطور مع التقنية 

املتسارعة أم تورط مع أمزجة الجيل 

الجديد؟

الفن هو لسان حال اجملتمع الذي يعيش فيه 
فال ميكن الفصل بني الفن واجملتمع بكل 

فئاته وطوائفه. 

19
السينام هزمت الدراسات والتوقعات.. 

وظلت صامدة.. تنمو وتزدهر ومتيش 

بخطى واثقة.. ما الرس الكبري وراء 

قوتها الطاغية؟

السينما هي عالم السحر واخللود؛ السحر 
للجمهور واخللود للفنان فلها بريق خاص 

بها ال ينافسها فيه املسرح أو الدراما 
التليفزيونية وهو مصدر قوتها وصمودها. 

20
حلمك وأمنيتك الكبرية.. ما هي.. وكم 

تبقى من الزمن لرتاها ماثلة أمام 

عينيك؟

أشعر بأنني في بداية مشواري الفني 
فأحالمي وأهدافي كثيرة وحتتاج إلى 

أعوام طويلة لتحقيقها؛ أحلم ببطولة 
أفالم رومانسية كـأفالم فاتن حمامة 

وشادية وأشعر بأن اجلمهور يشتاق لهذه 
النوعية من األعمال كما أمتنى تقدمي عمل 

استعراضي كبير. 

21
الدنيا بكل تقلباتها وعطاياها 

وصدودها.. ماذا منحتك وماذا أخذت 

منك؟

منحتني الكثير ولم تأخذ مني شيًئا 
فأصبحت أقوى في مواجهة ضغوط العمل 

واحلياة وضعيفة أمام صورة طفل يتألم 
وفى كل احلاالت أنا متفائلة للغد وواثقة أنه 

سيكون أفضل. 

22
املال زينة الحياة الدنيا.. إىل أي 

مدى ترين نفسك مقتدرة وثرية 

وصاحبة رصيد يكفيك رش نوائب الدهر؟ 

لدي قناعة شديدة أنه ال يوجد شيء مينع 
ما هو مقدر حتى لو امتلكت أموال العالم. 

23
السعادة التي يتحدث عنها املرتاحون 

املرتفون.. هل سبق لك تجربتها 

وكيف تعايشت معها؟

السعادة هي شيء نسبي يختلف من 
شخص إلى آخر فما أراه أنا قمة السعادة 

رمبا ترينه أنت غير ذلك فال أقيس سعادتي 
بسعادة غيري أبًدا وأنا شخصًيا تسعدني 
املشاعر الصادقة وال عالقة للسعادة لدي 

باملال على اإلطالق. 

24
أين تستشعرين الهدوء والطأمنينة 

والسكون.. مع من وما هو املكان؟

مع والدتي وشقيقاتي وابنتي فعندما أكون 
بأحضان عائلتي فكل مكان معهم جنة. 

25
من هم أصدقاؤك املقربون الذين ال 

تستقيم الدنيا بغيابهم وزوالهم؟

لدي بعض الصداقات من خارج الوسط الفني 
وأنا اعتز بهم جًدا فهم أصدقاء من الدراسة 

وما زالت صداقتنا قائمة حتى اليوم. 

26
جائحة كورونا غريت الدنيا.. ماذا تغري 

يف حياتك أنت بعد الجائحة؟ 

أصبحت أطبق اإلجراءات االحترازية للوقاية 
من كورونا طوال الوقت وأحاول قدر اإلمكان 

االبتعاد عن التجمعات خاصة خلوفي على 
والدتي وابنتي فبعد إصابة ميس ودانا 

أصبحت أكثر حرًصا وأدعو اجلميع إلى 
اتخاذ حذرهم الشديد باتباع كل اإلجراءات 

االحترازية حتى يتم جتاوز هذه الفترة 
بسالم.

27
لو فرضت الجائحة نفسها واستمرت 

ألعوام طوال - ال سمح الله-.. فهل 

لديك ما تقرتحينه إلنقاذ البرشية؟

العلم في تطور مستمر والعلماء يعملون 
في املعامل ليل نهار حتى ال تستمر كورونا 

طوياًل وهو ما نأمله جميًعا. 

28
ماذا قلت يف نفسك حينام عرفت أن 

صديقك أو قريبك أصيب بكورونا؟

شعرت باخلوف الشديد على شقيقاتي دانا 
وميس فكنت أدعو لهما ليل نهار حتى تعافيتا 

منها متاًما واحلمد هلل. 

29
ما رسالتك التي توجهينها لوزير الصحة 

وفريقه والجيش األبيض والعاملني 

يف املجال الطبي وكل املحاربني يف 

معركة كورونا؟

كل التحية واالعتزاز جملهوداتكم فأنتم خط 
الدفاع األول عن البشرية ونحن جميًعا 

نقدر ما تقدمونه لإلنسانية فلكم كل التحية 
واالحترام والتقدير. 

30
حينام تتفحصني أعني الناس يف الشارع 

بعد ارتداء الكاممات.. ماذا يجول يف 

خاطرك؟

أمتنى أن تنتهي حالة الرعب والفزع التي 
يعيشها الناس بسبب هذا الفيروس. 
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رحلة العمر القصري فيها أوراق كثرية مل 
تتكشف حتى اآلن.. وهذه رحلة رسيعة من 

األسئلة واإلجابات أنتجتها مواقف الدنيا، 
نضعها كل يوم بعد لقاء أحد الوجوه البارزة 
يف مختلف مجاالت العطاء واإلبداع.. رحلة ال 
تتوقف طوال شهر الصيام.. وضيفتنا اليوم 

مي سليم الفنانة االردنية.

حوار: حنان الهمرشي

 أحلم بامليش

عىل خطى فاتن حاممة

املشاعر الصادقة 

تسعدين

السينام ساحرة..

وأطارد الصور يف كل مكان

مي سليم
ممثلة ومغنية أردنية

أعاملها

 مواليد 6 نوفمبر

1983

مسلسل
“حواديت الشانزبيزية”

مسلسل 
“عزمي وأشجان”

مسلسل
“لحم غزال”

مسلسل
“الكهف”

مسلسل
“نصيبي وقسمتك”

مسلسل 
“األب الروحي”

مسلسل
“ضربة معلم”

مسلسل
“الرحلة”

مسلسل
“عوالم خفية”

مسلسل
“اختيار إجباري”

مسلسل
“خيط حرير”

لها ابنة وحيدة لي لي
مكان الميالد أبو ظبي باإلمارات

2019

2018

2021

2018

2017

2017

2020

2018

2018

2017

2020

مي سليم:
محمد صالح ُيفرحني

الفنانة األردنية توجه رسالة 
إىل كارهي كرة القدم

 أعّد نفيس

بطلة روايات يوسف 
إدريس

 تهزمني

صورة طفل يتأمل

الفن مييزين 

والندم ليس من عادايت

األفالم

األلبومات

محمد حسين

زنقة ستات

زنقة ستات

الديلر

قرمط بيتمرمط

 مش رايحين 
في داهية

شكة دبوس

عش البلبل

إحلوت األيام

وال كلمة

خير وبركة

مش رايحين في داهية

المعدية

قلبي بيحلم

لينا كالم بعدين

2019

2015

2015

2010

2019

2017

2015

2013

2017

2017

2014

شكة دبوس
2015



حث التونسي لطفي الرحيمي مدرب فريق الثقبة 
األول لكرة القدم العبيه على ضرورة التركيز أمام 
البكيرية اليوم ضمن اجلولة 32 من دوري األمير 

محمد بن سلمان ألندية الدرجة األولى.
كما عمل الرحيمي خالل احملاضرة الفنية التي 

سبقت التدريبات أمس، على حتفيز الالعبني، مشددًا 
على أهمية نقاط مباراة اليوم. وأخضع الرحيمي 

الالعبني إلى تدريبات تنوعت بني اللياقية والتكتيكية، 
واختتمها مبناورة على كامل امللعب طبق فيها 

الالعبون عددًا من اجلمل التكتيكية تركزت على 
إغالق املساحات اخللفية واللعب على املرتدات.

الرحيمي يحفز العبي الثقبة
الدمام - حسني الخيواين

صورة التقطت أمس للثالثي عبد هللا الهميان وبدر النخلي وعبد هللا اليوسف العبي فريق العدالة األول لكرة القدم يؤدون تدريبات اللياقة استعداًدا للقاء 
)المركز اإلعالمي ـ العدالة( النهضة اليوم ضمن الجولة 32 من دوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة األولى  

الرياض ـ مازن العرسج 

يخطط فريق الفيحاء األول لكرة القدم إىل املحافظة عىل سجله 
الخايل من الخسارة للمباراة الـ13 تواليًا عندما يلتقي نظريه الدرعية 

اليوم يف افتتاح الجولة الـ32 من دوري األمري محمد بن سلامن 
ألندية الدرجة األوىل.

ومنذ اخلسارة أمام احلزم 1-0 ضمن اجلولة الـ19 لم يتعرض الفيحاء ألي 

خسارة إذ خاض 12 مواجهة كسب 9 مواجهات وتعادل في 3.
ويدخل الفيحاء لقاء اليوم، وهو في املركز الثاني برصيد 67 نقطة وبفارق 9 

نقاط عن احلزم املتصدر فيما يدخل الدرعية اللقاء وهو في املركز الـ12 برصيد 
39 نقطة. وتلعب اليوم 5 مواجهات أخرى، إذ يواجه الثقبة نظيره البكيرية، فيما 

يلتقي النهضة مع العدالة، ويحل اجليل ضيًفا على جنران فيما يلتقي عرعر مع 
الكوكب ويستقبل جدة ضيفه هجر.

اليوم.. 6 مواجهات تفتتح الجولة 32 من دوري األوىل

الفيحاء 

يستهدف الرقم 13

أخضع السعودي بندر 
باصريح مدرب فريق 

جنران األول لكرة القدم 
العبيه إلى تدريبات خفيفة 

أمس سعًيا منه إلى عدم 
إرهاقهم قبل مواجهة 

اجليل اليوم في اجلولة 32 
من دوري األمير محمد 

بن سلمان ألندية الدرجة 
األولى.

وركز باصريح في جزء 
كبير من احلصة التدريبية 

على النواحي الفنية، إذ رسم 
مالمح اخلطط التكتيكية 
التي سيعتمدها في لقاء 
اجليل على ملعب مدينة 

األمير هذلول بن عبد العزيز 
الرياضية في جنران.

 ووضح من خالل سير 
التحضيرات تركيز املدرب 
على تكثيف منطقة الوسط 
في محاولة منه للسيطرة 

على منطقة البناء واملناورة.
جنران واجليل في دوري 

األولى

نجران
يتفادى اإلرهاق قبل الجيل

أبها - حسن ذيبان

صورة التقطت أمس للثنائي مشعل آل حمسل وباسل آل زريع العبي 
نجران خالل التدريبات   )المركز اإلعالمي ـ نجران(

الدمام - حسني الخيواين 

اختتم فريق النهضة األول لكرة القدم 
استعداداته ملواجهة العدالة اليوم بحصة 

تدريبية أمس حتت قيادة حمود الصيعري 
مدرب الفريق.

وبدأت التدريبات بتقسيم الالعبني إلى 
3 مجموعات ألداء تدريبات لياقية، ومن 

ثم عمد الصيعري إلى إجراء مناورة على 
منتصف امللعب، واختتمها مبناورة أخرى 

على كامل امللعب.
ويحتل النهضة املركز 16 برصيد 34 نقطة 
حصدها من 7 انتصارات و13 تعاداًل، فيما 

مني باخلسارة 11 مرة.

النهضة 

يناور

الصيعري

الملعب

الملعب

الملعب

الملعب

الملعب

الملعب

مدينة األمري سعود بن جلوي 

الرياضية “الخرب”

مدينة املجمعة الرياضية 

“املجمعة”

األمري محمد بن فهد 

“الدمام”

الرديف “3” مبدينة امللك عبد 

الله الرياضية “جدة”

مدينة األمري هذلول بن عبد 

العزيز الرياضية “نجران”

مدينة األمري عبد الله بن عبد 

العزيز بن مساعد “عرعر”

21.35

21.55

21.35

22.15

21.50

22.15

VS

VS

VS

VS

VS

VS

الثقبة

الفيحاء

النهضة

جدة

نجران

عرعر

البكريية

الدرعية

العدالة

هجر

الجيل

الكوكب

الفيحاء منذ الخسارة أمام الحزم

موقف النهضة

لعب

تعادل

فاز

خسر

النقاط

31

13

7

11

34

فازلعب

تعادل

129

3

صورة التقطت أمس األول لالعبي البكيرية خالل التدريبات استعداًدا للقاء الثقبة 
)المركز اإلعالمي ـ البكيرية( اليوم  

مناورة 
تطبق خطة العدالة

األحساء - عادل الدحيالن 

فرض التونسي جالل القادري 
مدرب فريق العدالة األول لكرة 
القدم مناورة على كامل امللعب 

خالل التدريبات أمس استعدادًا للقاء النهضة اليوم 
ضمن اجلولة 32 من دوري األمير محمد بن سلمان 

ألندية الدرجة األولى.
وطبق الالعبون خالل املناورة عددًا من اجلمل 

الفنية والتكتيكية التي يرغب القادري في 
انتهاجها في لقاء اليوم، كما أوقف 

املدرب املناورة أكثر من مرة لتوجيه 
الالعبني وتصحيح األخطاء.

واهتم املدرب التونسي أيًضا بالنواحي 
البدنية، إذ أخضع العبيه إلى تدريبات 

لياقية خفيفة.

بريدة - الرياضية 

اختتم فريق البكيرية األول لكرة القدم حتضيراته امليدانية للقاء الثقبة اليوم، وذلك بحصة 
تدريبية تركزت في مجملها على النواحي الترفيهية.

ووقف السعودي يوسف الغدير مدرب الفريق خالل التدريبات على جاهزية الالعبني 
وحتديد مالمح تشكيلته األساسية التي سيدخل بها لقاء اليوم.

البكريية 

يستعد بالرتفيه
البكريية خارج ملعبه

تعادللعب خسرفاز
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تخصيص

 كرة القدم
نسمع عن تخصيص األندية منذ عقود، 

ولكن ال خصخصة حدثت وال تخصيص 

حصل وبقي الوضع عىل ما هو 

عليه. وألننا نعيش فرتة ذهبية يف 

تاريخنا تنظيميًا وترشيعيًا فإننا أكرث 

تفاؤاًل اليوم من أي وقت مىض بأن 

التخصيص يف املجال الريايض عىل 

األبواب، خصوًصا بعد موافقة مجلس 

الوزراء منتصف الشهر املايض عىل 

اعتامد نظام التخصيص، الذي يهدف 

إىل تعزيز الرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص وزيادة مشاركة 

القطاع الخاص يف عدد من القطاعات 

منها الرياضة.

وحتى نضمن جناح جتربة التخصيص 
في اجملال الرياضي فسأختصر خبرة 

تخطت الثالثني عاًما في الوسط الرياضي 
ألخرج بنقاط عدة أمتنى مراعاتها من 

قبل املركز السعودي للتخصيص عندما 
يخوض جتربة التخصيص الرياضي.

ـ أمتنى أن يركز املركز على تخصيص 
قطاع كرة القدم دون التوسع ليشمل 

كل نشاطات األندية. فكرة القدم صناعة 
وبقية األلعاب هواية. كرة القدم هي 

الوحيدة القادرة على الربح والتحول إلى 
مشاريع جذابة للقطاع اخلاص.

ـ إخراج لعبة كرة القدم من األندية 
احلالية من خالل إنشاء شركات كرة 

قدم متتلكها األندية وتتولى إدارة شؤون 
كرة القدم. أي أن الدولة لن تبيع مقرات 

األندية ولن متسها بل كرة القدم ستكون 
مستقلة عن النادي احلالي وميكن تقييم 

أصول كرة القدم والترخيص لها كشركة 
مقفلة مملوكة بالكامل للنادي. وهذه 

اخلطوة ستمهد لتحويل تلك الشركات إلى 
االكتتاب العام. 

ـ يجب أن تطرح األندية لالكتتاب العام 
الذي يخول اجلماهير امتالك أسهم في 
ناديهم املفضل. ستكون كارثة حقيقية 

إذا امتلك أشخاص محدودون ناديًا 
من األندية اجلماهيرية وستكون هناك 

مواجهات مستمرة بني املالك واجلماهير 
لن تنتهي بشكل جيد.

ـ التركيز في املرحلة األولى على األندية 
اجلماهيرية األربعة الهالل والنصر 

واالحتاد واألهلي، فهي القادرة على 
التحول إلى الربحية إذا ما مت تخصيصها 

وضبطها مالًيا وإداريًا.
ـ تطوير رابطة دوري احملترفني 

وإعطاؤها االستقالية الكاملة بحيث 
يصبح مجلس اإلدارة مكونًا من األندية 
الستة عشر املشاركة في الدوري. يتم 

إنشاء شركة مقفلة متلكها األندية وتتولى 
تسويق حقوق النقل التلفزيوني للدوري 

وتقوم أيًضا بتسويق منتجات األندية 
واحلصول على الرعايات وكل ما يجلب 

دخاًل لألندية.
أقترح أن تقام ورش عمل مكثفة عن 

تخصيص قطاع كرة القدم يتم إشراك 
أكبر قدر من املهتمني بهذا القطاع احليوي 

والشعبي؛ فاألندية واالحتاد والرابطة 
والالعبون واجلماهير واإلعالميون لديهم 

ما يضيفونه فاستمعوا إليهم.

د. تركي العواد 
alawad23@yahoo.com



 نتيجة
إيجابية

 مكسب
معنوي

روح

عالية

 ذكاء
املدرب

“نتيجة إيجابية تحسب لالعبني 
وريجيكامب، املدرب، والتعادل 

يف ظل هذه الظروف يعترب 
فوزًا، خاصة بعد الخسارة 

القاسية من االستقالل، 
وممكن أن يكون دافًعا قويًا 

ملباراة الرشطة  املقبلة”.
وحيد جوهر 
العب األهلي السابق

“التعادل مكسب معنوي 
وسيعطي الالعبني ثقة يف 

أنفسهم يف املباريات 
املقبلة، الخروج بالتعادل 

مع فريق مرشح مثل الدحيل 
وبعد خسارة قاسية يعد أمرًا 

إيجابيًا، شكرًا لكل الالعبني 
عىل الروح والرغبة يف 

تقديم عمل جيد”.
عبد الهادي الحداد 
العب األهلي السابق

“ ملسنا روًحا قتالية حتى 
الدقيقة األخرية، كانت هناك 

رغبة يف تعديل النتيجة، 
أشكر الالعبني عىل ما بذلوه 

من جهد ونجاحهم يف 
تجاوز الخسارة القاسية 

من االستقالل يف الجولة 
األوىل”.

بندر الجار اهلل
العب األهلي السابق

“األهم أن يستفيد الفريق من 
نتيجة التعادل أمام الدحيل، 

للمواجهتني املقبلتني أمام 
الرشطة العراقي، ألن الفوز 

فيهام مهم جًدا، أعجبني 
املدرب ريجيكامب، وهو يعالج 

األخطاء خاصة يف الدفاع 
والوسط”.

عبد الرحمن أبوسيفين ـ العب 
األهلي السابق

جدة ـ عبد الغني عوض 

رفض السوري عمر السومة، مهاجم فريق 
األهيل األول لكرة القدم، خروج فريقه خارًسا 

أمام الدحيل.

وسجل هدف التعادل 1ـ1 في الوقت احملتسب بدل 
الضائع في املباراة التي جرت بينهما، أمس، على 
رديف ملعب مدينة امللك عبد العزيز الرياضية في 
جدة “اجلوهرة”، ضمن اجلولة الثانية للمجموعة 

الثالثة في دوري أبطال آسيا.
والتعادل هو األول بني الفريقني في تاريخ 

مشاركاتهما في البطولة اآلسيوية، حيث التقيا 5 
مرات، فاز األهلي في ثالثة لقاءات مقابل انتصار 

وحيد للدحيل، وزاد األهلي غلته من األهداف في 
شباك الفريق القطري إلى 10 أهداف مقابل هدف 

واحد للدحيل. ورفع الدحيل رصيده إلى أربع نقاط، 
ولألهلي نقطة واحدة.

بعد 5 مواجهات

األهيل والدحيل .. التعادل األول

صورة التقطت أمس لالعبي األهلي يهنئون عمر السومة زميلهم بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى الدحيل في الوقت المحتسب بدل الضائع  تصوير: عدنان مهدلي

جدة ـ مشعل العتيبي

أرجأ الروماني ريجيكامب، مدرب فريق 
األهلي األول لكرة القدم، إعالن تشكيلته 

الرسمية ملباراة الدحيل حتى موعد االجتماع 
الفني، الذي عقد قبل اللقاء بساعتني فقط.
وكان املدرب وضع األسماء نفسها التي 

شاركت في لقاء االستقالل عقب نهاية تدريب 
أمس، قبل أن يعدلها بعد نهاية االجتماع الفني 

الذي عقد عند الساعة 6:10 مساًء.

 تشكيلة
متأخرة

صورة التقطت أمس لتشكيلة فريق األهلي األول لكرة القدم التي بدأت أمام فريق الدحيل 
تصوير: عدنان مهدلي

جدة ـ أحمد اللوقان

تناول العبو فريق األهلي األول لكرة القدم 
وجبة اإلفطار في احلافلة، التي أقلتهم من 

فندق الدار البيضاء مقر املعسكر إلى امللعب.
وحرصت إدارة الكرة على ذلك، من أجل 

وصول البعثة إلى امللعب في الوقت املناسب.

اإلفطار 
يف الحافلة

الدحيلاألهلي
1 - 1

72
نزول محمد مونتاري وخروج عبد 

الله األحرق

74
خروج ألفيس ساريتش ونزول 

مهند عسريي

81
تسديدة لحسني مقهوي فوق 

العارضة

90
عمر السومة يحرز هدف التعادل 

لألهيل

9
العويس يحول تسديدة أولونجو إىل 
ركنية برباعة

16
العويس يتصدى لرأسية أولونجو

34
تسديدة لسلطان مندش تعلو 
العارضة

45
خروج ألكسندر ميرتيتا مصابًا

53
هدف الدحيل يسجله ميكاييل أولونجو

65
السومة يسدد بقوة يف الشباك 

الخارجية

0028

الرياض ـ الرياضية 

أكد سعد الكثيري، احمللل التحكيمي احلصري 
لـ “الرياضية”، أن التايالندي سيفاكورن بي 
دوم، احلكم، قاد مباراة فريق األهلي ونظيره 
الدحيل بصورة جيدة، ولم يجد صعوبة في 

اخلروج بها إلى بر األمان.
وقال: “املباراة كانت سهلة على احلكم، بدليل 

أنه لم يشهر أي بطاقة ملونة بفضل التزام 
الالعبني باللعب على الكرة، وبتفضيله تطبيق 

روح القانون في بعض األحيان”. 
وأشار إلى أنه ال توجد ركالت جزاء، وأن 

الهدفني املسجلني صحيحان. 

الكثريي: ال جزائيات وال بطاقات
14

ال وجود لركلة جزاء لألهلي 
واستمرار اللعب قرار صحيح 

88
ال وجود لركلة جزاء للدحيل 
واستمرار اللعب قرار صحيح 

90
هدف عمر السومة صحيح

45
الوقت بدل الضائع دقيقتان 

تقدير صحيح 

53
هدف الدحيل األول صحيح 

90
الوقت بدل الضائع أربع دقائق 

تقدير صحيح

التقييم

الطاقم التايالندي

8.3
8.2
8.3

حكم
الساحة

المساعد
الثاني

المساعد
األول

السلبيات اإليجابيات
ال توجد  اللياقه العالية ـ 

التحركات جيدة

األهلي

الدحيل

االستحواذ
%47
%53

األخطاء
10
12

التسلل
1
1

التمريرات
321
492

التسديدات
11

 38 

عدد اللمسات
584
717
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جدة ـ أحمد اللوقان 

وصلت حافلتا فريق األهلي األأول لكرة القدم 
ومنافسه الدحيل القطري إلى ملعب مدينة امللك 
عبد اهللا الرياضية في جدة في توقيت واحد ، 

الساعة السابعة وعشر دقائق، استعدادًا للمواجهة 
التي جمعت بينهما أمس في ثاني جوالت 

اجملموعة الثالثة من دور اجملموعات لدوري أبطال 
آسيا.

وتوجه الالعبون مباشرة إلى غرف املالبس، بعد 
أن تناولوا وجبات اإلفطار في احلافلة، ثم نزلوا 
أرض امللعب إلجراء عمليات اإلحماء قبل البداية 

بأربعني دقيقة.

الوصول .. توقيت واحد

جدة ـ أحمد اللوقان 

رفع السوري عمر السومة، مهاجم فريق األهيل األول لكرة 
القدم، رصيده من األهداف يف نسخة العام الجاري من دوري 

أبطال آسيا إىل ثالثة أهداف، بعد أن سجل هدف التعادل ”1ـ1“ يف 
مرمى الدحيل أمس يف الوقت املحتسب بدالً من الضائع.

ا لدوري اجملموعات، حيث سجل هدفني في مرمى  وأصبح الالعب هدافً
استقالل طهران اإليراني في اجلولة األولى التي خسرها فريقه ”2ـ5“، 

وينافسه البرازيلي لوسيانو بيريرا، مهاجم فريق فوالذ خوزستان، الذي 
سجل هدفني في مرحلة اجملموعات في مرمى كل من السد القطري في 
ا. اجلولة األولى ”1ـ1“، والوحدات األردني في اجلولة الثانية ”1ـ1“ أيضً
لكن البرازيلي يتفوق على السومة بهدف، حيث سجل هدفني في مرمى 

العني في املرحلة اإلقصائية خالل املباراة التي كسبها فريقه بأربعة أهداف 
دون مقابل. ورفع السومة غلته من األهداف مع فريق األهلي في دوري 

ا. أبطال آسيا إلى 22 هدفً

سجل الثالث يف الدحيل ورفع غلته  إىل 22 هدفا

السومة
يدخل رصاع الهدافني

صورة التقطت أمس للسوري عمر السومة يتلقى التهنئة من عبد الرحمن غريب زميله بعد أن سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدًال من 
تصوير: عبد هللا الفالح الضائع في مرمى الدحيل  

انفعل نايف القاضي 
المدير التنفيذي لفريق 
األهلي األول لكرة القدم 
في الشوط األول على 
بعض األلعاب الخشنة التي 
مارسها العبو الدحيل مع 
العبي فريقه، األمر الذي 
جعل الحكم الرابع يتوجه 
إليه ويطالبه بالجلوس في 
مكانه.. وفي الصورة التي 
التقطت أمس القاضي يحتج 
بشدة أمام الحكم الرابع 
على عنف العبي الدحيل 
تصوير: عدنان مهدلي

احتجاج

القايض

جدة ـ الرياضية 

استهل الروماني ريجيكامب، مدرب فريق 
األهلي األول لكرة القدم، حديثه في املؤمتر 

الصحافي بتقدمي التهنئة لالعبني، مشيرًا 
إلى أنهم لعبوا بروح قتالية عالية وسجلوا 

هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.
وقال: ”لعبنا بروح قوية، وكنّا متماسكني 

في الدفاع، وأنا سعيد بالتعادل، سأصحح 
األخطاء قبل مباراة اجلولة الثالثة، وإال 

سأموت من الضيقة وأنا أشاهد الكرات 
تتقاطر جتاه املرمى، أثق في نوعية الالعبني 
وسأحاول أن أعطيهم الكثير من املعلومات“.

ورفض ريجيكامب احلديث عن أداء الالعبني 
في املؤمتر، وأضاف: ”ال أحتدث عن العبينا 
ا معهم  في وسائل اإلعالم، وسأمضي قدمً

إلحراز النتائج اإليجابية، ويجب على 
اإلعالم احترام ذلك“.

ريجيكامب:

لعبنا بروح قتالية

صورة التقطت أمس للروماني ريجيكامب مدرب فريق األهلي ينفعل مع 
تصوير: وهبان خبتي المباراة  

جدة ـ عبد الله أحمد 

شاهد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب املنتخب السعودي األول لكرة القدم، لقاء األهلي أمام 
الدحيل القطري أمس من املنصة الرئيسة للملعب الرديف في مدينة امللك عبد اهللا الرياضية 

”اجلوهرة“.
ويأتي ذلك من أجل متابعة العبي األهلي املوجودين في املنتخب، ومتابعة مستويات البقية 
في حال احتاج إليهم خالل الفترة املقبلة، وكان رينارد شاهد مباراة النصر والسد القطري 

أمس األول على ملعب مرسول بارك في الرياض.

رينارد يتابع

صورة التقطت أمس للفرنسي رينارد مدرب األخضر يتحدث إلى محمد أمين مساعده 
تصوير: عبد هللا الفالح أثناء  مباراة األهلي والدحيل  

برز محمد العويس حار فريق 
األهلي األول لكرة القدم 
أمس في مباراة فريقه 
أمام الدحيل  ”1ـ1“، وظهر 
بمستويات الفتة، وبفضل 
تألقه نجح في التصدي للكثير 
من لكرات الخطرة خاصة في 
الشوط األول الذي انتهى 
بالتعادل السلبي.. وفي 
الصورة التي التقطت أمس 
محمد العويس يقفز عالًيا 
اللتقاط إحدى الكرات قبل أن 
تصل إلى مهاجم الدحيل
تصوير: عدنان مهدلي

تألق

العويس

جدة ـ الرياضية 

أعرب الفرنسي صبري ملوشي، مدرب 
فريق الدحيل األول لكرة القدم، عن خيبته 
بالتعادل ”1ـ1“ الذي خرج به فريقه أمام 

األهلي أمس، وقال في املؤمتر الصحافي: 
”ال أعرف كيف آلت األمور لألهلي في 

الدقائق األخيرة وفقدتنا نقطتني، وكان 
يجب علينا أن نكافح آلخر دقيقة، وأعتقد 

أننا نستحق أكثر من نقطة“.
وأضاف: ”أقترح على اللجنة املنظمة أن 

متنح الالعبني وقتًا لتناول املياه أثناء 
املباراة، جميعهم صائمون وهذا ليس 
مبررًا، لقد وضح اإلعياء والتعب على 

الكثيرين منهم“. وحول الهدف الذي سجله 
السومة في الدقائق األخيرة، تابع: ”بكل 

تأكيد أفضل العب شاهدته من األهلي هو 
ا في وقت صعب“. عمر السومة، سجل هدفً

ملويش:

نستحق أكرث من نقطةنستحق أكرث من نقطة

صورة التقطت أمس للفرنسي لموشي مدرب الدحيل يشجع العبيه أثناء 
(المركز اإلعالمي ـ الدحيل) المباراة  

ساهم عمر هوساوي قائد 
فريق األهلي األول لكرة 
القدم في تسجيل هدف 
التعادل الذي احرزه عمر 
السومة زميله بنسبة 
كبيرة، حيث خدع دفاع 
الدحيل بلعبة مقصية 
جميلة حولها تجاه السومة 
الذي لم يتردد في تحويلها 
للشباك.. وفي الصورة التي 
التقطت أمس هوساوي 
لحظة تحويله الكرة للسومة 
من اللعبة المقصية
تصوير: عدنان مهدلي

مقصية

هوساوي

عمر السومة

مجموع األهداف في اآلسيويةاألهداف في المجموعات الدحيلاالستقالل

0322 0201

الربازييل لوسيانو برييرااألهليالفريق

األهداف في المجموعاتاألهداف في المراحل اإلقصائية

0202

فوالذالفريق
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فصلت 8 أشهٍر و3 أياٍم 
بني آخر مباراٍة للبرازيلي 

كارلوس إدواردو، 
املهاجم، بقميص فريق 

الهالل ومواجهتِه، أمس، 
زمالءه السابقني ممثِّاًل 

لشباب األهلي دبي 
اإلماراتي.

وارتدى إدواردو قميص 
الهالل للمرة األخيرة في 

مواجهٍة مع العدالة، في 
15 أغسطس املاضي، 

ضمن اجلولة الـ 25 من 
دوري املوسم املاضي.

8 أشهر

قبل العودة

تغطية: أحمد الخلف 

عّمق فريق الهالل األول لكرة القدم، أمس، تفوقه 
أمام نظرائه اإلماراتيني يف دوري أبطال آسيا، محقًقا، 

أمس، فوزه الـ 15 عليهم ضمن املسابقة، بهدفني 
نظيفني هزّا شباك شباب األهيل ديب.

وأحرز الفرنسي بافيتمبي جوميز، املهاجم، والبيروفي أندريه 
كاريلو، اجلناح، الهدفني، في الدقيقتني 14 و28، من املباراة التي 

احتضنها ملعب األمير فيصل بن فهد “امللز” في الرياض ضمن 
اجلولة الثانية من اجملموعة األولى.

وارتفع عدد مواجهات الهالل مع الفرق اإلماراتية في املسابقة، 

التي انطلقت عام 2003، إلى 33، أحرز خاللها 48 هدًفا 
واستقبل 36. وانتهت سبع منها بهزميته، فيما تعادل في 11.

وواجه الفريق، الذي يظهر في املسابقة للعام الـ 16، فريًقا 
إماراتًيا واحًدا، على األقل، في كٍل من مشاركاته الـ 15 

السابقة.

تخطى شباب األهيل يف الجولة الثانية.. وتفوق مجددا أمام اإلماراتيني

الفوز 15

ُيعّمق سيطرة الهالل

صورة التقطت أمس لمد هللا العليان ومحمد البريك ومحمد جحفلي وعبد هللا المعيوف والكوري جانج هيون سو ومتعب المفرج وعلي البليهي العبي الهالل يحتفلون بالفوز فور انتهاء مباراة شباب األهلي 
دبي اإلماراتي  )المركز اإلعالمي- الهالل(

هيون.. 
يشكو ويكمل
أكمل الكوري جانج هيون سو، 
مدافع فريق الهالل األول لكرة 
القدم، مباراة شباب األهلي 
دبي اإلماراتي في ثاني جوالت 
مجموعات دوري أبطال آسيا 
رغم إصابته أثناءها في الكتف 
وخروجه على خط الملعب 
للعالج.. وفي الصور التي 
التقطت أمس علي البليهي، 
المدافع، يطمئن على زميله 
الذي يمسك بكتفه.. واألخير 
يخضع إلى عالج على يد الجهاز 
الطبي قبل العودة سريعا إلى 
الملعب
تصوير: بدر الحمد  

عادل البيروفي أندريه 
كاريلو، جناح فريق الهالل، 
عدد أهدافه املوسم املاضي، 

بهدفه أمس ضد شباب 
األهلي دبي اإلماراتي.

ورفع كاريلو أهدافه، منذ 
بدء املوسم اجلاري إلى 8. 
وأحرز الالعب العدد ذاته 
في موسم 2019ـ2020، 

موزًعا بني الدوري وكأس 
امللك ودوري األبطال، 

بزيادٍة الِضعف عن أهدافه 
في موسمه، قبل املاضي، 

األول مع الهالل.

كاريلو
يعادل 2019

أعادت مواجهة فريق شباب 
األهلي دبي اإلماراتي، أمس، 

محمد البريك، ظهير أمين 
فريق الهالل، إلى اإلسهام 

التهديفي بعد انقطاٍع لنحو 4 
أشهر ونصف الشهر.

وصنع البريك هدفني في 
الشوط األول من املباراة. 

ويعود آخر إسهام تهديفي له، 
قبلها، إلى 3 ديسمبر املاضي، 

حني صنع هدًفا في فوز 
الهالل 3ـ0 على الفتح ضمن 

اجلولة الـ 6 من الدوري.

الربيك

ينهي االنقطاع

أبدى البرازيلي روجيرو 
ميكالي، مدرب فريق الهالل 

األول لكرة القدم، ارتياحه 
ألداء العبيه، الذي وصفه 
بـ “القتالي”، أمام شباب 

األهلي دبي اإلماراتي أمس.
وصرَّح في مؤمتر 

صحافي بعد املباراة: 
“حققنا انتصارًا مستحًقا 

بعدما سيطرنا على أغلبية 
مجريات اللعب، وأنا 

سعيد برد فعل الالعبني 
وقتاليتهم”.

وأكد ميكالي ثقته في 
قدرة العبيه على مواصلة 

املنافسة محلًيا وقاريًا.
وأكد تقيدهم بالنظام 

الغذائي في شهر رمضان، 
وحتكم فريق عمل 

متخصص داخل النادي في 
أحمالهم التدريبية تفاديًا 

لإلرهاق.

ميكايل: لعبنا بقتالية

صورة التقطت أمس للبيروفي أندريه كاريلو الجناح يسدد كرة الهدف 
الثاني للهالل وسط اإلماراتيين محمد مرزوق وحمدان الكمالي 

تصوير: بدر الحمد مدافعي شباب األهلي دبي  

ألقى اإلماراتي مهدي 
علي، مدرب فريق شباب 

األهلي دبي اإلماراتي، 
بالالئمة على ضغط 

املباريات، في الهزمية 
0ـ2 من الهالل أمس.

وحتدث علي، في مؤمتر 
صحافي بعد املباراة، عن 
معاناة العبيه من خوض 

مباراة كل ثالثة أيام 
تقريًبا.

وقال: “نعاني ضغط 
املواجهات، نحن الفريق 
اإلماراتي الوحيد الذي 

ينافس في املسابقات 
كافة”، مقرًّا بتأثر فريقه 
بغياب األوزبكي جالل 

الدين مشاريبوف، 
اجلناح، لإليقاف، 

واألرجنتيني فيدريكو 
كارتابيا، اجلناح، 

لإلصابة.

مهدي: الضغط أرّضنا

صورة التقطت أمس لعلي البليهي مدافع الهالل يؤمن الكرة من أمام 
البرازيلي إيجور جيسوس مهاجم الفريق اإلماراتي  تصوير: علي الظاهري
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الهالل أمام

 الفرق اإلماراتية
المواجهات

 33 
الفرق 

الوحدةالشارقةالعين

الشباب “دُمِج في 2017” الجزيرةشباب األهلي دبي 
الفوز

15 

التعادل 

11
الهزيمة

 7 

أهداف مسجلة

 48 

الرياض ـ الرياضية 

تستأنِف اجملموعة األولى من دوري أبطال آسيا 
مبارياتها، بعد غٍد، مبواجهتي اجلولة الثالثة، في 
امللعبني ذاتهما، امللك فهد الدولي واألمير فيصل 

بن فهد “امللز”. ويواجه الهالل، األول، استقالل 
دوشنبه الطاجيكي، الثاني بفارق األهداف، على 
ملعب “امللز” في الساعة 10 من مساء األربعاء. 

بالتزامن، يلتقي شباب األهلي دبي اإلماراتي أجمك 

األوزبكي، على ملعب امللك فهد الدولي.
كانت مباراتا اجلولة األولى، اخلميس املاضي، 

انتهتا بتعادل الهالل وأجمك 2ـ2 واستقالل 
دوشنبه وشباب األهلي دبي 0ـ0.

األربعاء.. استئناف املجموعة



أجرى اجلهاز الفني لفريق الهالل األول لكرة 
القدم تغييرين فقط، في مباراة شباب األهلي 

دبي اإلماراتي أمس. ورغم إتاحة نظام البطولة 
خمسة تغييرات لكل فريق في املباراة الواحدة، 

اكتفى البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الهالل، 
بإشراك ناصر الدوسري وفواز الطريس، العبي 

الوسط، في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، على 
حساب البيروفي أندريه كاريلو، وهتان باهبري، 

اجلناحني. وبقي ثمانية العبني هالليني على مقاعد 
االحتياط حتى نهاية املباراة. فيما أجرى اإلماراتي 

مهدي علي، مدرب شباب األهلي دبي، أربعة 
تغييرات.

األزرق يكتفي بورقتني

تغطية: متعب العبد الهادي

حرم فريق الهالل األول لكرة القدم، أمس، اإلمارايت مهدي 
عيل، مدرب فريق شباب األهيل ديب، من مواصلة سلسلة تجّنب 

الهزمية، مع فريقه، التي امتدت 22 مباراة.
وكبَّد الهالل، بهدفني آسيويني نظيفني، الفريق اإلماراتي هزميته الثانية حتت 

قيادة علي، الذي ُعنيِّ في منصبه منتصف ديسمبر املاضي.
وقاد علي فريقه إلى 15 فوزًا، مع 7 تعادالت، في املباريات الـ 22 السابقة، 
علًما أنه بدأ مهمته باخلسارة من الفجيرة في 18 ديسمبر ضمن اجلولة الـ 

10 من الدوري اإلماراتي املمتاز.

وتنتمي املباريات الـ 22 إلى أربع مسابقات، بواقع 13 في الدوري، وخمس 
في كأس اخلليج العربي اإلماراتية، ومباراتني في كأس رئيس الدولة، 

ومباراة على لقب السوبر اإلماراتي، ومثلها في دوري أبطال آسيا، انتهت 
اخلميس املاضي بتعادل سلبي مع استقالل دوشنبه الطاجيكي. وقاد علي 

شباب األهلي دبي إلى لقبي السوبر وكأس اخلليج العربي. لكن فوز الهالل 
حال دون معادلته سلسلة ناديه القياسية لتفادي الهزمية، التي حققها 

الروماني أوالريو كوزمني، املدرب السابق، على مدى 23 مباراة.

فوز الهالل كرس سلسلة اإلمارايت قبل اللحاق بكوزمني

قطار مهدي 
يتعطل يف الرياض

صورة التقطت أمس للبيروفي أندريه كاريلو جناح الهالل ومحمد البريك الظهير األيمن يحتفالن بالهدف الثاني في شباك شباب األهلي دبي 
تصوير: يزيد السمراني اإلماراتي  

سجل الفرنسي بافيتمبي 
جوميز، مهاجم فريق 

الهالل، في اجلولة الثانية 
من مجموعات دوري 

أبطال آسيا للنسخة 
الثالثة توالًيا، بهدفه أمس 

أمام شباب األهلي دبي 
اإلماراتي.

وأحرز جوميز هدفني 
ضد الفريق ذاته في 

اجلولة الثانية من 
مجموعات العام املاضي، 

فاز بهما الهالل 2ـ1.
فيما أحرز هدًفا، ضد 
الدحيل القطري، في 

اجلولة ذاتها من نسخة 
2019، مسهًما في فوز 

فريقه 3ـ1.
ورفع الفرنسي أهدافه 

في دوري األبطال 
إلى 15 في 19 مباراة، 

موزعة بني النسخ 
الثالث.

جوميز تخصص الثانية

صورة التقطت أمس للفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم 
الهالل يستقبل الكرة تحت الضغط  تصوير: علي الظاهري

الرياض ـ الرياضية 

رفع فريق استقالل دوشنبه 
الطاجيكي نقاطه في اجملموعة 
األولى من دوري أبطال آسيا 
إلى 4، بتغلبه أمس 3ـ2 على 
أجمك األوزبكي على ملعب 

امللك فهد الدولي في الرياض.
وحّل الفريق ثانًيا خلف 
الهالل، بفارق األهداف.

جاءت ثالثية دوشنبه في 
الدقائق 45 و55 و80، فيما 

سجل أجمك في الدقيقتني 57 
و90. 

وكان الصربي يوفان 
دوكيتش، العب وسط أجمك، 
أحرز في مرمى فريقه هدف 

دوشنبه األول.

ثالثية دوشنبه ترضب أجمك

صورة التقطت أمس للطاجيكي شاكروم سليمانوف العب وسط استقالل دوشنبه 
تصوير: سعد العنزي يسيطر على الكرة وسط العبين من أجمك  

أشار سعد 
الكثيري، 

محلل 
“الرياضية” 
التحكيمي، 

إلى خلو 
مواجهة 

فريقي الهالل 
وشباب 

األهلي دبي 
اإلماراتي، أمس في مجموعات 

دوري أبطال آسيا، من احلاالت 
التحكيمية اجلدلية. 

وأكد احلكم الدولي السابق 
صحة قرارات العراقي مهند 

قاسم، حكم الساحة، باحتساب 
اإلنذارات الستة والهدفني.

املحلل التحكيمي: املواجهة سهلة

تواجه فريقا الهالل وشباب األهلي دبي اإلماراتي، أمس، بتشكيليهما األساسيني اللذين 
ظهرا في اجلولة األولى من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ودخل البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الهالل، املباراة، في اجلولة الثانية، بالتشكيل 
ذاته الذي بدأ به أمام أجمك األوزبكي اخلميس املاضي. 

كذلك، حافظ اإلماراتي مهدي علي، مدرب شباب األهلي دبي، على التشكيل الذي بدأ به 
أمام استقالل دوشنبه الطاجيكي في اليوم ذاته. وضم تشكيل الهالل أجانبه األربعة، 

مقابل اثنني للفريق اإلماراتي، الذي افتقد إلى خدمات األوزبكي جالل الدين مشاريبوف، 
اجلناح، لإليقاف، واألرجنتيني فيدريكو كارتابيا، اجلناح، لإلصابة.

اختيارات ثابتة

صورة التقطت أمس لمحمد البريك ظهير أيمن الهالل يركض بالكرة فيما يالحقه 
البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم شباب األهلي دبي والالعب الهاللي السابق 

تصوير: يزيد السمراني  

التقييم

8.48.38.3

الحكم
قاسم

المساعد
األول

المساعد
الثاني

الطاقم العراقي

السلبياتاإليجابيات

ال توجد  التحركات جيدة 

إتاحة الفرصة 

اللياقة عالية 

دقة العقوبات اإلدارية 

استعادة 

املستوى
جامعية 

األداء
“االبتعاد عن نسق املباريات يؤدي 
إىل انخفاض املستوى فرديًا. أعد 

جامهري الهالل بالعمل، خالل األيام 
املقبلة، الستعادة مستواي. والفوز 
عىل شباب األهيل ديب مينحنا ثقة 

أكرب يف البطولة”.
هتان باهبري
العب الهالل

“سعيد باألداء الجامعي الذي قدمناه 
أمام شباب األهيل ديب، وإسعادنا 

الجامهري مجدًدا بالفوز. 
لعبنا هذه املباراة بجامعية، ومل تكن 

هناك فردية داخل املجموعة”.
بافيتمبي جوميز
العب الهالل

سعد الكثريي

الرأي التحكيمي

 14
احتساب هدف أول 

للهالل. الهدف صحيح.

 29
بطاقة صفراء لناصر من شباب األهلي. 

مستحقة للسلوك غير الرياضي.

 35
بطاقة صفراء للغساني من شباب 

األهلي. مستحقة للسلوك غير الرياضي.

 22
ال ركلة جزاء للهالل. قرار 

صحيح باستمرار اللعب.

 28
احتساب هدف ثانٍ 

للهالل. الهدف صحيح.

 54
بطاقة صفراء لصنقور من شباب 

األهلي. مستحقة للمهاجمة بتهور.

 80
بطاقة صفراء للمعيوف من الهالل. 

مستحقة للسلوك غير الرياضي. 

 57
بطاقة صفراء لباهبري من شباب األهلي. 

مستحقة للمهاجمة بتهور.
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بطاقة صفراء لحسن من شباب األهلي. 

مستحقة للمهاجمة بتهور.
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ترتيب املجموعة 

22 مباراة دون خسارة
15 فوزًا ـ 7 تعادالت ـ لقبين

الدوري 13 

كأس الخليج العربي 5

كأس رئيس الدولة 2

كأس السوبر اإلماراتي 1

دوري أبطال آسيا 1

أرقام مهدي عيل

الهالل 4 نقاط
استقالل دوشنبه 4 نقاط

أجمك نقطة
شباب األهلي دبي نقطة



محمد مران 

يواجه فريق السد القطري 
األول لكرة القدم نظيره 

الوحدات األردني غًدا ضمن 
مباريات اجلولة الـ 3 من دور 

اجملموعات في دوري أبطال 
آسيا على ملعب امللك فهد 

الدولي في الرياض. 
وتعد املواجهة األولى بني 
الفريقني اللذين لم يلتقيا 

في أي مواجهة سابقة على 
صعيد البطوالت القارية. 

وميتلك الفريقان نقطة واحدة 
بعد أن تعادل السد أمام 

فوالذ في اجلولة األولى فيما 
خسر في اجلولة الثانية أمام 

النصر بنتيجة 1-3. 
وتعادل الوحدات مع نظيره 
النصر في مباريات اجلولة 
األولى بنتيجة سلبية فيما 
خسر في املواجهة الثانية 

أمام فوالذ بهدف مقابل ال 
شيء.

السد والوحدات..
املواجهة األوىل

الرياض - الرياضية

صورة	التقطت	أمس	األول	لسوني	سعد	مهاجم	فريق	الوحدات	األردني		يحاول	المرور	من	مدافعي	فوالذ	اإليراني	
)المركز	اإلعالمي	-	الوحدات	األردني( 			

الرياض - سعد الفراج 

أظهر محمد مران مهاجم فريق النصر األول لكرة 
القدم إمكانات عالية نال بها ثقة مدربي الفريق، 

حيث شارك في مواجهة اجلولة األولى أمام 
الوحدات في آخر 13 دقيقة. واستعان البرازيلي 

مانو مينيزيس، مدرب فريق النصر احلالي 
باملهاجم صاحب الـ 20 عاًما أمام السد في الشوط 

األول في آخر 7 دقائق بديًل عن املغربي عبد الرزاق 
حمد اهلل. وانضم اللعب الشاب إلى صفوف النصر 

في 2019 قادًما من صفوف األمجاد وحقق هداف دوري 
الشباب إضافة إلى انضمامه إلى املنتخب األوملبي السعودي 

واألول. 

مران.. 
البديل التكتييك

الرياض - الرياضية

سجلت اجملموعة الرابعة التي تضم فرق 
النصرالسعودي والسد القطري والوحدات األردني 

وفوالذ اإليراني الهجوم األضعف مع ختام مباريات 

اجلولة الثانية من دور اجملموعات في دوري أبطال 
آسيا. وساهم مهاجمو الفرق األربعة بـ 7 أهداف 

خلل 4 لقاءات  فيما كانت مجموعة الثالثة التي تضم 
األهلي السعودي واستقلل طهران اإليراني والدحيل 

القطري والشرطة العراقي األقوى برصيد 11 هدًفا. 
ومتتلك مجموعة األولى التي تضم الهلل السعودي 

وأجمك األوزبكي وشباب األهلي اإلماراتي واستقلل 
دوشنبة اإليراني 9 أهداف.

املجموعة الرابعة.. األضعف هجوما

الرياض - سعد الفراج 

يتسلح فريق النرص األول لكرة القدم بسجله املميز أمام الفرق اإليرانية 
يف دوري أبطال آسيا يف الجولة الثالثة من دور املجموعات التي 

سيخوض بها لقاء غٍد أمام فوالذ خوزستان اإليراين.  

والتقى النصر مع الفرق اإليرانية في مواجهتني بدأهما في 2015 أمام برسبوليس 
التي انتهت بفوز األصفر 3 أهداف مقابل ال شيء وجرت على ملعب امللك فهد 

الدولي في الرياض. 
واحتل املركز الثالث في دور اجملموعات في ذلك العام برصيد 8 نقاط. 

وفي املواجهة الثانية التي كانت العام املاضي واجه سباهان أصفهان وكسب 
النصر بهدفني للمهاجم الغربي عبد الرزاق حمد اهلل. 

وتصدر الفريق العاصمي مجموعته برصيد 11 نقطة محقًقا 3 انتصارات 
وتعادلني وخسارة واحدة.

اكتسح اإليرانيني مرتني.. وحافظ عىل شباكه

يف الجولة الثالثة.. 

النرص ال يخرس

مواجهة 
مهمة 

“مواجهة فوالذ مهمة 
وصعبة والبد من الالعبني 
نسيان لقاء السد والرتكيز 

عىل املواجهة املقبلة 
واالنتصار لالبتعاد بصدارة 

املجموعة” 
حمود الشهري
إداري النصر

مستوى 
مرض 

“قدم فريق النرص مستوى 
مرضيًا  ونتيجة إيجابية خالل 

لقاء السد، وعىل الرغم من 
تعرثه يف الجولة األوىل 

امام الوحدات إىل ان 
التعويض كان يف توقيت 

مناسب ”. 
نايف الدوسري
العب النصر السابق

بصمة 
مدرب 

“العمل الفني خالل لقاء 
السد كان واضًحا للجميع 

وعىل الرغم من عدم إرشاف 
املدرب عىل تدريبات عدة إال 

أن التبديالت كانت ناجحة”. 
ياسر الموسى

العب النصر السابق 

فرصة 
التأهل 

ما زالت فرصة التأهل أمام 
النرص متاحة عىل الرغم من 

تعرثه يف لقاء الوحدات. 
وبعد انتصاره أمام السد  

أطلب من الالعبني التمسك 
بالفرصة”. 

محمد الشقحة
إداري النصر السابق 

بروفايل

العمر

 20
المركز

مهاجم 

الطول

 187
المشاركات مع النصر 

3 مباريات 
اثنتان يف أبطال آسيا 

عدد الدقائق

 20
انضم إلى المنتخب السعودي األول واألولمبي

مواجهات النرص أمام الفرق اإليرانية يف الجولة الثالثة 

أمام
برسبوليس  

انتهت
بفوز النصر 3-0 

أمام
سباهان أصفهان  

انتهت
بفوز النصر 2-0 

2015

 2020

سجل األهداف 

سجل الهدفين 

حسن الراهب فابيان إيستونوف أدريان مرزفسكي 

عبد الرزاق حمد اهلل 

الرياض - بندر العتيبي 

أبلغ البرازيلي مانو مينيزيس مدرب فريق النصر األول لكرة القدم العبي الفريق بأهمية إجراء برنامج 
االستشفاء بعد نهاية أي مباراة في دوري أبطال آسيا على مرحلتني، تبدأ األولى بعد نهاية اللقاء وفور 

وصولهم للفندق في النادي الصحي، واملرحلة الثانية في اليوم التالي للقاء، مؤكًدا أن هذا البرنامج هو األفضل 
لتقليل اإلصابات العضلية.  وعقد مينيزيس اجتماًعا مع اللعبني أمس قبل انطلقة التدريبات امتدح فيه األداء 

الفني أمام السد، مؤكًدا أن ما قدموه ما زال أقل مما ميتلكونه من مستويات فنية.  وخضع اللعبان رائد 
الغامدي وعبد اإلله العمري إلى جلسة علجية قبل التدريبات ثم شاركا مع بقية اللعبني.

مينيزيس 
يفرض املرحلتني

صورة	التقطت	أمس	لخالد	الغنام	العب	فريق	النصر	األول	لكرة	القدم	يسدد	الكرة	خالل	تدريبات	الفريق	الجماعية	استعداًدا	للقاء	فوالذ	اإليراني	اليوم	ضمن	مباريات	الجولة	الثالثة	من	دور	المجموعات	
)المركز	اإلعالمي	-	النصر( 	 في	دوري	أبطال	آسيا	
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الرياض ـ الرياضية 

جتاهل حساب نادي بايرن ميونيخ األملاني عبر “تويتر” 
مؤمتر األملاني هانزي فليك، مدرب الفريق األول لكرة القدم، 

الذي أعلن فيه رحيله.

ولم يتطرق احلساب إلى حديث املدرب بعد مباراة فولسبورج 
رغم نقله في وقت سابق جميع تصريحاته ، إضافة إلى عدم 

نشر أي صورة له خالل تغطية املباراة، وحتى في البيان 
الذي أصدره النادي مت وضع الشعار فقط .

حساب ميونيخ يتجاهل فليك

الرياض ـ الرياضية 

أعاد هدف السوري عمر 
السومة، مهاجم فريق 

األهيل األول لكرة القدم، 
والذي أدرك به التعادل 

أمام الدحيل القطري 
يف دوري أبطال آسيا، 

األهالويني إىل صدارة الرتند 
السعودي يف موقع 

التواصل االجتامعي “تويرت”، 
بعد أن تسببت النتائج األخرية 

يف عزوفهم عن التفاعل 
مع مباريات فريقهم.

ورفع األهالويون اسم السوري 
إلى صدارة الترند بنحو 14 

ألف تغريدة، احتفلوا من خاللها 
بهدفه الذي أوقف الهزائم 

املتتالية التي تعرض لها الفريق، 
حيث دونوا عبارات الثناء بحق 

املهاجم ونشروا فيديوهاته 
للهدف وإحصاءات آلخر أهدافه.
وإلى جانب السومة، فقد رفعت 

اجلماهير هاشتاقي #العويس 
و#معتز إلى الترند أيًضا، األول 

بـ 9.2 ألف تغريدة، والثاني 
بـ 4.2 ألف، حيث كانت أبرز 

التعليقات عن أدائهما في املباراة.
وظهرت أيًضا سعادة الالعبني 

بالتعادل من خالل ظهورهم 

عبر حساباتهم بعد املباراة 
عكس املرات املاضية التي 

غابوا فيها، حيث نشر السومة 
صورة عبر إنستجرام، وعّلق 

قائاًل: “احلمد هلل على توفيقه”، 
وحظيت بـ 16 ألف إعجاب إلى 

جانب 1.3 ألف تعليق، بينما 

استعرض معتز هوساوي 
صورة لالعبني يتحدثون مع 

الروماني ريجيكامب، مدربهم، 
بعد املباراة، وعّلق قائاًل: “مًعا 

نعود أفضل”، فيما اكتفى 
عبدالرمن غريب بقوله”احلمد 

هلل واملستقبل أفضل”.

تفاعلوا مع التعادل بإيجابية.. والالعبون يظهرون عرب إنستجرام

السومة
ُيعيد األهالويني إىل الرتند

الرياض ـ الرياضية 

تصدرت تغريدة حساب النصر على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
لالحتفاء بفوز فريق كرة السلة ببطولة الدوري التغريدات األكثر تفاعاًل في 

الطائر األزرق أمس.
وجمعت التغريدة 4.4 ألف تفضيل خالل ساعتني، إضافة إلى 6.3 ألف 

ريتويت و1.9 ألف تعليق.
وكان حساب النادي عبر سناب شات وثّق املباراة كاملة، إضافة إلى كواليس 

فرحة الالعبني بالبطولة، حيث أظهرت الفيديوهات ذرف بعضهم دموع 
الفرح.

سلة النرص تتصدر..

و”سناب” يوّثق

الرياض ـ الرياضية 

تفاعل 10.3ماليني من متابعي 
األرجنتيني ليونيل ميسي، العب 

فريق برشلونة األول لكرة القدم، مع 
احتفاليته عبر حسابيه على إنستجرام 

وفيسبوك بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا.
وجاء احتفاء ميسي مختلًفا، حيث كان 
طيلة الفترة املاضية ينشر صورًا فقط 

بعد االنتصارات، بينما عّلق هذه املرحلة 
على صوره قائاًل: “نحن نستحق هذه 

الفرحة”.
ونالت الصور 7.1 مليون إعجاب في 

إنستجرام و2.9 مليون عبر فيسبوك، 
إضافة إلى 290 ألف تعليق.

فرحة مييس

تجذب 10.3 مليون
الرياض ـ الرياضية 

حظي فيديو رقصة البيروفي 
أندريه كاريلو، العب فريق الهالل 

األول لكرة القدم، بهدفه في 
شباب األهلي دبي ضمن دوري 
أبطال آسيا بـ 40 ألف مشاهدة، 

عبر حساب النادي على منصة 
إنستجرام.

وتصدر تفاعل الفيديو الذي جاء 
حتت عنوان: “وجه الهاللي تعرفه 
من ضحكته قبل اجلواب” احملتوى 

الذي أنتجه املركز اإلعالمي في 
النادي األزرق احتفاًء باالنتصار 

في املباراة.

رقصة كاريلو..

40 ألف مشاهدة

www.arr iyad iyah .com
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بثَّ البرازيلي لويس جوستافو، العب فريق 
الوحدة األول لكرة القدم، عبر حسابه 

على إنستجرام صورة سيلفي مع زوجته 
وابنتهما أثناء وجودهم في الطائرة.

شارك البرتغالي برونو فيرنانديز، العب 
فريق مانشستر يونايتد األول لكرة القدم، 
متابعيه عبر حسابه على تويتر بصورة مع 

زوجته وابنتيهما يجلسون على األرض، 
فيما عّلق قائًل: “أتمنى أسعد األيام 

ألفضل زوجة وأم على اإلطلق”.

استعرض الفرنسي جريزمان، العب فريق 
برشلونة األول لكرة القدم، عبر حسابيه 

على إنستجرام وفيسبوك صورة ظهر فيها 
يضع كأس ملك إسبانيا التي فازوا بها 

أمس األول في صندوق سيارته، فيما عّلق 
قائًل: “الكأس في طريقه إلى المنزل”.

أطل البرازيلي نيمار، العب فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي، عبر حسابه على 

تويتر وإنستجرام بصورة ظهر فيها 
يمازح األرجنتيني دي ماريا، زميله، داخل 

غرفة الملبس بعد االنتصار على ليل.

نشر المغربي عبد الرزاق حمد اهلل، 
مهاجم فريق النصر، عبر حسابه على 
إنستجرام وسناب شات مقطع فيديو 

ظهر فيه وبعض زملئه يؤدون الصلة، 
حيث كان نور الدين أمرابط، مواطنه، 

يصلي بهم.

سيلفي الطائرة

لحظة عائلية

إطاللة جريزمان

احتفاء نيامر

وقت الصالة
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تونس - رويرتز

اقترب فريق الترجي التونسي األول لكرة القدم 
خطوة كبيرة نحو االحتفاظ باللقب للعام اخلامس على 

التوالي بعد فوزه على ضيفه شبيبة القيروان 3ـ1. 

وصمد شبيبة القيروان، الذي تأكد هبوطه إلى 
الدرجة الثانية قبل ست جوالت من نهاية املوسم، 

في الشوط األول قبل أن يسجل الترجي أهدافه في 
الشوط الثاني.

ورفع الترجي رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة 
من 21 مباراة، متقدًما بفارق تسع نقاط عن النجم 

الساحلي مالحقه املباشر الذي لعب مباراة أكثر، 
بينما يحتل الصفاقسي املركز الرابع وله 34 نقطة.

الرتجي يقرتب من اللقب

مدريد - األملانية

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة 
االنتصارات التي غابت عنه في 
املرحلتني املاضيتني في بطولة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم، بعدما 
حقق فوزًا كبيرًا 5ـ0 على ضيفه 
إيبار في املرحلة الثالثة والثالثني 

للمسابقة.
وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 70 نقطة 

في الصدارة، في املقابل، جتمد 
رصيد إيبار، الذي عجز عن حتقيق 
أي فوز في البطولة منذ الثالث من 
يناير املاضي، عند 23 نقطة، ليظل 

قابًعا في املركز األخير، ويتأزم 
موقفه بشدة في صراع البقاء 

باملسابقة.
وأسفرت باقي مباريات املرحلة 

عن فوز إشبيلية على مضيفه ريال 
سوسييداد 2ـ1، وأوساسونا على 

ضيفه إلتشي 2ـ0 وديبورتيفو 
أالفيس على ضيفه هويسكا 1ـ0.

أتلتيكو

يعزز الصدارة

ميونيخ - األملانية

وصف األملاني مانويل نوير، 
حارس فريق بايرن ميونيخ األول 

لكرة القدم، إعالن هانز فليك مدرب 
الفريق رحيله باألمر احملزن للغاية.

وأشار احلارس الدولي إلى أن 
فليك أصبح أفضل مدرب في العالم 

خالل العام ونصف العام التي 
تولى فيها تدريب البايرن من خالل 

حتقيقه جميع البطوالت.
 وأوضح أن إمكانية تولي فليك، 
تدريب املانشافت خلًفا ليواخيم 

لوف مسألة تخص قيادة االحتاد 
األملاني، مضيًفا 

“يجب علينا أن نحقق مع مدربنا 
يواخيم لوف في املنتخب أفضل 

شيء في البطولة األوروبية، ومن 
ثم فإنه يجب علينا أن نعمل وكل 

شيء آخر يقرره املسؤولون”.

نوير..

حرسة الرحيل

الرياض - الرياضية

كشفت مصادر، عن رغبة نادي ريال مدريد 
اإلسباين، يف كسب خدمات اإلنجليزي رحيم 

سرتلينج، جناح فريق مانشسرت سيتي األول 
لكرة القدم يف االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحسب صحيفة “ذا صن” اإلجنليزية” أن خروج 

الالعب البالغ “26 عاًما” من التشكيلة األساسية 

لإلسباني جوارديوال مدرب الفريق، ميهد طريق 
خروجه من السيتي، خاصة وأن اإلجنليزي فيل 

فودين أصبح النجم األول في اخلانة بفضل 
املستويات الكبيرة التي يقدمها.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي لن يسمح لالعب 
بالرحيل في نهاية املوسم مببلغ أقل من 80 مليون 

جنيه إسترليني في ظل تبقي عامني من نهاية عقده.

وبّينت أن النادي امللكي سيواصل املناقشات بشأن 
الصفقة بعد بطولة يورو 2020 التي جترى في 

شهر يونيو املقبل.
وانتقل الالعب الدولي إلى السيتي عام 2015 قادًما 
من ليفربول مقابل 44 مليون جنيه إسترليني، بينما 

لعب في املوسم اجلاري 42 مباراة وسجل 13 
هدًفا.

اإلنجليزي أصبح خارج حسابات جوارديوال بسبب فودين

الريال

يطارد سرتلينج

سترلينج

دورمتوند - رويرتز

أنهى النرويجي إرلينج 
هاالند مهاجم فريق 

بوروسيا دورمتوند األملاني 
صيامه عن التسجيل الذي 
استمر سبع مباريات، بعد 

تسجيله هدفني قاد بهما 
فريقه إلى الفوز على  فيردر 

برمين 4ـ1 ضمن دوري 
الدرجة األولى األملاني  
وإحياء آماله في املربع 

الذهبي. وقلص دورمتوند، 
خامس الترتيب برصيد 49 

نقطة، الفارق إلى أربع نقاط 
مع أينتراخت فرانكفورت 
صاحب املركز الرابع قبل 
خمس جوالت من النهاية، 
بينما جتمد رصيد برمين 

عند 30 نقطة. وتعرض 
برمين خلسارته اخلامسة 

على التوالي وتوقف رصيده 
عند 30 نقطة متقدًما بأربع 

نقاط على منطقة الهبوط.

هاالند

ُينهي صيام الـ 665 دقيقة

صورة التقطت أمس لهاالند يحتفل مع ماركو رويس 
)الفرنسية( زميله بهدفه الثاني الذي سجله 

برلني - األملانية

أكد ديتار رايتر، عمدة ميونيخ، أن املدينة ليست في وضعية ميكنها من 
خاللها ضمان إمكانية حضور اجلماهير خالل املباريات التي تستضيفها 

في يورو 2020 خالل يونيو املقبل.  قال رايتر لصحيفة “فيلت ام سونتاج”  
“إنه ال ميكن حسم األمور بسبب جائحة كورونا”، مضيًفا  “ببساطة ال 

ميكن حالًيا إصدار بيانات بشأن ما إذا كان معدل اإلصابة بالعدوى في 
يونيو املقبل سيسمح بحضور اجلماهير في امللعب من عدمه”.

وتعهدت تسع من أصل 12 مدينة مستضيفة ليورو 2020 بالسماح 
بحضور نسبة 25 في املئة على األقل من اجلماهير للمباريات، لكن مدن 

ميونيخ وبلباو ودبلن لم حتسم مصيرها بعد.

ميونيخ

تتحفظ عىل حضور الجامهري

رايتر

لوس أنجليس - الفرنسية

عاد فريق لوس أجنليس ليكرز إلى طريق االنتصارات في 
دوري السلة األمريكي بعد تغلبه على يوتا جاز 127ـ115.

وتصدر أندريه دروموند، العائد إلى التشكيلة األساسية 
بعد التعافي من إصابة في القدم، قائمة مسجلي النقاط 

في ليكرز برصيد 27 نقطة كما استحوذ على ثماني كرات 
مرتدة. من جهته، كشف فرانك فوجل مدرب ليكرز عن أنه 
اضطر إلجراء تعديالت تكتيكية خالل املباراة أكثر مما فعل 

في أي مباراة أخرى طيلة العام من أجل الوقوف في وجه 
هجوم املنافس.

ليكرز

يستعيد االنتصارات

  »فرقنا«

ودوري األبطال!
مل تكن بداية فرقنا املشاركة يف 

دوري أبطال آسيا “النرص الهالل 

األهيل” عند مستوى التوقعات 

واملأمول، فالنرص تعادل مع 

الوحدات سلبيًا، والهالل تعادل مع 

أجمك إيجابيًا، أما األهيل فانهزم 

وبالخمسة أمام االستقالل! أبدأ من 

األهيل املثخن بالجراح املحلية، تجرع 

وجبة أهداف “كاملة الدسم” ثقيلة 

الهضم من االستقالل وال عجب!

فاألهلي اليزال خارج عن الوضع الذي 
ميكن أن تتوقع األفضل منه، مشكلة 

األهلي ليست مدربًا فقط وإن استعان 
بالروماني “ريجيكامب” والذي ال 

يزال حديث عهد بالالعبني وال يعرف 
إمكاناتهم، اخلوف من أن تستمر معه 

“عقدة اخلماسيات” مع الفرق التي أشرف 
على تدريبها!

مبيزان العقل ال يلقى اللوم على مدرب 
جديد اليزال بطور التعرف على العبيه 
واكتشاف قدراتهم، كما ال ميكن إلقاء 

اللوم على مدرب أتى من باب “الفزعة” 
مدرب حالة طارئة كالبرازيلي ميكالي 

مدرب الهالل فهو مجرد مجتهد واللوم 
على اإلدارة التي أبقت عليه ودخلت 

معتركًا آسيويًّا مبدرب قال إن استمراره 
لن يفيد الفترة املقبلة!! وبعد النتائج غير 

املقنعة أصبح لسان حال اجلميع “نار 
رازفان وال جنة ميكالي”، خطأ من اإلدارة 

إقالة مدرب دون البحث عن بديل يقود 
الفريق بآسيا واملنعطف اخلطر بالدوري! 

السلبية/ الرضوخ خاصة وأن أبرز أعمدة 
الفريق داهمتها اإلصابات “عيب إداري”، 

على قناعة بأن الرئيس عندما يكون “العًبا 
سابًقا” فهو أكثر دراية وخبرة يدرك أدق 

التفاصيل ويسعى لعالجها أكثر من أي 
شخص آخر، رأينا سامي عندما كان 

رئيًسا كيف كانت تعاقدات الهالل على 
مستوى املدرب واألجانب...!

ال أعلم إن كانت العني أصابت الهالل في 
آسيا، فموسم مضى كورونا وموسم حاٍل 
إصابات سالم/ سلمان ...الخ غابت روح 

الفريق وأصبح الالعبون بال قتالية وال 
دافعية وال ذهن حاضر وبهذا الشكل لن 

يذهبوا بعيًدا! ملاذا انخفضت مستويات 
الالعبني؟! ملاذا يعاني البعض من 

املزاجية؟! تارة قمة العطاء وأخرى منتهى 
االختفاء؟! وجود الالعبني القدامى/ 
أصحاب اخلبرة مهم هذه الفترة، وال 

يعيب إذا استشارت اإلدارة من هم أكثر 
خبرة ودراية منها بكيفية وضع حلول 

ومخارج!
النصر بدأها تعادل، لكنه مللم أوراقه 

سريًعا واستفاق بهد السد بنتيجة 
كبيرة وصدارة، مع أن املدرب جديد 

باالنضباطية والتكتيك والرغبة في 
االنتصار، املدرب اجليد يستطيع قراءة 

اخلرائط الذهنية لفريقه سريًعا وإن كان 
اليزال بطور التعرف على إمكاناتهم!

مطلق األمنيات لفرقنا املشاركة في دوري 
األبطال بالتوفيق وتقدمي العرض اجليد 

والنتائج اإليجابية املشرفة لسمعة الوطن 
خارجًيا!.

هيا الغامدي
@haya_alghamdi

مفقودات.. مفقودات

يعلن / مدحت ابراهيم محمد 
احللواني ميني اجلنسية 

عن فقدان جواز سفره رقم 
07012461 والصادر من جدة 

في 4ـ1ـ2017م يرجى ممن 
يجده تسليمه للقنصلية اليمنية 

بجدة مشكورا .

يعلن / احمد وهب جابر 
الربصي ميني اجلنسية 

عن فقدان جواز سفره رقم 
06797674 يرجى ممن يجده 

تسليمه للقنصلية اليمنية بجدة 
مشكورا.

يعلن / محمود السيد 
متولي رشوان مصري 

اجلنسية عن فقدان جواز 
 A 25416468 سفر رقم

والصادر من مصر يرجى 
ممن يجده تسليمه للقنصلية 

املصرية بجدة  او جوال 

0565698230مشكورا .

يعلن / حماده عبد الصبور 
محمد محمد مصري اجلنسية 

عن فقدان جواز سفر رقم 
A 14188776 والصادر 

من مصر يرجى ممن يجده 
تسليمه للقنصلية املصرية 

بجدة او جوال 0597020574 
مشكورا .

يعلن / شحاته محمد محمد 
احمد مصري اجلنسية عن 
 A فقدان جواز سفره رقم
26982622 والصادر من 

مصر يرجى ممن يجده 
تسليمه للقنصلية املصرية 

بجدة او جوال 0564164951 
مشكورا .

يعلن / جيا الدين هندي 
اجلنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم K 2471428 والصادر من 

الهند في 5ـ3ـ2012م يرجى 

ممن يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

 ABDUL MANNA / يعلن
TOBARAK MOLLA بنجالديشي 

اجلنسية عن فقدان جواز 
سفر رقم EE 0676945 يرجى 

ممن يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

 MOHAMMED SHOEL / يعلن
MOSTAFA KAMAL بنجالديشي 

اجلنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم BX 0014476 يرجى 

ممن يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

 SHUVORAJ KHALIS / يعلن
MIAH بنجالديشي اجلنسية 

 BM عن فقدان جواز سفر رقم
0804296 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

 RASEL MIAH AKTAR / يعلن
UDDIN MORUL  بنجالديشي 

اجلنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم BN 0674110 يرجى 

ممن يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

يعلن / ابراهيم محمد عبد 
الكرمي تشادي اجلنسية 

عن فقدان اقامته رقم 

2145779563 والصادرة من 

جدة في 5ـ8ـ1419هـ وكذالك 
فقدان رخصة قيادة خاصة 

والصادرة في 12ـ10ـ1420هـ 
وكذالك فقدان استمارة سيارة 

هونداي موديل 2006 رقم 
اللوحة و ح ن 829 صادرة 
من جدة يرجى ممن يجدها 

تسليمها ملصادرها او جوال 
0507611512 مشكورا .

يعلن / محمد احمد مهدي 
حزام ميني اجلنسية عن فقدان 
هوية مقيم رقم 2334479003 

وكذالك فقدان رخصة سياقة 
خاصة يرجى ممن يجدهما 

تسليمهما ملصدريهما او جوال 
0534027023 مشكورا .

 MOHAMMED AYES / يعلن
MIAH بنجالديشي اجلنسية 

 BJ عن فقدان جواز سفر رقم
0481091 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

إمييلفاكسهاتف
01228362800122836281Mashehor.Ali@srpc

جوال
0502252794 0576868008 املبوبة

مسرية سرتلينج

االنتقال 2015

النادي السابق  ليفربول

القيمة 44 مليونًا 

نهاية العقد 2023

وضع األرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب على ُبعد نقطة من ليل المتصدر، وذلك بتسجيله هدف الفوز القاتل على سانت 
إتيان عند الدقيقة 96 لتنتهي المباراة 3ـ2.. وفي الصورة التي التقطت أمس البرازيلي نيمار يظهر سعيًدا بانتصار فريقه أثناء وجوده في المدرجات 

)الفرنسية( ويظهر إلى جانبه األرجنتيني لياندرو باريدس زميله 

www.arr iyad iyah .com
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مانشسرت ـ رويرتز 

يثق أولي جونار سولشاير، مدرب فريق مانشستر 
يونايتد، أن بول بوجبا، العبه، لن يتأثر باألضواء 
اإلضافية املسلطة عليه عن طريق فيلم وثائقي عن 

حياته عبر منصبة “أمازون برامي”، وقال إن تركيز 
الالعب الفرنسي ينصب بشكل كامل على مساعدة 

زمالئه على الفوز باملباريات.
ومن املنتظر أن يكون بوجبا ، هو محور فيلم 

وثائقي سيصدر في 2022. وذكر سولشاير 
للصحافيني عند سؤاله عن تأثير الفيلم: “بول 

حتت األضواء منذ بدء مسيرته في 
يونايتد”.

سولشاير: بوجبا لن يتأثر  بالوثائقي

باريس ـ الفرنسية 

أعلن االتحاد األورويب “يويفا” واتحادات إنجلرتا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، 
أمس، منع أي فريق من املشاركة فيام يسمى بـ “دوري السوبر األورويب” يف 

كل املسابقات املحلية والقارية األخرى.
وأشار االحتاد القاري إلى أنه علم أن بعض األندية اإلجنليزية واإلسبانية واإليطالية قد تعلن 

إطالق منافسة انفصالية.
وقال “يويفا”، في بيان، إن “األندية املعنّية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على 

املستويات احمللية أو األوروبية أو العاملية، وقد يحرم العبوها من فرصة متثيل منتخباتهم 
الوطنية”.

وذكرت قناة “سكاي سبورتس” أن أندية ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال وتشيلسي 
كانت من بني ستة فرق في الدوري اإلجنليزي املمتاز ستنضم إلى اخملطط.

وأشار بيان “يويفا” إلى أنه “في حال حدوث ذلك، نود أن نكرر أننا وكذلك االحتاد الدولي 
لكرة القدم “فيفا” وكل االحتادات األعضاء، سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا املشروع 

الساخر، وهو مشروع يجري على املصلحة الذاتية لعدد قليل من األندية، في وقت يحتاج 
فيه اجملتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى”.

ويتجه “يويفا” اليوم خالل اجتماع جلنته التنفيذية إلى إضفاء الطابع الرسمي على 
اإلصالحات املتعلقة مبسابقة دوري األبطال.

ومن املقرر أن يتم إصالح مرحلة اجملموعات في دوري أبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع 
عدد األندية من 32 إلى 36 وإدخال ما يسمى بـ “النظام السويسري” املستوحى من لعبة 
الشطرجن، حيث تلعب األندية 10 مباريات في مرحلة اجملموعات، عوًضا عن نظام الست 
القائم حالًيا، الذي يقسم األندية إلى ثماني مجموعات من 4 فرق. ووفًقا للنظام اجلديد، 
تخوض األندية “بطولة مصغرة” في مجموعة واحدة، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.

ومن املتوقع أن ُينح أحد املقاعد األربعة اجلديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى 
النقاط الرئيسة اجلدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن املقاعد الثالثة األخرى.

النظام السويرسي يعيد ترتيب 
دوري األبطال 

أوروبا

روما ـ األملانية 

انتزع فريق أتالنتا اإليطالي 
األول لكرة القدم من ضيفه 
يوفنتوس املركز الثالث في 

الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
بعدما حقق انتصارًا صعًبا 

أمامه وتغلب عليه “1ـ0”، 
أمس، ضمن منافسات املرحلة 
احلادية والثالثني من املسابقة.
وفي مباراتني أخريني باملرحلة 

نفسها، تغلب التسيو على 
بينفينتو “5ـ3”، وبولونيا على 

سبيزيا “4ـ1”.
وكادت املباراة بني أتالنتا 

ويوفنتوس أن تنتهي بالتعادل 
السلبي، لكن روسالن 

مالينوفسكي، الالعب البديل، 
حسم املباراة لصالح أتالنتا 
في الدقيقة 87 عندما سدد 
كرة قوية ارتطمت بأليكس 

ساندرو، املدافع، لتخدع 
احلارس وتسكن الشباك.

ورفع أتالنتا رصيده إلى 64 
نقطة ليحتل املركز الثالث، 

بفارق نقطتني أمام يوفنتوس 
الذي تراجع إلى املركز الرابع.

أتالنتا
ينتزع الثالث.. ويبعد يوفنتوس

صورة التقطت أمس لروسالن مالينوفسكي مهاجم أتالنتا يحتفل برفقة زمالئه بتسجيله 
)الفرنسية( هدف الفوز أمام يوفنتوس  

لندن ـ األملانية 

حافظ مانشستر يونايتد على فرصته في 
املنافسة على لقب الدوري اإلجنليزي لكرة 

القدم، وواصل مطاردة جاره مانشستر 
سيتي متصدر جدول املسابقة بالفوز 

الكبير “3ـ1” على بيرنلي، أمس، في 
اجلولة الـ 32 من املسابقة.

وعلى ملعب “أولد ترافورد”، فرض 
مانشستر يونايتد هيمنته شبه 
الكاملة على مجريات اللعب في 
معظم فترات املباراة، ولكنه لم 

يستطع حسم املباراة لصاحله إال 
في الدقائق األخيرة من اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده 
إلى 66 نقطة في املركز الثاني 
بفارق ثماني نقاط خلف جاره 

مانشستر سيتي متصدر جدول 
املسابقة، وذلك قبل آخر ست مباريات 

لكل منهما. وجتمد رصيد بيرنلي عند 33 
نقطة في املركز السابع عشر، بعدما مني 

بالهزية الثالثة على التوالي.

يونايتد
يطارد السيتي

)رويترز( صورة التقطت أمس لكافاني مهاجم مانشستر يونايتد يحتفل بعد تسجيله الهدف أمام بيرنلي  

بدأ الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول األول لكرة القدم رحلة التأهيل للعودة والمشاركة بعد غياب دام أكثر من ثالثة أشهر.. 
وفي الصورة التي التقطت أمس دايك أثناء الحصة التدريبية األولى له على أرضية الملعب  )المركز اإلعالمي ـ ليفربول(

تسيتسيباس

لندن ـ رويرتز 

تأهل فريق ليستر سيتي األول لكرة القدم إلى نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
للمرة األولى منذ ما يزيد على 50 عاًما، بعد أن سجل كليتشي إيهيناتشو هدًفا ليقوده إلى 

الفوز “1ـ0” على ساوثهامبتون على ملعب ويبلي، أمس.
وُحسمت املباراة بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما وضع املهاجم النيجيري 

الكرة في الشباك بعد متريرة من جيمي فاردي. ويلتقي ليستر، الذي لم يسبق له الفوز بكأس 
االحتاد اإلجنليزي وكان ظهوره األخير في النهائي عام 1969، مع تشيلسي في 15 مايو.

بعد 50 عاما..

ليسرت يف النهايئ
موناكو ـ الفرنسية 

ا، بالبطولة األولى له في فئة املاسترز  فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، املصنف خامًسا عامليًّ
ألف نقطة، عندما أسقط الروسي أندري روبليف الثامن في نهائي دورة مونتي كارلو أمس 

“6ـ3” و”6ـ3”، في مباراة انتهت في أقل من ساعة وربع الساعة.
وقال اليوناني، البالغ من العمر 22 عاًما، بعد أن جثا على ركبتيه في امللعب: “العاطفة تغمرني. إنه 
أجمل انتصار في حياتي حتى اآلن”. وأضاف: “كنت أعرف أنه سيكون خصًما قويًّا للغاية، وكنت 

متوترًا للغاية في بداية املباراة”، مشيرًا إلى أنه سبق أن تواجه مع روبليف مرات عدة.

تسيتسيباس

يحصد دورة مونتي كارلو

متنع 
السوبر

قرَّر منع المشاركة في “دوري السوبر األوروبي” االتحاد األورويب 

»يويفا«

لتطوير مرحلة المجموعات 
في دوري األبطال

رفع عدد األندية 
إلى 36

إدخال النظام 
السويسري 010203

اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية



سكاكا ـ الرياضية وواس 

تزامن دخول شهر رمضان املبارك مع ظهور نبات 
الفقع “الكأمة” الربية يف منطقة الجوف، ما جعله أحد 

مكونات السفرة الرمضانية يف املنطقة.
والفقع فطر موسمي ينمو في الصحراء بعدة سقوط االمطار 

بعمق من 5 إلى 15 سنتيمتر حتت األرض، ويعد من ألذ وأثمن 
أنواع الفطريات.

ويتوفر الفقع في أسواق اجلوف قادًما من جهات عدة منها 
احمللي الذي مت جمعه من مناطق الشمال بعد موسم الربيع 

الذي شهدته املنطقة، ومنها املستورد من الدول اجملاورة، 
وتتراوح أسعاره حسب مصدره، فاحمللي منه يصل سعر 
الكيلو إلى 300 ريال، بينما املستورد يصل إلى 100 ريال.

ويظهر الفقع على سفرة الطعام الرمضانية باجلوف بأشكال 
متعددة، كتحضير الشوربة بالفقع أو بإضافته إلى الكبسة 

السعودية سواء بطبخه مع اللحم أو حمسه ورشه على وجه 
طبق الكبسة. وللفقع أنواع منها وأشهرها الغالس أو الكمأ 
وهو ذو اللون الداكن القريب إلى البني ويعّد األغلى سعرًا، 

ويأتي من بعده الزبيدي ذو اللون األبيض. كما أن للفقع فوائد 
عديدة ذكرها البروفيسور السعودي جابر القحطاني أستاذ 

علم العقاقير، في كتابه “موسوعة جابر لطب األعشاب”، ومنها 
عالج هشاشة األظافر وتشقق الشفتني.

األسعار ترتاوح بني 100 و300 ريال.. والغالس األغىل

الفقع
ُيزين موائد رمضان يف الجوف

صورة التقطت أمس لعدد من السيارات المحملة بالفقع في مكان بيعها في الجوف.. وعلى اليسار كمية من الفقع.. وأخيًرا عدد من الوجبات التي تحتوي على الكمأة البرية   )واس(

الرجا:
ال أتابع القنوات الفضائية

بريوت - واس 

واصل مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
أمس، توزيع السالل الغذائية الرمضانية لالجئني السوريني 

والفلسطينيني واألسر اللبنانية األشد حاجة في لبنان.
وجرى توزيع ألف سلة غدائية رمضانية في منطقة كترمايا 

في جبل لبنان، استفاد منها 5 آالف فرد.
كما جرى توزيع 1.176 سلة غذائية رمضانية في منطقتي 
سيبي وقالت بإقليم بلوشستان، استفاد منها 7.056 فردًا.
ووزعت أيضا ثالثة أطنان من السالل الغذائية على األسر 
األكثر احتياًجا في مقاطعة امليناء باجلمهورية املوريتانية 

اإلسالمية، استفاد منها 234 فردًا. ويأتي ذلك في إطار 
املشروعات الغذائية التي تقدمها السعودية ممثلة باملركز 
للشعوب والدول اإلسالمية خالل شهر رمضان املبارك.

12 ألف مستفيد
من السالل الغذائية

صورة من توزيع السالل الغذائية في جبل لبنان  )واس(

الباحة - واس 

أغلقت أمانة منطقة الباحة خالل األيام املاضية 17 
منشأة جتارية وحترير 124 مخالفة للتدابير االحترازية 

واإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس 
كورونا املستجد.

ونفذت الفرق امليدانية في األمانة والبلديات التابعة لها 
باملنطقة 4517 جولة رقابية على املنشآت التجارية في مدن 

ومحافظات املنطقة، وذلك ضمن اخلطة امليدانية واجلهود 
الرقابية املكثفة خالل شهر رمضان املبارك التي تطبقها 

األمانة وبلديات املنطقة لضمان التزام جميع املنشآت بتطبيق 
كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة في املطاعم 

واملقاهي واألسواق واجملمعات التجارية.

4517 جولة
ُتغلق 17 منشأة

صورة التقطت أمس لمراقب من أمانة الباحة في أحد 
المطاعم  )واس(

بريدة - واس 

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات املنطقة خالل اخلمسة 
أيام األولى من شهر رمضان املبارك أكثر من “11” ألف 

جولة رقابية على املنشآت الغذائية والصحية على مستوى 
مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز املنطقة، بهدف متابعة 

تطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية ملكافحة فيروس 
كورونا وفق التعليمات والبروتوكوالت املعتمدة.

ورصدت األمانة “15” مخالفة على عدد من املنشآت، كما 
تواصل األمانة جوالتها الرقابية على مدار الساعة مبشاركة 

ما يزيد على “400” مراقب ومراقبة.

400 مراقب
يضبطون أسواق بريدة

صورة التقطت أمس لمراقبين من أمانة القصيم خالل 
)واس( إحدى الجوالت  

تشهد محالت 
الفالفل في 
مدينة الخليل 
في فلسطين 
ازدحاًما كبيًرا 
خالل شهر 
رمضان المبارك 
في ظل 
اإلقبال الكبير 
من الصائمين 
على تناولها 
في وجبة 
اإلفطار.. وفي 
الصورة التي 
التقطت أمس 
أحد األشخاص 
خالل شرائه 
الفالفل من 
أحد المحالت 
)الفرنسية(

زحام 

الفالفل

اإلثنين 07 رمضان 1442هـ   19.04.2021 العدد 12255
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ليايل 
رمضانية

الفقع

01
الجوف من أشهر 

منابت الفقع

03
أشهر األنواع 

الغالس والزبيدي

02
تتراوح أسعاره بين 

100 و300 ريال

04
تختلف أحجامه ما 

بين 40 و1500 جرام

جوالت أمانة الباحة

الجوالت: 

4517
المخالفات: 

124
إغالق:

17 منشأة

حوار: وليد الصيعري 

متّر شهور العام خلسة إال رمضان يبقى 
راسًخا بعاداته وذكرياته التي تظل 

محفورة داخل كل شخص مستعصية عىل 
النسيان. ويف هذا الحوار نقلِّب مع أحد 

الشخصيات أوراقه الرمضانية.. وضيفنا 
اليوم وليد الرجا، العب فريق االتفاق 

األول لكرة القدم السابق.

01
يف هذا الشهر الفضيل.. ماذا يتغري يف 

يومياتك وحياتك؟

ال يتغير شيء غير أنه تقل بعض العادات 
من أجل التفرغ للشهر الفضيل.

02
عىل مائدة اإلفطار.. من تفضل أن 

يكون بجوارك ؟

والدتي وإخوتي وهم حياتي.

03
تهاين رمضان.. ملن تزفها بالعادة.. 

وهل هناك من تقول له سامحني يف 

هذا الشهر الكريم؟

أزفها في العادة ألسرتي وأصدقائي 
املقربني وأقول لكل شخص فهمني بالغلط 

سامحني.

04
ما أجمل ذكرياتك الرياضية والكروية 

يف أيام رمضان؟

ال أتذكر منها شيًئا اآلن، ولكن تعجبني 
املعسكرات في رمضان خاصة مع أحمد 

البحري وسياف البيشي زميّلي السابقني 
في فريق االتفاق.

05
من الالعب الذي ترشحه ليمثل دور 

البطولة يف مسلسل 

رمضاين؟

أحمد البحرى وسياف البيشي 
وصالح بشير.

06
كم تأخذ الشاشة من 

وقتك واهتاممك يف رمضان؟

اليوجد لدي وقت ملشاهدة 
الشاشة والقنوات الرياضية 

فكل الوقت أقضيه 
في قراءة القرآن والصالة.

07
 رمضان يف زمن كورونا.. 

كيف ستتعامل معه؟

لألمانة مختلف متاًما، ويجب علينا 
االلتزام باإلجراءات الوقائية 
واالحترازية ضد الوباء.      

08
 ما النشاط الذي تؤجله لتامرسه يف 

رمضان؟

زيارة بعض األصدقاء.

09
هل لديك رسالة خاصة توجهها لكل 

من يعرفك يف رمضان ؟

تعّلم أال تكره أحًدا وتسامح، وأسأل اهلل أن 
يُحبب اخللق فيني.
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