




خميس مشيط ـ عبد الرحمن أبو محروس 

انضم نادي ضمك إلى أندية “الفيصلي، الفتح، أبها” 
التي لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 إبريل 

2021. واحلاصلة على شهادة الكفاءة املالية، التي 

تسمح له بالتعاقدات الصيفية. وأعلن النادي اجلنوبي 
حصوله على الشهادة، وذلك في أعقاب اعتراضه على 
إدراجه ضمن قائمة األندية التي عليها التزامات مالية 

تقدر بـ 165 ألف ريال من قبل جلنة الكفاءة املالية 

التابعة لوزارة الرياضة. ونشرت “الرياضية” األسبوع 
املاضي، أن إدارة نادي ضمك رفعت خطابًا رسمًيا 
إلى جلنة الكفاءة املالية، تؤكد خالله عدم وجود أي 

التزامات مالية على النادي.

ضمك يحصل عىل الشهادة

جدة ـ ماجد هود 

تعمل إدارة نادي االتحاد عىل حل قضية 
مستحقات الكروايت سالفان بليتش مدرب 

فريق االتحاد األول لكرة القدم السابق، 
والتي متثل أكرب القضايا عىل النادي 

وتقدر بنحو 56 مليون ريال مل تدخل 
ضمن ديون الكفاءة املالية التي أعلنت 

أخريًا من لجنة الكفاءة وفًقا ملصادر 
“الرياضية”، حيث تم تصنيفها باملنظورة 

مام أبعدها عن الدخول ضمن املستحقات 
عىل النادي الغريب حتى 30 إبريل 

املايض.
وطبًقا للمصادر، يعمل االحتاديون على حل 

القضية في موعدها احملدد وقبل دخولها في 
ديون شهادة الكفاءة املالية.

من جانب آخر، أعطت إدارة الكرة في نادي 
االحتاد عددًا من وكالء العبي الفريق املعارين 

املوسم املاضي الضوء األخضر لبحث استمرار 
العبيهم مع أنديتهم أو البحث عن أندية أخرى 

مجددًا، خاصًة وهم يرتبطون بعقود مع االحتاد 
ومن بينهم يونس عبد الواحد وساهر السريحي 

ومحمد صوعان، بينما ال يزال خالد السميري 
ينتظر تقرير البرازيلي فابيو كاريلي مدرب 
الفريق عندما تبدأ التدريبات لتحديد مصير 

بقائه من عدمه مع ناديه الغربي.

كارييل يحدد مصري السمريي

أكرب 

قضايا 
االتحاد
خارج الكفاءة

بليتش

كاريلي

حرص سلطان أزهر، رئيس نادي الوحدة، على اإلشراف بنفسه على فعاليات البطولة اآلسيوية الـ 23 
لألندية أبطال الدوري لكرة اليد التي نظمها النادي في جدة بين 12 و21 يونيو الجاري.. وفي الصورة 

التي التقطت أمس، في اليوم الختامي، يتحدث أزهر إلى أحد المسؤولين داخل الصالة المغطاة بمدينة 
)المركز اإلعالمي ـ الوحدة( الملك عبد هللا الرياضية التي احتضنت البطولة  

جدة ـ الرياضية 

عّي النادي األهلي رأفت عبد اجلواد رئيًسا تنفيذيًا للنادي، بعد 
إستقالة وائل السقاف من منصبه املدير التنفيذي السابق.

وسيترأس رأفت كافة األمور اإلدارية، إضافًة إلى القضايا اخلاصة 
بالنادي ونظام دعم احلوكمة والتحول 

الرقمي اجلديد التي تريد تطبيقه 
إدارة ماجد النفيعي. وميلك 

املدير التفيذي اجلديد للنادي 
الغربي دكتوراه في التسويق 

اإللكتروني من بريطانيا. ومن 
املنتظر أن يعقد رأفت عبد 
اجلواد الرئيس التنفيذي 

عدة اجتماعات مهمة خالل 
األيام املقبلة بعد استالمه 

املنصب بصفة رسمية، 
حيث سيتم ترتيب الهيكلة 

اإلدارية وحتديد األولوية 
للمواضيع املهمة في النادي 

الغربي حللها.

عبد الجواد
بديل السقاف يف األهيل

الرياض ـ الرياضية 

اجتمع فهد بن نافل رئيس نادي الهالل، مع غصاب 
املنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الشريك الرسمي 

واحلصري لنادي الهالل في مجال توصيل األطعمة، وذلك 

في مقر الشركة في مدينة الرياض، بحضور سلطان آل 
الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهالل.

واستعرض الطرفان ما مت إجنازه خالل املوسمي األوليي 
في عقد الشراكة املبرم بي الهالل وجاهز، وبحث سبل 

تطوير الشراكة بي الطرفي. وفور نهاية االجتماع جتول 
ابن نافل في الشركة، وردّ على أحد عمالء الشركة من 
خالل حضوره إلى مركز العمليات للتطبيق واخلدمات 

التقنية التي يقدمها جاهز لعمالئه.

الهالل و»جاهز«.. اجتامع وتطوير

املجمعة ـ محمد السناين 

أعلنت إدارة نادي الفيحاء، أمس التعاقد مع الصربي فوك 
رازوفيتش لتدريب الفريق األول لكرة القدم، في النادي ملدة 

عامي، ابتداًء من املوسم املقبل.
وسبق للصربي خوض جتربة في 

الدوري السعودي إبّان تدريبه 
فريق الفيصلي موسم 2017ـ2018 

وخسر نهائي كأس امللك أمام 
االحتاد أنذاك.

وخاض رازوفيتش جتربة 
في الدوري اإلماراتي قاد 

خاللها فريق الظفرة 
حتى سبتمبر من العام 
املاضي، وانتقل بعدها 

إلى قيادة الوحدة، الذي 
أقاله 13 مارس املاضي، 

بعد اخلسارة الثقيلة أمام 
العي برباعية نظيفة في 

دوري اخلليج العربي.

فوك
يقود الفيحاء

رازوفيتش عبد الجواد

صورة التقطت أمس لفهد بن نافل رئيس نادي الهالل خالل تجوله بمقر شركة جاهز في الرياض وبجانبه غصاب المنديل الرئيس التنفيذي للشركة  )المركز اإلعالمي ـ الهالل( 

بليتش مع االتحاد

المباريات:

17
الفوز:

04
الخسارة:

08
التعادل:

05

التعاقد:

أكتوبر 2018

اإلقالة:

فبراير 2019

جدة ـ أحمد اللوقان 

حضر بدر العايد الرئيس التنفيذي في نادي الطائي، وفهد اجلليبط مدير االحتراف، 
وعمران إلياس العب املواليد في فريق الطائي األول لكرة القدم، إلى جلسة استماع أمس، 

أمام جلنة االستئناف في االحتاد السعودي لكرة القدم، على إثر الشكوى التي تقدم بها 
نادي اجلبلي على الطائي بسبب مشاركة عمران إلياس بتواريخ ميالد مختلفة، ومت 

رفضها من جلنة االنضباط.
ومت فتح القضية بعد استئناف اجلبلي للقضية واملضي فيها.

وكان الثالثي حضر أمس في الرياض، وطبًقا ملصادر “الرياضية”، فقد أجاب الثالثي 
عن كل التساؤالت املطروحة من قبل اللجنة والتي تدور حول تسجيل الالعب، كما مت 

رفع الرد القانوني من إدارة الطائي مسبًقا على االدعاءات املقدمة من اجلبلي، علًما بأن 
الالعب قد سبق له املشاركة مع ناديي الشباب وضمك، ويُنتظر أن تعلن اللجنة عن قرارها 

النهائي بشأن القضية خالل األيام القليلة املقبلة.

الطايئ يجيب.. ويرتقب القرار

»الرياضية« 21 يونيو 2021

الرياض ـ الرياضية 

اعتذر سامي اجلابر، رئيس نادي الهالل 
السابق، إلى األمير نواف بن سعد، الرئيس 

األسبق، عّما ذكره حول قضية مبلغ الـ 170 
مليون ريال، وبث تغريدة مثبتة على حسابه 
الرسمي في “تويتر” قدم من خاللها االعتذار.
وكتب اجلابر في التغريدة التي نشرها مغلًقا 

زر التعليقات والردود عليها في تويتر: “سبق 
وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: خالل البرنامج 

ذكر معاليه املعلومة أنني قلت هناك 170 مليونًا لم 

جند لها أي قوائم مالية مدققة، وهذا الكالم 
حدث فعاًل، وقد صدر حكم قضائي مكتسب 

للقطعية، بثبوت إساءة تلك التغريدة لألمير 
نواف بن سعد آل سعود، وأعتذر له عن 

ذلك”. وتابعت “الرياضية” تفاصيل مجريات 
القضية وتسلسل أحداثها، حيث كانت احملكمة 

اجلزائية أصدرت في فبراير من عام 2020، 
حكًما على اجلابر بالغرامة وتقدمي اعتذار 

رسمي لألمير نواف بن سعد في قضية املبلغ املفقود 
الشهيرة.

الجابر يعتذر
إىل نواف بن سعد

تفاصيل موسعة 
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ستبقى ”كرة القدم“ الجاذب 

”الوحيد“ ورمبا ”األكرث“ دفعاً ألي 

شخصية لتقبل رئاسة ناٍد ريايض 

خصوصاً األندية الجامهريية.

ـ لوال ”كرة القدم“ وشعبيتها ملا وجدنا 
من يقبل برئاسة أي ناد سعودي 
وهذه ”حقيقة“ ال ميكن أن نختلف 

عليها أو حتى نلوم الشخصيات حول 
رؤيتهم فمن حق الشخص ”أياً“ كان 
أن يأتي بحثاً عن الشهرة وهذه ”أي 

الشهرة“ ال تأتي إال من كرة القدم 
حتى لو حقق النادي كل بطوالت 

األلعاب األخرى لعشر سنوات متتالية 
فبطولة واحدة في كرة القدم ”متنح“ 
الرئيس الشهرة التي جاء من أجلها.

ـ في عقود مضت كان الرئيس 
”يحضر“ ويرأس النادي ويحقق 

فريق ناديه بطوالت كرة القدم وينال 
الرئيس ”الشهرة“ ثم يرحل الرئيس 

”تاركاً“ النادي يغرق في ديون 
لسنوات عديدة.

ـ اختلف الوضع اليوم وبات الرئيس 
ً“ مبسؤولية تضامنية حيال  ”مقيدا

مصروفات النادي وفقاً لالئحة أعلنتها 
وزارة الرياضة ولم يعد بإمكان 

الرئيس أن ينال ”الشهرة“ ويرحل 
دون أن ”يتحمل“ مسؤولية مالية.

ـ رئيس مجلس إدارة النادي أصبح 
اليوم ”بحكم اللوائح“ حتت رقابة مالية 

”وفقاً للنظام“ وهذا يجبر ”مجلس 
اإلدارة“ على عمل ”مؤسساتي“ يختلف 

متاماً عن ذلك الفكر الذي كانت تدار 
فيه األندية وكأنها نشاط كرة قدم 

فقط ”مينح“ الشهرة بتحقيق البطوالت 
دون أي حساب للتكاليف املالية 

الضخمة!
ـ االجتماع األخير جمللس إدارة 

نادي النصر برئاسة العزيز مسلي 
آل معمر كان ”مختلفاً“ الجتماعات 

سابقة ”في النصر أو غيره“ إذ ”رشح“ 
عن االجتماع قرارات لم تعتد عليها 

اجلماهير الرياضية لعقود مضت 
وهذا يؤكد أن الفكر اإلداري في 

 “ً األندية ”قد“ تغير أو أصبح ”مجبرا
على التغيير ليواكب التغييرات 

واللوائح اجلديدة.
ـ لم تكن القرارات تتعلق بكرة القدم 

”فقط“ مثلما اعتدنا على مدى أكثر 
من 40 عاماً بل كانت ”كل“ القرارات 
تتعلق بآلية اإلدارة املالية في األندية 

سواء من خالل إدارة اخملاطر أو الفكر 
االستثماري وكلما مت ”تفعيل“ هذه 

اللجان واإلدارات بشكل إيجابي كان 
”مستقبل“ النادي ”املالي“ جيد ومطمئن 

سواء لكرة القدم أو غيرها.
ـ بات لكرة القدم إدارة ”تنفيذية“ 
تتولى كل املسؤوليات ”اإلدارية 

والفنية“ وتنتظر من ”مجلس اإلدارة“ 
توفير املال الالزم لتنفيذ اخلطط.. 
األمر ذاته يحدث في بقية األلعاب.

ـ رئيس النادي بات رئيساً ”بالفعل“ 
لكل النادي وأنشطته وليس رئيساً 

لكرة القدم فقط.

رؤساء أندية

العب القطن وهداف اليد يتحدث عن رس التألق اآلسيويأم كرة قدم؟

فضيل:

االحرتاف يف الوحدة حلمي

حصد الجزائري عبد املالك فضيل، 
املحرتف يف صفوف القطن اليمني، 

لقب هداف البطولة اآلسيوية الـ 23
والتي نظمها نادي الوحدة، برصيد 46

هدفًا عىل الرغم من خروج فريقه من 
الدور التمهيدي بـ 5 خسائر، وهو ما 

أجربنا عىل استضافته يف ”الرياضية“ 
للتعرف عىل جوانب عديدة من شخصيته، 

فكشف لنا عن رس تألقه يف البطولة 
عىل الرغم من الخروج املبكر للقطن، 
معلًنا رغبته يف االحرتاف يف صفوف 

الوحدة السعودي، بجانب أمانيه األخرى 
يف االلتحاق بالدوري الكويتي، بعد 

تقدم اللعبة بشكل ملحوظ يف الدوري 
الكويتي يف اآلونة األخرية.

01
كيف بدأت عالقتك بكرة اليد؟

كانت البداية في كرة اليد مع فريق شباب 
براقي اجلزائري في صنف األصاغر، وكان 
سبب دخولي في كرة اليد هو ابن العم، ألنه 

كان يتمرن مع الفريق ثم دخلت أنا عالم كرة 
اليد فعشقتها.

02
حدثني عن كيفية التحاقك بالقطن؟

كان التحاقي بفريق القطن بعد اتصال أتاني 
من الكابنت عامر مبارك مدرب فريق القطن 

والذي طرح علي فكرة االلتحاق، قصد 
املشاركة في البطولة اآلسيوية، وبصراحة 

رحبت بالعرض ألسباب كثيرة ومهمة، 
فقد أعطاني قبلة احلياة في إيجاد عروض 

احترافية جديدة.

03
ملاذا قبلت إعارتك للقطن رغم ضعف 

اإلمكانات؟

 قبلت العرض من القطن اليمني، رغبة في 
االحتراف اخلارجي، وخاصة إذا كان الظهور 
األول في البطولة اآلسيوية التي أعدها فرصة 
كبيرة لتحقيق حلمي في االحتراف احلقيقي، 

ا في البطولة اآلسيوية شرف  واللعب أيضً
ألي العب.

04
هل لدى نادي القطن إمكانات ومالعب 

وأبنية ورواتب وخالفه؟

لألسف، ال توجد أية إمكانات لنادي القطن، 
، وعلى الرغم من ذلك ميتلك مجموعة من 

الالعبني الراغبني في إثبات أنفسهم، ومدرب 
طموح يخطط لوضع القطن على خريطة كرة 

اليد.

05
هل أنت نادم عىل احرتافك املؤقت 

للقطن؟

جتربتي مع القطن إضافة لي، ويكفيني 
أنها قدمتني للكرة اآلسيوية بشكل رائع، 

ا قدمت نفسي بشكل يشرف كرة اليد  وأيضً
اجلزائرية.

06
حدثني عن كرة اليد يف الجزائر؟

ا في اإلمكانات  كرة اليد اجلزائرية تعيش نقصً
املادية على الرغم من وجود العبني ممتازين 

في البطولة، ولألسف البطولة اآلن متوقفة 
بسبب الوضع الصحي في البالد، لذلك 

مت على االلتحاق بالقطن اليمني في  صمّ
البطولة اآلسيوية. 

07
ما شعورك وأنت تشارك للمرة األوىل 

يف البطولة اآلسيوية؟

كما ذكرت لك، أشعر بالسعادة الغامرة 
لكوني العبًا صغير السن، واستفدت كثيرًا 
من االحتكاك مع الفرق التي لعبت ضدها، 
وبصراحة، البطولة شهادة ميالد جديدة 

بالنسبة لي.

08
ما أكرث يشء لفت نظرك يف البطولة؟

أكثر شيء لفت انتباهي هو التنظيم الرائع للبطولة 
على الرغم من الظروف الصحية التي حالت 

دون استثمار البطولة بشكل جيد، وأبرزها غياب 
اجلماهير.

09
هل كنت تتوقع خسائر فريقك املتتالية؟

بصراحة لم أكن أتوقع اخلسائر اخلمس التي 
تلقيناها، والسبب في ذلك قلة خبرة الالعبني 

وضعف اإلمكانات املادية والفنية، لكن من الظلم 
أن نحكم على فريق بالقوة أو بالضعف، في أول 

مشاركة في تاريخه في بطولة كبيرة بحجم 
اآلسيوية.

10
ما برنامجك بعد انتهاء البطولة؟

سأعود إلى اجلزائر وألتحق بفريقي شباب 
براقي حلني ميالد عقد احترافي خليجي أو 

ا عما قدمته في البطولة  أوروبي، ألنني راض متامً
اآلسيوية في جدة، ويكفيني فخرًا تصدري قائمة 
هدافي البطولة على الرغم من خروجنا من الدور 

التمهيدي.

11
ما رس تصدرك قمة هدايف البطولة رغم 

الخروج املبكر؟

الفوز بلقب هداف البطولة اآلسيوية 2021 شرف 
كبير لي، وهو نعمة من اهللا اكتسبتها من عدة 

أمور، أبرزها حرصي على تنفيذ البرامج التدريبية 
ا مبا وهبني اهللا عزّ وجلّ  على أكمل وجه، وأيضً
من إمكانات في الطول والقوة والرغبة في إثبات 

وجودي في كل بطولة أشارك فيها.

12
من أقوى فرق البطولة؟

الدحيل والعربي القطريان وكذلك الكويت الكويتي 
مفاجأة البطولة بعد ظهوره مبستوى رائع ومميز 

وكذلك النجمة البحريني، فمستويات الفرق 
األربعة عالية فنيًا ودورياتها قوية.

13
 أي الفرق تحلم باللعب محرتًفا يف 

صفوفها؟

أمتنى أن ألتحق بفريق الوحدة السعودي حتى 
أكون في مكة املكرمة أحب البالد إلى قلبي، وإن 

تعذر ذلك فأمتنى االحتراف في أحد األندية 
الكويتية التي تقدمت كثيرًا في األعوام األخيرة.

14
ما هي أمنيتك؟

أمنيتي هي أني أطلب اهللا أن يوفقني في مسيرتي، 
وأن يحفظ لي أبي وأمي، وأكثر شيء أن أحترف 

خارج اجلزائر.

صورة التقطت لعبد المالك فضيل العب القطن خالل حديثه إلى الزميل عبد الغني عوض
تصوير: أحمد جابر  

الكويت 

مفاجأة 
البطولة

الخسائر

الـ 5 غري 
متوقعة

الدحيل 

والعريب 
األقوى

مبارك 

خلف 
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عبد املالك
فضيل

قال عن

الكابتن عامر مبارك
مدرب القطن

«كان يل عظيم الرشف 
باملشاركة مع القطن 

اليمني تحت قيادتك يف 
البطولة اآلسيوية الـ 23
وكنت راقيًا ومثاليًا يف 

التعامل معنا جميًعا».

أحمد فهد الصباح
رئيس االتحاد اآلسيوي

«كنت سببًا يف مشاركة 
القطن يف البطولة 

اآلسيوية ووجهت أنظار 
القارة كلها إىل فريق 
وليد ما زال يف مرحلة 

املهد».

حسين الصياد
العب الوحدة البحريني

«ستظل فاكهة كرة اليد 
يف آسيا بفّنك الرائع 

ومهارتك العالية، وهنيئًا 
لفريق الوحدة بوجودك 
يف صفوفه، وأحلم أن 
ألعب بجوارك يوًما ما».

1998

الجزائر

تاريخ امليالد

مكان امليالد

 حاصل على أفضل العب
في 4 مباريات في كأس 

العالم في جورجيا

 شارك في 4 بطوالت
كأس العالم في تشيلي 

وآيسلندا وكوريا الشمالية 
وألمانيا

 هداف البطولة اآلسيوية 
ا 2021 برصيد 46 هدفً

حوار: عبد الغني عوض

العب القطن اليمني



تقرير: متعب العبد الهادي

عاد فريق العني األول لكرة القدم إىل دوري األمري محمد بن سلامن ألندية الدرجة األوىل، بعد تجربة موسم واحد للمرة األوىل 
قضاها يف دوري املحرتفني، وعاىن فريق العني يف مواجهات الدوري، فقد انتفض الفريق يف البداية ولكنه تراجع يف ختام 

الدوري خارًسا 6 مواجهات عىل التوايل، وعىل الرغم من احتالله املركز األخري، إال أن العني تجاوز االستحواذ يف مبارياته معدل 
الـ53 يف املئة، ويُعد من أكرث الفرق استحواًذا يف الدوري.

16-16

حصاد الموسم

العني..

االستحواذ ال يكفي 
البطوالت التي شارك فيها

الالعبون األجانب

أكرث الالعبني مشاركة

أكرث الالعبني تسجيال لألهداف

أقل الالعبني مشاركة

أكرث الالعبني حصواًل عىل البطاقة الصفراء

أكرب سلسلة انتصارات متتاليةالبطاقات الحمراء يف الدوري

املحافظة عىل نظافة الشباك

ركالت الجزاء املحتسبة

مجموع التمريرات

معدل االستحواذ

مدربو الفريق املوسم املنتهي

  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 
“المركز السادس عشر”

  كأس خادم الحرمين الشريفين
“خرج من ربع النهائي”

  مايكل هاينز سكيب ـ ألماني
  بابلو ماشين – إسباني

استقبلسجلالخسارةالتعادلالفوزالمباريات
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فيليب براداريتشبابا أليون نديياي

باستوس

أعلى الالعبين قيمة سوقية 
وأرقامهم في الدوري

حسن الحربي

عيد القحطاني

موتاري

جيترسون

الجويني

براداريتش

موتاري

باجر

سيف حسين

يحيى كعبي

انتصاران

مباريات

سجل 4 أضاع 1

براداريتش

الشمري

باستوس

الرشيدي
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موتاري

خوان إنيور

جيترسون
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12962
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أكرث الالعبني مشاركة بدياًل

توزيع األهداف يف الدوري

األكرث استبدااًل

أكرث الالعبني صناعة لألهداف

19
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5
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الجمعان

السفياني

محمد فؤاد

موتاري

محمد فؤاد

براداريتش
إنيور

جيترسون

جيترسون

11
16

6
2

هدًفا بالقدم اليسرى

هدًفا بالقدم اليمنى

أهداف بالرأس

أهداف من كرات ثابتة

  أبراهام فريمبونج ـ غاني
  أمادو موتاري ـ النيجر

  بابا أليون نديياي ـ سنغالي
  باستوس ـ أنجولي

  بيتر نووراه ـ نيجيري
  خوان إنيور ـ فنزولي

  سافير تايدر ـ جزائري
  جيترسون ـ برازيلي

  فيليب براداريتش ـ كرواتي
  هيثم الجويني ـ تونسي

مليون يورو
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01
الدحيل القطري

02
الكويت الكويتي

03
العربي القطري

04
النجمة البحريني

05
ميس كيرمان اإليراني

06
مضر السعودي

07
الوحدة السعودي

08
السالمية الكويتي

09
شاهد كازيرون اإليراني

10
أجمك األوزبكي

11
القطن اليمني
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أبقى فريق الدحيل األول لكرة اليد، أمس يف جدة، لقب 
البطولة اآلسيوية لألندية أبطال الدوري قطريًّا للنسخة 
الثالثة عىل التوايل، بتغلبه عىل الكويت الكويتي يف 

املباراة النهائية.
وقلب الدحيل تأخره 10ـ12 في الشوط األول إلى انتصار 

بنتيجة 27ـ23، ليفوز بالبطولة التي بدأت في 12 يونيو اجلاري 

مبشاركة تسعة فرق غير طرفي النهائي.
واستعاد الفريق القطري اللقب الذي حصده في نسخة 

الكويت 2018 على حساب مواطنه الوكرة. وفاز مواطنهما 
العربي بنسخة 2019 التي استضافتها مدينة سامتشوك 

اليابانية. 
وبعدما غابت البطولة في 2020، عادت العام اجلاري في جدة 

بتنظيم من نادي الوحدة. وتصدَّر الدحيل اجملموعة األولى منها، 

وانتصر قبل بلوغه النهائي في مبارياته الست.
وآخر فريق غير قطري فاز بالبطولة، هو النجمة البحريني في 

حيدر آباد الهندية 2017.
وحقق فريقا اجليش وخلويا القطريان اللقب ثالث مرات من 

ى الدحيل في  2013 إلى 2015، قبل اندماج الناديني حتت مسمَّ

2017. وعالوةً على اللقب، تأهل الدحيل، عن آسيا، إلى النسخة 

املقبلة من كأس العالم لألندية “سوبر جلوب”.

الدحيل يحصد لقب البطولة أمام الكويت يف جدة

الثالثة تواليا..

يد آسيا قطرية
تغطية: عبد الغني عوض

صورة التقطت أمس لالعبي فريق الدحيل القطري يحملون الصربي جوران جوكيتش، مدربهم، احتفاًل بالفوز بالبطولة اآلسيوية الـ 23 لألندية أبطال الدوري لكرة اليد التي احتضنتها جدة وُلِعَبت 
تصوير: علي خمج كافة مبارياتها في صالة مدينة الملك عبد هللا الرياضية   

أزمة 

تشجيع
الختام 

عمرة
نقل حكما المباراة 
النهائية والمنظمون 
ورجال أمن الصالة 
بعثة العربي القطري 
من مدرج قريب من 
أرضية الملعب إلى آخر 
مجاور لمرمى الدحيل 
القطري بعد شكوى 
لعبي الكويت الكويتي 
للحكمين من تشوشهم 
بسبب هتافات لعبي 
العربي وتشجيعهم 
الدحيل.. وفي الصورة 
التي التقطت أمس 
لعبو العربي يعترضون 
على قرار نقلهم من 
مقاعدهم في المدرج 
قبل تنفيذه
تصوير: أحمد جابر

ه عدٌد من مسؤولي  توجَّ
التحادين الدولي 
واآلسيوي لكرة اليد 
إلى مكة المكرمة 
ألداء العمرة فور انتهاء 
البطولة اآلسيوية لألندية 
أبطال الدوري، وارتدوا 
مالبس اإلحرام داخل فندق 
“كراون بالزا” في جدة.. 
وفي الصورة التي التقطت 
أمس في الفندق يظهر 
بدر ذياب، نائب رئيس التحاد 
الدولي، وجاسم ذياب، 
المدير التنفيذي لالتحاد 
اآلسيوي، بمالبس اإلحرام، 
وإلى جانبهما حسين 
األحمد، المعلق الرياضي، 

ومعتمرون آخرون 
  تصوير: أحمد جابر

حقق فريق العربي القطري األول لكرة اليد املركز الثالث في البطولة 
اآلسيوية الـ 23 لألندية أبطال الدوري، التي استضافتها جدة.

وتغّلب العربي عصر أمس بنتيجة 25ـ24 على النجمة البحريني في 
مباراة حتديد املركز الثالث. وأنهى الفائز الشوط األول متقدًما 12ـ7، 

لكن النجمة ضّيق الفارق في الشوط الثاني، وخسر بفارق هدف. 
وفاز العربي بلقب النسخة السابقة، التي احتضنتها مدينة سامتشوك 

اليابانية عام 2019.

العريب يحسم الثالث
شاركت أكثر من 22 جلنة في تنظيم البطولة اآلسيوية 

الـ 23 لألندية أبطال الدوري لكرة اليد، حسبما أبلغ 
“الرياضية” ماجد املفضلي، رئيس اللجنة املنظمة.

وأوضح املفضلي أمس بعد املباراة النهائية “شكلنا أكثر 
من 22 جلنة تنظيمية، رافقت الفرق، في الفنادق ومالعب 

التدريب وصالة املباريات، وحققنا أعلى معدل في التنظيم 
العام للبطولة”.

ولفت إلى “التركيز على الدقة، وإرضاء الفرق في حدود 
لوائح وقوانني االحتاد اآلسيوي، ما أسهم في اخلروج 

بشكل مبهر تنظيميًّا وفنيًّا وإعالميًّا”.
ووفًقا له، بدأ نادي الوحدة، الذي نظم البطولة في جدة، 

اإلعداد لها على مدى أشهر قبل انطالقها، مبتابعة من 
سلطان أزهر، رئيس النادي، وحسن دحالن، املدير 

التنفيذي.

22 لجنة نظمت الحدث
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أخطاء 

التوثيق
ر  عاد موضوع توثيق البطوالت ليتصدَّ

املشهد من جديد مع اختالف تواقيت 

رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم 

بني وقت وآخر حول بدء تاريخ بطولة 

الدوري، ومع موقَفي رئيَس 

النرص والهالل. هذا الطرح والتجاذب 

مفهوم يف ظل صمت املؤسسة 

الرياضية وابتعادها عن “التطاحن” 

الحاصل، ويف ظل تداعيات األخطاء 

الشنيعة التي ارتكبتها “لجنة توثيق 

البطوالت” املنحلَّة. 

ووسط ذلك، يعود رئيس اللجنة املُبعد 
خ منهجه الضعيف واخلاطئ  ليرسِّ

مع أي حترك حول األرشفة والتاريخ 
الكروي السعودي. ومكمن خلل العمل 

السابق، يتمركز في قيامه على مسألتني، 
َّ اعتمادهما دون مرجعية علمية، هما:  مت

مة.  خطاب رسمي صادر، والئحة ُمنظِّ
ولم تأخذ اللجنة بأي أداة من أدوات 
األرشفة املُتعارف عليها دوليًّا، ولم 

تنظر إلى التاريخ املنقول من أشخاص 
أحياء، وال الصحف، وال التسجيالت 

السمعية. وهذا جهل شديد من الرئيس 
املُنحل بأصول وأُسس اجمللس الدولي 

لألرشيف “ICA”، وبطرق ومبادئ 
اجلمعية العاملية للتاريخ الشفاهي. 

ومع ما حدث كُّله وما سيحدث، البد من 
الرجوع إلى األساليب العلمية في التأريخ، 

وفتح قنوات مع اجلهات ذات املصداقية 
واالختصاص والتجربة الطويلة في الداخل 

السعودي، مثل “دارة امللك عبد العزيز”، 
وبعض اجلامعات واجلمعيات املهنية، مع 

وضع تصنيف واضح وُمحدَّد لكل َمن 
يقّدم نفسه على أنه مؤرخ رياضي. وأظن 

أنه حان الوقت لتأسيس جمعية لتدوين 
وبحث التاريخ الرياضي والكروي لدينا 

وفق إطار علمي ومهني ملتزم. 
الوضع لم يعد يُحتمل، وال يليق بنا، وال 
تفسير أبًدا لهذه الفوضى طاملا أن العالم 

وضع لكل وصف تاريخي مرجعيًة، 
وأسًسا وخطوات، وطاملا أن لدينا 

باألساس مراجع، ميكن الرجوع إليها، 
وأخذ طرقها املُعتبرة. 

م للعملية األرشيفية،  بالتأطير املُنظَّ
ستختفي األصوات واملماحكات واالدعاءات 
من هذا وذاك، وسُتغلق األبواب أمام أدعياء 
التاريخ وَمن به ميل لتغييب املراحل سواء 

كان ذلك مليول، أو عداء مع طرف، أو 
ملواقف مسبوقة ال نيات سليمة فيها. 

اآلن، يجب إبعاد مفهوم اللجنة السابق، 
وطرده من احملتوى اإلعالمي، ووضعه 
في خانة احملُاسبة حول إغفاله جوانب 

صحيحة، ونفيه شخوًصا ورجاالت، 
عملت وأجنزت وكتبت التاريخ بكل ما 

لديها من عزم وجلد في زمن صعب 
وقليل اإلمكانات. 

ونحن، علينا الصمود في وجه كل مثير 
لنقاط االختالف، وغلق املساحات عليه، 

وتذكيره دائًما بأن أرشيفنا ملٌك لنا 
جميًعا ال لنادٍ وال جلماعة وال ألشخاص، 

وإننا كبرنا ونكبر مع حركة رياضية 
بدأت مع تأسيس السعودية عام 1932م 

ومع احتاد في 1956م.

تركي السهلي
@turkialsahli

2016
األردن
النور السعودي بطاًل أمام الجيش القطري

2017
الهند
النجمة البحريني بطاًل أمام الدحيل القطري

2018
الكويت

الدحيل القطري بطاًل أمام مواطنه الوكرة 

2019
اليابان 
العريب القطري بطاًل أمام الوحدة السعودي

2021
السعودية
الدحيل القطري بطاًل أمام الكويت الكويتي
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فوز  مستحق 

»فوزنا باللقب مستحق بعدما قدمنا أداًء رائًعا 
خالل البطولة، ولعبنا بروح عالية، وسعاديت ال 

لنا إىل بطولة سوبر  توصف بهذا اإلنجاز الذي أهَّ
جلوب العاملية التي تشارك فيها أقوى فرق 

العامل«
جوران جوكيتش 
مدرب الدحيل

حزن  ورضا 

»حزين عىل خسارة النهايئ، لكنني راٍض عن أداء 
الالعبني خالل الشوطني، ويكفي تأهلهم إىل نهايئ 

البطولة اآلسيوية لليد للمرة األوىل يف تاريخ النادي. 
كنا نستحق اللقب، لكنَّ التوفيق عاندنا يف عديٍد من 

فرص التهديف السهلة«
عصام اللحياني 
مدرب الكويت

التحكيم  أجاد

»أعجبني مستوى حكام البطولة، وأتوقع لهم 
حظوظًا كبرية يف قيادة البطوالت القارية خالل 

األعوام املقبلة. لجنة الحكام اآلسيوية دفعت بحكام 
شبّان يف البطولة، ليكونوا نواة لجيل من الحكام، 

ميتلك مقومات املشاركة يف البطوالت العاملية«
علي العليوات 
عضو اتحاد اليد السعودي



تتمتع املنتخبات املشاركة في 
كأس العرب للشباب حتت 20 

عاًما، اليوم، براحة من لعب 
املباريات، بعد نهاية مواجهات 

اجلولة األولى. 
وتستأنف اجلولة الثانية، غًدا، 

بخوض أربعة لقاءات، حيث 
يالقي املنتخب اجلزائري نظيره 

املصري، مستضيف البطولة، 
فيما يلعب املغرب أمام جيبوتي، 

ويواجه النيجر منتخب 
موريتانيا، ويلتقي منتخب 
اإلمارات نظيره الطاجيكي.

اليوم..

راحة
أحرز محمد الدوسري، مهاجم 
املنتخب السعودي لكرة القدم 

للشباب، الهدف األسرع في 
بطولة كأس العرب حتت 20 

عاًما. 
واستطاع الدوسري تسجيل 

هدفه في الدقيقة “4” في 
مرمى منتخب أوزبكستان 

ضمن اجلولة األولى من 
املباريات وجرت ثماني 

ل فيها  مباريات حتى اآلن، ُسجِّ
12 هدًفا في الشوط األول.

الهدف 

األرسع
تابع الدكتور خالد املقرن، عضو 
مجلس إدارة االحتاد السعودي 

لكرة القدم واملشرف على 
املنتخبات السنية السعودية، 
مواجهة األخضر السعودي 

الشاب أمام نظيره األوزبكي، 
التي جرت أمس على ملعب الكلية 
احلربية ضمن اجلولة األولى من 

مباريات اجملموعة الرابعة في 
البطولة العربية للشباب. ويحضر 

املقرن في البطولة أيًضا بحكم 
عضويته في جلنة املسابقات في 

االحتاد العربي لكرة القدم.

املقرن 

يتابع

انترص املنتخب السعودي لكرة القدم للشباب عىل نظريه األوزبيك 
يف بطولة كأس العرب تحت 20 عاًما بنتيجة 2ـ0 يف املباراة التي 
جرت عىل ملعب الكلية الحربية، يف القاهرة، العاصمة املرصية، 

ضمن الجولة األوىل من دور املجموعات.
بهذه النتيجة، واصل األخضر تفّوقه في مواجهاته االفتتاحية في كأس 

العرب منذ استئناف البطولة عام 2011 مسجاًل ثالث انتصاراته فيها، مقابل 

تعادل، كان أمام األردن في نسخة 2012.  
وعلى صعيد املباراة، افتتح محمد الدوسري، مهاجم املنتخب السعودي، 
التسجيل عند الدقيقة “4”، ثم أضاف عبد اهلل رديف الهدف الثاني “36”.

وفي الشوط الثاني، حرص العبو األخضر على احلفاظ على الهدفني، لذا 
خال هذا الشوط من الهجمات اخلطرة على املرمى األوزبكي، لتنتهي املباراة 

بانتصار املنتخب السعودي، وحصده أول ثالث نقاط، معاداًل رصيد منتخب 
السنغال، متصدر اجملموعة الرابعة. 

كسب أوزبكستان يف افتتاحية كأس العرب

10 أعوام..

األخرض يتفوق
تغطية: مازن العرسج

صورة التقطت أمس لمحمد الدوسري مهاجم المنتخب السعودي الشاب يحتفل بتسجيله الهدف األول في مرمى أوزبكستان في المباراة التي جرت 
مة( )المركز اإلعالمي - اللجنة المنظِّ ضمن الجولة األولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 20 عاًما  

اكتسح منتخب السنغال لفئة الشباب نظيره اللبناني 5ـ1 في املباراة التي جرت على 
ملعب بتروسبورت في القاهرة ضمن اجلولة األولى من بطولة كأس العرب للشباب. 

تقدم املنتخب اللبناني أواًل بهدف، سجله عامر إسماعيل من ركلة جزاء، لكن سرعان ما 
أحرز سليمان فاي، مهاجم السنغال، هدف التعادل. 

وأضاف عثمان دياو الهدف الثاني للسنغاليني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط األول بتقدم 
منتخب بالده. 

وفي الشوط الثاني، واصل السنغاليون الضغط العالي على اللبنانيني، واستطاعوا 
تسجيل ثالثة أهداف عن طريق إبراهيما سيسكو، ومالك نادويي، ومامي فاي.

السنغال 
تكتسح لبنان

صورة التقطت أمس لعثمان دياو العب السنغال يحتفل برفقة زمالئه بإحراز الهدف 
مة( الثاني على منتخب لبنان  )المركز اإلعالمي - اللجنة المنظِّ

مون في االتحاد العربي لكرة القدم خالل بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاًما الجارية في القاهرة، العاصمة المصرية،  يحرص المنظِّ
على تطبيق االحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد على جميع الالعبين واألجهزة اإلدارية والفنية في كل المنتخبات المشاركة، إضافة 

ز أرضية الملعب..  إلى تجهيز المالعب قبل انطالق المباريات بنحو 60 دقيقة.. وفي الصورتين اللتين التقطتا أمس يظهر في األولى عامل يجهِّ
مين ُيجري الفحص الطبي ألفراد بعثة منتخب السنغال وفي الثانية أحد المنظِّ

مة( )المركز اإلعالمي - اللجنة المنظِّ    

بداية 
مثالية 

مستوى 
جيد 

مواصلة 
االنتصارات 

تعليامت 
املحمدي 

“حققنا بدايًة مثالية باالنتصار 
عىل منتخب اوزبكستان، 

وهدفنا مواصلة حصد 
النقاط، والتأهل مبكرًا رغم 

صعوبة املجموعة التي 
تضم منتخبات قوية ”. 

 عبد اهلل رديف
العب المنتخب السعودي 

“أظهرنا قوتنا منذ البداية، 
وأشكر زماليئ الالعبني 

عىل العطاء الذي قدموه 
طوال الدقائق الـ 90، ونتطلع 

لالستمرار يف تقديم 
املستويات الجيدة”.

محمد سليمان
العب المنتخب السعودي

“نهدي هذا الفوز للجامهري 
السعودية، والجهازين الفني 
واإلداري، ونعدهم مبواصلة 
االنتصارات، وتقديم مستوى 

مرشِّف”. 

صهيب الزيد
العب المنتخب السعودي

“نفذنا تعليامت الجهاز 
الفني بقيادة صالح 

املحمدي، وسجلنا ظهوًرا 
مميزًا يف املباراة، واألهم 

أننا حققنا االنتصار األول”.

عبد العزيز الفرج
العب المنتخب السعودي

السعودية vs أوزبكستان  

المناسبة
الجولة األوىل من بطولة كأس العرب 

سجل الهدفين
عبد الله رديف »36«محمد الدورسي »4« 

النتيجة

2 ـ 0
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فتح ريايض

 جديد
وزير الرياضة األمري عبد العزيز بن 

تريك الفيصل، دشن عرًصا جديًدا 

للرياضة من خالل إطالقه منصة 

“نافس”، الخاصة برتاخيص األندية 

واألكادمييات والصاالت الرياضية 

الخاصة، لتمثِّل أرضيًة لـ “الخصخصة”، 

التي ستقف عليها الرياضة، ونقطة 

انطالق لتوسعها ومنوها وتحولها 

إىل صناعة عرب استثامر فرص 

اقتصاداتها، وتعظيم حجم إنجازاتها.

هذا يعني أن الرياضة في السعودية 
تدخل حقبة مضيئة، يشار لها بالبنان 

عند تدوين تاريخها، أو تناول ما صنعه 
رجالها لتطوير العمل الرياضي من خالل 

ست ملرحلة عمل  حتوالت كبرى، أسَّ
وتطور وإجناز، تقدمت على سابقاتها، 

التكائها على معطيات ومتطلبات جديدة، 
مشمولًة بدعم حكومي، ومستنيرةً 

برؤية وطنية، ومستلهمًة منها مرتكزاتها 
لتحقيق هذه األهداف.

في سنة 1967م، ترقت إدارة رعاية 
الشباب في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية إلى إدارة عامة بتعيني األمير 
ا لها، ما أدى  خالد الفيصل مديرًا عامًّ

حينها إلى توسع أنشطة قطاع الشباب 
والرياضة، والتمهيد للتوسع في افتتاح 

عدد من األندية الرياضية. ويذكر الدكتور 
صالح بن ناصر في كتابه “قصة حياتي”، 
أنه في تلك املرحلة مت إعادة تنظيم هياكل 

هذه اإلدارة وأجهزتها، وتصميم برامج 
حديثة للتنمية الرياضية التي انتقلت إلى 

مرحلة التنظيمات والعمل املؤسسي.
وفي سنة 1974م، استقلَّت الرياضة 

في كيان حكومي، ترأسه األمير فيصل 
بن فهد، الذي أطلق مشروعات النهضة 

الرياضية الكبرى من خالل حتديث 
األنظمة واللوائح، وتشييد املنشآت من 
مالعب ومدن أندية رياضية، وإدخال 

االحتراف الرياضي، واالنضمام 
إلى املنظمات واالحتادات والدولية، 

واستضافة األحداث والفعاليات اخلليجية 
والعربية والدولية. وقبل األمير خالد 
الفيصل، وبعد األمير فيصل بن فهد، 

رجال وطنيون، بذلوا الكثير من اجلهد 
والعمل خلدمة الرياضة مبا توفر لهم من 

إمكانات ووقت.
حتتاج منصة “نافس” منحها حقها من 

التعريف واإلشهار، وتوصيف وظيفتها 
ودورها سواء للعموم، أو لراغبي 

االستثمار، فهما وجهان لعملة واحدة، 
خاصة مع بدء هذا املشروع التنموي 

الكبير، فكلما تعرَّف “املستفيد” على ناجت 
هذه “املنصة”، أسهم ذلك في استقطابه 

“املستثمر”، وحتققت له درجة الرضا في 
ممارسة الرياضة للتعلم، أو التطوير، 

كذلك قويت العالقة املثالية بني اجلانبني، 
بالتالي التسريع في حتقيق النتائج 

املرجوة.
أكثر من 30 لعبة ميكن أن يرخَّص لها 
كنادٍ، أو أكادميية، أو مركز رياضي، 

َّج للدخول في املنافسة الرسمية،  تتدر
مبا فيها لعبة كرة القدم. هذا فتح جديد 

للرياضة السعودية.

 سعد المهدي
@Almahdisaad



باريس ـ الرياضية 

خسر املنتخب الفرنسي األول لكرة القدم خدمات عثمان دميبيلي، اجلناح، حتى نهاية أمم أوروبا 
2020، بعد إصابته للمرة الـ 12 خالل األعوام األربعة األخيرة.

وأعلن احتاد الكرة في فرنسا استبعاد دميبيلي من قائمة منتخب “الديوك” بسبب إصابة حلقت بركبته 
أثناء مشاركته بدياًل أمام اجملر، السبت املاضي، في ثاني جوالت دور اجملموعات.  ووفًقا ملوقع 

“ترانسفيرماركت”، سبق لدميبيلي التعرض لسلسلة مكونة من 11 إصابة، بدأت بالتزامن مع انتقاله 
إلى برشلونة في صيف 2017، قادًما من بروسيا دورمتوند األملاني.  وغيَّبت تلك اإلصابات، التي 

تنوعت بني العضالت واألوتار والكاحل، الالعب ملدة 536 يوًما، بحسب املوقع ذاته.

اإلصابة الـ12 
تبعد دميبييل

صورة التقطت أمس للوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي األول لكرة القدم في لعبة مشتركة مع يوشكو جفارديول، الظهير األيسر، أثناء التدريبات األخيرة قبل 
)الفرنسية( مالقاة إسكتلندا  

لندن ـ الرياضية 

قطع العبو املنتخب اإلجنليزي 
األول لكرة القدم على أنفسهم وعًدا 

بقّص شعرهم وصبغه باألصفر، 
على طريقة زميلهم فيل فودين، 

العب الوسط، حال ظفرهم ببطولة 
يورو 2020 اجلارية حالًيا.

وكشف فودين عن اتفاقهم على 
ذلك، خالل تصريح نقلته إذاعة 
توك سبورت اإلجنليزية، أمس، 

إلكترونًيا.
وصرح قائاًل: “أبلغت الفريق 

بضرورة تقليد تسريحة شعري 
نفسها، في حال فوزنا باليورو، 

واتفقنا جميًعا على ذلك”.
وأضاف: “أعتقد أن رومانيا فعلتها 

من قبل “في مونديال 1998”.

اإلنجليز يقلدون قّصة فودين

صورة التقطت أمس لفودين، العب وسط المنتخب اإلنجليزي، يداعب الكرة في 
التدريبات   )األوروبية(

صورة التقطت أمس لكاي هافيرتز، مهاجم المنتخب األلماني، يصل مقر التدريبات في بلدة هرتسوجن آوراخ على 
دراجة هوائية   )الفرنسية(

لندن ـ الرياضية 

يستقبل املنتخب اإلنجليزي األول لكرة القدم نظريه 
التشييك، اليوم، عىل ملعب “وميبيل” للمرة الرابعة 

تاريخيًا، يف ختام رابع مجموعات بطولة أمم أوروبا “يورو 
.”2020

ويشكِّل امللعب الواقع في لندن، العاصمة اإلجنليزية، حصنًا 
منيًعا على التشيكيني، الذي يبحثون عن انتصارهم األول على 

أصحابه، بعد هزميتني وتعادل على أرضيته. وفي زيارته األولى 
لإلجنليز على وميبلي، 18 نوفمبر 1998، خسر املنتخب التشيكي 

بهدفني نظيفني في مباراة جتريبية دولية. وبعد نحو 10 أعوام، 
متكَّن التشيكيون من اخلروج بتعادل أمام املنتخب اإلجنليزي، 

في مباراة جتريبية أخرى احتضنها وميبلي 20 أغسطس 2008. 
وحملت الزيارة الثالثة ذكرى مريرة للمنتخب التشيكي رسمها 

سقوطه بخماسية نظيفة في التصفيات املؤهلة ليورو 2020، أمام 
أكثر من 82 ألف متفرج امتألت بهم جنبات امللعب. وبخالف تلك 
املباريات الثالث، تواجه املنتخبان مرة رابعة وأخيرة احتضنتها 
األراضي التشيكية، ضمن التصفيات أيًضا، وردّ فيها أصحاب 

األرض على اخلماسية، بانتصارهم األول تاريخًيا على املنتخب 
اإلجنليزي. وحتقق االنتصار بفضل هدف متأخر، بعد سريان 

التعادل 1ـ1 حتى الدقيقة 85.

اليوم.. إنجلرتا تستهدف 
االنتصار الثالث عىل امللعب

التشيك 
أمام 
عقبة

وميبيل 

لندن ـ الرياضية 

أشركت سيدة إجنليزية كالبها الثالثة 
في تشجيع منتخب بالدها خالل 

بطولة يورو 2020.
ونقلت أكثر من منصة إخبارية 

إجنليزية، بينها صحيفة “ميرور”، 
قصة املشجعة، التي تدعى جولي 

جرميوود. وأشارت الصحيفة إلى 
حرص جولي على إلباس كالبها 

الثالثة قمصان املنتخب اإلجنليزي 
أثناء متابعتها مبارياته في اليورو، 

برفقة توني، زوجها. وحتيط رقابهم 
بشعر أسد مستعار في جتسيد 

لشعار “األسود الثالثة” الذي يلقب به 
املنتخب اإلجنليزي.

الكالب تشجع

صورة التقطت أمس لجولي جريموود، المشجعة اإلنجليزية مع كالبها الثالثة 
)موقع سفولك نيوز( مرتدين شعار منتخب بالدها   
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الركبة 
توقف مسرية مولر

ميونيخ ـ الرياضية 

يقترب توماس مولر، مهاجم املنتخب األملاني األول لكرة 
القدم، من تسجيل غيابه للمرة األولى عن إحدى مباريات 

كأس األمم األوروبية، بداعي اإلصابة في الركبة.
وحتوم شكوك حول مشاركة مولر، 31 عاًما، أمام اجملر 

غًدا، في اجلولة األخيرة من سادس مجموعات يورو 
2020، بعدما غاب عن تدريب أمس.

وفيما أكّدت صحيفة “بيلد” غياب مولر أمام اجملر، قال 
متحدث باسم االحتاد األملاني: “علينا تقييم هذه املسألة 

يوًما بيوم مع اجلهاز الطبي واملدربني”.
وطيلة مسيرته الدولية، خاض الالعب جميع 

لقاءات أملانيا في بطوالت اليورو التي حضرها، 
بواقع 5 في نسخة 2012، و6 في 2016، فضاًل 

عن املباراتني األوليني في النسخة اجلارية.

إصابة مولر وهوملز وجوندوجان 

تعافي جوسنس

مشاركة يوناس هوفمان

تدرب كروس منفردًا

استمرار غياب كلوسترمان

الملعب
وميبيل

التشيك        إنجلرتا

المناسبة

بطولة أمم أوروبا

المجموعة

D 

الدولة
إنجلرتا

التوقيت
10:00

الملعب
هامبدن بارك

كرواتيا         إسكتلندا

المناسبة

بطولة أمم أوروبا

المجموعة

D 

الدولة
إسكتلندا

التوقيت
10:00

مباريات إنجلرتا والتشيك
فوز التشيكالمجموع التعادلفوز إنجلترا

لًيا
دو

يل 
بي

مي
د

االنطالقة

المباريات

سجل

صنع

2016

27

4

2

41 21

املنتخب األملاين أمس

كرواتيا

تقاوم سيناريو
2004 و2012

جالسكو ـ الرياضية 

يقاوم املنتخب الكرواتي األول لكرة القدم وداع كأس أمم 
أوروبا من الدور األول، للمرة الثالثة في تاريخه، حني يحل 

ضيًفا على نظيره اإلسكتلندي، اليوم، في ختام رابع مجموعات 
يورو 2020. ويحتاج املنتخب الشرق أوروبي إلى الفوز، 

للتنافس على أحد مقاعد “أحسن ثوالث” في اجملموعات، على 

األقل. وسبق لكرواتيا اخلروج من مرحلة اجملموعات في يورو 
2004 و2012. في املقابل بلغت ثمن النهائي مرة واحدة، ودور 

الـ 8 مرتني. 
وتعتلي التشيك صدارة اجملموعة بأربع نقاط، متقدمة بفارق 

األهداف على إجنلترا، فيما حتل كرواتيا ثالثة بنقطة واحدة 
أمام إسكتلندا الرابعة بالرصيد ذاته.
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من ذاكرة
اليورو

هدف
من اليورو

الرياض ـ أحمد الخلف 

فتحت هفوة ارتكبها لويس أركونادا، حارس مرمى املنتخب 
اإلسباني األول لكرة القدم، الطريق أمام الفرنسيني للتتويج 

أبطاالً ألمم أوروبا للمرة األولى في تاريخهم عام 1984.
وعلى الرغم من تألق أركونادا طيلة البطولة، أفلتت من بني 

قفازيه كرة سددها ميشيل بالتيني، صانع ألعاب فرنسا، من 
ركلة حرة، لتجد إسبانيا نفسها متأخرة بهدف، بعد العودة 

من استراحة بني الشوطني، بـ 12 دقيقة. ومنح الهدف 
املنتخب الفرنسي دفعة معنوية أهلته لتعزيز تقدمه في 

الدقيقة األخيرة، مجهزًا على حظوظ اإلسبان في العودة.

هفوة
أضاعت اللقب

صورة التقطت لخطأ أركونادا الفادح في نهائي أمم أوروبا 
(أرشيفية)  1984

أمسرتدام ـ الرياضية 

أنهى املنتخب الهولندي األول لكرة القدم، 
دور املجموعات من بطولة أمم أوروبا، بالعالمة 

الكاملة، للمرة الثالثة يف تاريخه، بعد انتصاره أمس 
عىل نظريه املقدوين الشاميل، بثالثية نظيفة، 

يف مباراة استضافها عىل ملعب كرويف أرينا.
وتأهل منتخب ”الطواحني“ إلقصائيات اليورو 6 مرات 

من قبل، اثنتان منها دون فقدان أي نقاط في اجملموعات 
2000 و2008، قبل أن يكررها ملرة ثالثة في نسخة 2020

اجلارية.
وافتتح ممفيس ديباي، املهاجم، ثالثية هولندا في الدقيقة 

ل زميله جورجينيو فينالدوم، بهدفني، في  24، ثم تكفّ

الدقيقتني 51 و58. ورفع املنتخب ذو الرداء البرتقالي 
رصيده إلى تسع نقاط في صدارة اجملموعة الثالثة.

وتأهل برفقته نظيره النمساوي بعد فوزه أمس على 
أوكرانيا بهدف دون رد.

من جهته، اختتم املنتخب املقدوني الشمالي مشواره في 
البطولة، باحتالل املركز الرابع واألخير في اجملموعة 

بدون رصيد من النقاط.
وسيواجه املنتخب الهولندي صاحب املركز الثالث في أحد 

اجملموعات الرابعة أو اخلامسة أو السادسة.

صورة التقطت أمس لجورجينيو فينالدوم، العب وسط المنتخب الهولندي األول لكرة القدم، يركض فرًحا بعد التسجيل في مرمى مقدونيا الشمالية.. وفي اإلطار المنتخب 
المقدوني الشمالي يكرم جوران بانديف، قائده الذي اختتم مسيرته الدولية   (أسوشيتد برس)

إسطنبول ـ األملانية

شنَّت الصحافة التركية، أمس، حملة 
انتقادات ضدّ منتخب بالدها األول لكرة 

القدم، وشينول جونيش، مدربه، بعد 
اخلروج املبكر من كأس أمم أوروبا 
2020، دون احلصول على أي نقطة 

خالل مبارياته الثالث في دور 
اجملموعات.

وكانت ”النهاية“ و“اإلحراج“ و“العار“ 
ضمن الكلمات التي اصطبغت بها 
بعض العناوين الرئيسة للصحف 

التركية. وذكرت صحيفة 
”أقسام“: ”قد تعجز عن جتاوز 

دور اجملموعات، لكن ليس 
لديك احلق في لعب كرة قدم 

سيئة“.
وأوضحت ”ملييت“: 

”ال نشعر باحلزن، 
بل اخلجل“. واتسمت 

االنتقادات املوجهة جلونيش 
بالقسوة. 

وحتت عنوان ”عار“ كتبت صحيفة 
”فوتوماك“ الرياضية: ”جونيش غرق في 
اختياراته اخلاطئة للتشكيل، وكرة القدم 

السيئة التي سمح بلعبها“.

ضوئية لغالف صحيفة فوتوماك يتصدره عنوان 
”عار“ بعد وداع المنتخب التركي يورو 2020 من 

(فوتوماك التركية) الباب الضيق  

الرياض ـ أحمد الخلف 

ترك اخلروج من مجموعات أمم أوروبا 1988 شعورًا سيئًا 
لدى اإليرلنديني في مشاركتهم األولى على هذا الصعيد، لكن 
رونالد ويالن، العب وسط منتخبهم األول لكرة القدم، أبقى 

لديهم ذكرى ال تنسى.
واستغل ويالن، في الدقيقة 38 من مباراة إيرلندا وروسيا 

ضمن اجلولة الثانية من مرحلة اجملموعة، رميةً جانبيةً 
أرسلها نحوه ميك مكارثي، زميله، ليحولها بركلة طائرة 

مباشرة في الشباك، وسط ذهول املتابعني. وزاد من رمزية 
الهدف، سكونه شباك الروسي رينات داساييف، أفضل 

حراس املرمى آنذاك.

مقصية
ويالن الخالدة

صورة التقطت لويالن، العب وسط منتخب إيرلندا، يحتفل 
بهدفه في روسيا خالل يورو 1988 برفقة راي هوتون 

(أرشيفية) وجون ألدريدج، زميليه 

مدريد ـ الرياضية 

أوقع فيروس ”كوفيد 19“ تسع إصابات بني صفوف املنتخبات 
املشاركة في بطولة يورو 2020، آخرهم بيلي جيلمور، العب وسط 

املنتخب اإلسكتلندي األول لكرة القدم.
ع جيلمور قيد عزل صحي ميتد لعشرة أيام بعد  ومنذ أمس، وُضِ

ثبوت إصابته بكورونا، ما يعني نهاية مشاركته في البطولة، إال إذا 
تأهلت إسكتلندا للدور ربع النهائي.

وبسبب الفيروس، فقدت هولندا والبرتغال يسبر سيلسني، حارس 
املرمى، وجواو كانسيلو، الظهير األمين، على الترتيب، قبل انطالق 
البطولة. وكذلك خسرت روسيا جهود أندريه موستوفوي، العب 

الوسط، بالتزامن مع قص شريط احلدث.
ل 6 العبني أصيبوا  زِ وفيما استُبدل ذلك الثالثي بآخرين، عُ

ا، كسيرجيو  بالفيروس، مبا فيهم جيلمور، على أمل استردادهم الحقً
بوسكيتس، قائد املنتخب اإلسباني، الذي عاد بعد اجلولة االفتتاحية.

العاركوفيد 19.. 9 إصابات
يغلف الصحف الرتكية

تركيا يف يورو 2020
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صورة التقطت أمس لالعبي منتخب النمسا األول لكرة القدم يعانقون زميلهم كريستوف باومجارتنر صاحب هدف المباراة الوحيد والذي قادهم للتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس األمم األوروبية.. وفي اإلطار صورة التقطت أمس 
)رويترز والفرنسية( لمحاوالت يائسة من قبل جيورجي بوشكان حارس منتخب أوكرانيا قبل أن تلج الكرة شباكه  

أدّت اخلسارة التي تعرض لها منتخب أوكرانيا أمام النمسا، 
أمس، إلى قتل أحالم أندريه شيفشينكو “أسطورة” أوكرانيا، 

والذي يقود منتخب بالده للمرة األولى في بطولة كبرى.
وبات على شيفشينكو انتظار نتائج بقية اجملموعات لضمان 

التأهل بنقاطه الثالث، حتى يصل إلى دور الـ 16.

سقوط
يقتل أحالم شيفشينكو

بوخارست ـ رويرتز

رضب منتخب النمسا موعًدا ناريًا مع املنتخب اإليطايل يف دور الـ 16، بعد أن 
كرس واقع الفرصتني التي كانت من نصيب منافسه اوكرانيا قبل انطالق املباراة 
األخرية يف ختام دور املجموعات، واستطاع هزميتة  بهدف وحيد دون مقابل، 
سجل عن طريق كريستوف باومجارترن، الذي بدا متأثرًا من اصطدام يف الرأس 

مع إيليا زابارين يف وقت مبكر من املباراة.
وشارك منتخب النمسا في اليورو للمرة األولى في التاريخ في نسخة عام 2008 التي 
استضافتها مع سويسرا، لكنه ودع البطولة من الدور األول بدون أي انتصار رغم 

استضافته احلدث.
وفي املشاركة الثانية في نسخة عام 2016 لم يحقق املنتخب النمساوي أي فوز 

كذلك وودع من دور اجملموعات.
ولكن في النسخة احلالية حقق منتخب النمسا أول فوز في تاريخه أمام 

مقدونيا، ولم يكتف بذلك بل أحلقه بفوز آخر وحصد ست نقاط وتأهل للدور 
التالي للمرة األولى في تاريخه.

النمسا 
تصنع 

التاريخ

بوخارست ـ رويرتز

أهدر منتخب أوكرانيا 
فرصة التأهل إلى دور 
الـ 16 من بطولة كأس 

أمم أوروبا، بعد اخلسارة 
أمام النمسا بهدف دون 
مقابل، حيث كان بحاجة 
إلى التعادل فقط أوالفوز 
من أجل احتالل وصافة 

اجملموعة الثالثة.
وبات على املنتخب 

األوكراني الذي يلقب 
بـ “الناريني” خالل 

مشاركته الثالثة توالًيا 
بعد األولى عام 2012 

عندما استضافتها 
مشاركًة مع بولندا، 
والثانية عام 2016، 

االنتظار ملعرفة مصيره 
بني أفضل أربعة 

منتخبات حتتل املركز 
الثالث والتي تلحق بركب 
املتأهلني الى دور الـ 16.

الناريون.. 
أهدروها.. وينتظرون األخرية

بوخارست ـ رويرتز

صورة التقطت أمس لدانيال باخمان حارس منتخب النمسا 
ينقذ مرماه من هدف التعادل بعد إبعاده تسديدة قوية 

)رويترز( لميكوال شابارينكو مهاجم أوكرانيا  

صورة التقطت أمس لشيفشينكو مدرب منتخب أوكرانيا 
يواسي الالعبين عقب نهاية المباراة التي تلقى فيها 

)الفرنسية( الخسارة الثانية في يورو 2021  

أطلقت الجماهير النمساوية األفراح بعد إعالن التأهل األول لمنتخب بالدهم لدورالـ 16من كأس األمم األوروبية بعد االنتصار التاريخي على أوكرانيا صاحبة الفرصتين في المباراة، لتضرب موعًدا تاريخًيا مع إيطاليا في األدوار اإلقصائية.. 
وفي الصور التي التقطت أمس تظهر في األولى جماهير منتخب النمسا تطلق األفراح خارج  ملعب المباراة.. وفي الثانية نقل بعض حاالت اإلغماء التي تعرضت لها الجماهير بالقرب من الملعب.. وأخيًرا سيدتان تطليان وجهيهما بعلم 

بلدهما فرحًة باالنتصار والتأهل  )الفرنسية(

يعد األملاني كالوس 
ألوفس ثالث أملاني 

يتوج بلقب هداف بطولة 
كأس أمم أوروبا، بعدما 
ظفر باللقب إثر انفراده 

بتسجيل 3 أهداف 
“هاتريك” أمام هولندا في 
دور اجملموعات للنسخة 

السادسة من اليورو 
1980، لتنتهي املباراة 

ملصلحة األملان 3ـ2 
والتأهل للنهائي قبل أن 

يتوجوا باللقب الثاني في 
تاريخهم.

وتعد األهداف الثالثة 
الوحيدة التي سجلها 

ألوفس في البطولة، والتي 
كانت كافية لتتويجه بلقب 

الهداف، ولقب أفضل 
العب بالبطولة في ذلك 

العام.

ألوفس.. 
هاتريك وهداف

الرياض ـ أحمد الخلف

صورة التقطت لأللماني كالوس ألوفس خالل 
)أرشيفية( مشاركته في بطولة أمم أوروبا 1980  

الثالثاء 12 ذو القعدة 1442هـ   
22.06.2021 العدد 12319

نجم 
من اليورو

النمسا 
تصنع 

التاريخ
هزمت أوكرانيا وتصطدم بإيطاليا 

يف دور الـ 16 بعد تأهلها األول
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شهد بوست البرازيلي لوكاس ليما العب فريق األهلي 
األول لكرة القدم السابق، الذي أعلن فيه انتقاله إلى نادي 

بشتكاش التركي جداًل كبيرًا بني اجلماهير األهالوية.

وأشار بعضهم إلى أن إدارة النادي فشلت في تسويقه 
ورحل مجانًا، بينما أكد آخرون أن التخلص منه يعد 

مكسًبا بسبب راتبه الكبير وقلة مردوده. فيما حرص 
زمالؤه السابقون على تهنئته ومتنياتهم له بالتوفيق.

بوست ليام يقسم األهالويني
الرياض - الرياضية

الرياض - الرياضية 

أحدثت تغريدات مسيل آل 
معمر رئيس نادي النرص 

حول قضية توثيق البطوالت 
التي  أثارتها “الرياضية” من 

خالل ترصيح يارس املسحل 
رئيس االتحاد السعودي 

لكرة القدم، ردوًدا عنيفة 
وواسعة يف موقع 

التواصل االجتامعي “تويرت”.
وطغت التغريدات التي دونها 
آل معمر على التي سبقها به 

فهد بن نافل رئيس الهالل 
حول  القضية ذاتها من حيث 

ردة الفعل حولها من قبل 
النصراويني والهالليني، إلى 

جانب التفاعل الكبير الذي 
حظيت به.

ووجدت العبارات التي دونها 
آل مسلي في تغريداته األربع 
وقًعا خاًصا لدى النصراويني 
وهو ما جعلهم مينحونها 34 
ألف تفضيل، وأعادوا نشرها 

46 ألف مرة، إضافة إلى الردود 

الكبيرة عليها والتي بلغت 8.7 
ألف، لتتفوق بفارق كبير على 

التغريدات السبع التي سطرها 

ابن نافل ووصلت إلى أكثر 
من ضعفني من حيث الردود 

والرتويت.
وظهر الفًتا اإلعجاب الكبير 

بامللحوظة التي ختم بها رئيس 
النصر تغريداته والتي جاء فيها 
“التغريدات أعاله أنا اللي كتبتها 
بنفسي” بعدما أصبحت صاحبة 
التفاعل األكبر في الطائر األزرق 

خالل الفترة األخيرة.
وجاءت ردود النصراويني 

حتمل عبارات الثناء على موقف 
الرئيس من قضية التوثيق، 

إذ رد عليه أمين قاضي عضو 

الشرف الذهبي “عز اهلل إنك 
قلت كل ما يطالب فيه العامليون.. 

رياضتنا يجب أن توثق تاريًخا 
مشرًفا للكرة السعودية”. بينما 

رد الزميل عادل امللحم قائاًل 
“هذا هو مسلي آل معمر الذي 

أعرفه منذ عشرين عاًما”. وكتب 
مغرد مبعرف االستثنائي “كالم 

يدرّس يا مسلي”.
أما الهالليون، خاصة 

اإلعالميني، فقد حرصوا على 
إعادة مقتطفات من مقاالت 

سابقة آلل معمر نشرها 
في “الرياضية” وزعموا أنها 

تتعارض مع حديثه بعدما 
أصبح رئيًسا، إذ نشر إبراهيم 

اليحيى مقااًل سابًقا حتت 
عنوان “يرحلون والنصر باٍق” 
وعلق قائاًل “تناقضات فاخرة 
بني ما كتب وغرد خالل ثالثة 
أعوام فقط”. فيما شارك آخر 

أيًضا مبقال ملسلي حتت عنوان 
“اقتدوا بالهالل” وعلق عليه 

بقوله: “يناير 2018” كتَب اقتدوا 
بالهالل يا نصراويون.. “إبريل 

2021” أصبح رئيًسا للنصر ولم 

يقتِد بالهالل.. ملحوظة: املقاالن 
أدناه كتبهما مسلي بنفسه.

خطفت إعجاب النرصاويني.. والهالليون يردون مبقاالت 

تغريدات آل معمر 

تهز قضية التوثيق

سيطر اعتذار سامي اجلابر العب ورئيس الهالل السابق، لألمير نواف بن سعد الرئيس 
األسبق حول قضية اختفاء 170 مليونًا في عهد رئاسة األخير، على الترند السعودي في 

موقع التواصل االجتماعي “تويتر”.
وظهرت أربعة هاشتاقات في الترند السعودي حتت مسمى#سامي_اجلابر، #نواف_

بن_سعد، “اعتذار_الرجال، #شيم_الرجال، جمعت أكثر من 45 ألف تغريدة. وأصبحت 
الهاشتاقات مسرًحا لردود الفعل بعد أن أغلق اجلابر خاصية التعليق في تغريدة االعتذار، 

إذ وصف مؤيدو املدعى عليه اعتذاره بالشجاعة مع نشر فيديوهات سابقة له مع األمير 
نواف يتبادالن فيها االبتسامات، بينما املساندون للمدعي جاءت ردودهم عكس ذلك من 

خالل اإلشارة إلى أنه مجبر كونه اعتذر بحكم قضائي بعدما خسر القضية في جميع 
مراحل التقاضي.

وكان حساب “الرياضية عاجل” انفرد بتفاصيل جلسات القضية منذ 20 نوفمبر 2020. 
يذكر أن اجلابر أكد اختفاء املبلغ في تغريدة بتاريخ 7 سبتمبر 2019 مدعًيا وقتها أنه لن 

يجد لها أي قوائم مالية.

تعاطف العبو منتخب فرنسا األول لكرة 
القدم مع عثمان دميبلي زميلهم عبر 

حساباتهم على منصات التواصل االجتماعي 
بعد انتهاء مسيرته في يورو 2020 بسبب 

إصابة الركبة.

ونشر الالعبون صورًا مع دميبلي مع تدوين 
عبارات التعاطف، إذ قال جريزمان “عقبة 

أخرى عليك التغلب عليها في طريقك لكنك 
ستعود أقوى”. فيما كتب بوجبا “أنا حزين 

لرؤيتك تغادر البطولة، لكن أعلم أنك ستكون 
على أرض امللعب معنا”.

اعتذار الجابر..
ترند و4 هاشتاقات

الرياض - الرياضية

منصات الفرنسيني.. 
تعاطف مع دميبيل

ضوئيتان من حساب سامي الجابر، األولى بتاريخ 7 سبتمبر 2019 كشف فيها 
اختفاء المبلغ، والثانية أمس اعتذر فيها عن عدم صحة ما ذكره.

الرياض - الرياضية

تغريدات آل معمر
التفضيلالرتويتالردودالعدد
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شارك البرازيلي بيتروس، العب فريق 
النصر، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام 

بصورة سيلفي مع أحد أصدقائه أثناء 
ممارستهما ركوب الدبابات البحرية.

أطل عبده عطيف العب فريق الهالل 
األول لكرة القدم على متابعيه عبر 

سناب شات بصورة سيلفي مع ابنه، إذ 
ظهرا فيها يبتسمان.

نشر البرازيلي لويس جوستافو العب 
فريق الوحدة األول لكرة القدم عبر 

منصاته صورًا مع زوجته وابنتهما أثناء 
رحلتهم السياحية في المالديف فيما 

علق قائاًل “لحظات ال تنسى”.

استعرض السوري عمر السومة مهاجم 
فريق األهلي األول لكرة القدم عبر 

حسابيه على فيسبوك وإنستجرام صورًا 
من مشاركته في جلسة تصوير.

شارك األرجنتيني بيتي مارتينيز العب 
فريق النصر األول لكرة القدم متابعيه 

عبر إنستجرام بصورة مع زوجته وابنتهما 
فيما اكتفى بقوله “مع العائلة”.

سيلفي بيرتوس

إطاللة عطيف

لحظة جوستافو

جلسة تصوير

وقت العائلة
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تشييل 
تخرق فقاعة كـــوبا الصحية

أقّر االتحاد التشييل لكرة القدم أمس بخرق عدد من 
العبي املنتخب األول للفقاعة الصحية يف بطولة 
“كوبا أمريكا” بعد سامحهم بحضور مصفف شعر 

إىل مقر إقامتهم يف مدينة كويابا، وأكد أنه ستتم 
معاقبة املتورطني، فيام كشف اتحاد أمريكا الجنوبية 

لكرة القدم “كومنيبول” أنه سيفرض عقوبات مالية 
تصل إىل 30 ألف دوالر عىل املخالفني.

وبحسب وسائل إعالم تشيلية، سيعمد “كومنيبول” إلى 
فتح ملف تأديبي في وجه االحتاد التشيلي لعدم احترام 

اإلجراءات الصارمة للبروتوكول الصحي، في الوقت الذي 
تعد فيه البرازيل املضيفة هي ثاني دولة في العالم تعاني 
تداعيات “كوفيد19-” مع قرابة نصف مليون حالة وفاة 

بسببه. وأفاد االحتاد التشيلي في بيان أمس بإقراره “مع 
الطاقم التقني بخرق الفقاعة الصحية للوفد بعد الدخول غير 

املرخص ملزين شعر برازيلي على الرغم من إبرازه نتيجة 
كشف سلبية لفحص كورونا، إال أنه لم يكن يتوجب عليه 

أن يخالط الالعبني. وكان أرتورو فيدال العب الوسط، نشر 
صورته مع املدافع جاري ميديل، تظهر قيام أحد احلالقني 

بقص شعره، على ما يبدو في الفندق الذي ينزل فيه املنتخب، 

وذلك قبل لقاء األخير أمام بوليفيا اجلمعة املاضي.
 من جانبه، دان األوروجوياني مارتن السارتي مدرب 

املنتخب تصرف بعض الالعبني وقال خالل مؤمتر صحافي 
أمس: “إن هذه احلالة أزعجتني، وهذا أمر طبيعي. بإمكاننا أن 

نعّد ما حصل خطأ جسيًما، وقلة حذر”.
كما عّد كالوديو برافو حارس وقائد املنتخب أن مثل هذه 

التصرفات تضر بعنصر التركيز للمنتخب وقال في املؤمتر: 
“نحن مدركون ملا نعيشه مع اجلائحة. نعرف كمنتخب أننا 

ارتكبنا خطأ ونتحّمل املسؤولية عن عواقب كّل ذلك. من 
شاركوا حتملوا املسؤولية عن اخلطأ وعواقب فعلتهم”.

كويابا - الفرنسية

)رويترز( صورة�التقطت�أمس�لفيدال�وهو�يلّوح�بيده�للمشجعين�قبل�صعود�الحافلة�مع�زمالئه�في�منتخب�تشيلي�في�طريقهم�إلى�ملعب�التدريبات��

جنح منتخب بيرو األول لكرة القدم في وضع حد خلساراته الثالث املتتالية أمام نظيره 
الكولومبي، وأنعش آماله في بطولة كوبا أمريكا، بعد أن فاز أمس األول 2ـ1، وهو 

االنتصار األول له منذ يوليو 2011 في البطولة ذاتها.
 وتاريخًيا، التقى املنتخبان في 43 مناسبة، كان الفوز ملصلحة كولومبيا في 18 مواجهة 

بينما فاز البيروفي في 11، وتعادال في 14. وكان اللقاء األول بينهما في بطولة 
سوداميريكانو عام 1947، وانتهى بفوز كولومبيا 5ـ1. وحصد املنتخب بهذه النتيجة أول 

ثالث نقاط له بعد أن خسر مباراته األولى أمام البرازيل برباعية نظيفة.

بريو 
توقف سلسلة الخسائر

جويانيا - األملانية

صورة�التقطت�أمس�األول�لالعبي�المنتخب�البيروفي�يحتفلون�بأحد�هدفيهم�في�
�)األوروبية( شباك�كولومبيا���

مينديز وزيزينيو..
 الهدافان التاريخيان

الرياض - الرياضية

يحتل األرجنتيني نوربرتو مينديز 
والبرازيلي زيزينيو صدارة هدافي 

بطولة كوبا أمريكا منذ انطالقها برصيد 
17 هدًفا، سجلها األول في 3 نسخ، بينما 

سجلها الثاني في 6.
ويعد منتخب األرجنتني هو أكثر 

املنتخبات تسجياًل لألهداف حتى اآلن 
برصيد 455، وقبل احتساب نتيجة 

املباراة األخيرة أمام الباراجواي في 
البطولة احلالية. أما أكبر عدد من 

األهداف سجل في نسخة واحدة فكان 
من نصيب البرازيل برصيد 46 هدًفا عام 

1949 في البرازيل. أما الهداف الرئيس 

في نسخة واحدة فكان البرازيلي جاير 
دا روزا بينتو “1949”، واألرجنتيني 

هامبرتو ماشيو “1957” واألوروجوياني 
خافيير أمبرويس “1957” وسجل كل 

منهما 9 أهداف.

زيزينيو

مينديز

برازيليا- الرياضية 

أكد مارسيلو مارتينز الهداف التاريخي ملنتخب 
بوليفيا األول لكرة القدم، أن تركيزه منصب حالًيا 

على التعافي من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 
مسألة العقوبة التي صدرت بحقه من قبل احتاد 

أمريكا اجلنوبية أصبحت من املاضي.
وعاقب االحتاد القاري املهاجم ملباراة 

واحدة وتغرميه 20 ألف دوالر ، بعد أن 
حّمل االحتاد مسؤولية حاالت العدوى 

التي مت رصدها أثناء البطولة.
وقال مارتينز ملوقع االحتاد 

البوليفي أمس األول: “إن العقوبات 
ستكون حاضرة دائًما في كرة 

القدم، تركيزي منصب حالًيا على 
شفائي”. وقال إن ما حدث له 

أمر مؤسف جداََ، ألن هذه كانت 
ستصبح مشاركته الرابعة في 
البطولة، وهو حلم يعجز حالًيا 

عن حتقيقه، في حال ودعت بوليفيا 
البطولة قبل تعافيه.

مارتينز 
يتجاهل العقوبات

مارتينز

ذاكرة 
الكوبا

املجموعة 1 ـ الجولة الثالثة

املجموعة 2 ـ الجولة الثالثة

 أوروجواي بوليفيا 

بيرو اإلكوادور

باراجواي تشيلي

البرازيل كولومبيا

الخميس
24 يونيو 

التوقيت
12:00 ص 

الملعب
أرينا بانتانال 

األربعاء
23 يونيو

التوقيت
12:00 ص 

الجمعة
25 يونيو 

التوقيت
03:00 ص

الخميس
24 يونيو

التوقيت
03:00 ص

الملعب
أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو  

الملعب
نيلتون سانتوس األولمبي

الملعب
ماني جارينشا الوطني 

نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
110214 2األرجنتين

2110214تشيلي

1100313الباراجواي

1001010األوروجواي

2002140بوليفيا

نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
2200706البرازيل

3111224كولومبيا

2101253بيرو

3021520فنزويال

2011231اإلكوادور

ترتيب المجموعة األولى

ترتيب المجموعة الثانية

الميالد
1987

الظهور األول
سبتمبر 2007

المباريات الدولية
78

مارتينز يف أرقام

األهداف
17

الصناعة
7

الفريق
كوريزيرو »الربازيل«

الهداف التاريخي 
نوربرتو مينديز

17
 زيزينيو

17
األكثر تسجياًل

األرجنتين 455 هداف النسخة الواحدة
البرازيل
46

 تشييل تخرق الربوتوكول

مصفف شعر يدخل معسكر المنتخب
فيدال ينشر صورة المصفف

االتحاد التشيلي يعترف بالخرق
«كونميبول» يفتح ملًفا تأديبيًا

المدرب يصف الواقعة بالخطأ الجسيم
قائد المنتخب يخشى ضياع عنصر التركيز

مصفف شعر يورط معسكر املنتخب.. و»كـــــــــــومنيبول« يفتح ملفا تأديبيا
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انتزع فريق أتالنتا هوكس األمريكي لكرة السلة بطاقة التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية للمرة األولى منذ 2015 بفوزه في المباراة السابعة من سلسلة نصف النهائي على فيالدلفيا 
سيكسرز 103ـ96 أمس في “بالي أوف” من دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين.. ويظهر في الصورة التي التقطت أمس تراي يونج العب أتالنتا يتخطى ماتيس ثيبول العب سيكسرز الذي 

يحاول قطع الكرة  )الفرنسية(

مانشسرت- الرياضية 

تعمل إدارة مانشستر يونايتد اإلجنليزي على جعل بول 
بوجبا العب الفريق األول لكرة القدم األعلى أجرًا في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز من خالل منحه عقًدا جديًدا 

بقيمة 104 ماليني جنيه إسترليني. ووفًقا لصحيفة “ذا 
صن”، فإن مسؤولي الشياطني احلمر يستعدون اآلن 
لتقدمي عقد جديد لالعب خط الوسط الفرنسي مدته 

خمسة أعوام بقيمة تبلغ 400 ألف جنيه إسترليني 

في األسبوع. وتابعت: “سوف تساهم حزمة رواتب 
بوجبا في أن جتعله صاحب أعلى دخل في كرة القدم 

اإلجنليزية، متجاوزًا كيفني دي بروين الذي يحصل 
على 385 ألف جنيه إسترليني في األسبوع”.

يونايتد يغري بوجبا

ضوئية من صحيفة 
“ذا صن” اإلنجليزية 

فاران

بويبال - رويرتز 

فاز اإليطالي إدواردو مورتارا سائق فريق فنتوري بالسباق الثاني من سباقني في سلسلة 
فورموال إي للسيارات الكهربائية في مدينة بويبال املكسيكية أمس ليتصدر الترتيب العام.

وميلك السائق اإليطالي 72 نقطة بعد تسعة سباقات، ويتقدم بعشر نقاط على الهولندي 
روبن فراينس سائق إنفيجن فيرجن ريسنج الذي لم يحقق أي نقاط في سباقي بويبال.

واحتل األملاني باسكال فيرالين املركز الثاني مع فريقه بورشة بفارق 2.296 ثانية، وجاء 
النيوزيالندي نيك كاسيدي في املركز الثالث مع فريق إنفيجن فيرجن ريسنج.

مورتارا
يتصدر فورموال إي

صورة التقطت أمس لمورتارا السائق اإليطالي بعد فوزه في السباق الثاني من بطولة 
فورموال إي  )األوروبية(

طوكيو- الفرنسية 

يتوجه ليوناردو املدير الرياضي لفريق 
باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 
مدينة ميالن اإليطالية حلسم صفقة 

أشرف حكيمي العب إنتر ميالن خالل 
الفترة املقبلة.

وقالت صحيفة “كورييري ديلو 
سبورت”، إن ليوناردو سوف يسافر 

إلى ميالن هذا األسبوع لعقد اجتماعات 
مع إدارة نادي إنتر ميالن بداًل من 

االتصاالت الهاتفية 
املستمرة بخصوص 

انتقال حكيمي.
وعرض باريس 

سان جيرمان على 
إنتر شراء الدولي 

املغربي بــ 60 
مليون يورو، ولكن 
مت رفض العرض، 
إذ يريد إنتر ما ال 

يقل عن 80 مليون 
يورو للتخلي 

حكيمي

حكيمي يقرتب

من سان جريمان

مدريد - الرياضية 

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن مسؤولي نادي ريال مدريد اإلسباني أكدوا عدم 
استمرار فاران مدافع الفريق األول لكرة القدم فى صفوف امللكي املوسم املقبل.

وقالت صحيفة “ABC” اإلسبانية أمس أن فاران يحصل حالًيا على 5.5 مليون يورو 
سنويًا، وقدم له ريال مدريد عرًضا يصل لـ 7 ماليني يورو بزيادة تصل لنسبة 27% 
فى الراتب، لكن وكالء الالعب كشفوا أنه يريد أن يحصل على 12 مليون يورو صاٍف 

مثل أالبا. وأشارت الصحيفة إلى أن متسك فاران مبطالبه املادية لتجديد عقده مع 
ريال مدريد دفع مسؤولي النادي إلى االستعداد لبيعه ووضعه فى سوق االنتقاالت 

الصيفية احلالية، مطالبني باحلصول على 70 مليون يورو من الصفقة.

الريال
يستغني عن فاران

إدارة السيتي تتقدم بالعرض األول من أجل ضم كني

توتنهام

يرفض 100 مليون

طوكيو- الفرنسية 

وافقت السلطات اليابانية 
على حضور 10 آالف مشجع 

ملنافسات أوملبياد طوكيو 
2020 التي تنطلق الشهر 

املقبل بعد عام من التأجيل 
بسبب انتشار فيروس 

كورونا.
وجاءت املوافقة على هذا 

العدد بحد أقصى، مع 
حضور %50 من سعة 

املالعب التى جترى بها 
املنافسات.

وأفادت اللجنة املنظمة 
لألوملبياد بأن اجلماهير 

احمللية فقط هي املسموح لها 
بحضور املنافسات.

 ووضعت اللجنة املنظمة 
شروًطا عدة حلضور 

اجلماهير، بينها ضرورة 
ارتداء الكمامات طوال 
الوقت، وعدم الصياح، 

وسمحت لها بالتصفيق فقط.

10 آالف
يحرضون األوملبياد

صورة التقطت أمس ألعضاء فريق تجديف القوارب األولمبي الدنماركي 
)رويترز( خالل وصولهم إلى مطار هانيدا في طوكيو  

الفيصيل..

الفكر يهزم املال!
حسابيًا، مبنطق املال واإلمكانات 

والجامهريية ال ميكن أن يحلم 

الفيصيل بتحقيق بطولة تشارك 

معه فيها أندية تفوقه بكل يشء، 

لكن الذين يفهمون باالستثامر برأس 

املال البرشي يعرفون أن اإلنسان هو 

الطاقة األهم يف أي مرشوع، وهذا 

الفكر هو الذي أدار برئيس نادي 

الفيصيل فريقه نحو منصة التتويج 

للبطولة األغىل واألهم، بل تجاوز 

ملا هو أبعد إلثبات قوة فكره اإلداري 

وعبقريته، إذ حققها يف طريق وعر 

وشائك وبعدد غري مكتمل من العبي 

الفريق.

نظرة إلى أغلب إدارات األندية، مستحيل 
أن جند الطريق أمامها ميسرًا أو سلًسا، بل 

سنجد أن الواقع واحلقيقة التي واجهتهم 
مصاعب وحواجز جعلت مما واجهوه 

سبًبا في أن يبلغوا اجملد ويحققوا جناحات 
مبهرة، فطريق إدارة الفيصلي بقيادة فهد 

املدلج على سبيل املثال لم يكن ميسرًا، 
بل كان مضغوًطا واألدهى واألمر أننا 

سنجد أن عنابي سدير انضغط بلقاءات 
متقاربة وفي بطوالت عدة، وإن كان ذلك 
طال اجلميع، إال أنه أضاف للفيصلي قوة 
وإصرارًا ليكون بطاًل رغًما عن منافسيه.

شخصية البطل، ال ترتبط فقط بتاريخ 
الكيان، هي سلسلة أهمها العمل اجلاد 

والصادق والفكر النير واملرونة للتغلب 
على الصعوبات، قادرة حتى على تغيير 

الواقع من نادٍ كان هبوطه وشيكًا إلى نادٍ 
بطل أو حتى منافس على البطوالت.

جلب عناصر قادرة على صنع الفارق، 
يحول الفريق إلى خلية نحل تصنع 
املستحيل لتتحول إلى مصدر منتج 

للذهب والتميز، وليس فقط حتقيق الذهب 
والبطوالت، عمل إدارة ناجحة، بل صرح 

من خيال يرفض أن يهوى.
حسان متبكتي:

النيران الصديقة واردة في كرة القدم، 
وتعبر عادةً عن حماس وتفاٍن، وإصابة 
مصدر أمان اخلط اخللفي في منتخبنا 

حسان متبكتي وإن كانت بسبب رصاصة 
زميل عن طريق اخلطأ، إال أنها تثبت تفاني 
واجتهاد العبي املنتخب الوطني، والنتيجة 

أربعة لقاءات على التوالي جنح منتخبنا 
في أن يخرج منها دون أن تهتز شباكه.
حسان من النجوم الذين حققوا أرقاًما 

هي األعلى بافتكاك الكرة من اخلصوم، 
وبنسبة ال تذكر من اإلنذارات والتسبب 

في أخطاء، األمر الذي يلمح إلى عودة 
عناصر كانت في يوم تثبت أن الوصول 

ملرمى املنتخب السعودي يعني جتاوز 
أسود مفترسة، صعبة التجاوز.

اململكة ككل رياضيني وسواهم دعوا 
حلسان متبكتي، ومتنوا عودته سريًعا 

ًا معافى، فحسان عنصر مهم من أبناء  سامل
الوطن، وسالمته تطمئن اجلميع، نحتاج 

إلى عودة أسد الدفاع بالسالمة، هناك 
أرقام كبيرة تنتظره.

تقفيلة:
 الكُل في مداراِت الشّك
إال أنِت في القلب يقني

صالح السعيد
@SALEEH10

صنع: 63سجل: 248لعب: 415المركز: مهاجمأرقام هاري كني 

حكيمي

لندن - الرياضية 

تقدمت إدارة نادي مانشسرت سيتي اإلنجليزي، 
بالعرض األول من أجل ضم هاري كني مهاجم 

فريق توتنهام اإلنجليزي األول لكرة القدم 
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ذا صن” اإلجنليزية أمس، أن 

إدارة مان سيتي عرضت على توتنهام 100 مليون 
إسترليني إضافة إلى العب آخر، من أجل التعاقد مع 

هاري كني. وأضافت، أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، 
رفض العرض األول من مانشستر سيتي، إذ إنه 

مصمم على بقاء هاري كني املرتبط بعقد تتبقى به 3 
أعوام إضافية. وتابعت، أن إدارة مانشستر سيتي 

ترحب بعقد صفقات تبادلية مع 
توتنهام، من أجل ضم هاري كني. 

وكشف هاري كني في وقت سابق عن رغبته في 
الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، ومييل إلى االنتقال 

إلى مانشستر سيتي واللعب حتت قيادة بيب 
جوارديوال، بحثًا عن األلقاب.

www.arr iyad iyah .com
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الرياض - الرياضية

انتخبت منظمة مجلس الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
للترفيه والتسلية “ميناالك”، مشعل بن عبد احملسن احلكير، 

رئيًسا جمللس اإلدارة ملدة عامني، وذلك عقب االنتخابات 
األخيرة التي أجريت عبر اإلنترنت، قبل اجتماع اجلمعية 

العمومية العادية. من جانبه، قال احلكير الذي يشغل منصب 
نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام قطاع الترفيه في مجموعة 

احلكير، في تصريحات صحافية: “أنا سعيد بوجود أعضاء 
مجلس إدارة لديهم رؤية مشتركة للعالقة والتطور في هذه 

البيئة املتغيرة باستمرار”. معبرًا عن تقديره لرؤساء اجمللس السابقني 
على جهودهم، والدعم الذي قدموه. كما قدم شكره للجان السابقة على 

جهودها فى دعم صناعة الترفيه. وكانت االنتخابات أسفرت 
عن إعادة انتخاب كل من سيلفيو ليدتك، الرئيس التنفيذي 

لشركة الندمارك ليجر، نائًبا للرئيس، والدكتور داتاكومار، 
مدير العمليات في أنتيكس الند، أمينًا ملال اجمللس ملدة عامني، 
فيما بقيت روزا طهماسب أمينًا عاًما للجمعية العمومية. كما 
أعيد انتخاب مارك تاكر، املدير العام لشركة “أدفينشرالند”، 
وشاهزاد علي، الرئيس التنفيذي لشركة “تشيكي مونكيس 

باليالند”، وجيمي تشارلزوورث، مدير العمليات في 
“سيفن”، وراجيف ساجناري، نائب الرئيس للتسويق 

واألعمال الدولية والترخيص في “آي إم جي وورلد أوف أدفينشتر” 
لشغل املناصب األربعة الشاغرة في مجلس اإلدارة.

مشعل الحكري

رئيسا ملجلس الرتفيه والتسلية »ميناالك«

الرياض ـ الرياضية

أعلنت شركة Swvl العاملية املتخصصة في 
خدمات النقل اجلماعي عن دخولها للسوق 

السعودي، وبدء نشاطها خلدمة قطاع 

الشركات واألعمال، حيث تأسست في أبريل 
2017 كخدمة ذكية للنقل اجلماعي باحلافالت، 

وتوجد في العديد من دول العالم مثل مصر، 
باكستان، وكينيا، واإلمارات، واألردن، 

وستكون السعودية سادس سوق للشركة.
وصرّح ألكسندر إيبور مدير املبيعات اإلقليمي 

للشركة، أنها متشوقة لدخول السوق 
السعودي.

»Swvl« تطلق أعاملها يف السوق السعودي
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جدة ـ الرياضية

كشفت فاست أوتو تكنيك، الوكيل الرسمي لسيارات 
فيراري في اململكة العربية السعودية، عن وصول 
سيارة بورتوفينو إم أحدث طراز من فئة جي تي 

سبايدر.
وتعّد سيارة بورتوفينو إم انعكاًسا لعالمة احلصان 

اجلامح من حيث االبتكار مع احلفاظ على تراث 
العالمة التجارية وشغفها. وتنعكس كل هذه القيم 

في بورتوفينو إم اجلديدة إذ يشير احلرف “M” في 
لقبها إلى “Modificata”، إلى السيارات التي مرت 

بتطور عزز من أداء فيراري.

فرياري بورتوفينو إم

تصل إىل السعودية

مفقودات.. مفقودات

يعلن / يعلن / محمد علي 
احمد اجلالل ميني اجلنسية  

عن فقدان جواز سفره رقم 
05018648 والصادر من 

اليمن يرجى ممن يجده 
تسليمه ملصدره مشكورا .

يعلن / خليل ابراهيم محمد 
عن فقدان شهادة اثبات 

اجانب من مواليد مكة املكرمة 
عام 1421هـ يرجى ممن 
يجدها تسليمها ملصدرها 

مشكورا .

تعلن / دانيه عصمت اهلل عبد 
اهلل خان االفغانية اجلنسية 

عن فقدان جواز سفر رقم 
P02642167 يرجى ممن 

يجده تسليمه للقنصلية 
االفغانية بجدة او جوال 

0566807799 مشكورا .

يعلن / مستجير صادق 
مصطفى مصري اجلنسية 
عن فقدان جواز سفر رقم 

A 24189645 والصادر 

من املنزلة دهقلية في 
18ـ3ـ2019م يرجى ممن 

يجده تسليمه للقنصلية 
املصرية او جوال 

0594731920 مشكورا .

يعلن / عصمت اهلل عبد 
اهلل خان االفغاني اجلنسية 

عن فقدان جواز سفر رقم 
O 2727851 والصادر في 

5ـ3ـ2018م يرجى ممن يجده 

تسليمه للقنصلية االفغانية 
بجدة او جوال 0566807799 

مشكورا .

 SAGOR SHAHID MIAH / يعلن
بنجالديشي اجلنسية عن 

 BP فقدان جواز سفر رقم
0209290 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

 MONIR HOSSAIN / يعلن
SULTAN MIAH بنجالديشي 

اجلنسية عن فقدان جواز 
 BJ 0347757 سفر رقم

يرجى ممن يجده تسليمه 
ملصدره مشكورا .

يعلن / عبد الكرمي هندي 
اجلنسية عن فقدان جواز 

 N1922678 سفر رقم
والصادر من الهند في 

18ـ8ـ2015م يرجى ممن 

يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

يعلن / محمد انس صديق 
هندي اجلنسية عن فقدان 

 K 0824800 جواز سفر رقم

والصادر من الرياض في 
4ـ12ـ2011م يرجى ممن 

يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا.

يعلن / فيروزكانناجناتان 
هندي اجلنسية عن فقدان 

 L 6892267 جواز سفر رقم
والصادر من الرياض في 
15ـ1ـ2014م يرجى ممن 

يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

يعلن / امام شافي هندي 

اجلنسية عن فقدان جواز 
 L 6603660 سفر رقم
والصادر من جدة في 

18ـ3ـ2014م يرجى ممن 

يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

يعلن / ساشيك ناري انان 
هندي اجلنسية عن فقدان 

 H 4154173 جواز سفر رقم
والصادر من الهند في 

15ـ6ـ2009م يرجى ممن 

يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا.

يعلن / عيسى محمد ناجي 
احمد مقبل ميني اجلنسية 

عن فقدان جواز سفره 
رقم 04500528 والصادر 

من صنعاء يرجى ممن 
يجده تسليمه للسفارة 

اليمنية بالرياض او جوال 
0578081340 مشكورا .

 MUNEEB KIBIA/ يعلن
 MOHAMMAD SAEEM

الباكستاني اجلنسية اقامة 
رقم 2186542615 عن 

 MUNEEB :تعديل اسمه الى
KIBRIYA وتعديل تاريخ 

امليالد من 1ـ1ـ1977م الى 
17ـ7ـ1977م وذالك مبوجب 

جواز سفره وللعموم جرى 
النشر .

 BELALUDDIN / يعلن
 ANOWARUL ISLAM

بنجالديشي اجلنسية عن 
 AC فقدان جواز سفر رقم

7233438 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

 KAMRUL ISLAM / يعلن
AYNAL بنجالديشي اجلنسية 

 BY عن فقدان جواز سفر رقم
0313022 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

يعلن / خالد محمد راشد 
العبدلي ميني اجلنسية 

عن فقدان جواز سفر رقم 
03371772 والصادر من 

احلديدة يرجى ممن يجده 
تسليمه للقنصلية اليمنية 

بجدة مشكورا .

 MOHAMMAD SAJIB / يعلن
MIAH بنجالديشي اجلنسية 

 BM عن فقدان جواز سفر رقم

0534537 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

MD FERDOUS HOW�  يعلن /
LADER بنجالديشي اجلنسية 

 BH عن فقدان جواز سفر رقم
0427970 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

يعلن / حسن محمد كاالتيل 
هندي اجلنسية عن فقدان 

 J 5535803 جواز سفر رقم
والصادر من جدة في 
22ـ11ـ2011م يرجى 

ممن يجده تسليمه ملصدره 
مشكورا .

 MD FARUK MIAH / يعلن
بنجالديشي اجلنسية عن 
 BQ فقدان جواز سفر رقم

0254660 يرجى ممن يجده 

تسليمه ملصدره مشكورا .

إمييلفاكسهاتفجوال
0502252794 057686800801228362800122836281Mashehor.Ali@srpc املبوبة

sayidaty.netاآلن في األسواق

www.sayidaty.net

sayidatynet sayidatynetsayidatynetpage sayidatynetsayidaty

اآلن يمكنكم تصفح المجلة
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ابتكارات علمية 
عالمية بإبداعات 

سعودية 

عربيات في 
قطاع الضيافة.. 

مستقبل 
السياحة بيد 

النساء 

 قيس الشيخ 
نجيب: 

عائلتي دعمتني 
في هذا القرار 

الصعب.. 

نجوم ونجمات: 
السوشيال ميديا.. تحتاج إلى ترويض 

 الطفلة ريم عبد القادر: 
أمينة خليل صديقتي الوفية  

 عودة الحياة الفنية إلى الرياض 

 الديكور البحري الفخم 
في المساحة الداخلّية  

 MONOCHROME
MAGIC

أناقة األبيض 
واألسود

د. سعاد الشامسي  

الرغبة الروحية 
لولوة الحمود 

الطاقات 
اإلبداعية المحلية

أحمد العرفج 

عادة  السَّ
لة الُمؤجَّ

مها األحمد 

الشيب 
األسود

مايا الهواري 

 البركة

كتاب »سيدتي«:

 JOYFUL WATCHES
ساعات بألوان مفرحة

تقنية »كريسبر«.. 
أحدث عالج لتخفيض 

الكوليسترول الضار 
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