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السلوفاكي مارتن 
سفيال يقود العدالة 

بعد املناعي
الكأس  - مصطفى إبراهيم 

< تعاقد نادي العدالة مع المدرب  الســـلوفاكي 
مارتـــن ســـفيال - 4٣ ســـنة »والذي يملـــك أيضا 
الجنسية  اإلسبانية والبريطانية، وسبق للمدرب 
أن درب في الدوري السعودي للمحترفين وتحديدًا 
فـــي نادي أبها الســـعودي والذي اســـتمر لنهاية 

الموسم من العام الماضي.
 وبدأ المدرب مســـيرته التدريبية عام 2012 م، 
ودرب نادي ترنتشـــين السلوفاكي لمدة 4 مواسم 
مـــن 201٣ م إلـــى 201٧ م، ودرب نادي ســـلوفان 

براتيسالفا السلوفاكي
لمدة موسمين من 201٧ م إلى 201٩ م، ويمتلك 
المدرب شـــخصية قوية ويمتاز بالتنظيم العالي 
في الجانب الدفاعي تحديدًا، وشـــخصيته تشابه 

شخصية الروماني كوزمين.
 وحقق المدرب جائزة أفضل مدرب في سلوفاكيا 
٣ مـــرات، وحقـــق المدرب مع ناديي ترنتشـــين و 
ســـلوفان براتيســـالفا التأهل واللعـــب في دوري 

ابطال أوروبا و الدوري األوروبي
في أكثر من موسم.

والخطـــة المفضلـــة للمـــدرب اللعب بالرســـم 
التكتيكي 2-4-٣-1

مـــن 2014 م إلـــى 2021 م، وحقـــق المـــدرب ٣ 
بطوالت دوري ممتاز و ٣ بطوالت كأس. 

أمـــا أبرز إنجازاتـــه كمدرب فقد حقـــق المدرب 
الـــدوري الســـلوفاكي ٣ مرات، ومرتيـــن مع نادي 
ترنتشـــين موســـمي 2014 م - 2015 م & 2015 
م - 201٦ م ، ومرة مع نادي ســـلوفان براتيسالفا 
موسم 2018 م - 201٩ م ) بدون خسارة (، وحقق 
كأس ســـلوفاكيا ٣ مرات، وحقـــق مرتين مع نادي 
ترنتشـــين موســـمي 2014 م - 2015 م & 2015 
م - 201٦ م، ومرة مع نادي ســـلوفان براتيسالفا 
بموسم 201٧ م - 2018 م، وحقق وصيف الدوري 
السلوفاكي مرتين، ومرة مع نادي ترنتشين موسم 
201٣ م - 2014 م، ومرة مع ســـلوفان براتيسالفا 

موسم 201٧ م - 2018 م. 

السلوفاكي مارتن سفيال. ) الكأس ( 

الكأس- محمد العمودي

< رددت جماهيـــر نادي بيشـــة التـــي امتألت 
بها جنبات مدرجات جامعة بيشـــة اليوم »األحد« 
،أهزوجـــة »صدارة بس« بعد انتصار فريقها على 
نـــادي الكوكب من الخرج في الجولة الخامســـة، 
مـــن دوري الدرجة الثانية بهدف وحيد، وحصول 
الفريق على العالمة الكاملة، وتربعه على صدارة 
مجموعته بــــ15 نقطة ،بفارق 4 نقـــاط عن أقرب 

منافسيه.
وبـــدأ اللقاء بحذر تـــام بين الفريقيـــن، إال أنه 
وبعد انقضاء الربع ســـاعة األولى، ســـيطر نادي 
بيشة على كامل مجريات الشوط األول، مع إهدار 
فرص محققة للتســـجيل، وعند الدقيقة 45 سجل 
الالعب المميز وهداف الفريق، ســـيمون أوسكار 
هدف التقدم لبيشـــة لينتهي الشـــوط األول بهذه 

النتيجة.
وفي الشـــوط الثاني تبادل الفريقان الســـيطرة 
على المباراة، مع ضياع فرص عديدة، وظل اللعب 
ســـجاال حتى أطلـــق حكم المبـــاراة نهاية اللقاء، 

بفوز نادي بيشة بهدف مقابل الشيء للكوكب.

وهنأ رئيس نادي بيشة، حسن محمد الصعيري 
كافة األطقم الفنية واإلدارية والالعبين، وجمهور 
النادي ومحبيه وعشـــاقه، بهذا االنتصار الرائع، 
وهـــذا دافع قوي للتمســـك بالصـــدارة ومواصلة 
نغمة االنتصارات، بمشيئة الله بتكاتف الجميع، 
لتحقيـــق الهدف الـــذي نصبو إليـــه حاليا، وهو 
العـــودة لدوري الدرجـــة األولى » يلـــو« لتحقيق 

تطلعات وطموحات أهالي بيشة.
وعن ســـؤالنا عن النادي وسر هذه المستويات 
المميـــزة قال:» الحمـــد لله لدينا كفـــاءات إدارية 
وفنية وكذلك العبين على مستوى عالي، الجميع 
يعمل بجد وإخالص لتحقيق المســـتوى المأمول 
منهم ، وال أنسى الداعمين فلهم منا جميعا الشكر 

والتقدير على ما يقدمونه لخدمة ناديهم. 
تجدر اإلشـــارة إلى أن نادي بيشة صاحب أكثر 
فوز فـــي الدوري، وأقـــوى هجوم، وأقـــوى دفاع 
مناصفة مع نادي الجيل؛ وستكون مباراة بيشة، 
يـــوم الجمعة القادم 28 أكتوبر على ملعب جامعة 
بيشـــة، مع فريق النعيريـــة ، والذي يحتل المركز 
الخامـــس بـ ٩ نقاط بعـــد تعادله مع الزلفي 2/2، 
وهي بالشك مباراة قوية وصعبة على الفريقين.

احتفال بيشة بالفوز والصدارة. ) الكأس ( 

فرحة العيب اجليل بالفوز على الشعيب. ) الكأس ( 

بيشة بعد االنتصار اخلامس على التوايل.. 

»صــــــدارة بــــس«

a l  k a s . c om

تصدر عن  صحيفة الكأس الرياضية

رئيس مجلس االدارة 

حسن محمد آل قريش 
hquraish@hotmail.com

عبد اهلل سعد القحطانيخالد بن مرشدخالد العوني 

سكرتير التحريرمدير التحريرنائب رئيس التحرير

فهد العمودي

رئيس التحرير المكلف

hotmail.comf2010ksa2010@abdullasaad190@gmail.com khaled.m.1980@gmail.com

 الكأس - مصطفى إبراهيم 

لكـــرة  األول  الفريـــق  حقـــق   >
القدم بنادي الجيل فوزًا مســـتحقًا 
على الشـــعيب بهدف نظيف سجله 
كوامي الفونســـو في مواجهتهما 
التي جرت على أرض ملعب الرديف 
بمدينـــة األميـــر عبدالله بن جلوي 
بالجولـــة  باألحســـاء  الرياضيـــة 
الخامســـة لـــدوري أنديـــة الدرجة 

الثانية السعودي لكرة القدم  . 
وارتفع رصيد الفريق بعد الفوز 
إلى تسع نقاط في المركز السادس، 
فيما أصبح الشـــعيب فـــي المركز 

الثالث عشر بثالث نقاط.
وفي لقاء آخر،  كســـب الروضة 
نظيـــره الريـــان بهدفيـــن نظيفين 
في مواجهتهمـــا بحائل،  وأصبح 
للروضة ســـت نقـــاط فـــي المركز 
التاسع، والريان في المركز األخير 

بنقطة واحدة.

اجليل يكسب الشعيب والروضة يطيح بالريان

محلي
a l  k a s . c om
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صورة من مباراة جدة وهجر ضمن منافسات املوسم احلايل. )الكأس( فريق العني يف مرانه األخري استعداًدا للقاء هجر  . )الكأس(

الكأس - نايف العبيد

< يقص فريقـــا العين وهجر اليوم 
االثنين شـــريط الجولة التاســـعة من 
منافســـات دوري يلو للموسم الحالي 
2022-202٣، حيـــن يلتقـــي الفريقين 
عند الســـاعة الرابعة إال ربع مســـاًء، 
علـــى ملعـــب مدينة الملك ســـعود بن 
عبدالعزيز الرياضية في الباحة، فيما 
يحل العروبة ضيًفا على الساحل عند 
الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، في 
المباراة التـــي تقام على ملعب مدينة 
األميـــر ســـعود بن جلـــوي الرياضية 
بالخبـــر، فيمـــا يلتقي جـــدة بضيفه 
الرياض في الســـاعة الثامنة إال عشر 
دقائق، علـــى ملعب الصالة الرياضية 

بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
 الع�ن وهجر ومهمة االبتع�اد عن مراكز 

اهلبوط
يســـعى التونســـي محمـــد دحمان 
القائد الفني لفريق العين لكسب النقاط 
الثـــالث لالبتعاد عن المراكز األخيرة، 
إذ يقبـــع الفريـــق في المرتبـــة ماقبل 
األخيرة، حيث جمع الفريق الجنوبي 
خمـــس نقاط مـــن »8« جـــوالت، نجح 
بالفوز في مباراٍة واحدة، وتعادل في 
اثنتين، ونجح مهاجموه في تســـجيل 
ستة أهداف، واستقبلت شباكه ثالثة 
عشـــر هدًفا، في المقابـــل يطمح فريق 
هجر بالخروج من المواجهة بالنقاط 
اإليجابيـــة، حيث يحتل شـــيخ أندية 
األحســـاء المرتبة الرابعة عشـــر بـ 8 

نقـــاط، إذ فاز في مباراتيـــن، وتعادل 
بمثلها، في حين سجل العبوه ثمانية 
أهداف، واســـتقبلت شـــباكه عشـــرة 

أهداف.
أم  لل�ذات  إثب�ات  والس�احل   العروب�ة 

اقرتاب للمقدمة؟
يلتقـــي العروبة بمضيفه الســـاحل 
فـــي رغبـــٍة جـــادة لتحســـين مركـــزه 
الخامس عشر، حيث يعني الفوز على 
الساحل التساوي معه بنفس النقاط، 
فـــي المقابل انتصار الســـاحل يعني 
االقتراب من فرق الصدارة، الســـاحل 
جمع إحدى عشرة نقطة، فاز باثنتين، 
وتعـــادل بخمـــس، ســـجل مهاجموه 
ثمانية، وتلقى مرمى حارســـه سبعة، 
أمـــا العروبة جمع ثمانيـــة نقاط، فاز 

في مواجهتيـــن، وتعادل بمثلها، فيما 
تلقت شباكه ثالثة عشر هدًفا، وسجل 

العبوه ثمانية أهداف.
جدة يصطدم بطموح الرياض

يحـــل الريـــاض ضيًفا ثقيـــاًل على 
نظيره جدة في مباراٍة قد تكون األقوى 
في مباريات الجولة، إذ يدخل الرياض 
المبـــاراة وفـــي جعبته عشـــرة نقاط، 
جمعها مـــن خالل ثالثـــة انتصارات، 
وتعادٍل وحيد، سجل مهاجموه ثمانية 
أهداف، فيما تقلت شـــباكه«12« هدًفا، 
في المقابل يدخل فريق جدة المواجهة 
وبحوزته »12« نقطة، جمعهما بثالثة 
انتصـــارات، وثالثـــة تعـــادالت، نجح 
مهاجموه بإحراز تسعة أهداف، بينما 

تلقى حارسه ثمانية أهداف.

إلعالنكم في صحيفة 
a l  k a s . c om

يحقق أهدافك

+966 54 433 2802

مرخصة من وزارة الثقافة واالعالم - رقم الترخيص 433764

يصل إلى أكبر شريحة وبإفضل األسعار المنافسة
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الكأس - عبداهلل الينبعاوي

< أطلق االتحاد السعودي لكرة القدم امس األحد 
الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي، 

المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
والُمقرر عقدها في دولة قطر المستضيفة، وذلك خالل 

الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، 
تحت شعار »قدام«.

ويأتي إطالق الهوية الموحدة في إطار استعدادات 

االتحاد السعودي لكرة القدم لدعم المنتخب وحشد 
الجماهير الُمساندة للمنتخب الوطني في مبارياته 

الُمقبلة، وتهيئة كل الظروف النفسية والتشجيعية لدعم 
الالعبين والجهازين الفني واإلداري.

وكلمة »قدام« يحمل معناها وفق اللهجة السعودية 
المحكية »عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم 

إليها بكل همة وعزيمة«، وتبين الرغبة الكاملة بالدعم 
والمساندة، كما تجمع فكرة الشعار رمزيتين »فنية 

ولفظية«؛ تهدفان إلى خلق األجواء المناسبة الُمساندة 

للمنتخب األول في مهمته العالمية، ودعمه خالل 
مشواره المقبل في النسخة الثانية والعشرين من بطولة 
كأس العالم، وإيجاد تجربة فريدة للمشجع السعودي، 

بما ينعكس على خدمة الكرة السعودية وتطور مستواها 
الدولي.

وأتاح االتحاد السعودي لكرة القدم تحميل الهوية 
البصرية الموحدة للجماهير السعودية ومحبي 

األخضر، من خالل حسابات مجلس جمهور المنتخب 
السعودي في منصات التواصل االجتماعي.

 »قدام« اهلوية املوحدة للجماهري السعودية يف بطولة كأس العامل

24 أكتوبر )تشرين األول( 2022ماألثنين
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الكأس - خالد بن مرشد

< اســـتقبل صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه الله مســـاء أمس األحـــد في مكتبه 
بمحافظة جدة أعضاء ســـمو وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسعادة رئيس اإلتحاد 
السعودي لكرة القدم األستاذ ياسر المسحل وبعثة 
منتخب المملكة العربية الســـعودية من جهاز فني 

وإداري والعبين.
وقدم سمو ولي العهد  التهنئة بمناسبة التأهل 
لـــكأس العالم، منوًهـــا بالدور المســـتمر والجهد 
المبـــذول لضمان التأهل وأضـــاف بأن هذا أصبح 
شـــيًئا الزًما بالنســـبة لنا كســـعوديين وكمنتخب 

سعودي.
وطالب ســـمو ولـــي العهد في حديثـــه لالعبين 
بأن يســـتمتعوا بهذه المباريات الثالث وأن يؤدوا 
مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن 
تؤثر علـــى أدائهم الطبيعي، مشـــيًرا إلى صعوبة 
وقوة منتخبـــات المجموعة في كأس العالم ، وأنه 
ليس متوقعـــًا من المنتخب تحقيـــق نتائج كبيرة 
لكـــن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أواًل بأول، 

وإن شاء الله القادم أفضل.

ومن جانب آخر أوضح ســــمو وزير الرياضة 
بأن الالعبين وعدوا بتقديم مســــتوى يشــــرف 
الكرة الســــعودية ويليق بالدعم المقدم من قبل 

خــــادم الحرمين الشــــريفين الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيز وســــمو ولي العهد األمير محمد بن 

سلمان.

ويل العهد يستقبل أفراد املنتخب السعودي
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ال جديد ….
ماغديبورغ يتفوق على برشلونة 

ويتوج بالسوبر غلوب
الكاس- حيدر هاشم

< التقي على صالة وزارة الرياضة بالدمام 
برشلونة اإلس���باني وماغديبورغ األلماني في 
نهائي الس���وبر غل���وب لكرة اليد ف���ي مباراة 

ماراثونية تعد األقوى في تاريخ البطولة .
بدأت المباراة برتم س���ريع من الفريقين مع 
دفاع متق���دم نوعا ما من ط���رف ماغديبورغ 
ومبادلة هدف لهدف مع االعتماد على التسديد 
من الخلف لبرش���لونة مقابل اللعب الس���ريع 
والمتنوع في كافة المراكز من طرف ماغديبورغ 
واس���تغالل لألجنحة مع صعوب���ة في إيجاد 
الحلول الهجومية من برش���لونة جعلته يستمر 
في محاولة التسجيل من التسديد الخلفي ومع 
تصدي حارس ماغديبورغ للعديد من الكرات.

بدأ الفريق تقدمه بفارق ثالثة أهداف مبكرا 
6-3 و 7-4 م���ع اعتماد الفريق األلماني على 
اللعب المرتد السريع ولكن مع استفاقة حارس 
برشلونة ومحاولته الدخول في أجواء المباراة 
عاد الفارق لهدف واحد 10-9 , بعدها استغل 
ماغديبورغ ضياع الرميات الجزائية لبرشلونة 
إضاف���ة الس���تغالله للنقص العددي ليوس���ع 
الفارق إلى ثالثة أهداف 14-11 و 15-12 مع 
س���هولة في إيجاد الحلول الهجومية من طرف 
ماغديب���ورغ مقاب���ل معاناة وأخط���اء متكررة 
لبرشلونة.وهو ماساهم في وصول الفارق ألول 
مرة إلى أربعة أهداف 16-12 و 14-18 ومع 
استمرار الحال على ماهو عليه وتألق حارس 
ماغديبورغ السويسري نيكوال بورتنر لينتهي 

الشوط األول بتقدم ماغديبورغ 17-21.
الش���وط الثاني لم يختلف كثيرًا عن سابقه 

مع مواصلة ح���ارس ماغديبورغ في التصدي 
لكرات العبي برش���لونة بأداء غير عادي وألول 

مرة فارق الست أهداف 17-23
و 25-19 ث���م 26-20 مع إبداع متواصل 
في التن���وع الهجومي أجبر مدرب برش���لونة 
على الوقت المس���تقطع مبكرا بعدها انتفض 
برش���لونة بش���كل س���ريع وعاد للمباراة من 
بعيد وسجل التعادل 28-28 مستغال ضياع 
الف���رص المتتالي���ة لماغديب���ورغ م���ع عودة 
الحارس الجواء المباراة ولكن سرعان ماعاد 
ماغديبورغ للتق���دم بفارق الهدف 30-29 مع 
محاولته تهدئة اللعب في بعض فترات المباراة 
وعودت���ه لفارق الهدفين 31-29 و 32-30 مع 
تكافئ في المس���توى م���ن الفريقين مع نقص 
ع���ددي لالعبي ماغديبورغ في وقت حس���اس 
من المباراة ومع ذلك عاد فارق الثالث أهداف 

لماغديب���ورغ 34-31 ليرد برش���لونة بأهداف 
متتالية ومعيدا المباراة لنقطة الصفر بالتعادل 

.34-34
ومع إضاع���ة الفرص المتتالية لماغديبورغ 
دخل���ت المب���اراة لدقيقته���ا االخي���رة وتقدم 
ماغديب���ورغ 35-34 وف���ي النص���ف الدقيقة 
األخيرة تحصل برش���لونة عل���ى رمية جزائية 

وسجلها لتعود المباراة للتعادل 35-35.
الش���وط اإلضافي األول انته���ى بالتعادل 
38-38 في مستوى متكافئ جدًا من الفريقين 
وع���دم تميز لطرف عن اآلخر اما في الش���وط 
اإلضافي الثاني اس���تمر التعادل 39-39 ثم 
تقدم ماغديبورغ 40-39 مع تصدي الحارس 
لرمية جزائية لبرش���لونة ف���ي الدقيقة األخيرة 
س���اهمت في انتهاء المباراة بفوز ماغديبورغ 

. 39-41

مقتطفات 
من 

المباراة 
ح���ارس  أب���دع   >
السويسري  ماغديبورغ 
نيكوال ف���ي اغلب فترات 

المباراة .
معان���اة  <رغ���م 
برش���لونة ف���ي إيج���اد 
أغلب  الهجومية  الحلول 
أنه  إال  المب���اراة  فترات 

عاد من بعيد.
ماغديبورغ  <تق���دم 
بفارق س���ت أهداف في 

بعض فترات المباراة.
<جن���اح ماغديبورغ 
ممي���ًزا  كان  بيترس���ون 
على مس���توى التسجيل 
في شوط المباراة األول.

الشوط  نهاية  <حتى 
أربعة  تع���رض  الثان���ي 
العبي���ن م���ن برش���لونة 
دقيقتين  لم���دة  لإليقاف 
مقابل ثالث���ة العبين من 

ماغديبورغ.
هذه  تك���ون  <ربم���ا 
األقوى في  المباراة هي 

تاريخ السوبر غلوب.
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< تلقى مضر خسارة ثقيلة أمام الكويت بنتيجة قوامها 
34-18 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباراة تحديد 
المرك���ز التاس���ع في بطول���ة كأس العالم لألندية “س���وبر 

جلوب”.
ولم يظهر العبو مضر بالمس���توى المأمول في الش���وط 
األول الذي كان كارثيًا وانتهى بتقدم الكويت 20-5 وس���ط 
تألق كبير م���ن جناح الكويت صالح الموس���وي والحارس 
حس���ن صفر الذي وقف س���دًا منيعًا امام تصويبات العبو 

مضر.
ظهر مضر بشكل أفضل في الشوط الثاني إال أن نتيجة 

الش���وط األول م���ع اس���تمرار تألق الحارس حس���ن صفر 
والجناح صالح الموسوي لم يسمح لمضر بتقليص الفارق 

لينتهي اللقاء بفوز عريض للكويت بنتيجة 19-34.
وحصل حارس الكويت حس���ن صفر على جائزة أفضل 
العب في اللقاء. فيما س���جل صالح الموسوي 16 هدفا في 
اللقاء ليرفع رصيده الى 40 هدفًا في صدارة هدافي البطولة 
ويحقق رقمًا قياس���يا كأكثر العب يسجل في مباراة واحدة 
في البطولة ليكس���ر الرقم المس���جل بإس���م أمين بّنور مع 
مضر 2012 وحس���ن قّداح مع الخليج في النسخة الحالية 

بتسجيلهما 14 هدفًا

جانب من اللقاء. )الكأس(

جانب من اللقاء. )الكأس(

محسن رمضان. )الكأس(

خسارة ثقيلة ملضر أمام الكويت.. 
واملوسوي يسجل رقمًا قياسيًا

كاستراتوفيتش : لم 
نظهر بالشكل المطلوب 

وسنعوض محليًا
< أك���د المقدون���ي زوران كاس���تراتوفيتش مدرب مضر 
أن فريقه لم يظهر بالش���كل المأم���ول في مباراة الفريق أمام 
الكويت. وقال زوران: ” لم نس���تطع الظهور بش���كل جيد في 
مب���اراة اليوم, كنت أتوقع من الالعبين أن يظهروا بمس���توى 
أقوى ولكننا ارتكبنا الكثير من األخطاء الفنية منذ بداية اللقاء 
وسمحنا للكويت أن يسجل الكثير من األهداف من الهجمات 
المرتدة الس���ريعة.” وأضاف ” لست راضيا عن أداء الفريق 
في هذه المباراة التي غاب عنها حسن الجنبي وسيف, ولكن 
بش���كل عام في هذه البطولة أظهرنا مس���توًى جيدًا وخاصة 
ف���ي مبارات���ي األهلي وبنفي���كا ف���ي دور المجموعات”.وعن 
المنافسات القادمة للفريق محليًا قال زوران: ” لدينا مشاكل 
مع اإلصابات ومع الجاهزي���ة البدنية لالعبينا, ولكن متى ما 
اكتملت صفوف الفريق فس���نكون قادرين على القتال والفوز 
في كل مباراة وهذا ما نسعى لتحقيقه حتى نهاية الموسم”.

أكاسيو: اإلرهاق سبب 
الخسارة الثقيلة.. وأتمنى 

اكمال الموسم مع النور
< أوعز البرازيلي أكاسيو العب نادي مضر سبب خسارة 
فريق���ه الثقيلة أمام الكويت إلى اإلره���اق بعد مباراة جامعة 

سيدني باالضافة لإلصابات.
وقال أكاسيو: “الفريق كان مرهقًا من مباراة األمس امام 
جامعة سيدني والتي لعبناها عند الساعة التاسعة والنصف 
صباح���ًا وكانت مباراة قوية حت���ى الدقائق األخيرة ولم يكن 
لدين���ا عدد كبير م���ن الالعبين المتاحين للم���داورة والتبديل 
حيث امتلكنا 10-11 العب عل���ى عكس الكويت الذي امتلك 
16 الع���ب. باإلضافة لذلك افتقدنا لحس���ن الجنبي وس���يف 

حميدة في مباراة اليوم”.
وعن مس���تقبله مع النور قال: “أنا مرتاح وسعيد مع النور 
وتعجبني أجواء الفريق والجماهير وأتمنى اكمال الموس���م، 
ولك���ن إعارتي تنتهي في ديس���مبر ولدي عق���د في قطر مع 

العربي وعلي أن أحترم هذا العقد”.

زوران كاستراتوفيتش. )الكأس(

اكاسيو. )الكأس( األهلي حيصد املركز الرابع يف سوبر غلوب
< خس���ر الفري���ق األول لك���رة الي���د 
بالنادي األهلي مواجه���ة تحديد المركزين 
الثالث والرابع أمام كيلس���ي البولندي، في 
كأس العالم لألندية لكرة اليد سوبر جلوب، 
وحس���م فري���ق كيلس���ي البولن���دي نتيجة 
المباراة أمام النادي األهلي بنتيجة 26-35، 
عقب أداء قوي م���ن طرفهم، وبهذه النتيجة 
يحصد النادي األهلي المركز الرابع بكأس 
العال���م لكرة اليد س���وبر جلوب المقام في 
المملكة العربية السعودية خالل الفترة من 
17 وحتى 24 اكتوبر الجاري، وكان األهلي 
قد خس���ر من ماجديبورج األلماني السبت 
في الدور نصف النهائي بنتيجة )28-36(، 
بينما خسر كيلسي من برشلونة اإلسباني 

بنتيجة )28-39(.

< ق���ال محس���ن رمضان العب ن���ادي األهلي ، أن 
طم���وح الفريق ليس تحقيق المركز الرابع ولكن الفريق 

واجه عدة مشكالت خالل منافسات البطولة .
وقال الع���ب األهلي من خالل حديث���ه إلى صحيفة 
ال���كأس الرياضية أن األهل���ي كان مجهدًا حيث عانى 
العب���ي الفريق من االجهاد البدني الش���ديد وذلك بعد 
المش���اركة في البطولة اإلفريقية، كما أن الفريق واجه 
بطل النس���خة األخيرة من البطولة في المباراة األولى 

والثانية واجه بطل أوروبا وهذه مباريات كبيرة ومجهدة 
لهم كثيرًا مؤكدا أنهم س���يعوضون طموحاتهم هذه في 

النخسة القادمة من بطولة كأس العالم.
وأختتم العب األهل���ي المصري حديثه إلى صحيفة 
الكأس الرياضية بتوجيه الش���كر ال���ى جمهور الفريق 
ال���ذي حضر إلى المملكة خصيصًا من أجل تش���جيع 
الفريق مؤكدًا أنهم سيس���عون إل���ى تعويضهم الحقًا 

وتحقيق ما يتمناه هذا الجمهور

 محسن رمضان : المركزالرابع لم يكن طموحنا والفريق عانى من اإلجهاد
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< أعرب رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، في تصريحه 
في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة النهائية، عن شكره للمملكة ممثلة في 
وزارة الرياضة واالتحاد السعودي لكرة اليد وجميع اللجان المشاركة، على نجاح 
تنظي���م البطولة العالمية، مؤكدًا أن “أرقام الحض���ور الجماهيري في هذه البطولة 

كانت األكبر بين جميع البطوالت األخرى”.
وأضاف الدكتور مصطفى : “البطولة تتطور من عام آلخر، والتنظيم في المملكة 
يتطور بشكل أكبر، وهو مؤشر يثبت قدرة المملكة على استضافة أولمبياد عالمي 

في المستقبل”

الدكتور حسن مصطفى: اململكة 
قادرة على استضافة األوملبياد العاملي

الدكتور حسن مصطفى. )الكأس(

جانب من اللقاء. )الكأس(

فاضل آل نمر. )الكأس(

العب الترجي. )الكأس(

الهزاع. )الكأس(

آل نمر: دعم القيادة 
الرشيدة أثمر عن نجاح 

البطولة العالمية
< قدم رئيس االتحاد الس���عودي لكرة اليد األس���تاذ 
فاضل آل نمر ش���كره إلى القيادة الرش���يدة، على الدعم 
الس���خي وغير المحدود الذي يقدم للرياضة والرياضيين 
في المملكة، لتحقيق رؤي���ة المملكة 2030، ومتابعة وزير 
الرياضة، مقدمًا شكره لجميع العاملين في البطولة، على 
مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه النسخة االستثنائية من 

السوبر غلوب.

جلوس: بدايتنا لم تكن جيدة 
وسعداء بالمركز الخامس

< قال طارق جلوس نجم الترجي التونس���ي أن بداية 
الفري���ق لم تكن موفقة في بطوله كأس العالم لألندية لكرة 
الي���د، وقال جلوس من خ���الل حديثه إلى صحيفة الكأس 
الرياضي���ة أن الفريق على الرغم من ذلك تماس���ك وأعد 

نفسه بشكل جيد واستجمع قواه.
وع���ن مباراة الخليج التي حقق فيها الترجي الفوز أكد 
أن الفريق استعد لها بشكل جيد وقدم فيها مستوى جيد 
أيضا على الرغم أن فريق الخليج لم يكن س���هاًل حيث أنه 

فريق ال يستهان به.
وأختتم حديثه إلى الصحيفة بأنه سعيد بالهدف األخير 
الذي احرزه في المباراة والذي كفل لفريقه الفور بالمباراة 

ألنه كان مسك الختام وخطف المركز الخامس.

< حق���ق الترجي الرياضي التونس���ي المركز الخامس بعد أن 
تغلب على نظيره الخليج السعودي في اليوم الختامي لبطولة سوبر 
جلوب 2022 المقامة على صال���ة وزارة الرياضة في مدينة الدمام 

بنتيجة 31 هدف للترجي مقابل 30 هدف للخليج.
بدأ الش���وط األول بتركيز ضعيف من قبل العبي الخليج فتمكن 
الترجي من فرض س���يطرة نوعية لم يتمكن فيها الخليج من التقدم 
بالنتيجة طوال دقائق اللقاء. في الدقيقة الثالثة خرج نيمانيا باإليقاف 
لمدة دقيقتين مما س���بب خلل في الدفاع ليتقدم بذلك فريق الترجي 
بف���ارق ثالثة أهداف حتى الدقيقة 29 من الش���وط األول التي تمكن 
الخليج من تحقيق أول تعادل، بعدها تم إيقاف محمد ميرزا دقيقتين 
لينته���ي الش���وط األول بتقدم الترجي بنتيج���ة 15 مقابل 14 هدف 
للخلي���ج. في الش���وط الثاني ادخل مدرب الخلي���ج الحارس البديل 

محمد السالم مع اإلصرار على نفس الالعبين بدون تدوير لالعبين 
البدالء. اس���تمر س���يناريو التفوق للترجي حت���ى الدقيقة 15 والتي 
تع���ادل فيها الخليج 20 هدف للجميع وهنا تس���اوت الكفتان بهدف 
هنا وهدف هناك بدون تقدم للخليج في النتيجة حتى حصل حس���ن 
قداح على انفراد في الدقيقة 29 ولكنه رفض الفرصة األولى لتقدم 
الخلي���ج وأضاعها، لتنتهي المباراة بفوز الترجي بالمباراة والمركز 

الخامس.
قداح سجل 16 هدف في المباراة بنسبة 53% من أهداف الفريق 
منها 6 أهداف من خط التسعة و 5 أهداف من ضربات جزاء ومثلها 
من اختراقات. وقد أضاع هجوم الخليج كرتين فاس���ت بريك كانت 
كفيل���ة بفوز الخليج. وحصل على رجل المب���اراة من الترجي بالل 

العبّدلي.

 اخلليج خيسر أمام الرتجي 
التونسي ويكتفي باملركز السادس

الهزاع : خسرنا المركز الخامس بسبب تفاصيل صغيرة
< قدم موس���ى الهزاع مساعد مدرب فريق الخليج أعتذاره الى جمهور 
الخلي���ج عقب خس���ارة الفريق أمام الترجي التونس���ي، وق���ال الهزاع من 
خالل حديثه إل���ى صحيفة الكأس 
الرياضية أن بداية المباراة لم تكن 
جيدة خاصة الدقائق العشر األولى.

وأضاف الهزاع أن هذا الوضع 
أستمر حتى الش���وط الثاني وكان 
الفارق بس���يط جدًا ولكن لم يتمكن 
الفري���ق م���ن تقليص���ه، وأوض���ح 
الهزاع أن الفريق خس���ر المباراة 
بس���بب بعض األخطاء والتفاصيل 
الصغيرة والت���ي حدثت أمام فريق 
قوي ومتمرس بطل أفريقيا والعرب 

.
وأختتم الهزاع حديثه بأن الفريق 
قدم ظهور جيد في بطولة كأس العالم 

وقدم مستوى أقنع به جمهور الفريق الذي كان عالمة بارزة في البطولة.

< أكد المدرب اليوناني ديميتريس ديميترولياس رضاه 
ع���ن مش���اركة الخليج في الس���وبر جلوب مؤك���دًا أنه من 
المهم استثمار فوائد هذه المشاركة للمنافسة على األلقاب 

المحلية.
وق���ال ديميتريس: “أش���كر جماهيرنا عل���ى حضورهم 
الدائم لمؤازرة الفريق مهما كانت الظروف، فمشاركتنا في 
البطولة كانت ناجحة بغض النظر عن خسارتنا لهذا اللقاء 
حيث واجهنا فرق كبيرة وتمكننا من اظهار ش���خصية قوية 
أمامهم.” وأضاف اليوناني: ” رغم أننا لم نظهر بمستوانا 
الجيد امام الترجي ولكننا قاتلنا حتى الثواني األخيرة، قبل 
مش���اركتنا في البطولة لم نكن نتوقع أن ننجح في التواجد 
ضم���ن أفضل 6 فرق ولهذا فإن مش���اركتنا ف���ي البطولة 

تاريخية ومميزة”.
وعن قادم مش���وار الفريق في البطوالت المحلية قال: ” 
تمكننا من خالل مش���اركتنا في البطولة من بناء شخصية 
قوية للفريق ولهذا فإن علينا استثمار الخبرة التي اكتسبناها 
من مش���اركتنا في هذه البطولة وأن نظهر بنفس المستوى 

والرتم العالي الذي قدمناه في السوبر جلوب”

مدرب الخليج: مشاركتنا في السوبر جلوب رائعة

مدرب الخليج. )الكأس(
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ثناء وإشادات..

املركز اإلعالمي لسوبر غلوب حيصد القلوب
المرك���ز  حص���د   >
كأس  لبطولة  اإلعالم���ي 
العال���م لألندية لكرة اليد 
االش���ادة والتقدي���ر من 
الزم���الء اإلعالميين  كل 
الذي���ن  والصحفيي���ن 
حض���روا ال���ى للمملكة 
مؤكدين  البطولة،  لتغطية 
الكبي���ر  التع���اون  ع���ن 
الذي وج���دوه من خالل 
صحيف���ة  اس���تطالع 
لهم،  الرياضية  ال���كأس 
جانب من حفل الختام أمس. )الكأس(أدناه نتابع أهم إفاداتهم.

تميز سعودي مستمر
< قال���ت االس���تاذة رجاء مخت���ار من هيئة الب���ث والتلفزة 
التونس���ية أن بطولة كأس العالم لألندية لكرة اليد سوبر غلوب 
كانت متميزة جدًا بهذه النس���خة مع مش���اركة 12 فريقًا وهذا 

يحدث ألول مرة في تاريخ البطولة.
 وأرس���لت رجاء رس���الة ش���كر إلى كل القائمي���ن على أمر 
البطولة شاكرة الجميع على حسن الضيافة والحفاوة التي قوبل 

بها الضيوف . 
وأختتم اإلعالمية التونس���ية حديثها بأن هذه البطولة متميزة 
في كل شيء فنيا وجماهيرها وإعالميا، مشيرة إلى أن اإلعالم 
واالعالميين هم أس���اس نجاح كل محف���ل مضيفة بأن المملكة 
نجحت في تنظيم ه���ذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي وعلى 

أفضل شكل.

ليس غريبًا على المملكة
< ق���ال اإلعالم���ي التونس���ي رمزي طاه���ر أن المركز 

اإلعالمي لبطولة كأس العالم لألندية لكرة اليد سوبر غلوب 

كان على أعلى طراز وتم توفير كل شئ فيه، مرساًل التحية 

والش���كر إلى اإلتحاد السعودي لكرة اليد على هذا الجهد 

الكبي���ر الذي تم تقديمه إلى اإلعالميين والصحفيين والذي 

ساعدهم للقيام بكل مهامهم بشكل جيد. 

وأختت���م حديثه إلى الصحيف���ة بالتأكيد على أن المملكة 

لي���س غريبا عليها تنظيم مثل هذه البطوالت فهي مؤهلة لما 

تملك من إمكانات وبنيه تحتية.

تعاون مثالي وسلس
< فيم���ا قال اإلعالمي جبر أب���و النور، من صحيفة األهرام 
اليوم، أن التنظيم العالي للبطولة الذي نراه اآلن هو ليس بجديد 
عل���ى المملكة العربية الس���عودية، مش���يرا إلى أن الس���عودية 
أصبح���ت في مكان آخ���ر وذلك بفضل التق���دم والتطور الكبير 

الذي نراه اآلن. 
وأك���د جب���ر ان المركز اإلعالم���ي للبطولة مكتم���ل من كل 
النواح���ي وبه كل الخدمات المتكاملة حيث توفرت كل الخدمات 
إلى اإلعالميي���ن وهناك تعاون كبير في كل الخدمات الصحفية 
واإلعالمية من صور وفيديوهات واحصائيات لمباريات البطولة 
بعد كل جولة.  في نهاية األمر نحن عاجزون عن الشكر ونتمنى 

التوفيق دائما وأبدا لنا ولكم.

تبادل خبرات
< تقول االستاذه عائشة العتيبي تقول ان التنظيم كان رائعا 
جدًا وُيشكر عليه كل القائمين على أمر المركز اإلعالمي وعلى 

رأسهم االتحاد السعودي.
 وفيم���ا يخ���ص البطولة والمس���تويات الفنية قالت عائش���ة 
المستويات كان رائعة وقوية ولكن كانت تتمنى أن يكون لألندية 
السعودية نصيب األسد، إال أنها اكدت أن هذه البطولة ستسهم 

في تطوير هذه األندية وتكون البطولة بمثابة تبادل خبرات.

نحن سعداء كفريق
< عل���ى الجانب اآلخر أرس���لت االعالمية بش���اير الخالدي 
رس���الة شكر إلى المركز اإلعالمي باإلتحاد السعودي لكرة اليد 
على العمل الكبير الذي قام به المركز ضمن مباريات بطولة كأس 
العالم لألندية لكرة اليد سوبر غلوب، مؤكدة على أن المركز سهل 
كثي���رًا من مهمة الزمالء اإلعالميين والصحفيين من خالل تقديم 
المعلومات الكافية عن المباريات والتي تقدم قبل وبين الشوطين 
وكذلك بعد المباراة، مؤكده انهم كفريق س���عودي س���عداء جدًا 

بهذا النجاح والوجه المشرق الذي يقدمه المركز.

كل شئ مثالي
< بينما قال اإلعالمي البحريني أحمد عنان أن االخبار التي 
سبقت البطولة والتجهيزات التي تم اجرؤها أكدت حجم العمل 
الذي ت���م حيث هناك فريق عمل يقوم بجه���ود ممتازة والبطولة 
ناجحة حتى اآلن تنظيميا وجماهيريا وفي كل ش���ئ وأعتقد ان 

السعودية قد رفعت سقف التنظيم إلى مستوى آخر.
 اما إعالميا كل ش���ئ مثالي وممتاز هناك سهولة ويسر في 
دخول اإلعالميين الى المرافق كما أن كل شئ متوفر وللحقيقة 
المركز اإلعالمي واكب التطورات التي حدثت مؤخرا من إعالم 

رقمي وحديث.
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عرض حصري لرواد بطولة العالم لألندية
 لكرة اليد سوبر جلوب 2022

تابع حساباتنا في انستقرام وتويتر وتمتع مع الخصم

%١٥
على الدجاج بانواعه

 % ١0
على الشواء الخارجي

 %٣٥
على الشعبيات والمقبالت

 %٧
على اللحم المدفون.

خالل ايام البطولة .. وفالكم الفوز

مطعم خروف الشيف
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مطعم خروف الشيف

مطعم خروف الشيف

الخصم في فرع الدمام فقط

المحدودة بالدمام



الدبوس. )الكأس(

الدبوس أول سعودي يحصل على 
الشارة الدولية كمشرف طبي 

باالتحاد الدولي لرفع األثقال
الكأس - متابعات 

< حصل أخصائي العالج الطبيعي للمنتخب السعودي لرفع 
األثقال / فاضل الدبوس على الشارة الدولية كمشرف طبي لمنافسات 

البطوالت العالمية والقارية المقامة تحت اشراف االتحاد الدولي 
لرفع االثقال ويأتي ذلك بعد ما اثبته الدبوس لمسؤولي اللجنة الطبية 

باالتحاد الدولي خالل عمله ومرافقته للمنتخبات السعودية لكافة 
الفئات السنية لرفع االثقال وحرصة واتقانه لعمله.

والجدير بالذكر انه بدء مشواره مع المنتخب كالعب 2006 
واستمر بعد حصوله على بكالوريوس عالج طبيعي للمنتخب 

السعودي للناشئين والشباب و بعد ذلك للرجال وحاصل على دبلوم 
االبر الجافة )االبر الصينية( وشارك مع العديد من المنتخبات سواء 

على المستوى الداخلي او الخارجي وحاصل على العديد من الدورات 
التدريبية الخاصة باإلصابات الرياضية.

ومن جهة أخرى أعرب الدبوس عن سعادته لحصوله الشارة 
الدولية واعتماده ضمن الطواقم الطبية التي تتناوب على االشراف 

الطبي للبطوالت باالتحاد الدولي لرفع االثقال وهذا دليل على ما تملكه 
الكوادر السعودية في شتى المجاالت من اتقان العمل و الحرص 
على التواجد في كل المحافل الدولية وتمثيل المملكة خير تمثيل 

كما قدم الدبوس شكره لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
والبارالمبية األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه الالمحدود 

للكوادر الطبية الرياضية السعودية كما قدم شكره لألستاذ/ محمد 
الحربي رئيس االتحاد السعودي لرفع االثقال على دعمه له وحصوله 

على الرخصة الدولية من االتحاد الدولي لرفع األثقال والشكر 
موصول ألعضاء مجلس إدارة االتحاد السعودي لرفع األثقال على 

دوام الدعم والمساندة.

25 حكمًا في ختام دورة 
التحكيم كرة الطائرة بشقراء

الكأس- عبداهلل أمين 

< نظم االتحاد السعودي لكرة الطائرة دورة الحكام المستجدين 
في محافظة شقراء التي اختتمت بالتنسيق مع معهد إعداد القادة 
،وشارك  فيها أكثر  من 25 مشارك و حاضر فيها الحكم الدولي 

محمد الحناكي .
وعقد الجانب النظري والعملي للدارسين في الدورة في نادي 

الوشم بمحافظة شقراء وأشرف على االختبارات في ختام الدورة 
الحكم العالمي أمين الطريفي والحكم الدولي عبدالعزيز الرميحي .
وقدمت دائرة الحكام باالتحاد السعودي للكرة الطائرة بالشكر 

لمدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء عبدالمحسن العبدالوهاب 
وكذلك رئيس نادي الوشم بمحافظة شقراء على حسن تعاونهم في 

إقامة الدورة  .
وتحرص ادارة الحكام في االتحاد على تنظيم العديد من الدورات 
التحكيمية في مختلف مناطق المملكة لتكوين قاعدة صلبة من الحكام 

وبناء جيل واعد للتحكيم السعودي .

 أمري حائل يرعى حفل 
ختام مهرجان اإلبل

امير حائل. )الكأس(

فاضل آل مبارك. )الكأس(

محمد سالم الكواري. )الكأس(

الكأس – ماجد النتو

< يرعى صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الحفل 

الختامي ، لمزاد اإلبل الذي تنظمه هيئة تطوير 
محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع 
إمارة المنطقة ، وبحضور صاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب 

أمير منطقة حائل
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية اإلمام 
تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعالن 

إن هذه الرعاية الكريمة من سموه تأتي تتويجًا 

للنجاح الذي تحقق واحتفاًء بجميع مالك ومحبي 
اإلبل الذين كانوا متميزين بمشاركتهم وتفاعلهم 

متطرقًا ألدوار الهيئة ومهامها المتنوعة ومنها اقامة 
هذه الفعالية التي تهدف إلى التعريف بأهداف هيئة 
تطوير المحمية واستراتيجيتها التي تدعم المجتمع 

المحلي وتعمل على خلق فرص وظيفية دائمة وفرص 
موسمية وتعزيز الجانب االقتصادي في المنطقة 

واالسهام في دعم السياحة البيئية وتفعيل الموروث 
في مدينة تربة حائل التي تعد موقعًا متميزًا لإلبل 

ومالكها .
يذكر أن المهرجان انطلق في 17 أكتوبر ويختتم 

نشاطه  في 25 أكتوبر .

13 العاب مختلفة
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” صانع األبطال ” : مالكمة 
الهدى ستزين منصات 

التتويج
الكأس - متابعات 

< عبر المدرب الوطني فاضل آل مبارك عن سعادته 
الكبيرة بالتواجد على رأس الهرم الفني ل� ” مالكمة الهدى 

“، مؤكدا على أنه سيعمل جاهدا على تأسيس اللعبة 
بالنادي وفق أعلى المستويات، مما يضمن التواجد بكل 

قوة على منصات التتويج، وبالتالي نشر البهجة بين أبناء 
تاروت.

وأكد آل مبارك بأن البدايات تكون صعبة دائما، لكن 
تعاون الجميع ووقفة عشاق الوردي المعروفة عنهم، 

ستمهد طريق االنجازات في وقت قصير بعد توفيق الله 
سبحانه وتعالى.

الكأس- عبداهلل أمين 

< أكد األمين العام التحاد غرب آسيا للكرة الطائرة 
محمد سالم الكواري حرص االتحاد على ضمان تنظيم 
مثالي ألجندة الفعاليات واألحداث باالتحاد وللبطوالت 

القادمة حيث تتم المتابعة بشكل مستمر مع جميع اللجان 
والمنتخبات لإلجراءات التنظيمية والوفود المشاركة والعمل 
على تذليل كافة الصعوبات أمامهم »إن وجدت«، مؤكدا أن 

الجميع يحرص على أداء دوره ومهمته على أكمل وجه بهدف 
توفير كل مقومات النجاح والتميز في هذه البطوالت.

واعتبر أن إقامة هذا العدد من البطوالت يؤكد تنامي 
اهتمام اتحاد غرب آسيا بكرة الطائرة في دول المنطقة، كما 

يسهم بتطويرها وتنفيذ استراتيجية االتحاد بهذا الشأن.
وأضاف األمين العام قائاًل » نشيد في هذا المقام بالدور 

الذي يقوم به االتحاد األردني للكرة الطائرة من خالل 
تنظيمه للنسخة األولى لبطولة غرب آسيا األولى للسيدات 
للكرة الطائرة التي تستضيفها المملكة األردنية الهاشمية 

خالل الفترة من 13 ولغاية 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة 
10 منتخبات هي: السعودية / اإلمارات/الكويت/ العراق/ 

فلسطين/ قطر / سلطنة عمان /سوريا/ لبنان / األردن. 
وأوضح األمين العام أن نسبة مشاركة دول غرب آسيا للكرة 
الطائرة في البطوالت يعد نجاحًا بحد ذاته ويؤكد على نجاح 
أجندة وبرنامج البطوالت التي اعتمدت في اجتماعات مجلس 

اإلدارة لتتناسب مع استحقاقات المنتخبات.
واختتم األمين العام التحاد غرب آسيا للكرة الطائرة 

حديثه بأننا على موعد مع سلسلة من النجاحات لبطوالت 
دول منطقة غرب آسيا للكرة الطائرة بعد استضافة الدوحة 
النسخة األولى لبطولة الشاطئية للرجال في يناير الماضي 

واستضافة المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي 
النسخة األولى لبطولة الشباب للصاالت والبطولة القادمة 

هي النسخة األولى للسيدات صاالت التي ستقام في األردن 
نوفمبر المقبل.

إذ نتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة والنجاح 
لجميع دول المنطقة خالل استضافتها الحدث 

الرياضي.

امني عام احتاد غرب آسيا الكواري : اهتمامنا كبري بطائرة املنطقة 
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متابعات 

< انتهت مواجهة أرسنال ضد ساوثهابمتون، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري 
اإلنجليزي لكرة القدم بنتيجة )1-1(. ويتصدر آرسنال قبل المباراة، جدول ترتيب مسابقة البريميرليج 

برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة. ودخل الجانرز 
اللقاء أماًل في االبتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه والحفاظ على فرق النقاط األربعة مع مان سيتي 
الوصيف وتوتنهام. وافتتح أرسنال أهداف المباراة، في الدقيقة 11 من زمن الشوط األول، عن طريق 

متوسط ميدانه، جرانت تشاكا. وحافظ أرسنال على تفوقه حتى نهاية الشوط األول، بينما أدرك ستارت 
أرمسترونج التعادل في الدقيقة 65 ليعيد المباراة إلى نقطة البداية وأجرى المدير الفني اإلسباني 

مايكل أرتيتا العديد من التغييرات، أماًل في تسجيل هدف الفوز وخطف النقاط.

متابعات 

< نجح النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، نجم نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني في تسجيل ثنائية 
لفريقه ضد ريال بيتيس بالدوري اإلسباني. وكان أتلتيكو مدريد قد فاز على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 

2-1 بفضل هدفي جريزمان ضمن لقاءات الجولة الحاية عشر من عمر الليجا اإلسبانية.
وبهذه الثنائية، فإن النجم الفرنسي أصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي اإلسباني برصيد 147 

هدًفا في مسيرته مع الروخي بالنكوس.
حيث أن المهاجم الفرنسي قد تخطى رقم العب الفريق األسبق، باكو كامبوس، بفارق هدًفا، فيما 

يأتي أدريان إسكوديرو ثانًيا في القائمة ب� 169 هدًفا، بينما يحتل لويس أراجونيس، قائمة هدافي 
أتلتيكو مدريد التاريخيين ب� 172 هدًفا.

جانب من اللقاء. )الكأس(جانب من اللقاء. )الكأس(

رونالدو. )الكأس(

جريزمان ينشر األفراح بالثنائية أرسنال يتعثر والسيتي يقلص فارق النقاط 

فاران يغيب 
عن المونديال القادم 

متابعات 

< كشفت صحيفة “لو باريسيان” 
الفرنسية عن تفاصيل إصابة المدافع 

الفرنسي، رفائيل فاران، نجم نادي 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي، والتي 
تعرض لها في المباراة األخيرة مع 

الشياطين الحمر.
وكان فاران قد تعرض لإلصابة 

خالل مباراة فريقه األخيرة ضد 
تشيلسي ضمن لقاءات الجولة الثالثة 

عشر من عمر الدوري اإلنجليزي 
وغادر المباراة باكًيا في الدقيقة 58 

من زمن اللقاء.
وتكهنت العديد من التقارير بعد 
المباراة بإمكانية غياب الالعب عن 
تمثيل منتخب بالده في بطولة كأس 
العالم 2022 بقطر التي ستقام في 

نوفمبر المقبل.

نجم المغرب رونالدو محق 
ويجب احترام مسيرته

ليكيب الفرنسية 

طالب الدولي المغربي السابق 
مهدي بنعطية، باحترام مسيرة 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد 

اإلنجليزي.
وقال بنعطية في تصريحات 

ل�”ليكيب” إن مدرب “المان 
يونايتد”، الهولندي إيريك تين هاغ، 

مطالب باحترام ما قدمه رونالدو 
في مساره الكروي، ومنحه مزيدا 

من الوقت في المباريات، وليس 
االعتماد عليه حتى آخر 15 دقيقة.
وأكد عميد “األسود” السابق 
أنه يتفهم غضب “الدون” وعدم 
تقبله لقرار مدربه، موضحا أن 
العبا كان يسجل 50 هدفا في 
الموسم وحقق جميع األلقاب 

الممكنة مع الفرق التي لعب لها 
وتضعه في االحتياط ليس باألمر 

الجيد.

ماركا االسبانية

< حدد المدرب اإليطالي، كارلو 
أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، 
موعد عودة الدولي الفرنسي كريم بنزيما، 
بعد اإلصابة التي تعرض لها أفضل العب 
في العالم لعام 2022، قبل مباراة إشبيلية 

في الدوري اإلسباني.
وكان بنزيما قد تعرض إلصابة في الساق 

أمس السبت، أبعدته عن مباراة إشبيلية 
والتي فاز بها النادي الملكي بنتيجة 1-3، 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانتياجو 
برنابيو”، بالجولة الحادية عشر من الليجا.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها 

صحيفة “ماركا” اإلسبانية: “كريم مهم جًدا 
لنا وسيكون أكثر أهمية في الجزء الثاني من 

الموسم”.
وشدد: “ولكننا لسنا قلقين، ألن إصابته 

شيء صغير للغاية، ولكنه لن يتواجد في 
مباراة اليبزيج، سيعود يوم األحد”.

وتابع: “بنزيما هام للغاية بالنسبة لنا، 
لكن صحة الفريق رائعة لدرجة أنني تمكنت 
من استبدال العب مثل بنزيما، لم يكن لديه 
الكثير من االستمرارية، لكنه يتمتع بصحة 

جيدة ومتحفز”.
وُسئل أنشيلوتي حول ما إذا كان ريال 

مدريد هو الفريق األكثر موثوقية منذ أن 
أصبح مدرًبا، ورد: “ال أعرف ما إذا كان 

هو األكثر موثوقية لكن الفريق هو الذي 
أحبه كمدرب، إنه فريق ال يسبب لي مشاكل، 
وكجودة، فهو من أفضل ما لدي، إن لم يكن 

األفضل”.
وعن االنتصار في مباراة األمس: 

“التغييرات أعطت الفريق المزيد من الطاقة، 
الهدف الثاني جاء بتمريرة رائعة من 

أسينسيو إلى فينيسيوس، سجلنا الهدف 
الثاني بهجمة مرتدة رائعة سمحت لنا الفوز 

بالمباراة”.
وأضاف بشأن رد فعل الفريق: “هؤالء 
هم المتوفرون على مقاعد البدالء، الفريق 

يتمتع بحالة جيدة عندما يدخل من يلعبون 
بشكل أقل إلى الميدان ويقدمون أداًء جيًدا 

للغاية، علينا أن نتحمل هذه الفترة من 
الموسم، نحتاج إلى مواصلة المعاناة والفوز 

بالمباريات”.
وأنهى تصريحاته بالحديث عن 

فينيسيوس جونيور قائاًل: “لقد قدم تمريرتين 
أهم من األهداف، أحبهما أكثر من األهداف، 

وأريد تسليط الضوء عليه ألنه أكثر أهمية 
من الهدف وقد أخبرته بذلك، يجب أن يكون 
سعيًدا، لقد أظهر تواضًعا كبيًرا، إنه العب 

يواجه الكثير ومن الطبيعي أن يتعرض 

للعرقلة”.
يعتقد المدرب اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، 
المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن الدولي 

األوروجوياني، فيديريكو فالفيردي، العب 
وسط الفريق، يستطيع الفوز بجائزة الكرة 

الذهبية في الُمستقبل.
ويمر فالفيردي بفترة رائعة في مسيرته، 

وتمكن األوروجوياني من إحراز هدف 
صاروخي في مباراة إشبيلية والتي انتصر 
فيها فريقه بنتيجة 3-1، ليصل إلى الهدف 

السادس في 11 لقاء مع المرينجي في 
الليجا هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي عندما ُسئل عن الغناء 
ل� فالفيردي للحصول على الكرة الذهبية 

مستقباًل: “سوف ننتظر قلياًل، أليس كذلك؟”.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة 
“ماركا” اإلسبانية: “كريم بنزيما لديه كرة 

ذهبية اآلن ودعنا نرى ما إذا كان لدينا 
العب آخر سيحصل عليها، يمكن أن يكون 

فالفيردي”.
وعن الرهان بشأن تسجيله أكثر من 10 

أهداف، عّلق المدرب اإليطالي: “لقد خاطرت 
كثيًرا بهذا الرهان”.

وأنهى: “فالفيردي في العام الماضي لم 
يسجل سوى هدف واحد، ونادًرا ما أراهن 

مع الالعبين حًقا”.

. )الكأس(

الريال حيتفل ببنزمية 
وأنشيلوتي يشيد بالعبيه 

اعداد :فيصل الزهراني 

24 أكتوبر )تشرين األول( 2022ماألثنين
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< منذ اللحظات األولى لفوز ملف 
قطر بحق استضافة كأس العالم 
FIFA 2022™، التزمت الدولة 

بتنظيم النسخة األكثر استدامة في 
تاريخ المونديال، وحرصت على 

توظيف ممارسات االستدامة وحماية 
البيئة خالل كافة مراحل مشاريع 

البنية التحتية الالزمة لتنظيم الحدث 
العالمي، وفي مقدمتها استادات 
البطولة الثمانية، ما يجّسد اإلرث 

المستدام للنسخة األولى من 
المونديال في العالم العربي والشرق 

األوسط.
وفي إطار سعيها لتحقيق هذا 

الهدف؛ عملت اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث عن كثب مع المنظمة الخليجية 

للبحث والتطوير، في سبيل تطبيق 
معايير االتحاد الدولي لكرة القدم 

)الفيفا(، وقد جرى تطوير نظام 
تقييم االستدامة القطري، الذي كان 
قد ُأطلق في العام 2007، ليصبح 

المنظومة العالمية لتقييم االستدامة 
»جي ساس«، ويوسع نطاق عمله 

ليشمل منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا في عام 2012.
ويعد »جي ساس« أول نظام 
متكامل لتقييم األبنية الخضراء 
ومنشآت البنية التحتية وآثارها 

على االستدامة البيئية، على أساس 
معايير األداء الموضوعي في 

المنطقة. ويهدف إلى تعزيز ممارسات 
االستدامة في مراحل البناء المختلفة 

بدًءا بالتصميم مرورًا بالتشييد 
ثم التشغيل، مع تحديد التحديات 

المرتبطة باالستدامة في عمليات البناء 
في ظل البيئة المحيطة. وقد اعتمد 
االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 

»جي ساس« في العام 2014، 
باعتبارها منظومة تقييم االستدامة 
لجميع مشاريع البنية التحتية التي 

جرى إنشاؤها لهذه النسخة من كأس 
العالم.  

وقالت المهندسة بدور المير، 
المدير التنفيذي إلدارة االستدامة 

باللجنة العليا: »لطالما كانت 
االستدامة في صميم مشاريع كأس 

العالم قطر 2022، ونشيد بجهود 
المنظمة الخليجية للبحث والتطوير 

لمساعدتنا في تحقيق أهداف 
االستدامة من خالل معاينة جميع 
مواقع البطولة مرات عديدة، حيث 
يظهر أثر المشاريع التي نفذناها 

استعدادًا الستضافة المونديال جليًا 
على المنطقة، كما أنها روجت لنشر 

ممارسات االستدامة على نطاق 
أوسع«.

ونجحت استادات البطولة الثمانية 
في الحصول على شهادات »جي 

ساس« من فئة أربع نجوم على األقل 
في التصميم والبناء، بداية باستاد 
خليفة الدولي، والذي خضع لعملية 
تطوير شاملة استعدادًا للمونديال، 

وانتهاًء باستادي لوسيل و974؛ 
حيث حصل خمسة من استادات 

المونديال على شهادات »جي ساس« 
من فئة الخمس نجوم في التصميم 
والبناء، بينما حصل ستة استادات 

على شهادة من الفئة المميزة في 
إدارة أعمال اإلنشاء، كما حصلت 
االستادات على شهادات في كفاءة 

استهالك الطاقة، وفي العمليات 
التشغيلية.

شهادات »جي ساس« تؤكد التزام مونديال قطر 
2022 ببناء إرث يف االستدامة ومحاية البيئة

استاد لوسيل المونديالي 
يستضيف مهرجان بوليوود 

الموسيقي الشهر المقبل
< يستضيف استاد لوسيل المونديالي، أحد االستادات 

الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم  FIFAقطر 
2022™، مهرجان بوليوود الموسيقي يوم الجمعة 4 

نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من أشهر الفنانين في عالم 
بوليوود.

ويأتي تنظيم المهرجان قبل أيام قليلة من انطالق 
منافسات المونديال، لالرتقاء بالعمليات التشغيلية في 

استاد لوسيل، الذي يستضيف نهائي كأس العالم في 18 
ديسمبر المقبل، وتبلغ طاقته االستيعابية 80 ألف مقعد، 
وذلك ضمن المرحلة األخيرة من االستعدادات لصافرة 
البداية ألكبر حدث رياضي على مستوى العالم في 20 

نوفمبر المقبل.
ويشارك في المهرجان الفنان الباكستاني الشهير 
راحت فتح علي خان، إلى جانب نجمة الغناء الهندية 

سنيدهي شوهان، والثنائي الهندي سليم سليمان، وبرفكت 
أملجا ميشن. ويعد راحت أحد أشهر مطربي باكستان، 

ويشتهر كمغني في األفالم السينمائية الهندية.
أما سنيدهي شوهان فهي مغنية أفالم هندية حازت 

على العديد من الجوائز المرموقة وشاركت في لجنة 
التحكيم في برنامج تلفزيوني للمواهب في الهند. بينما 

يعتبر الشقيقان سليم وسليمان ثنائي محترف في التلحين 
والعزف واإلنتاج الموسيقي والغناء. ومن المتوقع اإلعالن 

عن مزيد من أسماء الفنانين المشاركين في المهرجان 
خالل الفترة المقبلة.

وفي إطار التحضيرات النهائية الستضافة المونديال، 
يشترط على كل من يرغب في حضور مهرجان بوليوود 
الموسيقي في استاد لوسيل أن يكون من حاملي تذاكر 

مباريات كأس العالم قطر 2022، وحاصل على بطاقة هّيا، 
علمًا بأن بطاقة هّيا تتيح للمشجعين الدوليين دخول قطر 
بدءًا من 1 نوفمبر المقبل، وتعد بطاقة هّيا إلزامية لجميع 
حاملي تذاكر مباريات مونديال قطر 2022 للدخول إلى 
االستادات الثمانية، واالستخدام المجاني لوسائل النقل 
العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد البطاقة 

تصريح دخول للجماهير القادمة من خارج قطر.

يوممتبقي على أإلنطالقكأس العالم اعداد : خالد بن مرشد27

< مشجع المنتخب اإلسباني إنريكي بالنكو، الذي 
يقيم في الدوحة منذ أكثر من سبعة أعوام، إن الجماهير 

اإلسبانية، التي ستزحف وراء منتخبها خالل كأس العالم 
FIFA قطر 2022™، تنتظرهم تجربة ثرية في بلد تمتزج فيه 
ثقافات متنوعة، ويحتضن العديد من المعالم المميزة، متمنيًا 
للفريق الفوز باللقب، وتكرار إنجاز العصر الذهبي للماتادور 

اإلسباني، عندما نجح في التتويج بلقب المونديال للمرة 
األولى والوحيدة في جنوب أفريقيا عام 2010.

وأشار بالنكو، خالل مقابلة لموقع )قطر 2022(، قبيل بدء 
العد التنازلي لشهر واحد على انطالق منافسات المونديال،  
إلى أن جمهور المنتخب اإلسباني سيصنع حالة من البهجة 

خالل البطولة الذي ستقام مبارياتها في ثمانية استادات 
عالمية من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ومن واقع تجربته في قطر، أوضح بالنكو لرفاقه من 
المشجعين اإلسبان القادمين إلى الدوحة للمرة األولى، أن 

أهم ما يميز الدولة المستضيفة للمونديال أنها مجتمع متعدد 
الثقافات، وقال: »عندما أتناول الغداء في الخارج، يمكن أن 

يجتمع على طاولتي 6 أصدقاء من جنسيات مختلفة، وهو 
األمر الذي يسعدني، حيث أستكشف خالل هذه اللقاءات 

ثقافات مختلفة، واستمع لرؤى متنوعة.«
وحول النصيحة التي يمكن أن يقدمها ألبناء بالده 

الراغبين في زيارة قطر لتشجيع المنتخب اإلسباني؛ دعاهم 
بالنكو إلى االنفتاح على الثقافة القطرية وأال يصدروا 

أحكامًا مسبقة بناء على ما سمعوه عن قطر، مشيرًا إلى أن 
إقامة المونديال في هذا الجزء من العالم يتيح فرصة مثالية 

إللقاء الضوء على ثقافة المنطقة وتراثها العريق، وتبديد 
التصورات الخاطئة عن قطر والعالم العربي وقال: »احكموا 
على ما سترون ال ما سمعتم. قطر تمتلك أكثر مما تتخيلونه 
رغم صغر حجمها، فالبالد تزخر بمعالم عديدة ستسعدون 

برؤيتها، وأنشطة متنوعة ستستمتعون بممارستها خالل 
النسخة األولى من مونديال كرة القدم في المنطقة.«

فيما يتعلق بأجواء التشجيع؛ أوضح بالنكو أن اإلسبان 
لديهم طريقتهم الخاصة في مؤازرة منتخب بالدهم، 

والمعروفة بكثرة الضجيج والحماس في أرجاء االستاد، 
فضاًل عن ارتداء مالبس مصارعي الثيران التقليدية، 

باعتبارها إحدى أهم المظاهر التي يتميزون بها.
وتابع: »كأس العالم مهرجان جماهيري كبير، وال يوجد 
في العالم من ينافس اإلسبان في احتفاالتهم، ونحن على 

يقين أن الجمهور اإلسباني سيعزز األجواء االحتفالية خالل 
المونديال، وسيتفاعل مع المشجعين من أنحاء العالم، 

وسيبني العديد منهم صداقات ستستمر لوقت طويل بعد 
انتهاء منافسات كأس العالم.«

وتابع بالنكو أنه يتنظر بفارغ الصبر حضور مباريات 
الماتادور اإلسباني في دور المجموعات، والتي ستقام في 
استادات الثمامة والبيت وخليفة الدولي، موضحًا أن هذه 

ستكون المرة األولى التي يشاهد فيها منتخب بالده في كأس 
العالم من مقاعد المشجعين، حيث أهازيج وأعالم وألوان 

المنتخب، وسط أجواء مونديالية مثيرة، مشيرًا إلى أنه يتطلع 
تحديدًا لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في استاد البيت، نظرًا 

إلعجابه بالتصميم الفريد لهذا االستاد الفريد.

بالنكو يتوقع وصول منتخب بالده إىل نصف النهائي 
ويدعو املشجعني اإلسبان لالنفتاح على الثقافة القطرية
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كشـــف  الخيـــال«،  بمفاجآت »فـــوق   >
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه 
بالسعودية، المستشـــار تركي آل الشيخ، 
عـــن فيديو جديد لموســـم الرياض 2022، 
يضم نجوما عالميين فـــي عالم الرياضة، 
مـــن بينهم محمـــد صالح وكريـــم بنزيمة، 
فقد نشر عبر حســـابه في »تويتر«، إعالنا 
لموســـم الريـــاض بنســـخته الثالثة التي 
تحمل شـــعار »فوق الخيال«، يشـــارك فيه 

نجوم عالميون في الرياضة والموسيقى، 
إذ شـــارك فيـــه العب ليفربـــول اإلنجليزي 
محمـــد صـــالح، إضافـــة إلى نجـــم ريال 
مدريد كريم بنزيمـــة الحاصل على جائزة 
الكرة الذهبية األسبوع الماضي، فضاًل عن 
الفنـــان العالمي »دي جي خالد«، الذي ردد 
 They ain’t Believe in« عبارته الشـــهيرة
 RIYADH!« وختم مشـــاركته بعبارة ،»us

.»DID

افتتاح موسم الرياض حيقق مليار ظهور يف الرتند العاملي

الكأس -  حسن آل قريش

<  أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أن حفل افتتاح موسم الرياض  حقق 
ملي�ار ظهور في الترند العالمي. وكتب عبر حسابه في »تويتر«: »وصلنا لملي�ار ظهور فوق الخيال في الترند العالمي«، 
مرفقًا وسم حفل افتتاح موسم الرياض.وشهد يوم الجمعة الماضي انطالق فعاليات موسم الرياض 2022 تحت شعار 

»فوق الخيال«.واشتمل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 على عرض عالمي لسيرك دو سوليه وحفلة غنائية ومجموعة من 
عروض الدرونز التي زينت سماء الرياض، باإلضافة أللعاب نارية مبهرة.

طريقة الحجز في الفعاليات
< يشـــتمل موســـم الريـــاض 2022 علـــى العديـــد 
من الفعاليات واألنشـــطة غير األماكـــن الترفيهية التي 
تناســـب أذواق الزائرين المتباينـــة، وتعبر عن جميع 
الحضـــور، فما بيـــن مســـرحيات إلى عروض ســـيرك 
وحديقـــة للحيوانات ومـــاله وعـــرض لمباريات كأس 
العالم وحفالت غنائية لنجوم العرب وعروض مصارعة 
ومعرض لألنمي إلى غير ذلك من األنشـــطة يأتي موسم 
الريـــاض ملبًيا لكافة األذواق المتطلعة للترفيه وقضاء 

وقتت ممتع. طريقة الحجز لحضور الفعاليات
يمكنـــك الدخول عل الموقع الرســـمي للموســـم عبر 

هذا الرابط.
حدد الفعالية التي تريد حضورها.

انقر على خيار الحجز اآلن قم بتسجيل الدخول إلى 
الحساب الشـــخصي الخاص بك أو قم بإنشاء حساب 

جديد إذا كنت زائًرا جديًدا.
اختر عدد التذاكر المراد شرائها وحدد فئة التذكرة.

يمكنك الدفع بالطريقة التي تحبها.

محمد صالح وكريم بنزيمة 
في موسم الرياض

موس���م الرياض يس���تعد الفتتاح »فيا 
رياض«.. أفخم مناطق الموسم

< يســـتعد موســـم الريـــاض 2022 الفتتـــاح منطقة 
»فيا رياض« إحدى أفخم وأرقى مناطق الموســـم الـ15 
الترفيهية، حيث من المقرر أن تكون من المناطق الدائمة 
في العاصمة الرياض على غرار منطقة »بوليفارد رياض 
سيتي«.وبحســـب رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
للترفيـــه تركـــي بن عبدالمحســـن آل الشـــيخ، تعد »فيا 
ريـــاض« منطقًة مميزًة بتصاميـــم معمارية على الطراز 
الســـلماني، تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية 

العالمية والحصرية.
وتتميز المنطقة بتشكيلة اســـتثنائية من الفعاليات 
ا، و15  واألماكـــن الفاخرة، حيث تضم فود ماركت عالميًّ
مطعًما ومقهى، و22 متجًرا من أفخم العالمات التجارية 
الشهيرة، وفندًقا من خمس نجوم يعد من أرقى الفنادق 
في العالم، يأتي ألول مرة في المملكة، بحســـب صحيفة 
»مكة«.ولمحبي األفالم والســـينما، جهـــزت منطقة »فيا 
رياض« بسبع قاعات ســـينما فاخرة وخاصة ألول مرة 

في الشرق األوسط بخيارات عرض متنوعة.

»ونتر وندرالند« تعود 
لموسم الرياض 
بأكبر حلبة تزلج

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامـــة للترفيه تركي آل الشـــيخ، 
عودة منطقة »ونتـــر وندرالند« إلى 
موســـم الرياض هذا العـــام بأكبر 
حلبـــة تزلج في المنطقة، و5 ألعاب 
لرفـــع مســـتوى تجارب  جديـــدة، 
الزوار، ومنحهـــم لحظات مميزة، 
فـــي واحـــدة مـــن أكثـــر المناطق 
بموســـم  المميـــزة  الترفيهيـــة 
الرياض. وقال آل الشيخ إن منطقة 
»ونتر وندرالند« تحتوي على أكثر 
من 80 لعبة وتجربة مميزة لجميع 
األعمـــار، إضافة إلـــى أكثر من 18 
لعبة مخصصة لألطفال، وعدد من 

الخيارات الترفيهية المتنوعة.

نفاذ تذاكر حفل تامر 
عاشور وبهاء 

سلطان
الرياض 2022  مفاجآت موســـم 
مستمرة، وفعالياته مليئة باألحداث 
المميـــزة، وعبر سلســـلة تدوينات 
على تويتر كشف الحساب الرسمي 
لموســـم الريـــاض عـــن العديد من 
الغنائيـــة  والحفـــالت  الفعاليـــات 
خـــالل األيام القادمـــة. أعلن معالي 
المستشـــار تركـــي آل الشـــيخ عبر 
تويتـــر عن نفـــاذ تذاكـــر حفل تامر 
المقرر  ســـلطان،  وبهـــاء  عاشـــور 
إقامتها يـــوم 2٧ أكتوبر، كما أعلن 
معاليـــه عـــن أكبـــر فعاليـــة لألمن 
الســـيبراني بالك هات22 من الس 
فيغـــاس إلى الريـــاض، في واجهة 

الرياض من 15 إلى 1٧ نوفمبر.
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للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

زاوية قائمة

010203

< اللهم يا ســـامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شـــافي المريض بقدرتك، اللهم اشفهم شفاء ال يغادر سقًما، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا 
رب العالمين، اللهّم إّني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي ماجد عبدالله وصالح النعيمة وتمّدهم بالّصحة والعافية.

< ف���ي عال���م المس���تديرة ال 
ش���يء مس���تحيل، ولك���ن عالمها 
أيض���ًا يحكمه المنط���ق والواقع، 
فكرة الق���دم أصبح���ت علم ولها 
فنون ومدارس ي���درب عليها، وما 
تجنيه األندية على مستوى العالم 
ما ه���و إال نتاج جهده���ا وعملها 
االحترافي ف���ي جميع المجاالت، 
وم���ا يمر به المنتخب الس���عودي 
من استعدادات ومعسكرات يأتي 
ضم���ن دول العالم التي تس���تعد 
ألكبر بطوالت العالم في كرة القدم 
والذي تحتضن���ه دولة قطر، ولكن 
المأم���ول م���ن العبي���ن المنتخب 
تقدي���م الصورة المش���رفة لالعب 
السعودي وتقديم كل ما يملكون من 
إمكانيات وق���درات فنية ورياضية 
وتمثيل الرياضة الس���عودية خير 
تمثيل في المحفل العالمي، وكذلك 
المطلوب من الوسط الرياضي أن 
ال يطال���ب الالعبين بالمس���تحيل 
وتقدي���م الدعم والوقوف مع جميع 
الالعبي���ن دون تميي���ز أو تعصب 
رياضي، وأن يعلم الالعبين أن ما 
يطلبه المشجع السعودي هو تقديم 
الصورة المش���رفة ف���ي مباريات 
المنتخ���ب ف���ي كأس العالم، وأن 
الكرة تعطي من يعطيها ونتمنى أن 
يكرر المنتخ���ب إنجازه في كأس 
العال���م 1994م ، أو أفض���ل منه  
وأن يث���ق الالعبين ف���ي قدراتهم 
وأنهم قادرين على كتابة أسمائهم 
على صفحات التاريخ، ولعل بعض 
الالعبين المؤثرين ربما تكون هذه 

آخر بطوالتهم في كأس العالم؟

< منافس���ات الموندي���ال تحمل في 
طياته���ا الكثير من المفارق���ات والغرائب 

والعجائب.
منتخ���ب البارغواي ف���ي بطولة كأس 
العال���م 1958  ل���م يلع���ب أي���ة مباريات 
اس���تعدادية للمونديال حتى ال تتس���رب 
خطته، وأمام فرنس���ا خس���ر بس���باعية، 
وودع البطولة، فكانت فضيحته بجالجل.

بطول���ة 1950 تم اس���تبعاد المنتخب 
الهندي، بس���بب رفضه���م اللعب بأحذية 
رياضي���ة، وارادوا اللعب حف���اة، الثبات 

على الموقف ليس صحيح دائًما!!!.

مونديال 1938 الع���ب برازيلي أصر 
عل���ى اللعب حافًي���ا وبعد ش���وط أول تم 
اقناع الالع���ب باللعب بالجزمة الرياضية 
سجل في الشوط الثاني 4 أهداف، يادنيا 

العجائب!!
موندي���ال 1934 تم عمل طوابع وعلب 
سجائر ملونه عليها ش���عار البطولة، فتم 
تحقيق ارباح ف���ي أول بطولة، بلغت 100 
أل���ف ليرة إيطالية، بالس���جائر والممنوع 

عاوزين فلوس ونحارب الجوع!!!!!.
موندي���ال 1938 لع���ب كابتن منتخب 
اندونيس���يا مبارات���ه وهو يرت���دي نظارة 
طبية، كأول العب في العالم يلعب بها، من 
بعد حضرتك يا ديفي���س الهولندي ناس 

عملتها قبلك!!!.
مونديال 1947 حقق البرازيل المركز 
الرابع، عندها هاجمت الصحف البرازيلية 
منتخ���ب بالده���ا وأطلق���ت عليهم وصف 
الخونة والفشلة، قساوة صنعت تاريخ!!!.

اعل���ن الالع���ب االس���كتلندي ويل���ي 
جونس���تون بعد خروج منتخب بالده من 
موندي���ال 1978 انه تعاطى المنش���طات، 

يارايح كثر الفضايح!!!!.
هذة بعض م���ن كثير من غرائب كأس 
العال���م حاول���ت أن ابتعد ع���ن الحاالت 
الش���هيرة والمعروفة ل���ك عزيزي القارئ 
رغم إيماني التام بمعرفتك بقصة المنتخب 
الهندي، لكن م���ن باب )بابا مافي خوف( 
نعيدها حتى نتذك���ر ماضي جميل، وإلى 

لقاء قريب.

خالد محمد المشوح ماجد العتيبي

< حفظ الله ولي العهد األمير محمد بن سلمان من كل مكروه .

khaled2191@ @hamidi5a

@Aldowayesh@AlsheikhMahdii @fehaidaldossary
فهيد الدوسريمهدي عبداهللمحمد الدويش

{ الحديث عن ماجد عبدالله ليس عن رصيد جماعي ُيحسب 
لقلي����ل رصيد فردي نتكلم عن إمكانيات فردية هائلة.. عن أهداف 
خالدة.. عن ألقاب مازلت صامدة.. في الرصيد الجماعي حارس 

مرمى قد يتفوق على مارادونا وميسي معا!.

{ بعد أن حققت جماهير الهالل المركز االول كأفضل 
جمهور بالموس����م الماضي.. يتص����در االن في تصويت 
عل����ى أفضلية جمهوره حول العال����م.. ومازال التصويت 

مستمر .

الحمدلله وأبش���ركم أن أخي الكبير الكابتن ماجد عبدالله 
بصح���ة جيدة وعافية، كل األمر وعكة صحية بس���يطة وعدت 
على خير، ويجري حاليًا بعض الفحوصات الطبية، وغًدا باذن 

الله سيغادر المستشفى. ب
سر
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