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ثنائي النصر 
األفضل يف أكتوبر

الكأس - حسن آل قريش

< أعلنت اللجنة الفنية بدوري روشن عن جوائز 
األفضل خالل جوالت المسابقة التي ُلعبت في 

شهر أكتوبر. 
واختارت اللجنة الفنية، بحسب بيان رسمي 

صادر أمس األربعاء، المحترف البرازيلي بصفوف 
النصر لويس غوستافو وزميله حارس المرمى 

أوسبينا األفضل بشهر أكتوبر. 
واختارت اللجنة الفنية كذلك المدير الفني 

اإلسباني لفريق الشباب فيسينتي مورينو كأفضل 
مدرب خالل شهر أكتوبر.

 بينما أُعتبر العب الفتح فراس البريكان هو 
أفضل العب واعد في شهر أكتوبر، وشهد شهر 
أكتوبر الحالي إقامة الجولة الخامسة والسادسة 

والسابعة والثامنة من بطولة دوري روشن.

ثنائي نصراوي ضمن األفضل. ) الكأس ( 

الفضل حيقق أول 
انتصاراته يف دوري 

األحساء على حساب القارة 
الكأس  - مصطفى إبراهيم 

< حقق الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفضل الرياضي أول انتصاراته في دوري 

األحساء لموسم 1444هـ وذلك بعد أن كسب 
المواجهة التي جمعته مع نادي القارة ضمن 
الجولة الخامسة و التي أقيمت على الملعب 

الرديف لمدينة األمير عبد الله بن جلوي الرياضية 
باألحساء.  حيث انتهت المباراة بهدف دون مقابل 

سجله نجم الفريق و المتألق دائما الكابتن عبد 
المحسن الزقعان والذي ترجم ركلة جزاء تحصل 

عليها بعد عرقله من آخر مدافع لم يتردد حكم 
المباراة حيدر الشريد في احتساب ركلة جزاء 
و اشهار الكارت األحمر للمدافع، ليرتفع بذلك 
رصيد الفضل الى أربع نقاط مع بقاء مباراة 

مؤجلة أمام نادي الطرف لختام الدور األول من 
الدوري . من جانبه أكد مدرب الفريق الكابتن علي 
المطاوعة أن نتيجة المباراة كانت منصفة لمجهود 
إدارة النادي ممثلًة برئيس مجلس اإلدارة االستاذ 
اسماعيل المطر و اعضاء الطاقم الفني و اإلداري 
و الالعبين مبينًا أنها ستكون االنطالقة الفعلية في 

مشوار الدوري بالتركيز  و العمل المستمر .
وفي لقاء آخر،  تعادل الشعبة مع الطرف بهدف 

لكل منهما.

جانب من مواجهة األمس. ) الكأس ( 

الكأس - فايز األسمري 

< ُســـحبت أمس األربعاء، قرعة بطولة كأس آسيا 
للشباب تحت 20 عامًا أوزبكستان 2023 في العاصمة 

األوزبكية طشقند .
وأوقعت القرعة المنتخب الســـعودي الســـعودي 
حامـــل اللقب، فـــي المجموعـــة الرابعة مـــع اليابان 

والصين وقرغيزستان.
فيمـــا جـــاء منتخـــب أوزبكســـتان المضيـــف في 
المجموعـــة األولـــى إلى جانـــب كل من إندونيســـيا 

والعراق وسوريا.
وتعود البطولة التي تشـــهد مشـــاركة 16 منتخبًا 
من جديد بعد غياب اســـتمر أربع ســـنوات، علمًا بأن 
النهائيـــات تقام خـــال الفترة من 1 إلـــى 18 مارس 

.2023
وجاءت قرعة كأس آســـيا للشـــباب تحت 20 عامًا 

كالتالي:
- المجموعـــة األولى: أوزبكســـتان، إندونيســـيا، 

العراق، سوريا.
- المجموعـــة الثانيـــة: قطر، أســـتراليا، فييتنام، 

إيران.
- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، طاجيكستان، 

األردن، عمان.
- المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، الصين، 

قرغيزستان.

الكأس - حسن آل قريش

< أعلنت شبكة »بي إن سبورتس« التي تتخذ من 
قطر مقرا لها أمس األربعاء، أنها وقعت اتفاقًا مع 
شركة الوسائل السعودية المتخصصة في مجال 

الدعاية واإلعالن لتصبح شريكًا إعالنيًا حصريا لها. 

وأضافت »بي إن سبورتس« أن االتفاقية تغطي 
جميع قنوات الشبكة وتشمل تغطية كأس العالم لكرة 

القدم المقررة في قطر الشهر المقبل، وتملك شبكة 
بي إن سبورتس حقوق بث ونقل العديد من المحافل 

والبطوالت العالمية الكبرى على غرار كأس العالم 
والدوري اإلنجليزي والدوري اإلسباني.

جانب من تتويج منتخبنا الوطين بالنسخة األخرية. ) الكأس ( 

اتفاق بني شركة الوسائل السعودية وبني سبورت. ) الكأس ( 

قرعة كأس آسيا للشباب ..

 األخضر يدافع عن لقبه أمام 
اليابان والصني وقرغيزستان

beIN Sport شريك إعالني سعودي لقنوات
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الكأس - نايف العبيد

< انتهــــت الجولة التاســــعة 
مــــن دوري يلو ألنديــــة الدرجة 
ة مباراة  األولى دون أن تنتهي أيَّ
بالتعــــادل، )مــــع تبقــــي مؤجلة 
األهلــــي(  بنظيــــره  الفيصلــــي 
والتــــي جاء تأجليهــــا بقراٍر من 
لجنــــة المســــابقات فــــي رابطة 
 دوري يلو  للمحترفين بسبب 

مشاركة بعض العبي األهلي مع 
المنتخب السعودي.

التاســــعة  الجولــــة  وكانــــت 
قــــد اختتمــــت أمــــس األربعــــاء 
بثاثة لقاءات، أســــفرت عن فوز 
القادســــية على الشعلة بهدفين 
نظيفين، وانتصار العربي على 
نجــــران بهدفين لهــــدف، وظفر 
بهدٍف  الخلود  بنقــــاط  الجبلين 

دون رد.

بينما كشفت نتائج المباريات 
التي لعبت في وقٍت ســــابق عن 
فوز هجر علــــى العين، وتجاوز 
العروبة نظيره الساحل، وتغلب 
جدة على الرياض، وخسارة أحد 
من القيصومة، وفقدان األخدود 

النقاط الثاث أمام الحزم.
ويعتلــــي الفيصلــــي صــــدارة 
ترتيب دوري يلــــو بحصدِه 1٩ 
نقطــــة، من 8 مباريــــات، ياحقه 

األخدود بـــــ 18 نقطة، ثم الحزم 
بـــــ 17 نقطــــة، فالعربــــي بــ 16 
نقطــــة، واإلهلــــي وجــــدة بـ 15 
نقطة، يأتي بعد ذلك القيصومة 
والجبيلــــن بـ 14 نقطة، ثم هجر 
والساحل والعروبة بـ 11 نقطة، 
فالخلــــود وأحد والرياض بـ 10 
نقاط، والقادســــية بـ ٩ نقاط، ثم 
الشــــعلة بـ 8 نقاط، والعين بـ 5 
نقاط، وأخيًرا نجران بـ 4 نقاط.

من مباراة العربي وجنران. ) الكأس ( من لقاء الشعلة بالقادسية. ) الكأس ( 

 يف دوري يلو.. 
اجلولة التاسعة ترفض التعادالت 
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األخضر 
يتعادل مع 
ألبانيا وديًا 

يف أبو ظيب

بضربة جزاء.. 

الكأس - خالد بن مرشد

< اســـتطاع المنتخب الســـعودي التعادل بنتيجـــة إيجابية 
مع منتخـــب ألبانيا في ثاني وديات المعكســـر اإلعدادي الثالث 
واألخير اإلستعدادي قبل خوض منافسات نهائيات كأس العالم 

والتي تقام في دولة خطر أواخر شهر نوفمبر القادم.
ســـجل لمنتخبنـــا الاعب صالح الشـــهري عـــن طريق ضربة 
الجزاء، وهي المبـــاراة الثانية التي يدخل فيها الســـيد هيرفي 
رينـــارد المباراة بتشـــكيلتين، لعبت المجموعـــة األولى أول 60 

دقيقة واكملت المجموعة الثانية بقية المباراة.
وتعتبـــر هذه المباراة هـــي الثانية لألخضر في معســـكر أبو 
ظبي وتبقى له ثاث لقاءات أمام منتخبات الهندوراس وأيسلندا 

وبنما، قبل أن يتوجه إلى الدوحة.
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برعاية كرمية من خادم احلرمني .. 

انطالق منافسات دورة 
األلعاب السعودية 2022

الكأس – فايز األسمري

< تنطلق اليوم الخميس رسميًا، منافسات دورة األلعاب السعودية 2022، أكبر 
حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والتي تقام برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وتستضيفها العاصمة الرياض خالل 

الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022.
وتهدف األلعاب السعودية، في نسختها األولى، إلى االرتقاء بالقطاع الرياضي 

بكل مكوناته، وتعزيزه بالطاقات والمواهب التي تساعد على توسيع قاعدة ممارسة 
األنشطة الرياضية والبدنية في المجتمع، واكتشاف جيل جديد من رياضيي النخبة، إلى 

جانب تطوير الكوادر الوطنية التنظيمية، والنهوض بالبنية التحتية الرياضية استعدادًا 

الستضافة بطوالت عالمية. وتعتبر األلعاب السعودية أحد أهم المبادرات الرياضية 
الشاملة والمنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والتي سيكون لها تأثيرًا نوعيًا ومستدامًا على 

القطاع الرياضي وفئة الشباب في المملكة، والتي لن يتوقف تأثيرها عند حد التنافس 
الرياضي فحسب، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى، ويشكل النجاح التنظيمي لهذا 

الحدث الكبير، مصدر فخر للمملكة وللكوادر الوطنية التي تتولى عملية التنظيم. وأسهمت 
األلعاب السعودية في تطوير 20 منشأة رياضية في الرياض الستضافة المنافسات، 
وتعزيز مشاركة المحتوى السعودي عبر الفرص التي أتاحتها في مختلف القطاعات 

االقتصادية، كما فتحت األلعاب السعودية المجال أمام األندية لتوسيع قاعدة رياضاتها 
بإضافة ألعاب جديدة، عالوة على إنشاء اتحادات إلدارة أنشطة وخطط هذه الرياضات 

الجديدة.

45 رياضة
< يتنافس الرياضيون المشاركون في األلعاب 
الســـعودية ضمـــن 45 لعبة رياضيـــة وهي: كرة 
اليـــد وكرة قدم الصـــاالت، والجودو والمصارعة 
والجوجيتســـو،  والكاراتيـــه  والتايكونـــدو 
واالســـكواش، والجمبـــاز والســـهام والماكمة 
التايانديـــة والماكمـــة، والبولينج والســـباحة 
والتجديـــف الداخلـــي وكـــرة الطاولة والريشـــة 
الطائرة والســـباق الثاثي والكرة الطائرة وكرة 
الســـلة، وألعاب القوى ورفـــع األثقال والمبارزة، 
والتزلـــج اللوحي والبادل والبلوت والشـــطرنج 
والهجـــن والفروســـية وكرة الســـلة 3X3، وكرة 
الطائرة الشاطئية والتسلق الرياضي، والدراجات 
والجولف وببجي موبايـــل، والبلياردو والتنس 
والكارتنـــج والماحة الشـــراعية والرماية، وكرة 
الهدف وكـــرة الطاولة البارالمبيـــة ورفع األثقال 
البارالمبية وكرة السلة على الكراسي المتحركة 

وألعاب القوى لذوي اإلعاقة.

مواقع المنافسات
< وتقام منافســـات الدورة فـــي 20 موقعًا في 
مختلـــف أنحاء مدينة الرياض، ما يجعل األلعاب 
الســـعودية أكبـــر حـــدث رياضـــي يتـــم تنظيمه 
فـــي مدينة واحدة في منطقة الشـــرق األوســـط، 
ويستضيف منافسات الدورة استاد األمير فيصل 
بـــن فهد، ومجمع األمير فيصل بن فهد األولمبي، 
وجامعة الملك ســـعود، ونـــادي الرياض، ونادي 
النصر، ونادي الهـــال ، ومركز أركان الرياضي، 
ومنطقـــة المشـــجعين، و”بـــادل إن”، وبوليفارد 
الرياض، ومركز بـــاك دايموند، ونادي الرياض 
للجولـــف، ميـــدان ديـــراب للكارتنـــج، والمدينة 
اإلعامية السعودية “شـــماس”، ونادي الجبيل 
للرياضات البحرية، واالتحاد السعودي للتنس، 
وميـــدان رماح للهجـــن، وميـــدان الرماية باألمن 
العام، نادي الفروســـية في الجنادرية، إلى جانب 
منافسات الدراجات التي ستقام في بعض الطرق 

باإلمارة.

منطقة المشجعين
< كما تم إنشـــاء منطقة للمشـــجعين في 
النخيل مول على مساحة أكثر من 14400 قدم 
مربع، وتتسع ألكثر من 3000 شخص وتضم 
7 مناطـــق لمختلـــف الفعاليـــات الرياضية 
والترفيهية، إلى جانب منافسات 3 رياضات، 
والتي ستفتتح أبوابها للجمهور غدًا وحتى 
7 نوفمبر المقبل، وتســـتقبل زوارها يوميًا 
مـــن الســـاعة 4:00 عصرًا وحتى الســـاعة 
12:00 منتصـــف الليـــل. وســـيحظى زوار 
منطقة المشجعين لدورة األلعاب السعودية 
بتجربة رياضية وترفيهية ال تنسى، وفرصة 
فريـــدة لاحتفال بالنســـخة األولـــى لدورة 
األلعـــاب الســـعودية، أكبـــر حـــدث رياضي 
وطنـــي في تاريخ المملكـــة، وذلك مقابل 20 
ريال فقط خـــال أيام األســـبوع، و70 ريال 
خال يومي الخميس والجمعة حيث ستقام 
حفات موســـيقية لنخبة من ألمع الفنانيين 

خال عطلة نهاية األسبوع

حفل افتتاح
< وســـتكون الجماهيـــر علـــى موعد مع 
حفـــل افتتـــاح مبهر سيســـتضيفه ســـتاد 
الملك فهد الدولي مســـاء الجمعـــة المقبل، 
حيث ســـيمزج الحفل بين القدرات البشرية 
واإلمكانات التقنية لخلـــق حالة من اإلبهار 
البصري للجمهور في االستاد والمشاهدين 
خلف شاشات التلفزيون، حيث ستمتزج كل 
العناصر بشـــكل يعّبر عن أهـــداف الدورة، 
باإلضافة إلى عرض موسيقي يقدمه منسق 

الموسيقى العالمي ديفيد غيتا.
الجدير بالذكر أن منافســـات كرة الســـلة 
للرجال ضمـــن األلعاب الســـعودية، أقيمت 
قبل أســـبوع انطاق المنافســـات رســـميًا، 
نظـــرًا الرتبـــاط المنتخب الســـعودي لكرة 
السلة للرجال بارتباطات خارجية في الفترة 
المقبلة، كما انطلقت مســـاء أمس منافسات 

كرة قدم الصاالت
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جانب من انطالقة المنافسة. )الكأس(

انطالق بطولة اختراق 
الضاحية للجامعات 

السعودية بجازان
الكأس – عبداهلل الينبعاوي

< تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة 
االتحاد الرياضي للجامعات السعودية األستاذ يوسف بن عبد 
الله البنيان، يطلق االتحاد الرياضي للجامعات السعودية بطولة 

اختراق الضاحية للطالب بجازان خالل الفترة 2 – 4 / 4 / 
1444 وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي الثالث. وبين األمين 

العام لالتحاد الرياضي الدكتور عبداالله الصلوي ان اللجان 
العاملة بجامعه جازان أكملت استعداداتها الستضافة البطولة 

والتي يشرف عليها االتحاد الرياضي للجامعات السعودية 
بمشاركة 142 طالبا يمثلون 21 جامعه من مختلف مناطق 

المملكة.

أخضر الشاطئية ي
ختتم معسكره

 بالتعادل مع البحرين
الكأس - متابعات 

< اختتم المنتخب السعودي األول لكرة القدم الشاطئية، 
معسكره التدريبي الذي ُأقيم في البحرين، بالتعادل اإليجابي مع 
نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما 
اليوم، على الملعب الترابي التابع لالتحاد البحريني لكرة القدم، 
في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة القارات 

التي ستقام في دبي في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة 
نيوم الدولية التي ستقام في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل.

وتقرر أن تغادر بعثة األخضر، يوم غٍد، إلى دبي للمشاركة في 
بطولة القارات التي ستقام في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، 
بعد ختام المعسكر التدريبي الذي ُأقيم في البحرين واستمر لمدة 

7 أيام.
يذكر بأن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 

2022، التي ُيشرف عليها االتحاد الدولي لكرة القدم ممثاًل 
في Beach Soccer، ُأجريت في الخامس من أكتوبر الماضي، 

وأسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة األولى 
بجانب منتخبات اإلمارات والبرازيل وإسبانيا.

مسو رئيس االحتاد العربي 
للهجن يدشن اهلوية اجلديدة

الهوية الجديدة. )الكأس(

الكأس - متابعات 

< دّشن سمو األمير فهد بن جلوي بن 
عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة 

االتحاد العربي للهجن هوية االتحاد الجديدة 
وحساب االتحاد العربي للهجن على منصة 

.ACRFederation@ تويتر
وجاءت هوية االتحاد العربي للهجن لتسلط 

الضوء على كلمة هجن، بطريقة بسيطة وسهلة 
وجذابة بالوقت ذاته، وبلون يدل على الحيوية 
لنقل وعكس تميُّز االتحاد وتفكيره التقّدمي، 

حيث إن هذا االرتباط الفت للنظر ويعلق 
بسهولة في أذهان الناس، كما أن الشعار 
واضح ويشير بشكل مباشر إلى أهداف 

االتحاد.
يذكر أن الجمعية العمومية العادية لالتحاد 

العربي للهجن قد زّكت مجلس إدارة جديد 

لالتحاد برئاسة سموِّ األمير فهد بن جلوي بن 
عبدالعزيز بن مساعد حتى نهاية عام 2024م، 

وذلك خالل االجتماع الذي ُأقيم على هامش 
منافسات مهرجان وليِّ العهِد للهجن بالطائف 

.2022
ت عضوية مجلس اإلدارة كاًل من علي  وضمَّ

محمد المري من اللجنة البحرينية لرياضات 
الموروث الشعبي بصفته نائًبا للرئيس عن 

قارة آسيا، ورئيس االتحاد السوداني للهجن 
سعد عثمان العمدة بصفته نائًبا للرئيس 

عن قارة أفريقيا، وعيد حمدان حسن رئيس 
االتحاد المصري للهجن، وعلي محمد بخيت 

العقيالت من لجنة رياضة الهجن األردنية، 
فيما عين مجلس اإلدارة المهندس محمود 

سليمان البلوي المدير التنفيذي لالتحاد 
السعودي للهجن أمينًا عامًا لالتحاد العربي 

للهجن.
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الكأس - متابعات 

< واصلت اللجنة التنفيذية لرالي 
حائل تويوتا الدولي 2022 مع فريق 
االتحاد السعودي ومختلف اللجان 

المشاركة استعداداتها المكثفة لوضع 
اللمسات األخيرة النطالق السباق 

الدولي والفعاليات المصاحبة المنتظرة 
، وذلك بمتابعة مستمرة ومتواصلة من 

سمو أمير المنطقة.
وعملت اللجان منذ اإلعالن عن موعد 
انطالق رالي حائل الدولي خالل الفترة 

من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل على 
تذليل جميع المعوقات ليكون استقبال 

الوفود من مختلف دول العالم واألبطال 
المنافسين من حيث إقامتهم إلى انطالق 

السباق ونهايته بما يليق مكانة المملكة 
ومدينة حائل على وجه الخصوص التي 

اعتادت في سنوات سابقة من تنظيم هذا 
الرالي.

وتقوم اللجنة االعالمية للبطولة بعمل 
دؤوب منذ اإلعالن عن تنظيم مدينة حائل 
للرالي السيما وأن السباق الذي سيضم 

نخبة من األبطال األوربيين المشاركين 
وسيكون من بينهم المتسابقون 

السعوديون الذين يحظون باهتمام 
وتشجيع الجماهير السعودية والعربية 

الذي باتوا على موعد للمنافسة المنتظرة 
التي تستعد لها جماهير حائل وعشاق 

المملكة لسباقات الرالي وأبطاله.
ويحرص الكثير من أبطال الرالي على 

المشاركة في سباق حائل لما يتمتع 
به من منافسات شديدة في مناطق 
صحراوية تتباين فيها التضاريس 
الجبلية والرملية والسهول واألودية 

والشعاب.

اللجنة التنفيذية لرايل حائل تويوتا الدويل 2022 تواصل استعداداتها

نسخة سابقة من السباق. )الكأس(



27 أكتوبر )تشرين األول( 2022م الخميس
9أعالناملوافق 2 ربيع الثاني 1444 هـ/ العدد 1525

a l  k a s . c om

a l  k a s . c om

a 
l  k

 a
 s 

. c
 o

m

a 
l  k

 a
 s 

. c
 o

m
a 

l  k
 a

 s 
. c

 o
m

كونوا معنا في
مساحة 
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< أكد مصدر داخل نادي البديع، أن مجلس اإلدارة 
سيعقد اجتماعا مهما لمناقشة وضع الفريق األول لكرة 
القدم، والذي يمر بأوقات صعبة بعد النتائج التي حققها 

في الجوالت الثالث األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز، 
وخروجه المبكر من بطولة كأس ملك البحرين. وأوضح 

المصدر، في تصريحات خاصة أن محمد عدنان المدير 
الفني لفريق البديع، يواجه خطر اإلقالة من منصبه، وقد 

يكون الضحية الثانية في الدوري، بعد البرتغالي برونو مدرب 
الخالدية. وأشار المصدر إلى أن اإلدارة ستحسم مصير 

المدرب بعد االجتماع اإلداري، خصوصا أن هناك نية لدى 
بعض األعضاء في تغيير الجهاز الفني، ولكن ذلك مرهون 
باالتفاق الجماعي بين األعضاء قبل اتخاذ أي قرار. وروى 

المصدر أن بعض جماهير البديع تداولت اسم المدرب 
البحريني محمد المقلة، والذي قد يكون المدرب الفريق 

الجديد. وخسر البديع من النجمة بركالت الترجيح في دور 
ال 16 لكأس ملك البحرين.. فيما يحتل المركز 11 في دوري 

ناصر بن حمد، إذ خاض 3 مباريات تعادل في مباراتين 
وخسر في مواجهة.

مدرب البديع 
يواجه خطر اإلقالة

< نجح الشارقة في استرداد 
صدارته لدوري أدنوك للمحترفين 
بعد 9 أيام من فقدها، حين خسر 

من ضيفه الوصل )0-1( في الجولة 
السادسة. وعاد الشارقة للقمة بتغلبه 
على مضيفه البطائح )1-0(، فوصل 

إلى 16 نقطة، وساعده تعادل الوصل 
مع ضيفه اتحاد كلباء )2-2(. 
وتراجع الوصل للمركز الثاني 

برصيد 15 نقطة، بينما احتل اتحاد 
كلباء المركز الثامن برصيد 11 

نقطة، بفارق نقطتين أمام البطائح، 
الذي حل في المركز التاسع. وبقي 
العين والوحدة والشباب في دائرة 
الصراع على القمة، بوصول كل 

منهم إلى 13 نقطة، واحتاللهم 
المراكز الثالث والرابع والخامس 
بالترتيب، وبفارق األهداف. وفاز 

العين على مضيفه النصر )1-3(، 
والوحدة على ضيفه الظفرة )2-4(، 

وشباب األهلي على مضيفه خورفكان 
)1-0(. وفي المقابل، ازداد وضع 
النصر وخورفكان والظفرة خطورة 

باستمرارهم في صراع الخروج من 
المراكز األخيرة في ترتيب الدوري. 
ويحتل النصر المركز 11 برصيد 6 

نقاط، في بداية هي األسوأ للفريق 
في عصر االحتراف. ويحتل 

خورفكان المركز 12 برصيد 
5 نقاط، بفارق نقطة واحدة 
أمام الظفرة صاحب المركز 

13 قبل األخير. وواصل 
عجمان عروضه ونتائجه 

القوية، بفوز ثمين على 
مضيفه الجزيرة )0-1(، 

ليحتل المركز السابع 
برصيد 11 نقطة. فيما 
واصل الجزيرة نزيف 

النقاط ليحتل المركز السادس 
برصيد 11 نقطة، وبات مهددا 

بالخروج من صراع المنافسة على 
الدوري هذا الموسم، وبات دبا 

الفجيرة أقوى المرشحين للهبوط إذا 
لم تجد إدارة النادي حلوال لمشاكل 

محمد عدنان. )الكأس(

جانب من المباراة. )الكأس(

الرمثا يدعو لعقد جلسة طارئة
< دعا رئيس نادي الرمثا، خالد الزعبي، أعضاء مجلس 

إدارته لالجتماع مساء الليلة. وأوضح المركز االعالمي 
للرمثا، أن الجلسة الطارئة ستعقد  للتباحث في آخر تطورات 

ما يجري على الساحة الرياضية. وكان نادي الوحدات قد 
أعلن انسحابه من بطولة دوري المحترفين بعدما تم نقل 

مباراته أمام الفيصلي من ملعبه البيتي إلى ستاد الحسن 
دون وجود أي مسوغ قانوني يوجب تغيير ملعب المباراة. 
ويتصدر فريق الفيصلي ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة 

ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن الوحدات.

السالمية يتأهل لنصف 
نهائي الكأس

< ضرب فريق السالمية لكرة القدم نظيره برقان ب8 
أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما 

مساء امس األربعاء، في ربع نهائي كأس ولي العهد 
الكويتي. وبهذا الفوز، صعد السماوي بجدارة إلى الدور 

قبل النهائي، في انتظار الفائز من الساحل والتضامن، في 
حين غادر برقان البطولة، متكتفيا بتجاوز اليرموك في الدور 

التمهيدي. ونجح السالمية في فرض افضلية مبكرة على 
مجريات اللقاء، بعد أن أدرك هدف التقدم في الدقيقة الثانية، 

عن طريق جمعة سعيد، وبعدها مباشرة، أضاف مبارك 
الفنيني الهدف الثاني.

ومع الدقيقة 18، سجل العراقي أسو رستم الهدف الثالث 
من ركلة جزاء، وعاد رستم ليسجل رابع األهداف للسماوي، 
في الدقيقة 24، لينتهي الشوط األول بأربع أهداف من دون 

رد.
وفي الشوط الثاني، كرر السالمية سيناريو الشوط األول 

مسجال هدف خامس في بداية الشوط عن طريق عذبي 
شهاب، ليرد برقان بهدفه الوحيد في اللقاء عن طريق فالح 

العجمي في الدقيقة 51.
وأدرك مبارك الفنيني الهدف السادس في الدقيقة 58، 

ليضيف بعدها البديل فهد مرزوق الهدف السابع، بعد 
تمريرة مميز من الفنيني 73، وسجل العراقي ثالث أهدافه 
والثامن لفريق، إال أن الحكم عبد العزيز السمحان، ألغاه 

بعد العودة إلى تقينة الفيديو »الفار«، ليعود رستم ويسجل 
الهدف الثامن 87، لتنتهي المباراة بهده النتيجة.

الرمثا. )الكأس(

جانب من اللقاء. )الكأس(

9 أيام تعيد الصدارة للشارقة.. 
ونزيف النقاط يهدد اجلزيرة

 16
 نقطة 

وحيدًا

الفريق، الذي خسر في الجولة 
السابعة من ضيفه بني ياس )4-1(.

وما يزال رصيد دبا الفجيرة 
نقطة واحدة يتذيل بها قاع الترتيب، 

في حين يحتل بني ياس المركز 
العاشر برصيد 8 نقاط. وفي صراع 

الهدافين، يهدد البا كودجو مهاجم 
العين، علي مبخوت مهاجم الجزيرة، 
بفقدان القمة التي ظل محافظا عليها 
طوال األسابيع الماضية. ووصل البا 

كودجو بهدفيه في الجولة السابعة 
إلى 9 أهداف، وليشارك قمة الهدافين 
مع مبخوت، الذي صام عن التهديف 

في الجولة السابعة، وغاب عن 
المشاركة في الجولة السادسة لوفاة 

والده.
أرقام من الجولة السابعة:

- شهدت الجولة تسجيل 22 
هدفا بمعدل 3.1 هدف في المباراة 

الواحدة.
- انفرد رافاييل إلياس العب بني 

ياس بتسجيل 3 أهداف »هاتريك«.
- ظهرت البطاقة الصفراء 24 

مرة في هذه الجولة، وغابت البطاقة 
الحمراء تماما.

- شهدت الجولة احتساب ركلتي 
جزاء كانتا في مباراة الوصل واتحاد 

كلباء، وسجل منها فابيو دي 
ليما، هدفا لألول، وفيليب 

كيس التحاد كلباء، لتنتهي 
المباراة )2-2(.

- جاء هدف واحد 
بنيران صديقة، وذلك 

عن طريق مدافع 
الوحدة عالء زهير في 

مرماه لمصلحة الظفرة، 
لكنه لم يؤثر على نتيجة 
المباراة التي انتهت بفوز 

الوحدة )2-4(.
- عاندت األرض 

أصحابها في تلك الجولة، إذ 
خسرت 5 أندية على أرضها، مع 

تعادل واحد، وكان الوحدة الفائز 
الوحيد على أرضه.
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إعداد - محمد فضل اهلل خليل



متابعات 

سجل الدولي المصري، محمد صالح، نجم نادي ليفربول، هدف فريقه األول ضد نادي أياكس في 
المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره أياكس بثالثية نظيفة على ملعب يوهان كرويف كان 
لمحمد صالح البصمة األكبر فيها. وبهذا الهدف، فإن صالح قد أصبح الهداف التاريخي لالعبين 

األفارقة في جميع البطوالت األوروبية برصيد 51 هدًفا، متخطًيا نظيره اإليفواري ديديه دروجبا، الذي 
سجل 50 هدًفا بالبطوالت األرووبية.

وبهذا، فإن الفرعون المصري أصبح األكثر صناعة لألهداف في تاريخ ليفربول بدوري أبطال 
أرووبا بـ 12 تمريرة حاسمة، وذلك بالتساوي مع أسطورة النادي السابقة، ستيفن جيرارد، والبرازيلي 

روبرتو فيرمينيو واإلنجليزي جيمس ميلنر، زميليه الحاليان في النادي األحمر.

متابعات 

أجري المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي 
مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة شيريف تيراسبول المولودفي بالدوري األوروبي.

وتحدث تين هاج عن إصابة المدافع الدولي رافائيل فاران والذي كان قد أصيب خالل 
مباراة تشيلسي بالدوري اإلنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح تين هاج أن هناك شكوك حول مشاركة فاران خالل منافسات بطولة كأس العالم 
2022 المقرر إقامتها في قطر رفقة منتخب فرنسا، وصرح قائال: “فاران سيغيب بالتأكيد حتى 

نهائيات كأس العالم، علينا أن ننتظر ونرى كيف تتطور حالته قبل كأس العالم، ومدى إعادة 
تأهيله”.

المدرب الهولندي إريك تين هاج. )الكأس(محمد صالح. )الكأس(

تين هاج فاران سيغيب عن المونديال صالح يواصل تحطيم االرقام 
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حكيمي نتطور يوما بعد 
يوم وهدفنا األبطال 

متابعات 

أعرب المدافع المغربي والعب 
باريس سان جيرمان الفرنسي ، 

أشرف حكيمي، عن سعادته بضمان 
التأهل إلى دور الـ16 من دوري 

االبطال لكرة القدم.
ونوه حكيمي باألداء الذي ظهر 
به زمالؤه في الفريق، األرجنتيني 
ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار 
والفرنسي كيليان مبابي، خالل 

المباراة األخيرة التي جمعت فريقه 
بضيفه مكابي حيفا، ضمن منافسات 

دور المجموعات من مسابقة دوري 
االبطال.

وأضاف حكيمي: “لدينا العبون 
جيدون في خط الوسط، وإذا واصل 
المهاجمون بالطريقة نفسها، ستكون 

األمور جيدة، نحن سعداء بذلك، 
والجيد أنهم سجلوا جميًعا”.

ويتربع نادي باريس سان جيرمان 
على صدارة المجموعة الثامنة برصد 

11 نقطة، مناصفة مع نادي بنفيكا 
البرتغالي، حيث ضمنا سويا تأهلهما 

إلى دور الـ16 من المسابقة القارية.

يوسف النصيري المغربي 
الهداف في دوري 

االبطال 
متابعات 

بات الدولي المغربي، يوسف 
النصيري، الهداف التاريخي للمغرب 

في دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 
أهداف، بعدما نجح في التسجيل 

أمام كوبنهاغن الدنماركي، لحساب 
الجولة الخامسة من أعرق البطوالت 

األوروبية.
وأصبح النصيري، ذو 25 سنة، 
الهداف المغربي التاريخي لدوري 
أبطال أوروبا بـ8 أهداف مناصفة 
مع العب أرسنال السابق، مروان 

الشماخ، ونجم نشيلسي اإلنجليزي، 
حكيم زياش.

ورفع يوسف النصيري، بتسجيله 
الهدف األول لفريقه إشبيلية، اليوم، 
أمام كوبنهاغن الدنماركي )0-3(، 
لحساب الجولة الخامسة من دور 
مجموعات دوري االبطال رصيده 

الشخصي من األهداف في المسابقة، 
إلى ثمانية، ليلتحق بذلك بصدارة 
الالعبين المغاربة األكثر تسجيال 

في دوري األبطال، إلى جانب زياش 
والشماخ.

متابعات 

< حقق بايرن ميونيخ األلماني، الفوز على 
نظيره برشلونة اإلسباني، بثالثة أهداف نظيفة، 

في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب 
نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور 

المجموعات بدوري أبطال اوروبا
 فيما سجل  الهدف االول للبايرن فى مرمى 

برشلونة اإلسباني  العاشرة واحرز تشوبو 
موتينج الهدف الثاني في مرمى برشلونة 

اإلسباني بالدقيقة 31 وسجل بافارد ، الهدف 
الثالث للنادي االلماني، في الدقيقة »3+90«
وودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال 

اوروبا من دور المجموعات، للموسم الثاني على 
التوالي، ليتوجه إلى الدوري األوروبي.

وتأهل في المجموعة الثالثة بايرن ميونيخ 
متصدًرا للمجموعة وإنتر ميالن وصيًفا.

وجاء تشكيل برشلونة اليوم ضد بايرن 
ميونيخ

حراسة المرمى: تير شتيجن .
خط الدفاع: بيليرين، كوندي، ألونسو، بالدي.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، كيسيه، 
بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ اليوم أمام 
برشلونة

حراسة المرمى: ستيفن أولرايش.
خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي 
ليخت – دايوت أوباميكانو – ألفونسو دافيز.

خط الوسط: ليون جوريتزكا – جوشوا 
كيميش – ساديو ماني - جمال موسياال – 

سيرجي جنابري.
خط الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج.

بهذه النتيجة،تصدر بايرن ميونيخ المجموعة 
الثالثة برصيد 15 نقطة، في المقابل يحتل 

برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
فيما علق الحساب الرسمي لنادي انتر 

ميالن االيطالي ، على تأهل األفاعي إلى 
منافسات دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وحقق فريق إنتر ميالن، الفوز على حساب 

نظيره فيكتوريا بلزن برباعية دون رد ضمن 
منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال 

أوروبا
وقال إنتر ميالن عبر حسابه الرسمي على 

موقع التواصل االجتماعي تويتر عن تأهله لدور 
ال 16 لدوري أبطال أوروبا: “لم يكن األمر 

سهاًل، لكننا نعرف من نكون”.
وفي تغريدة أخرى سخر نادي إنتر ميالن 

من برشلونة بعد هبوط األخير للمشاركة في 
الدوري األوروبي: “المتأهلون إلى دور الـ 16 

فقط من يمكنهم عمل “ريتويت” لهذه التغريدة”.
وتمكن ليفربول من حسم صعوده لدور 

الستة عشر من البطولة بعدما نجح في تحقيق 
الفوز على أياكس بثالثية نظيفة شهدت تسجيل 

النجم المصري محمد صالح.
فيما ضاعف داروين نونيز الكفة لصالح 

النادي اإلنجليزي بإحرازه الهدف الثاني في 
الدقيقة 49 من زمن اللقاء برأسية رائعة من 

صناعة أندي روبرتسون.
وبهذا الفوز، فإن ليفربول نجح في حسم 

مقعده بدور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى 
النقطة 12 ليحل ثانًيا بالمجموعة األولى، خلف 

نابولي المتصدر بـ 15 نقطة، والذي كان قد 
نجح في حسم صعوده مسبًقا، فيما ظل أياكس 

في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ودع فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني بطولة 

دوري أبطال أوروبا ، وذلك بتعادله مع ضيفه 
باير ليفركوزن بهدفين لمثلهما، في المباراة 
التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور 

المجموعات.
وكان فريق أتلتيكو مدريد يحتاج لالنتصار 

في مباراة اليوم، للمحافظة على آماله قائمة في 
التأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 

جانب من لقاء بايرن ميونيخ وبرشلونة. )الكأس(

برشلونة خيرج خبيبة أمل 
والليفر يضرب أياكس بالثالثة 
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الكأس – عبد الرحمن التويجري

األرجنتين ،، بالد الفضة أو ) راقصي التانقو (  التي دائما ماتقدم المتعه 
واألساطير لعشاق كرة القدم ، حققت كأس العالم عامي 1978,1986 ،، وجمهوها 

هو األكثر تأثيرًا وحضورًا في البطوالت ..شاركت األرجنتين في كأس العالم 17 
مشاركة ، بينما غابت عن المشاركة أربع مرات .

1986

1930

1992

1978

1930

1978

10

5

15

19902014

بطل كأس العالم

وصيف كأس العالم

الوصول لنهائي 
كأس العالم

هداف األرجنتين في 
كاس العالم

بطل كوبا  كأكثر المنتخبات 
تتويجًا بالبطولة

بطل القارات

استضافة األرجنتين 
بطولة كاس العالم

مرات

أهداف مرة

الهدافين: 

لوينيل ميسي 90 هدف

جابرييل باتيستوتا 56 هدف 

األكثر مشاركة:

ميسي 164 
مباراة دولية

ماسكيرانو 147 
مباراة دولية

باتيستوتا

األرجنتيني غيرمو 
ستابيلي هدافًا 

لكاس العالم
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عبدالله ندا ومدربه... )الكأس(

 المنتخب السعودي فئة الناشئين. )الكأس(

صورة لالعبين الفئات السنية. )الكأس(

الكأس - إعداد - هديل الحسين

< البراعم او الفئات العمرية هي 
ضرورة حتمية لكل نادي رياضي 
خاصة في ظل التطور الرياضي 

الذي نعيشه ، ان كان في العقلية 
الرياضية او المدارس التدريبية او 
المراكز التكتيكية فالنجوم لم تطير 
وتصل الى المراكز العليا دون ان 
تطبع بصمتها عندما كانت براعم 
او ناشئين او شبابًا فالموهبة ثم 

اإلستمرارية..

baraeim

نجوم الغد

 مدرسة الفريق الكروية

 سأصل يومًا بدعم والدي واالهل
عبدالله رضا العب كرة القدم:

محاضرة »غذائية« 
للصفا

< اقام فريق الناشئين لكرة القدم في 
نادي الصفا هذا االسبوع محاضرة عن 
التغذية السليمة قدمها الكابتن عباس 

المرهون على مسرح الصفا .وتعتبر 
خطوة مميزة للصفا ان تلقي الضوء على 

موضوع في غاية االهمية بالنسبىة لاعبين 
المستقبل وان يعلموا ويعملوا بما يميزهم  

فيكونو على الموعد في االيام المقبلة 
بأجساد صحية.

 الباطن يستقبل 
العبيه

< اعلن ناديى الباطن عبر منشور ارسله 
على صفحة التواصل االجتماعيى تويتر 

كتبت فيه » تعلن ادارة الفئات السنية 
بنادي الباطن عن استقبال الاعبين 

المستجدين من مواليد 200٩, 2010, وذلك 
يوم االربعاء على ملعب اكاديمية الفريق...« 

.واجريت االستقباالت االمس باجواء من 
الحماسية واندفاع من االطفال.

 يوجد تطور كبير 
في تصنيف 

المنتخب األول 
وتطوير في 

الفئات السنية 
للمنتخب 

السعودي .. 
أصبحت األندية 

السعودي 
متفوقة.

@ActionMa3Waleed

 االهتمام بالفئات 
السنّية عنصر 

أساسي من لعبة 
كرة القدم ، والبد 

من وجود مدرب 
متخصص لهذه 
الفئات السنّية 

ألنه لن يكون 
فقط مدرًبا ولكن 

سيكون معلم 
ومربي ومدرب 

في نفس الوقت

@korarotana

< هناك نقطة يجب أن يتم 
اإلضاءة عليها وهي مدرسة الفريق 

الكروية واإلهتمام بالاعبين 
الناشئين الذين هم خزان النادي 
فا نجاح ألي فريق ال يعتمد على 
بعض من الاعبين الذين صنعهم 

وقد أثبتت التجارب بأن شراء 
فريق كامل لن يجلب البطوالت إال 
ما ندر وبأنه شواذ القاعدة وليس 

القاعدة بحد ذاتها. فكلما كان 
الفريق يذخر بالاعبين الناشئين 
القادرين على تمثيل الفريق األول 

في المستقبل كلما كان استقرار 

الفريق الفني أكبر وكلما كانت 
القاعدة التي يرتكز عليها الفريق 
أقوى وذي استمرارية أطول دون 
أن ننسى الفائدة المالية لوجود 

فئات عمرية مميزة ألي فريق 
فالفريق لن يشتري عندها الكثير 

من النجوم ولن يضخ أمواال 
طائلة طالما أنه هناك العبون من 

النادي جاهزون وفي المقبل اآلخر 
أيضا يكون النادي قادر على بيع 
بعض الاعبين من أوالد النادي 

المتألقين وجني أموال طائلة منهم 
تساعده في الشق المالي.

< اإلسم الكامل من فضلك ، 
النادي  ؟

- إسمي عبدالله رضا آل 
عادي، العب مع نادي الترجي.

< ما السبب إلختيارك لرياضة 
كرة القدم ؟

- كانت هواية من الصغر لين 
كبرت وكبرت موهبتي وكبر 

حلمي وصرت العب في النادي.

< من الداعم األهم لك ؟.
- الداعم األول ليي كان الوالد 

الله يحفظه واالستاذ علي 
الشيتي..

< هل هناك صعوبات ؟
- كنت من الطاب المتفوقين 

دراسيا فاكانت صعبة عليي إني 
أوفق بين الدراسة و الهواية لكن 

الحمدلله ، و كنت أواجه صعوبة 
في البيت إني مفروض أهتم 

بالدراسة وأترك الكورة.

< ما هي اإلنجازات التي 
حققتها الى اآلن؟

- اول إنجاز في آخر مرحلة 
في المتوسط ححقت مع 

مجموعتي بطل المدارس وكنت 
من افضل اللعيبة بعدها مثلت 

منتخب الشرقية و الحمدلله 
كنت من افضل الاعبين ووصلنا 

نهائي.

<  كابتن، ما هو طموحك ؟

- الطموح إني اصير العب في 
افضل األندية في المملكة و في 
المنتخب إن شاءالله، انا اؤمن 

بموهبتي.

صورة من المحاضرة. )الكأس(

فريق نادي الباطن. )الكأس(
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< شـــارك معالي المستشـــار تركـــي 
آل الشـــيخ صـــورة مـــع مجموعـــة من 
مؤثرات السوشـــيال ميديا بينهّن سارة 
الودعاني، كما شـــارك  بفيديو اخر الذي 
شاركه معالي المستشار تركي آل الشيخ 
عّلق عليه »اجتمعت اليوم مع مشـــاهير 
السوشيال ميديا … موسم فوق الخيال.

ومن بين الحاضريـــن والذي تفاعلوا 
مع فيديـــو معالي المستشـــار تركي آل 

الشـــيخ حيث أن اللقـــاء تمحور النقاش 
فيه في كل ما خّص موســـم الرياض كل 
من ســـلطان بن نايف، زيـــاد بن نحيت، 
انـــس المطيري، عبد الرحمـــن الرفدان، 
فيصل اليامي، عبدالله الرسي وغيرهم، 
وشـــاركوا جميعهم صور لهم من اللقاء 
مع معالي المستشـــار تركي آل الشـــيخ 
واصفيـــن اللقـــاء بالرائـــع ومشـــيدين 

بشخصيته وطيبة قلبه.

موسم الرياض 2022 املفاجآت مستمرة.. نفاذ تذاكر حفل تامر عاشور وبهاء سلطان

الكأس -  حسن آل قريش

<  مفاجآت موسم الرياض 2022 مستمرة، وفعالياته مليئة باألحداث المميزة، وعبر سلسلة تدوينات على تويتر 
كشف الحساب الرسمي لموسم الرياض عن العديد من الفعاليات والحفالت الغنائية خالل األيام القادمة. أعلن معالي 
المستشار تركي آل الشيخ عبر تويتر عن نفاذ تذاكر حفل تامر عاشور وبهاء سلطان، المقرر إقامتها يوم 27 أكتوبر، 
كما أعلن معاليه عن أكبر فعالية لألمن السيبراني بالك هات22 من الس فيغاس إلى الرياض، في واجهة الرياض من 

15 إلى 17 نوفمبر

تامر عاشور 
يصل الرياض

< تامر وصل الى الرياض حيث شـــارك حســـاب 
بنشـــمارك فيديو له علـــى تويتر معلقـــا »لجمهور 
الرياض أقول وحشتوني جدا وانشالله تكون حفلة 
قوية أشـــكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي 
آل الشـــيخ وبنشـــمارك«. أضاف »بنشـــمارك عاملة 
تنظيم قوي جدا هذه الســـنة وانشـــالله تكون حفلة 

قوية جدا ومعانا النجم بهاء سلطان ».

معالي المستشار تركي آل الشيخ 
يلتقي بمشاهير السوشيال ميديا

تجربة جوي أووردز
وغيرها في 

مصنع الشهرة
< ســـيتمكن جمهـــور الرياض مـــن عيش تجربة 
»جـــوي اووردز« في مصنع الشـــهرة، باالضافة الى 
تجربة جّوي تجارب األداء والحياة خلف الكواليس، 
وأيًضـــا تجربة الســـير علـــى الســـجادة الحمراء، 

وتجربة إجراء مقابلة وغيرها.
ويعتبـــر حفل »جـــوي أووردز« مـــن أضخم وأهم 
حفات تكريم وتوزيع الجوائز للنجوم والمشـــاهير 
عـــن أعمالهم في المنطقة،وكان هـــذا الحدث انطلق 
في نســـخته األولـــى أول هذا العـــام 2022 بحضر 
ألمـــع نجوم الســـعودية والخليـــج والعالم العربي 
الساهر،إليســـا،ماجد  عبده،كاظـــم  مثل:محمـــد 
نســـيب  عجرم،ناديـــن  المهندس،أحام،نانســـي 

نجيم،أصالة وغيرهم الكثير.

دعوة لـ ويكند الرعب في 
بوليفارد رياض سيتي

الرعب إلـــى  يعود ويكنـــد   >
بوليفـــارد ريـــاض ســـيتي ضمـــن 
موســـم الريـــاض 2022 يومي 27 
و28 أكتوبـــر، حيث ســـيحصل كل 
مـــن يرتدي زًيا تنكرًيـــا على تذكرة 
مجانية يدخـــل بها الى البوليفارد. 
وذكر حساب موســـم الرياض على 
تويتر » جّهز زيك التنكري المرعب 
لويكنـــد الرعب في بوليفارد رياض 
ســـيتي .. وتذكرتك بتصيـــر علينا 
..الوعـــد يـــوم 27 و 28 أكتوبـــر«، 
بوليفارد رياض ســـيتي منطقة من 
ضمـــن فعاليـــات موســـم الرياض 
تســـتوحي تصميمهـــا مـــن التايم 
ســـكوير فـــي نيويورك بشاشـــات 
عماقة و بلمســـة فريدة من نوعها 
تأخذكم إلى أجواء مميزة ال تنسى، 
كما تتزين زوايا البوليفارد وطرقها 

بنافورة راقصة وحدائق مذهلة.

حفل إليسا 
و هيفاء وهبي

< أحـــدث الحفـــات التـــي تـــّم 
اإلعـــان عنها هو ما ذكره حســـاب 
موســـم الريـــاض أمس عـــن حفل 
لـ عمرو دياب يوم 3 نوفمبر 2022، 
معلقـــا »راجعيـــن نعشـــق وندوب 
ونعيـــش أجـــواء فـــوق الخيال مع 
الهضبـــة عمرو دياب ويشـــارك في 
الحفـــل دي جي رودج على مســـرح 
أبو بكر سالم، وتطرح التذاكر يوم 

27 أكتوبر.
أمـــا فـــي 28 أكتوبـــر الجمهور 
علـــى موعد مع حفل يجمع إليســـا 
و هيفاء وهبي على مســـرح محمد 
عبـــده أرينـــا في بوليفـــارد رياض 
سيتي. وينتظر الجمهور حفل باك 
بينـــك المقّرر مبدئًيا يوم 20 يناير، 
غيـــر أنه لم تطرح بعد تذاكر الحفل 
الرسمية والموعد المحدد له بشكل 

نهائي.
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< يوجـــد لدينا الكثير مـــن ينظر للجهة 
الفارغـــة من الكـــوب، ويتعامى عـــن الجهة 
األخرى التي يوجد بها شيء واضح ممتلىء.

معنـــى كالمي في هذه المقدمة، ال يوجد 
عمل إيجابـــي خالص، وال ســـلبي إلى حد 

الكوارث.
ال أخفيكـــم مـــع قـــرب كأس العالم  أنَّ 
ثقتـــي  ثقة عميـــاء وال حدود لهـــا في عمل 
مـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي هيرفـــي رينارد 
الذي أشـــاهده بالواقعية من خـــالل تأهلنا 
مـــن مباريات التصفيات اآلســـيوية النهائية 
لـــكأس العالم، والذي خطفنـــا الصدارة من 
أمام الكمبيوتر الياباني والكنغر األسترالي 
والتنيـــن الصيني،ليـــس مـــن الســـهولة أن 
تتجاوز هذه المنتخبات التي وقعنا فيها في 
مجموعـــة حديدية، ولكن بفضل شـــخصية 
وخطـــة مدربنـــا الصلب عرفنـــا كيف نلعب 
كل مبـــاراة في التصفيـــات على حدا حتى 
تبوأنـــا الصـــدارة! أال يكفيكم هـــذه الجهة 
الممتلئة التي صنعت لنا الفرحة، ورســـمت 
لنا البســـمة، بفضل العمل االحترافي الذي 

يقدمه مدربنا هيرفي رينارد.
مشـــكلة هؤالء الناس التـــي تكون نظرته 
محـــددة وموجهـــة بوصلتهـــا نحـــو األمور 
الســـلبية فقط، وال يعلمـــون أن هذا المدرب 
يعرف العبين منتخبنا هذا في المقام األول، 
وبالمقام الثاني حضـــوره ألغلب المباريات 
في الـــدوري ليس عبث، بل ليوســـع نظرته 
الفنيـــة على العبين قد ال يحســـب الجمهور 
حســـاب هذا الالعب، ولعل اختياره لرياض 
شـــراحيلي،لَخير دليل على أنـــه يعرف كل 

صغيرة وكبيرة في الدوري.
وهل هـــذا ســـوف يقنعكـــم أن هيرفي 
رينارد مـــدرب لـــه بصمات مـــع منتخبنا؟ 
ويســـتحق أن نركز على األشـــياء اإليجابية 
التي رأيناهـــا منه منذ أن تولى مهمة تدريبه 
للمنتخب.ويوجد حاجة مهمة البد أن أشـــير 
لهـــا، أال تالحظون فـــي المباريـــات الودية 
األخيـــرة للمنتخب كيف حافـــظ على نظافة 
شـــباكنا بفضل الطريقة الدفاعية المحكمة 
التي أحدثها الداهية الفرنسي، وهي رسالة 
أنـــه يريد أن يزرع فـــي العبينا ثقافة الكلين 
شـــيت قبل كأس العالم، يعلم أننا ســـنقابل 
العبين بحجم ميسي و ليفاندوفسكي الذين 
يعتبرون قوى عظمى في الهجوم،ومثل هؤالء 
يحتاجون إلى خطط تكتيكية على األقل تحد 

من خطورتهم.

حسين البراهيم

< لم يلعب ليفاندوفســـكي في الدوري األوروبي منذ موسم 12/2010 مع 
بوروسيا دورتموند.

زاوية قائمة

010203

<  انترميان يتغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

@boali2011171

شوية كالم

محمد طالب

< حـــاول ريال مدريـــد في عدة 
مناســـبات إيجـــاد نـــادي جديد لـ 
هازارد لكن ال أحد يريده ولم يتلقى 
النـــادي أي عرض له، عقده ينتهي 

. 2024
SERMarca

< » الفوز بلقب مع ســـلتافيغو 
ســـوف يكـــون تتويجـــا عظيمـــا 
لمســـيرتي هنا ، أتمنى أن يتحقق 

ذلك ، انه حلم بالنسبة لي »
أسباس

@Mubark_m9@Aldowayesh
محمد الدويشمبارك الشهري

{  عادة .... 
العقوبات المالية ال تردع التافهين..

{ لــــو طالبت بتعويــــض قدره 33 مليــــون ريال ولم ُيحكم لــــك منه إاّل 
بميلون ريال فقط .. هل تعتبر نفسك كسبت القضية ؟ هل المهم استحقاق 

التعويض أو مقداره ؟ 

الى قســـم المنشآت بوزارة الشباب والرياضة: 
أتمنـــى أن تتم مراجعـــة صالحيـــة أرضية صالة 
كـــرة اليـــد فمنذ تركيبهـــا في ســـنة 2007 وحتى 
اليوم لـــم يطرأ عليها أي صيانة رغم اإلســـتخدام 
المتواصل عليها من مســـابقات كـــرة اليد وكذلك 
مـــن اإلســـتخدامات األخرى حيث يتم اإلســـتعانة 
بها فـــي مباريات كرة القـــدم داخل الصاالت ومن 
فعاليات أخرى مـــن بعض اإلتحادات حتى وصلت 
الى مرحلة تجعلها غير صالحة للعب بسبب عمرها 
الزمني الطويـــل، وتغير جودتها اذ أصبحت صلبة 
جدًا وأدى ذلك الى حـــدوث إصابات خطيرة لعدد 
من الالعبين، وبالتالي أتمنى من األخوة في الوزارة 

معاينتها في أسرع وقت ممكن.  
لسعة : 

ال تعتمد على كلمة )قالو لي( لتحكم على الناس 
واالشياء ! جرب بنفسك فكم من سراب ظنه الناس 

ينبوع ماء.

16  سبورت ميديا

رة
خي

a l  k a s . c omاأل

054 433 2802

27 أكتوبر )تشرين األول( 2022م الخميس
املوافق 2 ربيع الثاني 1444 هـ/ العدد 1525


