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الكأس - نايف العبيد

< يســـتعين المدير الفني للمنتخب 
الســـعودي األول لكـــرة القدم الســـيد 
إيرفي رينارد بالعبي الخبرة والشباب 
في قائمة األخضر وذلك خالل المعسكر 
المقام حالًيا فـــي العاصمة اإلماراتية 
»أبوظبي«،ضمـــن المرحلـــة الثالثة من 
البرنامـــج اإلعدادي لـــكأس العالم في 

قطـــر 2022 المقـــرر إقامته في نوفمبر 
المقبل.

وفي هذا التقرير نقلب األوراق حول 
أعمـــار الالعبيـــن المنضميـــن لقائمة 
الفرنســـي رينارد، والتي تشـــهد معدل 
أعمـــار متفاوته تجمـــع مابين العبين 
فـــي المشـــاركات  يمتلكـــون الخبـــرة 
الدوليـــة على صعيـــد المنتخب األول، 
ومابين العبين شـــبان يمتلكون الرغبة 

والطموح إلثبات أنفسهم في المحافل 
التي يشاركون فيها مع المنتخب.

وتنوعـــت قائمـــة الفرنســـي رينارد 
بمراحل عمرية من الالعبين جاء أبرزها 
علـــى النحو التالـــي: اثنين يبلغان من 
العمر 33 عاًما، وخمسة العبين يبلغون 
30 عاًما، وخمســـة آخرين يبلغون 25 
عاًما، وأربعة يبلغون 23 عاًما، وخمسة 
العبين تبلغ أعمارهم أقل من 22 عاًما.

مابني اخلربة والشباب قائمة األخضر.. 

أعمار العبي المنتخب السعودي األول لكرة القدم

محلي
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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
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الكأس- متابعات

< اختتمت لجنة الحكام الرئيسية 
في االتحاد السعودي لكرة القدم، مساء 
أمس الجمعة، االجتماع الدوري الثاني 
لحكام دوري روشن للمحترفين، والذي 
انطلق في مدينة أبها الثالثاء الماضي 
بمشاركة 48 حكًما من دوري روشن 

للمحترفين، وبتواجد حكمين يمنيين و6 
حكام ليبيريين.

وشهد االجتماع الدوري تنفيذ 
البرامج بشقيها النظري والعملي، 

حيث أقيم الجانب النظري خالل الفترة 

الصباحية والتي شهدت محاضرات 
في قانون كرة القدم إلى جانب مراجعة 

الحاالت التحكيمية التي شهدتها 
مباريات الجوالت الماضية قدمها كل من 
رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل 
نافارو، ومدير دائرة التحكيم األوزبكي 
فرهاد عبدالله، وأخصائي تحليل األداء 

اإلسباني خوسيه سانشيز.
في المقابل شهدت الفترة المسائية 

تطبيقات ميدانية على تقنية حكم 
الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية، 
بإشراف األسترالي هاكان أناز، ومدرب 

اللياقة األرجنتيني أليخو بيريز.

جلنة احلكام ختتتم االجتماع الدوري 
الثاني حلكام دوري روشن للمحرتفني

جانب من االجتماع. ) الكأس ( 

الكأس _ اسكندر الصادق 

< تنطلق اليوم الســـبت مباريات 
الخامســـة من منافســـات  الجولـــة 
دوري الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القدم 
المجموعـــة  2022/2023 لحســـاب 
األولى ، وتجمع أولـــى المواجهات 
بين المتصـــدر الترجـــي برصيد ٩ 
نقـــاط أمام النهضـــة وفي رصيده 4 
نقـــاط على ملعب مدينة األمير نايف 
بن عبدالعزيز بالقطيف 3:00 عصرًا 
، ويدخل الترجي اللقاء بهدف تعزيز 
الصـــدارة وعينه علـــى الفوز الرابع 
بقيادة مدربه المنصف بن مشـــارك  
وســـيحظى بدعم جماهيـــري كبير ، 
ويســـعى النهضة لتحســـين مركزه 
في ســـلم الدوري وهـــو الذي حقق 
انتصـــاره الوحيـــد بـــأول جولة ثم 
خسر مواجهتان وتعادل في واحدة 

ويقع في المركز الثالث عشر .
ويســـتقبل الســـد صاحب السبع 
نقـــاط ضيفه البكيريـــة والحاصد ٨ 
نقـــاط على ملعب نادي األنوار 3:15 
عصرًا في مواجهة قوية يســـعى من 
خاللها الفريقان الفوز واستثمار أي 

تعثر قد يحدث للترجي أو عرعر .
ويســـتضيف طويق نـــادي التقدم 
3:25 علـــى ملعـــب نـــادي الحمادة 
بالغـــاط ، ويمتلـــك طويـــق ٨ نقاط 
وفقد الصدارة في الجولة الســـابقه 
بتعادلـــه الســـلبي أمـــام النهضة ، 
كما تعادل منافســـه أمام القوس في 

الجولة الرابعة .
وبطموح خطف الصدارة في حال 
تعثـــر الترجـــي يحل عرعـــر ضيفًا 
على الصقـــر 3:30 عصرًا في ملعب 
البكيريـــة ، ويملـــك عرعـــر ٩ نقاط ، 
وحصـــد الصقر 6 نقـــاط ، ويواجه 
اللـــواء على ملعبه نظيـــره حطين ، 
ويواجه الجندل مضيفه القوس في 
الخرمة ، ويســـتقبل قلـــوة الدرعية 
، ويلعـــب االنتصار علـــى ملعبه مع 

جرش .
الجدير بالذكـــر أن أندية البكيرية 
وطويق والتقدم والصقر لم تخســـر 
فـــي الجـــوالت األربـــع الســـابقة ، 
وخســـر نادي االنتصار ونادي قلوة 
في األربـــع جوالت الســـابقة ويأمل 
جمهور الناديين تحقيق أول فوز في 

 حممد عبدالسالم مهاجم الرتجي متصدر قائمة هدايف الدوري. ) الكأس ( الدوري .

الرتجي وعرعر يف سباق صدارة الثانية 

السد والبكريية بأقوى 
لقـــاءات اجلــــولة 

مرخصة من وزارة الثقافة واالhعالم - رقم الترخيص و.ك 1101
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يحقق أهدافك

+966 54 433 2802

مرخصة من وزارة الثقافة واالعالم - رقم الترخيص 433764

يصل إلى أكبر شريحة وبإفضل األسعار المنافسة

الكأس - أبو ظبي

< اختتـــم المنتخـــب الوطنـــي أمـــس الجمعـــة 
اســـتعداداته لمواجهة منتخب مقدونيا ودًيا مساء 
اليوم الســـبت على اســـتاد مدينة زايـــد الرياضية، 
ضمـــن المرحلة الثانية من البرنامج اإلعدادي لكأس 
العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر 

المقبل.
ميدانًيا، أجرى العبو »األخضر« مساء أمس حصة 
تدريبية على »ملعب قصر اإلمارات«، تحت إشـــراف 
المدير الفني »إيرڤي رينارد«. بدأت بتمارين اإلحماء 
ثـــم تمرين المربعات بعدها تمريـــن الكرات الثابتة، 
قبل أن يجري تقســـيمه مـــن مجموعتين على نصف 
الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين اإلطالة.

على صعيد متصل، شارك الالعب »سامي النجعي« 
في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي 
التـــي أجريت لحـــارس المرمى »فـــواز القرني« عن 

تعرضه إلصابة في الركبة .

األخضر يواجه 
مقدونيا وديًا 

وإصابة القرني 
يف الركبة
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الكأس - خالد بن مرشد

< اختتمـــت اليـــوم الجمعـــة منافســـات 
الجولـــة الثانيـــة من الـــدوري الســـعودي 
الممتاز للســـيدات بأربع مواجهات انتهت 
بفوز وحيد لسيدات األهلي على سيدات سما 
بخماســـية نظيفة،  فيما انتهت المواجهات 

الثالث األخرى بالتعادل.
شعلة الشرقية × االحتاد

انتهت أولى لقـــاءات الجولة الثانية بين 
فريقي شـــعلة الشـــرقية واالتحاد بالتعادل 
اإليجابي بهدفين لكل فريق ُســـجلت أهداف 
شـــعلة الشـــرقية عن طريق ســـارة تورو و 
نسيمة جواد وســـجلن جوري طارق وبيان 

صدقة أهداف الفريق اإلتحادي.
النصر × الشباب

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقي النصر 
والشباب اســـتطعن سيدان النصر باللحاق 
بنتيجة المباراة بعد أن انتهى الشوط األول 
بتقدم سيدات الشباب بثالثة أهداف مقابل 
هدفين، وجاءت أهداف الفريق الشبابي عن 

طريق الالعبة نانســـي التي ســـجلت ثالثة 
أهداف لتســـجل اسمها في سجل الهدافين، 
وسجلت سامي محسن هدف وحيد وجاءت 
زميلتهـــا حصـــه العيســـى بهدفيـــن لترفع 
رصيدها إلى ســـتة أهـــداف وتحتل صدارة 

هدافي الدوري السعودي للسيدات.
اهلالل × اليمامة

انتهى لقاء الهالل واليمامة سلبيًا مستوًا 
ونتيجة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي 
0/0 وبهـــذه النتيجـــة يتمســـكن ســـيدات 
الهـــالل بالمركز الثاني وبفارق األهداف عن 

المتصدر وصاحب المركز الثالث.
االهلي × مسا

اختتمت مواجهات الجولة الثانية بلقاء 
سيدات األهلي وســـما وانتهى اللقاء بفوز 
كبير لفريق األهلـــي بنتيجة 0/5، وجاءت 
األهداف عن طريق ياسمين الجميعي وتقية 
رشوان وعبلة سنوسي وملوك الهوساوي، 
وبهـــذه النتيجة يســـجلن ســـيدات األهلي 
أول انتصـــار وأول ثالث نقاط في مشـــوار 

الدوري.

اجلولة الثانية: سيدات األهلي 
حيققن أول إنتصار وفارسات 
النصر حيافظن على الصدارة
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حسين أبوتاكي – الكأس

< اقام االتحاد الس����عودي لكرة اليد مساء 
األم����س مؤتم����رًا صحفي����ًا تواجد في����ه رئيس 
مجل����س إدارة االتحاد فاض����ل النمر وأعضاء 
المجل����س مع عدد م����ن اإلعالميي����ن في فندق 
كمبنس����كي بالخب����ر. ويه����دف المؤتم����ر لفتح 
المجال لإلعالميين لطرح اسئلتهم على رؤساء 

اللج����ان العاملة في كل ما يتعلق بعمل االتحاد 
منذ اس����تالم المجلس الحال����ي إلدارة االتحاد 
في شهر فبراير ٢٠٢١. وتّعد هذه الخطوة غير 
مس����بوقة في تاريخ االتحادات الس����ابقة لكرة 
اليد إيمانًا من االتحاد الحالي بأهمية الشفافية 
ف����ي التعاطي مع اإلع����الن. وأدار دفة المؤتمر 
حسام النصر رئيس المركز اإلعالمي حيث بدأ 
المؤتمر بكلمة لرئيس االتحاد الس����عودي لكرة 
اليد فاضل النمر ش����دد فيها على دور اإلعالم 

الهام في نج����اح االتحاد وان اإلعالم واالتحاد 
يجب أن يس����يران في خطان متوازيان مشددًا 
على تقب����ل مس����ؤولي االتحاد للنق����د الهادف 
“للتقوي����م والتصحي����ح” عل����ى أن يك����ون ذلك 

بضوابط معّينة.
بعدها اس����تعرض المهن����دس أحمد خريدة 
اس����تراتيجية االتح����اد وأهم أهدافه����ا كما تم 
اس����تعراض الهيكل التنظيم����ي لإلتحاد ثم تم 
ع����رض مقط����ع مرئي يوض����ح أه����م إنجازات 

االتح����اد خالل الفت����رة الماضي����ة. وبعدها تم 
عرض مقطع “بروم����و” للفلم الوثائقي الخاص 
بتوثيق سيرة المرحوم إحسان الجشي بتواجد 

ذوي المرحوم.
واخُتِت����م المؤتم����ر بفتح الب����اب لإلعالميين 
لطرح اس����ئلتهم على اعضاء االتحاد ورؤساء 
اللج����ان حيث تم طرح عدة اس����ئلة من بتفاعل 
جيد من اإلعالميين وتمت مناقش����تها واإلجابة 
عليها من قبل مسؤولي اإلتحاد ورؤساء اللجان

احتاد اليد يعقد مؤمترًا صحافيًا بعنوان »الشفافية«
 جانب من المؤتمر. )الكأس(

اليوم تنطلق منافسات الدور نصف النهائي وحتديد املراكز
الدكتور مصطفى: »سوبر جلوب 2022« هي األكثر مجاهريية يف تاريخ البطولة

< تعود صباح  اليوم الس���بت ٢٢ أكتوبر 
٢٠٢٢م، منافس���ات بطول���ة العال���م لألندي���ة 
لك���رة اليد »س���وبر جل���وب ٢٠٢٢« ال�)١5(، 
التي تس���تضيفها المملكة للم���رة الثالثة على 
التوال���ي على صال���ة وزارة الرياضة بالدمام، 
خ���الل الفترة من ١8 إلى ٢3 أكتوبر الجاري، 
بمشاركة ١٢ نادًيا، بإقامة لقاءات الدور نصف 
النهائي من البطولة، ومباريات تحديد المراكز.

نص���ف  ال���دور  مواجه���ات  وس���تنطلق 
النهائ���ي عند السادس���ة مس���اًء، حيث يلعب 
فري���ق ماغديبورغ األلماني م���ع فريق األهلي 
المص���ري في اللق���اء األول، فيما يواجه فريق 
كيلس���ي البولندي منافسه برشلونة اإلسباني 
عند الس���اعة ال�8:3٠ مساًء في اللقاء الثاني، 
لتحديد طرفي المباراة النهائية للمنافسة على 

اللقب.

وضم���ن مباري���ات تحديد المراك���ز من ال� 
5-8، يواج���ه فريق الخليج الس���عودي نظيره 
بنفي���كا البرتغالي عند ال�١:3٠ عصًرا، ويلعب 
تاوباتي البرازيلي مع فريق الترجي التونس���ي 
عند ال� 3:3٠ ظهًرا، وس���يلعب بعدها الفائزان 
من هاتين المواجهتين مباراة تحديد المركزين 
الخامس والسادس، بينما سيتقابل الخاسران 

على المركزين السابع والثامن. 

وفي لق���اءات تحديد المراكز من ال� 9-١٢، 
يلتق���ي »المس���تضيف« فري���ق مض���ر بفريق 
سيدني األسترالي عند ال�9:3٠ صباًحا، فيما 
يواجه الكوي���ت الكويتي فريق مينيس���تروس 
المكس���يكي عند ال�١١:3٠ ظهًرا، وس���يتقابل 
الفائ���زان في اليوم األخي���ر لتحديد المركزين 
التاس���ع والعاش���ر، ويلعب الخاسران مباراة 
تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

االهلي المصري. )الكأس(ماغديبورغ األلماني. )الكأس(

الحكام السعوديون 
في البطولة

< يش���ارك ف���ي البطولة ١7 حكًما س���عوديًّا 
في جميع مباري���ات البطولة كحكام طاولة، وهم: 
علي السقوفي، محمد الصقر، حسين الكعيبي، 
محم���د مالئكة، محمد الخويلدي، علي الصادق، 
محمد الخضيمي، تيس���ير الخضيم���ي، زكريا 
أبوعبيد، نادر الس���ويكت، تركي التركي، جاسم 
الحم���ود، فيصل الدريويش، مش���اري الحويل، 
حسين المختار، محمد مالئكة، وماجد المالكي.

تبادل الدروع والهدايا 
التذكارية

< أقامت اللجنة المنظمة للبطولة مساء أمس 
الخميس حفل عشاء للوفود المشاركة، بحضور 
الدكتور حس���ن مصطفى رئيس االتحاد الدولي، 
واألستاذ فاضل بن علي النمر رئيس االتحادين 
العربي والس���عودي لكرة اليد، ورؤساء الوفود، 
وجرى خ���الل الحفل تب���ادل ال���دروع والهدايا 

التذكارية.

لجنة اإلحصاء
< تضم لجنة اإلحصاء خمس���ة من الشباب 
الس���عوديين وهم: حس���ين الخضراوي، محمد 
اليوس���ف، حس���ين عج���اج، خال���د البري���دي، 
ومصطف���ى ش���وكان، باإلضافة إل���ى فريق من 
كرواتي���ا مكون من إيف���ان فيليتيك، بوجان ليتك، 
مارين كاس���يك، وتوميس���الف ديري���ك، وتعمل 
ه���ذه اللجنة عل���ى إحصاء جميع األم���ور الفنية 
اإليجابي���ة والس���لبية، مث���ل تس���جيل األهداف 
والصناع���ة واألخطاء والعقوب���ات التي يتحصل 
عليه���ا الالعبون، باإلضافة إل���ى برنامج خاص 
يحسب عدد الدقائق التي يشارك فيها كل العب 

في المباراة.

أركان تعريفية بلعبة »كرة 
اليد« في المجمعات التجارية

< ش���هد ع���دد م���ن المجمع���ات التجاري���ة 
بالمنطقة الشرقية خالل أيام البطولة، وجود ركن 
خاص داخل المجمعات؛ به���دف تعريف الزوار 
والمتس���وقين بلعبة كرة اليد م���ع فعالية خاصة 

باللعبة، وتشهد هذه األركان إقبااًل كبيًرا.

حضور جماهيري تاريخي
< أكد الدكتور حس���ن مصطفى رئيس االتح���اد الدولي للعبة في تصريح صحفي، 
أن »هذه النس���خة ال�١5 التي تقام ف���ي الدمام هي األفضل تاريخيًّا من حيث الحضور 
الجماهيري مقارنًة بالنس���خ الس���ابقة«، حيث بلغ عدد الحضور خالل الدور التمهيدي 

فقط ١6 ألف متفرج، على مدى األيام الثالثة األولى للبطولة.

قرية الجماهير
< جذبت الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تقام في قرية الجماهير في الفناء الخارجي لصالة 
وزارة الرياضة بالدمام، أعداًدا كبيرة من الجماهير التي تتوافد بشكل كبير لحضور المباريات، 
وش���ملت الفعاليات ألعاًبا ترفيهية وغنائية ومس���ابقات تتعلق برياضة ك���رة اليد، باإلضافة إلى 
عربات الطعام والكافيهات المتنقلة، كما تتوفر في القرية شاشة عمالقة تسمح للجماهير بمتابعة 

المباريات على الهواء مباشرًة في الهواء الطلق.
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 استجابة لتقرير الكأس...

  صاالت اململكة إىل األفضل
الكأس - حسن آل قريش

العربيـــة  المملكـــة  تمتلـــك   >
الســـعودية عـــدًدا مـــن الصـــاالت 
الُمخصصـــة لممارســـة كـــرة اليد 
والســـلة والطائـــرة وغيرهـــا من 
الســـابق كانت  المناشـــط، وفـــي 
ُتعانـــي أغلـــب هذه الصـــاالت من 
غيـــاب الخدمـــات للجمهور ومنها 
اإلنتظار،  اســـتراحات  عدم وجود 
و ســـبق ونشـــرت تقريًرا بتاريخ 
الثالثـــاء 1 ذو القعدة 1443هـ عن 
هـــذا الملف، والـــذي يوضح حجم 
المعانـــاة التي يجدهـــا الجمهور 
الـــذي يكتظ بشـــكل كبيـــر، خارج 
الصالة خاصـــة إذا تقام مباراتين 
متتاليتيـــن بنفس الصالة ، والتي 
تشـــهد تواجد العوائـــل واألطفال 

وكبار السن. 
واآلن تمت وللـــه الحمد والمنة 
معالجـــة هـــذه المشـــكلة بعـــد أن 
أصبحت هاجًســـا كبيًرا لمرتادى 
تلك الصاالت، حيث أســـهم تقرير 
الـــكأس وإلقاء الضـــوء على هذه 
المعضلة إلى نتيجة وعمل وشغل 
أصبح واقًعا ملموًسا، خالل بطولة 
كأس العالم لألندية ســـوبر غلوب، 
و نتمنى أن تســـتمر تلبية طلبات 
وخدمـــات هذا الجمهور العاشـــق 
والولهان وتســـير صاالتنا ألفضل 

حال وأبهى صورة .

نسخة ضوئية من العدد. )الكأس(
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تتمنى ادارة الصحيفة بأن 
تكون المشاركات مميزة 

وهادفة خالية من التعصب 
الرياضي من دون أي تجريح 
أو اساءة عنصرية مع التنوع 

الكامل والحرية للجماهير 
الرياضية فيما تقول 

وتطلب ان كان هنالك 
مشاركات نقدية أو طلبات 
الجمهور المحب والعاشق 

لفريقه.
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هل وجدت أخطاء في الملعب؟

تعشق ناديك؟
وتصل صوتك

 العبك المفضل ؟

صفحة 

منكم 
وإليكم

وصل صوتك
وعبر عن آرائك الرياضية في هذه 

المساحة بما اليزيد عن 100 كلمة، 
والمشاركة في العمل اإلعالمي 

والصحفي عبر صحيفة: توجيه

نقد
شكر

إعجاب

أكتب كل ما تريد بروح النقد البناء ورفع األخالق..  
للنشر مقالك رأسلنا عبر البريد األلكتروني

رسالة
أخطاء

  alkasqura@gmail.com

22 أكتوبر )تشرين األول( 2022م السبت
املوافق 26 ربيع أول 1444 هـ/ العدد 1520
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جانب من التكريم. )الكأس(

المعلق. )الكأس(

الصبان يحصل على جائزة 
التميز لتطوير المبارزة

الكأس - متابعات 

< كّرم ات�حاد رواد األع�مال الع�رب، األستاذ أح�مد الص�بان رئيس 
االتحاد السعودي للمبارزة، بعد منحه جائزة التميز الرياضي ٢٠٢٢، وذلك 

تقديرًا للدور البارز في مجال نشر وتطوير رياضة المبارزة في المملكة 
والعالم العربي واآلسيوي.

وتسلم الصبان الجائزة التي تقام في نسختها السادسة، خالل 
الحفل الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، وكان اتحاد رواد 

األعمال العرب، قد كرم ١٠٠ شخصية عربية من رموز المجتمع والوزراء 
واالعالميين والكتاب الملهمين.

وسبق لالتحاد السعودي للمبارزة أن حصل جائزة التطوير الرياضي 
من اللجنة األولمبية والبارالمبية السعودية اللجنة األولمبية السعودية عام 

٢٠١9
الجدير بالذكر أن الصبان يشغل منصب نائب رئيس االتحاد اآلسيوي 

للمبارزة، ونائب رئيس االتحاد العربي للمبارزة.

المعلق الشامل حسين 
األحمد يأسر قلوب المصريين 

واألهالويون يرونه نجم المباراة
الكاس- حيدر هاشم

< أسر المعلق الشامل حسين األحمد قلوب الجماهير المصرية 
العاشقة للنادي األهلي المصري أثناء تعليقه على مباراة بنفيكا 

البرتغالي واألهلي المصري في السوبر غلوب وهي المباراة التي تأهل 
من خاللها النادي األهلي للدور نصف النهائي.

الجماهير المصرية العاشقة للنادي األهلي تفاعلت مع المعلق 
الشامل حسين األحمد عبر وسائل التواصل االجتماعي وبالخصوص 

تويتر حيث عبر بعض المتابعين بأنهم وجدوه أهالويا أكثر من 
األهالويين وفرًحا باإلنجاز وكأنه ابن القاهرة أو االسكندرية كما طالب 

الكثيرون منهم بأن يتواجد في كافة مبارياتهم حتى في المستقبل 
القريب مما لمسوه من حب وفرح في تعبيره عن فرحة كانت من القلب 

بما حققه األهالويون بوصولهم للنصف النهائي وكان أحد اجمل 
التعليقات مطالبة الجماهير األهالوية بتكريمه وتعليقه لمنافسات كاس 

العالم القادمة.

25 دولة بطموًحا عالًيا يف انطالقة 
دورة نيوم لأللعاب الشاطئية

جانب من المنافسة. )الكأس(

الكأس – عبداهلل الينبعاوي

< انطلقت أمس دورة نيوم لأللعاب الشاطئية، 
وسط أجواٍء مميزة ومشاركة واسعة لنخبة من 

الرياضيين المحترفين من أكثر من ٢5 دولة 
في هذا الحدث العالمي البارز، يتنافسون 
في خمس رياضات أساسية تشمل التزلج 
الشراعي، وكرة السلة 3×3، وكرة القدم 

الشاطئية، وركوب الدراجات الجبلية، والسباق 
الثالثي )ترياثلون(، الشبيه بالماراثون ويعتمد 

على السرعة في أداء رياضات السباحة وركوب 
الدراجات والجري.

وتستمر المنافسات على مدار ستة أسابيع 
خالل الفترة من ١9 أكتوبر إلى 9 ديسمبر 
؛ حيث ابتدأت اليوم منافسات كأس العالم 

للتزلج الشراعي الحر )جي كيه إيه(. وتليها 
منافسات أولمبية لرياضة )ترايثلون( في ٢9 
أكتوبر. بعدها تنطلق بطولة دولية لكرة السلة 
3×3 سوبر كويست. ثم سيتنافس ١٢ فريقًا 

من حول العالم على مدار 5 أيام في بطولة كرة 

القدم الشاطئية العالمية.وفي األسبوع األخير، 
ينطلق سباق تيتان الصحراوي للدراجات، 

لقطع المسافات ما بين الشواطئ والصحراء 
المترامية األطراف في نيوم، بمشاركة ٢٢٠ 

متسابق ومتسابقة من جميع أنحاء العالم في 
حدث من ثالث مراحل، يتراوح طول كل مرحلة 

بين 8٠ و ١٢٠ كيلومترًا.
ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي تلبية 

لمستهدفات رؤية ٢٠3٠ في استضافة الفعاليات 
الرياضية العالمية، وبما يحقق طموحات نيوم 
في أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لألنشطة 

الرياضية ووجهة للرياضيين من حول العالم، 
إلى جانب تطوير منظومة رياضية متكاملة تسهم 

في تعزيز ثقافة األداء العالي وإلهام الجيل 
القادم من الرياضيين في جميع أنحاء المنطقة. 

ويدعم هذه الطموحات موقع نيوم المميز والفريد 
من نوعه على مستوى المملكة والعالم، حيث 

التنوع الجغرافي وجمال الطبيعة والمناخ 
المعتدل، مما يوفر بيئة مثالية لنجاح وتميز 

الحدث.

22 أكتوبر )تشرين األول( 2022م السبت
املوافق 26 ربيع أول 1444 هـ/ العدد 1520

الكأس - متابعات 

< يلتقي المنتخب الوطني االول لكرة القدم 
الشاطئية، غٍد )السبت(، بنظيره المنتخب البحريني 
الشقيق في اولى مبارياته الوديه بمعسكره الحالي 

في مملكة البحرين، الذي يمثل المرحلة الثانية 
من البرنامج الفني اإلعدادي للمشاركة في بطولة 

القارات التي ستقام في إمارة دبي في الفترة من ١ 
إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة نيوم الدولية التي ستقام 

في الفترة من 9 إلى ١4 نوفمبر المقبل.
وكان )أخضر الشاطئية(، قد دّشن اليوم 

)الجمعة(، معسكره الحالي بمملكة البحرين، وذلك 
بإجراء اولى تدريباته على الملعب الترابي التابع 

لالتحاد البحريني لكرة القدم، بقيادة مساعد 

المدرب )البرازيلي( تياغو سوزا، الذي بدأ التدريبات 
بتمارين اإلحماء والتسخين، تالها إجراء تمارين 

لياقية وبدنية وتكتيكية بإستخدام الكرة، انتهج 
خاللها الخطة التي سيلعب بها المباراة الودية، قبل 
أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل 
الملعب، بمشاركة جميع الالعبين بأستثناء الالعب 
خالد وهيب الذي ّفضل الجهاز الفني إراحته بناًء 

على توصية الجهاز الطبي.
يذكر بأن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم 

الشاطئية ٢٠٢٢، التي ُيشرف االتحاد الدولي 
لكرة القدم ممثاًل في Beach Soccer، أسفرت عن 

وجود )أخضر الشاطئية( في المجموعة األولى 
بجانب منتخبات اإلمارات )المستضيف( والبرازيل 

واسبانيا.

أخضر الشاطئية يالقي البحرين ودًيا استعداًدا لبطولة القارات

أخضر الشاطئية. )الكأس(
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محمد غازي صدقة
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موسم الرياض جيعل عاصمة القرار )فوق اخليال (
 معايل رئيس اهليئة العامة للرتفيه ُيعلن افتتاح  موسم

الرياض  بنسخته الثالثة حتت شعار »فوق اخليال«
الكأس - عبداهلل الينبعاوي

وســـط حضور كثيف من جميع أنحاء العالم انطلقت 
أمس )الجمعة(، النســـخة الثالثة من موســـم الرياض 
)فوق الخيال( ، والذي سوف يشهد العديد من الفعاليات 
واالنشـــطة الترفيهيـــة ،والحفالت الغنائيـــة الخليجة، 
والعربيـــة ،والعالميـــة الجديـــدة والمتميـــزة تحقيقًا 

لمضمون شعار الموسم لهذا العام »فوق الخيال«.

وبدأ الموسم األمس بعروض 
الوصلة الســـعودية وسيرك دي 
ســـولي، وحفـــل غنائـــي عالمي 
البريطانية  للفنانة  »كونســـرت« 
آني مـــاري، وألعـــاب بهلوانية، 
الحر  الموتوكـــروس  وعـــروض 
بســـباق دراجـــات ناريـــة مغلق 
علـــى أرض وعـــرة ، إضافة إلى 
األلعـــاب الناريـــة، مع مشـــاركة 
لالســـتعراض  درون  طائـــرات 
فـــي الحفل الذي شـــكلت لوحات 
جماليـــة حملـــة صورتـــي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان “حفظهم 

الله” .

منطقـــة  وســـتحتضن 
مســـرحية   25 »البوليفـــارد« 
عربية وعالميـــة جديدة، 7 منها 
ســـعودية، منها السهم الملتهب 
لماجـــد عبداللـــه، والفيلســـوف 
يوســـف الثنيـــان، مـــع حفـــالت 
أســـبوعية طوال الموســـم، كما 
المنطقـــة بإضافـــة 12  طـــورت 

مطعمًا ومقهى جديدًا.

كمـــا ســـتفتتح منطقـــة »فيـــا 
مســـتدامة  كمنطقـــة  ريـــاض«، 
وأفخم مناطق موســـم الرياض، 
وســـتحتوي على فندق »ســـانت 
ريجيس« أحد أفخم الفنادق ألول 
مرة بالمملكة، باإلضافة إلى مقاٍه 
و22 عالمة تجاريـــة عالمية، و7 
صاالت ســـينما فاخـــرة وخاصة 

ألول مرة في الشرق األوسط.

منطقـــة  تطويـــر  وتـــم 
ألعاب  وإضافة  »ونتروندرالنـــد« 
األعمـــار،  كل  تناســـب  جديـــدة 
ومنطقـــة »المربـــع« بإضافـــة ٨ 
مطاعم ومقـــاٍه عالميـــة جديدة، 
كما اســـتحدثت منطقة »ســـكاي 
الريـــاض« وتشـــمل »الونجـــات« 

عالمية جديدة فوق السحاب.

 واشـــتمل العرض على ألعاب 
الناريـــة،  واأللعـــاب  الجمبـــاز، 
العاليـــة،  األســـالك  وعـــروض 
والعمـــود  بالنـــار،  والنفـــث 
بانكيـــن  وعـــرض  المتأرجـــح، 
لأللعاب البهلوانيـــة، والقفز في 
الحلقات، والرقص واالستعراض 
علـــى األغاني وأنغام موســـيقى 

األوركسترا.

وسيشهد الموســـم هذا العام 
باســـم  افتتـــاح منطقـــة جديدة 
»Boulevard World«، وتحتـــوي 
على أكبر بحيرة صناعية عالمية، 
كمـــا نقل »كومبـــات فيلـــد« لها، 
وســـتحمل هذه المنطقـــة طابعًا 
ثقافيًا للعديد مـــن البلدان مثل: 
المغرب، والمكســـيك، وإيطاليا، 
ومناطـــق  وغيرهـــا،  وفرنســـا، 
تسوق ببائعين من هذه البلدان؛ 
ممـــا يتيح إمكانيـــة التفاعل مع 

هذه الثقافات.
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< شـــارك المخـــرج اللبنانـــي جـــو بو 
عيـــد، الصـــورة األولـــى للفنانة الســـورية 
القديرة ســـامية الجزائري، مـــن كواليـــس 
تصوير مسلســـل »صالون زهـــرة2«، وذلك 
عبر حسابه الرســـمي على موقع التواصل 
االجتماعي »انســـتغرام«.وظهر بو عيد في 
الصـــورة، يتبـــادل الحديث مـــع الجزائري 
حول أحد مشـــاهد العمل، وبدا يشـــرح لها 
تفاصيل المشـــهد وهي تنصت له.وقال بو 
عيـــد في تعليقه على الصورة: »شـــرف إلي 

أنك توقفي قدام عدســـتي.. شـــرف أللي من 
بعـــد ما كنـــت من أشـــد معجبينـــك نصير 
بفرد مشهد عم نتشـــارك اآلراء واتعلم منك 
وتصغيلي رغم قدرك وقيمتك«..وأضاف بو 
عيد: »شرف اللي تكوني ضيفة بهل صالون 
الغالـــي على قلبي وتلعبي مع شـــخصيات 
وأبطال كانوا من الموسم األول ولهلق متل 
عيلتي اهال وسهال فيكي يا غالية ويا حلوة 
قلبًا وقالبًا.. نورتي شغلي ونورتي صالون 

زهرة.

الثقافة السعودية تنظم مهرجان »جدة للرتاث«

الكأس -  حسن آل قريش

<  تستعد وزارة الثقافة السعودية لتنظيم مهرجان »جدة للتراث«، ضمن برنامج »جودة الحياة«، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 
٢٠3٠، في الفترة بين ٢ و ١8 ديسمبر المقبل.ونشرت الثقافة عبر حسابها الرسمي على منصة »تويتر«، انفوغراف، كشفت من خالله 

أن المهرجان سوف يسّلط الضوء على أبرز المحّطات التاريخية والثقافية التي مّرت بها مدينة جدة منذ فترة ما قبل اإلسالم وحتى اليوم، 
بطريقة تمزج التراث العريق بالحداثة الطموحة، وتأخذ الزائر في تجربة تاريخية ومعاصرة شّيقة. ويحتفي المهرجان بالطابع التراثي 

والتاريخي والثقافي بالعمق الحضاري لمدينة جدة، ويلقي الضوء على جوانب عّدة من حياة ساكنيها ثقافيًا واجتماعيًا وتجاريًا.

كندة حنا توجه رسالة ل� سلوم 
حداد فماذا قالت فيها؟

< وجهـــت الفنانة الســـورية كندا حنا رســـالة إلى 
الفنان الســـوري ســـلوم حداد، مليئة بكلمـــات المودة 
واالحتـــرام والشكر.ونشـــرت كندا حنا عبر حســـابها 
علـــى موقع التواصـــل االجتماعي »فيســـبوك«، تعليقًا 
وصفت فيه ســـلوم حداد بأســـتاذ الفن وقالت: »سلوم 
حداد.. أستاذ بفن التمثيل.. الله يطول بعمرك ويعطيك 
الصحة.. ودائمًا متألق ورزقك ما حدا بيسترجي يقرب 
منو أو يســـتغيبك.. دائمًا متألق وداعم.. عمرك المهني 

كفيل يخليك قوي ورأيك مسموع.. كل االحترام«.
وأشـــادت كندا حنا بصفات سلوم حداد مشيرًة إلى 
أنـــه داعم للجميع، وأن عمره المهنـــي وخلفيته الفنية 
تجعل منه شـــخصية قوية جدًا، ويجعل رأيه مسموعًا 
ومحترمًا. وحظيت مشـــاركة حنا بتفاعل من متابعيها 
الذين وصفوا الفنان حداد بكلمات راقية، مســـتذكرين 
أبـــرز أعماله الفنية التي أثرت عليهم وال تزال محفورة 

في أذهانهم حتى يومنا هذا.

الصورة األولى للفنانة سامية 
الجزائري من صالون زهرة

هل ُيشارك محمد األحمد في 
الجزء الثالث من »للموت«؟

< قـــال النجم الســـوري محمد األحمـــد بطل الجزء 
الثانـــي من مسلســـل »للمـــوت« أنه إذا مـــا حصل على 
ســـيناريو ُمقنع فإنه ســـوف يقدم بدون شك جزء ثالث 
من المسلسل الذي عبر الجميع عن إعجباهم به، مؤكًدا 
أنـــه لن يتردد إذا ما وجد حضور قوي لمتطلبات تقديم 

جزء ثالث.
ورًدا على ســـؤال من المذيع إيلي نخلة، عبر برنامج 
»The Insider« بالعربـــي المذاع عبر تلفزيون دبي، قال 
محمـــد األحمد إن الشـــركة المنتجة للعمـــل، لن ُتقصر 
فـــي األمـــر إذا ما فكرت في المشـــاركة بجـــزء ثالث من 
المسلسل، بالطبع سوف تكون األمور مقنعة، وسيكون 
هناك تسلســـاًل مقنًعا لألحداث، وذلـــك رًدا على وجود 
نهاية توحي بـــأن الجزء الثاني هـــو األخير، عقب قفز 

أبطال العمل بالسيارة في البحر من ارتفاع عالي.

نادين الراسي: في هذه 

الحالة فقط سأتخلى عن 

اللون األسود

< فاجأت الفنانـــة اللبنانية نادين 
ومتابعيهـــا  الراســـي جمهورها 
عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي، 
حســـابها  عبـــر  األخيـــر  بظهورهـــا 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الرســـمي 
أطلت  »انســـتغرام«.حيث  االجتماعي 
علـــى متابعيهـــا بصـــورة باألبيـــض 
واألسود، ومرتدية زيًا باللون األسود 
أيضًا.وكتبـــت الراســـي فـــي تعليقها 
علـــى الصورة: »ســـأتوقف عن ارتداء 
اللون األســـود عندما يخترعون لونًا 
أغمق«.وتفاعـــل عدد كبير من متابعي 
نادين الراســـي مع الصـــورة وتمنوا 
لها أن تنعم بالهدوء والســـكينة وأن 
يمّن الله عليها بالصبر والسلوان بعد 
وفاة شـــقيقها. وكانت نادين الراسي 
حاولت أن تستعيد حياتها الطبيعية 
بعد وفاة شقيقها، وذلك بنشرها لعدد 
مـــن مقاطـــع الفيديـــو والقصص لها 

ولخطيبها في أماكن متعددة.

ليليا األطرش توجه رسالة 

مؤثرة إلى والدها: سر 

قوتي وسعادتي

الســـورية ليليا  النجمة  < وجهت 
األطرش، رســـالة مؤثرة إلـــى والدها 
الشـــخصي  حســـابها  عبـــر  وذلـــك 
علـــى انســـتغرام، ُمعبرة لـــه عن أنه 
ســـندها، وهو ســـر قوتها وسعادتها 
فـــي الدنيـــا. وقالت ليليا األطرش في 
رســـالتها لوالدها: »بابا حبيبي انت 
نقطة ضعفي و ســـر قوتـــي وصبري 
وســـعادتي ربـــي ما يحرمنـــي منك«، 
وتشـــارك النجمة ليليـــا األطرش في 
أحداث مسلســـل »الكـــرزون« والمقرر 
طرحه في موسم دراما رمضان 2023، 
برفقة عـــدد من النجوم على رأســـهم 
النجمـــة مواطنتهـــا مهـــا المصري، 
فراس إبراهيم، أسامة الروماني، وفاء 
موصللي، شكران مرتجى، علي كريم، 
عبير شمس الدين وآخرين، من تأليف 

مروان قاووق، وانتاج »افاميا«.
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للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

زاوية قائمة

010203

< فرحة العبي اليوفي بعد انتصارهم على امبولي برباعية، بهذا اإلنتصار يصعد يوفنتوس للمركز السابع برصيد 1٩ نقطة.

< أنش����غل الكثي����ر م����ن الهالليين 
بالحديث عن توثيق البطوالت وأصبحت 
بط����والت النص����ر ش����غلهم الش����اغل 
يحاولون التقليل دائمًا من تاريخ النصر 
ال����ذي اليختل����ف علي����ه أثن����ان فتاريخ 
النص����ر اليحجب بغرب����ال فرجاله هم 
من يكتبون تاريخه ولكن البعض اليريد 
ه����ذه الحقيقة ألن فريق����ة في حقبة من 
الزمن لم يكن له تواجد بس����بب سيطرة 
النص����ر وقوته ف����ي تلك الفت����رة عانى 
منه����ا فريقهم وبس����ببها يريدون أخفاء 
هذا الزمن النص����راوي الجميل فليس 
من المعقول أن تحجب عش����رون سنه 
من تاريخ رياضتنا بس����بب عدم تواجد 
بع����ض الفرق فإذا أردنا األنصاف البد 
كل فريق يتم توثيق بطوالتة منذ تأسيس 
األتحاد الس����عودي حتى نحقق العدالة 
فمن غي����ر المعقول أرضاء المتعصبون 
ويتم طم����س تاريخ األندي����ة لذلك على 
األتحاد السعودي توثيق بطوالت األندية 
من باب العدل وإنهاء هذا الجدل الدائم 
ال����ذي جعل من البع����ض يترك بطوالته 
ويتحدث بشكل دائم عن بطوالت النصر 
الذي أعتبرها مؤلمة للمتعصبون ومهما 
حاول هؤالء س����تبقى بط����والت النصر 
حرة نقية في قلب كل عاشق نصراوي 
وس����يقاتل النصراوي م����ن أجل حفظ 
تاريخ����ه رغمًا عن أنف كل من تس����ول 
له نفسة التقليل من تاريخ أعظم األندية 
السعودية ومشرف رياضتها السعودية 

وقفة 
يحاول البعض زرع فكرة أنقس����ام 
العاش����ق  دع����م  وم����ع  النصراويي����ن 
النصراوي فش����لت محاوالتهم بتكاتف 
النصراويين واستقرار ناديهم  أصبح 

يقلقهم 
خاتمة 

للنصر بقية 

< دورينا  وكل الصفقات تدل على 
الدفاع : …

* التنظيم الدفاعي العالي والبحث 
عن  القوة الدفاعية  األفضل ان اخرج 

متعادال وليس مهزوما.
* يب���دوا ان المدربي���ن في دورينا 

يريدون البقاء طويال.
* ل���م نش���اهد اختراع���ات وخطط 
وهمي���ة ال���كل مترق���ب وخائ���ف من 

الخسارة.
* من خالل الصفقات الى حد اآلن 
على األقل لم نشاهد من يفكر بالخطط 
الهجومي���ة او الهج���وم الكلي فقط ،او 
صفقات المتعة والفن والس���تعراض؟ 
او صفقات االستحواذ والسيطرة على 

المباراة 
* يفكرون بأنهم س���يندمون كثيرا 

عند الخسارة؟ 
* يب���دوا ان كل الف���رق تتجه الى 

الدفاع والبناء الدفاعي.
* ل���ن نعط���ى المناف���س فرص���ة 
للتسجيل سنلدغه بهجمة مرتدة ونفوز؟ 
الهجم���ات  تكتي���ك  سنش���اهد   *

المرتدة بشكل متكرر.
* السرعة ثم السرعة في الهجوم، 
ويقابلها كل السرعة في العودة للدفاع.
* من خالل الجوالت السبع االولى 

لم نشاهد نتائج قياسية كالعادة؟ 
* أظه���رت التعاقدات طابع المعدل 

البدني القوى جدا.
* والالعبي���ن أصحاب الس���رعات 
العالي���ة وبينه���م هدافين م���ن ارباع 

الفرص لبعض الفرق. 
* لكن هل فرقنا ومدربيهم يعلمون 

ماهي الهجمة المرتدة وماذا تحتاج.
* ه���ل العبينا الس���عوديين لديهم 
وعي فني وتكتيك يستطعون به تطبيق 

هذه األفكار بجودة عالية.

فواز الرويلي   عبدالرحمن الحميدي

< سان جيرمان يعزز صدارته بثالثية..

@_F_ff @hamidi5a

@AHMEDALYAMI2@motabalawwd@FahadAlansari11
فهد األنصاريمتعب العوادأحمد اليامي

{ ماج���د أحم���د عبدالله الذي كس���َر كلَّ األرقام )معادلة( 
كرويَّة يس���تحيل كس���ُرها ! و )قيمة( إنسانيَّة يصعب تكراُرها 
ياضيات ِلتصبح  ���َر قانون الرِّ ياضة الذي غيَّ ! ماجد قانون الرِّ

التسعة قبَل الواحد !.

} بتال القوس يرفع س���قف الشفافية في السؤال: ولكن لم 
يجد »الجواب«.. بتال يحفظ لالعالم الرياضي هيبته وحضوره 
وقوته بالموضوعية والمنطقية. وغيره في صراع مع الجماهير 

واألندية.. 

{ نادي القادس���ية هو بيتي وس���أظل داعما لألصفر في 
كل وقت.. كل الشكر لهذا الصرح الكبير على كل ماقدمه لي 
وكل الش���كر لجميع مجال���س االدارات التي مّرت علي طوال 
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