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البليهي: ال جديد 
خبصوص تعاقدي 

الكأس - حسن آل قريش

< نفى مدافع الهالل علي البليهي توقيعه أي عقد 
يمدد فترة بقاءه مع الفريق األزرق والذي ينتهي مع 

الهالل بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع ألي ناد 
في يناير المقبل . 

وارتبط الالعب بأخبار تفيد باالنتقال ألندية النصر 
واالتحاد مع فشل الهالل في التوصل التفاق معه حتى 

اآلن. 
من جانبه قال البليهي أن إدارة ناديه اجتمعت معه 
بعد مباراة الطائي الماضية، ضمن منافسات دوري 
روشن السعودي من أجل مناقشة تجديد عقده الذي 
ينتهي مع ختام الموسم الجاري، وتابع: اجتمعنا من 
دون حضور وكيل أعمالي ولم نتفق على المبلغ ومدة 

العقد الجديد، واليوجد أي اتفاق مبدئي حتى اآلن 
بيني وبين الهالل.

علي البليهي. ) الكأس ( 

بيشة وجبدارة..
يف الصدارة

الكأس- محمد العمودي 

< واصل نادي بيشة تفوقه وتمسكه بصدارة 
دوري الدرجة الثانية، وتحقيقه لالنتصار السادس 

على التوالي، رافعا رصيده إلى 18 نقطة، بعد فوزه 
يوم أمس »الجمعة« على ضيفه نادي النعيرية بهدفين 

مقابل الشيء ،وذلك على ملعب جامعة بيشة، وسط 
حضور جماهيري غفير.

ُسجلت أهداف اللقاء على مدار الشوطين، حيث 
سجل الالعب عايض الشهراني الهدف األول ،بينما 

سجل الالعب محمد البيشي هدف فريقه الثاني.
و سيطر نادي بيشة على أغلب فترات المباراة، 
وأضاع العديد من الفرص المحققة للتسجيل، في 

حين سنحت فرصة خطيرة لفريق النعيرية في الوقت 
الضائع من الشوط الثاني، مرت بجوار القائم، ليطلق 

بعدها حكم اللقاء، نهاية المباراة بفوز مستحق 
لنادي بيشة، واستمراره في صدارة مجموعته لدوري 

الدرجة الثانية.
ويأتي هذا الفوز المهم رغم النقص العددي في 

صفوف نادي بيشة، من الالعبين األجانب والمحليين 
، وهي فرصة كبيرة لمدرب الفريق لتدوير المراكز 

بين الالعبين، من أجل خلق روح التنافس بينهم لبذل 
الجهد والعطاء لتحقيق الطموحات والتطلعات.   
من جانبه هنأ رئيس نادي بيشة حسن محمد 

الصعيري، 
الجهازين الفني واإلداري والالعبين والداعمين 

والجماهير، بهذا الفوز والصدارة المستحقة. 
كما قدم شكره وتقديره للجماهير الوفية، على 

حضورها ومساندتها لفريقها ،منذ انطالقة الدوري 
وحتى اآلن، وتشجيعها طيلة أوقات المباراة، وبث 

الحماس ودعم ومؤازرة نجوم الفريق، نحو الحصول 
على البطولة والصعود بمشيئة الله.

فرحة العيب بيشة بالفوز والصدارة. ) الكأس ( 

الكأس - أبو ظبي

< واصل المنتخب الوطني مساء أمس الجمعة 
تدريباته في معســـكره المقام حالًيا في أبوظبي 
عاصمـــة دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة، ضمن 
المرحلـــة الثالثة مـــن البرنامج اإلعـــدادي لكأس 
العالـــم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شـــهر 

نوفمبر المقبل.
ويســـتعد »األخضر« لخوض وديته الثالثة في 
المرحلة الثالثة أمـــام منتخب هندوراس بعد غٍد 

األحد على استاد آل نهيان- أبوظبي.
ميدانًيـــا، أجـــرى العبـــو »األخضـــر« حصتهم 
التدريبيـــة علـــى »ملعـــب قصر اإلمـــارات« تحت 
إشـــراف المدير الفنـــي »إيرڤي رينـــارد«، بدأت 
الحصـــة التدريبيـــة بتمارين اإلحمـــاء ثم تمرين 
التمريـــر قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم 

الحصة التدريبية بتمارين اإلطالة.
ويواصل«األخضر« اليوم الســـبت استعداداته 
بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساًء بتوقيت 

السعودية على »ملعب قصر االمارات«.

الكأس - حسن آل قريش
 

أعلن نادي الهالل مساء الجمعة، مواعيد أربعة 
مباريات مقرر أن يخوضها الفريق خالل معسكره 

اإلعدادي بمقر النادي. 
ويخوض الهالل معسكًرا داخلًيا بداية من يوم 

السبت الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل، 
يتخلله أربعة مواجهات ودية، خالل فترة توقف 

منافسات الدوري، استعدادا لكأس العالم، 
وسيكون وديات الفريق على النحو التالي: الهالل 

والشرق يوم الجمعة الخامس والعشرون من شهر 
نوفمبر 2022. الهالل والعدالة يوم الثالثاء التاسع 

والعشرون من شهر نوفمبر 2022 ،الهالل وأبها 
يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر 2022، الهالل 
ونيوكاسل اإلنجليزي يوم الثامن من شهر ديسمبر 

.2022

من إعداد األخضر للمونديال. ) الكأس ( 

اهلالل خيوض معسكًرا داخلًيا خالل فرتة التوقف. ) الكأس ( 

األخضر يواصل اإلستعداد 
هلندوراس وديًا قبل كأس العامل

4 وديات جتهز اهلالل يف الفرتة املقبلة
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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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طموح االنتصار 
الرابع بني النجمة 

ووج والكوكب 
يالقي الصفا 

 
< يســـتقبل الفريق األول لكـــرة القدم 
بنـــادي النجمـــة خصمـــه وج على ملعب 
إدارة التعليـــم بعنيـــزة ضمـــن مباريات 
الجولـــة السادســـة لحســـاب المجموعة 
الثانيـــة مـــن منافســـات دوري الدرجـــة 
الثانية لكرة القدم 2022/202٣ ، ويسعى 
النجمـــة لالنتصـــار الرابـــع واالرتقـــاء 
للمركز الثانـــي ، ويملك النجمة 12 نقطة 
فـــي المركـــز الثالـــث ، ويفتقـــد لخدمات 
محمد الفريدي وســـلطان شميالن اللذين 
يواصالن البرنامج العالجي وسيلتحقان 
االســـبوع  مطلع  الجماعية  بالتدريبـــات 

القادم .
ويأمل ضيفه وج ايضـــًا تحقيق الفوز 
الرابـــع والوصول للنقطـــة 12 ، وانتصر 
وج فـــي الموســـم الماضي ذهابـــًا 0/1 ، 

وتغلب النجمة في االياب 1/2 .
ويحل الصفـــا ضيفًا على الكوكب على 
ملعب نادي الشعلة بالخرج ٣:10 عصرًا 
، وحصد الصفا 9 نقاط من فوزين وثالث 
تعادالت ، ويتقـــدم الكوكب عليه برصيد 
10 نقاط ، وتفوق الصفا بثالثية في آخر 
لقاء جمع الفريقان 2019 في بطولة كأس 

خادم الحرمين الشريفين .

جانب من تدريبات النجمة. ) الكأس ( 

< حافظ الفريق األول لكرة القدم بنادي بيشة 
على صدارة المجموعة الثانية ضمن منافسات 
دوري الدرجة الثانية 2022/202٣ بعد تحقيقه 
الفوز السادس على التوالي بتفوقه على خصمه 
النعيريـــة 0/2 ، فـــي المباراة التـــي احتضنها 

ملعب جامعة بيشة .
واحرز أهداف بيشة عايض الشهراني ومحمد 
البيشي في الشـــوط األول ، ورفع بيشة رصيده 
إلـــى 1٨ نقطـــة وتجمد رصيـــد النعيرية عند 9 

نقاط .
وخطـــف الشـــرق فـــوزه األول فـــي الثوانـــي 
األخيرة من مواجهته أمام ضيفه الجيل ، وتقدم 
محمد المســـلم للجيل في الدقيقة 22 ، وبعدها 
بدقيقتين عادل النتيجة محمد ســـالم للشرق ثم 
أضـــاف الهدف الثاني فـــي الدقيقة ٣7 ، واحرز 
حمزة كودالي التعـــادل للجيل في الدقيقة ٦2 ، 
وقبل أن يطلق الحكـــم محمد االحمري صافرته 

بنهايـــة المباراة خطف فهد المنيف هدف الفوز 
بالدقيقة 9٣ معلنًا فوز الشرق في أولى مباريات 
الموســـم بالجولـــة السادســـة ليصـــل للنقطة 

الخامسة ، وظل الجيل عند النقطة التاسعة. 
وتغلـــب الزلفي علـــى ضيفه الوشـــم بثالثية 
نظيفـــه اوصلتـــه للنقطة الســـابعة ، وتعد هذه 
الخســـارة الرابعة للوشـــم وبرصيـــده نقطتين 
جعلتـــه بالمركز ماقبل األخيـــر ، ومازال المركز 
األخير مســـجاًل بإســـم نادي الريـــان بعد تلقيه 
الخسارة الخامسة على يد الشعيب 0/1 حملت 
توقيع الالعب ســـيلفا فـــي الدقيقة 7٣ ، وتعادل 
الروضة واالنصار 2/2 في االحساء ، كما تعادل 
الصقـــور وســـاجر ســـلبيًا ، واقيمـــت مواجهة 
وحيدة لحساب المجموعة االولى انتهت سلبية 
بين عرعـــر والدرعيـــة ، ورفض عرعـــر صدارة 
المجموعة ولو مؤقتًا قبل اســـتكمال المباريات 

السبت 29 أكتوبر.

أمحد الدواغ العب بيشة يف منافسة على الكرة مع العب النعريية. ) الكأس ( 

حممد الدوسري حيتفل بهدفه يف اجلولة السابقة. ) الكأس ( 

بيشة يغرد خارج السرب بالفوز 
السادس وعرعر يرفض الصدارة 

إعداد - اسكندر الصادق دوري الثانية

< تســـتكمل اليوم الســـبت 29 
اكتوبر مباريات الجولة السادســـة 
من منافسات دوري الدرجة الثانية 
القدم 2022/202٣ لحســـاب  لكرة 
المجموعة االولـــى ، وتجمع أولى 
المســـتضيف  بيـــن  المواجهـــات 
الترجي وضيفه الســـد على ملعب 
مدينة األمير نايـــف بن عبدالعزيز 
٣:00 عصرًا  بالقطيـــف  الرياضية 
، ويدخل الترجي اللقاء متســـلحًا 
والجمهـــور  األرض  بعاملـــي 
لمواصلـــة الصـــدارة حيـــث حقق 
4 انتصارات وخســـر لقـــاء وحيد 
جعلـــه بالمركـــز األول برصيد 12 
نقطة ، فيما يدخل السد المواجهة 
لتحقيق الفوز الثالث ورفع رصيده 
إلـــى 11 نقطـــة والمنافســـة على 

المراكز األولى. 
ويســـتقبل التقـــدم علـــى ملعبه 
بالمذنـــب خصمـــه الصقـــر  20:٣ 
عصـــرًا ، ويتطلـــع التقـــدم للفوز 

الثالث وقد يصل للصدارة في حال 
خســـارة الترجي ، وعلـــى الجانب 
اآلخر يســـعى الصقر للظفر بنقاط 
المباراة ورفع رصيده إلى 10 نقاط 
والتقدم على منافســـه ، ولم يخسر 

الفريقان خالل 5 جوالت مضت .
البكيرية علـــى ملعبه  ويواجـــه 
نظيره حطين ٣:25عصرًا ، ويملك 
البكيريه 9 نقاط ، وفي رصيد حطين 
5 نقاط والذي أقال مدربه المصري 
محمد إسماعيل بعد تراجع نتائج 
الفريق وعينت الوطني احمد قدري 
ويلعب القـــوس مع جرش ٣:٣5 
في الخرمـــة ، ويواجـــه قلوه على 
ملعبـــه ضيفه طويق ٣:40 عصرًا ، 
ويحل الجندل ضيفًا على االنتصار 
الذي خســـر جميـــع مبارياته عند 
٣:45 عصـــرًا ، وتختتم مواجهات 
المجموعـــة األولـــى بلقـــاء يجمع 
ملعـــب  علـــى  واللـــواء  النهضـــة 

النهضة بالدمام 7 مساء .

 الرتجي يتأهب للسد ومواصلة الصدارة 
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اِريخ َواْلَمْجد ُيْكُتُب َكَما َيِجُب ة . . . التَّ رَّ الدُّ
<   كانـــت وســـتظل بـــإذن 

الرائدة  الغالية  الله مملكتنـــا 

فكـــرة  للجميـــع،  الملهمـــة  و 

مبتكرة وغير تقليدية ســـبقت 

الـــكل عالمًيـــا وعربًيـــا، دورة 

األلعاب الســـعودية هي الحلم 

فـــي حينه  الصائب  والقـــرار 

الرياضة  تأخد  ووقته، خطوة 

الســـعودية للعالمية بأسبقية 

تاريخية بمشـــاركة 200 نادي 

يمثلهم ٦000 رياضي و 2000 

إداري و فني، عمل عظيم يعبر 

عـــن أصالة وعراقـــة الرياضة 

في وطننا الحبيب.

ما يزيد هذه النسخة األولى 

مـــن دورة األلعاب الســـعودية 

قيمـــة وأهمية رعاية ســـيدي 

خادم الحرمين الشريفين الملك 

ســـلمان بن عبدالعزيز حفظه 

الله للفعاليات والمنافســـات ، 

شـــرف كبير ال يضاهيه شرف 

أن يلعب ويتبارى الرياضي 

رعاية  تحمـــل  مناســـبة  في 

كريمة من جاللته.

 

دورة  تضمهـــا  لعبـــة   45

فـــي  الســـعودية  األلعـــاب 

نســـختها األولى ، عدد كبير 

وضخم يـــدل علـــى مواهب 

فـــي بالدنا ســـتعمل  كبيرة 

الـــدورة على ثقلهـــا وتعزيز 

ثقـــة الالعبين في أنفســـهم 

األلعاب  لـــدورة  وإعدادهـــم 

األولمبية القادمة في باريس.

ختاًما

القيادة  بهـــذه  محظوظون 

الرشيدة التي تنقلنا للعالمية 

في شتى المجاالت ومناحي 

قادتنا  اللـــه  الحيـــاة، حفظ 

ووطنا الحبيب

٨ يوليو )متوز( 2022مالجمعة
املوافق 9 ذو احلجة 144٣ هـ/ العدد 1422
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عبداهلل الينبعاوي _الرياض

< وجه وزير الرياضة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيز بـــن تركي 
الفيصل، كلمة لجميع المشـــاركين في 
أول نســـخة لدورة األلعاب السعودية. 
وقـــال الفيصـــل : خالل حفـــل افتتاح 

دورة األلعـــاب الســـعودية:” هنا أقول 
لكل المشاركين هذه الدورة تتويج لكم 
وفرصة إلطـــالق مواهبكم”. وأضاف:” 
واصنعـــوا  بالمنافســـة  اســـتمتعوا 
تميزكـــم وطوقـــوا أعناقكـــم بالذهب، 
واكتبوا للتاريخ نجاحكم في صفحات 
ال تنســـى بفضل قيادة عظيمة وملهمة 

لنا جميًعا.

الكأس – عبداهلل الينبعاوي

< تحـــت رعايـــة خـــادم الحرمين 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
-حفظـــه  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز 
اللـــه-، ونيابة عن صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء “حفظـــه اللـــه” 

تشـــرف صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
آل ســـعود أميـــر منطقـــة الرياض 
حفل افتتاح النسخة األولى لدورة 
األلعـــاب الســـعودية األولى ،كأكبر 
حـــدث رياضـــي وطنـــي الول مرة 
يقـــام بالمملكة بمشـــاركة أكثر من 
٦000 رياضي و2000 مشـــرف فّني 
وإداري، وذلـــك على اســـتاد الملك 

فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ولدى وصول ســـموه مقر الحفل 
كان في اســـتقباله صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الرياضـــة رئيس  الفيصـــل وزيـــر 
والبارالمبيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الســـعودية رئيـــس اللجنـــة العليا 
المنظمة لدورة األلعاب السعودية.

وشـــهد حفـــل االفتتـــاح حضور 
العديد من الشـــخصيات من خارج 
المملكة بدعوة من اللجنة االولمبية 

.. حيث  الســـعودية  والبارالمبيـــة 
شـــهدت المنصة الرئيســـة تواجد 
عدد كبير من الشخصيات الرياضية 
واإلعالميـــة من المملكـــة والخليج 
ومختلف الدول العربية . وكان حفل 
االفتتاح بدا بدخول طابور العرض 
للفرق المشـــاركة من جميع مناطق 
المملكة الثالثة عشر باالضافة الى 
الهواة تحت مظلة اللجنة االولمبية 

والبارالمبية السعودية.

الفيصل:استمتعوا 
باملنافسة وأصنعوا متيزكم 

وطوقوا أعناقكم بالذهب

برعاية خادم احلرمني الشريفني 

أمري الرياض يفتتح دورة األلعاب 
السعودية بنسختها األوىل
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حسين أبوتاكي – الكأس

< تواصلـــت منافســـات كـــرة اليـــد بـــدورة األلعـــاب 
الســـعودية يوم األمس. حيث تغلـــب الخليج على الهدى 

بنتيجة 25-24 في مباراة تنافسية ومثيرة كان قد انتهى 
شـــوطها األول بتقدم الهدى 14-1٣. وشـــهد اللقاء طرد 
البحريني حسين الصياد في الدقيقة التاسعة من الشوط 
الثانـــي. فيما تعادل الزلفي مع الروضـــة 25-25 بعد ان 

كان الروضـــة متقدمًا في الشـــوط األول 15-10 واألقرب 
للفوز حتى الثواني األخيـــرة التي نجح فيها الزلفي في 
تعديل النتيجـــة. وألغيت مباراة مضر مـــع حراء نتيجة 

إلنسحاب األخير وبالتالي تم اعتماد فوز مضر 0-12.

اخلليج جيتاز اهلدى بصعوبة.. وحراء ينسحب أمام مضر

سر انسحاب حراء من 
المشاركة في منافسات 

كرة اليد
حسين أبوتاكي - الكأس

< تفاجئ المتابعون لمنافســـات كرة اليد بدورة 
األلعاب الســـعودية وبينما كانوا يترقبوا انطالقة 
مباراة مضر وحراء عند التاسعة من صباح األمس 
أن المباراة قد ألغيت نتيجة النســـحاب نادي حراء 

من اللقاء والبطولة.
وتواصلت )الكأس( مع رئيس نادي حراء األستاذ 
خالد الهندي لالستفســـار عن ســـبب االنســـحاب 
حيث أفاد أن االنســـحاب كان لظـــروف خارجة عن 
اإلرادة تمثلت في عدم موافقة مقرات عمل الالعبين 
تفريغهم للمشـــاركة فـــي البطولة لكـــون غالبيتهم 

منتسبين للقطاع العسكري. 
كمـــا أضاف الهندي أن الفريق حاول المشـــاركة 
بالعبين مـــن فئة الشـــباب إال أن ازدحـــام المطار 
تســـبب في فـــوات الرحلة ولم يتمكنـــوا من توفير 
حجـــوزات بديلـــة نظرًا لضيـــق الوقـــت وبالتالي 

اضطروا لالنسحاب من البطولة.
يذكـــر أن نادي حراء كان يفترض أن يشـــارك في 
المجموعة الثالثة إلى جانب أندية مضر والروضة 

والزلفي.

رئيس نادي حراء. )الكأس(
نسرين علي. )الكأس(

جانب من مشاركة األندية. )الكأس(

الرّباعة نسرين علي حتصد امليدالية 
الذهبية بـدورة األلعاب السعودية

الكأس – فايز األسمري

< حققت الرباعة نسرين علي، العبة نادي حراء، مساء امس الجمعة، 
الميدالية الذهبية في منافسات رفع األثقال وزن 59 كجم بدورة األلعاب 

السعودية.
وفازت نسرين علي بالميدالية الذهبية، متفوقة على الرباعة العنود 
الشـــهري صاحبة الميداليـــة الفضية، وفاطمة الخواهـــر التي اكتفت 

بالميدالية البرونزية.
وانطلقت صباح أمس منافسات دورة األلعاب السعودية 2022، أكبر 
حدث رياضـــي وطني في تاريخ المملكة، والتي تســـتضيف العاصمة 
الريـــاض منافســـاتها حتى يـــوم 7 نوفمبـــر المقبل، فـــي 20 موقعًا ، 
بمشـــاركة أكثر من ٦000 رياضي و2000 مشـــرف فّني وإداري يمّثلون 
أكثر من 200 ناٍد من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة 

فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

منتظر آل هالل – الكاس

< تنطلـــق يـــوم الســـبت مباريات الرجـــال لكرة 
الطائرة بدورة االلعاب الســـعودية بنسختها االولى 
بالعاصمـــة الريـــاض وذلك بالفترة من من الســـابع 
والعشرين من شـــهر أكتوبر الجاري وحتى السابع 
من نوفمبـــر للعام 2022. وقســـمت اللجنة المنظمة 
للبطولـــة الفرق الثمانية المشـــاركة الى مجموعتين 
ضمـــت المجموعة االولـــى كل من نـــادي ) االهلي ، 

الفيصلـــي ، االتحاد ، ابهـــا ( فيما ضمت المجموعة 
الثاني أندية ) الهالل ، الترجي ، االبتسام ، النصر (

وســـتحتضن صالة الهيئة العامة للرياضة جميع 
مباريـــات البطولـــة والتي ســـتبدأ بمواجهة النادي 
األهلـــي وأبها عند الثالثة عصرا تليها عند الســـاعة 

الخامسة مواجهة الهالل والنصر.
يذكـــر بأنه اعتذر عن المشـــاركة في دورة األلعاب 
أربعة أندية وهم كل من نادي ضمك ونادي والوحدة 

ونادي اليرموك ونادي والخليج.

مثانية أندية تشارك يف منافسات الطائرة



9 العاب مختلفة
a l  k a s . c om

فاضل النمر. )الكأس(

احمد القضماني. )الكأس(

ناصر الدغيثر . )الكأس(
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الكأس – حسن آل قريش

< قـــال رئيـــس االتحاد الســـعودي 
واإلتحـــاد العربـــي لكرة اليد األســـتاذ 
فاضل النمر أن تنظيـــم المملكة لدورة 
األلعاب السعودية بهذا التنظيم الرائع 
يؤكد مرة أخرى ان المملكة قادرة على 
تنظيم بطوالت أكبر وفي كل المجاالت.

وأوضـــح النمـــر من خـــالل حديثه إلى 

صحيفة الـــكأس الرياضيـــة أن وجود 
رؤســـاء إتحادات إقليميـــة ودولية في 
حفل اإلفتتاح من خالل حديثهم اجمعوا 
على أن المملكة قادرة على اســـتضافة 
االولومبيـــاد العالمي ليـــس اولميبياد 

سعودية.
وأختتـــم النمر ان هـــذا النجاح هو 
يأتي ثمرة لإلهتمـــام الذي أولته قيادة 

المملكة بالرياضة والرياضيين.

فاضل النمر : إمجاع دويل 
على حفل االفتتاح

ناصر الدغيثر: هذا 
االهتمام يفرحنا كرياضيين

الكأس – حسن آل قريش

< قـــال األســـتاذ ناصـــر الدغيثر رئيـــس اإلتحاد 
السعودي للخماسي الحديث ان افتتاح دورة األلعاب 
الســـعودية كان جميـــال ورائعا من ناحيـــة التنظيم 

والحضور المميز للضيوف وكل شيء.
وقـــال رئيس االتحاد من خالل حديثه إلى صحيفة 
الـــكأس الرياضية أن هذا اإلفتتـــاح يعكس االهتمام 
الذي توليه قيادة المملكة الرشـــيدة بالرياضة بداية 
مـــن جاللة الملك ســـلمان بن عبد العزيز وســـمو لي 
العهد محمد بن ســـلمان وسمو األمير عبد العزيز بن 

تركي الفيصل وزير الرياضة ونائب سموه.
واوضح أن هذا أمر يفـــرح الكل وأن هذه البطولة 
هـــي بداية لفجر جديدة للرياضة في المملكة العربية 

السعودية.

الكأس – حسن آل قريش

< قـــال احمـــد القضمانـــي رئيـــس االتحاد 
الســـعودي للسباحة ان انطالقة النسخة األولى 
من دورة األلعاب السعودية هي بمثابة انطالقة 
عصـــر جديـــدة للرياضة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية. وقال القضماني من خالل حديثه إلى 

صحيفة الكأس الرياضية أنه تمنى بأن يعود به 
الزمن ويكون شابا حتى يشارك في هذه الدورة.

وقال هنيئا للســـعودية بســـمو األمير محمد 
بن ســـلمان ورؤية المملكة 20٣0 التي أوصلت 
المملكة حتى اآلن إلى العالمية وأكد أنه ســـعيد 
بـــأن يكون يرى أول بطولـــة رياضية عالمية في 

الوطن.

أمحد القضماني: هنيًئا للمملكة 
بسمو األمري ورؤية 2030
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علي الغفيلي. )الكأس(
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الكأس – حسن آل قريش

< قالـــت المهندســـة نـــورا ســـليمان أن حفل 
افتتاح دورة األلعاب الســـعودية كان من الشباب 
الســـعودي إلى الشـــباب الســـعودي اي صناعة 
ســـعودية خالصة، كما أن جلوســـهم في وســـط 
الملعب من أجل الشباب المشاركين لتكريمهم هو 
أمر لم يحدث من قبل وهذا يســـلط الضوء عليهم 

وعلى مواهبهم.
وقالـــت نورا من خـــالل حديثها إلـــى صحيفة 
الكأس الرياضية أن الحفـــل كان مرتًبا والتنظيم 
كان مثالًيـــا واالضاءة شـــيء خيالي والســـاوند 

سيستم أيضا ممتاز فكل شيء كان مبهًرا.
وأضافت نشكر وزارة الرياضة على هذا الجهد 
الكبيـــر بدورة األلعـــاب الســـعودية والتي كانت 

جهودهم متكاتفة من أجل انجاح هذا الحفل.

نورا سليمان : اإلفتتاح من الشباب 
السعودي إىل الشباب السعودي

ميال الزهراني: 
األجواء رائعة
الكأس – حسن آل قريش

< قالت األســـتاذة ميال الزهراني أن افتتاح 
دورة األلعاب الســـعودية أن كل شئ كان رائعا 
عالمي.وقالـــت  وبمســـتوى  عظيـــم  اإلفتتـــاح 
الزهراني من خالل حديثها إلى صحيفة الكأس 
الرياضيـــة أن المملكة اآلن تزيـــد من اهتمامها 
بالرياضـــة والرياضييـــن بدليل هـــذا اإلفتتاح 
الكبيـــر والعالمي لدورة األلعاب في نســـختها 

األولى .
وأختتمت حديثها بأن المملكة كانت بحاجة 
إلـــى مثل هذا االهتمـــام واآلن وجدته من خالل 

أعلى الهرم في المملكة.

 خليل البلوشي: 
دورة األلعاب 

فرصة الكتشاف 
مواهب جديدة

الكأس – حسن آل قريش

< قـــال المعلـــق الرياضي العماني 
خليـــل البلوشـــي أنـــه ســـعيد جـــدا 
بالتواجـــد فـــي حفـــل افتتـــاح دورة 
األلعاب الســـعودية فـــي العام 2022، 
وقـــال معلق قنـــوات بي أن ســـبورت 
الرياضية من خالل حديثه إلى صحيفة 
الـــكأس الرياضيـــة أن هـــذه البطولة 
بمثابة عرس رياضي لكل الرياضيين 
فـــي المملكة العربية الســـعودية وكل 

الرياضيين في الخليج.
وذلك من خالل وجود أكثر من ستة 
اآلالف رياضـــي و24 لعبـــة مؤكدا ان 
هذا العـــدد الكبيـــر والجوائز المالية 
الضخمة سوف تتيح الفرصة إلكتشاف 
مواهـــب جديدة مما يســـاعد المملكة 
في التواجـــد في منصات التتويج في 

مختلف البطوالت الرياضية.

 على الغفيلي: دورة 
األلعاب قفزة جديدة للرياضة 

السعودية
الكأس – حسن آل قريش

< قال اإلعالمي علي الغفيلي أنه تشـــرف بحمل الشعلة 
التـــي جابـــت كل مناطق المملكـــة ورأت النـــور في حفل 
اإلفتتاح وســـوف تســـتمر حتى الســـابع من شهر فبراير 
القـــادم، متمنيًا أن تكون دورة األلعـــاب الرياضية فاتحة 
خير على الرياضة الســـعودية والمنطقة العربية بشـــكل 

عام.
وأكـــد الغفيلي من خـــالل حديثه إلـــى صحيفة الكأس 
الرياضيـــة أن الرياضة في المملكة أصبحت من قفزة إلى 
أخـــرى وهذه فقزة يجب أن يشـــارك فيهـــا الجميع بحيث  

يكون للكل  دور فيها.

خلف ملفي: افتتاح فخيم 
يضاهي البطوالت العالمية

الكأس – حسن آل قريش

< أكد األستاذ خلف ملفي أن حفل افتتاح دورة األلعاب السعودية 
جاء مثالي وممتاز ومنظم بشكل جميل جدا ، مشيرا إلى أنه حضر 
عـــددا من الـــدورات االولمبية لكـــن هذا اإلفتتـــاح يضاهي كل تلك 

الدورات.
وأكـــد خلف من خالل حديثه إلى صحيفة الـــكأس الرياضية أنه 
ســـعيد جدًا بالتواجد اإلعالمي من داخل وخـــارج المملكة، مؤكدا 
ان وجـــود زمالء المهنة في البطولة لـــه اثر٦ طيب جدًا لعكس هذا 

االهتمام.
وأختتـــم حديثـــه بـــأن هناك لفتـــة بارعة وهـــي رد الوفـــاء لكل 
الرياضيين السابقين الذين كان لهم باع كبير في نشأة وتطور هذه 

األلعاب متمنيًا أن تكون الدورة ناجحة بكل المقاييس.
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قصة جناح فريدة 
الكأس - حسين القالف 

< بدات مسيرتها الرياضية على 
خطى والدها في لعبة التايكوندو 
بارعة  تكون  ان  الممكن  من  وكان 
مرموقًا  مدربًا  والدها  كون  فيها 
في ذات اللعبه وسبق له أن خرج 
المحليه  الحواجز  تخطو  ابطااًل 
ليقارعو  والــقــاريــة  واإلقليمية 
عليهم  ويتفوقون  العالم  ابطال 
تمثل  فهي  اليوم  بطلتنا  وامــا   ،
قصة نجاح رياضي فريد من نوعه 
، فبالرغم من تفوقها الملحوظ في 

كانت  والتي  التايكوندو  لكعبة 
تمارسها قبل اربعة شهور ها هي 
ذهبية  ميدالية  اول  تحقق  اليوم 
في دورة األلعاب السعوديه االولى 
من  وبتنافس شرس  الرياض  في 
السعوديات  البطالت  من  العديد 

فخطفت نجمتنا النجومية منهم.
الخواهر  رحــة  إنها  نعم 
العبة رفع االثقال في نادي 
لــم تتدرب  الــنــور والــتــي 
من  اال  اللعبة  هــذه  على 
فترة قصيرة لكن جديتها 
وتكوينها  وإنضباطها 

الرياضي كونها من أسرة رياضية 
هذه  غمار  تخوض  بان  ساعدها 
للجميع  لتثبت  الصعبة  اللعبة 
علو كعبها في اي مجال رياضي 
، وساعدها في ذلك وجود مدرب 
األولــومــبــي  البطل  وهــو  قــديــر 

مدرب  القيصوم  عباس 
في  األثــقــال  لعبة 
ــــادي الـــنـــور ،  ن
ـــذي قـــال بــان  ال
ــي  ــاق رحــمــة وب
زميالتها يقدمون 

للتحدي  نــمــوذجــًا 

الوجود  إثبات  في  والمثابرة 
حداثتها  من  بالرغم  اللعبة  في 
النور  نــادي  وفــي  المملكة  في 
في  ونحن   ، تحديدًا  للسيدات 
لتقديم  بجد  نعمل  النور  نادي 
األبطال ، وإن شاء الله 
ستكون هذه البداية 
سننطلق  الـــتـــي 
لتحقيق  مــنــهــا 
المحلية  األمـــال 
والدولية إن شاء 

الله.

دموع الفرحة كانت حاضرة في عيون رحمه. )الكأس(

رحمة وماريا. )الكأس(المدرب األولومبي بين بطالت النور رحمه الخواهر بالذهب و ماريا السيهاتي بالفضه. )الكأس(
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< ُينصح المواطنون والمقيمون 
بتوخي الحذر عند السفر إلى وجهات 

دولية مع مراعاة حالة التطعيم الخاصة 
بهم ومدى انتشار فيروس كوفيد-19 في 

بلد الوصول. 
سياسات عامة:

تقع على المسافرين مسؤولية معرفة 
أي تغييرات تطرأ على سياسة السفر 
والعودة من خالل المصادر والمواقع 

الرسمية قبل التخطيط للسفر إلى دولة 
قطر.

على المسافرين االلتزام باإلجراءات 
المعمول بها في دولة قطر للحد من 

انتشار فيروس كوفيد-19 في جميع 
األوقات.

لم يعد الحجر الصحي إلزاميًا لجميع 
المسافرين القادمين من الخارج، ومع 

ذلك، يتعين على المسافرين الذين تثبت 
إصابتهم بكوفيد-19 بعد وصولهم إلى 

دولة قطر الخضوع إلجراءات العزل 
الصحي وفقًا لالجراءات المتبعة بدولة 

قطر.
لم يعد إلزاميًا على المواطنين 

والمقيمين في دولة قطر  إجراء اختبار 
المستضد السريع )RAT( عند الوصول 

إلى دولة قطر.
لم يعد إلزاميًا على الزائرين إحضار 

شهادة اختبار تفاعل البوليمراز 
المتسلسل )PCR( او شهادة اختبار 

المستضد السريع )RAT( بنتيجة 
سلبية قبل السفر إلى دولة قطر.

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022، لن يكون 
مطلوبًا من الزائرين القادمين لدولة قطر 
التسجيل المسبق في التطبيق الصحي 

»احتراز« قبل الوصول 
سياسات تطبيق احتراز:

إلزامية ابراز حالة التطبيق الصحي 
»احتراز«  عند دخول المنشآت الصحية 

العامة والخاصة في دولة قطر.   
لتحميل تطبيق احتراز، يتعين على 

المسافر اآلتي: 
الحصول على شريحة هاتف من أحد 

مزودي الخدمة في دولة قطر )أوريدو 
Ooredoo أو فودافون Vodafone(. أو 

شريحة هاتف دولية.
االتصال باإلنترنت الجوال.

ان يدعم الهاتف الذكي نظام 
Android 6 أو اإلصدارات األحدث أو 

IOS 13.5 أو اإلصدارات األحدث.
تحميل وتثبيت تطبيق احتراز على 

 Google الهاتق المحمول إما عبر
Play أو Apple App Store أو من أي 

محركات البحث على اإلنترنت.
مع العلم أن شرائح االتصال 

والهواتف الذكية متاحة للشراء في مطار 
حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة إذا لم يكن 

المسافر يمتلكها قبل الوصول.
األشخاص المحصنون بالكامل في 

دولة قطر سيظهر إطار ذهبي حول 
الحالة الصحية في تطبيق احتراز لديهم.

ستظل الحالة الصحية في تطبيق 
احتراز للمواطنين والمقيمين والزائرين 
الذين حصلوا على اللقاح خارج دولة 

قطر خضراء بدون إطار ذهبي حتى يتم 
تحديث بيانات اللقاح الخاصة بهم في 
النظام أو من خالل الموقع االلكتروني 
الخاص بالتطعيمات خارج دولة قطر .
ستظل الحالة الصحية في تطبيق 

احتراز باللون األحمر لألشخاص 
الخاضعين للعزل الصحي وذلك حتى 

انتهاء فترة العزل. 
ُيستثنى الدبلوماسيون وحاملو 

البطاقات اإلدارية والزوار من كبار 
الشخصيات القادمون في زيارات 

رسمية للدولة من هذا اإلجراء.

قطر تدعو مجهور املونديال للتعرف على 
إجراءات السفر إىل قطر اخلاصة بكوفيد-19

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
تفتتح معرضًا لتعويذات كأس 

العالم في الدوحة
< افتتحت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث معرضًا 

خاصًا لتعويذات كأس العالم، يضم تعويذات نسخ سابقة 
من المونديال منذ العام 1966 حتى روسيا 2018، من 

المجموعة الخاصة بجامع المقتنيات القطري محمد 
عبد اللطيف، الذي يمتلك مجموعة واسعة من التذكارات 
المرتبطة بالبطولة العالمية، جمعها على مدى السنوات 

العشرة الماضية. وقال عبد اللطيف، الذي تضم مقتنياته 
واحدة من أثمن مجموعات تذاكر المونديال، إن ذكرياته 
األولى مع كأس العالم تعود إلى نسخة عام 1982 التي 

شاهدها عبر شاشة التلفاز، واهتمامه بجمع التذكارات من 
بطوالت كأس العالم بدءًا منذ العام 2014، عندما قرأ مقااًل 

عن جمع تذاكر المونديال، األمر الذي أثار انتباهه وحاز 
على اهتمامه، عندها قرر البدء في جمع تذاكر مباريات 

جميع بطوالت كأس العالم منذ النسخة األولى للمونديال 
في العام 1930.وأضاف عبد اللطيف: »تمكنت من جمع 
تذاكر لـ  95% من مباريات كأس العالم، حتى مونديال 
روسيا 2018، كما بدأت في جمع تذكارات مختلفة من 
كأس العالم، بما في ذلك التعويذات والكرات والجرائد 

القديمة، وأمتلك اآلن أكثر من 1200 قطعة من التذكارات 
المرتبطة بكأس العالم.«    

أعرب عبد اللطيف عن فخره بمشاركة مجموعته من 
تعويذات كأس العالم مع الجماهير قبل انطالق النسخة 

األولى من المونديال في العالم العربي والشرق األوسط، 
وقال: »أتمنى أن يستمتع الجميع بمشاهدة التعويذات، ومن 

الرائع أن يرى زائر المعرض كيف تغيرت التصاميم منذ 
عام 1966، حنى وصلنا إلى »لّعيب«، التعويذة الرسمية 
لمونديال قطر 2022، والذي يعتبر أول تعويذة رقمية في 

تاريخ المونديال.«
وحول مشواره في جمع آالف المقتنيات قال عبد 

اللطيف إن جمع التذكارات لم يكن سهاًل على اإلطالق، فقد 
واجه الكثير من الصعوبات للحصول على معظم القطع، 

وخاصة تلك المرتبطة بالنسخ األقدم من كأس العالم، ولكنه 
كان محظوظًا في تأمين القطع النادرة من جميع أنحاء 
العالم بفضل تعاون زمالئه في الشبكة الدولية لجامعي 
المقتنيات، والتي يشغل عضويتها في دول مثل إسبانيا 

وهولندا والمملكة المتحدة والبرازيل وأوروغواي.

يوممتبقي على أإلنطالقكأس العالم اعداد : خالد بن مرشد23

< قال الشيخ أحمد آل ثاني، مدير استاد خليفة الدولي، أحد 
 FIFA االستادات الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم
قطر 2022™، إن االستاد صرح رياضي عريق يحظى برمزية 

خاصة في قطر، بفضل تاريخه الطويل الحافل باستضافة العديد 
من البطوالت المحلية واإلقليمية والعالمية، منذ إنشائه في العام 

   .1976
وأضاف آل ثاني في حوار لموقع )قطر 2022(، أن استاد 
خليفة الدولي، ليس مجرد استاد تقام على أرضه مباريات في 
رياضة كرة القدم، أو منافسات في ألعاب القوى، بل هو معلم 
رياضي مرموق يبعث على االعتزاز لدى الجميع، من مواطنين 

ومقيمين على أرض قطر.
ويعد الصرح المونديالي االستاد الوطني لدولة قطر، وأول 

االستادات جاهزية الستضافة منافسات 
كأس العالم، بعد أن شهد عملية تطوير 

شاملة استعدادًا للحدث الكروي األبرز في 
العالم، ليعاد افتتاحه في مايو 2017 خالل 

استضافته نهائي كأس األمير.
ويتميز تصميم استاد خليفة الدولي 

بالقوسين المزدوجين، وقد شهدت عملية 
تطويره إضافة سقف ممتد أسفل القوسين 

لتعزيز نظام التبريد المبتكر، الذي يوفر 
أجواًء مالئمة لالعبين والمشجعين. كما 

أسهمت تقنيات اإلضاءة المتطورة في منح 
الشكل الخارجي لأليقونة المعمارية إطاللة 

الفتة.
وتبلغ سعة استاد خليفة الدولي 40 

ألف مقعد، ويقع على بعد 11 كيلومترًا من 

وسط مدينة الدوحة، ضمن »أسباير زون«، الوجهة الرائدة للتميز 
الرياضي في قطر، والتي تضم حديقة أسباير ومستشفى سبيتار 
للطب الرياضي، وعلى مقربة من مجمع فيالجيو للتسوق، ويمكن 
الوصول إلى االستاد بسهولة عبر محطة المدينة الرياضية على 

الخط الذهبي في مترو الدوحة، والتي تقع على بعد 500 متر فقط.
وأشار مدير استاد خليفة الدولي إلى الموقع المميز للصرح 

المونديالي، الذي يتيح للمشجعين الذين يحضرون المباريات 
قضاء أوقات ممتعة، حيث يمكنهم بمجرد انتهاء المباراة، الوصول 

سيرًا على األقدام إلى »أسباير زون« واالستمتاع بمرافقها 
العصرية.

ويعتبر استاد خليفة الدولي أول االستادات المونديالية في 
الحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم االستدامة »جي 

ساس« التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، حيث 
يتكامل سقف االستاد مع نظام التبريد المتطور، ويساعد في 

المحافظة على درجة حرارة مالئمة داخل االستاد.
وتولت شركة بروجاكس إدارة مشروع إعادة تطوير استاد 
خليفة الدولي، فيما أسندت أعمال البناء الرئيسية إلى شركتي 

»مدماك للمقاوالت« و«سيكس كونستراكت«.
وينفرد استاد خليفة الدولي بين استادات مونديال قطر 2022 

بتاريخه العريق في استضافة العديد من األحداث الرياضية 
الهامة، من بينها دورة األلعاب اآلسيوية 2006، وبطولة كأس 

آسيا، وعدد من نسخ كأس الخليج العربي، كما استضاف في 
2019 بطولة العالم أللعاب القوى، وكأس العالم لألندية.

يشار إلى أن استاد خليفة الدولي يستضيف ثماني مباريات 
في المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الستة 

عشر، إضافة إلى مباراة تحديد الفائز بالمركز 
الثالث، وتبدأ المنافسات التي سيشهدها االستاد 

بلقاء بين إنجلترا وإيران لحساب المجموعة الثانية 
في 21 نوفمبر، ثم مباراة ألمانيا واليابان في 23 من 

الشهر ذاته، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، 
قبل مباراة هولندا واإلكوادور، بعدها بيومين، لحساب 

المجموعة األولى.
ويستضيف االستاد في دور المجموعات أيضًا 
مباراة كرواتيا وكندا يوم 27 نوفمبر في المجموعة 

السادسة، ومباراة اإلكوادور والسنغال لحساب 
المجموعة األولى في 29 من الشهر ذاته، على أن 
تختتم مباريات االستاد في دور المجموعات بقاء 

اليابان وإسبانيا في األول من ديسمبر في المجموعة 
الخامسة.

مدير استاد خليفة الدويل: الصرح الرياضي العريق جيّسد تاريخ كرة القدم يف قطر
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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
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< بــــدأ المؤتمــــر الصحفي بكلمــــة للرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل 
بافرط الذي قال أن »معرض األنيمي الســــعودي 
يأتــــي كدليل على تنــــوع المحتوى في موســــم 
الريــــاض«. تابع »ثقافة األنيمي ثقافة أصيلة في 
المجتمــــع الســــعودي تمتد لعدة أجيــــال، بدأت 
منذ عصر االفالم الكرتونية المدبلجة ومستمرة 
الــــى اآلن«، مضيفا »جــــاء الجيــــل الجديد وأكّد 
علــــى أهمية هــــذه الثقافة وبعــــد نجاح معرض 
األنيمي الســــعودي أيضا عام 2019 عملنا على 
عدة شركات مع الجانب الياباني ويأتي األنيمي 
2022 ثمــــرة لهــــذه الشــــراكة والتعــــاون بيننا 
وبين الجانب الياباني«. اما ســــفير اليابان لدى 
المملكــــة فوميــــو إيواي توجه فــــي كلمته بداية 
بالشــــكر والتقدير إلى معالي المسشــــتار تركي 
آل الشــــيخ والمهندس فيصل على اقامة معرض 

األنيمي الســــعودي ضمن موســــم الرياض هذا 
العام«، مشيرا الى أن هذا المعرض هو  من أكبر 
المشــــاريع التعاونيــــة في اطار رؤية ســــعودية 
يابانيــــة والتــــي أطلقت عــــام 2017 خالل زيارة 
كريمة قــــام بها مقام خادم الحرمين الشــــريفين 
الملــــك ســــلمان بن عبــــد العزيز آل ســــعود إلى 
اليابان بهدف تطوير شــــراكة استراتيجية بين 

البلدين في مختلف المجاالت
وكتب على تويتر »ســــعدت بحضور مراســــم 
افتتاح معرض األنمي الســــعودي المقام ضمن 
موســــم الريــــاض هــــذا العام مــــن اليــــوم لمدة 
ثالثــــة أيام في واجهة الرياض. وأشــــكر معالي 
المستشــــار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للترفيه وسعادة المهندس فيصل 
بافــــراط الرئيس التنفيــــذي للهيئة على تحقيق 

هذا اإلنجاز الكبير«.

الرياض واجهة  يف  السعودي  االمني  معرض  افتتاح  يف   Flow و   TRUE

الكأس -  حسن آل قريش

< ألعاب وعروض حية وتحديات تنتظر الجمهور في معرض األنمي السعودي الذي افتتح 

اليوم خالل مؤتمر صحفي أقيم في واجهة الرياض بحضور سفير اليابان فوميو إيواي الذي 

زار المكان وأيًضا بتواجد كل من Miho Karasawa المعروفة باسم TRUE و Flow وفرقته.

True: سعيدة لدعوتي
 لمؤتمر األنيمي السعودي

< Miho Karasawa المعروفة باسم TRUE تحدثت عن 
سعادتها لوجودها في معرض األنيمي السعودي قائلة »أنا 
ســـعيدة لدعوتي وبالخصوص أنني أقف على خشـــبة هذا 
المعرض كأول سيدة وسوف أبذل قصارى جهدي السعادكم 

انشالله«.
وكانـــت كلمـــة لــــ Flow الذي حضـــر برفقـــة فرقته على 
المســـرح حيث قال »مرحبا بالجميع نحن في الحقيقة منذ 
٣ ســـنوات تشـــرفنا بتواجدنا في هذا المعرض وسعيدين 
بتواجدنـــا معكـــم من جديـــد »، مضيفا »تفاجأنـــا أول مرة 

بحماس الجمهور السعودي لنا عند رؤيتنا«.
 Flow و TRUE وفي ختام المؤتمر التقط الحاضرين مع
صـــورة جماعيـــة، باالضافة الـــى قيام ســـفير اليابان لدى 
المملكـــة بجولة على المعرض الذي افتتح اليوم ويســـتمر 

لغاية 29 أكتوبر.
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة غراوند ووركـــس كاميمورا 
ياســـوهيرو أعلن خـــالل كلمته عن وصول مجســـما كبيرا 
خصيصـــا مـــن اليابان الى معـــرض األنيمي الســـعودي«، 
مضيفا »انا متحمس جدا لهذا المعرض شخصيا، واتمنى 

لكم االستمتاع خالل هذه األيام الثالثة«. 

فوميو إيواي: األنيمي السعودي من أكبر 
المشاريع التعاونية بين السعودية واليابان

لحظات تحبس األنفاس
في ويكند الرعب

رعب و إثـــارة ولحظـــات تحبس األنفاس عاشـــها زوار 
بوليفارد رياض سيتي ليلة أمس ضمن فعالية ويكند الرعب 
في موســـم الرياض بنســـخته الثالثة والذي تستمر لليوم 
أيًضا. وتنافس الزوار على ارتداء األزياء التنكرية المرعبة 
من مصاصي الدماء إلى الموتى األحياء »الزومبي«، وصوال 
الـــى اختيار شـــخصيات ســـينمائية مرعبة أجـــواء الفرح 
والمرح التي كانت مسيطرة على وجوه الشباب السعودي، 
عبـــروا عن ســـعادتهم بهذه الفعالية، كمـــا أن الزي كان عن 
تصميمه للزي بأقل التكاليف بعد شراء القماش من أسواق 
شـــعبية. كما شـــكر قســـم كبير منهم هيئة الترفيه ومعالي 
المستشـــار تركي آل الشـــيخ على إقامة هذه الفعالية ضمن 

موسم الرياض والذين وصفوها بأنها »فوق الخيال«.

 Ai Higuchi حفل لـ
بمعرض األنمي 

السعودي
فعاليات موسم الرياض 2022 مستمرة 
في نســـخته الثالثة، وكشـــف الحســـاب 
الرســـمي لموســـم الرياض على تويتر، 
مقطـــع فيديو حمس بـــه الجمهور لحفل 
Ai Higuchi التي ستشارك وتغني أشهر 
أغانيهـــا في معرض األنمي الســـعودي.

قالت Ai Higuchi خـــالل الفيديو: »أهاًل 
بجمهور الســـعودية، أنـــا مغنية وكاتبة 
أغانـــي، ســـأغني ألول مرة فـــي معرض 
األنمي الســـعودي 2022، وستكون هذه 
زيارتـــي األولى للســـعودية ولهـــذا فأنا 
ُمتحمسة جًدا، أتمنى أن يحضر الجميع 
ويســـتمتعون معنـــا، أتطلـــع لرؤيتكـــم 

جميًعا.. شكًرا لكم«.

محظورات فعالية 
ويكند الرعب

الريـــاض  موســـم  حســـاب  وكان   >
عبر تويتر كشـــف عن قائمـــة تضم عدًدا 
مـــن المحظـــورات في الفعاليـــة أبرزها: 
الدراجـــات النارية، الطائرات دون طيار، 
األجهزة الجوية غيـــر المأهولة، األعالم 
والالفتـــات، الغبار الجـــوي، أو الغازات 
المضغوطة، كاميرات األفالم وتســـجيل 
الصـــوت، أّي مـــادة قـــد تســـبب اإلنذار 
أو اإلزعـــاج، عصـــا الســـيلفي، األطعمة 
الطويلـــة،  المظـــالت  والمشـــروبات، 
أجهزة الكمبيوتـــر اللوحية والمحمولة، 
األبـــواق ومكبـــرات الصـــوت، الليـــزر، 
األســـلحة بجميع أنواعها أو أشـــكالها، 
المـــواد المحظـــورة وأّي دواء ليس في 
عبوته األصليـــة، الزجاج، المواد القابلة 

لالشتعال، األلعاب والمفرقعات النارية.
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https://www.instagram.com/alzohoor_pizza/


للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

زاوية قائمة

010203

< تحت رعاية خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود -حفظه الله- ، ونيابة عن صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله - ، حضر صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير 
منطقة الرياض، امس، حفل افتتاح النسخة األولى لدورة األلعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من ٦000 رياضي و2000 

مشرف فّني وإداري ، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

< أســـتغربت كثيـــرًا ممـــا يطرحة 
البعض من محاولة عمل مقارنة أعتبرها 
ظالمة مع المشـــجع النصـــراوي الذي 
يملك الحرية بالراي وال يســـتطيع أحد 
تقييـــدة فالجميع يعرف ســـقف الحرية 
بالمدرج األصفـــر الحر عكس مايحدث 
لدى الجيـــران من قمع للفكـــرة لدرجة 
لـــم أجد اال قلة قليلة تـــكاد التذكر تملك 
الحرية ومع ذلـــك اليعترف بها وال يهتم 
لها فالصوت لديهم تجده مسير يحكمه 
إعالم ســـيطر على فكر هذا المشـــجع 
المغلـــوب علـــى أمـــرة فال يمكـــن لهذا 
الجـــار أن يملك الراي الحـــر الذي من 
الممكن مجاراتك به فيتجه األغلب منهم 
للشـــخصنة التي أصبحت ديدن الكثير 
من الجيران فلذلك أتمنى من المشـــجع 
النصراوي تقديـــم درس مجاني بحكم 
حـــق الجار علـــى جاره وتكـــون بمثابة 
تطويـــر الفكـــر بالحـــوار الرياضي مع 
الجـــار حتى يمتلك الحريـــة وتكون لدية 
ثقة في التعاطي مع األخرون في مجالنا 
الرياضي بداًل من دوره الحالي يردد كل 

مايقال له دون وعي 
وقفة 

دائمـــًا فـــي مقالـــي البـــد أن تكون 
لي وقفة مع عشـــاق النصـــر ومن باب 

أنصافهم وهم يستحقون ذلك 
تميمي ابو عزام : أسم المع وال يشق 
له غبـــار ملم بالتاريخ وجـــالد من نوع 
فاخر اراهن عليه فلديه الكثير وسيكون 
له شأن كبير في الوسط الرياضي يهابه 

الجيران ويعرفونه جيدًا 
ناصر بـــن بتال : تتفـــق أو تختلف 
معـــه يظل من أهم األســـماء النصراوية 
في المشهد النصراوي مبدع و صاحب 
مبـــدء وفكر رياضي اثق بأن لدية الكثير 

سيقدمة لمعشوقة النصر 
احمد وبس : نصراوي حتى الثمالة 
صوت قوي خط الدفاع األول عن النصر 
يكشـــف دائمًا المتناقضيـــن وصاحب 

حجة قوية وشهادتي به مجروحه 
خاتمة 

حرية الراي مبدأ نصراوي

فواز الرويلي 

@_F_ff

@othmanmali@salehalfahid@alharbi_44
علي الحربي : صالح الفهيدعثمان ابو بكر مالي :

{ قضية جديدة خســـرها االتحاد لدى المحكمة العليا الدولية 
كاس حيث حكم عليه بدفع 16 مليون و500 الف ريال للكابتن انيس 
البدري الذي فسخ عقده في 2020م مع غرامه تأخير 67 ألف ريال 

شهريا لينضم الى الثالثي )نياكاتي وبيرجيوفتش وردوريغيز(.

{ ضــــم بعض الالعبيــــن للمنتخب بعــــد انتقالهم من 
انديتهــــم لنادي الهالل. واســــتبعاد بعــــض الالعبين من 
المنتخب بعد انتقالهم مــــن انديتهم الى النصر ؟ هل هو 

مجرد صدفة؟..

{ هل تعلم عزيزي الرياضــــي بأن أول انضمام لعبدالرحمن 
غريــــب للُمنتخــــب الســــعودي األول كان قبل 3 ســــنوات تقريبًا، 
وهــــل تعلم أيضًا بأن غريب خالل هذه الســــنوات لم ُيفارق قائمة 

الُمنتخب إال في هذا الموسم..

< »أتلتيكـــو مدريـــد يحـــب أن يدخل 
اللقاء بقوة لفرض أســـلوبه فـــي البداية 
حتى يتمكن من إدارتها كما يريد ، يجب 
أن ال تجعلهـــم يتقدمـــون علينا في لوحة 
النتائج ألنهم سوف يعقدون األمور أكثر«.
سريجيو غونزاليس

< »هنـــاك إختالف بين ميســـي االن 
وميسي قبل ، الشيء الوحيد الذي يفعله 
هو التطور وتحسين نفسه وجعل زمالئه 
بالفريق أفضل ، لم أشاهد العب يفعل ما 

يفعله ، انه األفضل بالتاريخ«.
إنييستا

< »كنـــت أعمل لفترة طويلة للحصول 
على فرصـــة اللعب الحاليـــة وإظهار ما 

أملكه«.
كيبا

< بهدوء وبدون كلم فالن، صنع من نفسه نجمًا داخل الملعب واآلن مدربًا..
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