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ياسر املسحل: إصابة 
الفرج ليست مقلقة 

ومتفائلون بعودته سريعًا
الكأس - حسن آل قريش 

< أوضح ياسر المسحل رئيس االتحاد السعودي 
لكرة القدم، أن إصابة العب الفريق سلمان الفرج 
لن تكون مقلقة بالنسبة لهم وأنها ستكون بسيطة، 
وأكد المسحل من خالل حديثه للقنوات الرياضية 
السعودية: إصابة نتوقعها بسيطة ولن تعيقه عن 

المشاركات المقبلة وننتظر الفحوص. 
وأضاف رئيس اتحاد الكرة السعودي أن إصابة 

الفرج ليست خلعا في الكتف.
هذا وتعرض سلمان الفرج إلصابة على مستوى 
الكتف اليسرى بعد احتكاك مع أحد العبي آيسلندا 
في مباراة االخضر اإلعدادية، ولم يستطع الالعب 

إكمال المباراة وغادر قبل نهاية الشوط األول، مشيرا 
إلى أن الالعب سيخضع لفحص طبي، للتأكد من 

سالمته.
 وأختتم رئيس اإلتحاد حديثه بالتأكيد على 

أنه تحدث إلى الالعب بين شوطي المباراة وتأكد 
أن االصابة ليست هي التي تعرض لها من قبل 

وهي ليست خلع في الكتف، مشيرا إلى أنه ال يود 
االتسعجال قبل صدور قرار الجهاز الفني الذي سوف 

يصدر غد، متمنيًا أن تكون االصابة بسيطة ويتمكن 
الالعب من العودة من جديد وال تعيقه في المواصلة 

مع زمالءه في المنتخب تأهبا لكأس العالم قطر 2022 
وهم متفائلون بذلك.

ياسر املسحل رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم. ) الكأس ( 

شكوك حول مشاركة 
» الفرج » بكأس العامل 

الكأس _ عبداهلل القحطاني

 < تعرض قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم  
سلمان الفرج، إلى إصابة قوية في الكتف ، خالل 

مشاركته في مباراة أيسلندا الودية .
وكان الفرج قد اصيب في الكتف خالل الدقيق 
االخيرة من زمن عمر الشوط األول وغادر الالعب 

الملعب متأثرًا بإصابته.
وأفادت مصادر » الكأس » أن إصابة الالعب 

مبدئًيا حسب التقارير الطبية »بخلع بالكتف« والتى 
تتطلب لفترة ال تقل عن » 6 “ أسابيع، وهذا يعني 

استبعاد الالعب من المشاركة بنهائيات كأس العالم 
.2022

ومن المنتظر أن يختتم المنتخب السعودي 
معسكره الحالي في مدينة أبو ظبي، بمواجهة بنما في 

العاشر من الشهر الجاري.
ويستهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة 

كأس العالم بمواجهة األرجنتين 22 نوفمبر.

سلمان الفرج من ودية األمس. ) الكأس ( 

الكأس - فايز االسمري :

< تغلب المنتخب السعودي ودًيا على منتخب 
آيســـلندا بهدف نظيف فـــي المباراة التي جمعت 
المنتخبيـــن ، مســـاء األمس األحد، على اســـتاد 
محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن معسكر األخضر 
المقـــام حالًيا في العاصمـــة اإلماراتية ابو ظبي 
اســـتعداًدا لخوض غمار منافســـات كأس العالم 

»قطر 2022«.
وســـجل هدف اللقـــاء الوحيد الالعب ســـعود 
عبدالحميد في الدقيقة 26 من زمن الشوط االول . 
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  ودخـــل 

السعودي، الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد، المباراة 
بتشـــكيلة مكونـــة من محمـــد العويس، حســـان 
تمبكتي، عبداإلله العمري، محمد البريك، ســـعود 
عبدالحميد، محمد كنو، عبداإلله المالكي، سلمان 
الفـــرج، ســـالم الدوســـري، فهد المولـــد وفراس 

البريكان.
وشـــهد اللقـــاء إصابـــة قائد األخضر ســـلمان 
الفرج، إصابة قوية في الكتف قبل نهاية الشـــوط 
األول ليخرج ويحل الالعب أيمن يحيى بداًل منه .

ُيذكـــر أن المنتخب الســـعودي يحـــل في كأس 
العالـــم بالمجموعـــة الثالثـــة رفقـــة منتخبـــات 

األرجنتين، وبولندا والمكسيك.

الكأس  - نايف العبيد

< ُتفتتح اليوم منافسات الجولة الحادية عشر من 
دوري يلو ألندية الدرجة األولى بمبارتين، حيث يستضيف 
الجبلين نظيره الرياض على ملعب مدينة األمير عبدالعزيز 

بن مساعد الرياضية بحائل، بينما يلتقي القادسية 
بمضيفه الساحل على ملعب نادي النهضة بالدمام.

ويحتل الجبلين المرتبة الثامنة في سلم الترتيب برصيد 
١٤ نقطة، لعبها في ٩ لقاءات سجل خاللها مهاجموه ١2 
هدف، فيما استقبلت شباكه ١١ هدف، في المقابل يدخل 

فريق الرياض المواجهة وفي رصيده النقطي ١0 نقاط، 
سجل العبوه ٩ أهداف، واستقبل مرمى حارسه ١6 هدًفا.
وفي المواجهة الثانية التي تجمع الساحل بالقادسية، 

يدخل الساحل المباراة وفي رصيده من النقاط ١2 نقطة، 

سجل مهاجموه ٩ أهداف، فيما استقبلت شباكه ١0 
أهداف، بينما يدخل القادسية اللقاء وبحوزته ٩ نقاط، 

وله من األهداف ٩ أهداف، واستقبلت شباك حارسه ١2 
هدًفا.

وتستكمل لقاءات الجولة الحادية عشر غدا الثالثاء 
واألربعاء، على أن تكون مواجهة العين بنظيره األهلي 

مؤجلة حتى وقٍت آخر، مواجهات الثالثاء ستنطلق بلقاء 
العروبة واألخدود على ملعب نادي العروبة بالجوف، وعلى 
ملعب نادي الحزم بالرس يستضيف الخلود نظيره أحد، 

فيما يلتقي جدة بضيفه نجران، فيما تنطلق مواجهات 
األربعاء بمباراة القيصومة وضيفه هجر على ملعب نادي 

الباطن، وفي الخرج يستضيف الشعلة منافسه الحزم، 
وأخيًرا يحل العربي ضيًفا على الفيصلي على ملعب مدينة 

المجمعة الرياضية.

فرحة اهلدف السعودي يف شباك إيسلندا. ) الكأس ( 

من مباراة اجلبلني واألخدود. ) الكأس ( 

االخضر ينهي ودية آيسلندا بهدف عبداحلميد 

a l  k a s . c om

تصدر عن  صحيفة الكأس الرياضية

رئيس مجلس االدارة 

حسن محمد آل قريش 
hquraish@hotmail.com

عبد اهلل سعد القحطانيخالد بن مرشدخالد العوني 

سكرتير التحريرمدير التحريرنائب رئيس التحرير

فهد العمودي

رئيس التحرير المكلف

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

اجلبلني يستضيف الرياض يف افتتاحية اجلولة »11« من دوري يلو 

محلي
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أخضرنا األومليب يصعب مهمته يف الوصول للدور الثاني باهلزمية أمام سوريا. )الكأس(

الكأس - حسن آل قريش 

الوطنـــي  منتخبنـــا  خســـر   >
األولمبي مباراته االفتتاحية ببطولة 
غرب آســـيا تحت 23 عاًما من نظيره 
الســـوري بهدفيـــن مقابـــل هدف في 
المباراة التي أقيمت بين المنتخبين 
بالملعب الرديف بمدينة جدة، لينجح 
تعويض  فـــي  الســـوري  المنتخـــب 
بالجولة  البحريـــن  خســـارته ضـــد 

األولى. 

وبهـــذه الهزيمـــة تـــزداد صعوبة 
منتخبنـــا الوطنـــي في تجـــاوز دور 
المجموعات، حيث أصبح في رصيد 
المنتخـــب الســـوري 3 نقـــاط مـــن 
مباراتيـــن، كما حصـــدت البحرين 3 
نقاط من فوزها بالجولة األولى أمام 

المنتخب السوري. 
ويواجـــه األخضر األولمبي نظيره 
البحريني في إطار مباريات الجولة 
الثالثـــة واألخيرة للمجموعة الثانية 

للبطولة .

تقدم المنتخب الســـوري مع نهاية 
الشـــوط األول بهدفيـــن دون مقابـــل 
، حيـــث نجـــح محمود األســـود في 
تســـجيل الهدف األول للسوريين في 
الدقيقـــة 25، قبـــل ان يضيف محمد 
ريحانية الهدف الثاني في الدقيقة 44 
وقلص زياد الجهني النتيجة بهدف 

في الدقيقة 59 من عمر المباراة. 
الســـعودي:  المنتخـــب  مثـــل 
عبدالرحمـــن الصانبـــي، محمد أبو 
الشـــامات، مشـــعل الصبياني، ريان 

حامـــد، حســـين الصبيانـــي، عوض 
الناشـــري، فيصـــل الغامدي، ســـعد 
أحمـــد  الجهنـــي،  زيـــاد  الناصـــر، 

الغامدي، ريان البلوشي.
فيمـــا ضمـــت تشـــكيلة منتخـــب 
ســـوريا: وســـيم أيـــوب، مصطفـــى 
صفراني، أحمد ياسين الدالي، خالد 
الحجة، المقداد أحمـــد، هيثم اللوز، 
مالك جنعير، هوزان عثمان، محمود 
األســـود، اوليفـــر كاس كاو، محمـــد 

ريحانية.

إلعالنكم في صحيفة 
a l  k a s . c om

يحقق أهدافك

مرخصة من وزارة الثقافة واالعالم - رقم الترخيص 433764

يصل إلى أكبر شريحة وبإفضل األسعار المنافسة

منتخبنا األومليب خيسر مباراته االفتتاحية بغرب آسيا 

محلي
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حسين أبوتاكي – الكأس

< حقـــق الخليج الميدالية الذهبية لمنافســـات 
كـــرة اليد بـــدورة األلعاب الســـعودية بفوزه على 
الهدى في المبـــاراة النهائية بنتيجة 3٨-34 بعد 

التمديد لشوطين إضافيين.
بدأت المباراة ســـجااًل بين الفريقين حيث مالت 
الكفـــة للهدى فـــي أول الدقائق الـــذي اعتمد على 
التصويب مـــن ال9 امتار واللعب للجناح قاســـم 
النخلي فيمـــا اعتمد الخليج على الفاســـت بريك 
والسنتر السريع واستفاد من عدة رميات 7 امتار 
لتشير النتيجة لتقدم الهدى 11-9 عند الدقيقة 20.
ومع دخول الحارس حســـين المحســـن وقيامه 
بعدة تصديات تمكن الخليج من تسجيل 4 اهداف 
متتاليـــة ليقلب النتيجة الـــى 13-11. عاد الهدى 
بعدها وعّدل النتيجة بتسديدة صاروخية من علي 
عيـــد من منطقة فريقه باغت بها الحارس حســـين 

المحسن لينتهي الشوط بنتيجة 14-14.
في الشوط الثاني تمكن الخليج من أخذ األسبقية 
وتوســـيع الفارق الى 5 أهـــداف وبنتيجة 19-24 
مستغاًل غياب الحلول لدى الهدى امام دفاع الخليج 
الذي اغلق منطقة المنتصف امام مسددي الهدى. 
ووســـع الخليج الفارق اكثـــر ليصل الى 5 اهداف 
بنتيجة 30-25 عند الدقيقة 25 وحينها ظن غالبية 
المتابعين أن األمور قد حســـمت. إال أن الهدى كان 
لـــه رأي آخر حيـــث غّير المدرب فاضل آل ســـعيد 
طريقة الدفاع الى 4-2 وباللعب “رجل برجل” على 
حســـين الصياد لينجح الهدى في تعديل النتيجة 

30-30 واللجوء لألشواط االضافية.
الشـــوط اإلضافـــي األول كان عنوانـــه حـــارس 
الخليج حسين المحســـن الذي رّجح كفة فريقه بـ 
4 تصديات 3 منها كانت من جهة الجناح األيســـر 
لينهي الخليج هذا الشوط متقدمًا بفارق 5 اهداف 

وبنتيجة 31-36.
حـــاول الهدى تكرار ما فعله في أواخر الشـــوط 
الثانـــي ولكن العبوا الخليـــج تعّلموا الدرس هذه 
المرة وحافظوا على الفارق لينتهي اللقاء خلجاويًا 
بنتيجـــة 3٨-34 فيمـــا اكتفى الهـــدى بالميدالية 

الفضية.
فيما حقق نادي النور المركز الثالث والميدالية 

البرونزية بعد فوزه على الترجي بنتيجة 34-35

اخلليج يهزم اهلدى وحيصل على الذهب
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جانب من التتويج. )الكأس(

جانب من التتويج. )الكأس(

األمري فهد بن جلوي يتوج الفائزين 
يف »سالح السايرب« و»سيف اإليبيه«

الكأس – عبداهلل الينبعاوي

< توج صاحب الســـمو األمير فهـــد بن جلوي بن 
عبد العزيز بن مســـاعد، نائب الرئيس، األمين العام 
للجنة األولمبية والبارالمبية الســـعودية، مدير دورة 
األلعاب الســـعودية، وصاحبة السمو الملكي األميرة 
دلّيل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشـــار ســـمو نائب 
الرئيس، األمين العـــام للجنة األولمبية والبارالمبية 
السعودية، نائب مدير دورة األلعاب السعودية، اليوم 
الفائزين في منافسات المبارزة، ضمن دورة األلعاب 
الســـعودية 2022، بحضور األســـتاذ أحمد الصبان 
رئيس االتحاد السعودي للمبارزة واألستاذ محمد بو 

علي نائب رئيس االتحاد السعودي للمبارزة.
واختتمت اليوم منافســـات ســـيف اإليبيه للرجال 
وسيف الســـايبر للسيدات والتي اســـتضافها نادي 
الرياض، وأســـفرت النتائج عن حصـــد الالعبة ربى 
محمد المصـــري الميدالية الذهبيـــة والمركز األول، 

تلتها الالعبة دانة هادي القحطاني في المركز الثاني 
والميداليـــة الفضية، وجـــاءت الالعبتان الحســـناء 
الحماد، وعهد المعمر فـــي المركز الثالث والميدالية 

البرونزية.
وفي منافســـات الرجال، حصد الالعب جواد على 
الداؤود الميدالية الذهبية والمركز األول، تاله زكريا 
عبدالله آلداؤود في المركز الثاني والميدالية الفضية، 
وجاء فيصل عابد وحسين الطويل في المركز الثالث 

والميدالية البرونزية.
وفي منافســـات الســـيدات، حصدت الالعبة سارة 
الشـــهراني الميدالية الذهبية لـــوزن تحت 50 كجم، 
تلتهـــا كلثوم حنتـــول فـــي المركز الثانـــي، وجاءت 
الالعبتـــان أمل قاســـم ومناهل العتيبـــي في المركز 
الثالـــث والميداليـــة البرونزية. وفـــي وزن تحت 54 
كجم، فـــازت الالعبـــة خديجـــة الماحـــي بالميدالية 
الذهبية، تلتها ســـارة يحيى في المركـــز الثاني، ثم 
الالعبتان منال بامعوضه وصيته السالم في المركز 
الثالـــث، وفـــي وزن تحـــت 60 كجم، حققـــت الالعبة 

هديل عاشـــور الميدالية الذهبية، تلتها رغد النعيمي 
في المركز الثاني، ثـــّم ريهام كمال ونورا حنتول في 

المركز الثالث.
وفي منافسات الرجال، حصد الالعب عبدالعزيز 
العتيبـــي الميداليـــة الذهبيـــة فـــي وزن تحت 54 
كجم، أمام الالعب محمد أزيبي في المركز الثاني، 
وجاء الالعبان عمر مشـــنوي ونايف الحذيفي في 
المركـــز الثالث، وفـــي وزن تحـــت 60 كجم، حقق 
الالعب محمد الكريديـــس الميدالية الذهبية، تاله 
زياد المجرشـــي في المركز الثاني، ثّم راشد محمد 
وثامر المطرفي في المركز الثالث، وفي وزن تحت 
67 كجم، حّلـــق الالعب راكان الثقفـــي بالميدالية 
الذهبية، أمام محمد ســـالم فـــي المركز الثاني، ثّم 
حسن كعبي وحسين هوساوي في المركز الثالث، 
وفـــي وزن تحـــت ٨0 كجم، حصد الالعب ســـلمان 
حمادا الميدالية الذهبيـــة، تاله في المركز الثاني 
محمـــد الصبحي، وفي المركز الثالث حّل الالعبان 

مصطفى ندا وعبدالعزيز الخزام.

عبداهلل الينبعاوي _الكأس

< أختتمـــت مســـاء امس منافســـات المالكمة 
للرجال والســـيدات في اســـتاد األمير فيصل بن 
فهـــد، وتّوج الفائزين والفائزات صاحب الســـمو 

الملكي األمير سعود بن مشعل 
آل سعود، واألســـتاذة أضواء 
إدارة  العريفي عضـــو مجلس 
والبارالمبية  األولمبية  اللجنة 
السعودية، واألســـتاذ عبدالله 
االتحـــاد  رئيـــس  الحربـــي 
السعودي للمالكمة، واألستاذة 
رشـــا محمـــد الخميـــس نائب 
الســـعودي  االتحـــاد  رئيـــس 
للمالكمـــة، والدكتـــور محمـــد 
الترابـــي عضو مجلـــس إدارة 
االتحـــاد الســـعودي للمالكمة 
واألســـتاذ أحمـــد الشـــاهيني 
عضـــو مجلـــس إدارة االتحاد 

السعودي للمالكمة.
وفي منافســـات الســـيدات، 
ســـارة  الالعبـــة  حصـــدت 

الشهراني الميدالية الذهبية لوزن تحت 50 كجم، 
تلتهـــا كلثوم حنتول في المركـــز الثاني، وجاءت 
الالعبتان أمل قاســـم ومناهل العتيبي في المركز 
الثالـــث والميدالية البرونزية. وفي وزن تحت 54 
كجم، فـــازت الالعبة خديجة الماحـــي بالميدالية 
الذهبية، تلتها ســـارة يحيى فـــي المركز الثاني، 

ثم الالعبتان منال بامعوضه وصيته الســـالم في 
المركـــز الثالث، وفي وزن تحـــت 60 كجم، حققت 
الالعبة هديل عاشـــور الميداليـــة الذهبية، تلتها 
رغـــد النعيمي في المركز الثانـــي، ثّم ريهام كمال 

ونورا حنتول في المركز الثالث.
الرجال،  منافســـات  وفـــي 
حصـــد الالعـــب عبدالعزيـــز 
الذهبية  الميداليـــة  العتيبي 
فـــي وزن تحت 54 كجم، أمام 
الالعـــب محمـــد أزيبـــي في 
المركز الثاني، وجاء الالعبان 
عمر مشنوي ونايف الحذيفي 
في المركـــز الثالث، وفي وزن 
تحـــت 60 كجم، حقق الالعب 
الميدالية  الكريديـــس  محمد 
الذهبية، تاله زياد المجرشي 
في المركز الثاني، ثّم راشـــد 
محمـــد وثامـــر المطرفي في 
المركـــز الثالـــث، وفـــي وزن 
تحت 67 كجـــم، حّلق الالعب 
بالميداليـــة  الثقفـــي  راكان 
الذهبية، أمام محمد سالم في 
المركز الثاني، ثّم حسن كعبي وحسين هوساوي 
في المركز الثالث، وفي وزن تحت ٨0 كجم، حصد 
الالعب ســـلمان حمادا الميداليـــة الذهبية، تاله 
في المركز الثاني محمـــد الصبحي، وفي المركز 
الثالث حـــّل الالعبان مصطفى نـــدا وعبدالعزيز 

الخزام.

داليا السميري بطلّة 
لشطرنج السيدات 

وتحقق الذهبية
عبداهلل الينبعاوي _الكأس

< تّوجـــت صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
رهام بنت ســـيف االســـالم بن سعود آل سعود، 
مديـــرة إدارة المراســـم والفعاليـــات، الفائزات 
بمسابقة الشطرنج للســـيدات، والتي اختتمت 
منافساتها ظهر اليوم في مركز أركان الرياضي، 
حيث حصدت الالعبة داليـــا عبدالله الثميري، 
الميدالية الذهبية والمركز األول، تلتها الالعبة 
أســـماء عبيـــد الجابـــري، فـــي المركـــز الثاني 
والميداليـــة الفضيـــة، وجـــاءت الالعبـــة بدور 
محمد بن شـــالش في المركز الثالث والميدالية 
البرونزية، وتـــّوج الفائزين إلى جانب صاحبة 
السمو الملكي األميرة رهام بنت سيف االسالم، 
األســـتاذ جـــراح الشـــمري، المديـــر التنفيذي 

لالتحاد السعودي للشطرنج.

 سارة الشهراني حتصد امليدالية الذهبية لوزن حتت 50 كجم يف املالكمة

جانب من التتويج. )الكأس(
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عبداهلل الينبعاوي _الكأس

< توجت صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة دلّيل 
بنت نهار بن عبدالعزيـــز، نائب مدير دورة األلعاب 

وصاحـــب  الســـعودية، 
الســـمو األميـــر عبدالله 
بن فهد بن عبدالله عضو 
اللجنـــة  إدارة  مجلـــس 
والبارالمبية  األولمبيـــة 
والدكتـــور  الســـعودية، 
هشام بن محمد الحيدري 
الرئيس التنفيذي لهيئة 
رعاية األشـــخاص ذوي 
اإلعاقة، واألستاذ حبيب 
الربعـــان رئيس االتحاد 
السعودي أللعاب القوى، 
منافســـات  في  الفائزين 
ألعـــاب القـــوى وألعاب 
القوى البارالمبية والتي 
نادي  في  اليـــوم  أقيمت 

الرياض.
امـــس  واختتمـــت 
سباقات 400 متر للرجال 
للســـيدات،  متـــر  و100 
للرجال،  العالي  والوثب 

والقفز بالزانة للرجال، ودفـــع الجلة لذوي اإلعاقة، 
وسباق 100 متر على الكراسي المتحركة.

وأسفرت النتائج عن فوز الالعبة ياسمين الدباغ 
من النادي االهلي بذهبية 100 متر للسيدات، تلتها 
فـــي المركز الثاني لجين الحميـــد من نادي الصفا، 
وجـــاءت يارا أبـــو الجدايـــل من نـــادي الهالل في 

المركز الثالث. وفي ســـباق 400 متر للرجال، حصد 
الالعب مازن آل ياسين من النادي االهلي الميدالية 
الذهبية والمركز األول تاله يوســـف مســـرحي من 
نادي الشـــباب في المركز الثاني، ثم إبراهيم فتيني 

من نادي جدة في المركز الثالث.
وفـــي منافســـات الوثـــب 
العالي للرجال، حلق الالعب 
مـــن نادي  التاروتي  أحمـــد 
الصفـــا بالميدالية الذهبية، 
تاله زميلـــه من نفس النادي 
حســـين آل دهيم في المركز 
الثانـــي، ثّم خالـــد عقبي من 
نـــادي االتحـــاد فـــي المركز 
منافســـات  وفـــي  الثالـــث، 
القفز بالزانة، حصد الالعب 
حســـين آل خزام مـــن نادي 
الذهبية  بالميداليـــة  الصفا 
تـــاله علي القصاب من نادي 
الصفـــا في المركـــز الثاني، 
ثم أحمد الياســـين من نادي 

الصفا في المركز الثالث.
“دفـــع  منافســـات  وفـــي 
الجلة” لذوي اإلعاقة، حصد 
الحبشـــي  ســـلطان  الالعب 
تـــاله  الذهبيـــة،  الميداليـــة 
حيدر سالمي في المركز الثاني والميدالية الفضية، 
ثّم عبدالله الغـــازي في المركز الثالـــث والميدالية 
البرونزيـــة. وفـــي ســـباق 100 متر على الكراســـي 
المتحركـــة، حصـــد الالعـــب عبدالرحمن القرشـــي 
الميدالية الذهبية، تاله جمعان الزهراني في المركز 

الثاني، وجاء البراء القرني في المركز الثالث.

عبداهلل الينبعاوي _الكأس

< على صالة جامعة الملك ســـعود، تّوج سعادة 
األســـتاذ عبدالعزيز المســـعد وكيل وزارة الرياضة 
لشـــؤون الرياضة والشـــباب، واألســـتاذ مشـــرف 
الشـــهري رئيـــس االتحـــاد الســـعودي للكاراتيـــه، 

الفائزين والفائزات في منافسات الكاراتيه.
وحســـم الالعـــب عمـــاد المالكـــي المركـــز األول 
والميدالية الذهبية لوزن تحت 60 كجم، تاله سعود 
البشير في المركز الثاني، ثّم مسفر الدوسري وياسر 
بارقي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي 
وزن تحـــت 67 كجـــم، حصد الالعب عمـــر العازمي 
الميدالية الذهبية والمركز األول، تاله فهد الخثعمي 
في المركز الثاني، ثم بدر العتيبي ومشاري الزعبي 

في المركز الثالث.
وفـــي وزن تحـــت 75 كجم، حصـــد الالعب رائف 

التركستاني الميدالية الذهبية، تاله خالد الشيخي 
في المركـــز الثاني، ثـــم الالعبان طـــه نايته وعلي 
برناوي فـــي المركز الثالـــث والميدالية البرونزية، 
وفـــي وزن تحـــت ٨4 كجم، حســـم الالعـــب صالح 
القويع الميدالية الذهبيـــة، تاله محمد المالكي في 
المركز الثاني، ثم فرج الناشـــري ومحمد العسيري 
فـــي المركز الثالث، وفـــي وزن فوق ٨4 كجم، حصد 
الالعب سند سفياني الميدالية الذهبية، تاله الالعب 
ســـعيد قفاص في المركز الثاني، ثّم الالعبان أمجد 

مسعود وعبدالرحمن فيصل في المركز الثالث.
وفي منافسات الوزن المفتوح للسيدات، حصدت 
الالعبة وجن الشـــهري الميدالية الذهبية والمركز 
األول، تلتهـــا الالعبـــة مريم آل صالح فـــي المركز 
الثانـــي والميداليـــة الفضيـــة، وجـــاءت الالعبتان 
لمى الســـعيد ونجالء العتيبي فـــي المركز الثالث 

والميدالية البرونزية.

يامسني الدباغ تتوج بذهبية 100م 
للسيدات يف منافسات ألعاب القوى

سعيد المطيري يحرز 
ذهبية الرماية )السكيت(

عبداهلل الينبعاوي _الكأس

< توج صاحب الســـمو الملكي األمير خالد 
بن ســـلطان العبداللـــه الفيصل، رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 
النارية، وصاحب الســـمو الملكي األمير خالد 
بن بندر بن مســـاعد رئيس االتحاد الســـعودي 
للرمايـــة، واألســـتاذ جهاد بن محمد الرشـــيد، 
عضو مجلس إدارة االتحاد السعودي للرماية، 
الفائزين بمســـابقة الســـكيت للرجـــال، ضمن 
منافســـات الرماية في دورة األلعاب السعودية 
2022. واختتمت ظهر امس، منافسات الرماية 
والتـــي اســـتضافها ميـــدان تدريـــب الرمايـــة 
باألمن العام، وحصد الالعب ســـعيد المطيري، 
الميدالية الذهبية والمركز األول، وجاء الالعب 
ماجـــد التميمي في المركـــز الثاني والميدالية 
الفضيـــة، وأكمل الالعب فهـــد الحربي، منصة 
التتويـــج بتحقيقه المركز الثالـــث والميدالية 

البرونزية.

رويدة العروي تحسم 
المركز األول في مسابقة 

التسلق للسيدات
عبداهلل الينبعاوي _الكأس

< توجت صاحبة السمو الملكي األميرة دلّيل بنت 
نهار بن عبدالعزيز، مستشـــار ســـمو نائـــب الرئيس، 
األمين العام للجنة األولمبية والبارالمبية السعودية، 
نائب مدير دورة األلعاب الســـعودية، وصاحب السمو 
األمير بندر بن خالد بن فهد آل ســـعود، رئيس االتحاد 
الســـعودي للتســـلق والهايكنق، واألستاذ خالد البكر 
الرئيس التنفيـــذي لبرنامج جودة الحيـــاة، الفائزين 
والفائزات بمنافسات التســـلق الرياضي التي أقيمت 

في منطقة المشجعين في النخيل مول.
وحســـمت رويدة العروي المركـــز األول والميدالية 
الذهبية لمنافســـات الســـيدات، تلتها فاطمة قاري في 
المركز الثاني والميدالية الفضية، ثّم ســـارة القنيبط 
فـــي المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة. وفـــي 
منافسات الرجال، حصد عبدالرحمن أبو غزالة المركز 
األول والميدالية الذهبية، وجاء نضال دقنه في المركز 
الثانـــي والميداليـــة الفضية، ثّم عبداللـــه بن الدن في 

المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جانب من التتويج. )الكأس(

جانب من التتويج. )الكأس(

جانب من التتويج. )الكأس(

جانب من التتويج. )الكأس(

العب االحتاد رائف تركستاني يتوج بذهبية 75 كيلو



8 العاب مختلفة
a l  k a s . c om

SAUDIدورة األلعاب السعودية
GAMES27 اكتوبرالرياض

7 نوفمبر

إعداد
فريق العمل

7 نوفمرب )تشرين الثاني( 2022م األثنين
املوافق 13 ربيع الثاني 1444 هـ/ العدد 1536

حديث 
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حنان األمهات
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مهدي آل سالم. )الكأس(

عبد الله آل حماد. )الكأس(

مناف آل سعيد. )الكأس(محمد آل سالم. )الكأس(

ناصر الضامن. )الكأس(

7 نوفمرب )تشرين الثاني( 2022م األثنين
املوافق 13 ربيع الثاني 1444 هـ/ العدد 1536

حراس األكادميية عنصر مشرتك يف نصف النهائي
الكاس – حسين القالف

< من األشياء الجميلة والتي يفتخر 
بها عشاق ومحبي نادي النور بان 

المخرجات من نادي النور قد شاركت 
في جميع أندية المملكة لجودتها العالية 
بالعمل المتقن في القاعدة لتكون اقوى 

قاعدة على مر السنين والتي يستفيد 
منها جميع اندية المملكة ، فنجد ان 
أغلب أندية المملكة استقطبت العبين 

من نادي النور وانجزت معهم ، وال زال 
العبو النور هم مقصد ألكثر الفرق التي 

تنشد اإلنجاز ، ونجد ذلك جليًا في مربع 
الكبار وفي نصف نهائي دورة األلعاب 

السعودية والتي قد تأهل لها كل من النور 
والخليج والترجي والهدى وجميع الفرق 

تلعب بتواجد مخرجات من اكاديمية نادي 
النور بوجود محمد آل سالم في الخليج 
و مهدي آل سالم وعبد الله حماد ونذير 
ابو سرير و والمدرب فاضل آل سعيد 

ومساعده قصي آل سعيد في نادي 
الهدى باإلضافة الى ناصر الضامن في 
الترجي ومدرب الحراس مناف آل سعيد 

، ونرى هنا بأن جميع حراس الفرق 
المتأهلة لمربع األقوياء هم من مخرجات 

نادي النور



أحمد قعيد الشالحي. )الكأس( قعيد الشالحي رحمه الله. )الكأس(

من دونها أمحد وأخوانه، ونوادرها تنتقل »لنحارات«

ست مهرجانات كبيــرة شـاهدة 
على إجنازات »املتحديات« 

علـــى  الكبيـــر  المـــزاد  فـــي   >
»المتحديـــات« منقية رجـــل األعمال 
قعيد الشـــالحي رحمـــه الله أنتقلت 
نوادرهـــا مـــن المـــزاد إلـــى منقية 
المســـتقبل نحـــارات منقيـــة أحمد 
قعيـــد، أقيم المزاد لمـــدة ثالث أيام 
الخميس والجمعة والســـبت حيث 
حصلـــت العديد مـــن القصص التي 
تـــدل علـــى الشـــهامة وبـــذل الخير 
وتقديـــر الجـــار مـــن ابنـــاء قعيـــد 
الشـــالحي رحمه الله حيث اشتروا 
ابنائـــه أحـــد الفحـــول والمنتجـــة 
وجعلوه »منيحـــة« لألصحاب اإلبل 
سنة كاملة صدقة عن والدهم ومنها 
أيضًا حيث الحظوا أن جار والدهم 
مـــن الحضور يزاود على قيمة قعود 
حيث وصـــل رقم كبير وقـــام أحمد 
بشراء القعود وأهدائه على ابوفواز 
العتيبي تقديـــرًا لجيرة أبوفواز مع 
والدهـــم حيث أمدت أربع ســـنوات 
عرف عـــن أبوفواز كل معنى الجيرة 

والتقدير المتبادل بينهم.
ويحفل تاريخ منقية »المتحديات« 
بعـــدد وافر من اإلنجازات والجوائز 
التـــي حققتهـــا علـــى أرض الواقع، 
وترجع إلى العام 1421، واستمرت 
سنوات عدة، في عدد من المهرجانات، 
توزعت بين »نوفا« و«مزاين مطير«، 
الهيـــال«،  و«مزايـــن  رقيبـــة«،  و«أم 

و«الكويت« و«الصياهد«.
اســـم  »المتحديات«  وللمعلومية، 
صنعه قعيد الشالحي )يرحمه الله( 
من خالل امتالكه منقية الصفر قبل 
30 عامًا، وأشـــترا الفحل المتحدي 
»قعـــود« بمبلغ 150 ألـــف ريال قبل 
20 عامًا من فيصل الغدرا الذي أتاه 
هدية من االمير ســـلطان بن سعود، 
وأنتاج مـــن منقيته الشـــقح وابوه 

الهدب.
لمنقيـــة  مشـــاركة  أول  وكانـــت 
المتحديـــات، للمزاين بخبيب الريم 
)فـــردي( ثـــم )أم رقيبة( ثـــم )نوفا( 
ثم الكويـــت ثم الصياهـــد، وحصل 
على عدد من المراكز االولي، ســـواء 
بالفـــردي أو الجمـــل، وفـــاز الفحل 
عرنـــون وأنتاجه بالمركز االول على 

مستوى العالم.
وبرصد إنجازات المتحديات، نجد 
أنهـــا ترجع إلى العـــام 1421، وهو 
التاريـــخ الذي شـــاركت فيه »قعدان 
وضح« في مهرجان »نوفًا«، وحصلت 
علـــى المركز الثالـــث لـ«قعيد«، وفي 
المهرجان نفسه، شارك  »دق صفر«، 
وحصل على المركز الثاني لـ«قعيد«.

ويتكرر المشـــهد فـــي المهرجان 
نفســـه، ولكن في العام 1423 ويفوز 
فـــي  األول  بالمركـــز  صفـــر«  »دق 
مهرجان »نوفا« لـ«قعيد الشـــالحي«، 

فيما فاز »قعدان صفر« بالمركز األول 
لـ«قعيـــد«، قبل أن يفوز »دق شـــعل« 

بالمركز الخامس لـ«قعيد«.
وفـــي العـــام 1423، شـــارك »جل 
صفر« فـــي مهرجان مزايـــن مطير، 
وفاز بالمركز األول »قعيد الشالحي«، 
كما شـــارك في المهرجان نفسه »دق 

وضح«، وفاز بالمركز األول »قعيد«.
المتحديات  إنجـــازات  وتتواصل 
في مهرجـــان »أم رقيبة«، ففي العام 
1425 فـــاز »صفـــر 100« بالمركـــز 
وفـــي  الشـــالحي،  لقعيـــد  الثالـــث 
العـــام والمهرجـــان نفســـيهما، فاز 
»فردي صفـــر« بالمركز األول لـ«قعيد 
المهرجان نفسه،  الشـــالحي«، وفي 
ولكن في العام 1427 فاز »صفر 100« 
بالمركـــز األول لـ«قعيد الشـــالحي«، 
قبـــل أن يعود »فـــردي صفر« ويفوز 
بالمركز األول في مهرجان »أم رقيبة« 

للعام 142٨ لـ«قعيد الشالحي«.

وفي مهرجان »مزاين الهيال« الذي 
أقيم في العام 142٨، فاز »الضيوف« 
بالمركز األول لقعيد الشـــالحي، ثم 
عـــاودت اإلنجـــازات مســـيرتها في 
مهرجان »أم رقيبـــة« مرة أخرى في 
العام 1433، وفيها فاز »صفر 100« 
بالمركـــز األول لـ«قعيد الشـــالحي«، 
قبـــل أن يحقـــق »فردي صفـــر« في 

المهرجـــان نفســـه المركـــز الثاني 
لـ«قعيد الشالحي«.

 وفـــي العـــام 142٨هــــ، يحقـــق 
»الضيوف« المركز األول في مهرجان 
مزاين الهيـــال لـ«قعيد الشـــالحي«، 
قبـــل أن يعاود مهرجـــان »أم رقيبة« 
نشاطه في العام 1433، وفيه يحقق 
لـ«قعيد  األول  المركـــز  »صفـــر100« 
الشالحي«، كما يحقق »فردي صفر« 

المركز الثاني لـ«قعيد الشالحي«.
وفي مهرجـــان الكويت الذي أقيم 
فـــي العـــام 1433هـ، يحقـــق »صفر 
50« المركـــز األول لـ«قعيد«، و«فردي 
صفر« المركز األول لـ«قعيد«،  و«فحل 

وإنتاجه« المركز األول لـ«قعيد«.
وتتكرر اإلنجازات في مهرجان »أم 
رقيبـــة« في العـــام 1434هـ، ويحقق 
»فردي صفر« المركز الثالث لـ«قعيد 
الشـــالحي«، كما حقـــق »صفر 100« 

المركز األول لـ«قعيد الشالحي«.
ولم يختلف المشـــهد في مهرجان 
المهرجانات  فـــي  »الصياهـــد« عنه 
الســـابقة، عندما حقق »صفر 100« 
المركـــز الثاني  فـــي مهرجان العام 
1439هـ لـ«قعيد الشـــالحي«، قبل أن 
يحقـــق »دق صفر« المركـــز الرابع، 
ولكن في مهرجان العـــام 1440 هـ، 
الذي حقـــق فيـــه »فحـــل وإنتاجه« 

المركز األول لـ«قعيد الشالحي«

12 ساحة اإلبل
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إعداد  - ماجد النتو 
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١7 ديسمرب )كانون األول( 202١مالجمعة
املوافق ١٣ جمادى األوىل ١٤٤٣ هـ/ العدد ١222
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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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فيفا

< المدرب وليد الركراكي، إن المنتخب المغربي يسعى لتكرار إنجاز كأس العالم ميكسيكو 
عام ١٩86، ببلوغ الدور الثاني من نهائيات كأس العالم المقبلة بقطر.

وتحدث الركراكي في حوار مع الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، عن طموح 
المنتخب المغربي في “المونديال” المقبل، حيث أكد أنه يسعى لتكرار إنجاز التأهل للدور 

الثاني، والجميع سيبذل مجهودا كبيرا لتخطي الدور األول.
وأوضح مدرب “األسود” أن مجموعة المنتخب قوية، بتواجد وصيف بطل العالم كرواتيا 

وبلجيكا صاحب المركز الثالث، وهو ما يؤكد تفوقهما عالميا، مشيرا إلى أنه درس نقاط قوة 
وكذلك نقاط ضعف المنتخبات التي تنافس في مجموعته.

متابعات

< تواصل غياب الدولي المغربي حكيم زياش، العب نادي تشيلسي اإلنجليزي لكرة القدم، 
عن التشكيلة الرسمية لفريقه في ديربي عاصمة الضباب لندن، أمام أرسنال، لحساب منافسات 

األسبوع الـ١5 من منافسات “البريميرليج”. واستمرت معاناة “األسد األطلس” مع كرسي 
االحتياط، بعد أن قرر المدرب غراهام بوتر اإلبقاء عليه مع البدالء، وهو ما أصبح يؤرق الالعب، 
الذي لم يتغير وضعه رغم تغيير “البلوز” لمدربيه، ما ُيقربه أكثر من تغيير األجواء خالل الفترة 
المقبلة. ولم ُيشارك حكيم زياش صاحب الـ2٩ عاما، هذا الموسم سوى في ٤ مباريات فقط في 

الدوري اإلنجليزي رفقة “البلوز”، من بينها واحدة بدأها كرسمي، إذ لم يجد الفرصة الكاملة 
إلظهار مهاراته الكروية التي جذبت الفريق “األزرق” لما كان العبا في أجاكس أمستردام 

الهولندي.

زياش. )الكأس(المدرب وليد الركراكي. )الكأس(

زياش يلوح بالرحيل عن تشلسي الركراكي :نسعى لتكرار انجازات المنتخب المغربي 

التسيو ينتصر بهدف 
اندرسون في الديربي 

متابعات 

< سقط الفريق األول لكرة 
القدم بنادي روما أمام نظيره 

فريق التسيو بهدف دون رد في 
المباراة التي جمعت بينهما مساء 

اليوم األحد الموافق السادس 
من شهر نوفمبر الجاري، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة عشر من 
بطولة الدوري اإليطالي الممتاز في 

موسمه الجديد 2023-2022.
بدأ رتم المباراة هاديء بعض 
الشيء وتبادل العبي فريق روما 
والتسيو العديد من التسديدات.
وتمكن أندرسون من تسجيل 

هدف التسيو األول في الدقيقة 2٩ 
من عمر الشوط األول من المباراة، 

عن طريق تمريرة حاسمة من 
رودريجيز.

كثف العبي روما هجماتهم 
وشكلوا عدد هائل من الهجمات 

الخطيرة على حارس مرمى 
التسيو، لكن دون تسجيل أهداف 

لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

بنزيما يغيب عن الريال 
متابعات 

< أعلن اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لفريق ريال مدريد 
اإلسباني، غياب الفرنسي كريم 

بنزيما مهاجم الفريق عن مباراة الغد 
أمام رايو فاييكانو ضمن منافسات 

الليجا.
وتقام مباراة ريال مدريد أمام 

رايو فاييكانو مساء غد اإلثنين ضمن 
منافسات الجولة الثالثة عشر من 
مسابقة الدوري اإلسباني الليجا.

وحسب ما ذكره كارلو أنشيلوتي 
خالل المؤتمر الصحفي المنعقد 
للحديث عن المباراة، أعلن غياب 

كريم بنزيما عن المشاركة أمام رايو 
فاييكانو.

وقال في تصريحاته: ” كريم 
بنزيما لن يلعب غدًا ألن أحاسيسه ما 

زالت غير جيدة، يوم الجمعة تدرب 
وبدا في حالة جيدة”.

وتابع كارلو أنشيلوتي في حديثه 
عن تركيز كريم بنزيما على كأس 

العالم تسبب في غيابه: ” الحقائق 
تقول إنه ال يستطيع اللعب ولن يلعب 

غًدا”.

متابعات 

< نجح النجم المصري، محمد صالح، 
جناح نادي ليفربول، في تسجيل هدفين 

لفريقه ضد نادي توتنهام وتمكن من تسجيل 
أرقام جديدة بالبريميرليج.

ويستضيف توتنهام نظيره ليفربول على 
ملعب توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة 

الخامسة عشر من عمر الدوري اإلنجليزي 
لهذا الموسم..

قبل أن يعود النجم المصري ليضيف 
الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة في 

الدقيقة ٤0 من زمن نفس الشوط بعدما انفرد 
بهوجو لوريس، حارس السبيرز، ووضع الكرة 

من فوق رأسه بطريقة رائعة.
وبهذه الثنائية، فإن النجم المصري نجح 

في تخطي النجم الفرنسي السابق، نيكوالس 
أنيلكا، العب تشيلسي ومانشستر سيتي 
السابق، في قائمة الهدافين التاريخيين 

للبريميرليج بـ ١26، متفوًقا على الفرنسي 
بهدف.

ومن جهة أخرى أيًضا، فإن صالح قد 
نجح في تسجيل أول ثنائية له مع الريدز في 

الدوري اإلنجليزي هذا الموسم.
ارقام قياسية :

حقق محمد صالح جناح ليفربول العديد 

من األرقام القياسية المميزة بثنائيته في 
شباك توتنهام، في المباراة التي تجمعهما في 

بطولة الدوري اإلنجليزي.
وسجل صالح هدفين لـ ليفربول، في 

الدقيقتين ١2، 36، ليتقدم لفريقه أمام 
أصحاب األرض توتنهام، ضمن منافسات 

الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري 
اإلنجليزي.

محمد صالح قفز للمركز السادس عشر 
في قائمة أكثر الالعبين تسجياًل لألهداف في 

الدوري اإلنجليزي “ بريميرليج” بالتساوي 
مع اإليرلندي روبي كين برصيد ١26 هدًفا، 
ومتفوًقا على الفرنسي نيكوال أنيلكا ) ١25 

هدًفا(
– محمد صالح قفز للمركز السابع في 

قائمة أكثر الالعبين تسجياًل لألهداف لـ 
ليفربول في بطولة الدوري اإلنجليزي بمختلف 

الحقب بما فيها حقبة “ بريميرليج” برصيد 
١2٤ هدًفا، متفوًقا على جاك باركنسون ) 

١23 هدًفا(
– محمد صالح أصبح هداف فريق 

ليفربول في مبارياتهم أمام توتنهام في بطولة 
الدوري اإلنجليزي برصيد 7 أهداف متفوًقا 

على روبي فاولر ) 6 أهداف(
– أصبح فريق توتنهام أكثر فريق هز 

صالح شباكه خالل مسيرته الكروية برصيد 
١0 أهداف، بالتساوي مع مانشستر يونايتد.

– قلص محمد صالح الفارق مع روبي 
فاولر ) ١28 هدًفا( المتصدر لقائمة هدافي 
ليفربول في “ بريميرليج”، لـ ٤ أهداف فقط

 تغلب ارسنال بهدف نظيف، في الدوري 
اإلنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ارسنال وتشلسي  األحد، 
على ملعب “ستامفورد بريدج”، بالجولة 

الخامسة عشر من الدوري اإلنجليزي 
الممتاز.

جاء الشوط األول هادئا من جانب الفريقين 
مع أفضلية قليلة آلرسنال، وأهدر جابرييل 
جيسوس أبرز فرصة للضيوف في الدقيقة 

2٩، بعد عرضية من جابرييل مارتنيلي، فشل 
جيسوس في استغاللها وسددها برعونة لتمر 

بجوار القائم.
وفي الشوط الثاني، كّثف أرسنال محاوالته 

حتى نجح في تسجيل هدف الفوز، من ركلة 
ركنية لعبها بوكايو ساكا، ومرت من أمام 

كل الالعبين، إلى أن تدخل المدافع جابرييل 
مجاليس وأسكنها الشباك في الدقيقة 63.
واستعاد آرسنال بهذا الهدف الثمين 
صدارة البريميرليج، بفارق نقطتين عن 

مانشستر سيتي، مع تبقي جولة أخيرة قبل 
التوقف من أجل بطولة كأس العالم.

فيما تراجع تشلسي للمركز السابع بهذه 
الهزيمة، ليسجل ثالث مباراة على التوالي 

يفشل بالفوز فيها بالدوري.

محمد صالح. )الكأس(

ارسنال يفوز بديربي لندن  وصالح حيطم االرقام
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)إيطاليا ( ثاني بلد ينظم كأس العالم وأول بلد 
ينظم البطولة في أوروبا  و أول منتخب يفوز بكأس 

العالم مرتين متتاليتين ١٩3٤ و ١٩38 و أطول فترة 
بقي فيها كأس العالم ١6 سنة من ١٩3٤ إلى ١٩50

وأكثر المنتخبات تعادال في كأس العالم حيث 
تعادل 2١ مرة. 

)فرنسا( أول بلد ينظم كأس العالم ولم يفوز به 
 .١٩38

)المكسيك( أول بلد يظم البطولة في أمريكا 
الشمالية وأكثر المنتخبات خسارة في كأس العالم 

حيث خسر 25 مباراة.

)البرازيل و المكسيك( نظما البطولة مرتين ولم 
يفوزا بها على أرضهما، البرازيل في ١٩50و 20١٤ 

و المكسيك ١٩70 و ١٩86.
)كوريا و اليابان ( أول بطولة تقام في أسيا و 
أول بطولة تقام في دولتين في كأس العالم 2002.

)جنوب أفريقيا( أول بلد ينظم البطولة في 
إفريقيا. 

)البرازيل( منتخب فاز بكأس العالم 5 مرات 
وأكثر منتخب شارك في كأس العالم 20 مرة وأكثر 
المنتخبات تسجياًل لألهداف 22٩ هدفا وأكثر فاز 
في المباريات حيث من فاز  بالمونديال حيث نجح 

في الفوز 73 مباراة. 
)ألمانيا( أكثر منتخب لعب نهائي 8 مرات وأكثر 

منتخب تقبال لألهداف حيث دخل في مرماه ١2١ 
هدف واألكثر مشاركة في الدور قبل النهائي  حيث 
لعب ١3 مرة  وأكثر  منتخب لعب مباريات في كأس 

العالم حيث لعب ١05 مباراة. 
)منتخب ألمانيا( أكثر منتخب سجل أهداف و 

فاز في البطولة
سجل 25 هدف و فاز  بكأس العالم ١٩5٤.

)منتخب إسبانيا( أقل منتخب سجل اهداف و 
فاز بالبطولة سجل 8 هداف و فاز بكأس العالم 

 .20١0
)منتخب ألمانيا و منتخب األرجنتين ( أكثر 

المنتخبات تقابال في مباراة نهائي كأس العالم ثالث 
مّرات ١٩86و ١٩٩0و 20١٤. 

المنتخبات التي لم تسجل اهداف في كأس 
العالم  منتخبات )كندا و الصين وترينداد وتوباغو و 

منتخب زائير(. 
)إيطاليا نظمت البطولة سنة ١٩٩0 فازت ألمانيا 

في البطولة(
)ألمانيا نظمت البطولة سنة 2006 فازت إيطاليا 

في البطولة(. 
)المجر( أكثر منتخب تسجيال لألهداف في 

نسخة واحده حيث سجل 27 هدف في كأس العالم 
.١٩5٤

) كوريا الجنوبية( أكثر منتخب تلقى اهداف ١6 
هدف في كأس العالم ١٩5٤.

)كوريا الجنوبية( أول منتخب غير منتخبات 

أوروبا و أمريكا الجنوبية يصل إلى المربع الذهبي 
في كأس العالم 2002.

)منتخب هندوراس( لعب ٩ مباريات دون فوز. 
) منتخب البرازيل( في كأس العالم 2002 لم 

يتعادل ولم يخسر  وفاز في جميع مباريات. 
)منتخب اسكتلندا( أكثر المنتخبات التي شاركت 
في كأس العالم ولم تتأهل إلى الدور الثاني 8 مرات. 

)منتخب البرازيل و منتخب السويد( أكثر 
المنتخبات تقابال في كأس العالم و قد 

ألتقيا سبعة مرات سويا. 
)منتخب المجر( صاحب أكثر فوز 

في كأس العالم فاز على منتخب 
السلفادور ١0_١ في كأس العالم 

 .١٩82
 أول مباراة كانت مباراة 

فرنسا ضد المكسيك في كأس 
العالم ١٩30.

) لوسيان لوران(  الالعب 
الفرنسي صاحب أول هدف في 

تاريخ كأس العالم. 
)دي الس كاسياس( العب البيرو 

أول العب يطرد في كأس العالم ١٩30 
ضد منتخب رومانيا. 

)كلوزه( الالعب األلماني أكثر العب 
سجل أهداف ١6 هدف. 

)هاكان شوكور( الالعب التركي 
صاحب اسرع هدف بعد مرور ١١ ثانية 

ضد منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 
.2002

)يوهان نيسكينز( الالعب الهولندي 
صاحب اسرع هدف في النهائي بعد 

مرور ٩0 ثانية ضد منتخب ألمانيا في 
كأس العالم ١٩7٤.

)دينو زوف( الحارس اإليطالي اكبر 
العب فاز بكأس العالم بعمر ٤0 سنة في 

كأس العالم ١٩82.
)بيليه( الالعب البرازيلي أصغر العب فاز بكأس 

العالم بعمر ١7 سنة في كأس العالم ١٩58.

) نيلس ليدهولم( الالعب السويدي أكبر العب 
سجل في النهائي بعمر 35 سنة ضد البرازيل في 

كأس العالم ١٩58.
)بيليه( الالعب البرازيلي أصغر العب سجل في 
النهائي بعمر ١7 سنة ضد السويد في كأس العالم 

.١٩58
)جاست فونتين( الالعب الفرنسي اكثر العب 

تسجل أهداف في نسخة واحدة سجل ١3 هدف في 
كأس العالم ١٩58. 

)أوليغ سالينكو( الالعب الروسي أكثر العب 
سجل اهدف في مباراة واحدة 5 هدف  في مباراة 

روسيا ضد الكاميرون في كأس العالم ١٩٩٤.

)جيوف هورست( الالعب اإلنجليزي أكثر العب 
سجل في النهائي 3 هداف في مباراة نهائي كأس 

العالم ١٩66 إنجلترا ضد ألمانيا.
)روجيه ميال( الالعب الكاميروني أكبر العب 

سجل هدف في مباراة منتخب بالده ضد منتخب 
روسيا في كأس العالم ١٩٩٤ وكان عمره ٤2 سنة 

و 3٩ يوما.
)بيرت باتينود( العب منتخب الواليات 
المتحدة هو أول من أحرز هاتريك 

في تاريخ كأس العالم  في 
مباراة فريقه ضد باراغواي 

في كأس العالم ١٩30.
)الزلو كيس( العب 
المجر صاحب أسرع 

هاتريك في 8 دقائق
على منتخب السلفادور 

في كأس العالم ١٩82. 
)باولو مالديني( الالعب 

اإليطالي أكثر العب لعب 
عدد دقائق حيث لعب 22١6 

دقيقة في ٤ كؤوس عالم ١٩٩0 
و١٩٩٤ و١٩٩8 و2002 .

) لوثر ماتيوس( الالعب 
األلماني أكثر العب مشاركة في 
كأس العالم حيث شارك 5 مرات 

في كأس العالم اعوام ١٩82و١٩86 
و١٩٩0 و١٩٩٤و١٩٩8 . 

)والتر زينغا( الحارس اإليطالي 
أكثر من لعب  عدد من الدقائق  دون 
أن يدخل عليه هدف 5١7 دقيقه في 

كأس العالم ١٩٩0.
)الحارس المكسيكي انتونيو 
كارباخال و حارسنا السعودي 

محمد الدعيع( أكثر حارسين 
استقباال لالهداف في كأس العالم 

25 هدف. 
)غابرييل باتيستوتا( الالعب األرجنتيني االعب 

الوحيد الذي سجل هاتريك في بطولتين كأس العالم 
١٩٩٤ وكأس العالم ١٩٩8.

)روبيرتو باجيو( الالعب اإليطالي أكثر العب لعب 
ركالت ترجيح في ثالث بطوالت ١٩٩0 و ١٩٩٤ و 

.١٩٩8
)خوسيه باتيستا( الالعب األورغواياني صاحب 

اسرع اطرد في 56 ثانية في كأس العالم ١٩86. 
)الالعب كافو و الالعب زيدان( أكثر الالعبين 

حصواًل على بطاقات صفراء 6 بطاقات. 
)الالعب زيدان الفرنسي و الالعب ريغوبرت 
سونغ الكاميروني( أكثر الالعبين حصواًل على 

بطاقات حمراء 2 بطاقات.
)بيليه(الالعب البرازيلي أكثر العب فاز بكأس 

العالم ١٩58و ١٩62 و ١٩70. 

) كافو( الالعب البرازيلي الالعب الوحيد الذي 
خاض 3 نهائيات،على التوالي ففاز باللقب في 

١٩٩٤، وحل وصيفًا في ١٩٩8، و فاز باللقب مرة 
أخرى 2002.

)كلوزة( الالعب األلماني  الالعب الوحيد الذي 
حصل على أربع ميداليات متتالية في نهائيات كأس 

العالم. حيث فاز بالمركز الثاني في  كأس العالم 
2002 و 2006 المركز الثالث 20١0 المركز الثالث 

20١٤ المركز األول. 
)فرانتس بيكنباور( الالعب األلماني اول العب 

يحمل كأس العالم بشكلة الجديد ١٩7٤.
)فيتوريو بوتسو(المدرب اإليطالي األكثر نجاحًا 
بتاريخ البطولة، فاز بلقبين متاليين في كأس العالم 

١٩3٤ و١٩38 مع منتخب إيطاليا.
)ماريو زاغالو( المدرب البرازيلي فاز بكأس 

مرتين كالعب ١٩58،١٩62 و مرة كمدرب ١٩70 و 
كمساعد مدرب ١٩٩٤

)فرانتس بكنباور(المدرب األلماني فاز بكأس 
العالم كالعب ١٩7٤ و كمدرب ١٩٩0 و كذلك 

)ديشامب الفرنسي( فاز بكأس العالم ١٩٩8 كالعب 
وفي 20١8 كمدرب. 

) هيلموت شون( المدرب األلماني أكثر المدربين 
مشاركة في كأس العالم من ١٩66 إلى ١٩78  
وأكثر المدربين فوزًا في كأس العالم بواقع ١6 

انتصارا.
)لويس فيليبي سكوالري( المدرب البرازيلي 

اكثر مدرب حقق انتصارات متتالية ١١ انتصار مع 
البرازيل 2002  و البرتغال 2006.

 ) كارلوس ألبرتو بيريرا( المدرب البرازيلي 
أكثر مدرب مشاركة مع المنتخبات درب ستة 

منتخبات وهم الكويت في  ١٩82 و اإلمارات ١٩٩0 
و البرازيل في ١٩٩٤ و السعودية في ١٩٩8, و 
البرازيل في 2006 و جنوب إفريقيا في 20١0. 
)أوتو ريهاغل مدرب( المدرب األلماني أكبر 

مدرب شارك في كأس العالم حيث كان عمره 7١ 
سنة و 3١7 يوم في 20١0 وكان مدرب منتخب 

اليونان. 
)خوان خوسيه تراموتوال( المدرب األرجنتيني 
أصغر مدرب شارك في كأس  العالم حيث كان 

عمره 27 سنة و 267 يوم في كأس العالم ١٩30.
)ملعب ماراكانا و ملعب أزتيكا( الملعبيين شهدا 
نهائين إستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس العالم 

١٩50 و 20١7 و ملعب أزتيكا إستضاف نهائي 
١٩70 و ١٩86.

)أكبر حضور جماهيري( في مباراة نهائي كأس 
العالم ١٩50 بين البرازيل و االورغواي وكان العدد 

١٩٩،85٤ في ملعب ماراكانا. 
) أقل حضور جماهير( في مباراة: 300 شخص 

في مباراة منتخب رومانيا لكرة القدم ومنتخب 
بيرو لكرة القدم في كأس العالم ١٩30 في استاد 

بوكيتوس.

ماردونا رافًعا كأس العالم ١٩86 . )الكأس(

الديوك الفرنسية أبطال النسخة األخيرة 20١8. )الكأس(المنتخب البرازيلي بطاًل للمونديال األمريكي. )الكأس(

كأس العامل أرقام وأساطري
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إعداد حسن آل قريش - نديم البابلي

< كأس العالم هي أهم مسابقة لرياضة كرة القدم تقام تحت إشراف 
االتحاد الدولي لكرة القدم. وتقام بطولة كأس العالم كل أربع سنوات 

منذ عام ١٩30 وتهيمن منتخبات أوروبا و منتخبات أمريكا الجنوبية على 
منافسة توجت منتخبات أوروبا ١2 لقب فازت إيطاليا ٤ مرات و ألمانيا 

٤ مرات و فرنسا مرتين و إنجلترا مرة واحدة و أسبانيا مرة واحدة.
أما منتخبات أمريكا الجنوبية توجت ٩ االلقاب فازت البرازيل 5 مرات 

و األورغواي مرتين و األرجنتين مرتين. 
)االورغواي( أول بلد ينظم كأس العالم و أول منتخب يفوز بكأس 

العالم ١٩30 وأول بلد ينظم البطولة في أمريكا الجنوبية. 
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للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

< ما تشــــهده المملكة خالل هذه 
السنوات األخيرة من حراك رياضي 
واقتصادي وسياحي وغيرها، يعطي 
داللة واضحة أن المستقبل بإذن الله 
تعالى ســــوف تكون النتائج مرضية 
وجميلــــة، نجــــد اآلن االســــتضافات 
المستويات  والمشاركات على جميع 
وبدعم حكومي لتحصل المملكة على 
مراكز متقدمــــة بين الــــدول عالميًا، 
ونشــــاهد اآلن تطــــورًا ملحــــوظ في 
مســــتويات األنديــــة والمنتخب الذي 
اقتــــرب من االنطالقة في مشــــاركته 
السادســــة في بطولة كأس العالم في 
دولــــة قطر، والمنتخــــب في مجموعة 
قويــــة جــــدًا تضــــم منتخبــــات لهــــا 
صوالت وجوالت فــــي الكرة العالمية 
والبطــــوالت، نتمنى التوفيق للمنتخب 
وأن يقــــدم المســــتوى المأمول وأن 
يحقق التطلعات بالمستوى المرضي 
والنتائــــج الجيدة، وعلــــى األندية أن 
تســــتغل هذا الدعم الســــخي لتصل 
إلــــى القمــــة فــــي جميــــع األصعدة 
اإلدارية والفنية والمالية، وإنا لننتظر 
المســــتقبل القريب قبل البعيد للفوز 
بالبطــــوالت والمداليــــات فــــي جميع 
البطــــوالت لنقطف ثمار هــــذا الدعم 
والجهود المبذولة لتحقيق اإلنجازات 
علــــى المســــتوى العالمــــي، وعلــــى 
المشــــجعين االبتعاد عــــن التعصب 
ونبذه بجميــــع أطيافــــه وخاصة من 
اإلعالميين الذين هــــم القدوة للجيل 
الحالي من الشباب، وأن يكونوا عونًا 
لنبذ التعصــــب الرياضي واالحتقان 
بيــــن الجماهير وخاصة على طاوالت 
البرامج الرياضية التي لها النصيب 

األكبر من المتابعة.

خالد المشوح

< روما يعاني.

زاوية قائمة

010203

< نيوكاسل يتغلب على ساوثهامبتون باربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري اإلنجليزي، وبهذه النتيجة يصعد 
الفريق للمركز الثالث قبل التوقف بجولة واحدة لخوض نهائيات كأس العالم والتي سوف تقام في قطر نهاية الشهر الجاري.

@khaled2191
< مشـــجع برازيلـــي كان يجلس 
خلف دكة برشلونة وصرخ عدة مرات 
على تشافي بإدخال رافينها وعندما 
دخل الالعب قال له تشـــافي هل انت 

سعيد اآلن.
DAZN

< » عندما ترى أن الفريق يســـدد 27 
تســـديدة وال يســـجل مزيد من األهداف 
فهذا يعني أننا نفتقد للدقة قليال ويجب 
أن نتحســـن في هذا الجانـــب وأن نكون 
أقويـــاء ذهنيا أمـــام المرمـــى ، في اخر 
المباريات بإستثناء بورتو خلقنا العديد 
من الفرص السانحة للتسجيل لذلك ليس 

لدينا مشكلة في النظام«.
سيميوني

@alrummansaud@hquraish
حسن ال قريش :المحامي سعود الرمان :

{ إشارة إلى ما ذكرته مساء البارحة ببرنامج الحصاد الرياضي حول 
منع النادي #\االهلي من التســــجيل احب أن أوضح أن ما ذكرته من منع 
النادي االهلي من التســــجيل يعود إلى القرار الصادر من لجنة االنضباط 

باالتحاد الدولي فيفا بتاريخ 2022/2/2٤.

{ الخليج.. ذهبية للتاريخ.. ألف مبروك لنادي الخليج إدارة 
والعبين وجمهور والفريق يحصد أول ذهبية في كرة اليد كرقم 

قياسي في دورة األلعاب السعودية.

سوالف رياضية

مدير التحرير

< بيننـــا أبطال مقولة اثبتتهـــا دورة األلعاب 
السعودية 2022 التي تستضيفها مدينة الرياض 
فـــي هذه األيام، قبل أن تبـــدأ هذه الدورة اقامت 
اللجنة األولمبية السعودية اختبارات األداء للعديد 
من المترشـــحين على مســـتوى جميع األلعاب، 
وجاءت النتيجة النهائية مشـــاركة أكثر من ستة 
آالف متســـابق في نســـخة ممتعـــة وخصوصًا 
االلعاب الفردية، شاهدنا أبطال جدد من الرجال 

والنساء.
المشـــاركات القادمة الســـعودية في األلعاب 
األولمبية ســـواء اإلقليميـــة أو القاريـــة أو حتى 
العالمية، ستكون مشاركات كبيرة ومميزة بالعدد 

وباإلنجازات.
هذه هي النســـخة األولى وربما يتجاوز العدد 
في النسخة القادمة أكثر من عشرة آالف مشترك.

شـــكرًا للقيادة، شكرًا لوزير الرياضة، شكرًا 
لرؤساء االتحادات الرياضية.

خالد بن مرشد
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