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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

+966 54 433 2802
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األخضر للمرة السادسة في المونديال
اشراف عام :         

حسن آل قريش 
خالد العوني / خالد بن مرشد / عبدالله القحطاني / فيصل الزهراني / عبدالرحمن التويجري/ اسكندر الصادق / نايف العبيد/ حسن الدسوقي  / محمد فضل الله فريق العمل :

هل تكون األوىل لألخضر؟
أم الثانية  للتانغو ؟

المملكـــة  منتخـــب  يخـــوض   >
العربيـــة الســـعودية ظهـــر اليـــوم 
أمـــام  اللقـــاءات  أولـــى  الثالثـــاء 
المنتخـــب األرجنتينـــي المرشـــح 
األول لحصـــد لقـــب بطولـــة كأس 
العالم 2022 التي تستضيفها دولة 
قطـــر، تواجـــه منتخبا الســـعودية 
واألرجنتين في أربع لقاءات سابقة 
منها مباراة واحدة رســـمية وثالث 

لقاءات وديه.
جـــاءت المباراة األولـــى في عام 
1988م فـــي بطولة كأس اســـتراليا 
الذهبية الودية والتي شـــارك فيها 
أربعة منتخبات، تعادال المنتخبان 
بنتيجة 2/2، سجل لألخضر ماجد 
أحمد عبدالله الهدف األول وسجل 
الالعـــب األرجنتيني ديـــاز الهدف 

الثاني بالخطأ في مرماه.

ومن نفـــس البطولة تواجها مره 
أخرى في مبـــاراة تحديد المركزين 
الثالـــث والرابـــع وخســـر بهدفين 
نظيفين بعـــد أن طرد حكـــم اللقاء 

الكابتن سالم مروان شفاه الله.
وجاء اللقاء الثالث وهو الرسمي 
الوحيد بيـــن المنتخبين في بطولة 
القـــارات التي اســـتضافتها مدينة 
وانتهـــى  1992م،  عـــام  الريـــاض 

اللقاء بخسارة المنتخب السعودي 
بثالثـــة أهداف مقابـــل هدف وحيد 
سجله الالعب سعيد العويران بعد 

تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
فيما جاء آخر اللقـــاءات في عام 
2012 وانتهـــى بالتعادل الســـلبي 
على ملعب اســـتاد الملك فهد وسط 
حضور جماهيري ُقدر بأكثر من 50 

ألف متفرج.
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األخضر للمرة السادسة في المونديال
اشراف عام :         

حسن آل قريش 
خالد العوني / خالد بن مرشد / عبدالله القحطاني / فيصل الزهراني / عبدالرحمن التويجري/ اسكندر الصادق / نايف العبيد/ حسن الدسوقي  / محمد فضل الله فريق العمل :

< تقابـــل المنتخـــب الســـعودي ونظيـــره 
االرجنتيني في أربع مناسبات أولها في الكأس 
الذهبيـــة التي نظمتها أســـتراليا بمناســـبة 
اســـتقاللها في عـــام 1988 ، وضمت البطولة 
أســـتراليا المنظم واالرجنتيـــن كبطل العالم 

والبرازيل كبطل كوبا أمريكا والسعودية .
وكانت نتيجة مباراة الـــدور االول التعادل 
2/2 احـــرز فيهـــا ماجـــد عبداللـــه أول هدف 
لألخضر فـــي مرمى األرجنتيـــن والذي احرز 
له هرنان دياز هدفـــان أحدهما من ركلة جزاء 
وســـجل ذات الالعـــب هدف األخضـــر الثاني 

بشكل عكسي .
وحملت المباراة الثانية بالبطولة السابقة 
ضمن المركز الثالـــث والرابع فوز األرجنتين 
علـــى الســـعودية بهدفيـــن دون مقابل حملت 

توقيع سيميوني و واوسكار ديرتشيا .
وبعـــد 4 أعـــوام التقـــى الصقـــور الخضر 

وراقصـــي التانجو فـــي أول نهائـــي لبطولة 
كأس القـــارات 1992 علـــى ملعـــب الملك فهد 
الدولـــي وتفـــوق يومهـــا األرجنتيـــن ٣/1 ، 
وســـجل رودريغز والهداف الشهير كانيجيا ، 
وكرر سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الحالي 
زيارته لشـــباك الســـعودية بالهـــدف الثالث ، 
ليضـــع ســـعيد العويران بصمة التنســـى في 
ذلـــك اللقاء بهدف من مســـافة بعيدة ألهب به 

جماهير األخضر. 
وفـــي 14 نوفمبـــر 2012 حضـــر المنتخب 
االرجنتيني للسعودية بكامل نجومه يتقدمهم 
ليونيل ميســـي ولعب مع األخضـــر مواجهة 
ودية أظهر فيها العبين الســـعودية مســـتوى 
أشـــاد به الجميع وانتهت المواجهة بالتعادل 
الســـلبي ، وبعد 10 ســـنوات يلتقيان مجددًا 
في نفس الشـــهر في أول مباريات المنتخبان 

بكأس العالم 2022 والمقام حاليًا في قطر .

األخضر يواجه األرجنتني للمرة اخلامسة 
ماجد عبداهلل والعويران زارا مرمى التاجنو 

األخضر ينهي إستعدتداته ملقابلة اإلرجنتني ويغادر مقر إقامته 
< اختتـــم المنتخب الســـعودي  
ظهـــر امس االثنين اســـتعداداته 
لمواجهة منتخب األرجنتين يوم 
الثالثاء على استاد لوسيل، ضمن 
الجولة األولـــى من دور المجموعات 

بكأس العالم FIFA قطر 2022️™ .
»األخضر«  أجرى العبـــو  ميدانًيـــا، 
ظهـــر اليوم حصة تدريبية على »ملعب 
منتجع سيلين«، تحت إشراف المدير الفني 
»إيـــرڤي رينـــارد«. بدأت بتماريـــن اإلحماء ثم 
تمرين المربعات بعدها تمرين االستحواذ، قبل 
أن يجري تقســـيمة من مجموعتيـــن على نصف 
الملعـــب، لتختتـــم الحصـــة التدريبيـــة بتمارين 

اإلطالة.
علـــى صعيـــد متصل، واصـــل الالعـــب »رياض 
شراحيلي« تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي .
مـــن جهة أخـــرى، وغـــادرت بعثـــة األخضر مقر 
إقامته »منتجع ســـيلين« متجة إلى الدوحة ، ضمن 

برنامجه اإلعدادي لمباراة اليوم.
الجديـــر بالذكـــر أن المنتخب الوطنـــي يأتي في 
المجموعـــة الثالثـــة ضمن منافســـات كأس العالم 
FIFA قطـــر 2022️™، وإلـــى جانبـــه منتخبـــات 

األرجنتين، المكسيك، بولندا.
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األخضر للمرة السادسة في المونديال
اشراف عام :         

حسن آل قريش 
خالد العوني / خالد بن مرشد / عبدالله القحطاني / فيصل الزهراني / عبدالرحمن التويجري/ اسكندر الصادق / نايف العبيد/ حسن الدسوقي  / محمد فضل الله فريق العمل :

< أكـــد ليونيل ميســـي قائد منتخـــب األرجنتين 
بأنه يتوقع أن مواجهة المنتخب السعودي ستكون 
صعبة في افتتاحية كأس العالم على ستاد لوسيل. 
وقال ميســـي خالل حديثـــه بالمؤتمـــر الصحفي 
الخـــاص بالمبـــاراة :نتوقـــع مبـــاراة صعبـــة أمام 
المنتخـــب الســـعودي ، وســـتكون المبـــاراة األولى 

لعديد من العبينا، لذلك مـــن المهم أن نكون مركزين 
بالخمس الدقائق األولى، ويجب أن نحترم الخصم.

وحســـم ميســـي الجدل بشـــأن إمكانية غيابه  عن 
المواجهة بســـبب تأثره بإصابته في الكاحل قائال: 
جاهز بدنيًا، وليس لدي أي مشـــاكل، وكل ما قيل عن 

غيابي هو مجرد إشاعات.

ميسي : أتوقع أن تكون 
مواجهة السعودية صعبة 

< رد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب 
الســـعودي على تصريح ليونيل ميسي بعدما أكد بأن 

البد من التركيز على أول 5 دقائق أمام السعودية 
وقال رينـــارد خالل حديثـــه بالمؤتمـــر الصحفي : 
المباراة ســـتكون متعبة وعلينـــا أن نتعب كي نحقق 
نتيجة إيجابية، والبطولة بجميع أوقاتها مهمة وليس 

أول 5 دقائق فقط. 
وتطـــرق للحديـــث عن ســـبب تواجد أكبـــر عدد من 
العبـــي الهالل : أنا ال أهتـــم ألي نادي يلعب له الالعب 
وبالسنوات األخيرة العبي الهالل شاركوا بالعديد من 

المنافسات لذلك هم األكثر بالمنتخب.
وأكمـــل: بطولة مهمة في جميع أوقاتها وتفاصيلها 
والعبونـــا يملكـــون الخبرة لمثـــل هذه المنافســـات، 
وبالنســـبة للتشـــكيلة ال يمكن الكشف عن أي تفاصيل 

تخصها ستشاهدونها اليوم أمامكم. 
وشـــدد رينارد على جاهزية ســـلمان الفرج لمباراة 

الغد. 
وأختتم حديثه بتصريحات عن ميسي قائال: ميسي 
أسطورة كرة القدم لكن أيضًا يجب علينا التركيز على 

بقية الالعبين.

رينارد يرد على تصريح ميسي.. ويكشف 
ملاذا العيب اهلالل األكثر بقائمة السعودية

املالكي : استعدينا 
بشكل جيد 

ملواجهة األرجنتني
< قال عبداإلله المالكي العب المنتخب 
الوطنـــي بأن زمالئه اســـتعدوا بشـــكل 
جيد لمواجهـــة األرجنتين في افتتاحية 
كأس العالم.  وقال المالكي خالل حديثه 
بالمؤتمر الصحفي : متحمســـون لبدء 
المباراة مـــن اآلن واليمكننـــا االنتظار 
إلى اليوم وتابع: استعدينا بشكل جيد، 

ونتمنى تقديم أداءا مشرفا. 
وأكمل: األرجنتين من أقوى المنتخبات 
ولكن نحظى بدعـــم جماهيري كبير في 

قطر.

< المشـــاركة فـــي نهائيات كأس 
العالم هو هدف يضعه كل اتحاد كرة 
ليصل إليه فهو هدف كبير يبذل من 
أجله الكثيـــر ألنه الحدث الرياضي 
العالمي األبرز على الكرة األرضية 
حيث يتوجه له عشـــاق المستديرة 
من جميع قارات العالم وتشرئب له 
األعناق وتتنافس الدول حتى ترفع 
علم بالدها في هذا المحفل الكبير .
والحمـــد لله منتخبنا اســـتطاع 
التأهل لهذا المحفل العالمي ســـت 
مرات وكان أبرزها المشاركة األولى 
عام 1994حيث تأهل لدور 1٦ وسجل 
فيها حضورا الفتا ال ســـيما روعة 
الهدف الذي سجله سعيد العويران 
ضد بلجيكا وقد تكون المشـــاركات 
التي تلتها ليست بالتألق األول إال 
إننا فـــي المشـــاركة الحالية نمني 
أنفسنا بمستوى كبير يعكس مدى 
تطور الكرة السعودية وقوة دوريه 
الذي يعد الـــدوري العربي األقوى 
وكذلك اآلسيوي وهذا التمني ليس 
آت من فراغ بل عطفا على مستوى 
المنتخب خـــالل رحلة التأهل التي 
كانـــت بمســـتوى ثابـــت وخطوات 
واثقة واشـــراك وجوه شابة شكلت 

منتخبا منسجما.
ومع كل هذا االســـتعداد وتوفير 
كل المتطلبات إال أن القيادة متمثلة 
في ســـمو ولي العهـــد حفظه يقدم 
بكل حـــب أهداف المشـــاركة بغير 
ضغـــط على الالعبيـــن. نحن اليوم 
علـــى موعـــد مـــع ثالـــث منتخبات 
لتســـجيل األهداف  عـــددا  العالـــم 
فـــي مشـــاركات كأس العالـــم وهو 
المنتخب األرجنتيني والذي انجب 
أســـاطير كرة القدم ومدجج بأشهر 
العبين كرة القدم العالمية ومع ذلك 
الجماهير تزحـــف من كل مكان في 
المملكة لحضور مباريات المنتخب 
لتقـــدم الدعـــم المعنوي الـــذي قد 
يصنـــع الكثير فإن ظفرنـــا باألكثر 
فهو المأمول وإن لم نصل فقد قمنا 

بواجبنا الوطني .
كل أمنياتنـــا القلبيـــة بمشـــاركة 
أســـتثنائية نحلق بها مع صقورنا 

الخضر .

دمتم بود

خضر العباس 

حلق مع الصقور اخلضر
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األخضر للمرة السادسة في المونديال
اشراف عام :         

حسن آل قريش 
خالد العوني / خالد بن مرشد / عبدالله القحطاني / فيصل الزهراني / عبدالرحمن التويجري/ اسكندر الصادق / نايف العبيد/ حسن الدسوقي  / محمد فضل الله فريق العمل :

< تحـــدث إبراهيم القاســـم األمين العام 
لالتحاد الســـعودي لكرة القـــدم عن مباراة 
العالـــم  كأس  افتتاحيـــة  فـــي  األرجنتيـــن 

لألخضر. 
وقال القاســـم في تصريحات للصحفيين: 
ال يوجد ما نخشـــاه مـــن األرجنتين نثق في 
نجومنا ونثـــق في الجهاز الفني وثقتنا في 
فترة اإلعـــداد التي كانـــت إيجابية طبيعي 
مباراة ليســـت سهلة ولكن نجومنا جاهزين 
وبســـؤاله عـــن هـــل كان البـــد مـــن تواجد 
اخصائي نفســـي مـــع الالعبيـــن رد قائال: 
ليس من الضروري تواجد اخصائي نفسي 
الجميع رأى اإلعداد النفسي وخالل الثالث 
سنوات الماضية تم بناء منتخب قوي وهو 

جاهز من جميع النواحي  
وشدد القاسم بأن جميع إمكانيات االتحاد 
السعود مســـخرة لدولة قطر من أجل نجاح 

البطولة قائال: نجاحهم هو نجاحنا.

إبراهيم القاسم : ال خنشى املنتخب 
األرجنتيين ولكن املباراة صعبة

غوميز يعلن مساندة 
منتخب السعودية 

أمام األرجنتني من 
املدرجات

< أعلـــن بافيتميبـــي غوميز العـــب الهالل 
الســـابق وجاالتا ســـراي الحالي تواجده في 
قطر مـــن أجل مســـاندة منتخبات الســـنغال 

وفرنسا والمنتخب الوطني السعودي. 
ومـــن المقـــرر أن يتواجد غوميـــز في قطر 
خـــالل الســـاعات المقبلـــة من أجـــل حضور 
مباريات تلـــك المنتخبات،حيث من المقرر أن 
يســـاند األخضر في مباراتـــه أمام األرجنتين 

من المدرجات. 
وكان غوميـــز حصـــل في وقت ســـابق على 
العضويـــة الذهبية لنـــادي الهـــالل، ويعتبر 

نفسه واحدا من أبناء النادي.

< قال اإلعالمي اللبناني سهيل حويك ان الجميع يعرف 
ان القيادة الســـعودية السياســـية والرياضية قد وفرت كل 
شـــيء للمنتخب من أجل الظهور بشـــكل جيد، ويرى حويك 
ان زيارة المنتخب إلى ســـمو ولي العهـــد االمير محمد بن 

سلمان قد خففت الكثير من الضغط على الالعبين.
وأكد حويك أن إيقاف الدوري قبل شهر من بداية البطولة 
مـــن أجل إعداد المنتخـــب قد وضع الالعبيـــن أيضا تحت 

ضغط كبير.
وعلى الرغم من ذلك اكد اإلعالمي اللبناني أن األخضر قد 
خاض مباريات ســـهلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 

وتصدر محموعته بكل ثقة.
وعن المباراة قال حويك أن المنتخب االرجنتيني يواجه 
ضغـــوط هو اآلخر وهو منذ العام 199٣ وحتى العام 2001 
لم يحقق لقب ســـوى كوبا امريكا كما أن ميسى يعتبر هذا 

اخر مونديال له بالتالي يواجه ضغوط كبيرة هو اآلخر.
أما األخضر الســـعودي قادر على إيقاف ميسي وتحقيق 
نتيجـــة ايجابيـــة في أول مباراة له يضعـــه في موقف جيد 

نحو تحقيق التأهل نحو دور الستة عشر.

اإلعالمي سهيل حويك يضع النقاط فوق احلروف عن موقعة االخضر



الســـعودي  الفلكلـــور  لفـــت   >
مشـــجعي بطولة كأس العالم 2022، 
»البيـــت  منطقـــة  يـــزورون  الذيـــن 
كورنيش  فـــي  المقامة  الســـعودي« 

الدوحة في دولة قطر.
وشهد، مساء اليوم ، أداء العرضة 
النجدية والسامري وفنونًا متنوعة 
ل مناطق  من الفلكلور السعودي، تمثِّ
المملكـــة كافة، قدمها مـــؤدون على 
مســـرح البيت الســـعودي، وحازت 
ى  على إعجاب المشـــجعين من شـــتَّ

الجنسيات.
كما شهدت الشاشات العمالقة في 
البيت الســـعودي، عـــرض فعاليات 

وعـــرض  العالـــم،  كأس  افتتـــاح 
قطـــر  بيـــن  االفتتاحيـــة  المبـــاراة 
واإلكوادور، حيث امتألت الساحات 
الثقافـــة  بالحضور؛للتعـــرف علـــى 
الســـعودية، ومـــا تحمله مـــن كنوز 

وإرث عريق يمتد لقرون عدة.
الســـعودي«  »البيـــت  ويصافـــح 
جماهير كأس العالـــم بأكثر من 21 
فعالية رياضيـــة وثقافية وترفيهية، 
المونديـــال  إقامـــة  مـــدة  طيلـــة 
الـــذي يســـتمر حتـــى 18 ديســـمبر 
المقبل،بتنظيم من االتحاد السعودي 
لكرة القدم على مساحة 18 ألف متر 

مربع.

ويحتضـــن البيـــت 10 أجنحـــة، 
وتفاعلية،مثـــل:  مميـــزة  بتجـــارب 
لعب كـــرة القدم مع كبـــار الالعبين 
افتراضيـــًا في جنـــاح األحالم عبر 
والواقـــع  المعـــزز  الواقـــع  تقنيـــة 
االفتراضـــي، باإلضافـــة إلى تجربة 
المنتخـــب  بقمصـــان  التصويـــر 
السعودي إلى جوار العبي المنتخب 
افتراضيـــًا أيضـــًا، وتجربـــة تذوق 
األكالت الشعبية والقهوة السعودية 
في الجناح الثقافي، ومتجر الصقور 
الخضـــر الـــذي يحتـــوى علـــى زيِّ 
المنتخـــب الرســـمي، باإلضافة إلى 
أعالم وشعارات المنتخب السعودي، 

إلى جوار مســـاحة خضراء تتســـع 
لعـــدد كبير من مشـــجعي المنتخب 
مخصصـــة  ومناطـــق  الســـعودي، 
لألطفال، ومتاحف تعرض منجزات 
الصقور الخضر التاريخية ومراحل 
تطور المنتخب، وأسماء العبيه منذ 
تأسيسه، باإلضافة إلى مسرح ُيحيي 
فيه جملة من الفنانين الســـعوديين 
حفـــالت غنائية، كما تنشـــط العديد 
من الفعاليـــات الفنية المختلفة ذات 

الطابع الثقافي السعودي.
وتستقبل منطقة البيت السعودية 
الجماهير من الساعة 12 ظهرًا حتى 

12 منتصف الليل.

العرضة السعودية والسامري جتذب 
زوار »البيت السعودي« يف املونديال 

القطيف تتزين 
باللون األخضر 

دعمًا للمنتخب 
< اكتســـت شـــوارع محافظة القطيـــف واالماكن 
الســـياحية بهـــا باللون األخضـــر دعمـــًا للمنتخب 
الســـعودي في مشـــاركته المونديالية بكأس العالم 

2022 والمقام في قطر .
ونشـــرت بلديـــة محافظـــة القطيـــف الشـــعارات 
واللوحـــات وصـــور العبيـــن المنتخـــب المتأهلين 
لنهائيـــات كأس العالـــم للمرة السادســـة في تاريخ 
المنتخب الســـعودي ، وتأهل الصقـــور الخضر في 
أعوام 1994 ، 1998 ، 2002 ، 200٦ ، 2018 ، 2022 
الحالية ، وغابت السعودية منذ اول مشاركة لها عن 

مونديال 2010 والذي أقيم في جنوب أفريقيا .
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األخضر للمرة السادسة في المونديال
اشراف عام :         

حسن آل قريش 
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< يفتح المركز الحضاري الوطني والواقع في 
كورنيـــش محافظة رأس تنـــورة أبوابه لجماهير 
المنتخب السعودي لتشـــجيع ومتابعة مباريات 
االخضـــر في كأس العالم 2022 والمقامة في قطر 
، وســـتكون جميع مباريات السعودية واللقاءات 
المقامـــة بنفس اليوم متاحـــة لجميع الزوار على 
مســـرح المركز ، كما ســـتكون المباراة النهائية 

ضمن البرنامج المقام للجماهير الرياضية .
وزار المركـــز الحضـــاري رئيـــس بلديـــة رأس 
تنـــورة المهنـــدس محمـــد الجاســـم واّطلع على 
آخر االســـتعدادات الســـتقبال الجماهير وتجول 
بيـــن األركان المضافـــة والفعاليـــات المصاحبة 
للمباريات ومنها الرياضية والترفيهية والصحية 

وغيرها .

إلعالنكم في صحيفة 
a l  k a s . c om

يحقق أهدافك

+966 54 433 2802

مرخصة من وزارة الثقافة واالعالم - رقم الترخيص 433764

يصل إلى أكبر شريحة وبإفضل األسعار المنافسة

شجع االخضر يف املركز 
احلضاري برأس تنورة 
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خالد العوني / خالد بن مرشد / عبدالله القحطاني / فيصل الزهراني / عبدالرحمن التويجري/ اسكندر الصادق / نايف العبيد/ حسن الدسوقي  / محمد فضل الله فريق العمل :

في الرســـالة الموجودة في أعلى صفحة بموقع 
اللجنـــة االولمبية الدولية يوجـــد كلمة مدونه في 
األعلى وهي ) الســـالم ( نعم يا ســـادة السالم هو 
أعلى وأهم شـــعار تتفاخر به المنظمات والهيئات 
الدوليـــة لذلك جاء افتتـــاح كأس العالم بدولة قطر 
2022 م برسالة واضحة للعالم أجمع وهي السالم 

 .
كيف ال يا ســـادة وقد شاهد العالم أجمع تواجد 
أكبـــر وأقـــوى وأعظم زعمـــاء ورؤســـاء الدول في 
العالم فـــي منصة كبار الشـــخصيات الفتتاح هذا 
المونديـــال مـــع كل ما يوجد من شـــحن وخالفات 
سياســـة إال أن الرســـالة األولـــى للرياضـــة أجمع 
ولكرة القدم تحديدًا. نعم أحبتي الرياضة رســـالة 
عظمى وكبرى للسالم فمهما أختلف القادة ومهما 
اختلفت الشـــعوب ومهما اختلفت الثقافات تبقى 
الرياضة هي الرســـالة الوحيدة التي تقبع وتنهي 
كل هـــذه االختالفات، ولمـــاذا ألن الرياضة عنوانا 

لكل سالم وتسامح في العالم .
ولن أنسى ما ذكره كل من رئيس اللجنة األولمبية 
الدولية تومـــاس باخ ورئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم أيضا في تصريحاتهم قبيل افتتاح مونديال 
قطـــر بـــأن الهدف األكبر مـــن كل هـــذه التجمعات 

واألعمال التي تقام للرياضة على مستوى العالم.
هو ) السالم ( ودمتم سالمين أيها السادة.

لقطـــة الختام كل االمنيات لمنتخبنا الســـعودي 
االول اليوم بالتوفيق فـــي لقائه االول بالمونديال 
القطـــري ولعلنا نســـتمتع بلقاء يليق بمســـتوى 

الرياضة السعودية.

خضر العباس 

إنها السالم يا سادة



9أعالن
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< نجـــح المنتخب اإلنجليزي فـــي الفوز على 
إيـــران بسداســـية مقابـــل هدفين فـــي افتتاحية 

مباريات المجموعة الثانية. 
جاءت أهداف المنتخب اإلنجليزي عن طريق كل 
من : جود بيلينجيهام وساكا هدفين وسترلينج 
وماركوس راشفورد وجاك غريليتش في الدقائق 
٣5,4٣,45,٦2,71,89، فيما سجل أهداف المنتخب 
اإليراني  الالعب طارمي في الدقائق ٦5، والوقت 

بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء. 

المباراة شهدت إصابة عنيفة لحارس منتخب 
إيـــران رضا علـــي في الدقيقة الثامنة وتســـببت 
في خروجه بعدما تعرض لنزيف على مســـتوى 

األنف.
اللقاء شهد رقم تاريخي بعد تسجيل بيلينجيهام 
وهـــو في عمر 19 عاما و140 يوما ليصبح ثاني 
أصغر العب يســـجل لمنتخـــب إنجلترا في كأس 
العالم بعد مايكل أون والذي سجل وهو في عمر 

ال18 و190 يوما.

< فـــي حالـــة غريبـــة تعتبر هـــي االولي خالل 
منافســـات كأس العالـــم ،امتنع العبـــو المنتخب 
اإليرانـــي عن أداء النشـــيد الوطني خـــالل عزفه 
قبيـــل مواجهة إنجلترا في أولي مبارياتهم ضمن 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وجـــاء االمتنـــاع تعاطفا مـــع االحتجاجات في 

بالدهم .
وتشـــهد إيران منذ قرابة شـــهرين احتجاجات 

واسعة في ايران .
وســـبق للمـــدرب البرتغالـــي إليـــران كارلوس 
كيـــروش قال الحق فـــي التعبير عـــن آرائهم لكن 

مع احتـــرام »روح اللعبة وقوانين فيفا،وفقًا لهذه 
المبادئ والقيم، لكل شـــخص الحـــق في التعبير 

عن نفسه.
وانتهى أول لقاءات المجموعة الثانية بنهائيات 
كأس العالـــم 2022 التـــي تســـتضيفها العاصمة 
القطريـــة الدوحة، والذي دخلـــه المنتخب متأثرًا 
باألحداث التي تشـــهدها البـــالد، بهزيمة بهدفين 
لستة، لكن وعلى الرغم من الخسارة اال أن صمته 
في أداء النشيد الوطني دعما لالحتجاجات قوبل 
بإشـــادات واســـعة من قبل رواد مواقع التواصل 

االجتماعي في العالم العربي.

منتخب إجنلرتا يقسو على ايران 
بسداسية يف افتتاحية مبارياته

ساكا رجل مباراة 
إجنلرتا و إيران

< حصل العب المنتخب األول اإلنجليزي لكرة 
القـــدم بوكايو ســـاكا،، على جائـــزة أفضل العب 
في مواجهـــة إيران، بافتتاح لقـــاءات المنتخبين 

بنهائيات كأس العالم 2022.
وشـــهدت المباراة تألق لالعب الواعد  بوكايو 
ســـاكا، جناح منتخب إنجلترا، الذي ســـاهم بقوة 
في اكتساح منتخب بالده على المنتخب اإليراني.

وحقق منتخـــب إنجلتـــرا، فـــوًزا عريًضا على 
إيـــران بنتيجة )٦-2(، في المبـــاراة التي جمعت 
بين المنتخبين علـــى ملعب خليفة الدولي، ضمن 
منافســـات الجولة األولى من مرحلة المجموعات، 

في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ونجح بوكايو ساكو فى تسجيل هدفين لمنتخب 
إنجلتـــرا خالل 71 دقيقة شـــارك فيها أمام إيران، 
ليقود بالده لصدارة المجموعة الثانية برصيد ٣ 

نقاط بعد هذا الفوز العريض .

بيلينجهام يصبح 
أصغر ثاني العب 

إجنليزي يسجل يف 
كأس العامل

< نجح العب بوروســـيا دورتموند بيلينجهام 
العب المنتخب اإلنجليزي صاحب  ال19 ســـنة و 
145 يوم في تسجيل أول أهدافه في أولى مبارياته 

بكأس العالم رفقة اإلنجليز. 
وأصبـــح بلينجهـــام بعد تســـجيل أول أهدافه 
الدوليـــة أمـــام إيـــران أصبح ثانـــي أصغر العب 
إنجليزي يسجل في تاريخ كأس العالم بعد مايكل 

أوين في 1998 أمام رومانيا.
وشـــهدت مباراة إنجلترا وإيـــران إصابة قوية 
لحـــارس مرمـــى إيـــران علي رضا حيـــث تعرض 
لنزيف في األنف قبـــل أن يخرج بعد تدخل عنيف 

في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

العبو إيران يرفضون ترديد النشيد 
الوطين قبيل مواجهتهم مع اجنلرتا
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< حقق منتخب هولندا فوزا صعبا على حساب 
نظيره الســـنغال، بهدفين دون رد، في المواجهة 
التي أقيمت مســـاء اليوم اإلثنيـــن، على أرضية 
ملعب الثمامة، ضمن منافسات المجموعة األولى 

في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وجاء هـــدف منتخب هولندا األول، في الدقيقة 
84 من زمن اللقاء، عن طريق رأسية العب الوسط 
الشـــاب كـــودي جاكبو، نجـــم فريـــق أيندهوفن، 
وذلك عقـــب عرضية متقنة من فرينكي دي يونج، 
وخروج خاطئ من إدوارد ميندي حارس منتخب 

السنغال.
وأضاف دافي كالســـين الهدف الثاني لصالح 
منتخب هولندا، فـــي الثواني األخيرة من الوقت 

المحتسب بدال من الضائع، بعد تسديدة أرضية 
من ممفيس ديباي، أخطأ الحارس ميندي مجددا 
في إبعادها، لتصل إلى أقدام الالعب البديل الذي 

سددها في الشباك بسهولة.
وشـــهدت أحداث اللقاء إصابة العب الوســـط 
شـــيخو كوياتـــي في الشـــوط الثانـــي، ليضطر 
المدرب أليو سيسيه الستبداله ويزيد من صعوبة 
مهمة السنغال، في غياب نجمها ساديو ماني عن 

المونديال بداعي اإلصابة.
وبتلـــك النتيجة رفع منتخـــب هولندا رصيده 
إلـــى ٣ نقاط، يحتـــل بها وصافة جـــدول ترتيب 
المجموعة األولى في كأس العالم، خلف منتخب 

اإلكوادور المتصدر بفارق األهداف.

منتخب هولندا يفتتح املونديال 
بفوز مثني على السنغال بهدفني 

رمسيا.. فيفا يرفض ارتداء 
املنتخبات شارة املثليني يف كأس 

العامل.. واإلعالن عن البديل
< أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم رفضه ارتداء 
قادة المنتخبات أي شـــارة تخص دعم المثليين 

خالل مباريات كأس العالم بقطر. 
وأعلـــن االتحاد الدولي لكرة القدم عن الشـــارة 
البديلة التي يمكـــن أن يرتديها قادة المنتخبات 
وهـــي شـــارة »ال للتمييز«، مع رفـــض وضع علم 

المثليين والتنويه لهم نهائيا. 
وقال رئيس فيفا في بيان رســـمي تم نشره عبر 
موقع فيفا : لقد تحدثت عن هذا الموضوع بأعلى 
قيادة في البالد«. لقد أكدوا ، ويمكنني أن أؤكد أن 
الجميع مرحب بهم. إذا قال أي شخص عكس ذلك 
، فهذا ليس رأي البلد وبالتأكيد ليس رأي الفيفا.

< تعـــادل منتخبي امريكا وويلـــز بهدف لكال 
المنتخبيـــن ضمـــن مباريات الجولـــة األولى من 
المجموعـــة الثانية في نهائيات كأس العالم قطر 

.2022
اســـتطاع المنتخـــب األمريكي تســـجيل هدف 

التقـــدم عم طريق الالعب تيموثي ويا عد الدقيقه 
٣٦، بعـــد اســـتحواذ أمريكـــي علـــى مجريـــات 
المبـــاراة، وعند الدقيقه 82 من مجريات الشـــوط 
الثانـــي تحصـــل غاريـــث بيل على ضربـــة جزاء 
تقدم لها ووضعها على يســـار الحارس األمريكي 

تيرنر مسجال هدف التعادل ليطلق بعدها الحكم 
نهايـــة اللقـــاء بالتعادل اإليجابـــي بنتيجة 1/1, 
وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب االنجليزي هذه 
المجموعة بثالث نقـــاط بعد تغلبه على اإليراني 

بستة اهداف مقابل هدفين.

بيل ينقذ ويلز من الفخ األمريكي 



متابعات
a l  k a s . c om

12 22 نوفمرب )تشرين الثاني( 2022م 
املوافق 28 ربيع الثاني 1444 هـ/ العدد 1551 الثالثاء

األخضر للمرة السادسة في المونديال
اشراف عام :         

حسن آل قريش 
خالد العوني / خالد بن مرشد / عبدالله القحطاني / فيصل الزهراني / عبدالرحمن التويجري/ اسكندر الصادق / نايف العبيد/ حسن الدسوقي  / محمد فضل الله فريق العمل :

< قـــال جـــالل القـــادري المدير الفنـــي للمنتخب 
التونسي بأن منتخب بالده ليس المنتخب األضعف 
في المجموعة كما يردد البعض خاصة وأن مجموعته 
تضم كل من الدنمارك وأســـتراليا وفرنســـا على أن 

يفتتح المباريات بمواجهة الدنمارك. 
وقال القـــادري خالل المؤتمـــر الصحفي الخاص 
بمبـــاراة الدنمـــارك : منتخب  تونس ليـــس الفريق 

األضعـــف في المجموعـــة، و قادرون على منافســـة 
الكبار وهدفنا تجاوز دور المجموعات. 

وتابع: نشكر جميع الجماهير العربية والجماهير 
المصرية التي ستكون المساند األول لنا في البطولة.
وتطـــرق للحديث عـــن حفل افتتـــاح وتنظيم قطر 
للبطولـــة قائال: قطر أعطت درًســـا للعالم بأن الدول 

العربية قادرة على تنظيم البطوالت بشكل مثالي.«

< قـــال تشيســـواف مخنييفيتش المديـــر الفني 
لمنتخـــب بولندا بأنه يحترم جميع المنتخبات التي 
سيواجهها منتخب بالده في مجموعات كأس العالم 
خاصة وأنه يقع فـــي المجموعة الثالثة رفقة كل من 

األخضر واألرجنتين والمكسيك. 
وخـــالل حديثـــه بالمؤتمـــر الصحفـــي الخـــاص 
بمباراة المكسيك قال مخنييفيتش: درسنا المنتخب 

المكســـيكي جيدًا وواثقون بالتشكيلة التي اخترناه 
ونمتلـــك العديد مـــن الالعبين المتمرســـين ونطمح 

لبلوغ الدور الثاني.
وتابـــع: نكن االحتـــرام لجميـــع المنتخبات التي 
نواجهها وال نحلل طريقة لعب ليونيل  ميسي وحده 
استعدادا لمواجهة األرجنتين وإنما نحلل المنتخب 

األرجنتيني بأكمله.

مدرب تونس : لسنا املنتخب األضعف يف 
اجملموعة وقادرون على منافسة الكبار

مدرب بولندا : حنرتم مجيع املنتخبات اليت نواجهها 
باجملموعة وال حنلل طريقة لعب ميسي وحده

رونالدو: إذا أخربوني أن 
الربتغال ستحقق كأس العامل 

بدون أهدايف سأوافق دون تردد
< قـــال كريســـتيانو رونالـــدو قائـــد منتخب 
البرتغـــال بأنه يتمنى حصد بـــالده كأس العالم 
ولو بدون أهدافه كما ذكر في المؤتمر الصحفي 

قبل مباراة غانا في افتتاحية المونديال. 
وقال رونالدو خالل حديثه بالمؤتمر الصحفي: 
 إذا أخبرونـــي أن البرتغال تفوز  بالمونديال 

بدون أهدافي سأوافق دون تردد.
وتطـــرق للحديـــث عن المنتخبات المرشـــحة 
لحصـــد اللقـــب قائـــال: المنتخبات المرشـــحة 
للتتويج بكأس العالم هي البرازيل واألرجنتين 
وفرنسا، أيًضا إســـبانيا وألمانيا، ولكننا رأينا 
بالفعل فـــي يورو 201٦ أننا اســـتطعنا إحداث 

المفاجأة والتتويج. 
أمـــا عن األرقام الذي يســـعى لتحطيمها قال : 
كما قلـــت دائًما أنا ال أطارد األرقام ، األرقام هي 
من تطاردني ســـيكون من الرائـــع تحطيم الرقم 

القياسي ألوزيبيو.
وبســـؤاله عـــن اللقطة الشـــهيرة مـــع زميله 
بالمنتخـــب برونـــز فرنانديز قائـــال:  لقد كانت 
مزحه، ألنه طائرته تأخرت، ســـألته عما إذا كان 

قد جاء بالقارب.

مدرب منتخب الدمنارك: 
حنرتم منتخب تونس.. وندرك 
احلضور اجلماهريي الكبري هلم

< أكـــد كاســـبر هيولمانـــد مـــدرب منتخـــب 
الدنمـــارك األول لكـــرة القد،م أنه يكـــن احتراما 
كبيرا للمنتخب التونسي وكرة القدم التونسية، 
ويتوقع مباراة صعبة أمام »نسور قرطاج« عندما 

يتواجه الفريقان، الثالثاء.
وقال في المؤتمـــر الصحفي الخاص بمباراة 
تونـــس :  »ســـنخوض المبـــاراة األولـــى أمام 
المنتخب التونسي، أكن احترامًا كبيرًا للمنتخب 
التونســـي وكرة القدم التونسية، ونعرف العبي 
المنتخب التونســـي جيدًا وتابعناهم في الفترة 

األخيرة. 
وتابـــع:  نعـــرف الجـــودة التـــي يتمتـــع بها 
الجمهور التونســـي ونحن متحمســـون للغاية 
لخوض مباراة الغد، وندرك تمامًا أنه ســـيكون 
هناك العديد من الجماهير التونسية في الملعب 
ونأمـــل أن نكـــون الفريق األفضـــل على أرضية 

< أعلـــن 7 اتحادات أوروبية يمثلون منتخبات انجلترا، هولندا، الملعب«.
ألمانيا، ويلز، بلجيكا، الدانمارك، في بيان مشـــترك عن عدم ارتداء 
شـــارة المثليين في مونديـــال قطر 2022، خوفًا مـــن عقوبة الفيفا 

بإشهار البطاقة الصفراء لحملة الشارة.
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيان رسمي أعلن من خالله 

عن عدم ارتداء هذه الشارة مع تبديلها بشارة ال للتمييز. 
ومن المقرر أن يتم ارتداء تلك الشارة من اليوم بشكل طبيعي في 

حال رغب أحد المنتخبات في ارتدائها.

7 منتخبات يعلنون 
التنازل عن ارتداء 
شارة املثليني يف 

كأس العامل خوفا 
من العقوبة
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440 مليون قيمة جوائز كأس العامل قطر 2022
< خصـــص االتحاد الدولي لكـــرة القدم فيفا، 
440 مليـــون دوالر، جوائـــز للمنتخبـــات التـــي 
تشـــارك في مونديال قطر، بواقـــع زيادة قيمتها 

40 مليون دوالر عن مونديال روسيا االخير .
ومن المنتظر أن يحصـــل الفائز بكأس العالم 
على 42 مليون دوالر، بينما سيحصل الوصيف 

على ٣0 مليون دوالر.

ومـــن انطالق دور الســـتة عشـــر، ســـيحصل 
كل منتخـــب على 1٣ مليـــون دوالر، بينما تزداد 
الجائـــزة إلى 17 مليـــون دوالر، لمـــن يبلغ ربع 

النهائي.
وفي نصف النهائي ســـيحصل كل فريق على 
25 مليون دوالر، بينما سيحصل صاحب المركز 

الثالث على 27 مليون دوالر.

الدور                 الجائزة المالية
البطل        42 مليون دوالر
الوصيف         30 مليون دوالر

المركز الثالث   27 مليون دوالر  
25 مليون دوالر نصف النهائي 
17 مليون دوالر ربع النهائي 
دور الـ 16        13 مليون دوالر

< فقدت بطولـــة كأس العالم والتى افتتحت األحد 
بدولـــة قطر ، الفائـــز بالكرة الذهبيـــة المهاجم كريم 
بنزيمة بعد استبعادة من تشكيلة المنتخب الفرنسي 
بعـــد تعرضه إلصابة أثنـــاء التدريبـــات مع منتخب 

بالده.
واضطـــر الالعب الفائـــز بالكرة الذهبيـــة، والذي 
يعاني من مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا 

حاملة اللقب في وقت سابق السبت الماضي.
وقال مـــدرب منتخب فرنســـا ديدييه ديشـــان »أنا 
حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم 

هدفا كبيرا له«.
وأضـــاف »رغم هـــذه الضربة الجديـــدة للمنتخب 

الفرنســـي، لـــدي ثقة كاملـــة في مجموعـــة الالعبين 
لدي. ســـنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الذي 
ينتظرنا«. وســـتفتتح فرنسا، التي ســـتفتقر بالفعل 
لجهـــود العبـــي خط الوســـط المؤثرين بـــول بوغبا 
ونغولـــو كانتي بســـبب اإلصابـــة، مشـــوارها أمام 

أستراليا في المجموعة الرابعة الثالثاء المقبل.
فيمـــا يغيب العـــب المنتخب الســـنغالي ســـاديو 
مانـــي والحاصل على وصيف بن نزيمه بعد حصوله 
علـــى الكرة الفضية ، وانضم مانـــي من ضمن قائمة 
الالعبـــون المصابيـــن، حيث تم اســـتبعادة من قبل 
المدير الفني لمنتخب السنغال بضمه بعد إصابته ، 

وحاجته لخضوع إلى عملية جراحية.

كأس العامل »تفقد« الفائز بالكرة الذهبية ووصيفه 

< كشـــفت الوكالة القطريـــة عن بيع نحـــو ٣ ماليين تذكرة 
لنهائيـــات كأس العالم فيفا قطر 2022 في رقم قياســـي جديد 
خاصة وأن مع اســـتضافة الدولة الشـــقيقة للحدث الكبير زاد 
عدد المشـــجعين العـــرب وهذا ما كان ال يحدث خالل النســـخ 
الماضيـــة.  وكان المنتخـــب القطـــري خســـر االفتتاحية أمام 
اإلكوادور بهدفي فالنســـيا، حيـــث جاء الهدف األول عن طريق 

ركلة جزاء والثاني بخطأ دفاعي. 
وتنتظـــر الجماهير الســـعودية مباراة هامـــة ومرتقبة أمام 
األرجنتين غدا في تمام الواحدة ظهرا في لقاء منتظر سيحضر 

فيه عدد كبير من الجماهير لمساندة األخضر.

بيع حنو 3 ماليني تذكرة لنهائيات كأس العامل 

منع صحفي أمريكي من دخول 
مباراة ويلز ومنتخب بالده 

بسبب تيشريت املثليني
< منـــع األمن المســـؤول عن تأميـــن مباراة 
أمريـــكا وويلـــز فـــي مجموعـــات كأس العالـــم  
صحفـــي  أمريكي مـــن دخول المباراة بســـبب 

ارتدائه تيشرت يدعم المثليين. 
وكتب الصحفـــي عبر حســـابه بتويتر : منذ 
قليـــل تم منعي من دخولي مباراة أمريكا وويلز 

وقال لي المنظم عليك تغيير التيشيرت. 
وكانت دولة قطر قـــررت باالتفاق مع االتحاد 
الدولـــي لكرة القدم عدم وجود أي دعم للمثليين 

في دولة عربية إسالمية.

رونالدو أول شخص 
يف العامل يصل لـ500 مليون 

متابع بانستغرام
< وصل أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو 
رونالدو لـ500 مليون متابع في حســـابه بموقع 
التواصل االجتماعي انســـتغرام كأول شخص 

في العالم يصل إلى هذا الرقم. 
وكان كريســـتيانو رونالدو أكـــد في المؤتمر 
الصحفـــي اليوم الذي يســـبق مبـــاراة غانا في 
انطالقـــة البرتغال بكأس العالـــم بأن منتخبات 
فرنسا والبرازيل واألرجنتين مرشحون لحصد 

لقب المونديال.
وشـــدد بأنه في حال كان ســـيحصد البرتغال 
لقـــب كأس العالـــم دون أهدافه فهـــذا أمر جيد 

وسيقبله بكل تأكيد.
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يعود منتخبنا الوطني ظهر اليوم للركض 
مجددا على مالعب كاس العالم ، حيث 

سيالقي منتخب األرجنتين وهو منتخب 
من العيار الثقيل وصاحب الحظ األوفر من 

الترشيحات للتتويج بلقب هذة البطولة 

فادي حقان 

منصور يا أغلى شعار
< وكلنا أمل بأن يقدم األخضر مستوى 

جيد يعكس مدى التقدم الذي تشهده الرياضة 
السعودية في السنوات األخيرة.

منتخبنا عندما يكون بعيد عن الترشيحات 
وبعيد عن أي سقف للتطلعات يبدع ويحقق 

نتائج إيجابية بل واحيانا يتوج بلقب البطولة ، 
فمن يتذكر بطولة اسيا 1984 كانت مشاركتنا 

القارية االولى وعاد نجوم األخضر بكأس 
البطولة من سنغافورة الى الرياض ، وايضا 

في امم آسيا 2007 كان االخضر قد غير جلدة 
بالكامل وبدأ في صناعة منتخب جديد ومع ذلك 
لعب النهائي وخسر بصعوبة من أمام المنتخب 

العراقي ، كما الحال في التصفيات الحالية 
كانت التوقعات تشير لحصول منتخبنا على 

بطاقة الملحق اآلسيوي خلف اليابان واستراليا 
اال ان منتخبنا استطاع ان يتصدر المجموعة 
ويتأهل لمونديال قطر قبل ان يخوض مباراته 

األخيرة بالتصفيات.
اليوم األخضر بعيد جدا عن أي طموحات 

ومطلوب منهم تقديم مستوى فني جميل ، 
ولذلك أنا متفائل بأن يكون لمنتخبنا الوطني 

كلمة حيث أنه بعيد تماما عن الضغوطات واي 
نتيجة ايجابية ستكون رصيد جميل لنجوم 

الجيل الحالي للكرة السعودية فقد يستطيع 
ان يعدنا هؤالء النجوم لمونديال امريكا 1994 

عمنا بلغنا الدور الثاني بنتائج ومستويات 
متميزة ولم نكن يومها مطالبين بتحقيق أي 

نقطة.

األخضر واالختبار 
احلقيقي 

< الكل يبرهن على أن حظوظ 
المنتخب السعودي لكرة القدم 
في مونديال قطر 2022 ضئيلة 

جدا في التأهل للدور المقبل كون 
مجموعته من  أقوى المجموعات 
التي تضم األرجنتين والمكسيك 

وبولندا 
اليوم الثالثاء سيكون الموعد 

المنتظر لألخضر الكروي في هذا 
المحفل العالمي وهو المنتخب 

األرجنتيني في مواجهة ستكون لها 
حسابات مختلفة في المستطيل 

األخضر .
الكل تابع  تحضيرات األخضر 
لهذا المونديال ووفقا للمعطيات 

فان المستوى إيجابي من الناحية 
الفنية والقدرات البدنية لكل العب 
مع الفريق متصاعدة من مرحلة 

إلى اخر .
رحلة التحضير التي كان 

سندها وقائدها  سمو ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان 

حين أطلق أن على كل العب أن 
يشعر بأن كل سعودي قيادة 

وشعبا خلف وبجانبه وال ينظر ألي 
شئ اخر قال نحن نريد كرة قدم 
سعودية عربية متطورة وال نريد 

أهداف وال كؤوس .
جهد كبير بذل ويبذل من مجلس 

قيادة اإلتحاد السعودي مع 
الجهاز الفني المتمكن ذات الخبرة 

التراكمية في الجوانب كافة  كل 
ذلك من يجعل الوصول ممكن 

لتقديم صورة أكثر عطاء وتطورا 
عن المشاركات السابقة.

 وجمهور سعودي يظل أيضا 
رقما صعبا في هذا المونديال كونه 

األكثر تواجدا في المؤازرة مع 
المنتخب 

لهذا الفرص متاحة جدا  الجتياز 
هذا االختبار الحقيقي في أول 

مواجهة لالخضر  يصاحبها  االمل 
والطموح مع التركيز داخل الملعب 

واللعب بصورة أكثر للخروج 
بنتيجة يرضي بها الجمهور 

السعودي وكل محبي االخضر في 
الوطن العربي.

نتفق 
معك

قدمت دولة 
قطر الشقيقة 

نجاحًا مبهرا في 
المونديال بذلت 

بكل ما في 
وسعها 

وسخرت الوقت 
والمال والنفس 

على أن يكون  
في أبهى 

صورة لتقديمها 
للعالم حتى 

أتى اليوم 
الفعلي ليتحقق 

النجاح والحلم

@ru_elrubkhi 

بعد منتزهات 
الثمامة تم 

افتتاح منتزه 
مرسول 

ومقهى 
ابوهيثم 

والفود كورت 
ومنطقه 

التنزة.. جميل

@mohamed_1873

@aalnajily

تابعت الحفل اإلفتتاحي لبطولة كأس العالم 

التي أحتضنتها دولة قطر ويعتبر هذا حدث 

رياضي كبير كون قطر أول دولة عربية تستضيف 

هذا الحدث العالمي التي تحلم بعض الدول أن 

تستضيفه لكن هيهات هيهات...

عثمان عمرو الغتنبني 

قطر يوم القنا
<  قطر غير وكانت قد التحدي...رغم أنها 

دولة صغيرة المساحة والسكان اال أنها 
عاصمة للرياضة العربية والعالمية بل أيضا 
للصحافة فمن ينسى جمهورية الصقر التي 

يرأس تحريرها أستاذ األجيال سعد الرميحي 
وهذه المطبوعة وحدة العالم من خالل شهرتها 

الواسعة..
شعرت بالفخر وأنا أتابع هذا اإلفتتاح المبهر 

وصبت عينيا دمعة الفرح وتابعت كغيري من 
المتابعين مباراة اإلفتتاح التي كان طرفيها 
المستضيفة قطر واألكوادور وخسرت قطر 

بهدفين دون رد لكن رغم خسارة العنابي اال 
أنها قطر دخلت التاريخ والجغرافيا من ابواب 

متفرقة .
مالعب ذات مواصفات عالمية لعل دول سبق 

قطر بمئات السنين التوجد بها مالعب مثل 
مالعب قطر وال بنية تحتية كقطر ماكنا نتمناه 

حتى تكتمل الفرحة العربية أن تكون هذه البطولة 
عربية وبهذا يدون التاريخ الرياضي هذا الحدث 

بأقالم من ذهب...وبالتوفيق لجميع المنتخبات 
العربية المشاركة في هذه البطولة وباقطر تبقي 

عاصمة للرياضة العربية والعالمية

ابن رئيس 
ليبيريا سجل 

هدف 
ألمريكا... أنها 

كرة القدم 
الحديثة

عمر الخزيم 

22 نوفمرب )تشرين الثاني( 2022م 
املوافق 28 ربيع الثاني 1444 هـ/ العدد 1551 الثالثاء



16 ألعاب مختلفة
a l  k a s . c om

إتحاد السلة. )الكأس(

السماح بتسجيل )3( العبين 
أجانب في الدوري الممتاز 

لكرة السلة
الكأس - متابعات 

< أصدر االتحاد السعودي لكرة السلة قرار السماح بتسجيل 
ثالثة العبين أجانب محترفين لكل فريق في الدوري الممتاز لكرة 

السلة، على أن يسجل العبان فقط في ورقة التسجيل الخاصة في 
المباراة، ومن ثمَّ سيشارك فقط العبان بمباريات الدوري الممتاز 

ابتداًء من بداية الدور الثاني للموسم الحالي 2022-2023م.
وجاء صدور هذا القرار؛ نظًرا لمشاركة فريقي الهالل 

والنصر في تصفيات غرب آسيا لألندية المؤهلة لنهائيات البطولة 
اآلسيوية ، التي يسمح فيها - حسب الئحة التصفيات- بمشاركة 

ثالثة العبين أجانب محترفين.

فتح باب التسجيل في سباق 
نصف ماراثون كلباء

الكأس - متابعات 

< فتح مجلس الشارقة الرياضي، باب التسجيل للمشاركة في 
نصف ماراثون كلباء، والذي يقام في 2 ديسمبر المقبل، احتفاال 

باليوم الوطني ال 51 لإلمارات.
ويأتي السباق، ضمن الفعاليات المجتمعية لهذا الموسم، 

وتشرف على تنظيمه شركة القدرة للخدمات الرياضية، باإلضافة 
الى مشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.

وقال ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية 
والمجتمعية بالمجلس »سعداء بضم هذا السباق ضمن الفعاليات 

الرسمية للجنة إمارة الشارقة الحتفاالت عيد االتحاد«.
وأضاف في تصريحات صحفية »سباقات الجري أكثر 

الفعاليات تعبيرا عن تالحم مختلف فئات المجتمع، ولذا وقع 
عليها االختيار لتحيي المناسبة الوطنية الغالية«.

وأوضح »سيتم توزيع األرقام على المشاركين ابتداء من 28 
نوفمبر الجاري، وتشمل الفعالية، 4 سباقات«.

وبين »السباق األول سيكون لمسافة 21.1 كلم، والثاني 
لمسافة 10 كلم، والثالث لمسافة 5 كلم، والرابع لمسافة 2.5 

كلم«. وأضاف »جميع المشاركين سيرتدون قمصانا بألوان علم 
اإلمارات، وصممت خصيصا احتفاال بالمناسبة الوطنية«. وزاد 

»روعي في الميداليات التي يحصل عليها الفائزون، أن تحمل رمز 
العلم، بجانب مجسم لبرج الساعة بمدينة كلباء، باإلضافة إلى 

شهادة مشاركة رسمية والكترونية تخليدا للمناسبة«.

مضر واخلليج يتمسكان 
بصدارة ممتاز اليد

جانب من إحدى المباريات. )الكأس(

الكأس - متابعات 

< واصل فريقا مضر والخليج تمسكهما 
بصدارة بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد 

للموسم الرياضي 2022-2023م، بعد 
تحقيقهما االنتصار في المواجهات المؤجلة 

من الجولة السادسة، التي جرت امس االثنين.
وحقق الخليج الفوز على الهدى بنتيجة 
)20-25( في أبرز مواجهات الجولة التي 

شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا على صالة 
وزارة الرياضة بالدمام، وأستطاع مضر 

االنتصار خارج الديار على مستضيفه الزلفي 
بنتيجة )31-24(.

وأسفرت باقي نتاجج مواجهات الجولة عن 
تحقيق األهلي االنتصار على الصفا بفارق 

هدف وحيد بنتيجة )25-26(، وكسب الوحدة 
نظيره المحيط بنتيجة )30-32(، وتغلب النور 
على االبتسام )25-39(، وجاء أول تعادل في 

الموسم في مواجهة القارة مع الترجي التي 

انتهت بنتيجة )34-34(.
وبهذه النتائج، يتصدر فريقا مضر والخليج 
سلم الترتيب بالمركزين األول والثاني برصيد 

16 نقطة لكل منهما، يتبعهم فريق النور 
بالمركز الثالث برصيد 14 نقطة، ثم تحل 

فرق الهدى والصفا واألهلي في المراكز من 
الرابع إلى السادس برصيد 12 نقطة، ويأتي 
بعدهم الوحدة في المركز السابع برصيد 10 
نقاط، ثم القارة والترجي في المركزين الثامن 

والتاسع برصيد 5 نقاط لكل منهما، ويأتي 
الزلفي عاشرًا برصيد 4 نقاط، ثم االبتسام 

في المركز الحادي عشر بنقطتين، ويذيل 
المحيط الترتيب بدون أي نقطة.

ومن المقرر ان تتواصل منافسات البطولة 
يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر 2022م 

بخوض مباريات الجولة العاشرة، حيث 
سيلتقي مضر مع النور في ابرز المواجهات، 
فيما سيلعب الصفا مع الخليج، ويستضيف 

الوحدة نظيره الهدى، ويتواجه الزلفي مع 
األهلي، ويقابل الترجي نظيره االبتسام.
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الكأس - متابعات 

< استقبل صاحب السمو الملكي األمير الدكتور 
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة 

القصيم، في مكتبه بمقر اإلمارة اليوم، مدير فرع وزارة 
الرياضة بالمنطقة، يرافقه المتسابقون الفائزون بالمركز 

األول من أبناء المنطقة برالي القصيم ورالي حائل، 
والفائزون في دورة األلعاب السعودية من األفراد وأندية 

المنطقة، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور 
عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه الفائزين برالي القصيم وحائل نظير ما 
حققوه من منجزات رياضية على المستوى المحلي، مؤكدًا 

سموه أن الوطن يفخر بإنجازات أبنائه، وأن هذا اإلنجاز 
الرياضي يعد مكسبًا رياضيًا للمنطقة، واستمراًرا لتميزها 

في المناشط الرياضية المتعددة بالمنطقة، داعيًا سموه 
إلى االستمرار على هذا النهج الذي يسهم في دعم وتطوير 

مختلف الرياضات بالمنطقة.
من جانبهم، أعربوا المتسابقون عن شكرهم وتقديرهم 
لسمو أمير القصيم على دعمه وتحفيزه لهم الذي أسهم 

في تحقيق المنجزات الرياضية على األصعدة كافة.

مسو أمري القصيم يستقبل الفائزين برايل القصيم وحائل ودورة األلعاب السعودية

جانب من االستقبال. )الكأس(
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للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

< بع���د لقاء س���مو ول���ي العهد 
بالعبي المنتخ���ب و الكلمة الكريمة 
التي ألقاها على مس���امع الجميع و 
مطالبة س���موه بتقديم مستوى بدون 
النظر للنتيجة و بعد نهاية المباريات 
الودي���ة و التي انته���ت بلقاء كرواتيا 
وصيف���ة بطل العالم األخيرة يفترض 
أن يك���ون العب���ي المنتخ���ب في أتم 

الجاهزية النفسية 
و بعيدين عن الضغوط و الخوف و 
التوتر  و بأذن الله سيكون هناك دعم 
جماهيري كبير س���تكون المدرجات 

ممتلئة 
فقط مطلوب الثقة و العب بحماس 

و روح 
فنيًا /

من وجه���ة نظ���ر متواضعة جدا 
التش���كيلة  بنفس  الدخ���ول  اتمن���ى 
الت���ي واجهنا بها كرواتيا بس���تثناء 
الشهري أفضل العبود أو هتان بدل 
منه خاصة العبود ألنه يجيد االدوار 

الدفاعية و الهجومية معًا 
مع جعل س���الم الدوسري العب 

حر و عدم تقييده بمركز 
بالتوفيق لألخضر السعودي 

قطر شاشة العالم 
بذلت قطر الغالي و النفيس 220 
ملي���ار دوالر لتقدي���م لوحة فنية غاية 

في الجمال 
من خالل المالع���ب و تصميمها 
الجميل حف���ل االفتت���اح االكثر من 
رائع المهرجان���ات و الفعاليات على 
هام���ش البطولة النقل التلفزيوني كل 
شي يحدث في قطر هذة االيام يدعو 
للبهجة و الس���رور أجواء مميزة لكل 

من يتابع كأس العالم 
نفتخ���ر كخليجيين و ع���رب بما 

تقدمه قطر للعالم أجمع 
ختامًا /

ما كتب رأي رياضي قابل للنقاش

حمود الميموني

< الدوحة خضراء 

زاوية قائمة

010203

< سداسية إنجليزية في الشباك اإليرانية

@hamhm22

شوية كالم

محمد طالب

<   يجـــب أن تلعـــب كـــرة قدم يا 
كيروش، ال يمكنك أن تدافع 90 دقيقه، 
أنت في كأس العالـــم ألعب وأتمتع، 
أنت من المفترض مدرب كبير ولديك 

خبرة.
حفيظ دراجي

< يمكنك أن ترى العبين مهاجمين 
لدينـــا، العبـــون مـــن مقاعـــد البدالء 
أحدثـــوا تأثيـــًرا. لدينـــا جـــودة في 
الفريق، ولكـــن األمر يتعلق بالتعبير 
عـــن أنفســـنا. يمكننـــا االســـتمتاع 
بهذه المباراة ولكننـــا ال نزال نتعلم 
مـــن لحظـــات معينة، وســـنركز على 

الواليات المتحدة«.
تربيري

@lowah_alkhater @khalidjassem74 
خالد جاسم :لولوة الخاطر  :

< لطالما أكدْت دولة قطر أن االرث الحقيقي لبطولة كأس العالم 2022 
ه����و للمنطقة برمتها، وبإعالننا اليوم عن مناطق المش����جعين المخصصة 

للنازحين والالجئين نؤكد على أن قطر2022 فرحة للجميع .

< ابتداًء من 2 ديسمبر بأمكانكم زيارة قطر بدون شرط الحصول على 
تذكرة المباراة، المهم حجز فندق حتى لو ليلة وحدة والحصول على بطاقة 

هيا فقط ال غير.

< ال���ى م���ن يهمهم االم���ر واعتقد 
يعرفون انفس���هم جيدًا، جهة رياضية 
كان���ت ام اندية ام اتح���ادات: االهمال 
وعدم االكت���راث والتفكير الس���لبي ال 
يخلق ابط���اال واذا اردنا تحقيق المراد 
البد ان نهتم ونركز وننتهج االس���لوب 
والطري���ق ال���ذي يقود ال���ى البطوالت، 
فطري���ق االنجازات واض���ح ومعروف 
وطري���ق الفش���ل والخ���روج واض���ح 
ومعروف ايضا، فق���ط علينا ان نختار 

بالفعل ال بالكالم..
لسعة : 

م���ن عجائب اإلنس���ان أن���ه يفر من 
س���ماع ) النصيحة و ينصت لسماع ) 

الفضيحة(
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