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العالم يحط رحاله هنا

يوم التأسيس .. 
ذكرى البداية
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د. رجاء هللا السلمي

ـ نعيش هذه األيام ذكرى يوم التأسيس املجيد ..
ـ نستلهم من رواياته وحكاياته وتضحيات رجاله 

الدروس والعبر ..
املستقبل  نستشرف  الشاهق   العلو  هذا  ومن  ـ 

ونتصفح مآالته خاصة وأن بالدنا
تقف اآلن واثقة على أكتاف رؤية تنتظم معها كل 

مناحي حياتنا ..
حالوتها  ونتذوق   .. اآلوان   قبل  ثمارها  نقطف  ـ 

على كل لسان .

ـ التأسيس ليس مجرد ذكرى طويت صفحاتها .. 
مشهد   كل  في  شريكًا  يبقى  املجيد  فالتاريخ  ـ 

للحاضر
 وفي كل حديث عن املستقبل .

للكيانات  يؤسس  من  هي  املتواصلة   فالجهود  ـ 
العظيمة . 

ـ وبالدنا هي االستثناء في العالم بأجمعه ..
ـ بعراقتها ، وجذورها املمتدة في عمق  التاريخ ..

ـ بعمقها وتعاقب الحضارات على أرضها .
للعالم  الدينية  وقيادتها   ، املقدسة  بأرضها  ـ 

اإلسالمي . 
ـ بثقلها  االقتصادي والسياسي .

ـ وفوق كل ذلك ..
 بتلك القيادات األصيلة والحكيمة التي حباها الله 

بها .
فكانت دعمًا لكل الخيارات السلمية واإلنسانية في 

العالم . 
ـ  وحضنًا دافئًا ألشقائها من حولها .

ـ كل تلك املسيرة الزاخرة باملحبة بنيت على تلك
 بعد جيل  .

ً
القواعد النبيلة املتوارثة جيال

ـ لتنجب الحقًا هذا املجتمع الحيوي راسخ الجذور، 
متني البنيان .

والتراث  املعتدل  اإلسالم  قيم  على  يستند  الذي  ـ  
السعودي األصيل .

يوم التأسيس .. 
من هناك بدأ المستقبل
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الفهرس

موعد كبير ..
وتشريف جديد

فيوري يكشف 
عن “الحقيقة”

٨

  اإلشراف العام:

عادل الزهراني

General supervisor

Adel Al-Zahrani
Undersecretary of the Ministry of Sports 

for Information and Marketing

  تنفيذ:

وكالة اإلعالم

تصدر عن:

وكيل وزارة الرياضة 
لإلعالم والتسويق

مجلة

٢٤

يف رالي حائل..
خلصها العطية 

كأس آسيا 
2027 يف 

المملكة 

١٢
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مة
كل

نا 
ل

يوم التأسيس .. استحضار التاريخ

آباؤنا  فيه  ر 
ّ
سط الذي  التاريخي  اليوم  ذلك  هو  التأسيس؛  يوم 

السعودية  العربية  اململكة  العظيم  الكيان  لهذا  املؤسسون  وأجدادنا 
البالد  وهذه  العظيم   اليوم  ذلك  فمنذ  األولى،  اللبنة  وضع  ملحمة 
املباركة تتفيأ بحمد الله ظالل هذه البداية السعيدة، وهذا التأسيس 
املبارك الذي كتب الله فيه لهذه األرض الطيبة املترامية األطراف الوحدة 
قبائلهم  اختالف  على  املجتمع  أطياف  كل  بني  والتعايش  والوئام 
املحبة  تتوارث  قيادات رشيدة ومخلصة،  ومواقعهم وسحناتهم عبر 
الوطن  هذا  لبناء  املشتركة  الرغبة  وكذلك  والتضحية،  واإلخالص 

واملضي به ألعلى املراتب. 

لذلك فإن يوم 22 فبراير من كل عام يعّد يومًا للوقوف على أعتاب 
تأسيس الدولة السعودية األولى، تلك البداية التي أطلقها اإلمام محمد 
بن سعود في منتصف عام 1139هـ املوافق لشهر فبراير من عام 1727م.

فيوم التأسيس هو يوم العزة والكرامة واإلجالل، ألنه يحمل الكثير 
أجل  من  والتحّديات  بالصعوبات  مّرت  لدولة  الوطنية  املعاني  من 
مستوى  على  حاليًا  تتبوأها  التي  الكبيرة  املكانة  هذه  إلى  الوصول 

العالم.

ففي مثل هذا اليوم من كل عام يتوجب على أبناء هذا الوطن إعالء 
في  اإلسهام  أجل  من  عاتقهم،  على  تقع  التي  باملسؤولية  اإلحساس 
تأسيس دولة قادرة على السير نحو مستقبل أفضل تبعًا ملستجدات 

الحياة ومتغيراتها وضروراتها.
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كأس السعودية

موعد كبير ..
وتشريف جديد

ولي العهد يرعى ختام 
كأس السعودية ويتوج 

الياباني ريس باللقب

كعادة سموه في التواجد في كل مناسبات الوطن الرياضية ومواعيده 
الكبيرة توج ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
السعودية 2023  الفائزين بجائزة كأس  الله-  - حفظه  آل سعود  عبدالعزيز 
للفروسية بميدان امللك عبدالعزيز بالجنادرية وسط حضور محلي ودولي 

كبير.

وجاء الياباني هيرو ريس ليكون الفائز بلقب نسخة »كأس السعودية 
العالم«، على ميدان  انطلقت منافساتها تحت شعار »نسابق  التي   ،»2023

امللك عبد العزيز بالجنادرية، وبلغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دوالر.

معنى المستقبل
توادد وتراحم  وتواضع وحديث عذب ، وإصغاء كامل 
على خط  واملنتظرة  واملتلهفة  املشرئبة  األعني  أمام  يطرح 
املستقبل ماليني املعاني ، ويطلق العنان لكل خيال خصب 
ليقول الكثير عن معنى القيادة الشابة في زمن التحوالت 

التاريخية .
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موعد كبير ..
وتشريف جديد
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نزال الحقيقة

الفيصل قّلد البريطاني حزام الوزن الثقيل

فيوري يكشف عن “الحقيقة”
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تومي  البريطاني  املالكم  الرياضة،  وزير  الفيصل  تركي  بن  األمير عبدالعزيز  امللكي  السمو  تّوج صاحب 
فيوري، بلقب “نزال الحقيقة” في الوزن الثقيل عقب فوزه على األمريكي جيك باول بقرار من الحكم في الجولة 

الثامنة، على حلبة الدرعية، ضمن فعاليات النسخة الثانية ملوسم الدرعية.

للمالكمة، وسدد  السعودي  االتحاد  بإشراف  الرياضة،  وزارة  مه 
ّ
تنظ الذي  العاملي،  النزال  فيوري  وكسب 

فيوري 302 لكمة مقابل 157، والضربات القوية 148 لألول و78 للثاني.

وامتدت املباراة بني املالكَمني إلى 8 جوالت قبل، وكانت النتيجة متقاربة بينهما في جميع الجوالت حتى 
تم حسم النزال بقرار من الحكم.
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نزال الحقيقة

تألق الفت 
للقبضة 

السعودية 
املالكمني  تألق  الحقيقة”  “نزال  شهد 
النزال  هذا  في  املشاركني  األربعة  السعوديني 
مجرشي  زياد  املالكم  حسم  فقد  العاملي؛ 
وانساه، في  فيليب  بالفوز على خصمه  نزاله 
الجولة الثالثة، وكذلك فازت أول بطلة سعودية 
النعيمي،  رغد  للمالكمة  رسمية  بطولة  في 
منافستها  على  التكنيكية  القاضية  بالضربة 
املالكم  ب 

ّ
وتغل أوكيدا،  بربتشوال  املالكمة 

فيليب  الالعب  منافسه  على  حمادة  سلمان 
على  املعيوف،  زياد  الالعب  فاز  فيما  ديفا، 

املالكم رونالد مارتينيز.
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الحدث

أخيًرا .. 
كأس آسيا 2027 

يف المملكة 

ت 
صوي

م الت
س

مل يح
كا

مت
ي ال

د
سعو

ف ال
مل

ال

أعلنت الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي 
والتي  اململكة،  ملف  فوز  رسمًيا   القدم  لكرة 
أصبحت وجهة رئيسة ألكبر األحداث الرياضية 
 2027 آسيا  كأس  بطولة  باستضافة  العالم  في 

للمرة األولى في تاريخها.

لالتحاد  الـ33  العمومية  الجمعية  وكانت 
البحرين،  مملكة  في  عقدت  التي  اآلسيوي 
أسندت  القارية،  االتحادات  رؤساء  بحضور 
مهمة تنظيم نهائيات النسخة التاسعة عشرة من 
عبر  تقّدمت  التي  اململكة،  إلى  اآلسيوية  البطولة 
القدم بطلب االستضافة  االتحاد السعودي لكرة 
رؤية  يحمل  بشعار   ،2020 فبراير  شهر  في 
“مًعا  اآلسيوية  القدم  كرة  ملستقبل  جديدة 

ملستقبل آسيا”.

األمير  امللكي  السمو  صاحب  ورفع 
الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
السعودية،  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
الشكر والعرفان ملقام خادم الحرمني الشريفني، 
الله- على ما  وسمو ولي عهده األمني -حفظهما 
آسيا  كأس  الستضافة  اململكة  ملف  به  حظي 
ا القيادة والوطن 

ً
2027 من دعم ال محدود، مهنئ

بهذه املناسبة.

الرشيدة  القيادة  دعم  أن  سموه  وأضاف 
الالمحدود كان الدافع لنا خالل عامني من الجهد 
حدث  استضافة  شرف  نيل  أجل  من  املتواصل 
نسخة  لتنظيم  خالله  من  ع 

ّ
نتطل قاري  رياضي 

كرة  محبي  شغف  ستثري  عاملية؛  استثنائية 
اإلرث  ظهر 

ُ
ت ممتعة  تجربة  لهم  وتتيح  القدم 

في  وتطّورها  اململكة  وثقافة  لحضارة  األصيل 
مختلف املجاالت.
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املسحل: امللف املتكامل أنجحنا

بدوره، أكد ياسر املسحل رئيس االتحاد السعودي 
آسيا 2027 حظي  استضافة كأس  أن ملف  القدم،  لكرة 
بتوجيه ودعم ال محدود من لدن خادم الحرمني الشريفني 
وولي عهده األمني، مشيًرا إلى أن اململكة تتطلع الستضافة 
جدة  الرياض،  مالعب  تستضيف  حيث  ممّيزة،  بطولة 
ثمانية  في  قاري  كروي  حدث  أكبر  نهائيات  والدمام 
مالعب أساسية، من بينها ثالثة مالعب جديدة “استاد 
مالعب  وأربعة  الدمام”،  استاد  القدية،  استاد  الرياض، 
“استاد  مختلف  بشكل  وتطويرها  بنائها  إعادة  سيتم 
األمير  استاد  فهد،  بن  فيصل  األمير  استاد  فهد،  امللك 
محمد بن فهد، ومدينة األمير سعود بن جلوي”، وثالثة 
“مدينة  اإلضافية  التجهيزات  ببعض  ستحظى  مالعب 
الفيصل،  عبدالله  األمير  استاد  الرياضية،  عبدالله  امللك 

استاد جامعة امللك سعود”.

وبنيَّ املسحل أن ملف اململكة املتكامل نجح في كسب 
والعوامل  املزايا  أهم  ا 

ً
متضمن اآلسيوية،  االتحادات  ثقة 

املؤهلة لنجاح البطولة، وإكسابها صبغة فريدة من نوعها، 
ا أن اململكة 

ً
إذ تشهد ثمانية مالعب مباريات البطولة، مبّين

عام  انطلقت  التي  البطولة  في  نوعية  نقلة  تتطلع إلحداث 
املستويات  كافة  وفق  استثنائية  بطولة  وإقامة   ،1956

واملقاييس.

بأن  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  رئيس  وتابع 
ل فرصة إلبراز التفوق الكروي 

ّ
استضافة كأس آسيا تشك

الثقافة  إبراز  إلى جانب  القدم،  بكرة  السعوديني  وشغف 
التي  والحضارية  والطبيعية  السياحية  والكنوز  والفنون 

تحتضنها مناطق اململكة كافة.

“مًعا ملستقبل آسيا”

ا 
ً

عرض شهدت  قد  العمومية  الجمعية  وكانت 
آسيا 2027،  بطولة  اململكة الستضافة  املقّدم من  للملف 
بالترحيب  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  استهله 
باآلسيويني والتأكيد على الجاهزية التامة لتقديم نسخة 
استعراض  تم  ذلك  عقب  اآلسيوية،  البطولة  من  متميزة 
مللف  التنفيذي  الرئيس  قبل  من  امللف  عليه  اشتمل  ما 
السعودية 2027 األستاذ إبراهيم القاسم، والعب املنتخب 
العرض  وقد حظي  عبدالجواد،  السابق محمد  السعودي 
التنفيذي  واملكتب  األعضاء  االتحادات  بإشادة  السعودي 
السعودية  ملف  َيِعد  إذ  القدم،  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد 
2027 بتجربة استثنائية في كأس آسيا، وتقديم نسخة 
الخاص  الشعار  ترجم 

ُ
ت البطولة،  تاريخ  في  األفضل  هي 

الواقع، من خالل  بامللف “مًعا ملستقبل آسيا” إلى أرض 
وبعد  وأثناء  قبل  تنفيذها  سيتم  وتجارب  مبادرات  عدة 

سهم في نمو وتقّدم كرة القدم في قارة آسيا.
ُ
البطولة ت

الفيصل:
  نعدكم بتنظيم 
نسخة استثنائية 

عالمية
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الحدث

بانتظار  أنه  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  أكد 
كأس  بطولة  تنظيم  بشأن  “الفيفا”  اشتراطات  إعالن 
العالم 2030، من أجل حسم إمكانية التقّدم بملف حول 

االستضافة.

ياسر  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  رئيس  وقال 
ا تستضيفه 

ً
املسحل، إن أي بطولة عاملية ستكون هدف

ا: “لن نتوقف عن املطالبة باستضافة 
ً
السعودية، مضيف

العهد  ولي  من  الكبير  الدعم  ظل  في  عاملي  حدث  أي 
للرياضة”.

إعالن  “الفيفا”  من  تنتظر  بالده  أن  إلى  وأشار 

“حينها  ا: 
ً
مضيف  ،2030 العالم  كأس  بطولة  شروط 

العاملية  الصحافة  في  يثار  ما  وكل  األمر  تقييم  سيتم 
حول ذلك غير صحيح”.

وأشار إلى أن مجلس الفيفا الذي انضم إليه مؤخرًا 
ورئيس،  نواب   8 إلى  باإلضافة  عضًوا   28 من  يتكون 

ومهمته اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم حول العالم.

سيقّربني  الفيفا  في  الجديد  “منصبي  وأضاف: 
للقارة  فوائد  له  وستكون  الدولي،  القرار  اتخاذ  من 

اآلسيوية واتحادات املنطقة العربية بشكل عام”.

شهادة 
االستضافة

تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  سمو 
الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
شهادة  استالمه  لحظة  السعودية  والباراملبية 
الشيخ  من  القدم  لكرة  آسيا  كأس  استضافة 
سلمان آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، بحضور األستاذ ياسر املسحل رئيس 

االتحاد السعودي لكرة القدم.          

العين على كأس العالم 2030

بانتظار الحسم
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“البيت  منطقة  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  أقام 
ا مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 

ً
السعودي” تزامن

في  أقيم  الذي  القدم،  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  الـ33 
الوطنية  بالثقافة  للتعريف  املنامة  البحرينية  العاصمة 
كأس  ملباريات  السعودية  ملف  نها  تضمَّ التي  واملالعب 
باملالعب  السعودي”  “البيت  ف  ويعرِّ  .2027 آسيا 
أقسام  جانب  إلى  املباريات،  الستضافة  املرشحة 
أبرزت  التي  الضيافة  منطقة  منها  متعددة؛  وأجنحة 
ومسؤولي  رؤساء  من  للزّوار  السعودية  الثقافة  مالمح 
االتحادات الرياضية الدولية، وأعضاء االتحاد اآلسيوي، 
واإلعالميني، والشخصيات املؤثرة في املجال الرياضي، 
والحفاوة  الكرم  رمز  السعودية؛  القهوة  املنطقة  وقّدمت 

والضيافة، إضافة إلى أصناف منوعة من التمور، وباقة 
ل مناطق اململكة 

ِّ
مختارة من املأكوالت الشعبية التي تمث

ا كروًيا أظهر 
ً
الـ13. كما احتضن البيت السعودي متحف

السابقة،  اآلسيوية  البطوالت  في  العريق  اململكة  تاريخ 
حيث شارك املنتخب السعودي 10 مرات في كأس آسيا، 
وحقق اللقب ثالث مرات )1984، 1988، 1996(، كما أنه 
االتحاد  أن  إلى  يشار  مرات.  ثالث  للبطل  ا 

ً
وصيف كان 

السعودي”  “البيت  منطقة  أقام  القدم  لكرة  السعودي 
العالم  كأس  بطولة  مع  ا 

ً
تزامن الدوحة،  في  األولى  للمرة 

ألف   400 من  أكثر  كامل  شهر  طيلة  واستقبل   ،2022
السعودية  والفنون  والثقافة  الرياضة  تعّرفوا على  زائر، 

عبر 10 أجنحة وأكثر من 21 فعالية. 

“البيت السعودي” يظهر يف المنامة

بناء 3 مالعب وتطوير 4 استعداداً لالستضافة 

أعلن ياسر املسحل رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم 
ودعم  بتوجيه  حظي   2027 آسيا  كأس  استضافة  ملف  أن 
األمني،  عهده  وولي  الشريفني  الحرمني  خادم  من  محدود  ال 
مشيرًا إلى أن اململكة تتطلع الستضافة بطولة مميزة، حيث 
تستضيف مالعب الرياض، جدة، والدمام نهائيات أكبر حدث 

كروي قاري في ثمانية مالعب أساسية .

نجح في كسب  املتكامل  اململكة  ملف  أن  املسحل  وبنيَّ 
ا أهم املزايا والعوامل املؤهلة 

ً
ثقة االتحادات اآلسيوية، متضمن

لنجاح البطولة، وإكسابها صبغة فريدة من نوعها، إذ تشهد 
تتطلع  اململكة  أن  ا 

ً
مبّين البطولة،  مباريات  مالعب  ثمانية 

إلحداث نقلة نوعية في البطولة التي انطلقت عام 1956، وإقامة 
بطولة استثنائية وفق كافة املستويات واملقاييس.

وتابع رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم بأن استضافة 
وشغف  الكروي  التفوق  إلبراز  فرصة  ل 

ّ
تشك آسيا  كأس 

والفنون  الثقافة  إبراز  جانب  إلى  القدم،  بكرة  السعوديني 
تحتضنها  التي  والحضارية  والطبيعية  السياحية  والكنوز 

مناطق اململكة كافة.

3
3

4 مالعب جديدة هي: استاد الرياض، 
استاد القدية، واستاد الدمام

مالعب ستحظى ببعض 
التجهيزات اإلضافية 

وهي: مدينة امللك 
عبدالله الرياضية، 

استاد األمير عبدالله 
الفيصل، واستاد جامعة 

امللك سعود

مالعب سيتم إعادة بنائها وتطويرها بشكٍل 
مختلف وهي: استاد امللك فهد، استاد األمير 
فيصل بن فهد، استاد األمير محمد بن فهد، 

ومدينة األمير سعود بن جلوي
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الحدث

“العمومية الـ 26 لألولمبية 
والبارالمبية السعودية” تكّرم 

الرياضيين المتمّيزين 

الرياض 
تستضيف أثقال 

العالم 
تصّدر توقيع عقد استضافة الرياض بطولة العالم للكبار لرفع األثقال 
للجنة   26 الـ  العمومية  الجمعية  اجتماع  أعمال  باريس  أوملبياد  إلى  املؤهلة 
العقد  توقيع  مراسم  وجرت  الرياض.  في  السعودية  والباراملبية  األوملبية 
بحضور األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة، 

والذي ترأس االجتماع.

والعراقي  األثقال،  لرفع  السعودي  االتحاد  رئيس  الحربي  أحمد  ع 
ّ
ووق

في سبتمبر  االستضافة  عقد  للعبة  الدولي  االتحاد  رئيس  الشمري  محمد 
املقبل في الرياض.

عّد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها االتحاد الدولي لرفع األثقال منذ 
ُ
وت

فيها  املشاركة  تكون  اللعبة  تاريخ  في  بطولة  وأول  1895م،  عام  تأسيسه 
ا 

ً
وشرط باريس،  في  األوملبياد  إلى  املؤهلة  املحطات  أهم  كونها  إجبارية، 

أساسًيا للمشاركة في األوملبياد املقبل.

خالل  السعودية  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  إدارة  مجلس  اعتمد  كما 
اللجنة.  في  الداخلية  واملراجعة  التدقيق  لجنة  تشكيل  العمومي،  االجتماع 
الداخلية،  للجنة  العتيبي رئيًسا  املجلس، على تعيني ياسر بن سعد  ووافق 

وعضوية أضواء بنت عبد الرحمن العريفي، ومعاذ بن محمد السلمي. 

حضر االجتماع نائب الرئيس األمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن 
مساعد. واألمير عبد الحكيم بن مساعد نائب رئيس اللجنة األوملبية السابق 
بدعوة من اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية كونه أحد الخبراء. وتتكّون 
أوملبية  تتنوع بني  اتحاًدا ولجنة ورابطة رياضية،  العمومية من 97  الجمعية 
وباراملبية وغير أوملبية ونوعية، إضافة إلى بعض الجهات واألفراد األعضاء 

في الجمعية.

 املاراثون يتصّدر 

حازت فعالية ماراثون الرياض على أفضل حدث رياضي للعام 2022م 
في السعودية، والذي شارك فيه أكثر من 10 آالف مشارك بمجموع جوائز 

بلغت مليوني ريال.

الجائزة لـ”نيوم”

إلى  السعودية  والباراملبية  األوملبية  للجنة  االستثنائية  الجائزة  منحت 
اململكة باستضافة  أثمر عن فوز  والذي  الكبير،  التعاون  نيوم، نظير  شركة 

دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 2029.
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االتحاد األفضل 

ُمنح االتحاد السعودي للفروسية، جائزة أفضل اتحاد رياضي لعام 
قها االتحاد في التقييم التشغيلي 

ّ
2022، نظير املعدالت املرتفعة التي حق

والفني الستراتيجية دعم وتطوير االتحادات الرياضية.

  تكريم األبطال 

القرشي، العب  الرحمن  لعبد  باراملبي،  منحت جائزة أفضل العب 
بدورة  إلنجازه  تقديرًا  الباراملبية،  القوى  أللعاب  السعودي  املنتخب 
ألعاب غرب آسيا في البحرين، عقب تحقيقه ثالث ميداليات ذهبية في 
العبة  الثقفي،  لجني  حصلت  فيما  و400م.  و200م،  100م،  سباقات 
املنتخب السعودي للبوتشيا، على جائزة أفضل رياضية باراملبية، نظير 
تحقيقها ذهبية مسابقة البوتشيا ضمن ألعاب غرب آسيا في البحرين. 
وفاز حسني الطويل، العب املنتخب السعودي للمبارزة، بجائزة الالعب 

الواعد، نظير تحقيقه ذهبية البطولة اآلسيوية للمبارزة للناشئني.

 سفياني والراجحي 

على  للكاراتيه،  السعودي  املنتخب  العب  سفياني،  سند  حصل 
الذهبية في  امليدالية  تحقيقه  نظير  عام 2022،  في  أفضل العب  جائزة 
الراجحي نظير  الراليات يزيد  إلى سائق  للكاراتيه، إضافة  العالم  بطولة 
تحقيقه امليدالية الذهبية في بطولة كأس العالم “باها” واملركز الثالث في 

رالي داكار السعودية 2022.

البهيان تتفوق 

لكرة  السعودي  االتحاد  إدارة  البهيان عضو مجلس  حصلت ملياء 
القدم ومديرة إدارة كرة القدم النسائية، على جائزة رياضة املرأة، تقديًرا 

لدورها في تطوير رياضة املرأة وتفعيل الدوري النسائي لكرة القدم.

تكريم أحمد عيد 

الشخصيات  الفيصل، عدًدا من  العزيز بن تركي  األمير عبد  كّرم 
واملنظومات التي كان لها إسهامات في الرياضة السعودية. ومنح جائزة 
التمّيز األوملبي ألحمد عيد الحربي رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم 

السابق، نظير خدمته للرياضة السعودية لعدة أعوام.

 الالعبة الشابة 

للتايكوندو،  السعودي  املنتخب  العبة  طالب،  أبو  دنيا  حصدت 
جائزة أفضل العبة نظير تسجيلها اسمها أول رياضية سعودية تفوز 
بميدالية في بطولة العالم. ونالت دنيا امليدالية البرونزية في بطولة العالم 

للتايكوندو.

مونيكا.. تتفوق 

حققت األملانية مونيكا ستاب جائزة أفضل مدربة نظير إشرافها 
على املنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات.

وحصد األخضر لقب البطولة الدولية لكرة القدم األخيرة التي جرت 
في الدمام.

الحدث

 11 فبراير .. الموعد 
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الحدث

الفيصل  تركي  بن  العزيز  عبد  األمير  أكد 
تحافظ على  التي  الرياضية،  النزاهة  أهمية  على 
الوزاري  املؤتمر  خالل  وذلك  والشفافية،  القيم 
بمبادرة  جاء  الذي  الرياضية،  للنزاهة  العاملي 
اليونسكو  منظمة  مع  وبالتنسيق  سعودية، 
العاملية في 2019، حيث تم إطالق النسخة األولى 
على  نوعه  من  األول  يعّد  الذي  املؤتمر  هذا  من 

مستوى العالم.

ورّحب األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
 :

ً
للمؤتمر بالحضور قائال في كلمته االفتتاحية 

“يطيب لي أن أرّحب بكم في هذا املؤتمر الوزاري 
العاملي، الذي نسعد في السعودية باستضافته؛ 
وغاياته  السامية  ألهدافه  ودعًما  والتزاًما  ا 

ً
إيمان

الشفافية  على  الدائم  لحرصنا  وتأكيًدا  النبيلة، 
والنزاهة وقيم الرياضة”.

هذا  لقيادة  الشكر  الرياضة  وزير  وقّدم 
الوطن، موضًحا في كلمته: »شكًرا لقيادتنا على 
دعمها، وحرصها على دعم كل ما يعّزز النزاهة، 
األكثر مكافحة  الدول  في طليعة  حتى أصبحت 
املنصفني  على  يخفى  “ال  ا: 

ً
مضيف للفساد«، 

الجهود املقّدمة في هذا امللف”.

للقيم  العاملي  الوزاري  املؤتمر  ويقام 
دولية  بمشاركة  الرياضية  والنزاهة  واألخالق 
كبيرة، تضم أعضاء وممثلي منظمة اليونسكو 
من  وعدًدا  العالم،  دول  في  الرياضة  وزراء  من 
القيادات الرياضية الكبرى، والخبراء من مختلف 

أنحاء العالم.

واألخالق  القيم  لزرع  املؤتمر  ويهدف 
ونزيهة،  مميزة  رياضة  وصناعة  الرياضية، 
الدول  بني  املشتركة  الرؤى  تعزيز  جانب  إلى 
املنظومة  يخدم  بما  املشاركة،  واملنظمات 
العالم، ويسهم في  أنحاء  الرياضية في مختلف 
التنافس الشريف في مختلف املنافسات  فرض 
املستويات،  جميع  على  تقام  التي  واألحداث 

املحلية منها واإلقليمية، وكذلك القارية والدولية.

الرياض تستضيف المؤتمر الوزاري العالمي للنزاهة الرياضية 

الفيصل: المملكة حريصة على دعم كل ما يعّزز النزاهة
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مذكرة تفاهم مع صربيا

تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  صاحب  ع 
ّ
وق

ووزارة  اململكة،  في  الرياضة  وزارة  بني  تفاهم   مذكرة  الفيصل 
في  الرياضة  وزير  بحضور  صربيا،  جمهورية  في  الرياضة 
ستسهم  حيث  جاجيتش،  زوران  السيـد  صربيا  جمهورية 
االتفاقية في تعزيز التعاون املشترك بني الطرفني في العديد من 

املجاالت ذات العالقة بالشأن الرياضي.

عبدالعزيز الفيصل يشكر المشاركين

مذكرة تفاهم ثالثية

قال صاحب السمو امللكي األمير عبد 
الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن  العزيز 
في  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس 

تغريدة مرّحًبا بالوفود املشاركة:

املؤتمر_ اململكة  باستضافة  “سعدنا 
يقام ألول  والذي  العاملي_للنزاهة_الرياضية 

قيادتنا  من  مباشر  بدعم  العالم،  في  مرة 
زمالئي  أشكر  الله-  -حفظها  الرشيدة 
الوزراء من الدول الشقيقة والصديقة وكافة 
مساهمتهم  على  واملشاركات  املشاركني 
به من  املؤتمر، وما خرج  أعمال  إنجاح  في 

توصيات عملية “.

األوملبية  اللجنة  عت 
ّ
وق

ثالثية  تفاهم  مذكرة  السعودية 
وهيئة  الرياضة،  وزارة  مع 
وذلك  )نزاهة(،  الفساد  مكافحة 
الوزاري  املؤتمر  هامش  على 
والنزاهة  والقيم  لألخالق  العاملي 
سعيها  إطار  في  الرياضية، 
الرياضة  في  النزاهة  لتعزيز 
التعاون  درجة  ورفع  السعودية، 
بني األطراف الثالثة، ورفع الوعي 
القطاع  في  الشفافية  حيال 

الرياضي. 

إطالق مسمى “كأس الملك 
سلمان” على بطولة األندية العربية

“كأس  مسمى  إطالق  عن  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  أعلن 
مسابقات  ضمن  العربية  األندية  بطولة  على  سلمان”  امللك 
تصفيات  بنظام  ستقام  والتي   ،2023 ملوسم  العربي  االتحاد 
أبها  مدن  في  اململكة  تستضيفها  نهائيات  ثم  ومن  تمهيدية، 
والباحة والطائف. ورفع صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
باسمه  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  رئيس  الفيصل  تركي  بن 
الحرمني  خادم  ملقام  والتقدير  الشكر  االتحاد،  مجلس  وباسم 
الكريمة  موافقته  على  عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك  الشريفني 
مقدًما  سلمان”،  امللك  “كأس  بمسمى  األندية  بطولة  بتسمية 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  العهد  ولي  لسمو  وتقديره  شكره 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه باالتحاد العربي 

وبمسابقاته وبرامجه.

وأكد األمني العام لالتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء 
الله السلمي أن “البطولة تحمل اسًما غالًيا على كل الرياضيني 
 ،”2023 ملوسم  العربي  االتحاد  مسابقات  ضمن  وتعّد  العرب، 
جميع  على  تعميمها  تم  البطولة  في  املشاركة  “آلية  أن  ا 

ً
مبّين

األمني  وأشار  ممثليها”.  لتسمية  األعضاء  العربية  االتحادات 
سيشارك  البطولة  “منافسات  أن  إلى  العربي  لالتحاد  العام 
ثم  التمهيدية، ومن  التصفيات  بمرحلة  نادًيًا وستبدأ   37 فيها 

التصفيات النهائية التي ستقام في اململكة الصيف القادم”، 
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الحدث

ابن جلوي يقف على 
استعدادات باريس لألولمبياد

اللجنة  رئيس  نائب  جلوي  بن  فهد  األمير  التقى 
رئيس  إستانجيه  السعودية،  توني  والباراملبية  األوملبية 
اللجنة  مقر  في   ، 2024 باريس  ألوملبياد  املنظمة  اللجنة 

املنظمة لألوملبياد في العاصمة الفرنسية باريس.

واطلع ابن جلوي خالل اللقاء على كافة االستعدادات 
بحضور  املقبل،   الصيفي  باألوملبياد  املتعلقة  والجوانب 

للجنة  التنفيذي  الرئيس  العام  األمني  باعشن  عبدالعزيز 
األوملبية والباراملبية السعودية. 

 يذكر أن األوملبياد سينطلق 26 يوليو وحتى 11 من 
أغسطس للعام 2024، وهي املرة الثالثة في تاريخ باريس 
استضافتها  بعد  الصيفي  األوملبياد  تستضيف  التي 

ألوملبياَدي 1900، و1924م.

املئوية  السنوية  الذكرى  األلعاب  هذه  وتصادف 
مدينة  ثاني  باريس  ستصبح  حيث   ،1924 أللعاب 
بعد  مرات  ثالث  الصيفية  األوملبية  األلعاب  تستضيف 
العاصمة  قّدمت  حيث  و2012(  و1948   1908( لندن 
الفرنسية ترشيحها رسمًيا في 23 يونيو 2015، وأعلن 

تسميتها الستضافة األوملبياد عام 2017.

3
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الثانية  الفترة  الرياضة عن االلتزامات املالية ألندية دوري روشن السعودي خالل  كشفت وزارة 
من املوسم الرياضي الجاري. وأوضح حساب الوزارة الرسمي في »تويتر« أن أندية: الخليج، ضمك، 
أندية:  فشلت  فيما  ذاتها،  للفترة  كافة،  املالية  التزاماتها  سداد  في  نجحت  والنصر،  الفتح،  الشباب، 

االتحاد، الوحدة، الرائد، التعاون، االتفاق، الطائي، والفيحاء، في الحصول على شهادة الكفاءة املالية.

في حني لم تسجل أندية الهالل، الباطن، أبها، والعدالة، أي التزامات مالية خالل الفترة الثانية من 
املوسم الرياضي.

 االتحاد النصيب األكرب بـ»72,533,121« رياالً.

 الوحدة ثانيًا بـ»56,871,082« رياالً.

 النرص ثالثًا بـ»30,893,221« رياالً.

 الرائد رابًعا بـ»22,498,029« رياالً.

 الفيحاء خامًسا بـ»21,993,293« رياالً.

  التعاون سادًسا بـ»20,458,267« رياالً.

 الفتح سابًعا بـ»18,946,489« رياالً.

 االتفاق ثامًنا بـ»17,567,011« رياالً.

 الطايئ تاسًعا بـ»15,688,536« رياالً.

 الشباب عارشاً  بـ»14,438,353« رياالً.

 ضمك الحادي عرش بـ »9,311,149« رياالً.

 الخليج النادي األقل بـ»2,780,411« رياالً.

303,978,962SR

الوزارة توّقع 4 مذكرات تفاهم 
خالل »ليب 23«

 بناء القدرات الرقمية 
يف القطاع الرياضي

عت وزارة الرياضة 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، 
ّ
وق

وزير  نائب  بحضور   ،»23 »ليب  الدولي  التقني  املؤتمر  خالل 
الرياضة بدر القاضي.

ل الوزارة خالل التوقيع وكيل التحول الرقمي خالد الغليقة، 
ّ
ومث

السعودية  بي«  إيه  »إس  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  أول  توقيع  وتم 
محمد  املهندس  التنفيذي  املدير  بحضور  وذلك  للبرمجيات، 
للقطاع  الرقمي  التحول  مبادرات  تسريع  إلى  وتهدف  الرميزان، 
البرمجيات  السحابية وحلول  الخدمات  على  واالعتماد  الرياضي، 

والخبرات العاملية في التكنولوجيا واالبتكار.

كما أبرمت مذكرة تفاهم أخرى مع شركة »ِعلم« رائدة الحلول 
في  األعمال  لقطاعات  التنفيذي  الرئيس  نائب  بحضور  الرقمية، 
الشركة الدكتور ناصر املشاري، سعًيا للتعاون في مجاالت التحول 
وتعزيز  الرقمية،  االستشارية  والخدمات  التشغيل،  ودعم  الرقمي 
واستمرارية  الرقمي  التحول  رحلة  مجاالت  في  املشترك  التعاون 

األعمال في القطاع الرياضي كافة.

مع شركة  تفاهم  مذكرة  الغليقة  الرقمي  التحول  وكيل  ع 
ّ
ووق

الرئيس  بحضور   ،SAMI شركات  إحدى  املتقدمة؛  اإللكترونيات 
مجال  في  التعاون  على  وترتكز  م، 

ّ
املسل زياد  املهندس  التنفيذي 

خدمات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والحلول الذكية، والتوطني، 
في  الدعم  لتحقيق  وتهدف  السيبراني،  واألمن  املحلي،  واملحتوى 
في  والدعم  الرقمية،  املالعب  فيما يخص  الرقمي  التحول  مجاالت 
مجاالت الحلول الرقمية واألمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.

شركة  مع  بالتعاون  التفاهم  مذكرات  عقد  الوزارة  وأكملت 
بدر  اإلستراتيجية  للشراكات  التنفيذي  الرئيس  بحضور  »ثقة«، 
وتقديم  الحكومية،  األصول  من  االستفادة  بهدف  وذلك  العمري، 
الدعم االستشاري لتطوير تجربة املستفيد، إضافة لالستفادة من 

األصول واالستثمار في البيانات.

 بوكالة التحول الرقمي، تسعى 
ً
يذكر أن وزارة الرياضة ممثلة

 إلى تحسني وتسريع رحلة التحول الرقمي، وبناء القدرات 
ً
جاهدة

الرقمية في القطاع الرياضي.

إعالن االلتزامات المالية ألندية روشن

من 12 إلى 22 ديسمبر بمشاركة 7 فرق

7 انتظار

مونديال األندية يف المملكة 

جملة المبالغ: 

ترتيب االلتزامات:

فازت اململكة بتنظيم كأس العالم لألندية 2023 
االجتماع  خالل  وذلك  تاريخها،  في  األولى  للمرة 
املرئي الذي عقده االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 
وعدد  القارية  االتحادات  ُبعد رؤساء  وحضره عن 
من االتحادات املحلية، ومنهم ياسر املسحل رئيس 

االتحاد السعودي لكرة القدم.

وسادس  عربية،  دولة  رابع  اململكة  وأصبحت 
دولة عاملية تستضيف مونديال األندية منذ انطالق 
واليابان  البرازيل  بعد   2000 عام  األولى  النسخة 
واإلمارات واملغرب وقطر. وتجرى منافسات كأس 
 22 إلى   12 من  الفترة  خالل   2023 لألندية  العالم 
النسخة  هذه  أن  علًما  فرق،   7 بمشاركة  ديسمبر 
عدد  زيادة  بعد  القديم  بالنظام  األخيرة  ستكون 

الفرق إلى 32 بدءًا من عام 2025.

ا لنظام البطولة فإن االستضافة ستكون 
ً
ووفق

محدد،  لناٍد  وليس  للعبة،  املحلي  االتحاد  على 
أي  منها  يشارك  لن  السعودية  الفرق  أن  يعني  ما 
لقب دوري  أحدهم  فريق كمضيف في حال حقق 
أبطال آسيا الجاري، وهو الذي تتنافس عليه أندية 

الفيصلي والشباب والهالل.

والشباب  الهالل  أندية  أخفقت  حال  وفي 
آسيا  أبطال  دوري  بلقب  التتويج  في  والفيصلي 
2022، فإن بطل النسخة الجارية من دوري روشن 
مونديال  في  للسعودية   

ً
ممثال سيكون  السعودي 

املشاركة  أندية سعودية  لثالثة  األندية.     وسبق 
واالتحاد  النصر  وهي،  لألندية،  العالم  كأس  في 
الفريق  حصول  إنجازاتها  أفضل  وكان  والهالل، 
باملركز  فوزه  بعد  الفضية  امليدالية  على  األزرق 
مطلع  املغرب  احتضنتها  التي  النسخة  في  الثاني 

فبراير املاضي.  
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السيارات

عبدالعزيز بن سعد يتّوج أبطال سباق حائل الدولي 

خلصها العطية 
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امللكي األمير عبدالعزيز بن سعد  السمو  تّوج صاحب 
بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير املنطقة 
رئيس اللجنة العليا املنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023، 
الـ  نسخته  في  الرالي  بلقب  العطية  ناصر  القطري  املتسابق 
ل الجولة األولى ملوسم 2023 من كأس العالم 

ّ
19، والذي ُيمث

للسيارات  الدولي  لالتحاد  كنتري”  كروس  “باخا  لراليات 
“فيا”، والجولة االفتتاحية من كأس الشرق األوسط “باخا” 
من  االفتتاحية  والجولة  للسيارات،  الدولي  لالتحاد  التابعة 
بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة األولى 
للدراجات  كنتري”  كروس  “باخا  لراليات  العالم  كأس  من 
الرياضة  وزارة  بتنظيم  الدولي،  لالتحاد  التابعة  النارية 
السعودي  واالتحاد  تطوير منطقة حائل  هيئة  مع  بالتعاون 

للسيارات والدراجات النارية.

جاء ذلك خالل رعايته للحفل الذي أقيم بهذه املناسبة 
امللكي  السمو  صاحب  بحضور  بحائل،  املغواة  مركز  في 
السعودي  االتحاد  رئيس  الفيصل  سلطان  بن  خالد  األمير 
للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو امللكي األمير 
منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن  مقرن  بن  فهد  بن  فيصل 

حائل نائب رئيس هيئة تطوير املنطقة.

من  مرئًيا  ا 
ً

عرض والحضور  سموه  شاهد  ذلك  بعد 
منافسات املتسابقني في مسارات الرالي بمنطقة حائل.

املدير  عنهم  نيابة  ألقاها  الرعاة  كلمة  ّدمت 
ُ
ق عقبها 

إبراهيم  الدكتور  للسيارات  جميل  لعبداللطيف  التنفيذي 
باداود، قّدم خاللها شكره لسمو أمير املنطقة وسمو نائبه، 
والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  رئيس  ولسمو 
الرعاية والدعم، ولجميع  الرياضة على  النارية، وسمو وزير 
القطاعات األمنية والخدمية واإلعالمية التي أسهمت في نجاح 
التتويج  منصات  على  انعكس  مما  نسخته،  في  الرالي  هذا 

العاملية وتحقيق األهداف املأمولة وفق رؤية اململكة 2030.

بن  خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  قّدم  بعدها 
حائل  منطقة  أمير  لسمو  تذكارية  درعًا  الفيصل  سلطان 
في  املستمرة  ومتابعتهما  جهودهما  نظير  نائبه  وسمو 

إنجاح الرالي وتمّيزه في املحافل العاملية.

تويوتا  حائل  رالي  أبطال  املتسابقني  سموه  تّوج  ثم 
القطري  السائق  مقدمتهم  في  جاء  حيث   ،2023 الدولي 
النارية  الدراجات  فئة  السيارات، وفي  فئة  العطية في  ناصر 
أما  األول،  املركز  البلوشي  محمد  اإلماراتي  املتسابق  ق 

ّ
حق

ق 
ّ
فحق “كوادز”  العجالت  ُرباعية  النارية  الدراجات  فئة  في 

ق 
ّ
املركز األول املتسابق السعودي هيثم التويجري، كما حق

املتسابق السعودي أحمد الشقاوي املركز األول في فئة “تي 
ق املتسابق عبدالعزيز اليعيش املركز األول في 

ّ
2”، فيما حق

الترتيب الوطني.

أما في الترتيب العام للسائقني في كأس العالم للراليات 
الصحراوية القصيرة من االتحاد الدولي للسيارات فئة “تي 
السيف،  صالح  السعودي  املتسابق  األول  املركز  ق 

ّ
فحق  ”3

الخفيفة  الصحراوية  باملركبات  الخاص   ”4 “تي  فئة  وفي 
حقق السائق اإلسباني باونافارو الفوز بلقب هذه الفئة.

وفي ختام الحفل رفع سمو أمير منطقة حائل الشكر 
والدعم  الكبير  االهتمام  على  الله-  أّيدها   - الرشيد  للقيادة 
وإبراز  واملواطن  الوطن  وتطّور  رفعة  لتحقيق  السخي 

إمكانياته.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح 
في  الحكومية  اإلدارات  في  املسؤولني  من  وعدد  الشيخ،  آل 

املنطقة من مدنيني وعسكريني وضيوف الرالي.

سمو أمير المنطقة:

رالي حائل أيقونة 
الرياضات 

الصحراوية 
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عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  صاحب  قال 
“نسعد  حائل:  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعد  بن 
جولة  في  املشاركني  جميع  بسالمة  الجولة  اختتام  في 
يكون  التي  الجوالت  أهم  من  تعّد  التي  كبيرة،  حماسية 
ملجمل  بالنسبة  جدًا  عالًيا  التحدي  مستوى  فيها 
أنها مرحلة هامة وصعبة ومن  إلى  املتسابقني، مشيًرا 
العالم  جوالت  ضمن  له  يكون  عاٍل  برصيد  يتجاوزها 
الرالي  لها  أصبح  حائل  أن  سموه  وأكد  أكبر”.  فرصة 
ثقافة مجتمع، وحفاوته وتفاعل جميع أبناء حائل ليس 
في الرالي فقط، بل في كل مناسبة حقيقة تجدهم دائًما 
أي عمل  نعتمد عليها في توهج  التي  العناصر  أهم  من 
أو فعاليات، فهم جزء من إمكانيات املنطقة، وهم الكنوز 
األساسية التي يعتمد عليها. وأشار أن أبناء الوطن هم 
األيقونة املهمة في مثل هذه النجاحات، منوًها بما تتمتع 
به املنطقة من ميز نسبية ومقّومات ساعدت على نجاح 

هذا الحدث العاملي في نسخته التاسعة عشرة.

فهد  بن  فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب  أكد 
أن  حائل،  منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز،  بن  مقرن  بن 
إقامة رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته الـ 19 كجولة 
أولى من بطولة كأس العالم للراليات 2023م يؤكد مكانته 
الحرمني  خادم  بدعم  منّوًها  املستمر،  ونجاحه  العاملية 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده 
يكون  ألن   - الله  حفظهما   - سلمان  بن  محمد  األمير 
سعودية  تنظيمية  بصمة  الدولي  تويوتا  حائل  رالي 
حائل،  منطقة  أمير  من سمو  وبمتابعة  وطنية،  بكوادر 
الرياضة، وسمو رئيس االتحاد السعودي  وسمو وزير 

للسيارات والدراجات النارية.

وحرصها  األمنية  الجهات  بجهود  سموه  وأشاد 
على سالمة وأمن املشاركني في الرالي امتداًدا لدور رجال 
الداخلية،  وزير  من سمو  ودعم  بمتابعة  املشهود  األمن 
مشيًرا إلى تكامل األداء بني مختلف الجهات الحكومية 
أعضاء  وحرص  وتفاني  املنطقة،  في  الخاص  والقطاع 

اللجان التنظيمية لتحقيق مستويات تنظيمية أفضل.

السيارات

سمو أمير حائل:
الرالي أصبح من 

ثقافة مجتمع 
المنطقة

نائب أمير المنطقة:
البصمة التنظيمية 

سعودية 
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الله- ولسمو وزير  -أيدها  الرشيدة  للقيادة  الفيصل شكره  األمير خالد بن سلطان  امللكي  السمو  رفع صاحب 
الرياضة على الرعاية والدعم املستمر لرياضة اململكة، مشيًدا بجهود صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعد 
وسمو نائبه على دعمهما وتعاونهما إلقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2023، مؤكًدا نجاح رالي حائل هذا العام، إحدى 
جوالت كأس العالم للكروس كنتري لراليات الباها وبطولة السعودية تويوتا للراليات والجولة األولى من بطولة الشرق 
األوسط لراليات الكروس كنتري – باها، مشيًدا بتعاون الجهات الحكومية واألهلية والتطوعية، املتمثلة بوزارة الرياضة 
وهيئة تطوير منطقة حائل ومختلف اإلدارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وجميع الجهات الرسمية املشاركة في 

رالي حائل.

وقال سموه: “لم يكتمل نجاحنا دون شركاء النجاح وفي مقدمتهم الشريك الرسمي عبداللطيف جميل تويوتا، 
ة ممكنة، مما يدل 

ّ
ونادي منظمي السباقات السعودي، والفريق الفني املشرف على إدارة الرالي وإخراجه بأفضل ُحل

على ما وصلنا إليه من احترافية في تنظيم األحداث الرياضية في غضون سنوات قليلة”. 

خالد بن سلطان الفيصل:

نجاحنا اكتمل بشركاء النجاح
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افتتاح رائع .. 
وتكريم شركاء النجاح

السيارات
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وكان سمو األمير عبدالعزيز بن سعد قد أعطى شارة 
بهذه  أقيم  الذي  للحفل  رعايته  السباق خالل  انطالق  بدء 
املناسبة بمركز املغواة في حائل، بحضور صاحب السمو 
االتحاد  رئيس  الفيصل  سلطان  بن  خالد  األمير  امللكي 
السمو  النارية، وصاحب  والدراجات  للسيارات  السعودي 
امللكي األمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب 

أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير املنطقة.

وألقى األمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة نّوه فيها 
الحرمني  قت في عهد خادم 

ّ
التي تحق الكبيرة  باإلنجازات 

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده 
الرياضة،  منها  املجاالت  بمختلف  الله-  -حفظهما  األمني 
حائل  منطقة  أمير  سمو  وتعاون  ومساندة  دعم  كذلك 

وسمو نائبه لتنظيم رالي حائل الدولي.

معدودة  أسابيع  بعد  إلى حائل  “نعود  وقال سموه: 
ما  الجولة  ل 

ّ
ُيشك الذي  املاضي  حائل  رالي  تنظيم  على 

قبل األخيرة من جوالت بطولة كأس العالم لراليات الباها، 
لصرح  الزاوية  حجر  ُيعّد  الكبير  الحدث  هذا  أن  مؤكًدا 
اإلنجازات العظيمة في رياضة املحركات حتى أصبح رالي 
تويوتا  السعودية  بطولة  جولة  أول  الدولي  تويوتا  حائل 
للراليات الصحراوية وبطولة كأس العالم لراليات الكروس 
األوسط  الشرق  بطولة  من  األولى  والجولة  باها  كانتري 

لراليات الكروس كانتري باها.

وبنّي سموه أن رالي حائل الدولي تحّول إلى مهرجان 
احتفالي كبير في املنطقة جذب الشباب والعائالت واألسر 
املنتجة مع العديد من الفعاليات املصاحبة التي تستهوي 
ر 

ّ
وتوف النارية  والدراجات  السيارات  لرياضة  املحبني 

بمشاركة  فخره  مبدًيا  للمواهب،  مناسبة  رياضية  بيئة 
كانت  التي  العام  هذا  حائل  رالي  في  سعوديني  أبطال 
أصبحوا  حتى  الرالي  هذا  من  الرياضية  انطالقتهم  بداية 
يتنافسون اآلن في بطوالت عاملية ويسجلون إنجاًزا تلو 

اآلخر لالنتصارات ومنصات التتويج واألرقام العاملية.

تكريم الشركاء 

إثر ذلك كّرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح 
األنباء  ووكالة  بالرالي  املشاركة  الحكومية  الجهات  من 
األمير عبدالعزيز بن سعد  أعلن  السعودية “واس”، فيما 

انطالقة رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19، 
املشاركة على  السباق  أمام سموه سيارات  واستعرضت 

ساحة املغواة.

محور هام في مفهوم رياضة السيارات

منطقة  استضافة  أهمية  تصريح  في  سموه  وأكد 
في   19 الـ  بنسخته   2023 العام  هذا  الدولي  للرالي  حائل 
مرتكز  حائل  أن  على  يدل  والذي  والحجم  القوة  نفس 
أساسي في هذه البطولة، مبدًيا سعادته الحتضان حائل 
وعلى مدى 19 عاًما املاضية من النسخ للرالي التي تضع 
خاللها ملسة تمّيز منطقة حائل على الرالي منذ انطالقته 

بقدرة وعطاء وعزيمة أبناء اململكة.

ونّوه بما تزخر به اململكة من معطيات كثيرة في ظل 
دعم وتوجيه القيادة الحكيمة، مشيًدا بعزيمة أبناء حائل 
وإمكانية تضاريسه وقدراته املتاحة لتعطي تمّيًزا وأهمية 
التي  االقتصادية  املنظومة  أن  إلى  مشيًرا  الغالي،  للوطن 
والفعاليات  األنشطة  من  العديد  من خالل  الرالي  يحدثها 
واملواقع السياحية التي تتناغم مع صحراء حائل والقفزات 
املفهوم  في  كبير  أثر  لها  واألطروحات  الكبيرة  التنموية 
اقتصادًيا أساسًيا من ضمن  ا 

ً
الدولي مما يجعله محرك

تقديم  نها من 
ّ
لتمك لها  واالستعداد  إعدادها  تم  مؤشرات 

أي دراسة يتم تقديمها في الوقت الحالي وفي املستقبل.

الصحراوية  السيارات  ورياضة  الراليات  “إن  وقال: 
جعلت  التي  وقدرتها  تضاريسها  بسبب  للمنطقة  قّدمت 
السيارات، مشيًرا  أيقونة هامة في منظومة رياضة  منها 
عّد محوًرا هاًما في مفهوم رياضة السيارات 

ُ
إلى أن حائل ت

الطراز  من  بها  تزخر  التي  التضاريس  بموجب  وممكنة 
من  السريع  اإلعالن  أن  ا 

ً
مبّين العالم،  مستوى  على  األول 

حائل  الستضافة  السيارات  لرياضة  الدولي  االتحاد 
املرحلة األولى ملوسم 2023 من كأس العالم لراليات “باخا 
حال  “فيا”  للسيارات  الدولي  لالتحاد  كانتري”  كروس 
دون إطالق الفعاليات املصاحبة في هذه النسخة التي تعّد 

اإلضافة واألداء في أطروحات الرالي.

بعد ذلك انطلقت املرحلة االستعراضية الخاصة من 
منطقة “قرين عنز” البالغ مسافتها 3 كيلومترات. 
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األمير  امللكي  السمو  صاحب  رّحب  رّحب 
االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  سلطان  بن  خالد 
وشركة  النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي 
سلسلة  بعودة  السعودية،  املحركات  رياضة 
سباقات “إكستريم إي” إلى اململكة، مشدًدا على 
الثالثة من اململكة يجّسد  أن انطالق املوسم للمرة 
االستدامة  مبادرات  بدعم  األمد  طويل  التزامها 
لألجيال  استدامة  أكثر  مستقبل  لخلق  ورؤيتها 
لتحقيق  اململكة  جهود  مع  يتماشى  وبما  املقبلة، 
التقنيات  العاملية في مجال االستثمار في  الريادة 
الطبيعية  مواردها  لحماية  وتسخيرها  املستدامة 
اململكة  رؤية  مستهدفات  مع  تماشًيا  الفريدة، 
2030، مؤكًدا سموه على مواصلة الجهود الرامية 
لالستفادة من قوة الرياضة لدفع عجلة االستدامة 

والتنوع.

محدود  وغير  سخي  دعم  ظل  “في  وقال: 
من قبل خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن 
األمني  العهد  ولي  ورؤية  الله،  حفظه  العزيز،  عبد 
األمير  امللكي  السمو  صاحب 
سلمان،  بن  محمد 

واملتابعة الحثيثة والتوجيهات املستمرة من سمو 
عبد  األمير  امللكي  السمو  الرياضة صاحب  وزير 
العزيز بن تركي الفيصل؛ تواصل اململكة ترسيخ 
مكانتها الريادية كوجهة ألبرز الفعاليات الرياضية 
ملوسم  االفتتاحية  الجولة  تنطلق  إذ  العاملية؛ 
استضافة  بعد  نيوم،  مدينة  من  إي”  “إكستريم 
اململكة لرالي داكار السعودية، ورالي حائل الدولي، 
إي،  للفورموال  الكبرى  الدرعية  جائزة  وسباق 
وقبل أيام من استضافة النسخة الثالثة من سباق 
ل 

ّ
جائزة السعودية الكبرى stc للفورموال 1، ليشك

ركائز  إحدى  اململكة  في  املحركات  رياضة  قطاع 
نجاحاته  ويواصل  املميزة،  الرياضية  مسيرتها 
ليرّسخ مكانة اململكة كموطن ألكبر وأهم البطوالت 

العاملية”.

إي”  “إكستريم  سباقات  سلسلة  وأصبحت 
للدفع الرباعي الكهربائي، قاب قوسني أو أدنى من 
االنطالق، وذلك في اململكة العربية السعودية للعام 
الثالث على التوالي؛ حيث ستكون الجولة االفتتاحية 

في “نيوم” يوَمي 11 و12 مارس 2023.

طموحاتنا أكبر 

املؤسس  عجاج  أليخاندرو  عّبر  جانبه،  من 
إي”، عن سعادته  لـ”إكستريم  التنفيذي  والرئيس 
إلى  مشيًرا  السلسلة،  من  الثالث  املوسم  بعودة 
الحماس الكبير الذي شهدته البطولة العام املاضي، 
إلى  السباقات،  أقوى  بعض  خاللها  قّدمت  والتي 
جديد  موسم  لبدء  االستعدادات  اكتمال  جانب 
قت 

ّ
تحق التي  النجاحات  لتكرار  أكبر،  بطموحات 

في العامني املاضيني.

للموسم  أليخاندرو: “مع دخولنا  وقال 
الثالث نفخر بمشاركة املنسق املوسيقي 
كارل كوكسطن؛ حيث إننا متحمسون 
كوكس  “كارل  فريقه  ملشاهدة 
ريسنيغ” بعد انضمامه إلى شبكتنا؛ 
حيث سيشارك هذا العام بتشكيلة 
يتقدمهم  الفرق  أقوى  من 
نيكو  ببطولتنا  الفائزان 
هاميلتون،  ولويس  روزبرغ 
التي  الفرق  جانب  إلى 
اللقب  لتحقيق  تسعى 
ماكالرين  “نيوم  مثل 
إكستريم إي”، و”فيلوس 

ريسينغ”، و”أيه بي تي كوبرا إكس إي”.

وأضاف: “يسعدنا افتتاح املوسم مرة أخرى 
وأهدافها  تتواءم طموحاتها  التي  نيوم،  مدينة  من 
ع بها في “إكستريم إي”؛ حيث 

ّ
مع القيم التي نتمت

مبادئ  تطبيق  خالل  من  املستقبل،  مدينة  تعتبر 
بيئة  لتوفير  الكهربائية،  والسيارات  االستدامة 
الطبيعة، وكل هذا يتوافق مع  للعيش في وئام مع 
قيم بطولتنا، ومع كل اإلثارة والحماس في السباق 
ال يمكننا أن نغفل عن هدفنا العام في التسابق من 
البناء  الكرة األرضية، ونحن مصّممون على  أجل 
زيادة  في  منصتنا  قتها 

ّ
حق التي  النجاحات  على 

للمضي  مستعّدون  ونحن  املناخ،  بقضايا  الوعي 
التي  املستدامة  الحلول  نستكشف  بينما  قدًما، 

يمكننا جميًعا أن نكون جزًءا منها”.

)حجر الزاوية 

ل “نيوم” حجر الزاوية في خطط رؤية 
ّ
وتشك

وتنويع  لتنمية   2030 السعودية  العربية  اململكة 
االقتصاد السعودي وترسيخ مكانة اململكة الريادية 
في التنمية العاملية، وتم بناء “نيوم” بالكامل لتقديم 
وتأسيس  الحضارية،  لالستدامة  جديد  نموذج 
ويتضمن  البيئة،  على  الحفاظ  مع  مزدهرة  أعمال 
ذلك أول نظام للطاقة املتجددة على نطاق واسع في 
الهيدروجني  الريادة في استخدام  العالم، وتحقيق 
األخضر، باإلضافة إلى مركز عاملي لتوليد الطاقة 

النظيفة والبحث واالبتكار.

الرياضية في نيوم  التحتية  البنية  وستشمل 
مجموعة واسعة من الرياضات، وتشمل طموحات 
البيئة  على  للحفاظ  ا  قوّيً تركيًزا  ا 

ً
أيض “نيوم” 

تماشًيا مع خطط املشروع الرامية إلى الحفاظ على 
٪95 من بيئتها الطبيعية.

   شراكة طويلة األجل               

إي”  “إكستريم  في  نيوم  مشاركة  وشهدت 
الراعي  لتصبح  املاضي،  املوسم  في  كبيًرا  ا  نمّوً
الرئيس في فريق “نيوم ماكالرين إكستريم إي”؛ 
مشاركة  على  الفريق  مع  الشراكة  تعتمد  حيث 
ترسيخ  بهدف  السيارات  رياضة  في  “نيوم” 
مكانتها كمركز للرياضة العاملية، كما تم اإلعالن 
للطاقة  نيوم  شركة  مع  األجل  طويلة  شراكة  عن 
التابعة  الشركات  إحدى   ،”Enowa إينووا“ واملياه 
لنيوم واملتخصصة في الطاقة واملياه والهيدروجني؛ 

“إكستريم إي”
يف نيوم 11 و12 مارس 

كيد اللتزامنا وقدراتنا
ضافة الثالثة تأ

 االست
خالد بن سلطان: 

السيارات
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وذلك إلدخال الوقود الهيدروجيني األخضر إلى 
سلسلة سباقاتها العاملية املستدامة.

 الهيدروجني األخضر 

الرئيس  الذراع  “إينووا”  شركة  عتبر 
ُ
وت

واملياه  الطاقة  ملوارد  املستدام  لإلنتاج 
فيه  تتزايد  وقت  في  نيوم،  في  والهيدروجني 
الطموحات لالعتماد على الهيدروجني األخضر 
تدعم  حيث  للطاقة؛  كمصدر  واسع  نطاق  على 
هذه التقنية نقل الطاقة املتجددة ملسافات طويلة، 
والبنية  الرئيسة  الصناعات  من  الكربون  وإزالة 
اعتماد  أهمية  الشراكة  هذه  وستعّزز  التحتية، 
مدى  إلبراز  األخضر،  الهيدروجني  تقنيات 

الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

ثالث  إكس”  “ديزيرت  سباق  ل 
ّ
ويشك

حيث  املنطقة؛  في  إي”  “إكستريم  فعاليات 
في  املتمثل  املشترك  الهدف  لتحقيق  يسعى 
الجمع بني االستدامة واألحداث الرياضية العاملية.

مواكبة رؤية نيوم 

قطاع  رئيس  باترسون  جان  قال  وبدوره، 
الرياضة في “نيوم”: “يسعدنا أن نرّحب بعودة 
الجولة  في  نيوم  إلى  إي”  “إكستريم  سلسلة 
االفتتاحية ملوسم 2023، وهي االستضافة التي 
تواكب رؤية “نيوم” لتصبح وجهة عاملية فريدة 
العاملية  الرياضية  الفعاليات  أبرز  في استضافة 
وأفضل  املنافسات  أقوى  بني  الجمع  خالل  من 

املمارسات في مجال االستدامة”.

تحدي التضاريس 

االفتتاحية  الجولة  تقام  أن  املقرر  ومن 
للموسم على شواطئ البحر األحمر بالقرب من 
 ،2022 نيوم  في  الشاطئية  األلعاب  دورة  موقع 
التي استضافت خاللها أكثر من 300 رياضي 

من 25 دولة.

تضاريس  أخرى  مرة  الفرق  وستواجه 
تحدٍّ  وجود  من  الرغم  على  الغالب،  في  رملية 
وموقع مختلفني تماًما عن الزيارتني السابقتني 
للسلسلة في اململكة العربية السعودية، واختبر 
من  الشاطئ  على  مساًرا  السائقني  من  العديد 
في  السنغال  في  بري”  إكس  “أوشن  في  قبل، 
عام 2021، ولكن سيتعنّي على الجميع أن يكونوا 

في قمة تركيزهم ملواجهة هذه التضاريس.

وإلى  العام،  لهذا  العاملية  جولتها  وفي 
إيطاليا  في  سردينيا  وجزيرة  اململكة  جانب 
 السلسلة رحالها للمرة األولى 

ّ
وتشيلي، ستحط

املتحدة  الواليات  أو  والبرازيل  اسكتلندا،  في 
األمريكية.
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صورة وحدث

احتفالية النجاح
بحضور معالي نائب وزير الرياضة األستاذ بدر القاضي، ومعالي مساعد الوزير األستاذ عبداإلله الدالك، 
أقامت الوزارة الحفل السنوي للقطاع الرياضي تحت ظالل نخيل الدرعية احتفاًء باملوسم الناجح الذي نفذته، 

وكانت له انعكاساته اإليجابية على املشهد الرياضي السعودي والعاملي.
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ث
ثال

د 
بع

ـ جائزة )رياضة املرأة( لألستاذة ملياء بنت 
إبراهيم بن بهيان عضو مجلس إدارة االتحاد 

السعودي لكرة القدم املشرف العام 
على إدارة كرة القدم النسائية باالتحاد.

شّمر عن 
ُ
ـ اللجنة األوملبية السعودية  ت

وفائها ..
فهي تعرف قدر كوادرها .. وتدري كيف 

تثّمن جهودهم 
ا تضع في ذاكرة اإلنتاج لديهم 

ً
وكيف أيض

مزيًدا من املساحات للعطاء 
املمدود بال سواحل .. واملمتد بدون 

نهايات.

مت مهمتها من أضواء 
ّ
ـ ملياء ومنذ أن تسل

في أغسطس 2021 
مّدت يدها لكل من يتصّدر صفوف العمل 

لتغيير الجلد القديم .. 
ت في وجه كل من يرى أنها نقطة 

ّ
ـ هش

البداية لواقع جديد وجميل 
يضع املرأة  في محاذاة الكوادر الوطنية 

األخرى التي تعمل ألجل 
مستقبل الرياضة السعودية بعنصريها 

الرجالي والنسائي.

ـ ملياء وضعت املستحيل جانًبا .. 
ـ استنفرت جهودها .. 

ـ وقالت ال  لكل املصاعب .. واملتاعب .. 
والعقبات.

ـ عكفت على جهود أضواء لتكمل بناءها.
ـ ففي أولى مهامها سارعت للتعاقد مع 

األملانية مونيكا ستاب
لإلشراف على منتخب السيدات.

ـ وفي خواتيم العام نفسه ..
ـ كان القطاف ناضًجا وبطعم ناعم.

ـ  نجحت سريًعا في تفعيل البطوالت 
النسائية ..

ـ لتجعلها واقًعا على األرض.
ـ ووقتها رأينا أول دوري نسائي )دوري 

املناطق للسيدات( 
ا، تتأهل 8 فرق إلى 

ً
بمشاركة 16 فريق

)بطولة اململكة 2022( ..
 وهي الفرق التي شّكلت رسمًيا فرق 

الدوري املمتاز للسيدات 2022/2023.
ـ وكان نصيب الفرق التي لم تتأهل من 
دوري املناطق، بجانب  الفرق الجديدة، أن 

شّكل  
ُ
ت

دوري الدرجة األولى 2022/2023، 
ا

ً
ا، ليصبح للمملكة  25 فريق

ً
بمشاركة 17 فريق

ي املمتازة واألولى.
َ
 نسائًيا في درجت

ـ وظهرت النتائج اإليجابية بأسرع مما 
ع الجميع ..

ّ
توق

ـ تم إطالق الدوري النسائي في بداية العام 
الجديد ..

ـ وكّرت السبحة ..
ليمنح األخضر النسائي الرياضة 

السعودية انتصارين على
 منتخَبي موريشيوس وجزر القمر مع 

تعادل مع باكستان ليفوز بلقب البطولة 
الدولية الودية

للسيدات 2023 بمدينة الخبر.
ـ هذه البداية الصاعقة قّربت األخضر 

الوليد من دخول التصنيف الدولي.

ـ ملياء تثني على الدعم القيادي غير 
املحدود .. 

ـ فقيادة ـ على حد قولها ـ بهذا الحجم من 
العطاء والوفاء 

ا لكل كادر وطني 
ً
شًكل دافًعا وحافز

ُ
ـ  ت

ملالمسة الثريا بيديه.
  

لمياء بن بهيان .. مهارة تحييد الزمن  
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يوم التأسيس

 أمسية “بدايات” يف 

ذكرى التأسيس

بن  فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب  رعى 
احتفالية  الرياض  منطقة  أمير  العزيز  عبد  بن  بندر 
موسم الدرعية في نسخته الثانية “بدايات”، واملقامة 
العاصمة  الدرعية  التأسيس، وذلك في  بمناسبة يوم 

األولى للدولة السعودية.

روح  استلهمت  فنية  أمسية  الحفل  تضمن 
مواطن  كل  قلب  على  الغالية  الوطنية  املناسبة 
ومواطنة، وأهميتها التاريخية والحضارية والثقافية، 
وتخلله عرض فني ثقافي، استحضر مظاهر الفخر 
تأسيسها  منذ  السعودية  الدولة  بتاريخ  واالعتزاز 
قبل ثالثة قرون، كما تضمنت األمسية الفنية عزف 
سيمفونيات موسيقى األوركسترا، إضافة إلى حفل 

عشاء تضمن أشهر املأكوالت السعودية.

والفنون  الفعاليات  من  العديد  الحفل  وشهد 
إلى  التأسيس،  قصة  للجمهور  روت  التي  البصرية 
جانب عدد من األنشطة الترفيهية والعروض املرئية 

عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثالثة قرون.
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الرياضيون يحتفون 
بذكرى التأسيس

يوم  بذكرى  اململكة   في  الرياضيون  احتفى 
التأسيس التي تصادف الـ22 من فبراير من كل عام.

الفعاليات  من  بالعديد  الوزارة  احتفت  كما 
مكاتبها  عبر  التأسيس  ليوم  املصاحبة  واألنشطة 
وفروعها املوزعة على مناطق اململكة، وسط مشاركة 
فاعلة لألندية في كل منطقة ومدينة. وتفاعلت األندية 
التواصل  منصات  في  الرياضية  حساباتها  عبر 
محتوى  بنشر  املنصات  وبقية  »تويتر«  االجتماعي 

مخصص عن هذه املناسبة.

كريستيانو يشارك 
يف العرضة 

كان النجم العاملي البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ذكرى  احتفاالت  في  حاضرًا  النصر  نادي  مهاجم 
وهو  السعودي  الزي  مرتديًا  ظهر  إذ    ، التأسيس 

يشارك بفعالية في العرضة السعودية . 

يوم التأسيس
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ماراثون الرياض

نجح العداء املغربي سمير جوهر، في الفوز بسباق 
ماراثون الرياض الدولي، الذي جرى وسط مشاركة أكثر 
أن حسم ذهبية مسار 42.2  ألف رياضي، بعد  من 15 
فيما ذهب  ثانية،  دقائق و42  و8  كيلومتر في ساعتني 
أليمو ميسيريت بساعتني  اإلثيوبية  إلى  النسائي  اللقب 

و42 دقيقة و29 ثانية.

امللك  جامعة  في  البداية  خط  من  السباق  وبدأ 
عبر  كيلومتر،   42.2 مسافة  املشاركون  وقطع  سعود، 
ثالثة مسارات تناسبت مع مختلف القدرات ومستويات 
تخصيص  تم  حيث  الجنسني،  كال  من  البدنية  اللياقة 
النصف ماراثون )أي ما يعادل 21.1 كيلومتر(  مسافة 

ملحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة )10 كيلومترات( 
إلى سباق  باإلضافة  وأكثر،   17 من سن  العمرية  للفئة 
جميع  من  واألطفال  للمبتدئني  كيلومترات   4 بمسافة 

أفراد املجتمع.

عدد  استكشاف  فرصة  للمشاركني  وأتيحت 
املدينة  )مثل  الرياض  مدينة  حول  السياحية  املعالم  من 
الفعاليات  نهاية  في  وتم  الدرعية(،  ومحافظة  الرقمية، 
اختيار 24 فائًزا من املراكز املتقّدمة من مختلف الفئات، 
ريال  مليون  إلى  قيمتها  وصلت  مالية  جوائز  وتوزيع 

سعودي للفائزين.

24 فائًزا من مختلف الفئات .. وجوائز مالية بلغت مليون ريال 

 خطفها جوهر 
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150 دولة مشاركة

جذبت النسخة الثانية أعداًدا كبيرة من أبناء الجاليات 
املقيمة في السعودية من مختلف الفئات واألعمار، حيث 

لوا 150 دولة.
َّ
مث

للسباق،  األربعة  املسارات  في  املتسابقون  وتنافس 
ق بعضهم أرقاًما 

ّ
ووصل كثير منهم إلى خط النهاية، وحق

شخصية مميزة.

على أنغام الموسيقى
اصطف عدد من املوسيقيني على مسار املاراثون في 
السعودي  االتحاد  أعّدها  التي  املصاحبة  الفعاليات  إطار 
يعزفون  وهم  املوسيقيون  وظهر  للجميع.  للرياضة 
إلى  العود والقانون، إضافة  على آالت شرقية، من بينها 

اإليقاعات.

كبار السن .. حاضرون
شهدت النسخة الثانية مشاركة واسعة لكبار السن 
وساعدت  للجميع.  الرياضة  أن  مؤكدين  الجنسني،  من 
مسارات السباق املتعددة على وجود خيارات تناسب كل 

فئة عمرية.

منافسة عائلية
وأبناؤهم  اآلباء  وظهر  كثيرة،  عائالت  شاركت 
الصغار وهم يتنافسون جنًبا إلى جنب في صورة تعكس 

انتشار الوعي بأهمية ممارسة الرياضة.

اإلثيوبيون يف المقدمة
املراكز  على  اإلثيوبيون  العداؤون  سيطر 

 13 منهم في املراكز الخمسة األولى 
َّ

األولى؛ إذ حل

في مسار 42.2 كيلومتر، ونصف املاراثون.

ديرسي  جاء  كيلومتر،   42.2 مسار  وفي 
باليو وأدهاني يماني وتيسفا وكنيث في املراكز 
من الثاني إلى الرابع، فيما سيطرت السيدات على 
املراكز الخمسة األولى، تقّدمتهن أليمو ميسيريت.

وفي مسار نصف املاراثون 21.1 كيلومتر، 
 ثالثة منهم في املراكز من الثالث إلى الخامس، 

َّ
حل

وفي املركزين الثاني والثالث بالنسبة إلى السيدات.
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ماراثون الرياض

كشفت األرقام املدونة عن حجم اإلقبال الكبير الذي شهده موقع التسجيل اإللكتروني، إذ أشارت إلى 
األولى، وذلك نتيجة  النسخة  أعداد املشاركني في  أعداد املسجلني باملقارنة مع  أرقام مضاعفة في  تحقيق 

لإلجراءات التنظيمية عالية املستوى التي يتوالها االتحاد السعودي للرياضة للجميع.

االتحاد  القوى، عمل  أللعاب  السعودي  واالتحاد  الحياة«،  وبرنامج »جودة  الرياضة،  وزارة  وبدعم من 
السعودي للرياضة للجميع على رفع روح التنافس بني املشاركني، وفتح املجال أمامهم للتسجيل اإللكتروني 
عبر املوقع اإللكتروني الخاص بماراثون الرياض، وتطبيق »الرياضة للجميع«، بهدف تشجيع أفراد املجتمع 

العمراني على ممارسة النشاط البدني واملشاركة في الفعاليات الرياضية.
يكسب ساليزار

لم تشفع خبرة البرازيلي مارسيلو ساليزار، 
في  الكبيرة  النصر  لنادي  الرياضي  املدير 
السباقات الطويلة للفوز بمركز متقّدم، إذ تراجع 
أمام عبدالله العمراني، نائب رئيس النادي، خالل 

مشاركتهما في مسار 10 كيلومترات.

األولى،  للمرة  شارك  الذي  العمراني  وقطع 
املسار في 49 دقيقة، متقّدًما على ساليزار، الذي 
شارك للمرة الثانية، وحصل االثنان على ميدالية 

شرفية إلنهائهما السباق.

إقبال كبير .. وأرقام مضاعفة 
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حوار

رئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  بارك 
ثالثة  بدورة  أخرًيا  والفائز  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد 
رئيًسا لالحتاد، للمملكة فوزها باستضافة كأس آسيا 2027، 
الكرة  قالع  من  باعتبارها  أنصفها  االختيار  هذا  أن  ا 

ً
مؤكد

اآلسيوية، ممتدًحا حصول فريق اهلالل على وصافة  كأس 
 فخًرا لقارة آسيا، 

ّ
قه يعد

ّ
العالم لألندية، مشرًيا إلى أن ما حق

عرب  مثنًيا  القارة،  يف  الكرة  على  اإليجابية  انعكاساته  وله 
الحتضان  جاذبة  بيئة  إلى  اململكة  حتّول  على  احلوار  هذا 
وأمور  الرياضات..  مختلف  يف  العاملية  الرياضية  األحداث 

أخرى تناوهلا حديثه..

امتدح ملف آسيا 2027 وبارك للهالل وأشاد بخطوة رونالدو .. سلمان آل خليفة: 

البيئة الرياضية السعودية جاذبة
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* لدينا عدٌد من امللفات املهمة، لكن االستحقاق 
 2023 آسيا  كأس  لتنظيم  التحضير  سيكون  األبرز 
من  جٍد  بكل  وسنعمل  الدوحة،  تستضيفها  التي 
بأبهى  إلخراجها  املثالية  الظروف  جميع  توفير  أجل 
صورة ممكنة، وتعزيز مكانة البطولة بوصفها واجهة 

مشّرفة لكرة القدم اآلسيوية.

بثقة  فوزهم  اململكة  في  ألشقائنا  أبارك    *
الجمعية العمومية اآلسيوية. امللف السعودي استوفى 
املالعب،  ناحية  من  سواًء  واملعايير  الشروط  جميع 
أو على  اللوجستية،  التسهيالت  أو  التحتية،  البنى  أو 
الحتضان  جاذبة  بيئة  إلى  السعودية  تحّول  صعيد 
الرياضات،  مختلف  في  العاملية  الرياضية  األحداث 

وندرك جميًعا أن السعودية ركن مهم من أركان كرة 
ق 

ّ
أن حق السعودي سبق  اآلسيوية، فاألخضر  القدم 

لنيل  الوقت  وجاء  مناسبات،  ثالث  في  القاري  اللقب 
شرف تنظيم البطولة. وال ننسى أن السعودية خالل 
األعوام القليلة املاضية استضافت الكثير من األحداث 

الرياضية العاملية. 

* ال يمكن ألي متابع للحركة الرياضية السعودية إال أن يلمس التطّور املتنامي في مختلف مكّوناتها سواًء من حيث اإلنجازات القارية، أو 
الدولية، أو على صعيد تحّول السعودية إلى بيئة جاذبة الحتضان األحداث الرياضية العاملية في مختلف الرياضات، وفي اعتقادي أن كرة القدم 
القارية، وما قّدمه  املحافل  األندية واملنتخبات في مختلف  البالد من خالل نجاحات  الرياضية نفسها في  الحركة  إيقاع  السعودية سارت على 

املنتخب السعودي لكرة القدم في كأس العالم األخيرة يدلل على ذلك بكل وضوح.

العالم  بطولة  في  السعودي  الهالل  قه 
ّ
حق ما  حقيقة،   *

النادي  هذا  مكانة  يؤكد  كبًيرا،  وإنجاًزا  فخًرا  يعّد  لألندية 
يتمّيز  ما  ويترجم  والعاملية،  القارية  الساحتني  على  املتمّيزة 
للنهائي  الهالل  فوصول  قويتني،  وعزيمة  إرادة  من  العبوه  به 
يعّد مكسًبا تفخر به أسرة كرة القدم اآلسيوية، كما أنه يؤكد 
املسابقات  صعيد  على  صعًبا  رقًما  باتت  اآلسيوية  الفرق  أن 
العاملية. وأعتقد أن مشاركة الهالل في كأس العالم لألندية لثالث 
مرات في غضون 4 أعوام منحته خبرة دولية واسعة وقدرة على 

التعامل مع مجريات كأس العالم لألندية.

النسائي  الدوري  إطالق   *
تنسجم  طيبة،  مبادرة  السعودي 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رؤية  مع 
النسائية  الكرة  تعزيز  في  القدم 
السعودي  واالتحاد  القارة،  في 
في  طيًبا  جهًدا  يقّدم  القدم  لكرة 
إلنجاح  املثالية  الظروف  توفير 
أساس  حجر  ل  يشكِّ الذي  الدوري 
على  قادر  سعودي  منتخب  لبناء 

املشاركة في البطوالت العاملية.

روشن  لدوري  فقط  ليس   
ٌ
مهمة  

ٌ
إضافة رونالدو  وجود   *

ع به 
ّ
ا لكرة القدم اآلسيوية بصفة عامة، ملا يتمت

ً
السعودي، بل أيض

من سمعة رائعة وشعبية كبيرة على املستوى العاملي، وباعتقادي 
وإعالمية  تسويقية  بل  فقط،  فنية  ليست  اإلضافة  تلك  أن 
مستقبل  على  إيجابي  تأثير  لها  وسيكون  ا، 

ً
أيض وجماهيرية 

اللعبة في السعودية.
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تّوج الدراج البرتغالي روبن غيريرو من فريق موفي ستار بلقب بطولة 
متها الوزارة بالتعاون مع االتحاد السعودي 

ّ
طواف السعودية 2023، والتي نظ

فبراير   3 وحتى  يناير   30 من  الفترة  خالل  العال  محافظة  في  للدراجات 
املاضي.

وأكمل غيريرو املراحل الخمس للسباق متصدًرا تصنيف الوقت الفردي 
ا من مختلف قارات العالم 

ً
لوا 16 فريق

ّ
العام ومتغلًبا على 112 منافًسا، مث

السبع.

املرحلة  في  الفردي  ترتيبه  رغم  البطولة  لقب  البرتغالي  الدراج  وحسم 
 إلى مرايا 

ً
الخامسة للسباق، والتي انطلقت من البلدة القديمة للعال، وصوال

بمسافة 143 كيلومتًرا إال أنه أسرع متسابق قطع املسافة اإلجمالية للمراحل 
بمسافة 830 كيلومتًرا خالل 20 ساعة و20 دقيقة و4 ثواٍن.

وجاء اإليطالي دافيدي فورمولو العب نادي UAE اإلمارات في املركز 
منافسه  وبني  بينه  الفارق  كان  إذ  للبطولة،  العام  الفردي  للترتيب  الثاني 
البرتغالي 8 ثواٍن، وتاله بثانية دراج فريق البحرين فيكتوريوس الكولومبي 

ق املركز الثالث.
ّ
سانتياغو غويتراغو الذي حق

كما أنهى الهولندي ديالن غرونويغن دراج فريق جايكو العال مشاركته 
العام،  النقاط  تصنيف  لتصّدره  األحمر  القميص  على   

ً
البطولة حاصال في 

وظفر الدنماركي ماركوس ساندر هانسنن العب فريق يونو إكس بالقميص 
ا، بينما ارتدى الكولومبي 

ً
ل سائقي الدراجات األكثر نشاط

ّ
األزرق الذي يمث

كونه  األبيض  القميص  فيكتوريوس  البحرين  العب  غويتراغو  سانتياغو 
أفضل سائق دراجات للشباب وأول متسابق شاب في التصنيف الفردي.

إذ  للفرق،  العام  الترتيب  في  األول  باملركز  اإلمارات   UAE فريق وفاز 
قطع العبوه إجمالي مسافة السباق خالل 47 ساعة و51 دقيقة و32 ثانية.

تبلغ  التي  للسباق  والختامية  الخامسة  املرحلة  في  الفائزين  وعن 
 إلى مرايا، فاز 

ً
مسافتها 143 كيلومتًرا وانطلقت من البلدة القديمة وصوال

اإليطالي سيموني كونسوني العب فريق كوفديس باملركز األول وذلك بعد 
النهاية خالل 3 ساعات و10 دقائق و13 ثانية، تاله في املركز  عبوره خط 
املركز  في  جاء  كما  مالوشيلي،  ماتيو  بنغول  فريق  العب  اإليطالي  الثاني 

الثالث األملاني باسكال أكرمان العب UAE اإلمارات.

طواف السعودية 2023 
يُمتع المتسابقين والمتابعين 

غيريرو 
يعتلي القمة 
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المسافة

المشاركون

تصنيف الوقت الفردي العام:

المرحلة الخامسة :

الفرق

كيلومتًرا

منافًسا

فريًقا

143
112

16

ـ البرتغالي روبن غيريرو  دراج فريق موفي ستار املركز األول.

ـ اإليطالي دافيدي فورمولو دراج نادي UAE اإلمارات في املركز الثاني.

في  فيكتوريوس  البحرين  فريق  دراج  غويتراغو  سانتياغو  الكولومبي  ـ  
املركز الثالث.

ـ الهولندي ديالن غرونويغن دراج فريق جايكو العال حصل على القميص 
األحمر لتصّدره تصنيف النقاط العام.

على  حصل  إكس  يونو  فريق  دراج  هانسنن  ساندر  ماركوس  الدنماركي  ـ 
ا.

ً
ل سائقي الدراجات األكثر نشاط

ّ
القميص األزرق الذي يمث

ـ الكولومبي سانتياغو غويتراغو دراج البحرين فيكتوريوس حصل على 
القميص األبيض كونه أفضل سائق دراجات للشباب وأول متسابق شاب 

في التصنيف الفردي.

ـ اإليطالي سيموني كونسوني دراج فريق كوفديس ـ املركز األول .

ـ اإليطالي دراج فريق بنغول ماتيو مالوشيلي ـ املركز الثاني .

ـ األملاني باسكال أكرمان  دراج UAE اإلمارات ـ املركز الثالث .

طواف السعودية
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   منتخب الدراجات .. 
مشاركة ناجحة

اختتم املنتخب السعودي للدراجات مشاركته األولى 
أنهى  أن  بعد  وذلك  الثالثة،  بنسخته  السعودية  طواف  في 
جميع مراحل الطواف الخمس بمسافة إجمالية بلغت 830 

كيلومتًرا.

عزام  الجمعة،  حسن  هم:  دراجني   8 األخضر  ل 
ّ
ومث

عبدالعزيز  البراهيم،  حسن  املرهون،  هاني  العبداملنعم، 
شهاب،  وعلي  الشغب،  مرتضى  الغامدي،  فهاد  السيد، 
املرحلة  ختام  بعد  للطواف  املنظمة  اللجنة  كّرمت  حيث 
تقديًرا  وذلك  السعودي،  املنتخب  بعثة  واألخيرة  الخامسة 

للجهود التي قّدموها خالل منافسات البطولة.
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الفروسية

أسراج تحقق كأس اليابان
امللكي  السمو  لصاحب  أسراج  الفرس  قت 

ّ
حق

كأس  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  عبدالعزيز  األمير 
م الجائزة للفائز نائب 

ّ
اليابان “فئة 3 محلية” وسل

كما  كاواهارا،  كازوتاكا  باململكة  الياباني  السفير 

ق الجواد ميلودي أوف اليف، إلسطبل عاديات 
ّ
حق

وذلك  الخيل،  سباقات  نادي  تحدي  كأس  القائد، 
الخيل  سباقات  نادي  أقامه  الذي   95 الـ  الحفل  في 
ميدان  على   2023 الرياض  سباقات  موسم  ضمن 

أحد  الحفل  وتضّمن  بالجنادرية،  عبدالعزيز  امللك 
ا متنّوع الدرجات والتصنيفات ملختلف 

ً
عشر شوط

األعمار والفئات.
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الرابعة  النسخة  تنطلق منافسات  أن  املنتظر  من 
الدولية  الشريفني  الحرمني  خادم  كأس  بطولة  من 
ل “كأس الفرسان” 4 مارس الحالي  في  للقدرة والتحمُّ

محافظة العال.

وتأتي البطولة بتنظيم من الهيئة امللكية ملحافظة 
العال، وبالشراكة مع االتحاد السعودي للفروسية.

جوائز،  الكبير  للحدث  مة 
ّ
املنظ اللجنة  ورصدت 

املراكز  ريال ألصحاب  مليون   15 نحو  قيمتها  بلغت 
األولى.

 السباق يتكّون من أربع منافسات؛ األولى بطول 
38.2 كيلو متر، والثانية 32.1 كيلو متر، والثالثة 27.3 

كيلو متر، والرابعة واألخيرة 22.4 كيلو متر.

كأس الفرسان .. 4 مارس

استقبال أبطال منتخبَي التقاط 
األوتاد والرماية

التقاط  أبطال منتخَبي  للفروسية  السعودي  االتحاد  إدارة  األمير عبدالله بن فهد رئيس مجلس  استقبل 
األوتاد والرماية من على ظهر الخيل بعد تأهلهم إلى كأس العالم.

د دعمه 
ّ
أ األمير عبدالله الفرسان على التأهل واملستويات املميزة التي قّدموها في البطوالت املؤهلة، وأك

ّ
وهن

املستمر لهم لالستعداد لكأس العالم، وتقديم مستويات مشّرفة تليق باسم اململكة العربية السعودية.

ق تأتي استمراًرا للدعم الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، 
ّ
وأضاف أن هذه اإلنجازات التي تتحق

واملتابعة املستمرة من وزير الرياضة. وقّدم الفرسان شكرهم لرئيس االتحاد السعودي للفروسية على الدعم 
واملتابعة املستمرة.

ق خالله املركز 
ّ
يذكر أن منتخب الرماية من على ظهر الخيل تأهل الشهر املاضي بعد أن قّدم أداًء مميًزا حق

األول في التصفيات املؤهلة، والتي أقيمت في جنوب أفريقيا من بني 12 دولة مشاركة، وكذلك منتخب التقاط 
ق خاللها 

ّ
ق التأهل من خالل التصفيات التي أقيمت في جمهورية مصر العربية الشهر املاضي، حق

ّ
األوتاد حق

املركز الثاني.
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يف ختام بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز

الحربي يحّلق بـ »شوط الجائزة الكبرى«

الفروسية

السادس  الشوط  بلقب  الحربي  مشاري  الفارس  تّوج 
“شوط الجائزة الكبرى” بارتفاع 1.45 متر، في ختام بطولة 
الرياض الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت على أرض مركز 
الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض، حيث تعّد هذه البطولة 
أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق.

م األمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد 
ّ
وسل

رئيس مجلس االتحاد السعودي للفروسية، الحربي جائزته 
ا قدره 

ً
بعد أن نجح في خطف لقب الشوط بعد أن سجل زمن

التايالندية جاكانا  الفارسة  ثانًيا  فيما حلت  ثانية،   35.61
بورن بزمن قدره 36.58 ثانية، وجاء الفارس سعد العجمي 

ا بزمن قدره 37.52 ثانية.
ً
ثالث

كما تّوج األمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، الفارس 
ا 

ً
عبد الله إبراهيم بلقب الشوط الخامس بعد أن سجل زمن

الفارس  قدره 25.04 ثانية، بارتفاع 1.40 متر، وحل ثانًيا 
ا قدره 26.66 ثانية، وفي 

ً
صالح بن عميرة، حيث سجل زمن

املركز الثالث الفارس بدر الفرد بزمن قدره 26.79 ثانية.

وشارك في بطولة الرياض الدولية الدرعية 81 فارًسا 
وفارسة من السعودية واألردن والجزائر والنرويج وإيطاليا 

والبحرين وتايالند ولبنان.

االتحاد  مساعي  ضمن  البطولة  هذه  إقامة  وتأتي 
األكبر  للحدث  الجاهزية  الختبار  للفروسية  السعودي 

لقفز  العالم  كأس  بطولة  الرياض  استضافة  في  املتمثل 
هي  االستضافة  تعّد  حيث   ،2024 والترويض  الحواجز 

األولى على مستوى الشرق األوسط.

 17 الـ  في  اختار  قد  للفروسية  الدولي  االتحاد  وكان 
كأس  نهائي  الستضافة  السعودية   ،2019 نوفمبر  من 
العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024، حيث يأتي هذا 
االختيار تأكيًدا جديًدا على ما تحظى به السعودية من ثقة 
ما  بفضل  العاملية،  الرياضية  األحداث  باستضافة  كبيرة 
نتها من املنافسة والنجاح 

ّ
تمتلكه من إمكانات وقدرات مك

في كسب حقوق واحدة من بطوالت الفروسية الدولية.
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جائزة قفز الحواجز
لـ كوينتيال 

لقفز  الثالثة  املفتوحة  البطولة  منافسات  اختتمت 

للفروسية  السعودي  االتحاد  بطوالت  إحدى  الحواجز؛ 
بمزرعة الصواري في جدة.

ق 
ّ
وحق رئيسة،  أشواط  ثالثة  تنظيم  البطولة  وشهدت 

املركز األول في شوط الجائزة الكبرى جولتني ضد عقارب 
كوينتيال،  الجواد  على  الشربتلي  عبدالله  الفارس  الساعة 
فيما فازت الفارسة ريما باشا على الجواد كمباري باملركز 
األول في شوط مبتدئني 1، وحصد الفارس محمد عشقر 
على الجواد جليدا دي ساوكو املركز األول في شوط مفتوح 

.2

اتحاد الفروسية يشتري حصان راموس
باع النجم اإلسباني سيرجيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان درة الحصان، والذي يعتبر “أفضل 

حصان في إسبانيا”، اشتراه االتحاد السعودي للفروسية قبل أوملبياد 2024 في باريس.

ويملكه  “أالمو”  يدعى  الذي  الحصان  بيع  تم  حيث  إسترليني،  جنيه  مليون   1.3 الصفقة  قيمة  وبلغت 
راموس والفارس سيرجيو ألفاريز مويا بشكل مشترك.

شركة الدرعية راعيًا

 مع االتحاد السعودي للفروسية 
ً
عت شركة الدرعية اتفاقية

ّ
وق

ا إستراتيجًيا لبطوالت االتحاد السعودي للفروسية، 
ً
لتكون شريك

إستراتيجيتهما،  لتحقيق  واالتحاد  الشركة  سعي  ضمن  وذلك 

التي  الفروسية  رياضات  دعم  في  املختلفة  القطاعات  دور  وتعزيز 
يشرف عليها االتحاد.

مع  بالتعاون  للهجن  السعودي  االتحاد  ينظم 
للهجن”  العال  للعال، منافسات “كأس  امللكية  الهيئة 
وذلك   ، الحالي  مارس   17  –  14 من  الفترة  خالل 
بعدد أشواط 16 شوطًا، بواقع 6 أشواط مخصصة 

لرياضة املاراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن.

على  العال حرصًا  محافظة  في  السباق  ويأتي 
رياضة الهجن، واهتمامًا بتطويرها كرياضة عريقة 
لتاريخ  وثقافتها، إضافة  اململكة  إرث  تعد جزءًا من 

العال العريق املليء باملواقع األثرية والثقافية والطبيعة 
الخالبة واملذهلة.

وتولي قيادة اململكة –أيدها الله- رياضة الهجن 
وسباقاتها اهتمامًا خاصًا، وتسعى لتطويرها وفق 
تراث  على  وتحافظ  التقدم،  تواكب  طموحة  رؤية 
وأصالة اململكة، التي يعتبر االهتمام بسباقات الهجن 

جزءًا مهمًا من إرثها وثقافتها.

كأس العال للهجن .. 14 مارس
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ميني حوار

وأهم  أشهر  من  يحىي  رحاب  باتت 
البلياردو  لعبة  يف  السعوديات  الالعبات 
والسنوكر، فخالل مشوارها القصري  حصدت 
مبهر  بشكل  وتواجدت  اململكة،  بطولة  لقب 
يف  للسنوكر  العالم  كأس  يف  ومشّرف  
الكثري  يف  تطمح  والزالت  مؤخًرا.  الدوحة 
مشوارها  عرب  واإلنجازات  النجاحات  من 

القادم..

عن  رحاب  تتحدث  احلوار  هذا  ويف 
تنوي  اليت  والطموحات  والدعم،  البدايات، 

الوصول إليها..

رحاب يحيى: أحرجت بطالت العالم 
العبة السنوكر ثّمنت دعم القيادة الرياضية لكافة األلعاب 
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** البداية كانت من خالل تشجيع األهل، الذين 
وباألخص  دعمي،  في  األكبر  النصيب  لهم  كان 
الوالد الذي دفعني لدخول عالم الرياضة وممارسة 
خالل  من  العملية  الخطوة  واتخذت  اللعبة.  هذه 
إذ  والبلياردو،  السنوكر  ملعسكر  انضمامي 
الشمري،  ناصر  الدكتور  االتحاد  رئيس  شجعني 
تركيز  قوة  من  اللعبة  ملقومات هذه  امتالكي  وأكد 
ودقة وعدم استعجال. وقال لي: “ستكونني إحدى 
وتدّربت  تشّجعت  وبالفعل  اللعبة”،  هذه  بطالت 
وشاركت في كأس العالم وقّدمت مستويات عالية 
سهراب  أختي  أن  كما  الجميع.  استحسان  نالت 
عليها  عرضُت  وعندما  الرياضة،  هذه  تمارس 
دور  لها  وكان  وشجعتني،  به  أشادت  املوضوع 

كبير في تعزيز مشواري في رياضة السنوكر.

** في السابق لم تكن اللعبة ذات انتشار، ولكن 
مع االتحاد الحالي برئاسة الدكتور ناصر انتشرت 
انتشارًا  أكثر  وستكون  وملحوظ،  سريع  وبشكل 
في املستقبل. وأكبر دليل على ذلك تشكيل منتخب 
للسيدات واملشاركة في بطولة دولية بمصر، ثم في 
بطولة عاملية بقطر وقدمنا مستوى رفيًعا، وباتت 
املحلية،  األندية  في  وتوّسع  انتشار  في  اللعبة 
الرياضات  بني  وضعها  لها  يكون  أن  وأتوقع 

املشهورة واملنتشرة مجتمعيًا في املستقبل.

** انضممت للمنتخب من خالل بطولة اململكة 
التي نظمها االتحاد بالتعاون مع إحدى الصاالت، 
منصور  املنتخب  كابنت  شاهدني  وحينها 
الخنفري، وأثنى على مستواي في اللعبة، وبالفعل 
قت حينها لقب البطولة، وحصدت املركز األول، 

ّ
حق

وكانت هذه البطولة بوابة دخولي للمنتخب.

** وزارة الرياضة دائًما  داعمة لجميع األندية 
العزيز بن تركي  األمير عبد  واالتحادات، بإشراف 
اللجنة  رئيس  ونائب  الرياضة،  وزير  الفيصل 
الدعم  هذا  وطال  جلوي.  بن  فهد  األمير  األوملبية 
الفتاة السعودية، ويكفي اآلن أننا أصبحنا نلعب 
محلًيا،  الشباب  إخواننا  مثل  اللعبة  ونمارس 
ونسافر وننافس كل منتخبات العالم في كثير من 

األلعاب.

مستوى  على  األول  املركز  على  حصلت   **
اململكة في بطولة البلياردو، كما شاركت في بطولة 
العالم  للسنوكر في قطر،  وأحرجت بطالت  العالم 
املسؤولني  جميع  بشهادة  رائعة  أشواطًا  وقّدمت 
وطموحي  الدول،  ومسؤولي  الدولي  االتحاد  في 
بإذن الله أن أصل إلى مستويات متقدمة، وأن أرفع 
راية اململكة خفاقة عالية في كل املحافل الرياضية. 
وال ننسى أننا أول منتخب نساء خليجي وعربي 
يشارك في بطولة العالم للسنوكر، بفضل اهتمام 

االتحاد ورئيسه، والقادم سيكون أفضل وأجمل.

والسنوكر  اتحاد  البلياردو  رئيس  أشكر   **   
التي قام بها منذ توليه املنصب  على كل الجهود 
ولواله  املنتخب،  مدرب  بجانب  هذا،  يومنا  إلى 
تجده  الذي  االهتمام  اإلنجازات بسبب  نَر هذه  لم 
اللعبة، والذي أدى لسرعة انتشارها محلًيا في ظل 

التوسع فيها عاملًيا.

أصبحنا 
مثل إخواننا 

الشباب 
نسافر 

وننافس كل 
منتخبات 

العالم 
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كأس العالم لألندية

ريال مدريد يتّوج باللقب للمرة الخامسة 

الهالل وصيف العالم
ق فريق الهالل وصافة أندية العالم بعد 

ّ
حق

خسارته النزال النهائي أمام ريال مدريد  بنتيجة 
-3 5 ليتّوج الفريق اإلسباني للمرة الخامسة في 
تاريخه بلقب كأس العالم لألندية لكرة القدم في 
عبدالله  موالي  ملعب  احتضنها  مثيرة  مباراة 
االنتصار  وبهذا   . الرباط  املغربية  بالعاصمة 
أوروبا  أندية  هيمنة  امللكي  النادي  يواصل 
لم تخسر في  إذ  اللقب،  الجنوبية على  وأمريكا 
البطولة. وشهدت  النهائي خالل 19 نسخة من 
األساسية  التشكيلة  إلى  بنزيما  عودة  املباراة 
لريال مدريد بعد غيابه عن مواجهة األهلي في 

الدور قبل النهائي ليقود الفريق إلى االنتصار.

فينيسيوس  البرازيلي  من  كل  وسجل 
فيديريكو  واألوروغوياني  و69(،   13( جونيور 
كريم  الفرنسي  وأضاف  و58(،   18( فالفيردي 
ريال  أهداف   )54( اإلصابة  من  العائد  بنزيما 
مدريد، في حني سجل للهالل الذي كان يخوض 
موسى  املالي  املسابقة،  هذه  في  له  نهائي  أول 
األرجنتيني  زميله  وأضاف   ،)26( ماريغا 

لوسيانو فييتو هدفني )63 و79(.

وهي املرة الخامسة التي يحرز فيها النادي 
 2014 أعوام  بعد  املسابقة  هذه  لقب  امللكي 

و2016 و2017 و2018.

سمو الوزير مهنئًا: ما قصرتوا يا أبطال
قّدم األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، شكره لنجوم فريق الهالل »على أدائهم 
الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم لألندية«، وقال: »ما قصرتوا يا أبطال، شرفتونا والقادم أفضل 

بإذن الله«.

وقال الفيصل: »بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني العالم، وبعد التنسيق مع املستشار 
تركي آل الشيخ سيتم إقامة حفل تكريم لألبطال في بوليفارد رياض سيتي )أقيم(.
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قّرر األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل صرف مكافأة مالية 
لالعبي الهالل السعودي بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم لألندية.

وكشف الحساب الرسمي للوزارة: “يقدم وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل 

العب من العبي الهالل بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم لألندية”.

وكانت الوزارة قد أقامت احتفالية كبيرة للفريق الهاللي عقب 
وصوله الرياض في البوليفارد، شهد حضوًرا جماهيرًيا كبيًرا.

احتفالية ضخمة ومكافأة مجزية 
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كأس العالم لألندية

)أرقام هاللية مميزة(

ا 
ً
كان الهالل قّدم أداًء مشرف

أمام ريال مدريد بطل أوروبا 
رغم الخسارة بنتيجة 5 - 3 

في نهائي كأس العالم 
لألندية 2022، الذي أقيم في 

العاصمة املغربية الرباط.

وسجل الهالل ثالثية 
أصبح بها أول فريق في 
تاريخ البطولة يسجل 
هذا العدد من األهداف 
في شباك ريال مدريد 

خالل مباراة واحدة.

كما أصبح الهالل أول 
فريق عربي في التاريخ 

يسجل 3 أهداف في 
شباك ريال مدريد خالل 

مباراة واحدة.
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المسحل:
شكراً رجال الهالل

من جانبه، قال ياسر املسحل رئيس اتحاد الكرة 
مميًزا  أداًء  قدمتم  الهالل،  رجال  »شكرًا  السعودي، 
أول ظهور سعودي في  تاريخًيا في  إنجاًزا  وحققتم 
والقادم  أوروبا،  بطل  أمام  لألندية  العالم  كأس  نهائي 
من  السخي  الدعم  ظل  في  السعودية  للكرة  أفضل 

القيادة الرشيدة«.
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كأس السوبر

للمرة  السعودي  السوبر  بكأس  القدم،  لكرة  األول  االتحاد  فريق  تّوج 
املباراة  في  رد،  دون  بهدفني  الفيحاء  كسب  أن  بعد  تاريخه،  في  األولى 

النهائية للمسابقة، التي احتضنها ملعب امللك فهد الدولي في الرياض.

وتكفل الهداف املغربي عبدالرزاق حمدالله بثنائية الفريق االتحادي في 
أهدرها  الدقيقة 47،  بركلة جزاء عند  إلى تسّببه  الدقيقتني 3 و48، إضافة 

زميله عبدالرحمن العبود.

ومنح األرجنتيني فرناندو راباليني حكم املباراة عبدالرحمن السفري 
العب الفيحاء البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخله على املصري طارق حامد 

العب وسط االتحاد.

الفريق االتحادي تأهل إلى نهائي املسابقة، بعد تجاوزه النصر 3-1 في 
نصف النهائي، فيما عبر الفيحاء نظيره الهالل بهدف نظيف في الدور ذاته.

مناسبتني  في  خسر  أن  بعد  البطولة،  في  األول  لقبه  االتحاد  وحصد 
سابقتني؛ األولى أمام الفتح عام 2013، والثانية مع الهالل في لقاء لعب في 

لندن عام 2018.

االتحاد
سوبر

فاز على الفيحاء ودّون حضوره 
األول يف سجل البطولة

02-2023 .indd   5802-2023 .indd   58 28.02.2023   16:3728.02.2023   16:37



59 العدد 729 - رجب 1444 هـ فبراير 2023 م

02-2023 .indd   5902-2023 .indd   59 28.02.2023   16:3728.02.2023   16:37



العدد 729 - رجب 1444هـ فبراير 2023 م60

الحدث

المنافسة قوية النسخة  لقب  كو،  ليديا  النيوزيلندية  الالعبة  أحرزت 
الدولية  النسائية  السعودية  “أرامكو  بطولة  من  الرابعة 
للغولف”، املقدمة من صندوق االستثمارات العامة، لتحصل 
مجموع  من  دوالر(  ألف   750( ومبلغ  البطولة  كأس  على 
جوائزها األكبر في تاريخ الجولة األوروبية للسيدات، البالغة 

5 ماليني دوالر.

“أرامكو  لشؤون  الرئيس  نائب  امللحم  خالد  ج  وتوَّ
السعودية”، املصنفة األولى عامليًا، كو، بكأس البطولة بعد 

بتسجيلها  األول  املركز  على  الحصول  في  نجاحها 
الجولة  ختام  في  املعدل  تحت  ضربة   21

الذي  العاملي،  الحدث  من  الرابعة 
رويال  ونادي  ملعب  احتضنه 
الله  عبد  امللك  بمدينة  غرينز 

االقتصادية على مدار 4 أيام.

ت الهندية أديتي أشوك 
ّ
وحل

في املركز الثاني بتسجيلها 20 
لتحصل  املعدل  تحت  ضربة 
للمركز  املخصص  املبلغ  على 
دوالر(.  ألف   500( الثاني 
وجاءت خلفها في املركز الثالث 

من  كل  واحدة  ضربة  وبفارق 
ومواطنتها  فو،  ليليا  األمريكية 

والبلجيكية  تومبسون،  ليكسي 
مانون دي روي.

 نجاح سريع
قال نوح علي رضا الرئيس التنفيذي لـ”غولف السعودية” 
إن إقامة هذه البطوالت الدولية في فترة قصيرة، وبمشاركة 
نخبة من العبات والعبي الغولف في العالم، دليل على الدعم 
حكومتنا  قبل  من  الرياضي  القطاع  به  يحظى  الذي  الكبير 
الرائع، وأتوّجه  الفوز  الرشيدة. وأبارك لالعبة ليديا كو هذا 
السعودية  غولف  ومنسوبي  اإلدارة  مجلس  لرئيس  بالشكر 
جميعًا ولكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح البطولة، ولكل 

من كانت له يد في نجاح تنظيم هذا الحدث العاملي املميز.

املنافسة  كانت  الدولية.  النسائية  السعودية  أرامكو  بطولة  في  الثاني  لقبي  لتحقيق  كو “سعيدة  قالت 
ا، والدليل على ذلك هو تقارب النتائج بني املراكز جميًعا، والتقلبات التي 

ً
قوية جدًا، وقدمت الالعبات أداًء مميز

حدثت في سلم الترتيب خالل جميع أيام البطولة. أوّد أن أتقدم بالشكر الجزيل لغولف السعودية والجولة 
األوروبية للسيدات، وللشركاء جميًعا، وكل من ساهم في تنظيم هذه البطولة الرائعة”.

كو تحّلق 
بجائزة 

“غولف 
أرامكو”
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زيانوف بطاًل للرجال .. وهانا تفوز بالسيدات 
يوسف محمد يدخل بالبرونزية تاريخ كأس العالم للدراجات االستعراضية

سعودي  كأول  نفسه  محمد  يوسف  الدراج  سجل 
وعربي يتّوج بأحد املراكز الثالثة في بطولة كأس العالم 
الدولي  االتحاد  إشراف  تحت  االستعراضية  للدراجات 
وامليدالية  الثالث  باملركز  تتويجه  عقب  للدراجات، 
البرونزية في منافسات الهواة، وذلك على أرض ميدان 

مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.

الدراج  الذهبية  وامليدالية  األول  باملركز  وتّوج 
نقطة،   90 حصده  بعد  زيانوف  أحمد  جميل  الروسي 
بوالسيك  املجري  الفضية  امليدالية  ق 

ّ
وحق ثانًيا   

ّ
وحل

ا يوسف محمد برصيد 
ً
كيندي بـ 84.4 نقطة، وجاء ثالث

72.8 نقطة.

مارتن يتّوج بلقب املحترفني
بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  بن  فهد  األمير  تّوج 
مساعد نائب رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية الدراج 
املحترفني  منافسات  بلقب  مارتن  لوغان  األسترالي 
مركز  “أرينا  على  أقيمت  والتي  األولى  املرحلة  ضمن 

النخبة الرياضي” في الدرعية التاريخية.

البطولة املؤهلة نقاطها لدورة األلعاب  وأقيمت 
الـ  الفترة من  األوملبية 2024 في باريس، وذلك خالل 
في  مرة  وألول  املاضي،  فبراير  من   18 الـ  وحتى   10

السعودية ومنطقة الشرق األوسط.

ونال البطل األسترالي حامل ذهبية دورة األلعاب 
األوملبية 2020 في طوكيو لقب البطولة بعد أن حصد 

األمريكي  الدراج  الثاني  املركز  ق 
ّ
حق فيما  نقطة،   93.5

ماركوس كريستوفر برصيد 92.4 نقطة، وجاء مواطنه 
الدراج براين فوكس برصيد 90.1 نقطة.

 هانا بطلة السيدات 
كما تّوجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة 
أضواء العريفي الدراجة األمريكية هانا روبرتس بلقب 
“سيدات”،  املحترفني  منافسات  في  االفتتاحية  الجولة 
ت 

ّ
وحل نقطة،   89.4 حصدها  بعد  الذهبية  وامليدالية 

امليدالية  قت 
ّ
ثانًيا وحق الصينية جيا كي صن  الدراجة 

الفضية برصيد 87.00 نقطة، وجاءت الدراجة األمريكية 
البرونزية  امليدالية  قت 

ّ
وحق ا 

ً
ثالث بينيغاس  بيرريس 

برصيد 85.4 نقطة.

الدراجني  أفضل  البطولة  منافسات  في  وشارك 
ت  جا ا ر لد ا جميع و من 

ء  نحا العالم، أ

حيث قدموا مستويات مميزة وأكثر الحركات صعوبة، 
في البطولة التي حظيت باهتمام كبير، حيث أصبحت 
رفع  ما  وهو  أوملبية،  رياضة  االستعراضية  الدراجات 

مستويات التحدي واملنافسة فيها.

 املنافسة حماسية وصعبة
أكد الالعب األسترالي لوغان مارتن الفائز بامليدالية 
من  نخبة  أمام  املنافسة  أن   ،2020 أوملبياد  في  الذهبية 
العاملية  الجوالت  أولى  في  العالم  في  الالعبني  أشهر 
باريس  في   2024 األوملبية  األلعاب  دورة  إلى  املؤهلة 
بالدرعية  الرياضي  النخبة  مركز  في  أقيمت  والتي 
للمرة  بتواجده  سعادته  عن  معبًرا  وصعبة،  حماسية 
العالم  كأس  بطولة  في  واملشاركة  اململكة  في  الثانية 

للدراجات االستعراضية.

وقال: “شاركُت في هذه البطولة وأنا مستعد تماًما 
الستعراض مواهبي على الدراجة، فلدينا حلبة مشابهة 
تصاميم  رؤية  وبمجرد  أستراليا،  في  الدرعية  لحلبة 
والحركات،  الحيل  من  العديد  وضعت  الحلبة  هذه 
والخطة التي سألعب بها، لتقديم أفضل ما لدي في 
60 ثانية، حتى أظهر بشكل قوي في هذه املنافسة، 

وهدفي التأهل ألوملبياد باريس 2024.

وتابع مارتن: “شارك في هذه البطولة دراجون 
على أعلى مستوى، ورياضة الدراجات االستعراضية 
مستوياتهم  فالجميع  بها،  بالفائز  التنبؤ  يمكن  ال 

مرتفعة جًدا، وكل دولة مهتمة بمواهبها”.
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أحوال المستديرة

لمياء بن بهيان :
النجاح وراءه دعم سخي

تدشين بوابة السداد 
اإللكتروني

تسليم الشارات الدولية 

سيدات النصر أبطاالً  للممتاز

الرياض بطاًل لسيدات األولى

السعودي  االتحاد  أشادت ملياء بن بهيان، عضو 
الذي  للسيدات،  املمتاز  الدوري  بنجاح  القدم،  لكرة 

اختتمت منافساته التي استمرت 5 أشهر.

وقالت بن بهيان: »هذا النجاح الكبير الذي تحقق 
في أول مواسم الدوري لم يكن ليأتي لوال الدعم السخي 

من وزارة الرياضة ومن مجلس إدارة اتحاد الكرة«.

الدوري  الذي ظهر به   وأضافت: »املستوى املميز 
الذي  الالعبات  تطور  على  كبير  بشكل  سينعكس 
سيخدم أهداف املنتخب الوطني للسيدات خالل املرحلة 

املقبلة«.

حصد فريق النصر األول لكرة القدم للسيدات بطولة 
نظيره  على  فوزه  بعد  األولى،  نسخته  في  املمتاز  الدوري 
اليمامة 3ـ2، في اللقاء الذي استضافه ملعب النصر، ضمن 

الجولة األخيرة.

التي  النسخة األولى  الدوري لعب في   وفي منافسات 
ُسجل  فرق،   8 بمشاركة  مباراة،   56 يوًما   121 استمرت 

ا بمعدل 6.27 هدف لكل مباراة، وحضرت 
ً
خاللها 351 هدف

املباريات.  إجمالي  من   ٪83 بنسبة  مرة،   47 االنتصارات 
في  والسلبي  لقاءات،   6 في  اإليجابي  التعادل  ُسجل  فيما 
3 مواجهات. وحصلت 7 العبات على بطاقات حمراء في 

شهرت 146 مرة.
ُ
مواجهات الدوري، والبطاقة الصفراء أ

املشرف  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  عضو  توجت 
بن  إبراهيم  بنت  ملياء  النسائية  القدم  إدارة كرة  العام على 
للسيدات  األولى  الدرجة  لدوري   

ً
بطال الرياض  نادي  بهيان 

النهائية على  موسم 2022-2023م، عقب فوزه في املباراة 
نادي املتحد بركالت الترجيح بعد التعادل اإليجابي بهدف 
امللك  بمدينة  الرياضية  الصالة  ملعب  في  الفريقني  لكال 

املركز  في  املتحد  فريق  جدة.وحل  في  الرياضية  عبدالله 
الثاني ، وحصد فريق فخر جدة املركز الثالث 

األولى  الدرجة  دوري  لبطل  املالية  الجوائز  وتبلغ 
150،000 ريال، ويحصد صاحب املركز الثاني 120،000 

ريال، وصاحب املركز الثالث 100،000 ريال.

لكرة  السعودي  االتحاد  في  املالية  اإلدارة  نت 
ّ

دش
للمستفيد  تتيح  والتي  اإللكتروني  السداد  بوابة  القدم 
يحقق  إلكتروني  سداد  نظام  عبر  املدفوعات  سداد 
مبدأ السرعة في إنهاء االلتزامات املالية، ووفرت اإلدارة 
خدمة السداد عن طريق كافة طرق السداد املتاحة في 

اململكة.

م األمني العام املساعد لالتحاد السعودي لكرة 
ّ
سل

الدوليني  للحكام  الدولية  الشارات  القباع  إبراهيم  القدم 
 ،2023 لعام  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  من  املعتمدين 
وذلك بحضور رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل 
نافارو، ومدير دائرة التحكيم، األوزبكي فرهاد عبدالله.
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انتخبت الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، رئيس االتحاد السعودي ياسر املسحل؛ عضوًا في مجلس 
االتحاد الدولي لكرة القدم »FIFA« للفترة 2023 - 2027.

 »FIFA« المسحل عضواً يف

المسحل يهنئ القيادة 

الدهيمي رئيساً 
لرابطة »الثانية«

كأس هيرو يف الرياض

القدم  السعودي لكرة  رفع رئيس مجلس االتحاد 
املجلس،  أعضاء  عن   

ً
ونيابة باسمه  املسحل  ياسر 

جزيل الشكر واالمتنان ملقام خادم الحرمني الشريفني 
ولي  وسمو  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
امللكي األمير محمد بن سلمان  السمو  العهد صاحب 
الدعم  -، على  الله  بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما 
الالمحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي في اململكة 
بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وهو الدعم الذي 
حصدت الرياضة السعودية إحدى ثماره بتأهل نادي 

الهالل إلى نهائي كأس العالم لألندية.

الثانية  الدرجة  أندية  دوري  »رابطة  اختارت 
مكلفًا  رئيسًا  الدهيمي  املحسن  عبد  السعودي« 
التي  للرابطة  التأسيسية  للرابطة، وذلك خالل الجمعية 

قيمت في الرياض.
ُ
أ

األساسي،  النظام  اعتماد  على  املوافقة  تمت  كما 
الذي جرى إرساله لألندية خالل الفترة املاضية، إلبداء 

املالحظات واملرئيات ملناقشتها خالل االجتماع.

مباريات  إقامة  القدم  لكرة  الهندي  االتحاد  أعلن 
خالل  والنهائي  سانتوش  هيرو  كأس  نهائي  نصف 

الفترة من 1-4 مارس 

جدير بالذكر أن االتحاد السعودي لكرة القدم وقع 
الهندي  االتحاد  مع  تفاهم  مذكرة  املاضي  أكتوبر  في 
لكرة القدم ضمن جهود االتحاد السعودي لتعزيز أطر 

التعاون مع كافة االتحادات بمختلف القارات.

تدشين أخضر الناشئات 
أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم عن تدشني املنتخب 
الكرواتية  املدربة  بقيادة  عاًما   17 تحت  للناشئات  الوطني 

ستيال قوتال.

للناشئات تحت  الوطني  للمنتخب  أول معسكر  وأقيم 
أقيم  فيما   ، املاضي  فبراير  مطلع  الرياض  في  عاًما،   17
املعسكر الثاني خالل الفترة من 9-11 من الشهر ذاته وذلك 

استعداًدا لالستحقاقات املقبلة.

األولى  التدريبية  حصتهن  األخضر  ناشئات  وأجرت 
تحت إشراف املدربة الكرواتية ستيال قوتال والتي استدعت 

28 العبة.

02-2023 .indd   6302-2023 .indd   63 28.02.2023   16:3728.02.2023   16:37



العدد 729 - رجب 1444هـ فبراير 2023 م64

أمير الرياض يهنئ 
الهالليين

أول أكاديمية نسائية 

نافذة رياضية

هنأ صاحب السمو امللكي االمير فيصل بن بندر 
الهالل  نادي  الرياض,  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
بمناسبة تحقيق املركز الثاني في بطولة كأس العالم 

لألندية.

إدارة  مجلس  لرئيس  برقية  في  سموه  وقال 
نادي الهالل فهد بن نافل »يسرنا تهنئتكم وأعضاء 
النادي من العبني وجهاز  مجلس اإلدارة ومنسوبي 
الثاني  املركز  الفريق  تحقيق  بمناسبة  وإداري  فني 

في بطولة كأس العالم لألندية«.

أعضاء  وزمالئكم  لجهودكم  »كان  وأضاف 
القصوى  االستفادة  في  األبرز  الدور  اإلدارة  مجلس 
لألندية  كبير  دعم  من  الحكيمة  القيادة  قدمته  مما 
هذا  لتحقيق  اإلمكانيات  جميع  وتهيئة  الرياضية 
بمزيد  لكم  تمنياتنا  مع   ، الكبير  واإلنجاز  املستوى 

من التوفيق في سبيل تحقيق املزيد من اإلنجازات«

بمنطقة  الرياضة  وزارة  فرع  مدير  دشن 
الحدود الشمالية األستاذ خميس رضيمان العنزي، 
للتدريب  العالي  األهلي  املعهد  وكيل  وبحضور 
الرويلي  مفضي  فيصل  األستاذ  عرعر  بمدينة 
أكاديمية  أول  وهي  النساء  املساعدية  أكاديمية 

خاصة للنساء في منطقة الحدود الشمالية .

االتحاديون يف ضيافة خالد الفيصل
الفيصل  خالد  األمير  استقبل 
أنمار  املكرمة،  مكة  منطقة  أمير 
الحائلي رئيس نادي االتحاد والعبي 
والجهاز  القدم،  لكرة  األول  الفريق 

الفني بمناسبة تحقيقه كأس السوبر 
السعودي.

بكأس  االتحادي  الفريق  ّوج 
ُ
وت

في  األولى  للمرة  السعودي  السوبر 

تاريخه، بعد أن كسب نظيره الفيحاء 
2-0، في نهائي املسابقة، على ملعب 

امللك فهد الدولي في الرياض.

أبطال المواي تاي
استقبل صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير املنطقة الشرقية في مكتبه الطالبني خالد 
الشريف وإبراهيم الشريف بمناسبة حصولهما على مراكز متقدمة في بطولة املصارعة التايلندية »املواي تاي« التي أقيمت 

في ماليزيا.وهنأ سموه املشاركني بهذه املناسبة وتحقيقهم مراكز مشرفة في.
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ماراثون الدراجات .. 
فتحاوي

توج صاحب السمو امللكي األمير سعود بن طالل 
بن بدر آل سعود محافظ األحساء العبي نادي الفتح 
الهوائية  الدراجات  ماراثون  سباق  في  للدراجات 
والذي أقيم على كأس اإلدارة العامة للتدريب التقني 

واملهني باملنطقة الشرقية .

على  األولى  الثالثة  املراكز  الفتح  العبوا  وحقق 
مستوى املحترفني.

 حسن الجمعة املركز األول وامليدالية الذهبية.

 علي السليمي املركز الثاني وامليدالية الفضية.

 مرتضى الشغب املركز الثالث وامليدالية البرونزية.

والثالثة مراكز األولى على مستوى األطفال :

 حسن الخويتم املركز األول وامليدالية الذهبية

 نواف بن ضيف املركز الثاني وامليدالية الفضية

 أحمد العبدالله املركز الثالث وامليدالية البرونزية .

أمير القصيم يستقبل إدارة النجمة

امللكي  السمو  صاحب  استقبل 
مشعل  بن  فيصل  الدكتور  األمير 
بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة 
رئيس  باإلمارة   بمكتبه  القصيم 

احمد  عنيزة  بمحافظة  النجمة  نادي 
التميمي، وأعضاء مجلس اإلدارة بعد 

التشكيل الجديد للمجلس.

اللقاء  خالل  سموه  وأشاد 
خالل  للنادي  املتميزة  باملستويات 

الجهازين  وبجهود  املوسم،  هذا 
أدائهم  الفني واإلداري والالعبني على 
النادي  يحقق  أن  متطلعًا  الرياضي، 
مصاف  للوصول  كبير  مستوى 

األندية الكبيرة.

رياضيو األحساء يف ضيافة المحافظ
التقى صاحب السمو امللكي األمير سعود بن طالل بن 
بدر محافظ األحساء، خالل املجلس األسبوعي »الثالثيئية« 
باملنطقة  الرياضة  وزارة  مكتب  فرع  مدير  املحافظة  بمقر 
وزارة  مكتب  فرع  ومدير  العرادي  عبداللطيف  الشرقية 

منسوبي  من  وعددًا  الطريفي  تركي  باملحافظة  الرياضة 
بحضور  والالعبني،  الرياضية  األندية  ورؤساء  املكتب 
الجهات  ومسؤولي  واملعالي  والفضيلة  السمو  أصحاب 

الحكومية واألعيان واملهتمني واملختصني.
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أبو خميس.. الرابع عالمّيا

أثقال السيدات 
لالتحاد

لفئة  السعودي  املنتخب  العب  خميس،  أبو  محمد  احتل 
“الثقيل”،  الوزن  في  ا  عاملّيً الرابع  املركز  للجودو،  الناشئني 
املركز  املالكي  زميله محمد  الدولي.ونال  االتحاد  أعلنه  حسبما 

العاشر في وزن تحت 90 كيلوجراًما في الفئة نفسها.

توجت عضو مجلس إدارة االتحاد السعودي لرفع 
االثقال رئيسة لجنة املرأة فوزية حوباني العبات نادي 
للسيدات  اململكة  بطولة  وكأس  األول  باملركز  االتحاد 
لرفع األثقال لفئة السيدات وفئة الشابات، وحللن ثانيًا 
اعات نادي اليرموك املركز  ق ربَّ

َّ
لفئة الناشئات، فيما حق

لفئة  وثالثًا  الشابات  لفئة  وثانيًا  الناشئات  لفئة  األول 
لفئة  الثاني  املركز  األهلي  اعات  ربَّ ق 

َّ
وحق السيدات، 

للسيدات  اململكة  بطولة  منافسات  ختام  في  السيدات 
نادي  صالة  على  والناشئات  والشابات  السيدات  لفئة 

ضمك في أبها.

ألعابنا

بطولة شطرنج لألطفال
النادي السعودي للشطرنج  نظم 
للشطرنج  الرياض  بطولة  منافسات 

لألطفال في نسختها الثالثة.

العبًا   128 البطولة  في  وشارك 
مختلف  من  دولة   14 من  والعبة 
النظام  وفق  البطولة  وأقيمت  العالم، 
السويسري؛ على ست جوالت وزمن 

دقائق مع إضافة ثالث  التفكير ست 
النقلة  من  بدءًا  الالعبني  لكال  ثواٍن 

األولى.
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ورش فنية للفنون 
القتالية 

النور يحكم »قبضته« 

اجتماع » اليد«

األلعاب  لدورة  الفنية  العمل  ورش  أعمال  اختتمت 
أقيمت  والتي  »الرياض 2023«،  القتالية  للفنون  العاملية 
بمشاركة  الرياض،  مدينة  في  أيام،  ثالثة  مدى  على 
الدولية  الرياضات  التحادات  العاملية  الرابطة  مسؤولي 
قتالية  لعبة   16 اتحادات  وممثلي  اكورد،  سبورت 
الجوانب  من  العديد  الورشة،  مشاركة.وناقشت 

واملواضيع املهمة التي تخص الدورة.

تّوج رئيس االتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل 
نمر، فريق النور بلقب بطولة الدوري املمتاز لكرة اليد 
وج 

ُ
لدرجة الناشئني للموسم الرياضي 2022-2023م.وت

فريق مضر بامليداليات الفضية.

في  اجتماعًا  اليد   لكرة  السعـودي  االتحاد  عقد 
بن  فاضل  اإلدارة  مجلس  رئيس  ترأسه  الخبر  مدينة 
علي آل نمر، والذي افتتح االجتماع بملخص عن أهمية 
الفترة املقبلة التي ستشهد مشاركة منتخبي الناشئني 
للمرحلة  العالم 2023م، باإلضافة  والشباب في بطولة 
لوائح  اعتماد  تم  كما  املحلية،  للمنافسات  الختامية 
القانونية،  اللجنة  من  املنبثقة  الثالث  اللجان  وأعمال 

والتي قام االتحاد باستحداثها مؤخرًا.

والخليج  النور  مباراة  شهدت 
الدوري  من  التاسعة  الجولة  ضمن 
والتي  للشباب  اليد  لكرة  املمتاز 
أقيمت على صالة نادي النور أحداثًا 
بني  اشتباكات  في  تمثلت  مؤسفة 

الحكم  اطالق  بعد  الفريقني  العبي 
لصافرة نهاية اللقاء بنتيحة التعادل 

.34/34

سريعًا  بيانًا  االتحاد  وأصدر 

 يقضي بشطب املدرب علي 
ً
وعاجال

العليوات مدرب نادي النور بناء على 
الفنية  الالئحة  من   8-6  »29« املادة 

للمسابقات والبطوالت.

عاد فريق التايكوندو 
للصدارة  الشباب  بنادي 
للقبي  احتكاره  بعد 
والفريق  الشباب  بطولة 
التي  املنافسات  في  األول 
أبها  نادي  بصالة  أقيمت 
الرياضي لألوزان األوملبية 
العبًا   345 بمشاركة 

يمثلون 50 ناديًا.

 الشباب أوال بـ 261 نقطة وذهبيتي محمد السويق وعلي املبروك.

 أبها ثانيًا بـ 160 نقطة وذهبية زكريا غالي .

 الخلود ثالثًا بعد حصوله على 135 نقطة وذهبية خالد املالكي .

 االتحاد رابعًا بـ 121 نقطة.

 الشباب أوال بمجموع 265 نقطة وذهبية عبدالعزيز املوسى .
 السالم ثانيًا بـ 203 نقاط وذهبية مصطفى الخواهر .

 الهالل ثالثًا بذهبية محمد اليماني .
ف .  النور رابعًا بذهبية عبدالله املشرَّ

 االتحاد ذهبية عن طريق العبه يوسف جار.

شطب العليوات

احتكار شبابي ألوزان التايكوندو

أجندة الورشة :

األندية المشاركة : 50 نادياً

 فئة الشباب :فئة الدرجة األولى :

الالعبون المشاركون : 345 العباً

 جدول املسابقات .

 آلية عمل لجنة املنشطات .

 توعية الرياضيني عن املنشطات . 

 التغطية اإلعالمية .

 النقل التلفزيوني .

 التجهيزات الفنية .

 الخدمات الطبية املقدمة في الدورة .

 مناقشة بنود تطوير وتجهيز املواقع واملنشآت.

 مراجعة اللوائح واالشتراطات واألنظمة املتبعة في 

هذه النسخة .

 التسويق والرعايات للبطولة.
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His Royal Highness Prince Abdulaziz 
bin Saad bin Abdulaziz, Governor of Hail 
Region, Chairman of the Hail Region 
Development Authority and Chairman 
of the Supreme Organizing Committee 
of Hail Toyota International Rally 2023, 
crowned Qatari driver Nasser Al-Attiyah 
with the rally title in its 19th edition, 
which represents the first round of the 
2023 season of the Baja World Cup 
Cross Country of the FIA, the opening 
round of the FIA Baja Middle East Cup, 
the opening round of the Saudi Toyota 
Desert Rally Championship, as well as 
the first round of the FIA Baja Cross 
Country Motorcycle Rally World Cup, 
Organized by the Ministry of Sports in 
cooperation with the Hail Region Devel-
opment Authority and the Saudi Automo-
bile & Motorcycle Federation (SAMF).

The ceremony was held under His 
Highness auspices at the Al Mighwah 
center in Hail, in the presence of His 
Royal Highness Prince Khalid bin Sultan 
Al-Faisal, President of SAMF, and His 
Royal Highness Prince Faisal bin Fahd 
bin Muqrin bin Abdulaziz, Deputy Gover-
nor of Hail Region and Deputy President 
of the Region Development Authority.

After that, His Highness and the 
audience watched a video presentation 
of the competitions in the rally tracks of 
Hail region.

Then, the sponsors’ speech was de-
livered on their behalf by the Executive 
Director of Abdul Latif Jameel Motors, 
Dr. Ibrahim Badaoud, who thanked His 
Highness the Governor of the region and 
His Highness his deputy, His Highness 
the President of the Saudi Automobile 
& Motorcycle Federation (SAMF), and 
His Highness the Minister of Sports for 

the patronage and support, and to all 
the security, service and media sectors 
that contributed to the success of the 
rally, Which was reflected in the global 
podiums and the achievement of the 
desired goals according to the Saudi 
Vision 2030.

After that, His Royal Highness Prince 
Khaled bin Sultan Al-Faisal presented a 
commemorative shield to His Highness 
the Governor of Hail and His Highness 
his deputy for their efforts and continu-
ous follow-up in the success of the rally 
and its distinction at international level.

Then His Highness crowned the 2023 
Hail Toyota International Rally cham-
pions, led by the Qatari driver Nasser 
Al-Attiyah in the cars category, and 
in the motorcycle category, UAE rider 
Mohammed Al-Balushi achieved first 
place, and in the quads category, Saudi 
Haitham Al-Tuwaijri won the first place, 
and Saudi Ahmed Al-Shaqawi won the 
first place in the “T2” category, while Ab-
dulaziz Al-Yaish achieved the first place 
in the national ranking.

As for the general standings of drivers 
in the World Cup for short desert rallies 
from the FIA, the “T3” category, the Sau-
di racer Saleh Al-Saif won the first place, 
and the Spanish driver Pau Navarro 
won the “T4” category for light desert 
vehicles.

At the end of the ceremony, His High-
ness, the Governor of Hail, extended 
thanks to the Kingdom’s prudent leader-
ship for the great interest and generous 
support to achieve the advancement and 
development of the country and its citi-
zens, and to highlight their capabilities.

02-2023 .indd   6802-2023 .indd   68 28.02.2023   16:3728.02.2023   16:37



69 العدد 729 - رجب 1444 هـ فبراير 2023 م

Abdulaziz bin Saad crowns the champions of the 
Hail International Race

Al Attiya wins it
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His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister of Sports, 
crowned British boxer Tommy Fury with the heavyweight title of “The Truth at Di-
riyah” after defeating American Jake Paul by decision of the referee in the eighth 
round, at the Diriyah Circuit, as part of the activities of the second edition of the 
Diriyah season.

Fury won the global fight, which is organized by the Ministry of Sports, under 
the supervision of the Saudi Boxing Federation. Fury landed 302 punches com-
pared to 157 for Paul, and 148 strong blows against 78 for his opponent.

The fight extended to 8 rounds, and the result was close between them in all 
rounds until it was decided by a decision from the referee.
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Al-Faisal awards the British with heavyweight belt

Fury reveals “the truth”

02-2023 .indd   7102-2023 .indd   71 28.02.2023   16:3728.02.2023   16:37



العدد 729 - رجب 1444هـ فبراير 2023 م72

HRH Crown Prince patronizes the 
conclusion of the Saudi Cup race 
and crowns the Japanese Hiroo 
race Co. with the title

A big date.. and 
a new honor

His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman 
bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minis-
ter, crowned the winners of “Saudi Cup” Race 2023 at 
King Abdulaziz Equestrian Square in Janadriyah, amid 
a large local and international presence.

Japanese Hiroo Race Co. was the winner of the “Sau-
di Cup 2023” race, whose competitions were launched 
under the slogan “We are racing the world”, on King 
Abdulaziz Square in Janadriyah, and its total prizes 
amounted to 35.35 million dollars.

Kindness, compassion, modesty, sweet 
talk, and full attention, present millions of 
meanings before the eager, anxious, and 
waiting eyes on the future line, and unleash 
every imagination, a lot about the meaning 
of young leadership in the time of historical 
transformations.

Meaning of the future
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AFC General Assembly official-
ly announced that the Kingdom, 
which has become a major des-
tination for the largest sporting 
events in the world, won the bid to 
host the 2027 AFC Asian Cup for 
the first time in its history.

The 33rd General Assembly of 
the Asian Confederation, which 
was held in the Kingdom of Bah-
rain, in the presence of the heads 
of the continental federations, 
entrusted the task of organizing 
the finals of the nineteenth edi-
tion of the Asian Championship 
to the Kingdom, which submitted, 
through the Saudi Football Federa-

tion, a request to host in February 
2020, with a slogan that carries a 
new vision for the future of foot-
ball. Asian football “Together for 
the future of Asia”.

His Royal Highness Prince Ab-
dulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister 
of Sports and Chairman of the 
Saudi Olympic and Paralympic 
Committee, expressed his thanks 
and gratitude to the Custodian of 
the Two Holy Mosques, and his 
faithful Crown Prince - may Allah 
protect them - for the unlimited 
support that the Kingdom’s bid to 
host the 2027 Asian Cup received, 
congratulating the leadership and 

nation on this occasion.
His Highness added that the un-

limited support of the wise leader-
ship was the motive for us during 
two years of continuous effort in 
order to win the honor of hosting a 
continental sporting event through 
which we look forward to organiz-
ing an exceptional global version; 
that will enrich the passion of 
football fans and give them an 
enjoyable experience that shows 
the authentic heritage of the King-
dom’s civilization and culture and 
its development in various fields.

Congratulating the leadership and the nation.. Al-Faisal:

We promise to organize an 
exceptional global edition
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Asia 2027

Issue 729 - Rajab  1444, Feb 2023

A FULL-FAT FILEA FULL-FAT FILE

Al Hilal is second of 
the world

Founding day.. the 
anniversary of the 
beginning
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