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أنوك ..شهادة  عالمية 
أصبحت الرياضة عاماًل مهمًا ومحوريا  في تشكيل األجندة الدولية 

على مختلف مستوياتها وتقاطعاتها ، بل باتت  الدبلوماسية 
الرياضية الناعمة  تؤدي دورًا متناميا وفاعال في إيصال الرسائل إلى 
العالم عبر تنظيم األحداث الرياضية الدولية الكبرى  والمشاركة 

فيها مما أوجد حراكا عالميا وضع المملكة 

في الصدارة  ، بل باتت المطالب تتزايد بأن تكون بالدنا المكان 
الذي يحتضن الفعاليات على اختالف مسمياتها واحجامها .

ولعل المتابع للحضور  السعودي في اجتماعات  » أنوك » 
باليونان  يلمس بوضوح حجم  التقدير الذي يكنه المجتمع 
الرياضي الدولي  للمملكة ولقيادتها الحكيمة وكذلك القيادة 

الرياضية برئاسة األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية السعودية الذي يقود بفكر متقدم وروح 
شبابية عالية  هذا الحراك الرياضي الكبير الذي يستمد برامجه 

وأهدافه  من رؤية 2030التي تنتظم كل مناحي  الحياة داخل المملكة  
وصوال لمستقبل أروع .

التحرير

وكالة اإلعالم
تصدر عن:

باخ يشيد 
بالخطوات 

المميزة  للحركة 
الرياضية 

السعودية

ماغديبورج  األلماني بطال لـ”سوبر جلوب 2021”
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حضر االجتماع والتقى عددا من المشاركين 
ووقع مذكرة تفاهم

المملكة تتصدر المملكة تتصدر 
المشهد في  »أنوك«المشهد في  »أنوك«

ترأس صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وزير الرياضة وفد المملكة 
المشارك في أعمال الجمعية 

العمومّية الخامسة والعشرين 
التحاد اللجان األولمبية الوطنية 

»أنوك« في جزيرة »كريت« 
اليونانية.

وضم الوفد الرسمي كاًل من 
صاحب السمو األمير فهد بن 

جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد 
نائب الرئيس، األمين العام 

لألولمبية السعودية، وعضوي 
مجلس اإلدارة ياسر المسحل 

وأضواء العريفي، وصاحبة 
هام بنت 

ِ
السمو الملكي األميرة ر

سيف اإلسالم بن سعود مديرة 
المراسم والفعاليات، ومدير 

التواصل المؤسسي عبدالعزيز 
 البقوص.

وعلق سموه، على مشاركته في 
اجتماعات الجمعية العمومية 

التحاد اللجان األولمبية الوطنية “ 
أنوك “ المقام في اليونان ، قائال  

عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي “ تويتر “: “ سعدت 

اليوم بالمشاركة في اجتماعات 
الجمعية العمومية التحاد 

اللجان الوطنية األولمبية ) أنوك 
( ومناقشة أبرز ُسبل التطوير 

ألنشطة اللجان األولمبية “ وتابع 
وزير الرياضة : “ نتطلع للعمل 

من أجل التوسع في البرامج 
واألنشطة األولمبية بما ينعكس 

بمزيد من الحضور والتميز 
لرياضتنا “.

ل
ألو

م ا
يو

ال
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اليوم الثاني
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السعودية والبحرين  توقعان 
حزمة من االتفاقيات الرياضية 

وّقعت اللجنة األولمبية 
البحرينية اتفاقية تعاون مع 

نظيرتها اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، انطالًقا من الرغبة 
المتبادلة بين الطرفين لتطوير 

التعاون في شتى مجاالت الحركة 
األولمبية والرياضية، وتنمية 

العالقات الوثيقة بين كال البلدين 
الشقيقين.

ووقع االتفاقية صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل آل سعود وزير الرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، وسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب األول 

لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة 

للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، بحضور األمير فهد بن 
جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس 

مجلس إدارة اللجنة األولمبية 
العربية السعودية واألمين العام 
للجنة األولمبية السعودية.وأمين 

عام اللجنة األولمبية البحرينية 

السيد محمد حسن النصف 

ويأتي توقيع هذه االتفاقية على 
هامش تواجد الوفدين البحريني 

والسعودي في جزيرة كريت 
اليونانية لحضور اجتماع الجمعية 
العمومية التحاد اللجان األولمبية 

الوطنية الدولية.

وتتضمن بنود االتفاقية على 
تطوير برنامج تعاوني لمساعدة 

الرياضيين في البلدين على 
المشاركة بشكل ناجح في دورات 
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األلعاب األولمبية، والتعاون في 
مجال تطوير الهيكل التنظيمي 

والفعالية اإلدارية للجنتين 
األولمبيتين وتنظيم الزيارات 

المتبادلة بين رياضيي ومدربي 
البلدين الشقيقين، وبحث إمكانية 

التعاون مع لجنة التضامن 
األولمبي من أجل تنفيذ منح 

أولمبية لالعبي البلدين وتنفيذ 
برامج مشتركة.

كما تتضمن االتفاقية تبادل 
المعلومات بشأن تأهيل وتطوير 

المدربين من خالل البرامج 
المتخصصة مثل البرنامج الدولي 

 )ICECP( لشهادة إثراء التدريب
وبرامج الطب الرياضي وبرامج 

اإلداريين الفنيين وإداريي الرياضة 
واالستفادة من أفضل التطبيقات 

في مجال المنشآت الرياضية 
وبالخصوص مراكز التدريب 

األولمبي واالستفادة من أفضل 
التطبيقات واألساليب فيما يتعلق 

بتدريب الكوادر العاملة باللجنتين 
مع التركيز على مجاالت القيادة 

واإلدارة والتطوير التنظيمي وبحث 
التعاون في تطوير أنشطة الرياضة 

للجميع تحت مظلة اللجنتين أو 
االتحادات المعنية والتعاون في 
مجاالت الطب الرياضي وبرامج 
وأنشطة مكافحة المنشطات 

وإدارة األحداث الرياضية ومتطلبات 
تنظيم الدورات الرياضية متعددة 

األلعاب، وتبادل المعلومات 
حول الفرص التسويقية للجنتين 

والرياضيين التابعين لهما، 
ودراسة إمكانية التعاون مع 
المنظمات غير الحكومية في 

مجاالت البرامج الرياضية للمجتمع 
وإدارة المنشآت الرياضية والتعليم 

من خالل الرياضة وغيرها من 
البرامج المعنية.

وتم االتفاق على تعاون 
اللجنتين األولمبيتين على تطوير 

الحركة الرياضية األولمبية الدولية 
وتنسيق المواقف والتشاور 

حول أهم الموضوعات السائدة 
والقضايا ذات االهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة أعرب سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

عن سعادته الكبيرة بتوقيع هذه 
االتفاقية مع اللجنة األولمبية 

العربية السعودية تجسيدا 
للروابط األخوية الوثيقة والعالقات 

المتينة التي تجمع البلدين 
الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا 

والتي من شأنها أن تعزز العالقات 
بين الطرفين وباألخص في مجال 

التعاون الرياضي.

وأشاد سموه بالدور الهام الذي 
تلعبه اللجنة األولمبية العربية 

السعودية على صعيد تطوير 
الحركة األولمبية ومكانتها وثقلها 

اإلقليمي والدولي على الصعيد 
الرياضي، والذي أثمر عن تحقيق 

العديد من اإلنجازات والنجاحات 
في ظل الدعم والرعاية الذي تلقاه 

الرياضة السعودية من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا 

ورعاه، وسمو ولي عهده األمين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان حفظه هللا.

وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن فوز المملكة العربية 

السعودية باستضافة دورة 
األلعاب اآلسيوية 2034 لهو أكبر 
دليل على الثقة الدولية بمكانتها 

ودورها الفاعل في االرتقاء بالحركة 
األولمبية، معرًبا سموه عن 

اعتزازه الكبير بتوقيع تلك االتفاقية 
والتي ستنقل التعاون الثنائي بين 

الطرفين إلى المزيد من التطور بما 
ينعكس إيجاًبا على الطرفين.
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باخ يشيد بالخطوات المميزة  
للحركة الرياضية السعودية

على صعيد ذو صلة  اجتمع األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل مع رئيس اللجنة األولمبية الدولية 
الدكتور توماس باخ في مقر اللجنة بمدينة لوزان 

السويسرية ، بحضور صاحب السمو األمير فهدبن 
جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية األمين العام ، وصاحبة 
السمو الملكي األميرة ريما 

بنت بندر بن سلطان عضوة 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية 

العربية السعودية عضوة اللجنة 
األولمبية الدولية، وعضوي 

مجلس إدارة األولمبية السعودية 
ياسر المسحل و أضواء العريفي.

وناقش االجتماع تكثيف 
التعاون بين األولمبية السعودية 

والدولية، واالستضافات الرياضية 
التي قامت بها المملكة الفترة 

الماضية، إضافة إلى العالقات بين 
اللجنتين وبهدف تطوير الرياضة 

والحركة األولمبية بالمملكة، إلى جانب عدد من 
الموضوعات والبرامج المشتركة.

وأشاد باخ بالخطوات المميزة التي تقوم بها 
الحركة الرياضية السعودية من حيث زيادة عدد 

االستضافات للبطوالت الدولية والعالمية، والتي 
كان آخرها بطولة العالم لرفع األثقال، وبطولة 

“سوبر جلوب” لكرة اليد في 
محافظة جدة، متمنيًا استمرار 

مثل هذه الخطوات في المستقبل 
القريب، والمشاركة الكبيرة 

للمملكة من حيث عدد األلعاب في 
أولمبياد طوكيو األخير 2020.

وعقد الوفد المرافق لسمو 
الرئيس عددًا من االجتماعات 

مع اللجان العاملة في األولمبية 
الدولية، واطّلع على سير العمل 

األولمبي بهذه اللجان
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استقباالت 

**استقبل سموه رئيس اتحاد اللجان األولمبية األوربية ‘سبيروس كابرايوس’ واألمين العام ‘إيمانويل 
كوليمباديس’ مع ختام أعمال الجمعية العمومية لألنوك. وتقّدم سمّوه بالتهنئة للرئيس ولإلسرة 

األولمبية في اليونان على نجاح االستضافة . 

كما التقى  
رئيسة اللجنة 

األولمبية 
االمريكية ‘سوزان 
ليونز  وجرى خالل 
اللقاء استعراض 

سبل التعاون 
المشترك 

بين اللجنتين 
األولمبيتين 

التقى  األمير عبدالعزيز الفيصل  الشيخ جوعان بن حمد  
رئيس اللجنة األولمبية  القطرية وصرح سموه قائال عقب 

اللقاء : »  سعدت بلقاء أخي سعادة الشيخ جوعان بن حمد 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية على هامش انعقاد الجمعية 
العمومية التحاد اللجان األولمبية “أنوك” ..  مزيد من التعاون 

والعمل بما يخدم القطاع الرياضي في بلدينا الشقيقين “ .

 اللقاء مع جوعان 

والتقى  سموه رئيس اللجنة 
األولمبية األسترالية .

واستقبل 
رئيس اللجنة 

األولمبية 
الجنوب 
أفريقية 

السيد ‘باري 
هيندريكس’ 

و ناقش 
اللقاء أوجه 

التعاون بين 
اللجنتين 

األولمبيتين.

 واجتمع  سمو األمير عبدالعزيز 
بن تركي ، مع رئيس االتحاد الدولي 

للخماسي الحديث كلوس شورمان .
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انطالق  تنفيذ أعمال مهد اإلنشائية

الحلم.. ينطلقالحلم.. ينطلق
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افتتح األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل وزير الرياضة 
األعمال اإلنشائية في مقر 

أكاديمية مهد الرياضية بمدينة 
الرياض؛ حيث تسعى األكاديمية 
لمواصلة االنطالقة الرائعة لها 

وتسريع عملية النمو في بناء 
األجيال الرياضية وفق خطتها 
االستراتيجية التي تهدف لبناء 

منشآت رياضية للتوسع في عملية 
االكتشاف والتطوير وتصدير 

المعارف والمنهجيات الرياضية، 
وتعد األكاديمية أحد مبادرات 

برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 
المملكة 2030.

ومن المقرر أن تضم األعمال 
اإلنشائية المبنى الرئيس 

لألكاديمية واعتماده صديًقا 
للبيئة عبر تطبيق العمليات 

ا لتحقيق أعلى  المسؤولة بيئيًّ
معايير االستدامة؛ حيث سيتم 

تدوير المياه بداخله لري المالعب 
الخارجية، وسيتم استخدام 

اإلضاءات واألجهزة ذات 
االستهالك المنخفض للكهرباء.

فيما ستتم إقامة مالعب 
لكرة القدم بقياسات أولمبية 
مع مضمار أولمبي تابع لها، 

وأخرى بمساحات أصغر ومالعب 
للرياضات المتعددة لكرة السلة 

وكرة الطائرة وكرة اليد ومجموعة 
من مالعب كرة المضرب.

كما سيتم إنشاء مبنى 
لأللعاب المتعددة ومبنى 

لرياضة رمي السهام وفندق 
سكني خاص للرياضيين، 

وصالة سباحة داخلية 
وقاعات دراسية ومكاتب 
األجهزة الفنية واإلدارية 

وعيادات طبية، وتم اعتماد 
جميع المنشآت على مستوى 

فائق من االبتكار وفق أعلى 
المعايير وبتصاميم عالية 

الجودة.

وتأتي هذه الخطوة لتهيئة 
البيئة المناسبة للمواهب الرياضية 

للمساهمة في تطوير وإظهار 
أفضل ما لديهم وتقييم الحالة 

الفنية والبدنية لدى الرياضي 
وتقديم برامج لياقية وقياس 

مستوى األداء وإقامة معسكرات 
وبطوالت رياضية.

من جانبه قال األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
رئيس الجنة األولمبية السعودية: 

“بدعم قيادتنا الالمحدودة .. 
تم البدء في تنفيذ أعمال مهد 

اإلنشائية.. إلنشاء مرافق ومالعب 
تحقق أهداف األكاديمية في 
اكتشاف وتطوير المواهب”.

فيما أبدى رئيس أكاديمية 
مهد الرياضية عبدهللا بن فيصل 
حّماد سعادته قائًلا: “سعيد جًدا 

بقيامنا بهذه الخطوة وال يمكنني 
االنتظار حتى نهاية عملية 

اإلنشاء، وأعتقد أنها من أهم 
المراحل التي قمنا بها بعد 

مرحلة التأسيس واكتشاف 
المواهب”.

وأضاف: “األعمال 
اإلنشائية ستسهل الطريق 

للمواهب نحو ُصنع التاريخ 
للرياضة السعودية، وتوفير 

مثل هذه المنشآت هو دافع 
لكل رياضي”.
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الفيصل  يكرم  المشجع  الموركي 

4 عقود  خلف األخضر دون 
ضوضاء وأضواء

كرم وزير الرياضة، األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس 

رابطة جمهور الوحدة، عاطي 
الموركي، بين شوطي مباراة 

المنتخب الوطني األول لكرة القدم 
أمام نظيره الصيني.

وكان عاطي الموركي قد 
خطف األضواء لمؤازرته المنتخب 
الوطني السعودي منذ أكثر من 37 

عامًا وحرصه على حضور العديد 
من المباريات.

ويتواجد الموركي في مباريات 
المنتخب السعودي منذ كأس 
آسيا عام 1984 في سنغافورة، 
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ودائما ما يحرص على حضور جميع 
البطوالت مع األخضر، من الدورات 

األولمبية إلى بطوالت كؤوس 
الخليج وآسيا والعالم.

من هو الموركي 
منذ نصف قرن، يتواجد مشجع 

سعودي على مدرجات المالعب 
الرياضية لمساندة المنتخب 

السعودي، مرتديًا لباسًا أخضر 
وأبيض وحاماًل معه مكبر الصوت 

ليردد مع الجمهور األهازيج 
الرياضية الشهيرة.

المشجع “عاطي الموركي” 
الشهير بلقبه “عميد الجماهير” 

يتواجد خالل مباريات المنتخب 
السعودي، ليقود رابطة الجماهير، 

وعرف بأهازيجه الالمعة والتي أحبها 
متابعو المنتخب. عاطي تحدث إلى 

“العربية.نت” بقوله: “حضرت جميع 
مباريات المنتخب في تصفيات 

كأس العالم وبطوالت كأس 
آسيا، وكذلك دورات كأس مجلس 

التعاون الخليجي، والبطوالت 
العربية واأللعاب األولمبية 1984 

في لوس أنجلوس األميركية وغيرها 
الكثير”.

وأضاف: “تنقلُت مع المنتخب 
في عدة مدن ودول، لمساندته 

باألهازيج عبر مكبر الصوت الذي 
أحمله معي في كل مباراة، وخالل 

تواجدي في المدرجات أعمل على بث 
الحماس في الالعبين خالل أدائهم 

للمباريات، وهناك الكثير من كلمات 
األهازيج التي أرددها هي من تأليفي 

وألحاني، حتى الوطنية منها”. وأكمل 
قائاًل: “شعور بالحماس ممزوجًا 

بالفخر واالعتزاز وأنا أقود مدرجات 
األخضر في كل مباراة يلعبها ضد 
المنتخبات األخرى، في حين كرمني 

وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، بين شوطي مباراة 
السعودية والصين، والذي أعتبره 

وسام فخر على صدري”.

انطالق التسجيل في » متحدون « 
أعلن األمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية السعودية، ، عن انطالق 
التسجيل في المهرجان الدولي 

االفتراضي”متحدون من خالل 
الرياضة” العالمي للشباب تحت 

سن 18 عاما، والذي تنظمه المملكة 
العربية السعودية خالل العام 

الحالي.

يذكر أن اإلعالن يعد أول إعالن 
رسمي عن الحدث، وكان ذلك عبر 

الحساب الرسمي للمهرجان 
الدولي االفتراضي عبر تطبيق 
تويتر )@UTSFESTIVAL(، عن 

طريق مقطع قصير.

التقى  سمو األمير عبدالعزيز بن تركي بـ األمير خالد بن بندر 
بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في 

بريطانيا.

كما  التقى رافائيل تشيولي، رئيس الرابطة العالمية 
لالتحادات الرياضية الدولية، في لوزان بسويسرا. وناقش 

الطرفان أمورًا مشتركة؛ بينها تنظيم مهرجان »متحدون من 
خالل الرياضة 2021« ودورة »األلعاب العالمية للفنون القتالية 

2023«، اللذين ستستضيفهما الرياض.وحضر اللقاء األمير فهد 
بن جلوي، نائب رئيس اللجنة األولمبية السعودية، وعدد من 

المسؤولين فيها.
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تداول نشطاء على مواقع 
التواصل االجتماعي، مقطع 

فيديو يظهر رد فعل وزير 
الرياضة األمير عبدالعزيز بن 

تركي مع حارس مرمى المنتخب  
فواز القرني.

ويظهر في مقطع الفيديو 
سموه وهو يواسي القرني بعد 

أخطاء ارتكبها خالل المباراة 
قائال: “فواز أنا أحكي معك.. 
فزنا أنسى الموضوع انسى 

اليوم خلص راح ما فيك تسوي 
شي الجاي تثبت نفسك أقوى 

وأحسن خليها هنا..”

وتحدث فواز القرني، حارس 
مرمى المنتخب السعودي األول 

لكرة القدم، عن دعم األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 

الرياضة له، وذلك بعد أن دخل 
حارس األخضر بنوبة بكاء بعد 

أن شارك في مباراة الصين في 
تصفيات كأس العالم 2022.

وقال القرني »ما مررت به 
ال يوصف، وحديث سمو األمير 

عبدالعزيز بن تركي بعد المباراة 

دعم ليس له حدود”.وواصل حارس 
األخضر قائًلا: “القادم سيكون 

أفضل وسوف نسعى للفوز في 
المباريات المقبلة لنحقق ما نريد 

ونتأهل، والمدرب رينارد مدرب رائع 
ألنه وضع الثقة في بعد إصابة 

محمد العويس”.

يذكر أن القرني كان دخل في 
نوبة بكاء بعد مباراة الصين وذلك 
لشعوره بمسؤولية الهدف الثاني 
الذي سجله المنتخب الصيني في 

الدقيقة الـ88 من عمر المباراة.

 دعم رائع  لفواز القرني 

م األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير  قدَّ
الرياضة رئيس اللجنة األولمبية السعودية، التهنئة 

لالعبي الفريق األول لكرة القدم بنادي الهالل 
بمناسبة تأهلهم للمباراة النهائية لدوري أبطال 
آسيا 2021م للمرة الرابعة بتاريخهم، وذلك بعد 
تغلبهم على غريمهم التقليدي النصر في مباراة 

نصف النهائي بالمسابقة 2/ 1.

ونشر وزير الرياضة تغريدة عبر حسابه الرسمي 
ل ممثل  على “تويتر”، قال فيها: “ألف مبروك تأهُّ

الوطن الهالل لنهائي دوري أبطال آسيا، مع خالص 
التمنيات بتحقيق اللقب بإذن هللا.. حًظا أوفر لممثل 

الوطن اآلخر فريق النصر، وخيرها في غيرها.. شكًرا 
للفريقين”.

وكان وزير الرياضة، األمير عبدالعزيز بن تركي 
ه مسبًقا بتقديم مكافأة مالية  الفيصل، قد وجَّ

قدرها 100 ألف ريال لكل العب من العبي الفريق 
الفائز في مباراة النصر والهالل في نصف نهائي 

بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الوزير يهنئ  الهالل 
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أكد نائب وزير الرياضة بدر بن 
عبدالرحمن القاضي، أن جهود 

وزارة الرياضة هدفت إلى تحقيق 
مستهدفات رؤية 2030 من خالل 

رفع عدد ممارسي الرياضة في 
المجتمع السعودي، حيث زادت 
نسبة ممارسي الرياضة من عام 
2015م حتى عام 2019م من 13% 
إلى %19، وكذلك ارتفعت نسبة 

المشاركة النسائية في األنشطة 
الرياضية المختلفة بنسبة 149%.

جاء ذلك ضمن مشاركة معاليه في فعاليات مبادرة 
مستقبل االستثمار في نسختها الخامسة  التي أقيمت  
بالرياض. وأضاف: “كان لممارسة الرياضة أبلغ األثر في 

المجتمع السعودي، حيث شاركت 706 العبات في تجارب األداء 
من أجل االنضمام إلى المنتخب السعودي النسائي، ودخلت 
أكثر من 90 سيدة في مجال التحكيم وأكثر من 59 سيدة إلى 

عالم التدريب، ونحن حريصون في القطاع الرياضي على اكتشاف 
المواهب المختلفة في جميع الرياضات من جميع مناطق 

المملكة، من خالل مشاريع متنوعة مثل أكاديمية مهد ودوري 
المدارس ودوري األحياء والمراكز اإلقليمية لالتحاد السعودي 

لكرة القدم.

القاضي يلتقي 
السفير الياباني 

التقى معالي نائب وزير الرياضة بدر 
بن عبدالرحمن القاضي في مجمع األمير 

فيصل بن فهد األولمبي بالرياض ، 
بالسفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي.

وجرى خالل اللقاء، مناقشة سبل 
التعاون بين الطرفين، واستعراض 
الموضوعات التي تسهم في خدمة 

الرياضيين في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الرياضة 
للتخطيط اإلستراتيجي واالستثمار أضواء 

العريفي.

حرص وزير الرياضة، األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على 

دعم المنتخب السعودي األول 
لكرة القدم ضد نظيره الصيني 

من المدرجات. ونشر حساب 
وزارة الرياضة الرسمي على موقع 
التدوينات القصيرة “تويتر”، صوًرا 

لتواجد األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل في المدرجات، وعلق قائًلا: 
“من الجوهرة.. وزير الرياضة يساند 

صقور األخضر

مساندة حضورية

بدر قاضي :

رفع عدد ممارسي الرياضة  
من مستهدفات رؤية 2030
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توج صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية الفائزات 

في منافسات وزن 81 كجم في 
اختتام بطولة العالم لرفع األثقال 

بمحافظة جدة بحضور سمو 
األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 

بن مساعد نائب رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية ، 
ومعالي نائب وزير الرياضة بدر 

القاضي، والرئيس التنفيذي للجنة 

عبد العزيز الفيصل يحضر الختام  ويتوج الفائزين 
ومجيد يطرق أبواب العالمية 

تتويج رائع ألبطال العالم لرفع 
األثقال للشباب
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األولمبية العربية السعودية 
عبدالعزيز العنزي وعدد من أعضاء 

 مجلس إدارة اللجنة األولمبية.
وتسلمت الكازاخستانية روفينا 
شاكروفا الميداليات الذهبيات 

الثالث من سمو الرئيس وعضو 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية، 

أضواء العريفي بعد رفعها لـ107 
كجم في الخطف، و 140 كجم في 
النتر، ومجموع 247 نقطة، ونالت 

البرازيلية تايانا دي ليما برونزية 
الخطف وفضيتي النتر والمجموع 

برفعها لـ96 كجم في الخطف و 125 
كجم في النتر ورصيد 219 نقطة، 

وحلت التركية فاطمة كيوك ثانيًا في 
الخطف وثالثًا في النتر والمجموع 

برفعها لـ95 كجم في الخطف و 108 
كجم في النتر ورصيد 203 نقاط.

وتوج سمو األمير فهد بن جلوي، 
المنتخب السعودي بالمركز الثالث 

في الترتيب العام للبطولة لفئة 
الشباب، والتي تسلمتها عضوة 
مجلس إدارة االتحاد السعودي 

لرفع األثقال رئيسة لجنة المرأة 

فوزية حوباني، فيما جاءت روسيا 
أواًل وأمريكًا ثانيًا.

وعلى 
مستوى 

السيدات، 
حلت 

أمريكا 
أواًل 

وروسيا 
ثانيًا 

وإيران ثالثًا.

وسّلم أمين عام االتحاد الدولي 
محمد الجلود، ورئيس اللجنة العليا 
المنظمة للبطولة رئيس االتحاد 

السعودي لرفع األثقال محمد 
الحربي، الروسي إسالمبيك بليف 

الذهبيات الثالث في منافسات 
وزن +102 كجم، برفعه في 150 
كجم في الخطف، و 190 كجم 

في النتر، ومجموع 340 
نقطة.

وجاء الروسي 
إيفان في المركز 
الثاني بالخطف 

بـ148 كجم فيما 
ذهبت البرونزية 

لإليراني أمير 
رضا 144 كجم، 
وفي النتر حل 

األمريكي 
جيمس ريز 

ثانيًا بـ169 كجم، 
وحل الروسي 
إيفان ثالثًا برفعه 
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الرياضة  شريك أصيل

168 كجم، وفي المجموع حل إيفان 
ثانيًا بـ316 نقطة، واإليراني رضا ثالثًا 

بـ310 نقاط.

وشهد الحفل الختامي 
للبطولة التي انطلقت في الرابع 

من أكتوبر الماضي بمشاركة أكثر 
من 300 العبا والعبة يمثلون 54 

دولة،وافتتحها بدر القاضي، نائب 
وزير الرياضة، بحضور مايكل إيراني، 

رئيس االتحاد الدولي للعبة، تحت 
رعاية األمير عبد العزيز بن تركي 

الفيصل، عرضًا تعريفيًا عن الدول 
المشاركة، وعرض فيديو عن 

فعاليات وأحداث البطولة، ثم كلمة 
األمين العام لالتحاد الدولي محمد 

جلود.

وتسلم اإليراني عباس رضا 
الميداليات الذهبية الثالث بعد 

رفعه لوزن 147 كجم في الخطف 
و181 كجم في النتر ومجموع 328 

نقطة، ونال الرباع الروسي ديمتري 
شارمين الميداليات الفضية برفعه 

لوزني 142 كجم و168 كجم ورصيد 
310 نقاط، وحصل زميله رامانوف 

محمد على الميداليات البرونزية 
برفعه لوزن 141 كجم و164 كجم 

ومجموع 305 نقاط.

وفي منافسات وزن 73 كجم 
للشباب انتزع الروسي فاجين 

نيكيتا ثالث ميداليات ذهبية برفعه 
130 كجم في الخطف و161 كجم 

في النتر ومجموع 291 نقطة، 
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وحصل الجورجي إسراتي نيكوالز على 
الفضيات الثالث برفعه 128 كجم في 
الخطف و159 كجم في النتر ومجموع 

287 نقطة، ونال األسباني جالرت 
كيليان البرونزيات الثالث برفعه لـ126 
كجم في الخطف و158 كجم في النتر 

ومجموع 284 نقطة.

وفي منافسة السيدات واصلت 
األمريكية إيميليا إيتسيب تحطيم 

األرقام القياسية عندما تمكنت من 
تحقيق ثالث ذهبيات في وزن 55 

كجم، وتحطيمها للرقم القياسي في 
الخطف برفعها 89 كجم وتحقيقها 

لمجموع 198 نقطة مسجلة بذلك 
رقما قياسيا جديدا، إضافة لحصولها 

على ذهبية الخطف برفعها لـ109 
كجم.

وفي منافسات الوزن نفسه 
نالت المكسيكة فيرناندا ليون بيريز 

فضية الخطف برفعها 78 كجم، 
وبرونزية المجموع برصيد 171 نقطة، 
ونالت األمريكية يوري إيالنور برونزية 

الخطف برفعها لـ77 كجم، وذهبت 
فضية المجموع لألوزبكية هوجين 

أوزادا برصيد 172 نقطة.

وفي منافسات وزن 59 كجم 
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سيدات حققت الكولومبية دوباني 
سيلستيرا الميدالية الذهبية 

للمجموع برصيد 181 نقطة، وذهبت 
الفضية للتايالندية كونارا باريشات 
برصيد 180 نقطة، وذهبت برونزية 

المجموع للتايالندية رايدي آريسارا 
برصيد 170 نقطة.

وقال صاحب السمو األمير 
فهد بن جلوي بن مساعد أن 
استضافة المملكة لبطولة 
العالم لرفع األثقال امتداد 

لالستضافات المتواصلة بفضل 
الدعم السخي غير المحدود من 

خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولي عهد األمين -حفظهما هللا-
، وبمتابعة من صاحب السمو 

الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزيرالرياضة ورئيس 

اللجنة األولمبية العربية السعودية، 
موجهًا شكره لرئيس وأعضاء 

اللجان العاملة في البطولة.

 مجيد يدخل التاريخ 

انتزع رباع المنتخب السعودي 
لرفع األثقال علي مجيد أول 

ميداليتين للمملكة في البطولة 
بعد أن فاز بالميدالية الفضية 
لمنافسات الخطف لوزن 55 

كغم، برفعه 100 كغم وبرونزية 
المجموع برصيد 215 نقطة في 

ثاني أيام منافسات البطولة التي 
أقيمت بحضور الرئيس التنفيذي 

للجنة األولمبية العربية السعودية 
عبدالعزيز بن محمد العنزي، ورئيس 

االتحاد الدولي لرفع األثقال الدكتور 
مايكل إيراني، ورئيس االتحاد 

السعودي لرفع األثقال رئيس 
اللجنة العليا المنظمة محمد بن 

أحمد الحربي.

مجيد: انتظروا الذهب 

من جهته أهدى البطل علي مجيد 
، إنجازه الكبير للقيادة الرشيدة، 

وقال: »هذا الفوز اتى بفضل الدعم 
الال محدود من موالي خادم الحرمين 

الشريفين، وولي عهده، ومتابعة 
وحرص رئيس اللجنة األولمبية 

العريبة السعودية األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل، وتوجيهات االتحاد 

السعودي لرفع األثقال«.

وأضاف: »أهدي هذا اإلنجاز 
لعائلتي كذلك، ولكافة أفراد 

المجتمع السعودي«، مضيفًا أن 
فوزه بالفضية والبرونزية ما هي إال 

بداية إلنجازات أكبر بمشيئة هللا.

وفي منافسات وزن 61 كغم 
للمجموعة الثانية، حقق اليوناني 
كوستانيوس المبريدس المركز 

األول، بعد رفعه 101 كغم في 
الخطف و130 كغم في النتر 

بمجموع 231 نقطة، ونال األمريكي 
بولفيرن انتوني المركز الثاني بعد 

رفعه 95 كغم في الخطف و119 
كغم في النتر ومجموع 214 نقطة، 
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وجاء السعودي جاسم الزوري في 
المركز الثالث بعد رفعه 95 كغم في 
الخطف و115 كغم في النتر ومجموع 

210 نقاط، وحل زميله ليث الباقر 
في المركز الخامس، في انتظار ما 

ستسفر عنه نتائج المجموعة األولى 
لتحديد المراكز الثالثة األولى الفائزة 

بالميداليات الثالث.

المملكة نجحت 

ذكر رئيس االتحاد الدولي لرفع 
االثقال مايكل إيراني أن السعودية 

نجحت بامتياز في استضافة بطولة 
كأس العالم لرفع االثقال للشباب 

تحت 17 عاما باهتمامها بأدق 
التفاصيل في النواحي التنظيمية 

وقال: »منذ وصولنا إلى مدينة 
جدة واألمور تسير على ما يرام 
وحسب الخطة المحددة حيث 

الحفاوة الكبيرة التي نتلقاها من 
اللجنة المنظمة أو مع المنتخبات 

المشاركة الذين أكدوا أن السعودية 
تستحق االستضافة دون منازع«.

وأضاف: »المملكة تستحق أن 
تستضيف هذ الحدث العالمي نظير 

ما تملكه من إمكانات كبيرة في 
البنية التحتية والمالعب وكل ما يهم 

نجاح البطوالت العالمية والدولية«.

وتابع: »في سباق الفوز 
باالستضافة أدهشنا الملف 

السعودي الذي كان قويًا ويحتوي 
على كافة اإلمكانات التي تمكنهم من 

احتضان هذا الحدث العالمي وهذا 
ما جعلنا نعلن الموافقة وتكون هذه 

النسخة في مدينة جدة«. ويواصل 
رئيس االتحاد الدولي حديثه: »تواجد 

البطولة على أرض السعودية ما هي 
اال بوابة الحتضان البطوالت األخرى 

الدولية واإلقليمية للعبة رفع االثقال 
التي نسعد أن تكون في السعودية 

بعد أن شاهدنا نجاح االستضافة 

وهي تستحق ذلك«.

جدة تسجل الرقم القياسي األول

شهدت بطولة العالم لرفع 
األثقال للشباب بجدة، تحطيم اول 

األرقام القياسية العالمية، حينما 
سجل االندونيسي )ستاريو ادي( 

رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في رفع 
الخطف بمنافسات وزن 55 كغم 
لفئة الشباب بوزن 111 كغم، بعد 

أن كان مسجاًل باسم الفيتنامي دو 
دونق بـ110 كغم.

3 حكام سعوديين في البطولة

شارك الثالثي السعودي 
فواز العصيمي وعبدالرحمن أبو 
جبل وياسر المسعود في قيادة 

منافسات البطولة ، وقاد البطولة 
35 حكما من 30 دولة، أجروا اختبارات 

خاصة قبل انطالق البطولة أكدت 
جاهزيتهم لقيادة المنافسات.
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اعتلى المنتخب السعودي 
األول لكرة القدم، صدارة 
المجموعة الثانية، بفوزه 

3-2 على الصيني ضيفه، في 
المواجهة التي جمعتهما على 

ملعب مدينة الملك عبدهللا 
الرياضية في جدة، ضمن 

مباريات الجولة الرابعة من 
التصفيات اآلسيوية النهائية 

المؤهلة إلى كأس العالم 2022 
في قطر.

وواصل األخضر انطالقته 
المثالية بتحقيق الفوز الرابع 

تواليًا، رافعًا رصيده إلى 12 
نقطة، بينما بقي المنتخب 

الصيني عند 3 نقاط في 
المركز الخامس.

وُيعد الفوز 

األول للمنتخب 
السعودي على 
نظيره الصيني، 
إذ تواجها قبل 

ذلك في 5 
مباريات كان 

الفوز من 
نصيب 
التنين، 

في 

عبر حاجزي اليابان والصين بجدارة

األخضر  ينتصر ..
ويتصدر .. وينتظر 
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4 مواجهات، وحضر التعادل في 
مباراة واحدة.

ويحل المنتخب 
السعودي ضيفًا على 

أستراليا 11 نوفمبر الحالي، 
بينما تستقبل الصين 

المنتخب الُعماني في 
اليوم ذاته لحساب 

الجولة الخامسة من 
التصفيات النهائية 

للمونديال.

وحافظ المنتخب 
السعودي األول لكرة 

القدم على مسيرته 
الناجحة تحت إشراف 

المدرب الفرنسي 
هيرفي رينارد، بعد 
تحقيق الفوز على 

الصين بنتيجة 1-3، 
ووصوله إلى النقطة 

12 في صدارة المجموعة 
الثانية، مع عدم تعرضه 

ألي خسارة حتى اآلن 
في جميع مباريات 

التصفيات.

ولم يتعرض 
األخضر ألي خسارة 
في جميع المباريات 
الرسمية التي خاضها 

تحت قيادة رينارد منذ عام 2019 
وحتى اآلن في آخر عامين، حيث 
لعب الفريق 12 مباراة رسمية، 

نجح خاللها في تحقيق الفوز 10 
مرات مع تعادلين فقط أمام 

منتخبي اليمن وفلسطين دون أي 
هزيمة.

ونجح المنتخب أيضَا في 
تحقيق الفوز التاسع على التوالي 

في التصفيات اآلسيوية سواء 
المرحلة الثانية أو النهائية 

المؤهلة لكأس العالم، حيث 
يعود أول انتصار حققه في هذه 
السلسلة إلى 14 نوفمبر 2019، 

حينما فاز خارج قواعده على 
أوزبكستان بنتيجة 3-2، ليحقق 

بعد ذلك 8 انتصارات متتالية 
أمام منتخبات فلطسين، اليمن، 
سنغافورة، أوزبكستان، فيتنام، 

عمان، اليابان، والصين.

وخسر الفريق السعودي تحت 
قيادة رينارد في مباراة ودية أمام 

جامايكا بنتيجة 1-2، يوم 17 نوفمبر 
2020، كذلك انهزم مرتين في 

بطولة خليجي 24 والتي تعتبر ودية 
وغير رسمية، أواًل أمام الكويت في 
مرحلة المجموعات بنتيجة 1-3، ثم 

في النهائي ضد البحرين بهدف 
مقابل ال شيء.
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توج صاحب السمو الملكي 

األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية 

السعودية فريق ماغديبورغ 
األلماني بلقب النسخة الرابعة 

عشرة من بطولة العالم 

الفيصل  يتوج الفريق الفائز ببطولة العالم ألندية اليد

ماغديبورج  األلماني بطال 
لـ”سوبر جلوب 2021”
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لألندية لكرة اليد “سوبر جلوب 
2021” والتي استضافتها جدة 
خالل المدة من 5 إلى 9 أكتوبر 

الماضي، بمشاركة 10 أندية 
يمثلون قارات العالم، بتنظيم 

من وزارة الرياضة بالتعاون مع 

االتحاد السعودي لكرة اليد، 
كأحد مبادرات برنامج جودة 

الحياة.
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وجرت مراسم التتويج 
بحضور األمير فهد بن جلوي 
نائب رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية، ورئيس 

االتحاد الدولي لكرة اليد 
الدكتور حسن مصطفى ، 

ورئيس االتحاد السعودي 
لكرة اليد فاضل النمر ، حيث 

تمكن ماغديبورغ األلماني من 
تحقيق اللقب بعد فوزه في 
المباراة النهائية على فريق 

برشلونة األسباني بنتيجة 

33-28 في اللقاء الذي جمع 
بينهما على صالة األلعاب 

الرياضية بمدينة الملك 
عبدهللا الرياضية بجدة.

وفي لقاء تحديد المركزين 
الثالث والرابع، تمكن فريق 
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ألبورغ الدنماركي من تحقيق 
ثالث الترتيب والميدالية 
البرونزية بعد فوزه على 

بينيروس البرازيلي 34-29.

وشهد اليوم األخيـر من 
البطولة إقامة عدد من 

المباريات لتحديد المراكز 
من الخامس حتى العاشر، 

حيث نال المركز الخامس 
فريق الزمالك المصري، وجاء 
سادسًا الدحيل القطري، ثم 

النور السعودي سابعًا، وثامنًا 

سيدني األسترالي، وحل في 
المركز التاسع فريق الوحدة 
السعودي، وأخيرًا فريق كال 
هيت فرانسيسكو األمريكي.
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أبرم االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية مذكرة تفاهم مع 

الغرفة التجارية الصناعية بمدينة 
جدة، وذلك بهدف تعزيز االرتياد 

السياحي لفعاليات الفورموال 1 والتي 
تحتضنها حلبة كورنيش جدة أطول 

وأسرع حلبة شوارع في العالم، خالل 
الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر المقبل، 

وذلك بحضور صاحب السمو الملكي 
األمير خالد بن سلطان العبدهللا 

الفيصل، رئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية، وأ. محمد بن يوسف ناغي 
رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، وأ. 

 رامز آل غالب األمين العام المكلف.

وتنطوي مذكرة التفاهم على تمكين 
ال الطرفين وتسهيل 

ِ
التعاون بيَن ك

وتعزيز العمل المشترك، ودراسة 
فرص تطوير التعاون في جميع 

المجاالت الممكنة واالستفادة من 
العالقات والشراكات والمعلومات 

َلا الطرفين وتبادلها 
ِ
التي يملكها ك

بالسبل التي تحقق مصالحهما 
وكل ما من شأنه المضي قدمًا 

وفق تطلعات ومستهدفات رؤية 
 المملكة 2030.

وبدوره، ثّمن صاحب السمو الملكي 
األمير خالد بن سلطان العبدهللا 

الفيصل، رئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية، هذا التعاون مشيرًا سموه 
إلى أن المملكة على موعد مع حدث 

تاريخي غير مسبوق وأّن من شأن 
مثل هذه الشراكات أن تعزز قدرة 

السعودية وكفاءاتها الوطنية على 
استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات 

العالمية، مشددًا سموه أن مذكرة 
التفاهم تفتح آفاق جديدة للتعاون 

المشترك وتوحيد الجهود بين 
مختلف الجهات المعنية بما يواكب 

المتغيرات المتسارعة التي تشهدها 
مسيرة المملكة الحافلة باإلنجازات، 

وبشكل يجّسد رؤية قيادتنا 
الحكيمة، وتحقيقًا لمستهدفات 

 رؤية 2030 الطموحة.

وقال سموه: »يحرص االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية، على تعزيز الشراكات 
المحلية، ال سيما الفعاليات 

الرياضية العالمية مثل سباق 
الفورموال 1، والذي يعد أحد أبرز 

األحداث الرياضية والترفيهية 
في العالم ويحظى باهتمام بالغ 
ومتابعة حثيثة من قبل عشاق 

سباقات السيارات، ونحن فخورون 
بتضافر الجهود الوطنية بين االتحاد 

السعودي للسيارات والدراجات 
النارية وغرفة جدة، لضمان الخروج 

بنسخة استثنائية تواكب القيمة 
 التاريخية للحدث”.

وبموجب مذكرة التفاهم، تكون غرفة 
جدة شريكًا استراتيجيًا لفعاليات 

اتحاد السيارات  وغرفة جدة  يوقعان المذكرة 

تعزيز االرتياد السياحي تعزيز االرتياد السياحي 
لفعاليات الفورموال لفعاليات الفورموال 11
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االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية ومنها الفعالية 

العالمية سباق الفورموال 1، إضافة 
إلى الفعاليات الترفيهية داخل 

المراكز التجارية في مدينة جدة، 
وإقامة برامج المسابقات التجارية 
والسحوبات التي يرغب بها االتحاد 

السعودي للسيارات والدراجات 
النارية للفورموال 1، وإمكانية إضافة 

أي فعاليات أخرى، والعمل على 
مواكبة روزنامة فعاليات االتحاد 
مع الفعاليات المقترحة للغرفة.
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خالد الفيصل يتوج  أبطال النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن

تسلم وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

شهادة جينيس من األمير خالد 
بن سلطان الفيصل رئيس 

االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية بعد تحقيق 

مجسم سيارة فورموال 1 
المبني من قطع الليغو الرقم 

القياسي كأكبر مجسم لسيارة 
فورموال 1 من قطع الليغو.

وانطلقت عملية تجميع 
مجسم سيارة الفورموال 1 من 

قطع الليغو في 15 سبتمبر 
الماضي في مجمع “رد سي 

مول” بمدينة جدة، استخدمت 
فيه حوالى 500 ألف قطعة 
من قطع الليغو في عملية 

بناء المجّسم، وتم 
تنفيذها بواسطة خبراء 

معتمدين من ليغو؛ 
حيث أتيحت الفرصة 

لمئات اآلالف من المواطنين 
والمقيمين في المشاركة 

في تحطيم الرقم القياسي 
العالمي.

و سّجل االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية 
ا  ا عالميًّ ا رقًما قياسيًّ رسميًّ

حين وضع األمير خالد 
بن سلطان العبد هللا 

الفيصل رئيس مجلس 

إدارة 
االتحاد 

للسيارات والدراجات النارية 
القطعة األخيرة ألكبر مجّسم 

لسيارة الفورموال 1 المبنية 
من قطع الليغو في الرابع 

وزير الرياضة تسلم الشهادة  

مجسم سيارة فورموال مجسم سيارة فورموال 11  
يدخل موسوعة جينيسيدخل موسوعة جينيس
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والعشرين من سبتمبر 
الماضي، وذلك بالتزامن 

مع االحتفال باليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية الـ91 
لتأكيد أهمية هذا اإلنجاز لسكان 

المملكة.

والجدير ذكره أن االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية الجهة المسؤولة 
عن تنظيم وترويج جائزة 
السعودية الكبرى 

للفورموال 1 

لموسم 2021، أعلن في شهر 
سبتمبر الماضي عن بناء أكبر 

مجّسم لسيارة فورموال 1 
من قطع الليغو في سبيل 

جمع التبرُّعات لمنصة إحسان 
الخيرية، وذلك في إطار دعم 

األعمال الخيرية في المملكة 
العربية السعودية في 

شتى المجاالت االجتماعية 
والتعليمية والتمريضية والبيئية 

واالقتصادية والتقنية، وترحيًبا 
بالفورموال 1 في جدة بين 3 و5 

اتفاقية تجمع الرياضة للجميع 
والصحة الخليجي

كشف االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع عن توقيع مذكرة 

تعاون مع مجلس الصحة الخليجي، 
خاصة بتنفيذ برامج وأنشطة تساعد 
على نشر ثقافة الرياضة والتعاون في 

مجال التوعية الصحية. ووقع األمير خالد 
بن الوليد، رئيس اتحاد الرياضة للجميع، 

مذكرة التعاون في مقر الوزارة ، مع سليمان 
الدخيل، مدير مجلس الصحة الخليجي، بحضور 

شيماء الحصيني، المدير التنفيذي التحاد الرياضة 
للجميع.
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تأهل الهالل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
للمرة الثانية في 3 سنوات بعد فوزه 2-1 على 10 العبين 

من غريمه المحلي النصر، في قبل النهائي بملعب 
مرسول بالرياض اليوم الخميس.

وسجل موسى ماريغا الهدف األول للهالل في 
الدقيقة 17 بتسديدة قوية من مدى قريب، بعد تمريرة 
بينية رائعة من الفرنسي بافتيمبي جوميس، وضعت 

المهاجم المالي في مواجهة وليد عبد هللا حارس 

بعد إقصائه النصر في نصف النهائي 

 الهالل  يواجه بوهانج    على زعامة آسيا الهالل  يواجه بوهانج    على زعامة آسيا
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النصر.

ولعب النصر الشوط الثاني بالكامل بـ10 
العبين بعد طرد المدافع علي الجامي ببطاقة 
حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على ماريجا في 
الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط األول.

ورغم النقص العددي أدرك المهاجم 
البرازيلي أندرسون تاليسكا التعادل للنصر 

بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة 
ركنية بعد نهاية االستراحة بـ5 دقائق.

ونجح الدولي السعودي سالم الدوسري 
في إعادة الهالل للمقدمة بتسديدة ساقطة 

مفاجئة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك 
عبد هللا، الذي كان متقدما عن مرماه، واكتفى 

بمتابعة الكرة نحو الشباك في الدقيقة 71.

وسيلتقي الهالل في المباراة النهائية 
المقررة في 23 نوفمبر المقبل مع  بوهانج 

ستيلرز  الكوري الجنوبي .

بعد إقصائه النصر في نصف النهائي 

 الهالل  يواجه بوهانج    على زعامة آسيا الهالل  يواجه بوهانج    على زعامة آسيا
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المملكة.. 
الوجهة 
األولى 

لرياضيي  العالم  

رؤية 2030 
تنقل 

الرياضة 
السعودية 

إلى عهد 
استضافة 
الفعاليات 

الدولية 

أضحت المملكة تتصدر 
خريطة استضافة األحداث 
الرياضية العالمية، بعد أن 

احتضنت مالعبها وميادينها 
خالل األعوام األخيرة بطوالت 
ومنافسات كثيرة في مختلف 
األلعاب، وهو ما جعلها محط 

أنظار العالم، ولم يعد االهتمام 
الرسمي بكرة القدم فقط، بل 

تجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك، 
فالمسؤولون عن رياضتنا 

وبدعم من القيادة الرشيدة 
وإشراف مباشر من سمو 

ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان، نجحوا في استقطاب 

أهم البطوالت العالمية في 
كرة القدم، واليد، والتنس، 

والسيارات، والمصارعة، 
والمالكمة، والغولف، 

والشطرنج، 
والفروسية، وغيرها 

من الرياضات.

ثقة عالمية 

وبسبب 
نجاحاتها 

الكبيرة في 
األحداث 
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التي استضافتها، كسبت المملكة 
ثقة العالم أجمع، كونها برهنت 

على إمكاناتها الكبيرة، من منشآت 
وبنى تحتية وطاقات بشرية، 

وتعّرف العالم على المملكة عن 
قرب عبر بوابة الرياضة، ولم يعد 

سماع خبر استضافة وطننا الغالي 
لبطولة عالمية أمرًا مستغربًا، 

كونها تعد اليوم من الدول 
المرشحة دائمًا للفوز بتنظيم أي 
بطولة، وما زال العمل متواصاًل 

الستضافة أهم الفعاليات 
العالمية، بما يتوافق مع رؤية 

المملكة 2030.

في قلب الحدث

وتنوعت الرياضات التي 
استضافت السعودية منافساتها، 

بهدف إشباع رغبات محبي 

الرياضة من مواطنين ومقيمين، 
فالرياضي الذي يعيش اليوم في 

السعودية لم يعد بحاجة إلى إنفاق 
أمواله في السفر من أجل متابعة 

ومشاهدة الرياضة التي يحبها 
من قلب الحدث، ألنها أصبحت 

في ضيافة البلد الذي يعيش فيه، 
وارتبط اهتمام المسؤولين بجلب 

البطوالت العالمية بتسهيل 
مهمة الراغبين في حضور األحداث 

من محبي الرياضة حول العالم، 
وهو األمر الذي أبهر الرياضيين 
في مختلف البلدان، فالمشجع 

الراغب في القدوم إلى السعودية 
ليس عليه إال شراء تذكرة الحدث 
الرياضي، وبإمكانه بعدها مباشرة 

الحصول على تأشيرة دخول 
المملكة إلكترونيًا.

ولم تمنع جائحة كورونا 

السعودية من المضي قدمًا في 
هذا الملف، إذ أحسنت تنظيم 

واستضافة رالي دكار للمرة الثانية، 
وسباقات “فورموال إي”، وغيرها 

من الفعاليات الرياضية، مع تطبيق 
أعلى المعايير الصحية العالمية.

حزمة متواصلة 

وزير الرياضة األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل يقول بشأن 

تنظيم األحداث الرياضية العالمية: 
“هذه االستضافات هي مكملة 

لحزمة من االستضافات التي 
تمت في السنوات الماضية، وقبل 

أكثر من سنة بدأت االجتماعات 
والنقاشات من أجل استضافة 

سباق فورموال 1 بمتابعة من 
ولي العهد، استضافة األحداث 

العالمية هي إحدى ركائز رؤية 
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المملكة 2030، وإضافة هذه 
الفعالية لحزمة من الفعاليات التي 

تستضيفها المملكة يضيف إلى 
مكانتها واستعدادها الستضافة 

الفعاليات، اليوم نحظى بدعم 
غير محدود في القطاع الرياضي 

بشكل خاص وفي كل القطاعات 
األخرى في ظل قيادة خادم 

الحرمين الشريفين وولي العهد”.

 كالسيكو عالمي

في كرة القدم، احتضنت 
مالعبنا مباراة السوبر كالسيكو 

بين البرازيل واألرجنتين مرتين، في 
جدة، وانتهت بفوز منتخب السامبا 

)2018م(، وفي الرياض ثأر منتخب 
التانغو من خسارته )2019(. كما 

نجحت المملكة في استقطاب 
السوبر اإليطالي، وأقيمت أول 
نسخة عام 2018م في جدة بين 

ميالن ويوفنتوس وتوج بها 
األخير، أما النسخة الثانية 2019م 
فاحتضنتها الرياض، بين التسيو 
ويوفنتوس وفاز بها األول، فيما 

تعذر إقامة نسخة 2020م بسبب 
جائحة كورونا.

السوبر االسباني

وتمكنت وزارة الرياضة من 
توقيع عقد مع االتحاد اإلسباني 

لكرة القدم لتنظيم السوبر 
اإلسباني، الذي أقيم في جدة يناير 
2020 وتوج به ريال مدريد، بوجود 

أتليتكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا.

سوبر غلوب 

ونظمت المملكة بطولة 
العالم لألندية لكرة اليد “سوبر 

غلوب” 2019م، كما نظمت أيضًا 
في أكتوبر الماضي النسخة الثانية.

رويال رامبل  هنا 

ومن بين األحداث العالمية 

التي نظمتها المملكة بطولة 
رويال رامبل للمصارعة في جدة 

)2018(، إذ شارك فيها بطل 
العالم 13 مرة راندي أورتن، ونجم 

قاعة المشاهير مارك هنري، 
وبطل العالم ثالث مرات راي 

ميستريو، وبطل اليونفيرسال 
السابق كيفن أوينز، ومفوض 
عرض سماكداون اليف شين 

مكمان، باإلضافة إلى بطل 
العالم السابق ذا جريت كالي 
في النزال، كما دخل المصارع 

الشهير جون سينا في تحد كبير 
أمام تريبل إتش، وفاز عليه في 

نهاية األمر، وشهدت بطولة 
رويال رامبل نزال “التابوت” 

بين أندرتيكر وروسيف، وانتهى 
بفوز أندرتيكر، ونزال لقب 

اليونفيرسال بين بروك ليسنر 
ورومان رينز داخل القفص 

الحديدي، والذي انتهى بفوز األول.

ونظمت المملكة بطولة 
كراون غول للمصارعة في 

الرياض )2019(، وبطولة سوبر 
شو داون في الرياض )2020(، 
وشهدت بطوالت المصارعة 
حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا 

النتشار اللعبة وكثرة محبيها في 
السعودية.

كأس كالي

وأقيمت في جدة بطولة 
السوبر العالمي للمالكمة على 

كأس محمد علي كالي الذي توج به 
البريطاني كالم سميث، عقب فوزه 

في نهائي “فئة الوزن المتوسط” 
على مواطنه جورج جروفس، كما 
احتضنت الدرعية نزال المالكمة 

الذي فاز به البريطاني جوشوا على 
األميركي من أصول مكسيكية 

أندي رويز )2019(، كما استضافت 
الدرعية في العام ذاته كأس 

الدرعية للتنس الذي شارك فيه 
ثمانية العبين عالميين، وبلغت 

قيمة جائزة البطل ثالثة ماليين 
دوالر، وذهبت للروسي دانييل 

ميدفيديف.

رالي داكار

وألول مرة في قارة آسيا، 
استضافت المملكة في يناير 2020 
رالي دكار، وهو أحد أصعب وأشهر 

الراليات الصحراوية في العالم، 
وتكررت االستضافة في يناير 2021 

للعام الثاني على التوالي، ومن 
منافسات السباقات التي نظمتها 
المملكة سباق األبطال للسيارات 

)2018(، وسباق السعودية 
للفورموال إي )2019-2018(.

السباق االفخم واالضخم

وستنضم السعودية إلى قائمة 
الدول التي تستضيف سباقات 

بطولة العالم للفورموال1 في 
الموسم المقبل 2021، من خالل 

جائزة السعودية الكبرى في جدة، 
ولن يكون السباق عاديًا، كونه 

سيكون أسرع سباق تستضيفه 
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شوارع مدينة في جميع أنحاء 
العالم، وذلك على مدى ثالثة أيام، 

إذ سيكون سباق جائزة السعودية 
الكبرى للفورموال1 أضخم وأسرع 

الفعاليات التي تحتفي برياضة 
السيارات في المملكة، وسيشهد 

السباق عددًا من التجارب الحصرية 
الكفيلة بتسلية الزوار من مختلف 

األعمار.

ومن بين األحداث الرياضية 
العالمية التي أقيمت في المملكة، 

بطولة الملك سلمان للشطرنج 
في الرياض )2017(، وسباق ماراثون 

الرياض الدولي )2018(، والبطولة 
السعودية للغولف )2020-2019(، 

وكأس السعودية للفروسية 
.)2020(

اهداف متجددة 

ولن تتوقف المملكة عند 
استضافة هذه المنافسات 

واألحداث الرياضية، فاالهتمام 
مستمر، واألهداف متجددة، 

فالسعودية كسبت ألول مرة 

في تاريخها تنظيم دورة األلعاب 
اآلسيوية 2034، وستحقق 

استضافة حدث رياضي قاري بهذا 
الحجم مكاسب اقتصادية ورياضية 

واجتماعية واستثمارية وتنموية 
عدة، كونها أكبر تجمع رياضي 

قاري، وثاني أكبر تجمع رياضي في 
العالم بعد دورة األلعاب األولمبية، 

وذلك من حيث حجم المشاركين 
وعدد الرياضات، إذ يصل عدد 
المشاركين فيها إلى أكثر من 

عشرة آالف رياضي يمثلون 45 
دولة.

وستنعش دورة األلعاب 
اآلسيوية عدد من القطاعات 

داخل المملكة، مثل قطاع النقل 
والطيران والفنادق والتجارة 

وغيرها، وستخلق فرص عمل 
كبيرة، وغيرها من المكاسب التي ال 

حصر لها.

المونديال في الطريق

كما دخلت السعودية في سباق 
المنافسة على استضافة كأس 

آسيا 2027.

واقترب اليوم الذي سنرى فيه 
وطننا الغالي يستضيف أحداثًا 

عالمية كبرى مثل: دورة األلعاب 
األولمبية، وكأس العالم لكرة 

القدم، وغيرها من المسابقات 
الكبرى.

هذه النجاحات في استضافة 
البطوالت العالمية تحققت بفضل 

هللا أواًل، ثم بالدعم الكبير من 
حكومتنا بقيادة خادم الحرمين 

الشريفين -حفظه هللا-، وبالرؤية 
الثاقبة لسمو ولي العهد 2030 

التي كانت نقطة االنطالق، 
ومصدر إلهام للعهد الجديد 

والمختلف الذي تعيشه الرياضة 
السعودية اليوم، وبرهنت المملكة 

على قدراتها العالية وإمكاناتها 
الكبيرة في استضافة أبرز األحداث 

الرياضية على المستوى العالمي.
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أعلنت لجنة الكفاءة المالية 
لألندية الرياضية بوزارة الرياضة 

متطلبات شهادة الكفاءة المالية 
المقبلة ألندية دوري كأس األمير 

محمد بن سلمان للمحترفين وأندية 
دوري يلو للدرجة األولى، والتي 

تشترط سداد كافة االلتزامات المالية 
المستحقة وواجبة السداد، حتى 30 

سبتمبر 2021م.

وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر 
يوم14 أكتوبر 2021م، أن بنود شهادة 

الكفاءة المالية المقبلة تتضمن: 
)ذمم دائنة “العبين” – ذمم دائنة 

“مدربين” – ذمم دائنة “موظفين” 
– ذمم دائنة “أندية رياضية” – 

مستحقات القضايا المالية الصادر 
بها قرارات نهائية(، بحيث تشمل 

هذه البنود كافة األنشطة الرياضية 
في أندية دوري كأس األمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو 

للدرجة األولى.

كما كشفت اللجنة عن عدد 
من االشتراطات الواجب اتباعها 

للحصول على شهادة الكفاءة المالية 
المقبلة، وهي:

عدم جدولة الرواتب.

اإلفصاح عن المطالبات المالية 
ما بين األندية، أو ما بين األندية 

واألفراد في مدة أقصاها يوم السبت 
30 أكتوبر 2021م، على أن يتم ترحيل 

أي مطالبة مالية بعد ذلك إلى الفترة 
التي تليها.

سداد أو جدولة االلتزامات المالية 
المستحقة وواجبة السداد حتى 30 

سبتمبر 2021م، وأال يتم تحويلها إلى 
قضايا منظورة.

أن يكون آخر موعد لسداد 
االلتزامات المالية هو 26 يناير 2022م.

5 بنود و4 اشتراطات لشهادة الكفاءة 
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وقع االتحاد السعودي لكرة 
القدم مذكرة تفاهم مع االتحاد 

الصيني لكرة القدم، بحضور رئيس 
االتحاد السعودي ياسر المسحل 

ونظيره الصيني تشين شويوان.

وستشهد االتفاقية تبادل 
الخبرات بين االتحادين، السيما في 

مجاالت تطوير كرة القدم للفئات 
السنية وللسيدات واستخدام 

التقنيات, حيث تأتي هذه االتفاقية 
ضمن جهود االتحاد السعودي 

لتعزيز سبل التعاون مع االتحادات 
المحلية في آسيا. وسيعمل 

االتحادان السعودي والصيني على 
تفعيل االتفاقية، وإقامة بطوالت 

ومعسكرات تدريب مخصصة 
للمنتخبات السنية يستضيفها كال 

البلدين.

وشهد اللقاء استعراض آخر 

استعدادات الصين الستضافة 
كأس آسيا 2023، والتي تأهل إليها 

المنتخب السعودي، كما سلم 
رئيس االتحاد السعودي نظيره 
الصيني كتيب الملف السعودي 

الستضافة كأس آسيا 2027.

المسحل يثمن الدعم 
ويهنئ الهالل

رفع رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر 
المسحل، الشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على 

الدعم الالمحدود للقطاع الرياضي بشكل عاّم، وكرة 
القدم على وجه الخصوص، وهو الدعم الذي أثمر عن 
استضافة 3 مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، 

ودوري الربع والنصف النهائي عن منطقة غرب القارة، 
إضافة إلى المباراة النهائية التي ستقام في 23 نوفمبر 

المقبل في الرياض.

وثّمن رئيس االتحاد السعودي االهتمام والجهد 
الكبيرين من األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير 

الرياضة رئيس اللجنة األولمبية لالرتقاء بكرة القدم في 
المملكة، ووضعها في مكانة تليق بها، موجًها الشكر 

على جهوده الكبيرة ومنسوبي وزارة الرياضة كافة.

وهنأ المسحل نادي الهالل وإدارته وجماهيره 
ومنسوبيه بعد التأهل إلى المباراة النهائية من 

دوري أبطال آسيا، متمنًيا التوفيق لنادي النصر في 
المناسبات القادمة، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي 

قدمه الفريقان.

توقيع مذكرة  
تفاهم مع 

االتحاد الصيني

رئيس االتحاد :  أمامنا 6 
نهائيات لضمان التأهل

أعلن ياسر المسحل رئيس االتحاد السعودي 
لكرة القدم، مغادرة المنتخب السعودي األول 

لكرة القدم في الخامس من نوفمبر المقبل 
استعدادًا لمواجهة أستراليا في العاشر من 

الشهر ذاته ضمن مباريات الجولة الخامسة من 
التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 

2020. وقال المسحل “الغرض من السفر مبكرًا 
تنظيم معسكر قبل خوص المباراة بخمس أيام 

لمنح الالعبين أكبر قدر من الجاهزية والتأقلم 
قبل مواجهة أستراليا المهمة.

وشدد رئيس اتحاد الكرة ان المنتخب 
السعودي لم يحقق شيئ بعد، وأمامه 6 مباريات 

بمثابة النهائي من أجل الوصول الى مونديال 
قطر. وأكد رئيس اتحاد الكرة حرصهم على 

االجتماع بالفرنسي هيرفي رينارد قبل شهر من 
كل مباراة لمعرفة خططه وتصوره ومن ثم 

دعمه، مشيرًا إلى انه من يختار الملعب .
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رفع رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي لكرة القدم 

ياسر بن حسن المسحل باسمه 
ونيابة عن أعضاء المجلس، 

الشكر للقيادة على االهتمام الكبير 
الذي أولته بصحة المواطنين 

والمقيمين في مواجهة جائحة 
كورونا، في أعقاب موافقة 

الجهات المعنية على رفع السعة 
االستيعابية للجماهير في مباراتي 

األخضر أمام اليابان والصين في 
التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022 إلى 100%.

كما وجه المسحل جزيل 
الشكر إلى وزير الرياضة األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل على 
متابعته ودعمه المستمر وسعي 

سموه المستمر لتسهيل كافة 
المتطلبات الخاصة بالمنتخبات 

الوطنية، مؤكًدا ثقته بأن حماهير 
األخضر ستكون في الموعد لدعم 

المنتخب في استحقاقاته المقبلة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي بالجهد الكبير 
الذي قامت به الجهات المعنية 

بمتابعة مستجدات فيروس 
كورونا منذ بدء جائحة كورونا حتى 
وصلت المملكة اآلن إلى مصاف 
الدول األقل في إصابات كورونا 

واألكثر في إعطاء اللقاحات 
المضادة له.

ونوه المسحل على تأكيد وزارة 
الصحة للمواطنين والمقيمين 

اتحاد الكرة يشكر القيادة 
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في المملكة بسرعة الحصول 
على جرعتي اللقاح لتحقيق نسبة 

التحصين المطلوبة وعودة الحياة 

ا السالمة  إلى طبيعتها، متمنيًّ
للجميع.

ثناء صيني

أثنى اإلعالم الصيني، على 
استقبال االتحاد السعودي 

لكرة القدم للمنتخب الصيني، 
الي تواجد في وزقت سابق في 
المملكة استعداًدا  لمباراته  

امام منتخبنا  بتصفيات كأس 
العالم 2022.

ونشر سفير الصين لدى 
المملكة العربية السعودية، 
تشن وي تشينغ، صورة من 
استقبال المنتخب الصيني 
بالسعودية، نشرتها إحدى 

وسائل اإلعالم الصينية، وعلق 
عليها قائاًل: “اإلعالم الصيني: 

استقبال االتحاد السعودي لكرة 
القدم دقيق ومرتب”.
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أكد األردني خليل السالم، األمين العام التحاد 
غرب آسيا لكرة القدم، أن النجاح الذي حققته بطولة 

تحت 23 عاما، يؤكد العودة 
القوية لبطوالت االتحاد 

بعد انقطاع بسبب جائحة 
كورونا.

واعتبر السالم في 
تصريحات لموقع اتحاد 

غرب آسيا، أن المشاركة 
الكبيرة في البطولة 

التي استضافها االتحاد 
السعودي في مدينتي 

الخبر والدمام، عززت من 
قيمتها وحضورها على 

المستويين اإلقليمي 
والقاري، قياسا بما 

شهدته من تنظيم مميز وتنافس فني مثير منذ 
انطالقها، وصوال إلى المباراة النهائية.

وأشار األمين العام، 
إلى أن اتحاد غرب شعر 
بوجود حالة من االرتياح 

لدى المنتخبات المشاركة 
وخصوصا بما يتعلق 
بتوقيت البطولة التي 
تسبق موعد انطالق 

التصفيات المؤهلة لكأس 
آسيا تحت 23 عاما.

وثمن السالم كافة 
الجهود التي بذلها االتحاد 

السعودي للخروج بتنظيم 
مميز ورائع للبطولة.

إشادة أردنية بتنظيم بطولة غرب أسيا
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اختتم المنتخب السعودي األول 
لكرة القدم الشاطئية، معسكره 

التدريبي في مدينة الجبيل 
الصناعية، والذي استمر لمدة 15 
يوًما، وذلك استعداًدا للمشاركة 

في االستحقاقات الخليجية 
 واآلسيوية القريبة المقبلة.

وأجرى العبو »األخضر« آخر 
تدريباتهم تحت إشراف المدرب 

)البرازيلي( جوجا زلوكوفيك، الذي 
عمد على إجراء تمارين لياقية 

وتكتيكية باستخدام الكرة، قبل 
أن تختتم بإقامة مناورة على كامل 

 الملعب.

وقدم مدرب المنتخب شكره 

وتقديره للقائمين على اللعبة في 
االتحاد السعودي لكرة القدم، 
وأعضاء البعثة من جهاز فني 

وإداري على جهودهم الكبيرة التي 
بذلوها طوال األيام الماضية، من 

خالل توفير عوامل نجاح المعسكر 
 كافة.

كما أشاد بانضباطية الالعبين 
طوال المعسكر، متمنًيا أن 

يوفق مع المنتخب السعودي 
في تحقيق مايطمح له الجميع، 

ويسعد الجماهير السعودية 
في المشاركات واالستحقاقات 

 المقبلة.

من جهة أخرى، قام مدير المنتخب 
السعودي لكرة القدم الشاطئية 

عبدالمحسن المعمر برفقة 
عدد من أعضاء الجهازين الفني 

واإلداري اليوم، بزيارة مقر الهيئة 
الملكية للجبيل الصناعية، لبحث 

وجه التعاون بين المنتخب والهيئة.

قدم الشاطئية تختتم معسكر الجبيل
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عقد االتحاد السعودي لكرة 
القدم اجتماع الجمعية العمومية 

العادية في دورتها الرابعة عشر 
والتي احتضنتها مدينة جدة، 

برئاسة رئيس المجلس ياسر 
بن حسن المسحل، وحضور 

ممثلي االتحاد الدولي لكرة القدم 
سانجيفان باالسينجام، حسن 

حسان وسارة سوليمالي، إضافة 
إلى ممثل االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم كريم حيدر.

وبدأ االجتماع باإلعالن عن عقد 
الجمعية وتشكيلها وفًقا للنظام 

األساسي لالتحاد بحضور كامل 
األعضاء »47 من 47«، بعد ذلك 
استعرض األمين العام لالتحاد 

السعودي إبراهيم القاسم جدول 
أعمال الجمعية العمومية والذي 

تمت المصادقة عليه باإلجماع. 
كما أعلنت الجمعية المصادقة 

على محضر االجتماع السابق 
الذي ُعقد بتاريخ 23 أبريل 2021 

وتم حينها تعيين 3 أعضاء للجنة 
 المراجعة وهم:

- تركي آل فاضل »ممثل نادي 
 األخدود”

- خالد المطيري »ممثل نادي 
 الذهب”

- محمد السيف »ممثل نادي 

الجبلين”.

كما تم تعيين رئيس االتحاد 
السعودي لكرة السلة الدكتور 

غسان طاشكندي ورئيس 
االتحاد السعودي لكرة اليد 

فاضل النمر كعضوين مراقبين 
مستقلين لالجتماع، باإلضافة إلى 
تعيين 3 أعضاء لمراجعة المحضر 

 الحالي وهم:
- الدكتور محمد حبيبي »ممثل 

 نادي الوطن”،
- صالح الخليفة »ممثل نادي 

 الخلود”
- عامر الظفيري »ممثل نادي 

 الباطن”.
وشهدت الجمعية استعراض 

بيان الميزانية المالية لالتحاد 
السعودي بعد مراجعته وتدقيقه 
وبيان الربح والخسارة، حيث تمت 

المصادقة باإلجماع على التقرير 
المالي، إضافة إلى المصادقة 
على التعديالت المقترحة على 

النظام األساسي لالتحاد 
السعودي، والمصادقة باإلجماع 
على استراتيجية تحول كرة القدم 

السعودية.

كما صادقت الجمعية باإلجماع 
على تعيين األستاذة لمياء بنت 

إبراهيم بن بهيان عضًوا بمجلس 
اإلدارة، بعد استقالة عضو 

المجلس أضواء بنت عبدالرحمن 
 العريفي.

وصادقت الجمعية باإلجماع على 
مقترح االتحاد السعودي لكرة 

اتحاد القدم يعقد عموميته 
ويصدر عدة قرارات

المسحل  : دعم  القيادة  
حقق نقلة تاريخية 
للرياضة السعودية
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القدم المتضمن تعيين لجنة 
االنضباط واألخالق برئاسة بندر 
الحميداني، والدكتور عبدالعزيز 
الفضلي نائًبا، وعضوية الدكتور 
عبدالعزيز الرشود، ثامر الحمود 

 والدكتور عبدالرحمن المسند.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي لكرة القدم 

ياسر المسحل شكره وتقديره 
باسمه ونيابة عن كافة أعضاء 

مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية 
العمومية للقيادة الرشيدة على 

االهتمام والدعم والمساندة التي 
يلقاها القطاع الرياضي بشكل 

عام والقطاع الكروي بشكل خاص 
والذي خلق نقلة تاريخية للرياضة 

السعودية، مثنًيا على المتابعة 
الدائمة والدعم الذي يجده اتحاد 

كرة القدم من قبل سمو وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل.

واستعرض المسحل خالل 
االجتماع تقرير أعمال المجلس 

والذي يشمل األنشطة التي 
أقيمت بعد االجتماع األخير بتاريخ 
23 أبريل 2021، مستعرًضا كذلك 

أبرز إنجازات اللجان واألعمال التي 
تم تقديمها خالل الفترة الماضية.

وأكد المسحل على مواصلة 
اتحاد القدم التزام مبدأ الشفافية 

والوضوح، ممتدًحا العالقة 
اإليجابية بين مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية بهدف 

التطوير واالرتقاء بكرة القدم 
السعودية ومواصلة النجاحات.

واختتم: »سنكون دوًما يًدا بيد 
من أجل تحقيق األهداف الوطنية 

الكروية السعودية وسنمضي مًعا 
لبناء أساس متين ومؤسسي 

للكرة السعودية بدعم الجمعية 
العمومية كسلطة تشريعية، 

وسنواصل منهج الشفافية 
وسياسة األبواب المفتوحة مع 

الجميع وسنكون سعداء بتحقيق 
النج
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استقبل صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم 
مدير فروع وزارة الرياضة. تركي 

مهرجي، يرافقه مدير فرع الوزارة 
بمنطقة الرياض عبدهللا بن عوض 

الشهراني.

واّطلع سموه على تقرير عن 

أنشطة وزارة الرياضة والمنشآت 
واألندية الرياضية في المنطقة، 
مثمًنا ما تجده الرياضة من دعم 

واهتمام القيادة الرشيدة.

أعلنت وزارة الرياضة أنها بدأت 
فعلًيا تطوير 3 مالعب ألندية 

الشباب واالتفاق والفتح، حتى 
تتحول إلى مالعب تتسع لعدد كبير 

من الحضور الجماهيري.

وكشف الحساب 
الرسمي لـ الوزارة 

عبر “تويتر” أنه سيتم 
تطوير ملعب ناديي 

الشباب واالتفاق 
ليتسع إلى 15 ألف 

متفرج، بينما سيتم 
زيادة سعة ملعب 

نادي الفتح لُتصبح 10 
آالف متفرج.

وتتركز مبادرة 

تطوير منشآت األندية على تجديد 
أرضيات المالعب، وتصميم 

مظالت المدرجات والكراسي، 
وزيادة السعة الجماهيرية 

باإلضافة إلى تشييد مالعب بدون 

مضمار وتغيير كفاءة أبراج اإلنارة، 
وتغيير أنظمة الصوت واإلنذار 

بالمالعب.

وسوف يتم توسعة ملعب 
ناديي الشباب واالتفاق من 7500 

متفرج إلى 15 ألف، 
بينما ستزداد سعة 

ملعب نادي الفتح 
من 3500 إلى 10 

آالف متفرج.

ومن المنتظر أن 
تكون هذه المالعب 

جاهزة بحلول 
منتصف عام 2022.

نائب أمير الرياض يطلع على أنشطة المنطقة  الرياضية 

الوزارة تبدأ تطوير 3 مالعب أندية 
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ورشة عمل  عن مبادرة التحول الرقمي
أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم األندية 

الرياضية، ورشة عمل “عن بعد” بحضور ممثلي أندية دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الماضي.

وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بمبادرة التحول 
الرقمي وآلية تقييم المعايير التي تم استحداثها مؤخرًا ضمن إستراتيجية 

دعم األندية الرياضية في عامها الثالث.

كذلك مناقشة مرحلة التصميم وتقييم جودة البيانات، وأيضًا 
لمناقشة آلية تفعيل التحول الرقمي لألندية داخليًا.

ابلغت وزارة الرياضة مديري 
المالعب التي تحتضن مواجهات 

دوري كأس محمد بن سلمان 
للمحترفين ودوري »يلو« بضرورة 

ارتداء الجماهير الكمامات في 
المدرجات، وهو شرط أساسي 

للدخول إلى الملعب.

وقالت المصادر إن الوزارة 
أرسلت إلى مديري المالعب 

البروتوكول الطبي الجديد الخاص 
بدخول الجماهير والمنظمين 

والمسؤولين والفريقين 
المتواجهين، ويبدأ تطبيقه من 

الجولة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن 
البروتوكول الجديد يمنع وجود 

الجماهير في الممرات القريبة من 
المدرجات، إضافة إلى منع االزدحام 
داخل وخارج الملعب عند البوابات.

وأضافت المصادر أنه يجب 
على األمن والمنظمين في 

المباريات التفتيش على الجماهير 
الموجودة في مقاعدها، والتأكد 
من حالتها الصحية في تطبيق 

»توكلنا«وارتدائها الكمامات.

32 برنامجًا 
تدريبيًا في 12 
مدينة بـ »إعداد 

القادة«
أعلن معهد إعداد 

القادة بوزارة الرياضة عن 
تنظيم 32 برنامجًا تدريبيًا 

في 12 مدينة بالمملكة 
خالل شهر نوفمبر عبر 

منصة المعهد التعليمية، 
وذلك ضمن البرنامج 

التدريبي الذي يسعى من 
خالله لتطوير المستفيدين 
من تلك البرامج، وتأهيلهم 
وزيادة معارفهم من خالل 

المحاضرات المختلفة، 
بهدف تحقيق مستهدفات 

برنامج جودة الحياة أحد 
برامج رؤية المملكة 2030.

وتنوعت الدورات -التي 
توزعت بين 12 مدينة في 
المملكة- ما بين الحكام 

والمدربين والدورات 
اإلدارية المختلفة في شتى 

األقسام، مثل العالقات 
العامة والقانون واإلدارة 

والتغذية.

ويهدف معهد إعداد 
القادة إلى رفع عدد 

المتخصصين في المجال 
الرياضي من خالل تنوع 

البرامج وشموليتها 
لجميع مناطق المملكة، 

باللغتين العربية 
واإلنجليزية.

الكمامات شرط أساسي 
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شدد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء العبي 
كرة القدم الخيرية األمين العام فهيد الدوسري على 

أن وجود األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على 
رأس الهرم الرياضي كوزير للرياضة ساهم في أن 

يكون هناك تقدير كبير لالعبين القدامى، واصفًا 
ذلك بالدليل على الوفاء تجاه من خدموا الكرة 

 طويلة وحققوا األمجاد 
ٍ

السعودية لسنوات
للوطن، وساهموا في صناعة الكرة 

 لم يكن الدعم كما 
ٍ

السعودية في وقت
هو عليه اآلن، مبينًا أن هناك حلقة 
مفقودة في هذا التقدير ولكن مع 

الوجود سمو وزير الرياضة زالت 
هذه الحلقة وأصبح التركيز 
 كبير على االهتمام 

ٍ
بشكل

بالالعبين القدامى، موضحًا 
أن سموه حريص على هؤالء 

النجوم عبر سؤاله الدائم 
ودعمه الالمحدود، مؤكدًا أن 

وجود الالعبين القدامى في 
جميع المحافل يعد تقديرًا 

لهم وعرفانًا لما قدموه، 
باإلضافة إلى العديد 

من المبادرات التي تعنى 

بالالعبين القدامى من قبل وزارة الرياضة واالتحاد 
السعودي لكرة القدم، إلى جانب إشراك هؤالء 

النجوم بالرأي في الخطط االستراتيجية والتخطيط 
لمستقبل الكرة السعودية.

وأوضح الدوسري أن وجود مناصب 
قيادية يشغلها الالعبون القدامى أمر 
يدعونا للفخر؛ فال يمكن صناعة جيل 
جديد من دون تقدير للماضي الذي 

شهد له المستطيل األخضر قبل 
غيره، مشددًا على أهمية االهتمام 

بالنشء لصناعة جيل مقبل، 
وذلك عبر األكاديمية الوطنية 

“أكاديمية مهد الرياضية” 
التي تهدف إلى صنع األبطال 

في مرحلة االكتشاف، إلى 
جانب إطالق مبادرات تعنى 

باالهتمام بالالعب الحالي 
والسابق واالستفادة 

من خبراتهم الكبيرة في 
المالعب، ولنقل المعرفة 

والمهارة من هذه الخبرات 
إلى األجيال الناشئة.

اختتم فرع وزارة الرياضة 
بمنطقة الباحة فعالية مهارات 

الرحلة البرية ، بحضور محافظ 
بلجرشي غالب بن غالب أبو خشيم, 

وذلك بمنتزه أم غيث ببلجرشي.

وأبان مدير الفرع صالح 
الغامدي، أن الفعالية التي 

استمرت خمسة أيام وشارك 
فيها 30 شابًا, تضمنت العديد 

من المهارات والمعارف الخلوية 

المتعلقة بالمالحة البرية ومنها 
كيفية رسم الخرائط، والتقديرات، 

وتحديد االتجاهات .

فهيد الدوسري: وجود الفيصل أزال العقبات 

فعالية مهارات الرحلة البرية
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جازان تنظم برنامج “الشباب المبدع”

بعد صدور  البروتوكول 
8 اشتراطات لدخول الصاالت والمراكز الرياضية

أصدرت وزارة الرياضة 
التعليمات الخاصة ببروتوكول 

دخول الصاالت والمراكز الرياضية 
بعد أن رفعت الطاقة االستيعابية 

إلى %100 في جميع المنشآت 
الرياضية؛ إذ ألغت التباعد بين 

األفراد واألجهزة، وسمحت 
للمنشأة بالعمل بكامل الطاقة 

االستيعابية، مع اإلبقاء على لبس 
الكمامة للعاملين داخل الصاالت 

والمراكز الرياضية.

-إلغاء التباعد بين األفراد واألجهزة، والسماح بكامل الطاقة االستيعابية للمنشأة.
– إلزام العاملين بلبس الكمامات عند الوجود داخل الصاالت والمراكز الرياضية.

– تشجيع كبار السن والمرضى من ذوي األمراض المزمنة على عدم الحضور.
– عدم السماح بالدخول للمشتركين الذين ال يرتدون الكمامات، أو توفيرها لهم .

– منع ارتداء واستخدام المالبس واألطقم الرياضية التي يتشارك فيها الالعبون،
– تشجيع الالعبين على استخدام أدواتهم الرياضية الخاصة.

– عدم تمكين أي شخص من العاملين في حال كان لديه أعراض مشابهة لإلنفلونزا 
)سخونة، سعال، سيالن األنف واحتقان الحلق( من العمل أو دخول المنشأة.

– الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن، خاصة أماكن التجمع، وتقليل درجة 
الحرارة بشكل عام، وفي صاالت التدريب بشكل خاص.

وفيما يأتي 
االشتراطات 

الخاصة 
ببروتوكول 

الصاالت 
والمراكز 
الرياضية:

اختتم فرع وزارة الرياضة بجازان فعاليات برنامج “الشباب المبدع” 
وذلك بالكورنيش الشمالي بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب.

واستفاد من البرنامج الذي أقيم لمدة ثالثة أيام أكثر من 3450 
مشاركًا ومشاركة في جميع الفعاليات، التي تضمنت الشطرنج، وكرة 

السلة، وكرة القدم لألطفال، واأللعاب اإللكترونية ، والمشي للكبار، 
وكرت الطائرة، إضافًة للعديد من األركان التوعية والمسابقات الرياضية 

والثقافية األخرى.

10-2021.indd   4910-2021.indd   49 11/7/2021   5:14:49 PM11/7/2021   5:14:49 PM



العدد 713 - ربيع األول 1443 هـ    اكتوبر  2021 م 50

توج صاحب السمو األمير 
جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد 

أمير منطقة نجران، بحضور 
سمو األمير فهد بن جلوي 
بن عبدالعزيز بن مساعد، 

نائب رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية، رئيس 

مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للهجن، الفائزين األوائل في ختام 

منافسات كأس االتحاد السعودي 
للهجن، الذي أقيم على ميدان 

نجران.

وانطلقت منافسات الفترة 
المسائية في اليوم الختامي 

بستة أشواط، حيث انتزعت رمز 
الحيل المفتوح »الهنوف« لهجن 

صاحب السمو الملكي األمير 
تركي بن محمد بن فهد ، فيما 

حقق »صرح« المركز األول في رمز 
الزمول المفتوح لمالكه الشيخ 

ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، 
وجاءت »الهاللية« المملوكة 

لهجن السيلية في صدارة شوط 
رمز الحيل العام، بينما حقق 

»الديبل« المركز األول في شوط 
رمز الزمول العام المملوك لهجن 

السيلية، وانتزع صدارة ترتيب 
شوط القعدان الزمول ماراثون 

»سكر« لمالكه سليمان سالمة 
الجهني، فيما حل في المركز األول 
في شوط البكار ثنايا حيل ماراثون 

»جوري« لمالكها سفر سالم 
العتيبي.

فيما جاءت منافسات الفترة 
الصباحية كالتالي: في صدارة 
الشوط األول المطية »رها« 

لمالكها متعب جابر المري، فيما 
جاء في صدارة ترتيب الشوط 

الثاني »وقاد« لمالكه عوده فريح 
الحويطي، بينما حلت »نجالء« 
لهجن صاحب السمو الملكي 
األمير تركي بن محمد بن فهد 

في صدارة الشوط الثالث، 
وانتزع »الصارم« المركز األول 

في الشوط الرابع لمالكه شجاع 
سعد العصيمي.

يذكر أن االتحاد السعود للهجن 
أعلن عن روزنامته للموسم 

2021-2021، حيث انطلقت بكأس 
االتحاد السعودي للهجن في 

مطلع أكتوبر الحالي على ميدان 
نجران للهجن، وعلى كأس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية في 
مطلع شهر نوفمبر الحالي على 

ميدان تبوك للهجن، وكأس وزارة 
الرياضة في شهر ديسمبر القادم 

على ميدان السيح للهجن.

تتويج 6 أبطال في كأس اتحاد الهجن 
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الطوال بطال  
لقدم فرع جازان

اختتمت منافسات 
دوري فرع وزارة الرياضة 

بجازان لمنتخبات كرة القدم 
بمحافظات المنطقة بحضور 

وكيل إمارة منطقة جازان 
المساعد للتنمية الدكتور 
عيسى البناوي ومدير عام 
فرع وزارة الرياضة بجازان 

إبراهيم الرياني على ملعب 
مدينة الملك فيصل 

الرياضية بمدينة جيزان.

وحقق فريق محافظة 
الطوال لكرة القدم لقب 
البطولة التي أشرف على 

إقامتها فرع وزارة الرياضة 
بالتعاون مع رابطة فرق 

األحياء لكرة القدم بالمنطقة 
بعد فوزه على فريق محافظة 
ضمد بهدف دون رد، وحصل 
الالعب محمد القيسي )من 

فريق محافظة الطوال ( 
على لقب أفضل حارس 

مرمى في البطولة ، فيما نال 
الالعب سعود شريفي من ) 

فريق الطوال ( لقبي الهداف 
وأفضل العب.

عقدت وزارة الرياضة ممثلة 
بوكالة اإلعالم والتسويق بالرياض، 

ورشة عمل بعنوان “اإلعالم 
والتواصل في األندية الرياضية 

السعودية”، وذلك بحضور مديري 
إدارات اإلعالم واالتصال في 

أندية دوري كأس األمير محمد بن 
سلمان للمحترفين.

وشهدت الورشة مناقشة 
سبل تنظيم وتفعيل العالقة بين 
الوزارة وإدارات اإلعالم واالتصال 
باألندية المعنية واألداء اإلعالمي 

فيها، إلى جانب الحديث عن 
المحتوى اإلعالمي الذي تقدمه 

منصات األندية الرقمية وآلية 
تطويره، إضافة إلى شرح آلية 

حوكمة هذه اإلدارات، بما يحقق 
الفائدة المرجوة في زيادة الوعي 

ونبذ التعصب الرياضي.

وتأتي إقامة هذه الورشة إيمانًا 
من الوزارة بالدور المهم والكبير 

إلدارات اإلعالم واالتصال في 
األندية الرياضية ومدى إسهاماتها 

في خدمة القطاع الرياضي في 
المملكة، من خالل نشر المحتوى 
اإلعالمي المناسب الذي يعكس 

حجم التطور الذي وصلت إليه 
أندية الوطن، في ظل الدعم الكبير 

واالهتمام غير المسبوق اللذين 
يحظى بهما القطاع الرياضي من 

القيادة الرشيدة.

اإلعالم والتواصل في األندية  
في ورشة عمل 
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قررت لجنة الحكام في االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، تكليف 

طاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد 
عبدهللا بإدارة مباراة نهائي دوري 

أبطال آسيا 2021 بين فريقي 
الهالل السعودي وبوهانج ستيلرز 

الكوري الجنوبي.

ويضم الطاقم اإلماراتي الذي 
 
ٍ
سيدير نهائي الهالل وبوهانج، كل
من؛ حكم الساحة محمد عبدهللا، 

ومساعد أول محمد أحمد يوسف، 
ومساعد ثاني حسن عبدهللا 

المهري، عادل علي النقبي حكمًا 
رابعًا، أحمد سعيد الراشدي حكمًا 
خامسًا، وحكم فيديو هو عمار علي 

الجنيبي وحكم فيديو مساعد عمر 
محمد آل علي.

وتقام مباراة نهائي دوري 
أبطال آسيا بين الهالل وبوهانج 

ستيلرز يوم 23 نوفمبر الحالي 
على استاد الملك فهد الدولي 

بالرياض، العاصمة السعودية.

نقل خليجية الدراجات  للرياض
اعتمد المكتب التنفيذي 

لمجلس رؤساء اللجان األولمبية 
بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية انتقال مقر اللجنة 
الخليجية للدراجات من مملكة 

البحرين إلى الرياض، كما اعتمد 
المكتب التنفيذي ترشيح رئيس 

االتحاد السعودي للدراجات 
الهوائية عبدهللا بن علي الوثالن 

رئيسا للجنة، وإلحاقا بذلك 
سيعقد خالل الفترة من 23-

24 نوفمبر الحالي اجتماعا آخر 
في المنطقة الشرقية من أجل 

اعتماد االجتماع التنظيمي والفني 

بالنسبة للدراجة التنظيمية وتهيئة 
كل االحتياجات والمتطلبات لنقل 
مقر اللجنة والتسليم واالستالم 

بحضور مندوب الرياضة في األمانة 
العامة لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

 طاقم إمارتي يقود الهالل وبوهانج
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كّرم األمير بدر بن محمد بن 
جلوي محافظ األحساء، مكتب 

وزارة الرياضة بالمحافظة خالل 
حفل التكريم الذي أقامه التجمع 

الصحي للداعمين والمتطوعين في 
مراكز لقاحات كورونا في األحساء، 

حيث تسلم األستاذ عبداللطيف 

أحمد العرادي مدير المكتب درع 
التكريم من سمو المحافظ، 

بمناسبة مساهمة الوزارة في 
إنجاح أعمال مراكز اللقاح من خالل 
منحهم الصالة الرياضية المغلقة 

بمدينة األمير عبدهللا بن جلوي 
الرياضية لعدة أشهر، وكذلك 

التنسيق المباشر مع الجهات 
ذات العالقة منذ بداية الجائحة 

فيما يخص األندية الرياضية 
واالحترازات المتخذة والصاالت 

الرياضية والمالعب، ما كان له األثر 
اإليجابي في الحملة على مستوى 

المحافظة.

تكريم  في  
الشقيق

كرم رئيس مركز الشقيق أكرم آل 
سالم المشاركين من اإلعالميين 
والمتطوعين في الفعاليات التي 

نظمتها وزارة الرياضة مؤخرا، 
وشارك فيها عددا من الجهات 

الحكومية واألهلية والتي أقيمت في 
الكورنيش الشمالي على شاطىء 

البحر.

وقدم ال سالم شكره لجميع 
المشاركين والمساهمين في نجاح 
الفعاليات التي أقيمت وكان الدافع 

المشترك قدرة مركز الشقيق 
الخروج بالمظهر الالئق لمثل هذه 

التظاهرات .

تكريم مكتب األحساء
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نجح اإلتحاد السعودي 
للجمباز برئاسة  عبداالله 

ابوالريش بالتعاون مع االتحاد 
المصري برئاسة إيهاب أمين 

ضمن بروتوكول تعاون بين 
االتحادين فى إقامة  أول بطولة 
جمباز فني انسات فى المملكة.

 وتعد هذه هي المرة األولى 
التي يدرج االتحاد السعودي 
الجمباز الفني أنسات ضمن 

فروعه ويتم تنظيم بطولة 
خاصة لها.

 وأرسل االتحاد المصري  
مجموعة عمل  من 6 أفراد 

بقيادة لمياء على عبد الرحمن 
عضو  مجلس اإلدارة وعال 

على عبد الحليم الحكم الدولي 
وسعاد أحمد الحكم الدولي  

وأميرة شرف وسلمي السعيد 
ورودينا طارق دياب  للمشاركة 

مع االتحاد السعودي فى تنظيم 
الحدث الرياضي ألول مرة ، 

وحققت البطولة نجاحا كبيرا 
على  جميع المستويات سواء 

التنظيمي او الفني آو التحكيمي 
آو اإلداري.  يأتي هذا فى إطار 

التعاون المثمر بين االتحادين 
السعودي والمصري ضمن 

بروتوكول تعاون بين االتحادين 
إلقامة اول بطولة جمباز فني 

أنسات فى المملكة.

  ووقع االتحادان السعودي 
والمصري بروتوكول تعاون 

لالهتمام بالتدريب والتحكيم 
ونشر رياضة الجمباز فى 
المملكة عن طريق امداد 

المملكة بالمدربات والمدربين 
لعمل قاعدة للعبة وتنظيم 

دورات  تدريبة خاصة للمدربين 
والمدربات بالمملكة.

 وقال راكان الفهيد المدير 
التنفيذي التحاد الجمباز 

السعودي أن التعاون مع 
االتحاد المصري توجه نسعي 

لتعزيزه في الفترة القادمة 
بالتنسيق مع اللجنة األولمبية 

العربية السعودية.

 وأكد الفهيد أن الهدف 
الرئيس لتفعيل مثل هذه 

الشراكات يركز وبشكل كامل 
على تحقيق األهداف العليا 

للقطاع الرياضي بقيادة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية.

وأشاد المدير التنفيذي 
لالتحاد السعودي بالتعاون 

المثمر مع نظيره المصري فى 
تنظيم اول بطولة للجمباز الفني 

انسات وهو ما كان له مردود 
كبير على نجاح البطولة 

يذكر أن راكان الفهيد المدير 
التنفيذي لالتحاد السعودي 

للجمباز قد شارك موخرا فى 
كونجرس االتحاد اآلسيوي للعبة 
في العاصمة األوزبكية طشقند 
وقدم رؤية المملكة خالل الفترة 

المقبلة فى النهوض برياضة 
الجمباز.

بروتوكول تعاون سعودي مصري في جمباز اآلنسات
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نظم االتحاد السعودي للرماية بالتعاون 
مع معهد إعداد القادة دورتي الحكام 

والمدربين للرماية العملية )اآلبسك( 
بمشاركة 40 متدربًا ومتدربة كأول دورة 

حكام ومدربين تقام في رياضة الرماية 
العملية، وذلك بمدينة تدريب األمن العام 

بالرياض. وأوضح صاحب السمو األمير 
سعود بن خالد بن عبدهللا رئيس االتحاد 

السعودي للرماية، أن الدورة جاءت  ضمن 

روزنامة برامج دورات االتحاد التدريبية 
واإلعدادية للموسم الرياضي 2021 بهدف 

تأسيس جيل من أبناء وبنات وطننا الغالي، 
مشيرًا إلى أنه تم استقطاب المحاضرين 

المعتمدين والمتخصصين من منظمة 
الرماية العملية الدولية لتولي جوانب 

اإلعداد الفني وإلقاء المحاضرات والتعريف 
بكل جوانب األمن والسالمة لهذه الرياضة 

العريقة .

اختتم االتحاد السعودي 
للريشة الطائرة البرنامج التدريبي 

)دورة الحكام المستجدين لرياضة 
الريشة الطائرة( التي أقيمت 

بالتعاون مع معهد إعداد القادة 
بالرياض لمدة خمسة أيام 

بمشاركة ١٩ متدربًا ومتدربة.

واستهدفت الدورة -التي حاضر 
بها عضو لجنة حكام االتحاد 

السعودي للريشة الطائرة محمد 
باسودان- التعرف على كيفية 

فحص سرعة الريشة وأسس 
إدارة منافسات اللعب الفردي 
والزوجي واحتساب النقاط بها 

وآلية تبديل نصفي الملعب

وأبرز األخطاء القانونية 
الشائعة في المباريات، إضافة 

للتعرف على الملعب وتجهيزاته 
القانونية وتقديم توصيات ونصائح 

للحكام الرئيسين بالمباريات.

يذكر أن الدورة تُعد من أهم 
الدورات التي يسعى من خاللها 

االتحاد لتأهيل الحكام الوطنيين 
إلدارة منافسات الريشة الطائرة 

بامتياز واحترافية عالية وفقًا 
للقانون الدولي للعبة وصقل 
خبراتهم من خالل تحكيمهم 
وإدارتهم للبطوالت المحلية 

وترشيح النخبة منهم للمشاركة 
في إدارة وتحكيم البطوالت 

الدولية.

كما اختتم االتحاد  البرنامج 
التدريبي الدورة التمهيدية لمدربي 

الريشة الطائرة التي أقيمت 
بالتعاون مع معهد إعداد القادة 

بالرياض لمدة خمسة أيام 
بمشاركة ٢٤ متدرب ومتدربة من 

معلمي ومعلمات التربية البدنية، 

وقد استهدفت الدورة التي حاضر 
بها مدرب المنتخب السعودي 

للريشة الطائرة عمار عوض عدة 
أهداف : إتاحة الفرصة للمهتمين 
برياضة الريشة الطائرة لالنخراط 

في مجال التدريب وإعداد كوادر 
وطنية قادرة على تدريب المهارات 

األساسية لالعبين باإلضافة 
لتأسيس كوكبة من المتدربين 

على منهاج حديث ومتطور للعبة 
الريشة الطائرة وإتقان المهارات 
الحركية األساسية بشكل صحيح 

من أجل تعليمها لممارسي 
اللعبة جاء ذلك بجانب التعريف 
بعالقة المدرب بالقانون وإعداد 

المدربين للدورات الدولية وزيادة 
عدد المدربين الوطنيين وتوفير 

فرص عمل مع االندية ونشر 
لعبة الريشة الطائرة بين أفراد 

المجتمع .

43 متدربا وحكما في دورتي الريشة الطائرة 

الرماية  
تؤهل  

40 حكما  
ومدربا 
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وقع االتحاد السعودي 
لكرة السلة، في الرياض 

اتفاقية تعاون مع األولمبياد 
الخاص بهدف تفعيل الشراكة 

المجتمعية وإيجاد مجموعة 
من المبادرات التي من شأنها 

دمج األشخاص من ذوي 
اإلعاقة الفكرية والنمائية 

بالمجتمع وزيادة قاعدة 
الممارسين لكرة السلة من 

 هذه الفئة.
وقع االتفاقية رئيس اتحاد 
كرة السلة الدكتور غسان 

طاشكندي مع رئيس مجلس 
إدارة األولمبياد الخاص 
الدكتورة مها بنت أحمد 

الجفالي, حيث اطلع طاشكندي 
عقب التوقيع على مجموعة 

من الفعاليات والبرامج 
التي ينظمها األولمبياد 

الخاص إضافة إلى التعرف 
على مجموعة من الالعبين 

و الالعبات من هذه الفئة 
ومشاهدتهم وهم يمارسون 

بعض التدريبات في كرة السلة.

اختتمت أول دورة حكام بلياردو للسيدات 
في السعودية، بمشاركة 25 حكمة مستجدة 

في مختلف مناطق المملكة ، والتي نظمها 
اتحاد اللعبة بالتعاون مع معهد إعداد القادة 

في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
في الرياض. وحاضر نواف عيادة، الحكم 
الدولي، في المحاضرة التي سلطت على 

القوانين الخاصة باللعبة خالل فترة الدورة. 
وأشاد عيادة بالتفاعل الكبير من الحكمات 

المستجدات في اللعبة من خالل االنضباطية 
الكبيرة طوال فترة الدورة. وكّرم االتحاد 

السعودي للعبة جميع الحكمات المشاركات 
في الدورة، وقدم لهن شهادات اعتماد 

دخولهن مجال التحكيم.

شراكة بين السلة واألولمبياد الخاص

25 مستجدة  في دورة حكام البلياردو
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في بطولة حائل للشطرنج 
تتويج الجوهرة وصالحات  

بلقبي السيدات والرجال 

توج الوكيل المساعد بإمارة 
منطقة حائل للشئون التنموية 

صالح المطيري في الصالة 
الرياضية بمدينة األمير عبدالعزيز 

بن مساعد الرياضية بحائل، 
أبطال بطولة حائل للشطرنج 

2021 بنسختها الثانية، بمشاركة 
قرابة 100 العبا والعبة يمثلون 6 

دول، بحضور مدير مكتب وزارة 
الرياضة بمنطقة حائل أحمد 

روزي. وحسمت الالعبة السعودية 
الجوهرة الحسن المركز األول في 

بطولة السيدات برصيد 7 نقاط، 
وجاءت الالعبة أفنان القبيشي في 

المركز الثاني وحلت الالعبة ريماز 
البليهي بالمركز الثالث. وتمّكن 

الالعب األردني محمد صالحات من 
تحقيق المركز األول في بطولة 
الرجال، وحل الالعب السعودي 
أحمد الرحيلي في المركز الثاني، 

بينما جاء الالعب المصري أحمد 
خيرات بالمركز الثالث. ونوه رئيس 

مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للشطرنج عبدهللا بن سالم 

الوحشي بدعم صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل وزير الرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية العربية السعودية 

لقطاع للرياضة بشكل عام 
واالتحادات الرياضية السيما اتحاد 
الشطرنج ولهذه البطولة بشكل 

خاص مما أسهم في نجاحها.

دورة سباحة بمعهد إعداد القادة 
أقيمت في قاعة مسبح وزارة الرياضة بمجمع األمير فيصل بن 

فهد األولمبي بالرياض دورة الحكام المستجدين للسباحة التي نظمها 
معهد إعداد القادة بالتعاون مع االتحاد السعودي للسباحة بحضور 25 

مشاركًا واستمرت خمسة أيام.

وحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام في االتحاد السعودي للسباحة 
الحكم الدولي محمد العمري، وهدفت إلى زيادة عدد الحكام في رياضة 

السباحة لقيادة البطوالت والنشاط الرياضي ورفع مستوى األداء 
وتكثيف وجود الحكام المحليين في جميع مناطق المملكة.

مباراة استعراضية 
في سلة الكراسي

نّظمت اللجنة 
المجتمعية في االتحاد 
السعودي لكرة السلة 

مباراة استعراضية 
للمنتخب السعودي لكرة 

السلة على الكراسي 
المتحركة والالعبين 

القدامى، بين مباراتي الهالل 
وأبها والنصر والفتح ضمن 

مباريات الدوري الممتاز 
لكرة السلة.

وقدم رئيس االتحاد 
السعودي لكرة السلة 

الدكتور غسان طاشكندي 
شكره وتقديره لرئيس 

اللجنة محمد آل زين 
وأعضاء اللجنة على هذه 

المبادرة، بوصفها مشاركة 
مجتمعية، شارك فيها 

العبو الكراسي المتحركة، 
مثمنًا دعم وحضور رئيس 

االتحاد السابق عبدالرحمن 
المسعد.

يذكر أن اللجنة 
المجتمعية في االتحاد 
السعودي لكرة السلة 

نفذت العديد من الفعاليات 
والبرامج المجتمعية خالل 

الفترة السابقة، والتي كانت 
لها أثر إيجابي وتفاعل كبير 

من المشاركين.
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حقق السائق السعودي يزيد الراجحي بطولة 
كأس العالم للراليات الصحراوية الباها، ليكون أول 

سعودي ُيحقق اللقب.

ونشر الراجحي عبر حسابه في “تويتر” مقطع 
فيديو له أثناء االحتفال بالتتويج قائًلا: “الحمد لله 
أبشركم، فزت بكأس العالم للراليات الصحراوية 

الباها، في أعلى فئة T 1 بعد موسم حافل 
بالمغامرات، وبذلك أكون أول سعودي يحصد 

اللقب”.

وحقق الراجحي اللقب بعد أن تفوق في سباق 

باها بورتا ليغري مسافة 500 متر بالجولة التاسعة 
واألخيرة في كأس العالم لـ الكروس كانتري.

جديٌر بالذكر أن يزيد فاز أيضًا بلقب كأس أوروبا 
لراليات الباها. لينضم إلى سعوديين آخرين أحرزوا 
ألقاب فئاتهم: ياسر بن سعيدان بطل فئة “تي 3” 

للمركبات الصحراوية الخفيفة في 2013، وبطل “تي 
2” للسيارات من اإلنتاج التجاري الواسع في 2017، 

وأحمد الشقاوي بطل “تي 2” في 2018، ودانيا عقيل 
بطلة “تي3” في 2021.

الراجحي  بطال لكأس العالم 
للراليات الصحراوية 
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مشاركة سائقة الراليات 
السعودية ريما الجفالي  

في بطولة الفورموال 3 
التي أقيمت على حلبة 

سيلفرستون البريطانية 
واحتاللها للمركز الرابع 

دليل على تتمتع به 
المرأة لسعودية من 
مهارة وهمة وإصرار 

على المنافسة 
والتحدي وعلى 

ماتحظى به من 
دعم وتمكين 

من القيادة 
السعودية 
ضمن رؤية 

 2030
وهو 

ما أسهم في تسجيل 
حضورها الالفت في العديد 

من البطوالت المحلية 
والعالمية .

وفي هذا التقرير  
نستعرض سجل إنجازات 

المرأة السعودية في 
حلبات السباق العالمية 

والمحلية ، وأبرز 
السائقات الالتي 

سطرن أسماءهن 
بمداد من نور.

 ريما الجفالي 

بداية ريما الجفالي في 
حلبات سباق السيارات 

كانت بمشاركتها في بطولة 
كأس TRD 86 التي أقيمت 
على حلبة مرسى ياس في 

العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، 
حيث احتلت المركز الثاني عن 

الفئة الفضية، وجاء ترتيبها 
في الترتيب العام في المركز 

الرابع، بعدها انتقلت إلى 
المملكة المتحدة للمشاركة 

في بطولة F4 البريطانية 
في العام 2019، ثم كانت لها 

مشاركة على  مستوى فورمال 
4 للهواه بداية عام 2021 

لتصعد بعدها الى المشاركة 
في بطولة فورمال 3 وبذلك 

تصبح أول سائقة سعودية 
محترفة تشارك في بطوالت 
الفورمال الشهيرة لسباقات 

السيارات.

محليا شاركت الجفالي 
في سباق الدرعية للسيارات 

الكهربائية عام 2020-2019. 
لتصبح السائقة األولى التي 

بطالت سعوديات  يكسرن إحتكار  الرجال لسباقات السيارات

 مشاركات رائعة .. وأرقام مطمئنة 
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تشارك في منافسة دولية في 
السعودية.

دانيا عقيل 

في باكورة مشاركتها 
في عالم الراليات حققت 
السعودية دانيا العقيل 

كأس المركز األول في رالي 
الشرقية كروس كانتري، 

ضمن جوالت كأس العالم 
للراليات الصحراوية للعام 

2021 تحت إشراف االتحادين 
الدولي والسعودي للسيارات

لتكون أّول سائقة تشارك 
في جولة عالمية للراليات 

الصحراوية،كما أنها باإلضافة 
لذلك هي أول سعودية 

تحصل على رخصة سباق 
الدارجات النارية.

وتتطلع دانيا 
عقيل لخوض 

غمار رالي 
داكار العالمي 

لعالمي في 
نسخته 

القادمة عام 
2022، بدعم 

االتحاد 
السعودي 
للسيارات 
والدراجات 

النارية.

مشاعل 
العبيدان 

تعد 
مشاعل 
العبيدان 

أول 
سعودية 

تنال رخصة 
السيارات 

النارية 
الترابية 

MX وسجلت أول مشاركة 
محلية لها ضمن الجولة 

الثالثة من “رالي باها الشرقية 
تويوتا الدولي”  واحتلت المركز 

الخامس من السباق .

وأسست مشاعل 
العبيدان مع دانيا العقيل 
فريق “شيرو” 

وهو أول 
فريق نسائي 

سعودي 
يشارك 

في رالي 
داكار 
بعد 

تلقي  
دعوة 

االتحاد السعودي للمشاركة من 
في رالي داكار لمدة 12 يومًا 
للتعرف على المتسابقين.

 أسيل الحمد 

 المهندسة أسيل الحمد 
هي أول امرأة سعودية يتم 
تعيينها كعضو في مجلس 

إدارة االتحاد السعودي 
للسيارات .والدراجات النارية. 

وعضو اللجنة النسائية 
لرياضة السيارات 

باالتحاد الدولي 
للسيارات ، 
وكما تعد 

اول 
أيضا 
أول 
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سعودية تقود سيارة 
الفورموال 1 خالل حضورها 

فعاليات الجولة الثامنة 
من بطولة العالم لسباق 

الفورموال1 قبل سباق جائزة 
فرنسا الكبرى على حلبة 

لوكاستوليه .

حاصلة على الجائزة الوطنية 
لقيادة السيارات تقديرًا 

لجهودها في تعليم النساء 
السعوديات القيادة. 

أمجاد العمري

تمكنت أمجاد العمري من 
انتزاع المركز األول في سباق 

سيارات كارتينغ النسائي األول 
من نوعه في السعودية، على 

حلبة “إن تن سو” في جدة.

كما أنها حققت المركز األول 
لفئة السيدات في السباقات 
المحلية، لبطولة سباق كسر 

 Time ” الزمن، السعودية
Attack “في العاصمة الرياض،

وشاركت العمري في 
صناعة أول سيارة سعودية 
من أجل مسابقة “فورموال 

ستيودنت” في عام 2017 ضمن 
فريق مكون من طالب كلية 

الهندسة في جامعة الفيصل.

ياسمين مدني

ضمن بطولة SWS العالمية 
حلت السائقة ياسمين مدني 

في المركز األول لبطولة 
SWS-SPRINT للسيدات، والتي 

 FunXtreme تنظمها حلبة
للكارتينج في ميدان ديراب 

لسباقات السيارات 
والدراجات النارية في الرياض 

والتي أقيمت تحت اشراف 
االتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية.
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حظيت بطولة كأس العرب 
للسيدات التي نظمها. االتحاد 

العربي بإشادة كبيرة من قيادات 
رياضية. عربية، حيث أعربن عن 

سعادتهن البالغة بنجاح. الحدث 

الكروي النسائي، الذي أختتمت 
منافساته بتتويج منتخب االردن 

بعدما. أحيا الحدث مجددًا كرة 
القدم النسائية في. العالم 

العربي.

نجاح بأعلى المقاييس 

 وقالت الشيخة نعيمة األحمد 
الجابر. الصباح رئيس لجنة 

رياضة المرأة في دولة. الكويت: 

قيادات نسائية  يشدن  بمنافسات كأس العرب للسيدات

”االتحاد العربي” كسب 
التحدي 
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إن “االتحاد العربي لكرة القدم 
نجح. في تنظيم بطولة وفق أعلى 

المقاييس بوجود. كافة الكوادر 
العاملة أصحاب الخبرات في 

تنظيم. مسابقات كرة القدم”، 
مضيفًة: “أدرك جيدًا التحديات. 

الكثيرة التي تواجه رياضة المرأة 
بشكل عام. وكرة القدم النسائية 
على وجه الخصوص، وبالرغم. من 
هذا نجد مؤسسات عربية تسعى 
بحق. لتوفير الدعم والرعاية لهذه 

الرياضة، فنحن بدورنا. في الكويت 
نساعد كل نشاط يدعم المرأة. 

العربية ونقف بجانب االتحاد 
العربي لكرة القدم. في مساعيه 

لتطوير كرة القدم النسائية 
العربية”.

اهتمام كبير

من جهتها، أعربت الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز. آل خليفة 

نائب رئيس اتحاد اللجان الوطنية. 
العربية رئيس اللجنة التنظيمية 
لرياضة المرأة في. دول مجلس 
التعاون الخليجي، عن سعادتها 
الكبيرة. “إلقامة االتحاد العربي 

لكرة القدم بطولة كأس. العرب 
للسيدات”، وقالت: “أتقدم بالشكر 

الجزيل لصاحب. السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. 

رئيس االتحاد العربي لكرة القدم، 
وأثمن اهتمامه. برياضة المرأة 

وكرة القدم النسائية بشكل 
خاص.

عذرا على الغياب

من جهتها، قالت أمل بوشالخ 
عضو االتحاد اإلماراتي لكرة 

القدم: إن “بطولة كأس العرب. 
للسيدات من أهم البطوالت 

التي تنتظرها كل. امرأة عربية، 
ولألسف دول الخليج لم يحالفها. 
الحظ بالمشاركة بسبب الظروف 

والتحديات، منها تصفيات. آسيا 
بجانب الظروف الصحية نتيجة 

جائحة كورونا. إال أن اإلمارات وعددا 

من دول الخليج شاركوا. بوجود 
حكمات دوليات ضمن الكوادر 

التحكيمية للبطولة”.

بطولة مهمة جدا

بينما قالت سليمة سواكري 
وزيرة الرياضة كاتبة. الدولة 

المكلفة برياضة النخبة في الجزائر: 
إن “كأس. العرب للسيدات 

من أهم البطوالت التي يجب. 

تجنيدها على األجندة العربية لدعم 
مسابقات كرة. القدم النسائية”، 

وأضافت: “الجزائر من الدول 
التي. تحرص دومًا على أن تتواجد 
في أي محفل عربي. ونشجع كل 
المنتخبات والالعبات والمدربات 

والحكمات في. هذه البطولة.
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وافقت وزارة الرياضة بناء على 
موافقة الجهات المعنية بمتابعة 
مستجدات فيروس كورونا، على  

رفع الطاقة االستيعابية للحضور 
الجماهيري إلى %100 في مباريات 
الدور ربع النهائي  ونصف النهائي 
من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق 

غرب القارة، والتي استضافتها 

المملكة في  16 أكتوبر  الماضي 
بالعاصمة الرياض.

واقتصر الحضور الجماهيري 
لتلك المباريات على الجماهير 

الرياضية )فوق 12 عامًا( والذين 
أكملوا الحصول على )جرعتين( من 

لقاح كورونا المعتمد من وزارة 

الصحة، وفقًا لما يظهر في حالة 
المشجع على تطبيق “توكلنا”، 

مع التزام كافة الجماهير بتطبيق 
اإلجراءات االحترازية، وقامت  

الجهات المعنية بمتابعة تطبيق 
ذلك واتخاذ الالزم منعا ألي 

مخالفات، وحفاظًا على سالمة 
الجميع.

يمكن لألطفال دون سن 12 عام 
اآلن حضور كافة الفعاليات الرياضية 
التي ستحدث خالل الموسم الرياضي 

السعودي 2022/2021، وهذا بعد أن 
قامت وزارة الرياضة  باإلعالن عن إتاحة 
وجود األطفال الذين لم يصدر قرار على 

تحصينهم حتى اآلن داخل المالعب 
السعودية، لكن بوجود شرط أن يكون 

المرافق  حاصل على شهادة التحصين 
كاملة وتم التأكيد عليها داخل تطبيق 

توكلنا، ويمكنك اآلن التعرف على 
اإلجراءات االحترازية التي يجب أن يلتزم 
بها األطفال قبل دخولهم إلى المالعب 

المفتوحة والمغلقة وفي أي منطقة تقع 
داخل الفاعلية.

رفع الطاقة االستيعابية للحضور 
الجماهيري إلى 100%

التحصين الكامل يعيد األطفال للمدرجات 
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أكد صاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن بندر بن سلطان 

رئيس االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكترونية أهمية دور هذه األلعاب 

في المنافسة بالسوق العالمي 
وتطويره .

وأكد سموه خالل زيارته 
لمهرجان “RUSH” إحدى فعاليات 
موسم الرياض 2021 ، أن اإلقبال 

على المهرجان يعكس مدى الطلب 
الكبير على األلعاب والرياضات 

اإللكترونية في المملكة، وقدوم 
جولة الرياضات اإللكترونية 

العالمية للمملكة عبر االتحاد 
العالمي للرياضات اإللكترونية جذب 
معه أفضل المنافسين في رياضة 

ببجي “PUBG” اإللكترونية، مما 
يدل على مدى نضج وقوة مجتمع 
وسوق الرياضات اإللكترونية في 
المملكة، وقدرتها على أن تصبح 

في قادم األيام واجهة العالم 

للرياضات اإللكترونية.

ووجه األمير فيصل بن بندر 
رسالته للمبتدئين والهواة في 

مجال الرياضة اإللكترونية بأن ما 
يمارسونه من هوايات وشغف 

باأللعاب والرياضات يمكن 
استثماره لخلق فرص حقيقية 

ومسيرة مهنية رياضية ناجحة في 
هذا المجال، مشددًا على أهمية 

الممارسة السليمة، ليكون النجاح 
حليفهم في البطوالت العالمية 

والمحلية.

مفاهيم جديدة 

وأكد سمو رئيس االتحاد 
السعودي للرياضات اإللكترونية 

أهمية الدور الذي تؤديه الفعاليات 
المنظمة، من خالل جمعها العديد 

من هواة األلعاب المحترفين 
والشغوفين بالرياضات 

اإللكترونية.

 ”RUSH“ ويؤسس مهرجان
لمفاهيم جديدة في صناعة 

المهرجانات والمعارض العالمية، 
وتنظيمها بصورة ترفيهية متميزة، 

وتلبية شغف وهواية شريحة 
مجتمعية واسعة، إضافة إلى 

منح المهتمين فرصة الوصول 
إلى أحدث التقنيات في مجال 

األلعاب اإللكترونية، وفًقا ألهداف 
والتزامات موسم الرياض في 

تنظيم الفعاليات ذات االهتمام 
الواسع، وتوفير تجارب فريدة وغير 

ا. ا وعالميًّ مسبوقة إقليميًّ

ويتميز مهرجان “RUSH” بإتاحة 
الوصول إلى أحدث التقنيات 
العالمية في مجال األلعاب 

اإللكترونية وألعاب الفيديو، مما 
يلبي حاجة شريحة كبيرة من 

المجتمع، إضافًة إلى منح الزوار 
فرصة لقاء أشهر الالعبين على 

المستويين المحلي والدولي.

خالل زيارته لمهرجان “RUSH” .. فيصل بن بندر :

السوق  السعودي سيصبح واجهة 
العالم للرياضات اإللكترونية
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أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( عن طرح الدفعة األخيرة 

من تذاكر مباريات كأس العرب في 
قطر 2021 ووفق أسبقية الشراء.

وستشهد أول أيام البطولة 
التي ستنطلق في 30 نوفمبر 

الحالي افتتاح ملعبين من مالعب 
مونديال 2022 وهما استاد البيت 

واستاد رأس أبو عبود، وذلك عقب 
اإلعالن عن جاهزية استاد الثمامة، 

سادس استادات المونديال 
اكتمااًل.

وستستمتع الجماهير 
بمشاهدة تلك الصروح المعمارية 

المبتكرة عن كثب ومتابعة 
منتخباتها وهي تتنافس على 

التتويج بلقب أول بطولة تجمع 
كافة المنتخبات العربية تحت 

مظلة الفيفا.

وستتاح التذاكر في مرحلة 
مبيعات اللحظة األخيرة وفق 

أسبقية الشراء، وسيجري التأكيد 
عليها فور سداد ثمنها، وال تزال 

تذاكر جميع المباريات متاحة، بما 
فيها تذاكر مباراة االفتتاح في 

30 نوفمبر في استاد البيت الذي 
سيشهد لقاء قطر والبحرين، 

وتذاكر مباراة اإلمارات وسوريا في 
استاد راس أبو عبود في أول أيام 

البطولة.

كما تتوافر مجموعة من التذاكر 
منخفضة األسعار، إذ تبلغ تكلفة 

تذكرة الفئة الرابعة 25 ريااًل قطريا 
وذلك بصورة حصرية للمقيمين 

في قطر، لجميع المباريات 
باستثناء مباراتي نصف النهائي 

والمباراة النهائية.

وسيتمكن المشجعون من 
حضور أكثر من مباراة في اليوم 

الواحد بفضل الطبيعة المتقاربة 
المسافات للبطولة، وإمكانية 

التنقل بين المالعب عبر شبكة 
النقل المتطورة التي تربط بينها، 

االفتتاح في 30 نوفمبر في استاد البيت

طرح الدفعة األخيرة من تذاكر كأس العرب 2021
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كالمترو ووسائل النقل العامة، 
واالستمتاع بلمحة عما ينتظرهم 

في مونديال قطر 2022.

وبحسب االتحاد الدولي لكرة 
القدم، فإنه يمكن شراء التذاكر من 

مركز البيع الخاص باالتحاد الدولي 
لكرة القدم بمركز الدوحة للمعارض 

)محطة مترو القصار( بداية من 
منتصف نوفمبر، وتعتبر شركة 

فيزا هي الشريك الرسمي لالتحاد 
الدولي لكرة القدم لخدمات الدفع، 

وهي طريقة الدفع المفضلة 
لشراء تذاكر كأس العرب فيفا 

قطر 2021.

وأشار االتحاد الدولي لكرة القدم 
إلى أنه تم إطالق بطاقة المشجع 

وهي بطاقة تعريفية ذكية مصممة 
لتزويد المشجعين في قطر بتجربة 

رائعة، وستكون إلزامية لكل من 
يحمل تذكرة لحضور مباريات كأس 

العرب إذ ستكون أداة لتحديد 

الهوية، وتتيح الدخول إلى استادات 
البطولة مصحوبة بتذكرة صالحة.

كما يمكن للمشجعين 
الوافدين من الخارج استخدام 

بطاقة المشجع للدخول إلى 
دولة قطر عدة مرات، بشرط أن 

يحملوا جواز سفر ساري المفعول 
ومعترفا به من السلطات 

القطرية، وستوفر بطاقة المشجع 
لحاملها إمكانية االستفادة 

من عدد من الخدمات والمزايا 
المتعلقة بالنقل والسياحة 

وغيرهما.

ويجب على الجماهير التقدم 
بطلب الحصول على بطاقة 

المشجع مباشرة بعد حجز التذكرة 
وتسلم رقم تسجيلها على البريد 
اإللكتروني، ويمكن تقديم طلبات 

الحصول على بطاقة المشجع عبر 
اإلنترنت.

وبحسب الفيفا فإن الجهات 
المعنية في دولة قطر هي من 

تتولى عملية إصدار جميع بطاقات 
المشجعين، وال يعتبر االتحاد 

الدولي لكرة القدم مسؤواًل عن 
طلباتها أو إصدارها أو استخدامها.

وفي ضوء التدابير االحترازية 
للوقاية من فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد - 19(، ووفق 
اإلجراءات المطبقة سلفًا خالل 

كأس العالم لألندية 2020، 
والتصفيات المؤهلة لكأس العرب 

في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد 
المستضيف كافة اإلجراءات 

الوقائية لضمان صحة وسالمة 
كافة المشاركين في المنافسات، 

وعلى كافة الحضور االلتزام 
بإرشادات السفر الصادرة عن 

السلطات القطرية وتوجيهات 
وزارة الصحة العامة.
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ثينا عن كيفية دخولك  بدايًة، حدِّ
مجال كرة القدم النسائية؟

بعد تعرُّضي إلصابة في الفخذ 
والعمود الفقري قبل أعوام، تولَّد 

لدي شغٌف كبير بالرياضة، حيث بدأت 
رحلًة طويلة مع العالج الطبيعي، 

إلى جانب ممارسة الرياضة لتقوية 
عضالتي، األمر الذي جعلني أميل 

ص في مجال التربية البدنية،  للتخصُّ
ص،  هت إلى دراسة التخصُّ وفعًلا توجَّ

وزاد تعلُّقي به بعد مرافقتي زميالت 
أخريات شغوفات بالمجال، وعضوات 

هيئة تدريس محترفات، وتأثرت 
كثيًرا بالمجال الرياضي عامًة، وكرة 

القدم بشكل خاص، وأصبح من أبرز 
اهتماماتي.

 
ِ

 كيف تصفين تجربة دراستك
ص التربية البدنية، خاصًة أنه يعدُّ  تخصُّ

جديًدا في الجامعات السعودية؟

بالنسبة إلى جامعتي جامعة جدة، 
تتميز عضوات هيئة التدريس فيها 

بأنهن على قدر كبير من الكفاءة، 
ا، إضافة إلى تدريسهن  ا وأكاديميًّ لياقيًّ

المنهج وتقديمهن التدريب بجودة 
عالية، وحرصهن الشديد على تعليمنا، 

وزرع حب الرياضة في نفوسنا.

َحت جميع األبواب أمام 
ِ
اليوم ُفت

النساء لدخول المجال الرياضي في 
 تحكيم كرة 

ِ
السعودية، لماذا اخترت

القدم تحديًدا؟

الدعم الكبير الذي يقدمه االتحاد 
السعودي لكرة القدم للسيدات أثَّر في 

توجهي نحو التحكيم في هذه اللعبة، 
فهذا االتحاد من أوائل االتحادات 

الرياضية التي فتحت أبوابها للنساء، 
سواًء في التحكيم، أو التدريب، 

وأسهم في تبني المواهب النسائية 
وصقلها عبر التحفيز والعطاء 

الدائمين.

أعداد النساء الالتي يخضن مجال 
التحكيم قليلة مقارنة بأعداد العبات 

كرة القدم، لماذا في رأيك؟

تجربة التحكيم من أمتع التجارب 
مت أكثر  التي خضتها، وسبق أن حكَّ

من خمس مباريات في جدة، لكن 
مة  بسبب قلة عدد المباريات المنظَّ

لكرة القدم النسائية ال تتاح لنا فرص 
ممارسة التحكيم بشكل أكبر، لذا 

أتمنى أن تكون هناك فرٌص أكبر حتى 
ر موهبتنا وقدرتنا في المجال.

ِ
نُظه

 لتدخلي مجال 
ِ

 ودعمك
ِ

زك َمن حفَّ
التحكيم النسائي وتستمري فيه؟

عضوات هيئة التدريس في 
صي الجامعي كنَّ من أوائل  تخصُّ
الداعمين لي في المجال الرياضي 

بشكل عام، وكرة القدم خاصًة، أما 
الداعم األكبر لي في مجال التحكيم، 

فهي الدكتورة نسرين آرمانزاي، التي 
أشكرها جزيل الشكر على كل ما 

قدمته لي.

 صعوبات من ناحية 
ِ

هل واجهتك
 في 

ِ
صك التقبُّل االجتماعي لتخصُّ

مجال التحكيم؟

نعم، واجهت بعض الصعوبات 
التي تتعلق بتقبُّل المجتمع لمجال 

كرة القدم النسائية، لكن حب المجال، 
والشغف به، والطموح للوصول إلى 

أهدافي، جعلتني أتغلب على جميع 
تلك العقبات.

شخصياٌت ترين أنها قائدة 
الخطوات الثابتة في مجال الرياضة 

النسائية؟

أضواء العريفي، عضو مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية العربية 

السعودية وعضو االتحاد السعودي 
ها من أهم القادة  لكرة القدم، أعدُّ
في مجال الرياضة النسائية، وهي 

شخصية ملهمة لي ولكثير من 

وصفت تجربة التحكيم بالممتعة .. أمجاد الغامدي :

الشغف سبب  نجاحي 
لم تقف إصابتها في الفخذ والعمود الفقري أمام تحقيق أحالمها وطموحاتها، بل جاءت بمنزلة 

البداية للوصول إلى أهدافها، حيث حوَّلت رحلة عالجها إلى شغف في ممارسة الرياضة.

عزَّزت شغفها بالدراسة األكاديمية في تخصُّص التربية البدنية، وواصلت جهودها إلى أن أصبحت 
حكَم كرة قدم معتمًدا على الرغم من صغر سنها.

برز اسمها في الدوري النسائي السعودي األول، وتطمح حاليًّا إلى أن تصبح حكًما دوليًّا معتمًدا.

أمجاد الغامدي،تحدثت عن بداياتها في مجال التحكيم، والصعوبات التي واجهتها، وأهدافها 
المستقبلية.
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السيدات في الوسط الرياضي.

 في الوسط 
ِ

من خالل وجودك
الرياضي النسائي، كيف تصفين 

المشهد، هل تمتلك الالعبات 
السعوديات مهارات وقدرات فائقة 

ا؟ لهن للمنافسة عالميًّ تخوِّ

هناك شغف كبير، وحماس هائل 
لديهن جميًعا لتقديم أنفسهن، 

وهذا ال يخفى على أي أحد، لكن نظًرا 
لحداثة الرياضة في الوسط النسائي 

السعودي، وعدم توفر المالعب 
التدريبية لالعباتنا، ما زالت ُفرص 
إظهارهن حجم مواهبهن الكبيرة 

قليلة نوًعا ما، وعلى الرغم من ذلك 
ع لهن مستقبًلا مبهًرا،  إال أنني أتوقَّ
وأن يحققن أهم البطوالت المحلية 

والعالمية، بإذن هللا.

، ماذا ينقص كرة 
ِ

من وجهة نظرك
القدم النسائية، بما في ذلك مجال 
التحكيم، حتى تظهر بأفضل شكل؟

ما زالت تنقصنا أموٌر جوهرية، 
إضافة إلى الدعم الكبير، وهذا سببه 
حداثة المجال، وأعتقد أن اإلعالم له 

دوٌر كبير في بروز كرة القدم النسائية 
بشكل أفضل.

 في مجال 
ِ

ينه قدوًة لك حكٌم تعدِّ
التحكيم؟

محمد بخيت، وخليل جالل، 
الحكمان السابقان، هما قدوتي في 

ساحة التحكيم الكروي.

ماذا تتطلعين من وزارة الرياضة 
لتطوير مجال التحكيم النسائي؟

تهيئة مرافق خاصة للتدريب، 
وإعداد طاقم نسائي لتدريب الحكمات 

والالعبات.

 مستقبًلا؟
ِ

أين ترين نفسك

ا، بإذن هللا. أرى نفسي حكًما دوليًّ
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توج عضو مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لكرة القدم عبدالعزيز 
العفالق فريق القادسية بكأس 

االتحاد السعودي لكرة قدم 
الصاالت للموسم الرياضي 2020-

2021، في نسخته الثالثة.

وحقق القادسية اللقب للمرة 
الثانية بعد فوزه على نظيره 

االتفاق حامل اللقب بنتيجة 3-8 
في المباراة التي جرت بينهما على 

الصالة الخضراء بالدمام.

وتوج العفالق بحضور مدير 
فرع وزارة الرياضة بالمنطقة 

الشرقية موفق السنيد 
ومدير إدارة كرة قدم الصاالت 

والشاطئية باالتحاد السعودي 
لكرة القدم ناصر السعدي، 

فريق القادسية صاحب المركز 
األول كأس البطولة والميداليات 

الذهبية، كما تم تسليم فريق 

االتفاق صاحب المركز الثاني 
الميداليات الفضية.

ونجح القادسية بتحقيق ثنائية 

الموسم بفوزه ببطولتي الدوري 
والكأس، حيث توج بطًلا للدوري 

للموسم 202-2020

توج عبد العزيز العنزي الرئيس 
التنفيدي المكلف للجنة األولمبية 

العربية السعودية الفارس بندر 
السيالي بلقب كأس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية للقدرة 
والتحمل التي نظمت في مزرعة 

الخالدية.

وتصدر السيالي السباق برفقة 
جواده “جير أشير” بعد أن أنهى 

السباق بسرعة 24.75 كم/ ساعة. 
وحل في المركز الثاني إبراهيم 

القرشي على الجواد “صدام” بسرعة 
23.97 كم/ ساعة. وجاء في المركز 
الثالث الفارس عدي القرشي على 

الجواد “السكب” بسرعة 23.24 كم/ 
ساعة.

القادسية بطال متوجا لقدم الصاالت 

السيالي بطال  لكأس القدرة والتحمل
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افتتح نائب رئيس االتحاد 
السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، 

وبمشاركة عضو مجلس إدارة 
االتحاد ورئيس لجنة المسؤولية 

االجتماعية نزيه النصر وقائد 
المنتخب الوطني السابق ياسر 

القحطاني، ومدير فرع مركز 
الملك سلمان في األردن سعود 

الحزيم ملعب وساحة ألعاب 
بمخيم الزعتري بالمملكة األردنية 

الهاشمية والُمقدم من االتحاد 
السعودي لكرة القدم ألطفال 

المخيم.

ويأتي افتتاح الملعب وساحة 
األلعاب ضمن الشراكة بين االتحاد 

السعودي ومركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 

ويمثل جانًبا من الحملة التطوعية 
السادسة لمركز الملك سلمان 
بمخيم الزعتري باألردن لالجئين 

السوريين.

وشهد الملعب عقب مراسم 
افتتاحه مباراة ودية جمعت فريًقا 

قاده العب المنتخب السعودي 
السابق ياسر القحطاني أمام فريق 

من أبناء المخيم من الالجئين 
السوريين، والتي جرت وسط أجواء 

احتفالية.

من جانبه، قّدم نائب رئيس 
االتحاد السعودي 

خالد الثبيتي الشكر 
الجزيل لوزير الرياضة 

األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل 
على الدعم الكبير 

والمتابعة المستمرة 
لكافة أنشطة االتحاد 

السعودي والتي من 

ضمنها هذه المبادرة في مخيم 
الزعتري، التي جاءت لتقديم كل 

ما يلزم من جانب المسؤولية 
االجتماعية، وتذليل كافة العقبات 

من أجل وصول الدعم الكامل 
لألخوة السوريين في المخيم.

وقدم نائب رئيس االتحاد 
السعودي الثبيتي الشكر الجزيل 

لمدير فرع مركز الملك سلمان 
في األردن سعود الحزيم على 

الدور الكبير الذي يقوم به المركز 
ومضاعفته للجهود اإلغاثية 

واإلنسانية خالل الفترة الماضية 
السيما على مستوى تحسين 

األحوال المعيشية لالجئين 
السوريين، مؤكًدا على أن العمل 
اإلنساني حول العالم هو أولوية 

مستمرة للمملكة العربية 
السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين - حفظه هللا - وسمو 

ولي عهده صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان - حفظه 

هللا - في كل مكان.

وشدد الثبيتي على أن مشاركة 
االتحاد السعودي لكرة القدم في 

هذا اإلطار تأتي تجسيًدا لعمق 
العمل التكاملي لكافة القطاعات 
المساهمة في إبراز صورة العمل 

اإلنساني السعودي.

كما تقدم الثبيتي 
بالشكر الجزيل لمدير 

الحملة السادسة 
يوسف المطلق على 
الجهد الذي يقوم به 

فريقه متمنًيا لهم 
التوفيق في مهمتهم.

هدية من االتحاد السعودي لكرة القدم 

إفتتاح  ملعب وساحة ألعاب مخيم الزعتري
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