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دعم االتحادات .. مشروع مستقبل 
جاء مشروع دعم االتحادات الرياضية  الذي اطلقته وزارة الرياضة  

منذ أيام ملبيا لكل الطموحات ، ومرضيا لكل االتحادات على اختالف 
مسمياتها وخططها بإعتباره  برنامجا متكامال من شأنه أن يؤسس 

لبنية تحتية داعمة لها ، يقود بالضرورة إلسهام الرياضة نهاية 
المطاف في ترقية الناتج المحلي اإلجمالي للرياضة بنسبة 

%0.8 وصواًل إلى زيادة نسبة ممارسة المجتمع للرياضة إلى 
%40 بحلول عام 2030م.

ومن المهم هنا  التنويه بشدة للمعايير  الضرورية للحصول 
على الدعم والتي من أبرزها تطوير اللعبة، وزيادة عدد 

الممارسين، والمنافسة في البطوالت اإلقليمية والدولية، 
وتعزيز السياحة الرياضية، وزيادة شعبية اللعبة في المملكة ، 
وكذلك المساهمة في ترويج ثقافتها  وإرثها الزاخر  بالتنوع  إلى 
جانب صناعة مجموعة من الفرص االستثمارية المتنوعة. ترفد 

االقتصاد الوطني بمورد جديد   

وتقدم االستراتيجية عددًا من الحوافز لالتحادات حال تحقيق العبيها 
للميداليات ، كما تلبي  االحتياج المحلي الكتشاف المواهب وتأهيلها 

وتطوير رياضيي النخبة ودعم االتحادات الرياضية لتحقيق التميز 
عالميًا . وكلها جوانب مضيئة تنم عن فكر خالق يستهدف في نهاية 

األمر تنزيل رؤية 2030 في محورها الرياضي  واقعا ملموسا ومعاشا 
على األرض .

التحرير

وكالة اإلعالم
تصدر عن:

بداية  ممطرة
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الشغوف ... يتصدر  
شارك سمو  األمير عبدالعزيز 

بن تركي في مبادرة “كات ووك” 
بممشى الواجهة البحرية 

بمحافظة جدة تشجيعًا لنمط 
الحياة الصحي، وللتوعية بأهمية 

الحفاظ على القطط البرية الـ7 
المهددة باالنقراض.

كما نظمت اللجنة األولمبية 
السعودية فعالية “كات ووك” 
بمجّمع األمير فيصل بن فهد 

األولمبي بمدينة الرياض، 
بمشاركة صاحب السمو األمير 

فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب 
رئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية، إيمانًا بالدور التوعوي 
الذي تلعبه الرياضة في مختلف 

القضايا االجتماعية والبيئية.

وشهدت فعالية األولمبية 
السعودية مشاركة أعضاء 

مجلس اإلدارة صاحب السمو 
األمير عبدهللا بن فهد، وياسر 

المسحل، وأضواء العريفي، 
والرئيس التنفيذي عبدالعزيز 

العنزي، إلى جانب عدد من الالعبين 

ومنتسبي الحركة األولمبية.

وعلى الصعيد ذاته شارك 
في الفعالية نائب وزير الخارجية 
م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، 
ووكيل وزارة الخارجية لشؤون 

الدبلوماسية العامة فهد بن 
أسعد أبو النصر.

كما شاركت إمارات وأمانات 
المناطق والمدن والمتمثلة في 

إمارة الباحة، وإمارة حائل، وأمانة 
الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير 
المنطقة الشرقية، وأمانة الجوف، 

مشاركة واسعة في فعالية ”»كات ووك«”
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وأمانة الحدود الشمالية، وأمانة الشغوف ... يتصدر  
جازان، وأمانة عسير.

وشهدت مدن المملكة إطالق 
مبادرة “كات ووك” 2021، وتهدف 

المبادرة لرفع الوعي بضرورة 
المحافظة على القطط البرية، 

وهي: “اليغور، الفهد، نمر الثلج، 
النمر، األسد، 

الببر، وأسد 
الجبال”، 

وتشجيع 
األشخاص 

على ممارسة 
الرياضة 

في الهواء 
الطلق، حيث 
تساهم هذه 
الفعالية في 

استشعار فوائد الرياضة الخارجية 
وأهميتها على الصحة البدنية 

والنفسية.

وتتمثل المبادرة العالمية في 
المشي لمسافة سبعة كيلو 
متر، والتي تتوالها مؤسسة “ 

كاتموسفير”، التي تعنى بحماية 

40 فصيلة من القطط البرية 
المعرضة لالنقراض وتسعى 

للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وتعد “كات ووك” للمشي 
المبادرة األولى لمؤسسة 

 ،Catmosphere كاتموسفير
التي أسستها صاحبة السمو 

الملكي األميرة 
ريما بنت بندر 

بن سلطان بن 
عبدالعزيز سفيرة 

خادم الحرمين 
الشريفين لدى 

الواليات المتحدة 
األميركية.
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طموحاتنا حّلقت 
في عنان السماء

خالل مؤتمر مسار راليداكار _السعودية 2022.. الفيصل :
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قال وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 

إنه بتوجيهات قيادتنا 
الرشيدة، ودعم سمو 

سيدي ولي العهد، حقق 
القطاع الرياضي نموًا غير 

مسبوق.

وأضاف، خالل كلمته 
ضمن المؤتمر االفتراضي 

للكشف عن مسار رالي 
#داكار_السعودية 2022: 

وألن لدينا شغفًا كبيرًا 
بالرياضة التي تعد إحدى 
الركائز األساسية لرؤية 

المملكة 2030، فقد 
حّلقت طموحاتنا إلى 

عنان السماء، وأصبحت 
مساهمًا رئيسًا في 

مسيرتنا االقتصادية.

وتابع الوزير: من هذا 
المنطلق، فإننا نواصل 

الترحيب بالعالم في 
المملكة من خالل احتضان 

أكبر الفعاليات العالمية، 
واألهم من ذلك أننا نركز 
على إيجاد مجتمع نابض 

بالحياة، وإلهام األجيال 
الجديدة من شباب 

المملكة لتحقيق تميز 
رياضي محليًا وإقليميًا 

وعالميًا.

ووفق الموقع الرسمي 
لرالي داكار ستصبح 

النسخة 44 من رالي داكار 
الحدث الرئيس لبطولة 

العالم للراليات الصحراوية.
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موعد أخضر ينتظر األولمبية العربية
أعلن األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، وزير الرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، ترشحه لرئاسة 

اتحاد اللجان األولمبية الوطنية 
العربية للدورة الرئاسية 2021-

2024م.

وتجري انتخابات اتحاد اللجان 
األولمبية الوطنية خالل الجمعية 

العمومية العشرين لالتحاد في 
الثامن من ديسمبر الحالي في 

الرياض.

وتستعرض الجمعية عددًا 
من التقارير، أبرزها اإلنجازات 

الرياضية العربية، ومبادرة 
الرياضة ألجل العمل المناخي، 
وتقرير دورة األلعاب الخامسة 

لألندية العربية للسيدات 
“الشارقة 2020”، والتقرير المالي 
واإلداري، والعديد من المواضيع 

األخرى.

الفيصل يترشح  رسميا

هدفنا .. المنافسة على المســــــتوى الدولي
سموه لموقع »موتوروال 1« :

تزامًنا مع إطالق استراتيجية 
دعم االتحادات الرياضية بـ2.6 

مليار ريال، أجرى موقع »موتوروال 
1« لقاًء مطوًلا مع وزير الرياضة، 

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. 

ز الموقع في  وفي حين ركَّ
محاور اللقاء على سؤال: لماذا 

تكثف المملكة استثماراتها في 
رياضة السيارات؟ خرج الوزير عن 

هذا اإلطار؛ ليحلق في فضاءات 
تطوير رياضات واتحادات 

المملكة.

وفي معرض رده على 
أسئلة المحاور، قال سموه 

»االستثمار في الرياضة يهدف 
إلى رفع مستوى المنافسات 

إلى المستوى الدولي. وال نهتم 
في المملكة برياضة السيارات 

فقط. وحتى إذا كانت تلك الرياضة 
قد استحوذت على كثير من 

األضواء، لكننا نستثمر حًقا في 

عديد الرياضات، وذلك انطالًقا 
من إدراك الحكومة لدور الرياضة 

المهم في مستقبل الشباب، 
السيما أن %70 من سكان 

المملكة تحت سن الـ40، لذا، 
فنحن بحاجة إلى تنشيطهم. 

»نحن نحتاج أيًضا إلى جعلهم 
أكثر انخراًطا في الرياضة، والتأكد 

من أننا نقوم بذلك بالطريقة 
الصحيحة. في العام 2017، كان 

لدينا 32 اتحاًدا رياضًيا، أما اليوم 
92 اتحاًدا، وربما يوضح ذلك مدى 
االستثمار الرياضي الهائل داخل 

المملكة«.

ويشير الفيصل إلى أن 
االستثمار في الرياضة، ورفع 

مستوى المنافسات إلى 
المستوى الدول، هو جزء من 

استراتيجية »رؤية 2030« للبالد، 
حتى يستفيد ويتعلم الرياضيون 

في المملكة من الرياضيين 

الدوليين وتحسين مستواهم.

وأضاف: »قدمت رياضة 
السيارات مثاًلا مبكًرا على ذلك 
من خالل مسابقة كأس العالم 
لكرة القدم التي ينظمها االتحاد 

الدولي للسيارات، والتي فازت 
فيها المملكة بالعديد من ألقاب 

 ،T3 السائقين، بما في ذلك فئة
التي فازت بها السائقة السعودية 

دانيا عقيل العام الماضي؛ ومن 
المقرر أن تنافس في رالي »داكار« 

العام 2022«.

واستطرد الفيصل: »منذ أربع 
سنوات فقط، لم يكن ُيسمح 

للنساء في المملكة بقيادة 
السيارات؛ لذا يمكنك أن ترى 

أن التطور في الواقع أكثر بكثير 
من مجرد رياضة؛ وإنما يتعلق 

األمر بقبول جديد الحياة، وإعطاء 
الفرصة للشباب، للتواجد على 

الساحة الدولية«.
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سموه يدشن الورش المشتركة 
بحضور صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل وزير الرياضة رئيس ملف السعودية 2027، انطلقت 
ورش العمل المشتركة مع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، ممثًلا 

بوفده الذي بدأ زيارة رسمية تفقدية للملف السعودي.

وانطلقت الورش بكلمة لسمو وزير الرياضة رئيس ملف 
ب خاللها بالوفد اآلسيوي، مشيرًا إلى أن  السعودية 2027 رحَّ

هذه الزيارة تعد ذات أهمية كبيرة لالطالع على خطط ملف 
السعودية 2027، وأنها تعد خطوة نحو دفع كرة القدم إلى 

األمام، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى 
القارة اآلسيوية”. وأضاف سموه في حديثه قائاًل: »منذ أكثر من 

عام ونحن نعمل على هذا الملف بكل قوة، ونتطلع إلى أن تكون 
هذه الفرصة مواتية لنا لنشارك بخططنا وشغفنا ورؤيتنا مع 
المعنيين في االتحاد القاري، خصوصًا في لعبة كرة القدم التي 
تعد محورًا رئيسًا وعنصرًا مهمًا يهم عشاق هذه اللعبة داخل 

المملكة وكذلك على مستوى القارة اآلسيوية، وتنفيذًا أيضًا 
لرؤية مملكتنا المباركة 2030 التي تضع الرياضة عامة وكرة 

القدم خاصة ضمن أولوياتها، لذا فنحن اليوم قادرون على أن 
نستضيف حدثًا قاريًا ضخمًا كهذه البطولة، وفق ما نملكه من 
معطيات ودعم غير مسبوق من قبل قيادة هذا الوطن الغالي، 
وهو األمر الذي نسعد به اليوم بحضور الوفد اآلسيوي لالطالع 

على كافة تفاصيل وخطط ملف السعودية 2027”.

من جهته أكد ياسر المسحل نائب رئيس ملف السعودية 
2027 رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم في كلمته خالل 

الورش، أن استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا تعد أمرًا 
مهمًا جدًا للمملكة، لمنح الفرصة بشكل أكبر لألسرة اآلسيوية 

للوقوف على التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في اآلونة 
األخيرة في كل المجاالت، وأنها أصبحت عاصمة لمختلف 

 الرياضات في مقدمتها كرة القدم”.
واستكملت أعمال ورش العمل بعروض تقديمية من اللجان 

والجهات ذات العالقة، أّكدت مدى جاهزية واستعداد المملكة 
الستضافة 24 منتخًبا آسيوًيا في عام 2027.\

للمركز األولمبي .. أهداف
كشف سموه  عن الدور الرئيسي للمركز األولمبي لرياضيي 

النخبة مع الرياضيين السعوديين.
وقال سموه : »المركز األولمبي لرياضيي النخبة يهتم بعدد 

محدد من الرياضيين، ويوفر لهم الدعم حتى يمثلوا المملكة 
في المحافل الدولية«. وأضاف: »الهدف من رياضيي النخبة أن 
نختار الصفوة من الالعبين، لتمثيل المملكة بشكل مشرف«. 
وأتم وزير الرياضة: »نطمح إلى تطوير الحوكمة والكفاءات في 

االتحادات الرياضية المختلفة«.

هدفنا .. المنافسة على المســــــتوى الدولي
مع ذلك، حسب سموه ، وفي ظل 

زيادة أهمية الرياضة على المسرح 
العالمي، يتزايد االهتمام بهذا القطاع 

في المملكة. 

وخالل األسابيع القليلة المقبلة، 
سيتم التركيز أكثر مع وصول »مجتمع 

F1« إلى المملكة، وإطالق رسائل العدالة 
االجتماعية.

وفي رده على كيفية استقبال ضيوف 
المملكة خالل الفعاليات الرياضية، 

قال سموه : »الجميع موضع ترحيب 
في المملكة. لدينا ثقافتنا وعاداتنا مثل 

أي دولة أخرى، ونحن نحترم الثقافات 
والتقاليد في كل مكان؛ ونتطلع 

الستضافة المزيد من الفعاليات في 
المستقبل«.

وأضاف: »نود الترحيب بالجميع، 
ونأمل في مزيد من الحضور لزيارة 

المملكة، واالطالع على حقيقة الواقع 
فيها«.
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اشادة باالخضر

تكريم أبطال رالي الباها

امتدح سموه المستوى الذي قدمه 
المنتخب السعودي أمام أستراليا، ضمن 
مباريات الجولة الخامسة من التصفيات 

اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ورغم التعادل السلبي، إال أن وزير 
الرياضة أشاد باستمرار األخضر في 

الصدارة، وقال األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل عبر حسابه الشخصي على تويتر: 
»ما قصرتوا يا شباب، صدارتنا مستمرة.. 

فالنا التوفيق في طريقنا للمونديال«. 
وحصد المنتخب السعودي نقطة ثمينة 

من معقل الكنغر األسترالي بعد التعادل 
السلبي ليرتفع رصيد المنتخب السعودي 

إلى 13 نقطة، محافظا على سجله خاليا 
 من الخسارة.

كّرم األمير 
عبدالعزيز بن تركي 

، في مكتبه بمجمع 
األمير فيصل بن فهد 

األولمبي بالرياض، 
أبطال الرالي الذين 

حققوا مراكز متقدمة 
في أربع فئات 

ببطولة كأس العالم 
للراليات الصحراوية 

“باها” 2021، وذلك 
بحضور مساعد وزير 

الرياضة عبداإلله 
بن سعد الدالك، واألمير خالد بن 
سلطان الفيصل رئيس مجلس 

إدارة االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية. وأعرب “الفيصل” 

خالل استقباله لألبطال المتوجين 
عن سعادته بما حققوه من إنجاز 
مميز خالل هذه البطولة الدولية، 

بحصولهم على مراكز متقدمة في 
السباق بمختلف الفئات، متمنيًا لهم 

كل التوفيق والنجاح في المشاركات 
المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته 

بدور االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية وتعدد الفعاليات 

والمسابقات الخاصة برياضة 
المحركات، ما يمنح المتسابقين 

السعوديين مزيدًا من الحضور 
والتميز محليًا ودوليًا.

يشار إلى أن المتسابقين قد 

نجحوا في تحقيق 
المراكز الثالثة األولى 
في أربع فئات، حيث 
استطاع المتسابق 
يزيد الراجحي تحقيق 
المركز األول في فئة 

T1، فيما جاء زميله 
ياسر بن سعيدان في 

المركز الثاني، وفي فئة 
T3 تمكنت المتسابقة 

دانية عقيل من 
الحصول على المركز 

األول، أما في فئة 
T4 فجاء المتسابق صالح السيف 

في المركز الثاني، وفي فئة الدراجات 
النارية “كواد” )فئة أربع عجالت(، 

سيطر المتسابقون السعوديون على 
المراكز األولى، حيث جاء المتسابق 

هيثم التويجري في المركز األول، وحل 
زميله فيصل السوّيح في المرتبة 

الثانية، والمركز الثالث كان من نصيب 
المتسابق هاني النومسي.
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.. وتكريم خاص للراجحي
وكّرم سموه، بطل الراليات 

السعودي يزيد بن محمد الراجحي، 
ا لرياضة  الذي حقق إنجاًزا تاريخيًّ

الوطن بتتويجه بلقب كأس العالم 
للراليات الكروس كانتري “باها” في 

فئة الـ”تي1” لموسم 2021.

وُيعد يزيد الراجحي أوَل سائق 
سعودي يحقق هذا اللقب 

العالمي في تاريخ رياضة 
المحركات التي يشرف عليه 

االتحاد الدولي للسيارات 
آل “فيا”.

 وعّبر يزيد الراجحي 
خالل اللقاء، عن 
سعادته بالدعم 

الذي تحظى به 

َبل وزارة 
ِ
الرياضة السعودية من ق

الرياضة، وأن هذا اإلنجاز هو نتاج 
الدعم الكبير الذي توليه حكومة 

خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز -حفظه هللا- 
ودعم واهتمام سمو ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
المستمر للقطاع الرياضي. وتَقدم 

يزيد الراجحي بالشكر لصاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل وزير الرياضة، وصاحب 
السمو الملكي األمير 
خالد بن سلطان 

العبدهللا الفيصل 
رئيس مجلس إدارة 

االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات 
النارية على دعمهم الكبير 

واالهتمام الذي تحظى بها 
رياضة المحركات في المملكة 

بجميع فئاتها.

مهنئا  ومكافئا الهالل .. الفيصل :

البطولة ثمار  الدعم الالمحدود للقيادة الرشيدة 
رفع سمو األمير عبدالعزيز بن 

تركي خالص التهاني والتبريكات 
لمقام خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
ولصاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع - حفظهما هللا 
–، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي 

األول بنادي الهالل لقب كأس 
دوري أبطال آسيا في نسخته 

الحالية 2021م، وذلك بعد فوزه 
في المباراة النهائية على فريق 

بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 
بهدفين دون مقابل، في المباراة 

التي أقيمت على ملعب الملك 
فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقال سموه: »نحمد هللا - عز 

وجل - على تحقيق هذا المنجز 
الوطني الكبير والذي يعد إحدى 

الثمار التي تجنيها الرياضة 
السعودية من الدعم السخي 

والالمحدود من قبل قيادة موالي 
خادم الحرمين الشريفين وسمو 

سيدي ولي العهد –حفظها 
هللا-، والتي سخرت كل اإلمكانات 
وهيأت كل ما من شأنه رفع اسم 
المملكة العربية السعودية عالًيا 

في مختلف المحافل الرياضية 
 وفي شتى األلعاب والرياضات«.

وأضاف األمير عبدالعزيز الفيصل: 
»إن هذا اإلنجاز ُيعد تأكيًدا 

للتطور الذي يعيشه القطاع 
الرياضي مؤخًرا والسيما في لعبة 

كرة القدم، وتجسيًدا ملموًسا 
للمستوى الفني الكبير الذي 
وصلت إليه كرتنا السعودية 

وجعلها تحظى بمتابعة جماهيرية 
ا وخارجيًّا«.  كبيرة محليًّ

وأضاف وزير الرياضة: »أهنئ 
مجلس إدارة نادي الهالل 
والجهازين الفني واإلداري 

والالعبين، وكافة الجماهير 
الرياضية بهذا اإلنجاز الكبير الذي 
يسعد به كل الرياضيين، ونتطلع 

- بإذن هللا - إلى مزيد من اإلنجازات 
لمنتخباتنا الوطنية وفرقنا في 

البطوالت والمشاركات الخارجية 
في المستقبل القريب بإذن هللا 

تعالى«.

كما أعلن تقديم مكافأة مالية 
قدرها 200 ألف ريال لكل العب 

من العبي فريق الهالل بمناسبة 
حصولهم على كأس دوري أبطال 

آسيا 2021.
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قاضي  يلتقي
 وفد ملف 

”السعودية 2027”
اجتمع نائب وزير الرياضة بدر 

القاضي بوفد االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم في ختام برنامجه 

المخصص لالطالع على مرافق 
ملف “السعودية 2027” .

َد 
ِ
وجرى خالل االجتماع الذي ُعق

في مقر إقامة الوفد، مناقشة 
ما تم أثناء الزيارة التي 

بدأت من الرياض 
 مكثفة، 

ٍ
بورش عمل

قبل االنتقال إلى 
البرنامج الميداني الذي 
اشتمل على زيارة مدن 
الرياض وجدة والدمام .

وأكد القاضي أن 
ملف “السعودية 2027” 

ُيَعد خطوة لألمام لمستقبل 
 عام 

ٍ
كرة القدم في آسيا بشكل

 
ٍ
وكرة القدم السعودية بشكل

 ال محدود من القيادة 
ٍ
خاص، بدعم

 مستمر 
ٍ
الرشيدة، يحفزنا بشكل

على العمل لتطوير كل ما يخص 
الرياضة والشباب في المملكة، 

من خالل عدة برامج يأتي في 

مقدمتها تطوير البنية التحتية 
 
ٍ
الرياضية، لتكون مهيئة بشكل
مثالي لممارسة الرياضة وكرة 

 خاص.
ٍ
القدم بشكل

وقال :” نثق بقدرتنا على إتمام 
المشاريع الرياضية التي ننوي 

القيام بها ونعمل عليها، وتحديًدا 
ما يتعلق بجانب مرافق 

“ملف السعودية 2027”،الذي 
نهدف من خالله إلى أن 

تمتد خططنا في تطوير كرة 
القدم لتشمل قاّرة آسيا 

بأكملها، من خالل التعاون 
مع االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم واالتحادات الوطنية 
األعضاء”.
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.. ويستقبل سفير كوسوفا

استقبل نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي في مكتبه 
بمجمع األمير فيصل بن فهد األولمبي بالرياض، سفير جمهورية 

كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.

وبحث “القاضي” خالل اللقاء تطوير مجاالت التعاون الثنائي في 
القطاع الرياضي، والعديد من الموضوعات التي تخدم تطور الرياضة 

لدى الجانبين.

وقدم القاضي شكره إلى الوفد 
اآلسيوي على الفترة التي قضاها 

في المملكة ومشاركتهم رؤية 
وخطط الوزارة المقدمة في الملف 
السعودي وعملهم المتواصل منذ 

اليوم األول للزيارة ، راجًيا أن تتوج 
هذه الجهود باالستضافة.

الجدير بالذكر أن الوفد 
اآلسيوي قام خالل زيارة المدن 

الثالث باالطالع على المرافق 
الخاصة بمالعب البطولة في 

ملف “السعودية 2027”، وتفقد 
المرافق الخاصة بالتدريبات في 

أثناء البطولة للمنتخبات والحكام، 
كما زار عدًدا من أماكن اإلقامة 

وخدمات الضيافة .
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اتحاد السيارات والدراجات النارية
 يؤكد جاهزية المملكة للحدث العالمي

خالد بن سلطان الفيصل:

وفد االتحاد اآلسيوي يتفقد مالعب المملكة ألمم  2027لدينا رؤية .. ودعم .. وثقة 

ملف سعودي ) كامل الدسم (
تفقد وفد االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم ملف ترشح المملكة 
العربية السعودية الستضافة 

كأس األمم اآلسيوية 2027.

ونظم وفد االتحاد اآلسيوي 
ورش عمل مشتركة جرت بحضور 

سعودي رفيع المستوى يمثل 
الجهات الحكومية المشاركة في 

عمليات التنظيم.

وكان ملعب الملك فهد الدولي 
أولى محطات الوفد اآلسيوي 

للوقوف عليه واالطالع على جميع 
تفاصيل األعمال التي ستتم في 
الملعب، يأتي أبرزها رفع الطاقة 
االستيعابية من 58 ألف مشجع 

إلى 88 ألف مشجع  قبل أن يتجه 
الوفد اآلسيوي إلى شبكة النقل 

العام »قطار – حافالت« داخل 
العاصمة الرياض التي ستصل إلى 

ستة خطوط و85 محطة بمسار 
يصل طوله إلى 176 كيلومترًا.

وكان ملعب مرسول بارك في 
جامعة الملك سعود المحطة 

الثالثة التي يطلع عليها وفد 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وتم 

افتتاحه في عام 2015 بسعة 25 
ألف متفرج، حيث يعد أحد مالعب 

البطولة التي تسعى السعودية 
الستضافتها في 2027.

وعاش الوفد اآلسيوي، خالل 
هذه الزيارة، جزءًا من التجربة 

التي تنتظر الجماهير والمنتخبات 
في 2027، إذ بدأ من العاصمة 

السعودية الرياض، مرورًا بمدينة 

الدمام في الساحل الشرقي، 
وانتهاًء بعروس البحر األحمر 

»جدة«، وهي المدن الثالث 
التي وقع عليها اختيار االتحاد 

السعودي لكرة القدم للترشح 
من أجل استضافة البطولة في 8 

مالعب، سيتم بناء وتجديد 5 منها 
خالل األعوام القليلة المقبلة.

يذكر أن أولى ورش العمل 
المشتركة مع االتحاد اآلسيوي 

ممثاًل بوفده الذي بدأ زيارة 
رسمية تفقدية للملف السعودي 

الذي ينافس الستضافة بطولة 
نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك 

بحضور األمير عبد العزيز الفيصل، 
وزير الرياضة ورئيس الملف 

السعودي.
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ورّحب وزير الرياضة رئيس ملف 
السعودية 2027 بالوفد اآلسيوي، 

مشيرًا في كلمته االفتتاحية 
باالجتماع إلى أن هذه الزيارة تعد 

ذات أهمية كبيرة لالطالع على 
خطط ملف السعودية 2027، وأنها 
تعد خطوة نحو دفع كرة القدم إلى 

األمام، ليس على مستوى المملكة 
فحسب، بل على مستوى القارة 

اآلسيوية.

وأضاف الفيصل في حديثه 
قائاًل: “منذ أكثر من عام ونحن 

نعمل على هذا الملف بكل 
قوة، ونتطلع إلى 

أن تكون هذه 
الفرصة مواتية لنا 
لنشارك بخططنا 

وشغفنا ورؤيتنا 
مع المعنيين في 

االتحاد القاري، 
خصوصًا في 

لعبة كرة القدم 
التي تعد محورًا 
رئيسًا وعنصرًا 
مهمًا لعشاق 

اللعبة داخل المملكة، وكذلك على 
مستوى القارة اآلسيوية، وتنفيذًا 
لرؤية مملكتنا المباركة 2030 التي 

تضع الرياضة عامة وكرة القدم 
خاصة ضمن أولوياتها، لذا فنحن 
اليوم قادرون على أن نستضيف 

حدثًا قاريًا ضخمًا كهذه البطولة، 
وفق ما نملكه من معطيات ودعم 

غير مسبوق من قبل قيادة هذا 
الوطن الغالي، وهو األمر الذي 

نسعد به بحضور الوفد اآلسيوي 
لالطالع على جميع تفاصيل 

وخطط ملف السعودية 2027”.

من جهته، أكد ياسر المسحل، 
نائب رئيس ملف السعودية 2027 

رئيس االتحاد السعودي لكرة 
القدم، في كلمته خالل الورش، أن 
استضافة المملكة لبطولة كأس 

آسيا تعد أمرًا مهمًا جدًا للمملكة، 
وذلك لمنح الفرصة بشكل 

أكبر لألسرة اآلسيوية للوقوف 
على التطور الكبير الذي تعيشه 

المملكة في اآلونة األخيرة في كل 
المجاالت، وأنها أصبحت عاصمة 
لمختلف الرياضات في مقدمتها 

كرة القدم.

واسُتكملت أعمال ورش 
العمل بعروض تقديمية من 

اللجان والجهات ذات العالقة، 
أكدت مدى جاهزية واستعداد 

المملكة الستضافة 
24 منتخبًا آسيويًا 

في عام 2027، ومن 
ثم أكمل الوفد 

اآلسيوي البرنامج 
المعد له سلفًا 

لتفقد مرافق 
ومالعب ملف 

السعودية 2027 
قبل ان يغادر ارض 

المملكة.
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نيابة عن األمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل رئيس اللجنة 

األولمبية السعودية وزير 
الرياضة، دشن األمير فهد 

بن جلوي نائب رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية 

الهوية الرسمية لمركز التدريب 
السعودي األولمبي، بحضور 

نائب وزير الرياضة بدر القاضي 
في مجمع األمير فيصل بن فهد 

واألولمبي.

وتم خالل مراسم التدشين، 

تقديم الرئيس التنفيذي للمركز 
“مات فايفر”، والذي يمتلك خبرة 

رياضية تجاوزت 25 عاًما في 
أستراليا وبريطانيا، كما تم خالل 
الحفل تقديم القائمة األولية من 

الالعبين المنضمين إلى المركز 
والتي اشتملت على 150 اسًما 

ينشطون في أكثر من 14 رياضة.

من جانب آخر أكد نائب رئيس 
اللجنة األولمبية األمير فهد 

بن جلوي في كلمته الموجهة 
للرياضيين أن اليوم يعد بداية 

قصة جديدة في الرياضة 
السعودية، وقال:”ألتقي بكم 

 سخي وغير 
ٍ
اليوم في ظّل دعم

محدود من قبل موالي خادم 
الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز – حفظه 
هللا – وسمو سيدي ولي العهد 

صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 

– أيده هللا – ومتابعة واهتمام 
األمير عبد العزيز بن تركي 

الفيصل.. وذلك لكتابة قصة 

االنطالقة بـ 150  اسًما .. و14 رياضة
أبن جلوي يدشن الهوية الرسمية لمركز التدريب السعودي األولمبي 

فهد بن 
جلوي :اليوم 

يعد بداية 
قصة جديدة 
في الرياضة 

السعودية

مات فايفر : 
أبوابنا مفتوحة 
لكل الرياضيين 

النخبة
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جديدة للرياضة السعودية -عنوانها 
أنتم-”.

وأضاف : “يهدف برنامج تطوير 
رياضي النخبة الذي يعد أحد 

مبادرات برنامج جودة الحياة 
ضمن رؤية المملكة 2030..

إلى صقل وتطوير المهارات، 
وألن خلق رياضي ناجح هو نتاج 
عمل سنوات، فقد اخترنا هذه 

األسماء لتكون مستقبل الرياضة 
بالمملكة”.

وأختتم : “نهدف من خالل هذا 
البرنامج إلى منح كل الرياضيين 

البيئة الرياضية المثالية، مالًيا وفنًيا 
وإدارًيا، لتحقيق التميز الرياضي، 

كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، 
متعهدين بتقديم كل أنواع الدعم 
الالزم إلنجاح مسيرة الرياضيين”.

فيما شدد “مات فايفر” الرئيس 
التنفيذي للمركز على أنه تم اختيار 

القائمة األولية للمركز، بعناية 
ووفق اللوائح والشروط التي 

وضعها المركز، مشيًرا في 
الوقت ذاته إلى أن المجال 

 
ٍ
سيظل مفتوًحا بشكل

دائم للرياضيين من أجل 
االنضمام:” أبوابنا ستبقى 

مفتوحة لكل الرياضيين 
النخبة، من خالل االتحادات 

الرياضية التي تضع عدة 
برامج استكشافية للمواهب 

والنخبة في شتى مناطق 
المملكة”.

وأبدى الرئيس التنفيذي 
سعادته بتعيينه رئيًسا تنفيذًيا 
للمركز، وقال: “منذ اليوم األول 

لي هنا، أبذل قصارى جهدي 
رفقة فريق عمل المركز، لوضع 

ن 
ِ
خطط ورؤية واضحة ُيمك

أن تحقق اإلنجازات الرياضية 
للمملكة على المدى القريب 

والبعيد”.
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الرياضة  شريك أصيل

زارت اللجنتان األولمبيتان 
األردنية والسعودية، الجناحين 

األردني والسعودي في معرض 
إكسبو 2020 دبي.

وبحسب اللجنة األولمبية 
األردنية، أشاد أمينها العام، ناصر 

المجالي

 خالل زيارته الجناح السعودي، 
بالروابط القوية التي تجمع األردن 
والسعودية، الفتا إلى أن معرض 

إكسبو 2020 ُيسهم في تقارب 
الشعوب من خالل التعرف على 

ثقافاتها وإنجازاتها في القطاعات 
كافة من خالل تبادل الزيارات في 

أجنحة الدول المختلفة.

ورحب المجالي بالوفد الرياضي 
السعودي الذي ضم نائب رئيس 

اللجنة األولمبية السعودية األمير 

ترحيب اردني  بالوفد ترحيب اردني  بالوفد 
السعودي في اكسبو السعودي في اكسبو 
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فهد بن جلوي، ورئيس االتحاد 
السعودي للفروسية األمير عبدهللا 

بن فهد بن عبدهللا، وعددا من 
الرياضيين .

... و يدشن مهرجان  
متحدون 2021

نيابة عن وزير الرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية العربية السعودية 

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ 
شهد نائب رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية األمير فهد بن 

جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد 
المهرجان الدولي االفتراضي 
)متحدون من خالل الرياضي 

العالمي للشباب 2021( الذي 
استضافته المملكة حتى السابع 

والعشرين من نوفمبر الماضي 
وذلك في حي طريف بمدينة الرياض 

بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة 
األولمبية العربية السعودية 

األمير خالد بن سلطان بن عبدهللا 
الفيصل،

ونائب وزير الرياضة بدر بن 
عبدالرحمن القاضي، ورئيس 

متحدون من خالل الرياضة ستيفان 
فوكس ومشاركة أكثر من 100 

منظمة عالمية. وقال النائب في 
كلمته التي ألقاها عن الفيصل: 

“أنتهز هذه الفرصة نيابة عن سمو 
الرئيس، بتقديم الشكر والعرفان 

لمقام موالي خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود -حفظه هللا- 
وسمو سيدي ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
األمير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز -أيده هللا-، على ما يقدمانه 
من دعم ال محدود نتج عنه هذه 

االستضافات القّيمة التي وضعت 
المملكة في قلب الحراك العالمي”. 

ونقل “ابن جلوي” تمنيات األمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل لجميع 

المشاركين باالستمتاع بفعالّيات 
المهرجان المتنوعة، والتي عمل 

على إعدادها -حسب تعبيره- فريق 

سعودي مميز ُيفتخر به، ويراهن 
عليه ليكون جزًءا من منظومة فريق 

سيشرف على استضافة العديد من 
األحداث القارية والمقبلة، خصوًصا 

بعد إعالن احتضان مدينة الرياض 
لدورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 

المغلقة والفنون القتالية 2025 
، مروًرا باستضافة دورة األلعاب 

العالمية للفنون القتالية 2023.

واختتم النائب كلمته بقوله: “هي 
لحظات للفخر، االعتزاز، االحتفال، 

بوطن يضع الرياضة ضمن أولوياته، 
ويضعكم أنتم في قلب حراك 

جديد؛ يهدف إلى الوصول بالمملكة 
ورياضتها للمكانة التي تستحقها”.

وشهد حفل افتتاح المهرجان 
العديد من الفقرات، بدًءا بالسالم 

الملكي السعودي وفيديو 
مرئي لمدة ساعة يحتوي على 

معلومات عن المهرجان ومقاطع 
مرئية لمشاركات األطفال من 

حول العالم، ثم تكريم الشركاء 
والمشاركين، والعرضة السعودية، 

وحفل العشاء. واشتمل الحدث 
الذي تقيمه اللجنة األولمبية 

الدولية واللجنة البارالمبية الدولية 
واألولمبياد الخاص على عدة 

رياضات في أنشطة “الماكس 
فيت، األيرون فيت، المواهب، تحدي 

اللياقة البدنية الموحد لألولمبياد 
الخاص، وتحدي IPC الشامل”، من 

خالل طرق تنظيمية تُسهم في 
توضيح قدراتهم عبر هذا الملتقى 

االفتراضي الكبير، إضافة إلى 
التعليم الذي يعد عنصًرا أساسًيا 

في المهرجان، مع تقديم ورش 
العمل والمؤتمرات والجلسات 

التفاعلية الحية التي تتناول 
موضوعات رياضية وعالمية.
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مت اللجنة األولمبية  نظَّ
العربية السعودية ممثلة بإدارة 
العالقات الدولية وبالتعاون مع 
األكاديمية األولمبية السعودية، 

مؤتمر التضامن األولمبي، بحضور 
صاحب السمو األمير فهد بن 

جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، 
نائب رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية ،والمدير 

المساعد للجنة التضامن األولمبي 
باللجنة األولمبية الدولية أوليفير 

نيامكي  في قاعة المؤتمرات 
الكبرى بمجمع األمير فيصل بن 

فهد األولمبي بمدينة الرياض.

وأوضح األمير فهد بن جلوي 
أن برنامج التضامن األولمبي 

الدولي بالتعاون مع اللجان 
األولمبية الوطنية واالتحادات 

الرياضية يوفر العديد من الفرص 
والبرامج التي تسهم في تطوير 

منظومة العمل الرياضي، مضيفًا 

أن البرنامج يغطي المجاالت 
الرياضية الرئيسية: الرياضيين، 

والمدربين، واإلداريين، ومجاالت 
ترويج القيم األولمبية، ومجال 

تبادل المعرفة والخبرات، إضافة 
إلى إعانة المشاركة في دورات 
األلعاب األولمبية، مشددًا أن 

لالتحادات الرياضية وخاصة 
األولمبية منها ولجنة الرياضيين 

واألكاديمية األولمبية السعودية، 
الحق في الحصول على دعم برنامج 

في مؤتمر  التضامن بالرياض 

تطوير منظومة العمل الرياضي 
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تواجد محمد حسن النصف األمين العام للجنة األولمبية 
البحرينية في الرياض في زيارة رسمية للجنة األولمبية العربية 
السعودية.حيث التقى األمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية وعبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي 
للجنة.

وجات هذه الزيارة تجسيدا التفاقية التعاون التي وقعتها اللجنة 
األولمبية البحرينية واللجنة األولمبية العربية السعودية لبلورة عدد 

من البرامج واألنشطة التي تخدم الطرفين.

وخالل الزيارة نقل النصف لسمو األمير فهد بن جلوي نائب 
رئيس اللجنة األولمبية العربية السعودية تحيات سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة وأشاد بعمق ومتانة العالقات األخوية 
التاريخية الراسخة والوثيقة التي تجمع المملكتين وشعبيهما 

الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجاالت 
بفضل التوجيهات الكريمة للقيادتين الحكيمتين في البلدين 

الشقيقين، مؤكدا على حرص اللجنة األولمبية البحرينية لتعزيز 
التعاون مع نظيرتها السعودية في شتى مجاالت الحركة األولمبية 

والرياضية.

التضامن األولمبي.

وأفاد سموه أن برنامج 
التضامن األولمبي يهدف 
إلى دعم اللجان األولمبية 

واالتحادات الرياضية في إعداد 
الالعبين والمنتخبات المشاركة 

في األلعاب األولمبية، ورفع 
المستوى الفني واألداء العالي 

لالعبين والمدربين، وتدريب 
وتطوير أداء الرياضيين.

واستعرض مدير التضامن 
األولمبي باللجنة األولمبية 

السعودية ياسر الزهراني الدعم 
المقدم من التضامن األولمبي 
الذي ينقسم إلى عدة أقسام، 

منها ما هو مقّدم لالعبين 
والالعبات في األلعاب الفردية 

المدرجة في البرنامج، والمنتخبات 
الجماعية، والرياضيين الشباب 
المؤهلين للمشاركة في دورات 

األلعاب األولمبية، ودعم خلق 
حياة عملية ناجحة للرياضي 
ما بعد االعتزال، والمدربين 

المعترف بهم رسميًا من 
قبل اتحاداتهم الوطنية الذين 
يستهدفون تخطيط البرامج 

التدريبية واإلعداد النفسي 
والبدني وإدارة األحمال التدريبية، 
إضافة إلى دعم تطوير اإلداريين 

في مجاالت العمل الرياضي، 
كالتنظيم والحوكمة، واإلدارة 

اإلستراتيجية، والموارد البشرية، 
واإلدارة المالية، والتسويق 

وتنظيم الفعاليات.

زيارة بحرينية 
لالولمبية السعودية 
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افتتح األمير خالد بن سلطان 
العبدهللا الفيصل رئيس مجلس 

إدارة االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية؛ مركز الزوار في 
حلبة كورنيش جدة الذي سيتيح 
تجربة مميزة لجميع المهتمين 

بعالم الفورموال 1.

وتستضيف مدينة 
جدة على حلبة كورنيش 

جدة جائزة السعودية 
الكبرى للفورموال 1 

السباق الجولة ما قبل 
األخيرة للموسم 2021م 

من بطولة العالم 
لسباقات الفورموال 1، 

الذي يتألف من 23 جولة.

وتسجل جائزة 
السعودية الكبرى 

STC للفورموال 1 

حضورها األول المميز على روزنامة 
الفورموال 1 خالل الفترة من 3 إلى 
5 ديسمبر 2021، وستشهد هذه 

الجولة الظهور األول ألحدث حلبات 
السيارات في البطولة؛ حيث تشير 

التقديرات إلى وصول السائقين 
إلى معدالت سرعة تفوق 250 

كم/ ساعة؛ ما يجعلها أسرع حلبة 
شوارع في العالم، وضمن أفضل 

خمس حلبات في فورموال 1.

من المتوقع أن تصل سرعات 
نجوم الفورموال 1 إلى 322 كلم/ 

ساعة عند المنعطف 27.

وتتألف حلبة كورنيش 
جدة من 27 منعطفًا وبطول 

6.175 كلم؛ ما يجعلها ثاني 
أطول حلبة فورموال 1 في 

الروزنامة الحالية، خلف 
حلبة سباق فرانكورشان 

البلجيكية العريقة.

ومن المقرر أن ُيقام 
السباق ليًلا وتحت األضواء 

الكاشفة، لُيضفي أجواء 
مذهلة وتجربة فريدة 

لعشاق الفورموال 1 خالل 
شهر ديسمبر.

افتتاح ثاني أطول حلبة فورموال 1
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كما دّشن  سموه  برنامج نجم 
الكارتينج السعودي لمنافسات 

رياضة سيارات الكارتينج الكهربائية، 
الذي تنفذه شركة رياضة المحركات 

السعودية ضمن األنشطة 
المصاحبة لجائزة السعودية 

الكبرى للفورموال 1 للعام 2021م. 
ويستهدف البرنامج الذي يقام في 
المنطقة الجنوبية لحلبة كورنيش 

جدة منطقة الجمهور الفئات 
العمرية من سن 6 سنوات إلى 

12 سنة، الكتشاف المواهب في 
رياضات السيارات في سن مبكرة؛ 

حيث يتضمن سلسلة من فعاليات 
الكارتينج المصممة إللهام الجيل 

المقبل من السائقين والمهندسين 
والفرق من الشباب السعودي، من 

خالل منحهم الفرصة لخوض تجربة 
السباقات. جدير بالذكر أن برنامج  

نجم الكارتينج يهدف إلى الجمع بين 
سلسة من المنافسات المتنوعة 

التي تجمع المواهب الشابة 
والناشئة في سباقات سيارات 

الكارتينج؛ حيث تُجرى الفعاليات 
المؤهلة للبرنامج على مدى شهر 
نوفمبر في جميع أنحاء المملكة 
الختيار أفضل السائقين في كل 
حدث للتنافس في نهائي برنامج 
نجم الكارتينج المصاحب لسباق 

جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1 
في الفترة من 3–5 ديسمبر المقبل، 

وذلك على حلبة الكارتينج المصممة 
خصيصًا لهذه الرياضة.

أعلن االتحاد السعودي للسيارات 
والدرجات النارية عن توقيع اتفاقية رعاية 
شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية 

الكبرى مع شركة “روشن” والتى تمتد لمدة 
3 سنوات .

ووقع اتفاقية رعاية سباق جائزة 
السعودية الكبرى ، كال من األمير خالد بن 

سلطان العبد هللا الفيصل رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 
النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، 

والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد 
جروفر، في المقر الرئيس للشركة .

ورّحب سمو األمير خالد بن سلطان 
العبدهللا الفيصل بالتعاون بين جائزة 

السعودية الكبرى وشركة روشن، مشيرًا 
إلى أن مثل هذا التعاون يجسد جهودنا 

في بناء وتعزيز شراكات إستراتيجية 
مثمرة، وخلق فرص جديدة في مجال رعاية 

الفعاليات الرياضية على أرض المملكة، وبما 
يسهم في تحقيق األهداف المرسومة من 

استضافة قمة رياضة السيارات في العالم 
على أرض المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية 

حرص شركة رياضة المحركات السعودية 

باعتبارها المروج الرسمي لسباق جائزة 
السعودية الكبرى stc للفورموال 1، والتي 

تعمل تحت مظلة االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية، على تعزيز 

الشراكات المحلية، ومساعدة الشركات 
الوطنية على عرض عالمتها التجارية 

أمام شريحة أوسع من الجمهور المحلي 
والعالمي، وبما يتماشى مع أهدافها 

وخطتها التسويقية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة 

روشن ديفيد جروفر، أن روشن تفخر بتوقيع 
هذه االتفاقية لرعاية هذا الحدث الهام، 

قائاًل:” نحن نؤمن بأن رعاية روشن لألحداث 
الترفيهية العالمية والوطنية التي تحتضنها 

المملكة ستسهم في تعزيز الحضور الفعال 
لروشن، وتلبية تطلعات المجتمع كافة من 

خالل دعم المبادرات الوطنية المستدامة، 
واستضافة الفعاليات الضخمة التي تتواءم 

مع أهداف رؤية السعودية 2030 ومع 
مستهدفات روشن وصندوق االستثمارات 

العامة”.
وتعتبر شركة “روشن” المطور العقاري 

الوطني لألحياء الحضرية المتكاملة وإحدى 
الشركات المملوكة بالكامل لصندوق 

االستثمارات العامة .

سيعرفون من 
هي المملكة 

اعتبر األمير خالد بن 
سلطان الفيصل، في مقابلة 

مع وكالة فرانس برس 
أّن سباق الفورموال 1 في 

جدة سيظهر للعالم صورة 
المملكة الجديدة.

وأوضح: “عندما نثبت 
خالل أيام أن السباق سيقام 

في الوقت المحدد له، فإّن 
هذا سيكون بمثابة إشارة إلى 

العالم، من هم السعوديون 
وما هي إمكانيات المملكة 

العربية السعودية”.

وأضاف: “نستطيع أن 
نقول أّن الحلبة أصبحت 
جاهزة بنسبة 95 بالمئة، 

وبقيت نسبة 5 بالمئة وهي 
عبارة عن أشياء بسيطة من 

الترويج إلى التشجير والتزيين. 
كل ما يتعلق بالسباق انتهى” 

العمل به.وتابع “الحمدلله 
نحن مرتاحون وفي وضع جيد 

جدا”.

.. ويدشن برنامج نجم الكارتينج

روشن شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى
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أكد الدكتور  رجاء هللا السلمي 
مساعد وزير الرياضة لإلعالم 

والتواصل والمتحدث الرسمي 
للوزارة على أن الحضور 

الجماهيري لسباقات فورموال 1 
شهر ديسمبر الحالي في جدة 

سيكون بنسبة 100%.

وتحدث السلمي في 
المؤتمر الصحفي الذي 

عقد ألجل الحدث  عن آخر 
مستجدات فيروس كورونا 
قائًلا: “نسعد في السعودية 

باستضافة هذا الحدث العالمي 
بفضل الدعم الكبير من قيادتنا 

الرشيدة، وسباقات 
الفورموال ستنطلق 

شهر ديسمبر في جدة بحضور 
جماهيري بنسبة 100%”.

وأضاف: “ُيسمح بالدخول 
للفئة السنية دون 12 عاًما بشرط 

وجود مرافق ُمحصن، كذلك 
سيتم اعتماد نظام الفقاعة 

للمشاركين في السباق، وهو 
نظام متبع في األحداث الرياضية 

العالمية، باإلضافة إلى أن الحضور 
الجماهيري سيكون كامًلا كما هو 

الحال حول الحضور الجماهيري 
للمباريات وللفعاليات الرياضية في 
الرياضات األخرى، بشرط التحصين 

وارتداء الكمامة”.

السلمي :  الجمهور في فورموال 1 ) 100%(
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بروتوكوالت للسالمة 
داخل المالعب 

أشاد الدكتور  رجاء هللا 
السلمي مساعد وزير الرياضة  

بالدور الفعال الذي تقوم به 
االتحادات الرياضية واألندية 

من خالل التزامها باإلجراءات 
االحترازية بالشكل الذي يضمن 

سالمة الجميع في الفترة 
الماضية، وأشار إلى أن المملكة 

تستعد الستضافة الحدث 
العالمي فورموال1، وذلك خالل 
الشهر الحالي في مدينة جدة، 

وأكد على أن الحضور الجماهيري 
خالل هذا الحدث سيكون 100% 

مع االلتزام بالتحصين وارتداء 
الكمامة.

وحرص المتحدث الرسمي 
لوزارة الرياضة على أن يعلن عن 

بعض الشروط التي يجب على 
الجماهير االلتزام بها، بجانب 
اإلجراءات االحترازية لضمان 

سالمة الجميع.

مشيرا الى أنه  تم تحديث 

بروتوكوالت السالمة داخل 
المالعب الرياضية، لتفادي 

أي إصابات بكورونا أو انتشار 
الفيروس بين الجماهير، 

وتضمنت تلك البروتوكالت 
الجديدة اآلتي:

أوًلا: يمنع على أي شخص 
تظهر عليه أعراض المرض من 

الدخول للمالعب الرياضية.

ثانًيا: التنبيه على األندية 
والمنشآت الرياضية التي تهتم 

بإقامة الفعاليات والمباريات 
والمناسبات الرياضية بضرورة 

تخصيص مشرفين لتنفيذ 
البروتوكوالت بشكل مناسب 

وطرق صحيحة تضمن سالمة 
الجميع.

ثالًثا: توفر جميع االشتراطات 
في المنشآت الرياضية والتوعية 

بالمرض وأعراضه ووسائل 
انتقاله، بجانب التدريب على 

طريقة الفحص المثالية.

رابًعا: التزام الجماهير بارتداء 
الكمامة طوال وقت المباريات، 
وكذلك الحال نسبة إلى مرتادي 

الصاالت والمراكز بجانب تطبيق 
اإلجراءات االحترازية.

خامًسا: السماح بدخول 
األطفال المالعب بشرط وجود 

مرافق محصن لهم.

سادًسا: تقليل اللقاءات 
الصحفية عقب انتهاء 

المباريات.

سابًعا: يتم بيع تذاكر 
حضور المباريات عبر المنصات 

اإللكترونية فقط.

وأكد السلمي خالل 
تصريحاته بشأن مستجدات 

اإلجراءات االحترازية في القطاع 
الرياضي أن سالمة الجميع هي 

األساس
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الجيل ـ الرياض

أطلقت وزارة الرياضة 
بقيادة سمو األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية ، استراتيجية دعم 
االتحادات الرياضية السعودية ، 

بميزانية تقّدر بمبلغ 2 مليار و600 
مليون ريال سعودي ، ضمن 

برنامج جودة الحياة. 

و ّأطلقت االسترتيجية في 
القاعة الكبرى بمجمع األمير 

فيصل بن فهد بالرياض بحضور 
األمير فهد بن جلوي نائب 

رئيس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية ، وعدد من رؤساء 

االتحادات الرياضية. 

وتهدف االستراتيجية لتطوير 
القطاع الرياضي ، وتنظيم عمل 
االتحادات ، باإلضافة لتأسيس 

بنية تحتية داعمة لالتحادات 
الرياضية، وتهدف أيضًا لرفع 
مساهمة الرياضة في الناتج 

المحلي اإلجمالي بنسبة 0.8% 
وصواًل إلى زيادة نسبة ممارسة 

المجتمع للرياضة إلى %40 بحلول 
عام 2030م. 

ووضعت اللجنة عدة معايير 
للحصول على الدعم من أبرزها 

) تطوير اللعبة ، زيادة عدد 
الممارسين ، المنافسة في 

البطوالت اإلقليمية والدولية ، 
تعزيز السياحة الرياضية ، زيادة 
شعبية اللعبة في السعودية ، 

المساهمة في ترويج ثقافة وإرث 
السعودية واالقتصاد الوطني ، إلى 
جانب صناعة مجموعة من الفرص 

االستثمارية المتنوعة (.

 ومن أنواع التمويل المقدم 
لإلتحادات ، سيتم تقديم تحفيز 

أساسي وهو الدعم المقدم 
لتغطية األنشطة األساسية 
لألتحاد من تكاليف تشغيلية 

وأنشطة ومعسكرات ، ورواتب 

حسب التقييم . 

باإلضافة لتقديم تمويل تحفيزي 
، وهي حزم من التمويل اإلضافي 
لمكافئة االتحادات على التطوير 

وحصولها على اإلنجازات . 

كما تم إطالق برنامج تطوير 
رياضي النخبة ، بهدف تعزيز كفاءة 

الرياضيين وإعدادهم على المدى 
الطويل ، وتطبيق نمط صحي 

وأسلوب حياة مثالي ، وذلك لتحقيق 
تميز في العديد من الرياضات على 

المستوى الدولي. 

وسيتم أختيار العبي النخبة 
بعد مراجعة مستوياتهم منذ عام 

2018م وحتى اليوم ، كما سيتم 
تقسيم العبي النخبة لقسمين 

هما ) العبي النخبة ، العبي النخبة 
الواعدين ( ، حيث سيتم تجديد 

المرافق الرياضية ، وتوظيف 
مدربين وخبراء لتعزيز ورفع 

مستوى االداء لالعبين .

باضريس :البرنامج  يهدف لبناء 
جيل رياضي محترف

أشاد الرئيس التنفيذي لمركز 
برنامج جودة الحياة أحمد باضريس، 
بإطالق وزارة الرياضة الستراتيجية 

دعم االتحادات الرياضية وبرنامج 
رياضي النخبة، الذي جاء ضمن 

مبادرات رؤية المملكة 2030 
المسندة إلى برنامج جودة الحياة 

وتقوم وزارة الرياضة بتنفيذها.

وقال باضريس: “نطمح من 
خالل هذه المشاريع إلى بناء جيل 

الوزارة تطلق استراتيجية دعم االتحادات  وبرنامج تطوير رياضيي النخبة

تحفيز ملياريتحفيز ملياري
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رياضي محترف ينافس إقليميًا 
وعالميًا، وذلك من خالل توفير 
البنية التحتية الالزمة لمواكبة 

التطور الرياضي الذي وصلت إليه 
الدول المتقدمة في هذا المجال، 

وبهدف تلبية االحتياج المحلي 
الكتشاف المواهب وتأهيلها 
وتطوير رياضيي النخبة ودعم 

االتحادات الرياضية لتحقيق التميز 
عالمياً”.

وأضاف الرئيس التنفيذي 
لمركز برنامج جودة الحياة: “يندرج 
إطالق استراتيجية دعم االتحادات 

الرياضية وبرنامج رياضيي النخبة 
ضمن هدف رؤية المملكة 2030 
“تحقيق التميز في عدة رياضات 
إقليميًا وعالميًا”، والذي تعمل 

وزارة الرياضة على تنفيذ مبادراته 
وفق رؤية استراتيجية مستدامة، 
ونستهدف من خالل استراتيجية 
دعم االتحادات الرياضية وبرنامج 

رياضيي النخبة بناء جيل رياضي 
محترف بصورة استراتيجية نقطف 
ثمارها على المدى الطويل، خاصة 

في االستحقاقات القادمة على 
المستوى القاري والدولي”.

وتهدف استراتيجية دعم 
وتطوير االتحادات الرياضية إلى 

دعم تحول االتحادات الرياضّية نحو 
حوكمة احترافّية مبنّية على معايير 

واضحة تساعد االتحادات الرياضّية 
على تقوية بنيتها القانونية واإلدارية 

والفنّية لتحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة 2030 في المجال الرياضي.

أما برنامج تطوير رياضيي النخبة 
فيركز وبشكل رئيس على صقل 

واحتواء رياضيي النخبة السعوديين 
المنافسين، عالوة على تطوير نظام 

اكتشاف المواهب سعيًا لتحقيق 
المنجزات الدولّية، سواء في 

دورات األلعاب األولمبية أو القارّية 
واإلقليمية، ويعمل البرنامج على 

شقين هما إيجاد البيئة االحترافية 
المناسبة لالعبين، وتأسيس مركز 
رياضي مستقل يتم إنشاؤه وفق 

أحدث المعايير العالمّية لخدمة 
العبي النخبة.

وتم إسناد هدفين من أهداف 

رؤية المملكة 2030 تختصان 
بالجانب الرياضي إلى برنامج جودة 

الحياة، وهما “تحقيق التميز في عدة 
رياضات إقليميًا وعالميًا” و”تعزيز 

ممارسة األنشطة الرياضية في 
المجتمع” وتندرج ضمنهما عدة 

مبادرات تقوم وزارة الرياضة على 
تنفيذها بصورة رئيسية.

د. الشهري: نقلة نوعية لتطوير 
الرياضة

وصف الدكتور مشرف الشهري 
رئيس اتحاد الكاراتيه، إستراتيجية 

دعم االتحادات الرياضية بأنها 

11-2021222.indd   2711-2021222.indd   27 12/14/2021   1:42:43 PM12/14/2021   1:42:43 PM



العدد 714 - ربيع اآلخر 1443 هـ    نوفمبر  2021 م 28

خالد الفيصل يتوج  أبطال النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن

تاريخية، وتمثل نقله نوعية على 
طريق تطوير الرياضة السعودية 
ونهضتها، موضًحا أن ما ذكر في 
هذه المبادرة يساعد على تطوير 

جميع االتحادات المحلية والتنافس 
فيما بينها للتحقيق االنجازات على 

المستوى المحلي والعالمي .

وأضاف الشهري، نعلم ان 
هناك رؤية من القيادة الرشيدة 
للوصول إلى أعلى مستوى من 
الوعي عند أبناء الوطن بأهمية 

الرياضة وصناعة األبطال، والتركيز 
على األبطال العالميين.

وتابع شاهدنا الدعم المالي 
الضخم وغير المسبوق والذي يعتبر 

األقوى من جانب وزارة الرياضة 
واللجنة االولمبية.

واستدل رئيس اتحاد الكاراتيه 
بما يقدمه منتخب كرة القدم، 

قائًلا »ورأينا كيف تطور مستوى 
كرة القدم السعودية من خالل 

المنتخب الذي يقف اآلن على اعتاب 
التأهل الى كأس العالم بقطر 
وهذا بسبب الدعم الالمحدود، 

وايضا ماتحقق في أولمبياد طوكيو 
بوجود عدد العديد من الرياضيين 

والمنافسات.

وواوضح، أن هذا الدعم 
يعكس رؤية مستدامة من ولي 

العهد -حفظه هللا- وتطوير 
جودة الحياة وزيادة فرص العمل 

ودعم االقتصاد الوطني وجذب 
المستثمرين من خالل الرياضة 

وتطويرها.

د.العقيلي: زيادة التنافس

وأبدى الدكتور عادل العقيلي 
رئيس االتحاد السعودي 

لالسكواش سعادته بهذا 
الدعم من القيادة الحكيمة وهذا 
الدعم كان وما زال مستمًرا لكل 

الرياضيين ولكل األندية على جميع 
االصعدة.

وتابع، أن الدعم لالتحادات تم 
بطرق مختلفة، واآلن سيكون وفق 

استراتيجية غير مسبوقة لزيادة 
اإلقبال على الرياضة ورفع جودتها 

وتحسين مستويات األلعاب 
المختلفة وصوًلا للعالمية.

وأوضح أننا استفدنا من ورش 
العمل المختلفة تحت مظلة اللجنة 

األولمبية، واآلن سيكون له األثر 
المباشر لرفع القيمة التنافسية 

لجميع األلعاب ولعبة االسكواش 
خاصة ونشر اللعبة بين الذكور 

واإلناث والتنافس بينهم.

آل حزام: دستور جديد

واعتبر البطل السعودي 
العالمي السابق الواثب عاصم آل 
حزام أن هذا الدعم غير المسبوق 

وضع قوانين ودستورا جيدا لتحفيز 
االتحادات المختلفة، وخلق منافسة 

خاصة لتحقيق االنجازات.

وأضاف أن ألعاب القوى 
بدأت خالل السنتين األخيرتين في 

االنتشار بشكل كبير، حيث كان عدد 
االندية حوالى 50 ناديًا، أما اآلن فقد 
وصلت إلى أكثر من 60 نادًيا. وتابع 
ان اتحاد ألعاب القوى ينقصه عدد 
العداءين ، مقارنة بالدول األخرى، 

فعدد العبي العاب القوى في 
المملكة ال يمكن ان يتجاوز الـ 2000 
عداء، وهذا الدعم يساهم في زيادة 

عدد العداءين.

الجود: تحفيز غير مسبوق

ثمن الالعب الدولي في ألعاب 
القوى عبدهللا الجود دعم حكومتنا 

الرشيدة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي عهده ووزير 

الرياضة من خالل االستراتيجية 
التي أعلن عنها سمو وزير الرياضة، 

وتمنى ان يثمر هذا الدعم عن 
تحقيق اإلنجازات.

وأشار إلى أن السعودية تعيش 
اآلن طفرة كبيرة في المجال 

الرياضي وأصبح الدعم يصل لجميع 
الرياضات، بعكس الماضي الذي 
كان يصب فيه لصالح كرة القدم.
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واكد الجود على أن الشباب 
والرياضيين أمام فرصة الستثمار 

هذا الدعم، ليكونوا أبطاًلا ، 
واستغالل البطوالت العالمية 
المقبلة، إلثبات جدارتهم . وكرر 

ان هذا الدعم حقيقة محفز لجميع 
الرياضات في بالدنا ، وسوف ينقل 

رياضتنا إلى مكانة عالمية خاصة في 
عالم ألعاب القوى.

ابن يمين: الحصاد في األولمبياد

رفع المشرف العام على االلعاب 
المختلفة بنادي االتحاد خالد بن 

يمين، الشكر لحكومتنا الرشيدة 

على هذا الدعم المتواصل لرياضة 
الوطن، مؤكًدا أن هذا الدعم يساعد 

االتحادات واألندية على تنفيذ 
االستراتيجيات واألهداف المرجوة 

الطموحة. وأضاف، من هذه 
األهداف الوصول الى المشاركات 

الدولية وتحقيق االنجازات خاصة في 
الدورات األولمبية.

وبين ابن يمين، أن هذه 
اإلستراتيجية تساهم بقوة في 

زرع روح المنافسة والبطوالت في 
نفوس الالعبين منذ الصغر، وهو ما 
تعتمد عليه الدول الكبرى في مجال 

الرياضة. ولفت ابن يمين االنتباه 
إلى أننا سوف نلمس ثمار هذه 

االستراتيجية في الفترة المقبلة من 
خالل التطور الكبير لبرامج وأهداف 

االتحادات، في محاولة من جانب كل 
اتحاد لالستفادة من هذا الدعم.

المزيد: انتظروا نقلة نوعية

أبدى عضو االتحاد السعودي 
للدرجات عبدهللا المزيد، إعجابه 

الشديد بما يتحقق من نمو وازدهار 
في شتى المجاالت، وخاصة على 

المستوى الرياضي قائاًل »ومن هنا 
أرفع الشكر لمقام سيدي خادم 

الحرمين الشريفين ولسمو ولي 
العهد االمين على الدعم السخي 

والكبير للرياضة والرياضبين وكذلك 
وزير الرياضة الذي يقود الهرم 

 وأضاف، أن 
ٍ
الرياضي بطموح عال

مشروع استراتيجية دعم االتحادات، 
هو نتاج دراسات وابحاث علمية 

لمعرفه الهدف االساسي في 
مثل هذه المبادرات والبرامج 

واالستراتيجيات التي تشكر عليها 
وزارة الرياضة واللجنة االولمبية 

السعودية.

وتابع، برنامج دعم االندية يعد 
بنقلة نوعية لالتحادات واأللعاب 
المختلفه في زيادة عدد الالعبين 
وتحقيق اإلنجازات المستقبلية.

وأوضح، لعل اطالق دعم 
رياضيي النخبة هو الهدف في رعاية 

الرياضيين المميزين في االلعاب 
المختلفة وهو مكمل لبرنامج دعم 

االتحاد ،ولالمانة هذا األمر كان حلًما 
وأمنية للكثير.

واعتبر المزيد ان االهم في 
هذا الدعم، أنه سوف يزيد عدد 

الممارسين في الخدمات المجتمعية 
من خالل الرياضة والحرص عليها 

وبناء على هذا الحراك سيكون هناك 
إبطال أولمبيون وتطور في األلعاب 
التي كانت مغيبة بسبب قلة الدعم.
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عقود المحترفين ... بال سقف

عمومية  »اآلسيوي«  تمتدح  التنظيم السعودي
عقد اجتماع الجمعية 

العمومية الحادية والثالثين 
لالتحاد اآلسيوي عبر تقنية 

االتصال المرئي، بمشاركة رئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

جياني إنفانتينو. ورأس رئيس 
مجلس إدارة االتحاد السعودي 

لكرة القدم ياسر المسحل الوفد 
السعودي في االجتماع .

وشهدت الجمعية العمومية 

إشادة رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة باالتحاد 
السعودي لكرة القدم، بعد تنظيم 

المباراة النهائية لدوري أبطال 
آسيا 2021، التي احتضنها ملعب 

الملك فهد الدولي بالرياض 
الثالثاء الماضي.

وأثنى رئيس االتحاد اآلسيوي 
على الدور المحوري لالتحادات 

الوطنية األعضاء واالتحادات 
اإلقليمية في ضمان مواصلة 

نهوض االتحاد القاري.

من جانبه أشاد رئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم بتنظيم نهائي 

دوري أبطال آسيا من جانب 
االتحاد السعودي، مثنًيا على 

المستوى المميز الذي وصلت 
إليه المملكة في تنظيم الفعاليات 

الرياضية الكبرى

اعتمد مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة 
القدم التعديالت الجديدة على الئحة االحتراف 

وأوضاع الالعبين وانتقاالتهم والتي سيتم تطبيقها 
رسمًيا اعتباًرا من تاريخه.

 من التعديالت 
ٍ
واشتملت الالئحة على عدد

التي جاءت متوافقة مع متطلبات النظام 
األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم 

ومتطلبات االتحاد الدولي لكرة القدم 
)FIFA( ومحكمة التحكيم الرياضية 

الدولية )CAS( ومبادئ العدالة 
الطبيعية.

وتمثلت أبرز تعديالت الالئحة في 
إلغاء السقف األعلى لعقود 

الالعبين المحترفين 
السعوديين والمواليد 

والمطبق منذ عام 
.2015

من جانب آخر، 
أقر مجلس إدارة 

االتحاد السعودي 
إنشاء لجنة 

مؤقتة باسم 
)اللجنة 

التأسيسية 
لقانون 

اللعب المالي العادل( حيث ستتولى اللجنة التنسيق 
مع الجهات ذات العالقة لدراسة الخيارات القائمة 

ووضع الخطط المالئمة وإعداد الئحة اللعب المالي 
العادل وتقديم التوصيات النهائية لمجلس اإلدارة، 

على أن يتم اإلعالن الحًقا عن أعضاء 
اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن 
الجهود المبذولة من الجهات 
ذات العالقة إليجاد وتفعيل 

أدوات رقابية فاعلة على 
الشؤون المالية، ولتعزيز 

مبدأ الشفافية في 
التعامالت المالية، وذلك 

بعد دراسة األمر مع خبراء 
في االتحاد الدولي لكرة 

.)FIFA( القدم
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 دعم مالي سعودي للحلم االسيوي  
قدم االتحاد السعودي لكرة 

القدم دعمًا ماليًا بقيمة 500 
ألف دوالر، إلى مؤسسة الحلم 

األسيوي، التي تعتبر أداة تطبيق 
برامج المسؤولية االجتماعية في 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وتسلم الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة، رئيس االتحاد 
األسيوي وراعي مؤسسة الحلم 

اآلسيوي، الشيك الذي قدمه ياسر 
المسحل رئيس االتحاد السعودي، 
وذلك في احتفال خاص بالعاصمة 

السعودية الرياض.

 وأعرب الشيخ سلمان عن 
تقديره لالتحاد السعودي للعبة 

الذي يتشارك في اإليمان بأهمية 
دعم المجتمعات الهشة بكافة 

أرجاء قارة آسيا.

وقال الشيخ سلمان لموقع 
االتحاد القاري اإللكتروني :”أريد أن 
أعرب عن امتنان االتحاد األسيوي 

لكرة القدم وأسرة كرة القدم 
األسيوية إلى االتحاد السعودي 

لكرة القدم على مساهمته 
الكريمة، والتي بالتأكيد ستساعدنا 

على إحداث تأثير إيجابي على حياة 
األشخاص األكثر احتياجا”.

وأضاف :”منذ إطالق مؤسسة 
الحلم األسيوي، كانت تقوم بإحداث 

فارق واضح، وأنا واثق أن هذا 
التبرع سيساهم في تعزيز طموح 

االتحاد األسيوي لكرة القدم في 
االرتقاء بالمجتمعات المهمشة 

بكافة أرجاء القارة من خالل 
االستفادة من قوة كرة القدم في 

توحيد الناس”.

وتأتي هذه المساهمة الجديدة 
لتعبر عن الدعم المتواصل الذي 

يقدمه االتحاد السعودي في دعم 
الغايات النبيلة، وكذلك تؤكد روح 

الشراكة مع االتحاد األسيوي لكرة 
القدم خالل السنوات األخيرة، حيث 
إن السعودية من أكثر المساهمين 

في مؤسسة الحلم اآلسيوي منذ 
إطالقها في مارس 2017.

وأوضح  ياسر المسحل، رئيس 
االتحاد السعودي  :”سعداء 

بالحصول على هذه الفرصة لتعزيز 
التعاون مع االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم ومؤسسة الحلم األسيوي 

عبر هذه الشراكة. ونحن كاتحاد 
رائد بكرة القدم في دولة تعشق 

اللعبة على كافة المستويات، 
فإننا نؤمن بأهمية المشاركة في 

جميع المبادرات التي تعمل لخدمة 
البشرية”.

وأردف :”كرة القدم كانت 
دائمًا توحد الناس، وكما شاهدنا 
خالل هذه األوقات الصعبة فإن 
مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم واصلت نشر األمل في كافة 
أرجاء القارة، ومن خالل مؤسسة 

الحلم األسيوي فإن التأثير وصل 
إلى األشخاص المحتاجين في كافة 
أرجاء أسيا، ونحن عبر مشاركتنا في 

هذا المشروع فإننا نوسع دعمنا 
لبقية أرجاء القارة ونواصل التقاليد 

السعودية العظيمة في المجال 
اإلنساني”.

وتم إطالق مؤسسة الحلم 
األسيوي عام 2017 كمنصة لتوفير 

دعم واضح وشفاف وبطريقة 
فعالة في ثالث جوانب أساسية 

وهي حماية األطفال والتعليم 
واالندماج االجتماعي.

وكذلك قامت مؤسسة الحلم 
األسيوي بدور كبير في تقييم 

االحتياجات لتقديم الدعم بمختلف 
االتحادات الوطنية واإلقليمية 

األعضاء، ومتابعة تطبيق 
المشاريع الجارية وفق أعلى 

معايير الرقابة والشفافية.
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أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم رسمًيا انطالَق 
عمل مونيكا ستاب أول مدربة لمنتخب كرة القدم 

للسيدات في تاريخ المملكة، وذلك في حدث خاص ُعقد 
في مركز االتحاد.

وتُعد المدربة األلمانية من رائدات تطوير كرة 
القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم، وتحمل 

رصيدًا واسعًا من الخبرات المتنوعة في عالم 
كرة القدم االحترافية وتدريب المنتخبات 

الوطنية وإدارة األندية وشغل المناصب 
التنفيذية رفيعة المستوى.

وحظي مشهد كرة القدم 
النسائية في المملكة بزخم متزايد، 

ال سيما بعد تأسيس أول إدارة 
متخصصة لكرة القدم النسائية 

عام 2019، تحت إشراف عضو 
مجلس اإلدارة السابق أضواء 

العريفي وبقيادة لمياء بن بهيان 

مونيكا  تباشر عملها 
مدربة لمنتخب السيدات 
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المسحل يجتمع  باألعضاء 
السعوديين في لجان “اآلسيوي”
عقد رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر 
بن حسن المسحل اجتماًعا مع األعضاء السعوديين في لجان 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وذلك على هامش المباراة النهائية 
لدوري أبطال آسيا. 

وحضر االجتماع األعضاء السعوديون بلجان االتحاد 
اآلسيوي: خالد الثبيتي )المكتب التنفيذي(، إبراهيم القاسم 

)لجنة المسابقات(، نزيه النصر )لجنة المسؤولية االجتماعية(، 
أضواء العريفي )لجنة كرة القدم النسائية(، بندر الحميداني 

)اللجنة القانونية(، عمر باخشوين )اللجنة الفنية(، الدكتور صالح 
الحارثي )اللجنة الطبية(، مرعي العواجي )لجنة الحكام( والدكتور 

خالد با نصر )لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطوالت 
اآلسيوية( والدكتور شاكر الذيابي )لجنة اإلعالم(.

وقدم المسحل شكره إلى األعضاء السعوديين في لجان 
االتحاد اآلسيوي على جهدهم الكبير الذي يقدمونه لصالح كرة 

القدم اآلسيوية، وتقديمهم صورة مشرفة للوطن من خالل 
تواجدهم في لجان االتحاد القاري.

وأكد رئيس االتحاد السعودي أهمية العمل جنًبا إلى جنب 
مع االتحاد اآلسيوي، من أجل تحقيق التطلعات التي ينشدها 

االتحادان لصالح كرة القدم في القارة، والتي شهدت خالل 
السنوات األخيرة تطوًرا ونمًوا ملحوظين

الالعبة الهاوية السابقة والمحامية 
المعتمدة وعضو مجلس إدارة 

االتحاد السعودي لكرة القدم.

ومنذ تعيينها الشهر الماضي، 
حرصت ستاب على دراسة جميع 

جوانب منظومة كرة القدم 
السعودية عن كثب، حيث قامت 

بزيارة المنتخب السعودي 
لكرة الصاالت وأندية كرة القدم 

النسائية المجتمعية القائمة، كما 
اجتمعت مع مدربات كرة القدم 

السعوديات المعتمدات، وأشرفت 
على الجوانب الفنية لمركز الرياض 

التدريبي اإلقليمي لليافعات.

كما التقت ستاب بوزير الرياضة 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

ورئيس االتحاد السعودي لكرة 
القدم ياسر المسحل واألمين 
العام إبراهيم القاسم والمدير 

الفني لالتحاد ايوان لوبيسكو 
وأيضًا مدير عام معهد إعداد القادة 

ورئيس أكاديمية مهد الرياضية 
عبدهللا حماد ومدرب المنتخب 

السعودي األول »هيرفي رينارد«.
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104 ناديا مؤهال لنظام »النقاط الموحد«

نص مليار  .. في االنتظار
أعلنت وزارة الرياضة 

السعودية  أن 104 ناديا من 
مختلف الفئات والدرجات 

أصبحت مؤهلة للدخول في 
نظام “النقاط الموحد”، من أجل 
الحصول على الدعم المخصص 

لمبادرة األلعاب المختلفة في 
الموسم الثالث من إستراتيجية 

دعم األندية الرياضية.

ووفًقا لتقرير فريق عمل 
إستراتيجية دعم األندية، فقد 
نجحت هذه األندية في تحقيق 

المعايير المطلوبة للتأهل 
والدخول في نظام “النقاط 

الموحد”، لالستفادة من 
الدعم المخصص لها  في هذه 

المبادرة وفقا إلستراتيجية دعم 
األندية الرياضية، والتي أعلنت 

مؤخرا مع مطلع الموسم 
الجاري والبالغة قيمته 488.5 

مليون ريال.

وتضمنت مبادرة األلعاب 
المختلفة في هذا العام، إعالن 
برنامج الدعم التحفيزي للفئات 

السنية، لتضاف إلى برنامج 
النقاط الموحد بمعاييره 
الخمسة المعلنة سابًقا.

ويرتكز هذا البرنامج على 
التسجيل مع االتحادات المعنية 

في 8 برامج فئات سنية كحد أدنى، 
واجتياز التقييم من قبل االتحاد في 

نهاية الموسم.

ويتم ذلك من خالل االستعانة 
باالتحادات المعنية لتطوير برامج 

للفئات السنية، على أن تقوم 
األندية بتنفيذها وتصبح محل 

التقييم في نهاية كل موسم.

وتنفذ األندية البرامج من أجل 
الحصول على الدعم المخصص 
لها والبالغ 56.5 مليون ريال من 
أصل إجمالي 488,5 مليون ريال 

مخصصة لهذه المبادرة.

ويهدف هذا البرنامج إلى 

تحفيز األندية الستكمال شروط 
نظام النقاط والمحافظة عليها 
وااللتزام بتطوير الفئات السنية 

في مختلف الرياضات، ومن 
ثم الحصول على الدعم المالي 

المناسب للمساهمة في تحقيق 
مستهدفات مبادرة األلعاب 

المختلفة.

وجاءت األندية المؤهلة مع 
األخذ بعين االعتبار عدد الرياضات 

 وفق الجداول 
ٍ
لة لكل ناد المفعَّ

المرفقة، على النحو التالي:

أوًلا: أندية دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان للمحترفين

عددها 15 ناديًا وهي:

)الهالل، األهلي  ، الشباب، 
الرائد  االتفاق، الباطن، النصر، 

ضمك، التعاون، الفتح، الفيحاء، 
الفيصلي، الحزم، االتحاد، أبها(.

ثانيًا:

أندية دوري يلو للدرجة األولى، 
وعددها 14 ناديًا هي:

)الوحدة، العدالة، العروبة، 
الخليج، النهضة، الجيل، القادسية، 

هجر، الشعلة، أحد، األخدود، 
نجران، الخلود، الدرعية(.

ثالثًا:

أندية دوري الدرجة الثانية، 
وعددها 15 ناديًا هي:

)الرياض، األنصار، الزلفي، 
الصفا، الترجي، وج، الثقبة، الجندل، 
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التقدم، الروضة، الشرق، االنتصار، 
النجوم، الذهب، عرعر(.

رابعًا:

أندية دوري الدرجة الثالثة 
وعددها 19 ناديًا هي:

)القلعة، جرش، مضر، الفاو، 
العمران - الصقور، النور، االنطالق، 

قلوة، كميت، القوس - الحوراء، 
الجبيل، المجزل، الدرع، القوارة، 

رضوى، شرورة، قرية العليا(.

خامسًا:

أندية دوري الدرجة الرابعة، 
وعددها 41 ناديًا هي:

)حراء، عكاظ، الهدى، طبرجل، 
اليرموك، جبة، رأس تنورة، التهامي، 

الهداية، السالم، الجزيرة، الطرف، 
الوطن، فيفا، الباحة، الوادي 
األخضر، قفار، البدائع، األغر، 

الغزوة، المجد، القارة، الفرع، 
االبتسام، سميراء، الزيتون، 

السروات، ألمع، الخالدي، ضباء، 
االعتماد، المحيط، الخويلدية، 
التسامح، مصدة، التضامن، 

الصحاري، العرين، حبونا، األرطاوي، 
سدير(.

يشار إلى أن مبادرة األلعاب 
المختلفة في هذا العام تضمنت 

إعالن برنامج الدعم التحفيزي 
للفئات السنية، لتضاف إلى 

برنامج النقاط الموحد بمعاييره 
الخمسة المعلنة سابًقا، حيث 

يرتكز هذا البرنامج على التسجيل 
مع االتحادات المعنية في 8 برامج 

فئات سنية كحد أدنى، واجتياز 

التقييم من قبل االتحاد في 
نهاية الموسم، وذلك من خالل 
االستعانة باالتحادات المعنية 

لتطوير برامج للفئات السنية، على 
أن تقوم األندية بتنفيذها وتصبح 

محل التقييم في نهاية كل موسم، 
من أجل الحصول على الدعم 

المخصص لهذا البرنامج، والبالغ 
56.5 مليون ريال من أصل إجمالي 
488,5 مليون ريال مخصصة لهذه 
المبادرة، حيث يهدف هذا البرنامج 

إلى تحفيز األندية الستكمال 
شروط نظام النقاط والمحافظة 

عليها وااللتزام بتطوير الفئات 
السنية في مختلف الرياضات، ومن 

ثم الحصول على الدعم المالي 
المناسب للمساهمة في تحقيق 

مستهدفات مبادرة األلعاب 
المختلفة.
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أمهلت وزارة الرياضة محمد القاسم وعلي 
الشايعي، رئيسي نادي التعاون السابقين، 60 يوًما 

من أجل سداد مبلغ يصل إلى نحو 12 مليون ريال، 
نتيجة تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية، وذلك 

بعد تشكيل لجنة من أجل التحقيق والتدقيق في 
حسابات النادي، طبًقا لخطاب موجه من الوزارة إلى 

نادي التعاون”تحتفظ الرياضية بنسخة منه”.

وأشار الخطاب إلى أنه في حال عدم االلتزام 
بالقرار ودفع المبالغ سيتم إحالة األمر إلى الجهات 

الرقابية.

ووفًقا للخطاب وافق األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل، وزير الرياضة، على توصيات اللجنة المكلفة 

بالتحقيق خالل فترة محمد القاسم، رئيس مجلس 
اإلدارة من 2012 م حتى 2020 م، وعلي الشايعي، 
رئيس مجلس اإلدارة المكلف من 2020 م حتى 

2021 م، مطالًبا النادي بتنفيذ التوصيات الواردة في 
الخطاب.

وتضمنت الفقرة األولى من التوصيات مطالبة 
القاسم بسداد مبلغ وقدره مليون و300 ألف ريال، 
يمثل االلتزامات الناتجة عن توقيعه مقدمات عقود 

وعموالت وكالء العبين، ما تسبب في التزامات 
مالية على النادي تفوق الموازنة السنوية، ولم تذكر 

بمحاضر مجلس اإلدارة، مخالًفا بذلك المادة 22، 
إضافة إلى إعادة عهده تقدر بنحو مليون و104 آالف 
إلى حساب النادي، و246 ألًفا عهدة استرجعها دون 

موافقة وزارة الرياضة مخالًفا المادة 87/6 من الالئحة 
األساسية لألندية الرياضية.

في حين طالبت الوزارة علي الشايعي بسداد 
8 ماليين و356 ألًفا، تمثل االلتزامات الناتجة عن 

توقيعه عقوًدا كونه رئيًسا تنفيذيًّا بمبلغ 2 مليون 
و630 ألًفا و5 ماليين و725 ألًفا كرئيس مكلف، األمر 

الذي تسبب في التزامات مالية على النادي تفوق 
الموازنة السنوية للنادي، ولم تذكر في محضر مجلس 

اإلدارة مخالًفا المادة 22، إضافة إلى مبلغ مليون 

و600 ألف يجب دفعها من قبله وتركي الشبرمي 
أمين الصندوق إلعادتهما مبلغ سلفة دون وجود 
موافقة من قبل الوزارة مخالفين المادة 87/6 من 

الالئحة األساسية لألندية الرياضية، فيما ألزمته 
بدفع 235 ألًفا استرجعها دون وجود موافقة من 

الوزارة.

وأوضح الخطاب في التوصية السابعة إلزام 
النادي باستبعاد مبلغ وقدره 21 مليونًا و777 ألف 

ريال، وتحويلها إلى تبرعات من عبد العزيز الحميد، 
العضو الذهبي، لعدم وجود موافقة من الوزارة، 
وتسجيل مبلغ 3 ماليين و552 ألف ريال كسلف 

مقدمة من الحميد لوجود موافقة عليها من قبل 
الوزارة بعد استبعاد مبلغ وقدره 809 آالف، ما تعهد 

بسداده من عهدة فيصل أبا الخيل، نائب الرئيس 
السابق، ليصبح المتبقي لعبد العزيز الحميد 2 مليون 

و742 ألًفا.

مهلة  مالية 
لرئيسي  التعاون
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في وقت ساءلت الوزارة فيصل أبا الخيل، نائب 
الرئيس السابق، وتركي الشبرمي أمين الصندوق 

عن 253 ألًفا، لقيامهما بالتوقيع على صرف العهد 
المقدمة لخليل أبا الخيل من إجمالي العهدة 

المقدمة 300 ألف ريال ولم يتم سدادها حتى تاريخه 
مخالًفا للمادة 85 من الالئحة األساسية لألندية 

الرياضية، إضافة إلى مطالبة علي الشايعي وفهد 
الحميد أمين الصندوق بسداد 50 ألًفا لقيامهما 
بالتوقيع على صرف عهدة لخليل الخليل لم يتم 

سدادها حتى تاريخه.

وكان القاسم قد نشر عبر حسابه في موقع 
التواصل االجتماعي تويتر تغريدة “حسبي هللا ونعم 

الوكيل وكفى بالله حسيبا” ُفهمت من األشخاص 
الذين يعلمون باألمر نتيجة القرارات الصادرة بحقه.
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أعلنت وزارة الرياضة ممثلة 
باإلدارة العامة لشؤون األندية 

إطالق مشروع التصنيف اإلداري 
لألندية الرياضية، والذي 

سيسهم في رفع مستوى 
حوكمة العمل وتحسين 

المكافآت الممنوحة 
لألندية، على أن يبدأ العمل 

به من الموسم الرياضي 
المقبل 2022 - 2023م.

وفًقا لآللية المتبعة في 
المشروع، سيتم تصنيف 
األندية إلى )6( فئات، بناء 

على ما ستحصل عليه من 
نتائج في نظام الحوكمة 
نهاية الموسم الرياضي 

الحالي 2021 - 2022م، 
على أن يستمر العمل 

بهذه اآللية في نهاية كل 
موسم رياضي وفق البنود 

المعتمدة.

وكشفت الوزارة أن 
التصنيف الخاص باألندية 
ستعلن نتائجه دون اعتبار 
لدرجة النادي على مستوى 

الفريق األول لكرة القدم، 
حيث سيتم تطبيق آلية 

التصنيف على نوعين من 
األندية، على النحو التالي: 
األندية المشمولة بنظام 
الحوكمة الحالي وعددها 

64 نادًيا تمثل: “أندية 
دوري كأس األمير محمد 

بن سلمان للمحترفين 
-أندية دوري يلو للدرجة 

األولى- وأندية دوري الدرجة 

الثانية”، والتي سيتم اعتماد 
درجات تقييمها في الموسم 

الحالي 2021 - 2022م، واألندية غير 
المشمولة بنظام الحوكمة الحالي 

وعددها 106 أندية.

وأوضحت الوزارة أن آلية 
العمل تقوم على حصر عدد األندية 

لكل فئة بشكل سنوي، لتحديد 
قيمة الدعم وتنظيم مصاريف 

الحوكمة وفق الميزانيات 
المعتمدة، حيث سيتم تحديد 

الميزانية والفئة المستحقة 
بداية كل موسم رياضي، 

ويركز التقييم على متوسط 
درجات النادي في الموسم 

السابق من الربع األول 
وحتى الرابع، علًما أنه لن يتم 

تغيير فئة النادي إال مع نهاية 
الموسم الرياضي.

ويخضع مشروع تصنيف 
األندية الرياضية إدارًيا لخطة 

زمنية لمبادرة الحوكمة، 
“ربع سنوية” وفق بنود 

محددة لكل ربع على حدة، 
كما ستكون األندية مطالبة 

بتحقيق معايير للدخول 
في التصنيف قبل انطالق 
الموسم الرياضي 2022 - 

2023م، حسب اآلتي:

 
ٍ
فئة )أ(: سيحصل كل ناد

في هذه الفئة على مبلغ مالي 
قدره )28( مليون ريال كحد 

أدنى من مبالغ دعم الحوكمة، 
في حال نجاحه بتحقيق 

متوسط 6 من 7 أو أكثر لكل 
معيار من )المعايير الخمسة 

المعتمدة( في الموسم 
الجاري 2021 / 2022م.

 
ٍ
فئة )ب(: سيحصل كل ناد
في هذه الفئة على مبلغ )23( 

مليون ريال كحد أدنى عند 
تحقيقه متوسط 6 من 7 أو 

اعالن مشروع التصنيف اإلداري لألندية

 )6( فئات لرفع مستوى الحوكمة

11-2021222.indd   3811-2021222.indd   38 12/14/2021   1:42:44 PM12/14/2021   1:42:44 PM



39العدد 714 - ربيع اآلخر 1443 هـ    نوفمبر  2021 م

أكثر من مجموع المعايير الخمسة 
كاملة.

 
ٍ
فئة )ج(: سيحصل كل ناد

في هذه الفئة على مبلغ )20( 
مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه 

متوسط 5 من 7 أو أكثر من مجموع 
المعايير.

 
ٍ
فئة )د(: سيحصل كل ناد

في هذه الفئة على مبلغ )2.5( 
مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه 

متوسط 4 من 7 أو أكثر من 
مجموع المعايير.

 
ٍ
فئة )هـ(: سيحصل كل ناد

في هذه الفئة على مبلغ مليون 
ريال كحد أدنى عند توفيره جميع 
متطلبات مبادرة نظام الحوكمة، 

وسينضم أيضا إلى هذه الفئة 

األندية التي حصلت على متوسط 
أقل من 4 من 7 من مجموع 

المعايير في موسم 2021 - 2022م.

فئة )و(: وهي األندية التي لم 
تتمكن من استيفاء الشروط 
المطلوبة لالنضمام لمبادرة 
الحوكمة، ولن يتم تخصيص 

ميزانية لألندية الموجودة في هذه 
الفئة، وسيكون التركيز على تقديم 
ورش العمل والتدريب لتحضيرها 

للدخول إلى المبادرة للموسم 
2023 - 2024م.

كما ستخضع األندية غير 
المشمولة بنظام الحوكمة والبالغ 

عددها 106 أندية، للتقييم في آخر 
كل موسم للتأكد من استيفائها 

للشروط.

4 أندية في 
صدارة ) النقاط 

الموحد (
كشفت  وزارة الرياضة 

عن األندية المؤهلة للدخول 
في نظام النقاط الموحد من 

أجل الحصول على الدعم 
المخصص لمبادرة األلعاب 

المختلفة في الموسم الثالث 
من  استراتيجية دعم األندية.

وجاءت أندية  الهالل 
واألهلي والشباب والرائد في 

المركز األول بـ17 لعبة وفي 
المركز الخامس تواجد االتفاق 

والسادس الباطن بعدد 16 
لعبة وفي المركز السابع 

النصر بعدد 14 لعبة، فيما جاء 
االتحاد في المركز قبل األخير 

بعدد 11 لعبة.
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أعلن االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع وبدعم مباشر 

من وزارة الرياضة عن إقامة أول 
سباق ماراثون كامل في المملكة 

في الخامس من شهر مارس 
2022، وذلك تأكيًدا لمكانة المملكة 

كواجهة رياضية دولية، وتعزيًزا 
لنمو االقتصاد الرياضي والسياحي 

في المملكة وبشكل رئيسي في 
السعي إلى تشجيع كافة أفراد 

المجتمع على ممارسة الرياضة 
واألنشطة البدنية بشكل منتظم؛ 

حيث يحظى القطاع الرياضي في 
المملكة بدعم ال محدود ومستمر 
من قبل الحكومة الرشيدة، وذلك 

بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
وسمو ولي عهده األمين، بما 

يتواكب مع خطط وأهداف رؤية 
المملكة 2030.

وتحت رعاية وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قام 

رئيس االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع األمير خالد بن الوليد بن 

طالل آل سعود باإلعالن الرسمي 
عن تاريخ إقامة ماراثون الرياض 

في 5 مارس 2022 ضمن مناسبة 
تدشين خط البداية للماراثون، 

وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة 
لإلعالم والتواصل الدكتور رجاءهللا 
السلمي، وأحمد باضريس الرئيس 

التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، 
ورئيس االتحاد السعودي أللعاب 

القوى الدكتور حبيب الربيعان، 
وعدد من كبار الشخصيات 
والضيوف ووسائل اإلعالم.

يشهد الماراثون حماس 
المحترفين والمحترفات لمواجهة 

تحدي المسار البالغ طوله 42.2 

كيلومتًرا بداية من جامعة الملك 
سعود، والذي سيأخذ كافة 

المشاركين في مسار يمر حول 
مدينة الرياض لفرصة استكشاف 

المعالم السياحية لعاصمة 
المملكة. حيث تم  فتح باب 

التسجيل للماراثون في نهاية 
شهر نوفمبر؛الماضي حتى يمكن 

للمشاركين وعشاق رياضة الجري 
حول المملكة والعالم. التسجيل 

عبر الموقع اإللكتروني الخاص 
بماراثون الرياض: “ 

الجدير بالذكر أن ماراثون 
الرياض 2022 يعتبر أول ماراثون 

كامل احترافي في المملكة معتمد 
من االتحاد اآلسيوي أللعاب 

القوى؛ حيث يشمل أيًضا عدة 
سباقات مصممة بعناية لتالئم 

كافة أفراد المجتمع بمختلف 

ماراثون احترافي .. ماراثون احترافي .. 
وسياحي بالرياضوسياحي بالرياض

خالد بن الوليد 
يعلن  التفاصيل 

.. واالنطالقة 
في مارس
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القدرات ومستويات اللياقة 
البدنية من كال الجنسين. وعليه 

فإنه تم تخصيص مسافة النصف 
ماراثون، أي ما يعادل 21 كيلومتًرا 

لمحبي رياضة الجري، وسباق 
بمسافة 10 كيلومترات لمن هم 
من سن 17 وفوق، باإلضافة إلى 

سباق بمسافة 4 كيلومترات 
للمبتدئين واألطفال من جميع 

أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة قال األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية: “نسعد اليوم 
بإعالن إطالق ماراثون الرياض 
2022 الذي يعد امتدادًا للدعم 

المتواصل الذي يحظى به القطاع 

الرياضي من قيادتنا الرشيدة، 
والذي أثمر - ولله الحمد – عن 

استضافة المملكة للعديد من 
الفعاليات واألحداث الرياضية 

العالمية؛ ما يؤكد مكانتها كواحدة 
من الوجهات الرياضية الرائدة في 

العالم”.

وأضاف: “إن إقامة هذا 
الماراثون الدولي جاءت تحقيقًا 

ألهداف برنامج جودة الحياة أحد 
برامج ومبادرات “رؤية المملكة 

2030”، وتحفيزًا لكافة أفراد 
المجتمع على ممارسة الرياضة 

واألنشطة البدنية، والعيش 
بأسلوب حياة صحية؛ لذا فنحن 
نسعد بالترحيب بالجميع ومن 

مختلف أنحاء العالم في عاصمتنا 
الحبيبة الرياض للمشاركة في 

هذا الماراثون، والتي نفخر أيًضا 

بتقديمها بجميع مناطقها كأماكن 
جذب رياضية وسياحية للزوار من 

داخل وخارج المملكة”.

وكانت  النسخة األولى من 
سباق نصف ماراثون الرياض  قد 

أقيمت في فبراير من عام 2018 
بتنظيم من وزارة الرياضة واالتحاد 
السعودي للرياضة للجميع، الذي 

شارك فيه أكثر من 11,000 مشارك 
وعدد من المحترفين والمحترفات؛ 
حيث كان متاًحا لجميع األعمار من 
المواطنين والمقيمين وبمختلف 

القدرات الجسدية، مع استالم 
الفائزين بالمراكز المتقدمة لجوائز 

مالية.

ماراثون احترافي .. ماراثون احترافي .. 
وسياحي بالرياضوسياحي بالرياض
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الهالل   بطال  ألندية آسياالهالل   بطال  ألندية آسيا
لقب مستحق لممثل الوطنلقب مستحق لممثل الوطن

 بحضور رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم جياني اينفانتينو  

ورئيس االحاد االسيوي لكرة القد  
سلملن بن إبراهيم ال خليفة  توج 

الهالل بلقب دوري أبطال آسيا 
2021، على حساب  بوهانج ستيلرز 

الكوري الجنوبي بنتيجة -2. مكلال 
ذلك أيضا بالحصول على جائزتين 

إضافيتين في البطولة.

وعقب المباراة أعلن االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم تتويج سالم 
الدوسري، العب الهالل، بجائزة 

أفضل العب في دوري أبطال 
آسيا 2021.

كذلك حصل الفريق على جائزة 
اللعب النظيف 2021.

يذكر أن “الهالل” بات أكثر 
األندية تتويجا بلقب دوري أبطال 
آسيا بواقع 4 ألقاب، بعدما فض 

الشراكة مع بوهانج صاحب الـ3 
ألقاب.

وبفوزه بدوري أبطال آسيا، 
يعود الهالل لبطولة كأس العالم 

لألندية 2021، التي تقام مطلع 
العام المقبل في اإلمارات.
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1 - الهالل ينفرد بلقب أكثر 
الفرق تتويجًا في “كأس األندية 
اآلسيوية أبطال الدوري / دوري 

أبطال آسيا” بفوزه باللقب 
الرابع في تاريخه.

2 - قّدم بافتيمبي جوميز 
تمريرتان حاسمتان فقط في 
مسيرته بدوري أبطال آسيا 

وسّجل منهما موسى ماريجا 
هدفيه في البطولة )أمام النصر 
في نصف النهائي وفي النهائي(.

3 - تم تسجيل هدف ناصر 
الدوسري بعد مرور 17.3 ثانية، 

ويعد هذا الهدف هو األسرع 
في تاريخ النهائيات واألسرع في 
األدوار اإلقصائية لدوري أبطال 

آسيا.

4 - ليوناردو جارديم المدير 
الفني للهالل أصبح أول مدرب 

برتغالي ُيحقق دوري أبطال 
آسيا.

5 - هدف ناصر الدوسري أول 
هدف يسّجل من خارج منطقة 

الجزاء في نهائيات أبطال آسيا 
منذ 2018.
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كشف مدير فرع وزارة الرياضة 
في المنطقة الشرقية موفق 

السنيد، أن المنطقة الشرقية 
تتصدر في المجال الرياضي، 

حيث يشّكل العبي كرة اليد من 
المنطقة الشرقية نحو ٪70 من 

عناصر فرق كرة اليد في المملكة، 
فيما بلغت أندية كرة السلة حوالي 

٪30 بالمنطقة الشرقية مقارنة 
مع مناطق المملكة األخرى، 

كما أعلن أن المنطقة الشرقية 
حصدت المركز األول بمختلف 

األلعاب الفردية والجماعية.

وأوضح السنيد أنه ضمن 
فعاليات مبادرة »الشرقية 

تبدع«، التي أطلقها مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي 
)إثراء(، جاء تدشين عدد من 
الفعاليات منها أول فعالية 

على مستوى المنطقة الشرقية 

تقيمها وزارة الرياضة منها 
»شواطئنا مسؤوليتنا« التي 

تقام في الدمام والخبر والقطيف، 
وتتمثل بالغوص تحت شاطئ 

نصف القمر على عمق 20م، سعًيا 
منها للحفاظ على البيئة البحرية 
والثروة السمكية، كما خصصت 

الفعالية مرسم ومسابقات 
لمرتادي الكورنيش، وتخللها ورش 

عمل إبداعية من خالل تشكيل 
مجسمات مصنوعة من الرمل 

لتكون نماذج تعبيرية تكشف عن 

العالقة بين الشواطئ وتهيئتها 
لممارسة الرياضة كرياضة 

المشي، كما صاحب ذلك محاضرة 
توعوية للزّوار تهتم في رفع 

مستوى الوعي والتثقيف الصحي 
والبيئي.

وأبان السنيد أن الفعاليات 
التي شاركت بها الوزارة لم تقع 

ضمن النطاق الرياضي فقط، 
وإنما تنوعت بين ترفيهية وتوعوية 

وفنية، تماشًيا مع فكرة المبادرة 
القائمة على صناعة اإلبداع، مؤكًدا 
»تشّرفنا بالتعاون مع مركز إثراء، 

ونسعى خالل مشاركتنا إلى 
ترسيخ مشاركتنا بنهج إبداعي«، 
مشيًرا إلى أن المنطقة الشرقية 

سّباقة في العمل الريادي.

ومن ضمن فعاليات وزارة 
الرياضة إقامة فعالية »نحو 

شباب الغد« في كورنيش الخبر، 

السنيد : المنطقة  تتصدر المشهد الرياضي 

زحام فعاليات في  مبادرة ”الشرقية تبدع
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كما أقامت الوزارة بالتعاون مع 
شركة البراك للتجارة والصناعة 

والمقاوالت فعالية بعنوان 
»الرياضة للجميع«، سعًيا منهما 
لتغيير أنماط حياة المشاركين إلى 
حياة صحية أفضل والحفاظ على 

الصحة العامة عبر التنوع الرياضي.

ومن منطلق »ال تؤجل رياضة 
اليوم إلى الغد«، بشعارات وأهداف 

متنوعة تزينت مبادرة الشرقية 
تبدع بفعاليات رياضية متنوعة، 

حيث جاءت بطابع إبداعي لتمكين 
المجتمع بأهمية الرياضة اإلبداعية، 
فمشاركات عدة من وزارة الرياضة 
في المنطقة الشرقية والعديد من 
األندية الرياضية، حّفزت الرياضيين 

وغيرهم لاللتحاق بركب التنوع 
الرياضي اإلبداعي الذي ُأقيم على 

مدار عدة أيام بأماكن مختلفة في 
المنطقة الشرقية.

فاألنشطة الرياضية التي 
تنوعت بين المشي وركوب 

الدراجات، كانت متاحة للجميع 
بحسب فريق الشرقية للمشي، 

الذي بادر بتنظيم تحدي أطول 
مسافة مشي باستخدام تطبيق 

احتساب الخطوات على مدار 5 أيام 
متواصلة، باعتبار أن الفريق مبادرة 

شبابية تطوعية معتمدة رسمًيا 
في »منصة االتحاد السعودي 

للرياضة« التي تهدف إلى تعزيز 
رياضة وثقافة المشي في المملكة 

العربية السعودية، والتي تضم 
مختلف الفئات العمرية من أطفال 

وشباب وكبار في السن وذوي 
احتياجات خاصة رجاًلا ونساًء، 

وضمن خريطة التنوع الرياضي، 
قّدم نادي »الفتح الرياضي« 

مشاركات حول تعّلم أساسيات 
كرة الطاولة وأساسيات التنس 
األرضي، إلى جانب عقد مباريات 

متنوعة بين العبين محترفين، أثارت 
شغف المتابعين لها.
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دّشن االتحاد السعودي لكرة 
القدم ممثًلا بإدارة المنتخبات 
السعودية السنّية، مشروًعا 

بخطة طويلة المدى، يستهدف 
من خالله إعداد منتخب مواليد 

2009 حتى الوصول إلى دورة 
األلعاب األولمبية )بريزبن 

.)2032

واشتمل العمل خالل الـ 6 
أشهر الماضية، على إقامة 17 

تجمًعا استكشافًيا في كل من 
مكة المكرمة، والمدينة المنورة، 

والرياض، والقصيم، وتبوك، 
وحائل، وجازان، والجوف، والباحة، 
والدمام، وجدة، وأبها، والطائف، 
واألحساء، والخرج، والمجمعة، 

وبيشة، تم خاللها رصد 3988 العًبا 
من أندية، وأكاديميات، ومراكز 

التدريب اإلقليمية، والوقوف على 
مستوياتهم الفنية مباشرًة من 

الجهاز الفني للمنتخب.

وستلي مرحلة التجمعات 
االستكشافية، مرحلة التكوين 

والمشتملة على إقامة عديد من 
المعسكرات الداخلية لالعبين 

الذين برزوا خالل التجمعات، على 
أن يكون الرصد واالستكشاف 

لالعبين الموهوبين مستمًرا 

دون مدى زمني معّين, في حين 
ستعقب تلك المعسكرات، 
المشاركة في بطوالت ودية 

بشكل مستمر.

وينتظر هذا الجيل المشاركة 
في عديد من البطوالت القارية 
والدولية في السنوات العشر 

المقبلة، بدًءا من كأس آسيا تحت 
17 عاًما 2025، وكأس آسيا تحت 
20 عاًما 2029، وإمكانية التأهل 

لكأسي العالم لذاتي الفئتين 
كذلك، باإلضافة إلى المشاركة في 

كأسي آسيا تحت 23 عاًما 2030، 
و2032 المؤهلة لدورة األلعاب 

األولمبية )بريزبن 2032(.

من جهته أكد عضو مجلس 
إدارة االتحاد السعودي لكرة 

القدم، المشرف على المنتخبات 
السعودية السنية الدكتور خالد 

بن مقرن، أن المشروع يهدف 
إلى تكوين نواة رافدة للمنتخبات 

في السنوات المقبلة وحفظ 
الموهوبين منهم، مبيًنا أن جيل 

مواليد 2009 وما بعد يبرز لديهم 
استحقاق رياضي كبير يتمثل بدورة 

األلعاب األولمبية 2032.

وقدم الدكتور خالد بن مقرن 
شكره وتقديره لسمو وزير 

الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على 
الدعم الذي تحظى به المنتخبات 

السعودية، واالهتمام الكبير 
المتواصل، ولرئيس مجلس إدارة 

االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر 

التجهيز لألولمبياد 
يبدأ قبل 10 أعوام

مواليد  
2009 في 

)بريزبن 
)2032
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المسحل وأعضاء مجلس إدارة 
االتحاد على متابعهم المستمرة.

وأشار خالد بن مقرن إلى أن 
العمل في الفترة المقبلة سيتركز 

على تطوير الالعبين الذين تم 
اختيارهم، فنًيا وبدنًيا وفي جوانب 
التغذية والتثقيف، باإلضافة إلى 

المشاركة في بطوالت دولية ودية 
للرفع من مستوياتهم.

من جانبه، أوضح المدير الفني 
للمنتخب خالد الفرحان أن مرحلة 

االستكشاف بتجمعاتها الـ 17 كانت 
مثمرة فنًيا، مبيًنا أنها مكنّتهم في 

الجهاز الفني من رصد عديد من 
الالعبين الموهوبين في مختلف 

مدن ومناطق المملكة.

وأشار إلى وجود معايير 
دقيقة الختيار الالعبين خالل 

المرحلة السابقة، موضًحا أن 
العمل في المرحلة المقبلة 
سيتركز على تطوير الالعبين 

المختارين، باإلضافة إلى متابعة 
عملية االستكشاف للموهوبين، 

بخطة منظمة يتبعها الجهاز 
الفني للمنتخب، وبمتابعة إدارة 

المنتخبات السنية.

واختتم الفرحان حديثه بتأكيده 
على سعيهم الحثيث لتأسيس 

لبنة ونواة للمنتخبات في 
المستقبل، متمنًيا أن تُجنى ثمارها 

بتحقيق المنتخبات لمزيد من 
اإلنجازات في المحافل الرياضية.

عمومية اتحاد 
كأس الخليج » 

16 ديسمبر “
يعقد االجتماع العادي 

للجمعية العمومية التحاد 
كأس الخليج العربي لكرة 

القدم يوم السادس عشر من 
ديسمبر الحالي في مقر االتحاد 

بالدوحة برئاسة الشيخ حمد 
بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

رئيس االتحاد وبحضور رؤساء 
اتحادات كرة القدم الخليجية 
أعضاء الجمعية العمومية 

لالتحاد.

وأعرب السيد جاسم 
الرميحي أمين عام االتحاد 

عن ترحيبه باألشقاء في 
بلدهم الثاني قطر، حيث 

يحظى االجتماع بأهمية كبيرة 
من قبل الجميع، ويأتي بعد 

الثقة الكبيرة من قبل أعضاء 
الجمعية العمومية باالتحاد.

وأكد أمين عام اتحاد كأس 
الخليج العربي لكرة القدم 

على أهمية المرحلة القادمة 
لعمل االتحاد الذي يسعى أن 

يكون بمستوى طموح الجميع 
وتطوير كرة القدم الخليجية من 
خالل الخطوات االحترافية التي 

يقوم بها في عمله.
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  إطالق اإلستراتيجية الوطنية للتدريب الرياضي

جودة الحياة ... غاية وهدف

يعمل برنامج جودة الحياة، 
أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 

2030، على دعم التأهيل والتدريب 
للكوادر الوطنية في القطاعات 
المرتبطة بجودة الحياة، ومنها 

القطاع الرياضي، والذي حقق 
تطورًا بارزًا خالل السنوات القليلة 

الماضية في مجاالت عدة، منها 
وضع إستراتيجيات القطاع 

الرياضي وتمكين القطاع الخاص، 
مرورًا باستضافة الفعاليات 

العالمية، إلى جانب تحقيق العديد 
من اإلنجازات الرياضية المحلية 

والدولية.

ومن ضمن مبادرات برنامج 
جودة الحياة تأتي مبادرة “تطوير 

وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للتدريب الرياضي” التي تقوم على 

تنفيذها وزارة الرياضة من خالل 
عدة جهات من أبرزها “معهد 

إعداد القادة”، حيث قدم المعهد 
من بداية 2021م وحتى اليوم 

نحو 165 دورة تدريبية حضورية 
وافتراضية، استفاد منها قرابة 

6025 مستفيدًا.

إضافة إلى هذه الدورات، 
قدم معهد إعداد القادة عدة 

دبلومات وبرامج تعليمية 
متخصصة في القطاع الرياضي، 

منها “دبلوم إدارة التسويق 
واالستثمار الرياضي” شارك فيها 

50 مستفيدًا، هدفت إلى تـزويـد 
الخـريـجـيـن بالمعارف والمهارات 
والتطبيقات العملية األساسية 

فـي مـجـال اإلدارة الريـاضـيـة 
وإدارة االسـتـثـمار والتسويق 

ذات العالقة، إضافة إلى تدريبهم 
على استـخـدام الوسائل التقنية 
في تسـويـق الـبـرامـج الريـاضية 
واستثمار المنشآت الرياضية، 
وتشجيع الـخـريجين على اختيار 

الوسـائـل التـكنولوجية المثلى 
والمـناسبة في تخطيط وإعداد 

وتنـفـيـذ الـخطـط التسويقية 
واالستثمارية.

كما قدم المعهد، ضمن 
مبادرات برنامج جودة الحياة، 

برنامج “الدبلوم العالي في اإلدارة 
الرياضية بالتعاون مع جامعة 

لندن واألكاديمية العالمية 
للرياضة” شارك فيه 25 مستفيدًا، 

والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل 
كوادر متخصصة في مجال اإلدارة 

الرياضية القادرة على المنافسة 
في سوق العمل وتلبية متطلبات 

التنمية المستدامة وخدمة 
المجتمع، وتطوير مستوياتهم 
المهنية لمواكبة المستجدات 

العلمية في اإلدارة الرياضية.

كما أطلق معهد إعداد القادة 
برنامج “الدبلوم التنفيذي في 
اإلدارة الرياضية المقدم من 

جامعة السوربون في أبوظبي” 
والذي استفاد منه 6 من منسوبي 

وزارة الرياضة واللجنة األولمبية 
واالتحادات الرياضية، بهدف تعزيز 

المهارات اإلدارية وتمكين القيم 
القيادية.

وتهدف كافة الدورات التدريبية 
وبرامج التعليم العالي التي 
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أطلقها معهد إعداد القادة إلى 
صقـل وتطويـر الكفـاءات فـي 

مختلـف المجـاالت فـي القطـاع 
الرياضي لتحقيق مستهدفات 

برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 
المملكة 2030.

من جهته قال المدير التنفيذي 

لقطاع دعم التنفيذ والمدير 
التنفيذي المكلف لقطاع التسويق 

والتواصل في مركز برنامج جودة 
الحياة، خالد بن عبدهللا البكر، إن 

المبادرة سعت منذ إطالقها إلى 
االستفادة من أفضل الممارسات 

العالمية في مجال التدريب 
الرياضي، وذلك بهدف تطوير 

 في 
ٍ
وتقديم دورات تأسيسية

التدريب الرياضي واللياقة البدنية، 
كما أكد البكر بأن المبادرة أطلقت 

 إلكترونية لدعم تقديم 
ٍ
منصة

خدمات التدريب الرياضي وتطوير 
المدربين الرياضيين، وتطوير 

منظومة التدريب الرياضي من 
خالل االنتهاء من تأسيس السجل 

الوطني للمدربين الرياضيين 
ومنح الشهادات والتراخيص 

الخاصة بالعمل في مجال التدريب 
الرياضي.

وقال “نحاول من خالل هذه 
المبادرة التغلب على عدة تحديات 

تواجه القطاع الرياضي في 
المملكة، أبرزها صعوبة الحصول 
على مدربين محليين متخصصين 

في الرياضات المختلفة، األمر الذي 
بدأ يتغير اليوم من خالل جهود 
وزارة الرياضة عبر معهد إعداد 

القادة وأكاديمية مهد وغيرها من 
المشاريع الوطنية الكبرى للتدريب 

الرياضي”.

وأضاف : إن من أهم أهداف 
مبادرة اإلستراتيجية الوطنية 

للتدريب الرياضي هو تحسين أداء 
المدربين في المجاالت الرياضية 

المختلفة، ما يؤثر بصورة مباشرة 
على مستوى الالعبين المحترفين 

لهذه الرياضات، إلى جانب اإلسهام 
في خلق وظائف للمدربين 

الرياضيين، في مختلف األلعاب، 
تحقيقًا ألهداف رؤية المملكة 

2030 في القطاع الرياضي، والتي 
ُأسند منها ثالثة أهداف إلى 

برنامج جودة الحياة وهي “تعزيز 
ممارسة األنشطة الرياضية في 

المجتمع” و”تحقيق التمّيز في عدة 
رياضات إقليميًا وعالميًا” ، إضافة 

إلى برنامج “تحسين الظروف 
المعيشية للوافدين” والذي يندرج 

تحته عدد من المبادرات لدى وزارتي 
الرياضة والموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية، وجهات أخرى.
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تحظى الرياضة في المملكة 
باهتمام ودعم كبيرين من 

القيادة الرشيدة ممثلة في خادم 
الحرمين الشريفين 

الملك سلمان 
بن عبدالعزيز - 

حفظه هللا ورعاه 
- وسمو ولي عهده 

األمين األمير 
محمد بن سلمان 

- حفظه هللا 
ورعاه -، والعالم 

بأسره لمس هذا 
االهتمام من خالل 

التقدم المذهل 
وغير المسبوق 

في تاريخ الرياضة 
السعودية.

الوزارة تفتخر 

وفي حال قمنا بتكبير 

المجهر قلياًل سنرى أن الرياضة 
النسائية ولدت في عهد هذه 

القيادة الحكيمة حيث كانت 
االنطالقة الحقيقية 

والفعلية بقرار 
تاريخي من هيئة 
الرياضة في عام 
2018م بالسماح 

للعائالت بالحضور 
في المناسبات 

الرياضية، وهذا القرار 
كان بمثابة انطالقة 

هذا الملف.

وأفردت وزارة 
الرياضة في تقريرها 

السنوي إحدى 
الصفحات تحت 

حضور فاعل للمرأة  في الرياضة السعودية 

524 ناديا . .  و 25 منتخبا نسائيا 
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مسمى »أبرز أرقام رياضة 
المرأة« قالت فيها: »إن في 
المملكة اليوم أكثر من 205 

مجموعات رياضية نسائية«، 
وهذه المجموعات متنوعة ما 

بين الرياضات المختلفة وليست 
مقتصرة على رياضة واحدة، ما 
يعزز ويقوي مستقبل الرياضة 

النسائية في المملكة التي 
تشهد إقباًلا كبيرًا من بنات 

الوطن، ويزداد هذا اإلقبال يومًا 
بعد آخر.

أما على مستوى المنتخبات 
الوطنية فإن المملكة لديها 25 
منتخبًا نسائيًا في 25 لعبة وكل 
لعبة تنتمي إلى اتحاد مستقل، 

وهذا التسارع الكبير في التوسع 
بالرياضة النسائية لم يكن سيأتي 

دون اهتمام القيادة ودعمها 
الكبيرين عالوة على جهود سمو 

وزير الرياضة، والذين يبذلون 
الغالي والنفيس من أجل رفعة 

اسم الوطن الغالي.

وعلى صعيد مجالس 
االتحادات الرياضية فإن 37 امرأة 
هم أعضاء في اتحادات مختلفة، 

ما يؤكد على ثقة وزارة الرياضة 
بالمرأة، وأنها شريك النجاح 

وتؤدي في هذا اليوم الدور ذاته 
الذي يؤديه الرجل وأن ال فرق 

بينهما إال في الجهد والعطاء 
ومن يبذل أكثر.

في عام 2020م شاركت 
المملكة بأكبر وفد رياضي 

نسائي حيث كان عدد الالعبات 
السعوديات في الشارقة 

بالبطولة العربية للسيدات 
72 العبة كأكبر وفد في تاريخ 

المملكة، وتال ذلك عدة 
مشاركات في بطوالت أخرى 

وبأعداد مختلفة حسب البطولة، 
وحصلت الالعبات السعوديات 

في البطولة العربية على 12 
ميدالية، وهذا الرقم الكبير في 

أول مشاركة يعد إنجازًا تاريخيًا 
عطفًا على حداثة التجربة وقلة 

الخبرة لدى الالعبات مقارنة 
بنظيراتهن في الدول األخرى.

524 ناديا

وباالتجاه نحو األندية الرياضية 
النسائية التي بدأت العمل في 
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عام 2019م كأول ترخيص فإن 
عددها تجاوز بنهاية عام 2020م، 
524 ناديًا نسائيًا من أصل 1549 
ناديًا رياضيًا في المملكة، أي أن 

أكثر من ثلث األندية نسائية، وهذا 
الرقم في فترة وجيزة يعد مدعاة 

للفخر.

وأقيم في المملكة عام 2020م 
أول دوري كرة قدم مجتمعي 

للسيدات بمشاركة 24 فريقًا عدد 
العبيهم 600 العبة مقسمين 

على ثالث مدن من مدن المملكة، 
حيث كان هناك 10 فرق من 

مدينة الرياض ومثلها من جدة 
بينما الدمام كانت فرقها أربعة. 

وأقيم الدوري في بيئة صديقة 
للمرأة حيث إن كافة العناصر من 

النساء سواء العبين أو مدربات 
أو موظفات وحتى الحكام.

لم يقف األمر عند هذا الحد 
فقط، فقد قامت وزارة الرياضة 

بإقامة برنامج المعايشة 
للمستجدات في التحكيم، 

وذلك بالتعاون مع لجنة الحكام 
الرئيسة في االتحاد السعودي 

لكرة القدم، حيث تم تطوير برنامج 
كأول برنامج من نوعه من خالل 
تقديم الورش وحصص التدريب 

واختبارات فنية ولياقية، وقد 
شارك في هذا البرنامج 22 حكمة 
سعودية من مدن الرياض وجدة 

والدمام.

هذه األرقام تعكس مدى 
إقبال السعوديات على قطاع 

الرياضة سواء على الصعيد 
اإلداري أو الفني، واألكيد أن هذه 
هي البداية واالنطالقة وأن وجود 
المرأة في الرياضة سيزداد يومًا 

بعد يوم وستكون شريك النجاح 
والقرار، بل قد نرى منتخبات 
نسائية خالل الفترة المقبلة 
تتفوق في إنجازاتها وقوتها 

على منتخبات رجالية خاصة في 
ظل الشغف الكبير من العنصر 

النسائي بالرياضة.

وال يمكن أن يذكر موضوع 
الرياضة النسائية في المملكة 
دون التطرق للمرأة األولى في 
هذا المجال سمو األميرة ريما 

بنت بندر بن سلطان، التي شغلت 
منصب وكيلة رئيس الهيئة 

العامة للرياضة للقسم النسائي 
في عام 2016م، قبل أن تنتخب 

كعضو باللجنة األولمبية الدولية 
وهي اللجنة المختصة بتنظيم 

األلعاب األولمبية التي تعد الحدث 
األضخم رياضًيا على مستوى 

العالم.

حضور اولمبي

وللمرأة السعودية مشاركات 
عدة في األولمبياد، بدأت من 

أولمبياد لندن 2012م ألول مرة 

بالعبتين هما العداءة سارة عطار 
والعبة الجودو وجدان شهرخاني، 

أما أولمبياد ريو دي جانيرو 
في البرازيل 2016م فقد شهد 

مشاركة أربع العبات سعوديات 
هن: العداءة سارة عطار، والعبة 

المبارزة لبنى العمير، والعداءة 
كاريمان أبو الجدايل، والعبة 

الجودو جود فهمي، أما أولمبياد 
طوكيو 2020م الذي أقيم قبل 

فترة وجيزة شهد مشاركة 
الالعبتين العداءة ياسمين الدباغ، 

والعبة الجودو تهاني القحطاني.

وعلى الرغم من عدم حصول 
السعوديات على أي ميدالية 

في األولمبياد إال أن حضورهن 
المستمر لثالث دورات على 

التوالي يمدهن بالخبرة الكافية 
لتقديم مشاركات أفضل في 
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األولمبياد المقبل في باريس أو 
حتى البطوالت األخرى التي ترفع 
فيها بنات الوطن اسم بالدهن 

عاليًا، إذ غدون اليوم مساهمات 
في هذا القطاع بشكل فعال 

ومميز.

معيار تحفيزي

أما على صعيد األندية الرياضية 
فقد قررت لجنة التراخيص 

في رابطة الدوري السعودي 
للمحترفين، إدراج معيار لألندية 

التي ستنشأ فريقًا نسائيًا، وعلى 
الرغم من أن المعيار غير إلزامي 
إال أنه في حال رفعه درجة أعلى 

سيدخل حيز اإللزامية الذي ال 
تستطيع األندية معه الحصول 

على الرخصة إال بتنفيذه.

.

انطلق دوري المناطق السعودي للسيدات بكرة القدم في 
نسخته األولى، والذي يقام بمشاركة 16 فريقًا تّم تقسيمها على 
3 مناطق: المنطقة الوسطى )6 فرق(، المنطقة الغربية )6 فرق( 

والمنطقة الشرقية )4 فرق(.

وتقاسم فريقا “اتحاد الرياض” و”السهام الزرقاء” نقاط 
التعادل اإليجابي 1-1، على أرض ملعب “جامعة األميرة بنت 

عبدالرحمن”، في المباراة االفتتاحية للدوري الذي انطلق بماريات 
المنطقتين الوسطى والشرقية.

وقسى فريقا “المملكة النسائي” و”شعلة الشرقية” على 
نظيريهما “اتحاد النسور” و”الواحة” بـ 22 هدًفا بدون مقابل في 

اجمالي مباراتي مجموعة المنطقة الشرقية.

وانتهت مواجهة “اتحاد الرياض” و”السهام الزرقاء” في 
المنطقة الوسطى بالتعادل االيجابي بهدف لمثله حيث سجلت 

ريما العبيكان هدف “اتحاد الرياض”، وجاء هدف “السهام 
الزرقاء” عن طريق مشاعل السعيد.

وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها، سجل فريق 
“اليمامة” بداية قوية بفوزه على “الهمة” بنتيجة ثقيلة 1-6، 

حيث تناوب على تسجيل أهداف اليمامة كل من البندري مبارك 
)هدفان(، ديم، موضي عبدالمحسن، لولوة والجوهرة سعود فيما 

سجلت غدير أحمد هدف الهمة الوحيد.

انطالق دوري  المناطق النسائي  في نسخته األولى 

بداية ممطرة
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برنامج االبتعاث يوقع شراكة مع نادي فالنسيا 
وقع برنامج االبتعاث 

السعودي لتطوير مواهب كرة 
القدم اتفاقية شراكة مع نادي 

فالنسيا اإلسباني ضمن خطط 
التطوير التي يهدف إليها البرنامج 

التابع لوزارة الرياضة حيث تعد 
هذه الشراكة هي الثانية من 

نوعها مع الفرق اإلسبانية 

العريقة إذ شهد سبتمبر 2020 
توقيع اتفاقية شراكة بين برنامج 

االبتعاث ونادي ريال سوسيداد 
اإلسباني.

وقال األمير عبدالعزيز بن 
تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية 
“سعداء بتوقيع الشراكة مع 

نادي فالنسيا أحد أعرق األندية 

اإلسبانية والذي رسخ مكانته في 
السنوات األخيرة ضمن المراكز 
الخمسة األولى من بين أفضل 

األندية التي تحتضن أكبر عدد من 
الالعبين الذين يمارسون اللعبة 

في أعلى مستوى وهو ما يتماشى 
مع أهداف وأساس برنامج 
االبتعاث السعودي لتطوير 

مواهب كرة”.
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وتهدف االتفاقية إلى تعزيز 
تطوير العبي صقور المستقبل 

في البرنامج وتبادل الخبرات من 
خالل تطبيق المنهجية المتبعة 

في نادي بلنسية حيث سيشارك 
الجهاز الفني بالنادي اإلسباني في 
العمل الميداني لبرنامج االبتعاث 

إضافة إلى عقد العديد من 
الجلسات االفتراضية مع الالعبين 

والمدربين وإقامة ندوات بين 
المسؤولين في مجاالت مختلفة 

مثل اإلعداد البدني وتدريب حراس 
المرمى التغذية والكشافين إلى 
جانب تنظيم رحالت إلى المدينة 

الرياضية في باتيرنا 

لحضور جلسات تدريبية عالية 
األداء ولعب مباريات ودية ضد 

فرق أكاديمية فالنسيا. كما 
تتضمن االتفاقية دعم البرامج 

التي ينظمها معهد إعداد القادة 
التابع لوزارة الرياضة والذي يهتم 

بتأسيس المدربين في المجال 
الرياضي وعقد ندوات ومؤتمرات 

في السعودية.
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آل نمر عضوا  بأسيوي اليد
انتخب أعضاء الجمعية 

العمومية العادية الـ 23 لالتحاد 
اآلسيوي لكرة اليد فاضل 

آل نمر رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي لكرة اليد، 
عضوًا بمجلس إدارة االتحاد 

اآلسيوي لكرة اليد ورئيسًا للجنة 
المسابقات والتنظيم للدورة 

االنتخابية 2021/2025، وجاء ذلك 
خالل اجتماع الجمعية العمومية 

الذي أقيم “عن بعد” بمشاركة 
 نواب االتحاد اآلسيوي لكرة اليد.

من جهته، قدم فاضل آل نمر جزيل 
الشكر والتقدير لصاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية، ولسمو نائبه 
األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 

بن مساعد، على دعمهم الكبير 
لوصول أبناء الوطن للمناصب 

الدولية و القارية متمنيًا ان يكون 
عند حسن ظنهما بعد توفيق 

هللا.

وأضاف: »أتشرف بتمثيل 
وطني عبر المناصب اآلسيوية 

والشكر موصول ألعضاء 
الجمعية العمومية في 

االتحاداآلسيوي على ثقتهم 
بانتخابي في عضوية المجلس 

ورئاسة لجنة المسابقات 
والتنظيم”.

المولد بطال 
السكواش 

المميزين
 

حقق العب نادي الوحدة 
لالسكواش سالم المولد 

كأس بطولة المملكة 
للمميزين تحت 15 سنة التي 
اقيمت بالرياض يومي 19 18- 

 نوفمبر الماضي.

وتوج الرئيس التنفيذي 
لالتحاد السعودي 

لالسكواش خالد السعد 
العب الوحدة سالم المولد 

بالكاس والميدالية الذهبية 
بعد فوزه على العب الهالل 

عبدالمجيد المالكي.
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3 ميداليات سعودية في بلياردو غرب اسيا 

الرياض تحتضن بطولة المملكة للتجديف 

وصل  عدد ميداليات المنتخب 
السعودي للبلياردو إلى ثالث 

ميداليات في منافسات  البلياردو 
الثمان كرات لدرجة  الناشئين 

في بطولة غرب آسيا للبلياردو 
والسنوكر، التي اقيمت في دبي 

بمشاركة 14 منتخًبا بواقع ميدالية 
ذهبية وميدالية فضية وميدالية 

برونزية. فقد حقق  العب المنتخب 

خالد الغامدي الميدالية الفضية 
بعد خسارته في نهائي المنافسة 

من منافسة السوري وسام دكاك 
بنتيجة )4/8(.

وهي الميدالية الثانية التي يتوج 
بها الغامدي في بطولة غرب آسيا 

بعد أن توج بذهبية فردي التسع 
كرات للناشئين. وفي ذات البطولة 

حصل العب المنتخب للسنوكر 
أيمن العمري على برونزية مسابقة 

السنوكر فردي للناشئين. ونوه 
رئيس االتحاد السعودي للبلياردو 
والسنوكر الدكتور ناصر الشمري 
بما حققه الالعبون من ميداليات 

في البطولة , مؤكدا أن جاء بتوفيق 
هللا ثم بدعم القيادة لالتحادات 

الرياضية .

أعلن االتحاد السعودي 
للتجديف إطالق النسخة الثانية 

من بطولة المملكة للتجديف داخل 
الصاالت في 18 ديسمبر الحالي في 

الرياض، وبمشاركة أكثر من 200 
العب والعبة، وجوائز مالية تبلغ 

أكثر من 100 ألف ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي للتجديف 

علي حسين رضا أن تنظيم هذه 
البطولة يهدف إلى رفع الوعي 
وتعريف المجتمع السعودي 

برياضة التجديف، حيث تشكل 
هذه البطولة أهمية عالية للفرق 

ورياضيي التجديف الحاليين، وكذلك 
تعتبر مظلة لمن يمارسون رياضة 

التجديف بشكل عام.

وأضاف: “نسعى لتوسيع 
قاعدة الالعبين وتسهيل وصول 

مزاولي هذه الرياضة لهدفهم، 

وبإذن هللا ستكون البطولة على 
قدر التطلعات”.

فيما أوضح المدير التنفيذي 
لالتحاد يوسف جليدان أن هذه 

البطولة تعتبر لبنة أساسية 
الكتشاف عدد من الرياضين 

الختيارهم ضمن برامج منوعة 
لتطويرهم في رياضة التجديف. 
وتابع: “نهدف من هذه البطولة 

إلى تحقيق أهدافنا االستراتيجية 
المتوائمة مع أهداف اللجنة 

األولمبية العربية السعودية ووزارة 
الرياضة بشأن نشر الرياضة وزيادة 

ممارسيها”.
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عاد بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، 
محمد اليامي، إلى المملكة قادما 

من واشنطن، وسط استقبال 
حافل بعد رحلة كفاح مليئة 

بالعزيمة واإلصرار، خالل 
تواجده في الواليات المتحدة 

برحلة عالج البنه، حيث 
أحرز ذهبية في اللعبة .

وكان في 
استقبال البطل 

اليامي 
بمطار 

الملك فهد الدولي بالدمام: مدير مكتب وزارة 
الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، 

وعدد من المسؤولين، ومجموعة من “ايست 
الجوجيتسو”.

وقدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة 
الشرقية موفق السنيد، درع وزارة الرياضة للبطل 

محمد اليامي، كما قدمت إدارة مطار الملك فهد 
هدايا للبطل بهذه المناسبة.

اليامي  يعود بذهبية الجوجيتسو 

رفع االتحاد السعودي 
للرماية جزيل الشكر والتقدير 

لصاحب السمو الملكي 
رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

بمناسبة اعتماد مجلس 
إدارة االتحاد السعودي 

للرماية في دورته االنتخابية 
2021 – 2024 وذلك برئاسة 

سمو األمير سعود بن 
خالد بن عبدهللا آل سعود 
وعضوية كل من: صاحب 

السمو الملكي األمير خالد 
بن بندر بن مساعد آل سعود 
والمهندس محمد بن عبدهللا 

الخليفة واألستاذة شيخة بنت 
عبدهللا الجبير واألستاذ نواف بن 
عبدهللا الفوزان واألستاذمحمد 

بن حمد الجميح واألستاذ جهاد 
بن محمد الرشيد.

وثمن سمو رئيس اتحاد 
الرماية الدعم الكبير والال محدود 
الذي يحظي به االتحاد والقطاع 

الرياضي من سمو رئيس اللجنة 
األولمبية وسمو نائبه األمر الذي 
ساهم في تطوير رياضة الرماية 
بمختلف منافساتها وفقا لرؤية 
المملكة 2030 ، كما نقل سموه 
مباركته لكافة أعضاء المجلس 

بعد اعتمادهم سائاًل هللا لهم 
التوفيق لخدمة هذه الرياضة 

العريقة وصواًل لتحقيق النتائج 
اإليجابية على كافة األصعدة.

اتحاد الرماية  يشكر  الفيصل
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توج رئيس االتحاد العربي 
للريشة الطائرة سوسن تقوي 

ورئيس االتحاد السعودي للريشة 
الطائرة األستاذ مقرن المقرن، 

العبتي المنتخب السعودي للريشة 
الطائرة هيا المدرع ورنا أبو حربش، 

ببرونزية الزوجي لبطولة كأس 
العرب للريشة الطائرة، بعد 

فوزهما على نظيرتيهما العبتي 
المنتخب اإلماراتي كوثر الصائغ 

وبشرى نجار بنتيجة 0/2 ، جاء 
ذلك في ختام منافسات بطولة 

كأس العرب للريشة الطائرة التي 
استضافتها العاصمة البحرينية 

المنامة لمدة 3 أيام، بمشاركة 
مجموعة من الدول العربية هي: 

العراق ومصر واألردن وسوريا 
وعمان والبحرين-واالمارات ولبنان 

والسعودية والكويت.

وتعد هذه المشاركة العربية 

األولى للمنتخب السعودي للريشة 
الطائرة للسيدات، كما تعد نقطة 
انطالق للعديد من االستحقاقات 

الخارجية لمنتخب السيدات.

من جانبه، عبر رئيس االتحاد 
السعودي للريشة الطائرة مقرن 

المقرن، عن سعادته بتحقيق 
العبات المنتخب السعودي 

للسيدات لهذا المنجز العربي 
الهام، موضحا أن هذا اإلنجاز 

قد جاء ثمرة الجهود التي يبذلها 
االتحاد بدعم من اللجنة األولمبية 

العربية السعودية ووزارة الرياضة 
لدعم وتطوير العبي والعبات 

المنتخب ومنظومة رياضة الريشة 
الطائرة في السعودية، كما أكد 

على سعي االتحاد لبذل المزيد من 
الجهد لتحقيق المزيد من اإلنجازات 

على المستويات اإلقليمية 
واآلسيوية واألولمبية والدولية.

يشار إلى أن المنتخب 
السعودي للريشة للفريق األول 

يستعد للمشاركة في بطولة 
البحرين الدولية التي ستستضيفها 

مدينة المنامة خالل الفترة من 17 
27- من الشهر الجاري.

برونزيتان للسعودية في عربية الريشة

11-2021222.indd   5911-2021222.indd   59 12/14/2021   1:42:49 PM12/14/2021   1:42:49 PM



العدد 714 - ربيع اآلخر 1443 هـ    نوفمبر  2021 م 60

باعطية  
سعيدة  
بعضوية 

اتحاد 
المصارعة 

اعتمد رئيس اللجنة 
األولمبية العربية 

السعودية األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل آل 

سعود، أعضاء مجلس 
إدارة االتحاد السعودي 

للمصارعة برئاسة فهد بن 
عبدهللا الفراج وعضوية 
كل من، محمد بن فؤاد 

بوبشيت، المهندس أحمد 
بن علي بوخمسين، سعد 

بن محمد النمر، وأمل بنت 
محمد باعطيه، محمد بن 

 خالد المحمدي.

وعبرت أمل باعطيه عن 
فخرها وامتنانها الختيارها 

عضًوا باالتحاد قائلة: 
فخورة بهذا المنصب أنا 
وزمالئي األعضاء، أسأل 
هللا أن يوفقنا جميًعا في 

الرقي باللعبة على وجه 
الخصوص والرياضة 

العامة في مملكتنا الغالية 
بإذن هللا.
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اختتمت على مالعب الصاالت 
الخضراء بمدينة الرياض 

منافسات النسخة األولى 
من بطولة العالم للتايكوندو 

للسّيدات، وذلك بحضور نائب 
رئيس األولمبية السعودية األمير 

فهد بن جلوي ورئيس اللجنة 
المحلية المنظمة للبطولة أضواء 

العريفي ورئيس االتحاد الدولي 
للتايكوندو تشونغ وون ورئيس 

االتحاد السعودي للتايكوندو 
العميد شداد العمري.

تتويج األبطال

وشهدت منافسات اليوم 
الختامي تتويج أبطال الثمانية 
أوزان )تحت 46 كجم، تحت 49 

كجم، تحت 57 كجم، تحت 62 كجم، 
تحت 73 كجم، 73 كجم وأكثر، تحت 
53 كجم، تحت 67 كجم(، إذ تمّكنت 

الكورية كانغ مي-ريو من الفوز على 
الروسية آرتامونوفا بعد مواجهة 

مثيرة للغاية من الطرفين لتحقق 
ذهبية تحت 46 كجم، قبل أن تنال 

البطلة البرازيلية ذهبية تحت 62 
كجم بعدما تمّكنت من تحقيق 

فوز كبير على التشيكية ستوالبوفا 
بيترا التي حصلت على الميدالية 

الفضية، في الوقت الذي انتزعت 
به البريطانية والكدين بيانكا 

ذهبية 73+ كجم من أمام نظيرتها 
الروسية كرستينا أديبايو.

الذهبية  تركية

فيما تمكنت التركية ميرفي 
دينسل من تحقيق ذهبية تحت 
53 كجم بعد فوزها في النهائي 

على األسبانية ماريا بيريز، وتوجت 
الروسية خان بولينا بذهبية حت 73 

 مثير بالنقطة الذهبية 
ٍ
كجم بعد فوز

على الفرنسية لورين آلثي، بعدما 
حصدت اإليرانية زهرة شهيدي على 
ذهبية تحت 57 كجم بعد فوزها على 

الروسية بليزنياكوفا مارغريتا في 
المباراة النهائية، في الوقت الذي 

حصلت فيه الروسية جيانا ميدفيفا 
على ذهبية تحت 49 كجم بعد 

هزيمة مواطنتها آنا كازارنوفسكيا.

سعادة بالنسخة األولى

وعن تنظيم هذه البطولة، 
قال نائب رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية األمير فهد 
دنا في المملكة 

ِ
بن جلوي:” سع

باستضافة النسخة األولى من 
البطولة، وهي امتداد لعدة أحداث 

رياضية أصبحت وجهتها الرئيسية 
المملكة العربية السعودية بفضل 

ما يحظى به القطاع الرياضي من 

دعم غير محدود من قبل موالي 
خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد 
األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز والمتابعة اليومية من 
قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 

والذي نعمل تحت قيادته بشكل 
مستمر على تحقيق تطلعات 

قيادتنا الرشيدة والوصول إلى 
مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم األمير فهد التهنئة 
لجميع الفائزات بالبطولة، منوًها:” 

لقد كانت منافسة رائعة وعادلة 
أظهرت الروح الحقيقية لهذه 

الرياضة الرائعة، كما أتمنى حًظا 
أوفر لجميع المشاركات الالتي لم 

يتمكن من الفوز بالميداليات.”

النسخة األولى لبطولة العالم للتايكوندو للسّيدات

صراع مثير .. ومواجهات ساخنة 
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توج وصيفا لكأس العالم لألهداف العالمية

فريق ”كفو”  ... حقا كفو 
حقق فريق “كفو” السعودي 

المركز الثاني في بطولة كأس 
العالم لألهداف العالمية 2021 

والتي أقيمت في ريكيافيك، 
أيسلندا، وذلك لتحقيق 

مستهدفات تجمع بين الرياضة 
واالستدامة.

تم إطالق بطولة كأس العالم 
لألهداف العالمية في عام 2015 

لنشر الوعي بأهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر لألمم 
المتحدة، عن طريق دعوة الفرق 

من جميع أنحاء العالم لبناء 
حمالت مجتمعية حول أهداف 

التنمية المستدامة المختارة، قبل 
خوض منافسة في بطوالت كرة 

القدم الخماسية لتحديد األبطال 
اإلقليميين، الذين يتنافسون 

الحًقا في النهائيات.

وقد أقيمت نهائيات البطولة 
لهذا العام في مدينة ريكيافيك، 
أيسلندا خالل الفترة من 8 إلى 9 

نوفمبر، وذلك بالتزامن مع منتدى 
ريكيافيك العالمي - وهو عبارة 

عن مؤتمر للقيادات النسائية 
لمناقشة وتبادل األفكار والحلول 

حول كيفية تعزيز المجتمع.

وبعد تحقيق الفريق الفوز في 
المباريات ضد العديد من الفرق  

األيسلندية، حقق فريق “كفو” 
الفوز في المباراة الفاصلة، معاداًل 

أداء فريق “األخضر” السعودي، 
والذي أيضا حصل على المركز 

الثاني في بطولة 2019 في مدينة 
نيويورك.

و تم تشكيل فريق “كفو”، 

المكون من طالبات وموظفات في 
القطاع الخاص تتراوح أعمارهن 
بين 22 و 26 عاًما، في عام 2019. 

وقد تأهل الفريق لنهائي البطولة 
بعد الفوز في النسخة األولى 

لكأس العالم لألهداف العالمية 
في المملكة العربية السعودية 

، والتي استضافها االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع في 

سبتمبر الماضي. وبعد أن قضى 
الفريق تسعة أشهر في الترويج 

للهدف الثالث من أهداف التنمية 
المستدامة: الصحة الجيدة 

والرفاه. من خالل العمل لضمان 
الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية 

للجميع في جميع األعمار، تغلب 
“كفو” على 25 فريًقا آخر في 

التصفيات المؤهلة في الرياض، 
والتي أخذت بعين االعتبار تفاعلهم 
والمساهمة المجتمعية باإلضافة 

إلى أدائهم الرياضي.

وصرحت األستاذة شيماء 
صالح الحصيني، المدير التنفيذي 

لالتحاد السعودي للرياضة للجميع 
قائلة: “نحن فخورين للغاية بهذه 
المجموعة المميزة من الشابات، 

اللواتي أظهرن للعالم مدى 
موهبتهن والحافز الذي يتمتعن 

به. لقد ألهمنا جميعا بتفاني فريق 
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دورة لحكام القوى بتبوك

اقيمت بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك, دورة للحكام 
المستجدين أللعاب القوى، نظمها االتحاد السعودي 

أللعاب القوى بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض، 
وحاضر فيها الحكمان 

الدوليان: بريقع الشمري 
وحمد الحنو.

وبين مشرف الدورة 
الحكم الدولي خالد البدير، 
أن الدورة التي التحق بها 
أكثر من 30 شابًا وشابة 

استمرت لـ 5 أيام واشتملت 
على نبذة تعريفية أللعاب 

القوى، ودراسة القانون 
النظري والعملي أللعاب 

القوى, وإصابات المالعب, 
وتنظيم اإلدارة, وعلم 

النفس الرياضي، ويخضع 
بعدها المتقدمون الختبارات نهائية شفهية وتحريرية 

وعملية قبل اعتماد االتحاد السعودي أللعاب القوى لهم, 
مشيرًا إلى سعي اللجنة الفرعية للحكام بتبوك بالتعاون 

مع اللجنة الرئيسة وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة لتوسيع 
قاعدة الحكام بالمنطقة واالهتمام بالحكام الواعدين.

“كفو” ومهاراته وشغفه بالرياضة 
واالستدامة والصحة والعافية، 

ويجب أن يكون الفريق فخورا بهذا 
اإلنجاز المبهر. لقد أثبت فريق 
“كفو” مرة أخرى أن السيدات 

قادرات على االبداع وتحقيق 
إنجازات عظيمة”.

هذا وتتمتع المملكة العربية 
السعودية بعالقة قوية مع كأس 

العالم لألهداف العالمية ، حيث 
احتل فريق “األخضر” السعودي، 
والذي أسسه االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع، المركز الثاني 
في نهائي البطولة لعام 2019 في 

مدينة نيويورك.

وأتى إنشاء الفريق، وإطالق 
كاس العالم لألهداف العالمية في 
المملكة العربية السعودية الحقا، 

ضمن جهود االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع المستمرة 

لتشجيع المشاركة الرياضية 
النسائية في جميع أنحاء المملكة. 
وتضمنت المبادرات األخرى التحاد 

الرياضة للجميع إطالق دوري 
كرة القدم للسيدات، ومهرجان 

اللياقة للسيدات، وتعيين العديد 
من السيدات كسفيرات رسميات 

لالتحاد السعودي للرياضة للجميع 
- وكل ذلك يأتي ضمن جزء من 
مهمة أوسع لدعم األفراد في 
جميع أنحاء البالد لتبني أنماط 

حياة أكثر نشاًطا، بغض النظر عن 
العمر أو الجنس أو القدرة.

الجدير بالذكر أن االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع يعمل 

بدعم مباشر من وزارة الرياضة، 
ويهدف إلى تحقيق التزاماته 

ضمن برنامج “جودة الحياة”، أحد 
مستهدفات رؤية 2030، والذي 

يهدف لزيادة نسبة ممارسة 
النشاط البدني مرة أسبوعيا على 

األقل في المملكة إلى ٪40 بحلول 
عام 2030.
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توج يزيد كتوعة، 
عضو مجلس إدارة 

االتحاد السعودي لفنون 
القتال المتنوع، أصحاب 

المراكز األولى في بطولة 
السعودية لجميع 

الدرجات، في صالة جامعة 
الملك عبد العزيز في جدة.

وشهدت البطولة 
تحقيق 15 العًبا المراكز 

األولى في جميع األوزان 
لفئات الناشئين والشباب 

والكبار.

ونال بكر عمار جائزة 
أفضل العب في البطولة، 

وحصل نادي سبايدر تيم 
، وحل 

ٍ
على جائزة أفضل ناد

نادي المقاتل في المركز 
الثاني، وحصد نادي أرينا 

المركز الثالث.

توج المدير التنفيذي لالتحاد 
السعودي للرياضات الالسلكية 

والتحكم عن بعد والروبوت 
»تحكم« عبدهللا حدادي، الفائزين 

في منافسات بطولة الجبيل 
للسيارات الالسلكية »ساند 

دراق«، التي أقيمت  على شاطئ 
الفناتير بالجبيل.

وحقق المركز األول في فئة 
المحترفين لسيارات الكهرباء 
مهدي العيسى، وثانيا باسل 

الظاهر، وفي المركز الثالث 
سعد الجدوع.

بكر عمار يتوج بفنون القتال

»تحكم« تتوج  العيسى
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انتهت منافسات البطولة 
األولى من بطوالت كأس 
أبطال الدوري السعودي 

 Call اإللكتروني لرياضة
Of Duty اإللكترونية ، 

ويضم كأس أبطال الدوري 
السعودي اإللكتروني 5 

بطوالت لـ5 رياضات إلكترونية 
مختلفة والذي يحدد فيه بطل 

العام لكل رياضة إلكترونية .

وشهدت البطولة حضور 
جماهيري كثيف وانتهت 

البطولة بمفاجئة من قبل 
 F16 الحصان األسود نادي

Esports الذي حقق لقب 
البطولة بعد مواجهة نادي 

Falcons Esports في النهائي 
الذي أحتل المركز الثاني 
بعد خسارته ، وتحقيق 

F16 Esports لم يكن وليد 
الصدفة فقد حقق النادي 

 Call المركز الثاني في بطولة

Of Duty بالدوري السعودي 
اإللكتروني 2021 بنسخته 

الثانية ، وأشادت الجماهير 
الحاضرة بمستوى الذي رأوه 

على خالل المباريات وكذلك 
تنظيم المباريات من قبل 

االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكترونية.

وقال  حمد البشري نائب 
الرئيس التنفيذي للعمليات 

والرياضة باالتحاد السعودي 
للرياضات اإللكترونية : حينما 
نستحدث بطولة جديدة ونرى 
مثل هذا اإلقبال من الجماهير 
للحضور لمقر قمة المنافسة 

السعودية و المشاهدة 
عبر قنواتنا يبين لنا ذلك أن 
بطوالت االتحاد السعودي 

للرياضات اإللكترونية تالمس 
جمهور الرياضات اإللكترونية 

وتحقق مرادهم .

F16 Esports بطال للدوري االلكتروني
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شاركت حكمة التايكوندو 
السعودية غالية خالد عمر 

غالي ضمن الطاقم التحكيمي 
لبطولة العالم للسيدات 
في نسختها األولى التي 
احتضنتها الرياض خالل 
الفترة من 25-27 نوفمبر 

2021 برعاية رئيس االتحاد 
العالمي للتايكوندو تشونج 

وان تشو ونائب رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية 

األمير فهد بن جلوي بمشاركة 
كبيرة العبات دول العالم 

المصنفات.

وتعد »غالية« من أصغر 
حكمات العالم المشاركات 
في تلك البطولة حيث يبلغ 

عمرها 17 عامًا وحاصلة على 
شهادة الحزام األسود الدان 

الثالث، كما شاركت في 
تنظيم وتحكيم أول بطولة 

للسيدات على المستوى 
الداخلي لموسم 2021.

ووجهت »غالية« شكرها 
وتقديرها لرئيس مجلس إدارة 

االتحاد السعودي للتايكوندو 
العميد شداد بن طالع 

العمري على جهوده في دعم 
العنصر النسائي سواًء 

على المستوى اإلداري أو 
الفني متمنيًة أن تواصل 

مسيرتها التحكيمية 
وتمثيل المملكة خارجيًا 

خير تمثيل.

توج  المنتخب السعودي 
أللعاب القوى، بخمس ميداليات 

في ختام منافسات النسخة 
الثامنة من البطولة العربية 

للناشئين والناشئات، التي 
استضافتها تونس ، بمشاركة 15 

دولة.

ونال أخضر الناشئين الميدالية 
الذهبية في مسابقات عشاري 

للناشئين عن 
طريق العداء 

محمد السبيعي، 
فيما حقق علي 

مرجان فضية 
سباق 200م 

وبرونزية الـ 100م، 
وأحرز أحمد 

التاروتي فضية 

الوثب الطويل، وبرونزية الوثب 
العالي،

وأثنى الدكتورعبدالعزيز الصقر 
سفير السعودية لدى تونس، 

الذي توج الفائزين في الملعب 
األولمبي برادس، على نتائج 

األخضر، وما وصلت إليه الرياضة 
السعودية في مختلف األلعاب 
والمسابقات، مبديًا أمله في أن 

تكون هذه المنافسات خطوة أولى 
لتحقيق المزيد من االنجازات عربًيا 

وإقليمًيا ودولًيا.

في حين ثمن الدكتور أحمد 
الفاضل رئيس االتحاد العربي 

أللعاب القوى، بالجهود الكبيرة 
التي يبذلها االتحاد للرقي باللعبة 

رغم الصعوبات التي زادت مع 
انتشار فيروس كورونا، مشدًدا 
على أن االتحاد 

العربي بذل 
مجهودات كبيرة 
من أجل اإليفاء 

بجميع التزاماته 
تجاه االتحادات 

األعضاء.

حكمة سعودية في بطولة العالم للتايكوندو 

5 ميداليات للقوى في العربية
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فعاليات برنامج مجتمعي 
بالسيح

انطلقت فعاليات البرنامج المجتمعي الذي تنظمه وزارة 
الرياضة تحت عنوان “مستقبل الشباب” بمدينة السيح  

وتستهدف مختلف شرائح المجتمع السيما الشباب، 
وتستمر ثالثة أيام.

وأقيمت 
الفعاليات في 
حديقة الملك 

عبدالعزيز بحي 
السليمانية 

وسط السيح، 
واشتملت 

على جملة من 
المناشط والمسابقات الرياضية والثقافية واالجتماعية، 

وفعاليات للفرق االستعراضية، بجانب مشاركة فاعلة لعدد 
من الجهات الحكوميه بأجنحة وأركان للتعريف ببرامجها 

وخدماتها.

انطلقت  منافسات كأس وزارة 
الرياضة للهجن »ثالث كؤوس 

موسم االتحاد السعودي للهجن 
2021-2022«، وذلك على أرضية 

ميدان السيح للهجن بمحافظة 
األحساء.

وتستمر المنافسات لمدة 7 
أيام بـ118 شوًطا، منها 20 شوًطا 

للرموز و26 شوًطا مفتوًحا و70 
شوًطا عاًما وشوطين للماراثون.

وبدأت االنطالقة ، بـ36 شوطًا 

لسّن الحقايق، على مسافة 4 كلم 
وفترتين، صباحية تحتوي على 26 
شوًطا عاًما، وعشرة أشواط في 
الفترة المسائية منها 4 أشواط 

للرموز و6 أشواط مفتوحة.

انطالق كأس وزارة الرياضة للهجن 

المطبقاني نائبا 
لرئيس االسكواش

قرر مجلس إدارة االتحاد السعودي 
لإلسكواش تعيين المهندس أنس 
المطبقاني في منصب نائب الرئيس 

باإلجماع، وذلك خالل اجتماعه األول في 
الدورة األولى الذي تم في مقر االتحاد باللجنة 

األولمبية العربية السعودية برئاسة رئيس 
االتحاد الدكتور عادل العقيلي .

واعتمد مجلس اإلدارة خالل اجتماعه 
األول البرنامج الزمني لالتحاد لعام 2022م. 

كما استعرض األعضاء خالل اجتماعهم 
الخطة اإلستراتيجية لالتحاد خالل المرحلة 

المقبلة واعتماد صرف حوافز تشجيعية 
لالعبين الفائزين في المراكز األولى للبرنامج 

الزمني لنشاط االتحاد الداخلي للموسم 
الرياضي المقبل.
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