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  سكرتير التحرير

 إبراهيم شالنتو
  اإلشراف العام:

عادل الزهراني

س
هر

لف
لنا كلمةا

مغزى » ويم التأسيس«
 22 ويم  الرشيدة  قيادتنا  اختارت 
فبراري من كل عام ليكون ويما تحتفل 
الدولة  تأسيس  بذكرى  اململكة  فيه 
التاريخ  وهو  »األوىل«  السعودية 
الدولة  تأسيس  يصادف  الذي  املجيد  
السعودية  األوىل بقيادة اإلمام محمد 
وتحديدا  قرون،  ثالثة  قبل  سعود  بن 
يف منتصف عام 1139 هجري )1727 
الدولة  اليت استمرت  ميالدي(، ويه 
 1818( هجري   1233 عام  إىل 
الدولتان  بها  تلحق  أن  قبل  ميالدي( 

األوىل والثانية .
والتاريخية   الكبرى  فالتحوالت 
السعودية  الدولة  بها  مرت  اليت 
نحتفي  أن  تقتيض  قرون   ثالثة  عبر 
ليوم  استذكارا  ليصبح  اليوم  بهذا 
التأسيس بإعتباره  ذكرى وطنية وفخر 
، يستحضر  العربية السعودية  للمملكة 
اآلباء  تضحيات  األحفاد  خاللها  من 
تحديات يف  من  كابدوه  وما  واألجداد 
سبيل بناء وطن شامخ يمتد تاريخه عبر 

كل تلك القرون.
عبر  ممتدة  السعودية  فالدولة 
تاريخها ومنذ قيامها للمرة األوىل ، إذ 
لم يفصل بين الدولتين األوىل والثانية 
اململكة  قامت  فيما  سنوات،   7 سوى 
سنوات   10 بعد  السعودية  العربية 
الثانية،  السعودية  الدولة  من  فقط 
الدولة  امتداد  عىل  يؤكد  ما  وهو 
قامت  اليت  الراسخة  املبادئ  ووضوح 
كل  يف  قادتها  بها  وتمسك  عليها« 
تلك املراحل. فالقيادة الحكيمة أرادت 
تؤكد  أن  التأسيس  ويم  خالل  من 
التاريخ  عىل  طارئة  دولة  ليست  أنها 
األساس  فهي  الجغرافيا،  عىل  وال 
أبناء  وحدة  خالله  من  تشكلت  الذي 
الحديث  تاريخها  يف  العربية  الجزرية 
بعد أن عانت لعقود من ويالت الفرقة 
الحقا  لتصبح  والنزاعات  والشقاق 
نموءا  الدول  وأكبر  أعظم  من  واحدة 

واستقرارا وتحضرا  وريادة.

وكالة اإلعالم

تصدر عن:

 اخراج وتنفيذ

وليد محمد

 التصوير 

عبدالعزيز السالمة 

 اإلشراف اإلداري

 عبدالرحمن المالكي

جيلز  بطال  
لـ »طواف 
السعودية 

»2022

شاركت يف فورموال إي 
الدرعية  

»ميريهان« .. 
حلم  امليكانيكا  

واقع 

إبن حثلين.. يحفظ لإلبل إرثها

عابدي 
يكسب
نصف 

منافسيه 
املستقبلية

»الرياضة« 
تحتفي 

بيوم 
التأسيس   

21

40
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ويل العهد ريعى ختام مهرجان اإلبل بالصياهد 

تخليد التراث 

الحدث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه اهلل ـ، رعى 
صاحب السمو املليك األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزري الدفاع املشرف العام عىل نادي اإلبل، الحفل الختايم ملهرجان امللك عبد العزيز 

لإلبل يف نسخته السادسة، بالصياهد الجنوبية للدهناء بمنطقة الرياض.
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ويل  ســمو  اســتقبال  يف  وكان 
ــان،  ــر املهرج ــه مق ــدى وصول ــد ل العه
األميــر  امللــي  الســمو  صاحــب 
ــن  ــف ب ــن ناي ــعود ب ــن س ــز ب عبدالعزي

الداخليــة. وزري  عبدالعزيــز 

ويل  ســمو  بمعيــة  وصــل  وقــد 
ــر  العهــد صاحــب الســمو امللــي األمي
بــن  فهــد  بــن  محمــد  بــن  تــريك 
ــس  ــو مجل ــة عض ــز وزري الدول عبدالعزي
الــوزراء، وصاحــب الســمو امللــي األمير 
محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز 
نائــب أميــر منطقــة الريــاض، وصاحــب 
الســمو امللــي األميــر عبــداهلل بــن بندر 
ــي. ــرس الوط ــز وزري الح ــن عبدالعزي ب

ويف بدايــة الحفــل عــزف الســالم 
ــي. املل

القــرآن  مــن  آيــات  تليــت  ثــم 

. يــم لكر ا

ــس  ــس مجل ــى رئي ــك، ألق ــد ذل بع
إدارة نــادي اإلبــل املشــرف العــام عــىل 
املهرجــان فهــد بــن فــالح بــن حثليــن، 
ــاع  ــده قط ــا يج ــا بم ــوه فيه ــة ن كلم
اإلبــل مــن دعــم ســي مــن خــادم 
الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ـ حفظــه اهلل ـ، 
ــه  ــا بكرم كه

َّ
ــل وُمال ــمل اإلب ــذي ش ال

املعهــود، ورعايتــه الكريمــة، حيــن أمــر 
ــل  ــذي يعم ــل(، ال ــادي اإلب ــاء )ن بإنش
إشــراف وتوجيهــات صاحــب  تحــت 
بــن  محمــد  األميــر  امللــي  الســمو 
العهــد  عبدالعزيــز ويل  بــن  ســلمان 
وزري  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
أن   

ً
مؤكــدا ـ،  اهلل  حفظــه  ـ  الدفــاع 

توجيهــات ســمو ويل العهــد كان لهــا 
ــر يف انتقــال االهتمــام بهــذا  ــغ األث بال

ــا ـ إىل  ــىل قلوبن ــايل ع ــوروث ـ الغ امل
القيمــة  مــن  رفعــت  ْرَحــب، 

َ
أ آفــاٍق 

وجعلــت  لإلبــل،  واملاديــة  املعنويــة 
، ووضعــت اإلبــل 

ً
 رائجــة

ً
لهــا ســوقا

ــرت  يف مكانتهــا الــيت تســتحق، وصيَّ
ك اإلبــل يف مياديــن 

َّ
التنافــُس بيــن ُمــال

 
ً
تنافســا الهجــن  ومضاميــر  املزايــن 
ــودها  ــة ٍتس ــواٍء احتفالي ، يف أج

ً
ــريفا ش

ــن  ــاون بي ــوة، والتع ــة وروح األخ املحب
الجميــع.

ــة  ــة تاريخي ــن ملح ــن حثلي ــدم اب وق
عــن اإلبــل يف الجــزرية العربيــة، وعالقــة 
امللــك عبدالعزيــز بهــا؛ فعــىل ظهورهــا 
قــاد ـ رحمــه اهلل ـ مســيرته املباركــة 
حــى  الوطــن  هــذا  تــراب  لتوحيــد 
ــاس  ــح الن ــم األمــن؛ فأصب أرســى دعائ
مــن  رغــٍد  يف  ـ  اهلل  مــن  بفضــل  ـ 
 
ً
العيــش آمنيــن يف أســرابهم، مشــيرا

شــاهدًة  كانــت  )الصياهــد(  أن  إىل 
عــىل إحــدى انطالقــات جيــش امللــك 

عبدالعزيــز يف مســيرته املباركــة.

ــادي  ــس إدارة ن ــس مجل ــع رئي ورف
ــان  ــىل املهرج ــام ع ــرف الع ــل املش اإلب
ــادي  ــة عــن منســويب الن باســمه ونياب
واالمتنــان  الشــكر  اإلبــل  ك 

َّ
وُمــال

لخــادم الحرمين الشــريفين وســمو ويل 
عهــده األميــن ـ حفظهمــا اهلل ـ عــىل 
ــر، واهتمــاٍم  مــا قدمــاه مــن دعــٍم كبي
ــات  ــمو بالطموح ــر، يس ــع النظي منقط

ــم. ــىل القم ــات إىل أع والتطلع

ويل  ســمو  اســتمع  ذلــك  عقــب 
العهــد والحضــور إىل رديــة شــعرية 
بيــن الشــاعرين فالــح العجمــي مــن 
مــن  املطيــري  ومطلــق  الكويــت 

اململكــة.

العهــد  ويل  ســمو  شــاهد  ثــم 
الفائــزة  املنقيــات  عــرض  والحضــور 
ــح  ــات )الوض ــس يف فئ ــرق املؤس يف بي
واملجاهيــم(  والشــعل  والصفــر 
امللــك  ســيف  يف  الفائــزة  واملنقيــات 

والحمــر(. )الشــقح  فئتــي 

ويل  ســمو  تفضــل  ذلــك  بعــد 
العهــد بتكريــم صاحــب الســمو األميــر 
ــس  ــد رئي ــن محم ــلمان ب ــن س ــد ب خال
الســمو  وصاحــب  التحكيــم،  لجــان 
ــد  ــن خال ــن ب ــر عبدالرحم ــي األمي املل
رئيــس  عبدالعزيــز  بــن  مســاعد  بــن 

االقتصاديــة. اللجنــة 

العهــد  ويل  ســمو  كــرم  كمــا 
عبدالعزيــز  امللــك  بجائــزة  الفائزيــن 

. الهجــن  لســباقات 

الســمو  صاحــب  الحفــل  حضــر 

امللــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 
الريــاض،  منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز 
ــدر  ــر بن ــي األمي ــمو املل ــب الس وصاح
بــن خالــد الفيصــل املستشــار بالــدويان 
هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  امللــي 
ــادي  ــس إدارة ن الفروســية رئيــس مجل
الســمو  وصاحــب  الخيــل،  ســباقات 
األميــر ســلطان بــن ســعود بــن محمــد، 
وصاحــب الســمو امللــي األميــر ســلمان 
ــز، وصاحــب  ــن عبدالعزي ــن ســلطان ب ب
بــن  ســعود  األميــر  امللــي  الســمو 
وصاحــب  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 
ــن  ــد ب ــر عبداملجي ــي األمي ــمو املل الس
وأصحــاب  عبدالعزيــز،  بــن  عبداإللــه 

املعــايل الــوزراء وكبــار املســؤولين.

الحدث
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»إمبلم رود«  يخطف كأس 
السعودية 2022

نيابـــة عن خـــادم الحرمين 
الشـــريفين امللـــك ســـلمان بن 
الرئيس  آل ســـعود  عبدالعزيـــز 
الفخـــري لنـــادي ســـباقات الخيل 
-حفظه اهلل- رعى  صاحب الســـمو 
امللـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز ويل العهـــد نائب رئيس 
الدفاع،ختام  وزري  الـــوزراء  مجلـــس 
بطولـــة كأس الســـعودية العامليـــة 
لســـباقات الخيل يف نسختها الثالثة، 
حبث جرت املنافســـات  عـــىل مدار  
ويميـــن ) 25 و 26 فبراري(  يف ميدان 
بمشـــاركة  بالرياض،  عبدالعزيز  امللك 
أكثـــر مـــن 700 فـــارس وفارســـة 
حضـــروا من 22 دولة حـــول العالم، 
 وبمجموع جوائـــز 35.1 مليون دوالر.
وتـــّوج ســـمو ويل العهـــد األميـــر 
كأس  بــــ  ســـلمان  بـــن  ســـعود 
“إمبلم  فوز  بعد   2022 الســـعودية 

الختـــايم. الســـباق  يف  رود” 

همسايت« يظفر بالشوط األول
ومخصصــا  لألفــراس،  شــوطا  كان  األول  الشــوط 
للمهــرات املدربــة محليــا فقــط، وبرعايــة مــن شــركة جاهــز، 
فــازت بــه الفــرس »همســايت«، للمالك هــادي آل مــرزوق، 
ــل روزاروي. ــال جوي ــادة الخي ــيد، بقي ــد آل رش ــدرب حم وامل

»النشاص« بطل الثاين
 ،STC أمــا الشــوط الثــاين والــذي كان برعايــة شــركة
ــاز  ــط، فف ــا فق ــة محلي ــة واملدرب ــاد املنتج ــص للجي واملخص
بــه الجــواد »النشــاص«، مالكــه أبنــاء حســن عيــى 
ــال  ــادة الخي ــه عبدالرحمــن الشــايف، بقي البوعينيــن، ومدرب

ــويل. ــين ف ش

»رائد« يتوج بالثالث
الشــوط الثالــث خصــص للجيــاد املدربــة محليــا فقــط، 
ــك  ــد«، للمال ــواد »رائ ــه الج ــاز ب ــركة STC، ف ــة ش وبرعاي
ــادة  ــدن الســبييع، بقي ــه ب ــدان العتيــي، ومدرب فهــد ضي

ــوس. ــن ب ــال جلي الخي

»لودرديل« يفوز بالرابع
الشــوط الرابــع والــذي كان برعايــة مصــرف الراجــي، 
حمــد  محمــد  للمالــك  »لودرديــل«،  الجــواد  بــه  فــاز 
العطيــة، ومدربــه ألبــن دي ميــول، بقيــادة الخيــال رونــان 

ــاس. توم

»ديبايج« يتفوق يف الخامس
ــا  ــة محلي ــاد املدرب ــص للجي ــس واملخص ــوط الخام الش
فقــط، كان برعايــة مستشــفى الدكتــور ســليمان الحبيــب، 
فــاز بــه الجــواد »ديبــايج«، ملالكــه صاحــب الســمو امللــي 
األميــر ســعود بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ومدربــه متعــب 

امللــوح، بقيــادة الخيــال أليكســس مورينــو.

السادس والسابع يذهبان لـ»كحيالن الخيل« 
و»مستويل«

الشــوطان الســادس والســابع واللــذان خصصــا للجيــاد 
املنتجــة واملدربــة محليــا فقــط، ورعتهمــا شــركة STC، فــاز 
ــك  ــل«، للمال ــالن الخي ــواد »كحي ــادس الج ــوط الس بالش
ماجــد مهــل البقمــي، ومدربــه غيــث الغيــث، بقيــادة 
الخيــال كيتلــن جونــز. أمــا الشــوط الســابع ففــاز بــه 
الجــواد »مســتويل«، للمالــك هيــف بــن عبــود القحطــاين، 
ومدربــه بــدر ســعود رزيــق، بقيــادة الخيــال جويــل روزاروي.

»فيرست كالس« يحسم الثامن
ــة  ــىل كأس املنيف ــذي كان ع ــن وال ــوط الثام ــا الش أم
للخيــل العربيــة األصيلــة، برعايــة وزارة الثقافــة، فقــد حقق 
الفــوز يف هــذا الشــوط الجــواد »فيرســت كالس«، للمالــك 
ــادة  ــول، بقي ــن دي مي ــه ألب ــي، ومدرب ــعد الكع ــف س ناي

الخيــال رونــان تومــاس.

الفائزون باألشواط
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تـريك  بـن  العزيـز  وصـف عبـد 
رئيـس  الرياضـة،  وزري  الفيصـل 
والباراملبيـة  األوملبيـة  اللجنـة 
السـعودية مشـاركة فائـق عابدي العب 
يف  األلـي  للتزلـج  السـعودي  املنتخـب 
دورة األلعـاب األوملبية الشـتوية »بكين 
ملسـتقبل  الكبيـرة  بالخطـوة   »  2022

السـعودية. يف  الشـتوية  الرياضـات 

دورة  تاريـخ  عابـدي،  ودخـل 
األوملبيـاد الشـتوية بعـد أن اصبـح أول 
العـب خليـي يشـارك يف الـدورة منـذ 

1924م. عـام  انطالقتهـا 

وحـل عابـدي يف املركـز الــ44 مـن 
ملسـابقة  العـام  الترتيـب  يف   89 أصـل 

التزلـج عىل املنحـدرات الجبلية العملية.

وقـال وزري الرياضـة ورئيـس اللجنـة 
يف  السـعودية  والباراملبيـة  األوملبيـة 
عـىل  الرسـمي  حسـابه  عبـر  تغريـدة 
»تويتـر«، موقـع التواصـل اإلجتماعـي: 
يف  األوملبيـة  ولبعثتنـا  لنجمنـا،  »شـكًرا 

بكيـن«.

التاريخيـة  املشـاركة  وجـاءت 
لعابـدي بعـد أن حسـم بطاقـة التأهل 
ديسـمبر  بكيـن 2022 يف  أوملبيـاد  إىل 
 131.03 ملعـدل  تحقيقـه  إثـر  املـايض، 
شـارك  سـباقات   5 أفضـل  يف  نقطـة 

قياسـية. فتـرة  خـالل  فيهـا 

التقـى وزري الرياضـة، رئيس اللجنة 
األوملبيـة والباراملبية السـعودية، األمير 
عبـد العزيـز بـن تـريك الفيصـل، رئيس 
»ويهـان  للتزلـج  الـدويل  االتحـاد 
دورة  يف  وجـوده  خـالل  إيلياسـش«، 
 .2022 بكيـن  الشـتوية  األلعـاب 

اجتماعـه  خـالل  الفيصـل،  وبحـث 
للتزلـج  الـدويل  االتحـاد  رئيـس  مـع 
ويهـان إيلياسـش، يف القريـة األوملبيـة 
األميـر  نائبـه  وبحضـور  بـ«يانجيـن«، 
فهـد بـن جلـوي، سـبل تطـوري هـذه 

اململكـة. داخـل  الرياضـة 

القريـــة  ســـموه   زار  
األوملبيـــة يف »يانجيـــن«، 
دورة  يف  وجـــوده  خـــالل 
األلعـــاب الشـــتوية بكين 

.2 0 2 2

ونشـر الحساب الرسمي 
لألوملبيـة السـعودية، صـورا 
عليهـا:  وعلـق  للفيصـل 
األوملبيـة..  القريــة  »ُهــنا 
الرئيـس  زيـارة  مـن  جانـب 
تـريك  بـن  العزيـز  عبـد 
األوملبيـة  للقريـة  الفيصـل، 
يف يانجيـن، والـيت تحتضن 
والريـايض  اإلداري  الفريـق 
للبعثـة السـعودية يف بكين 

.”2022

التقـى  سـمو الـوزري بالسـيد إيفـو فيريـاين رئيـس الرابطـة العامليـة لالتحـادات 
الدوليـة وناقـش اللقـاء الشـراكة مابيـن الرابطة واململكـة وخصوصـا  دورى األلعاب 

العامليـة للفنـون القتاليـة » الريـاض 2023«.

األميرة ريما يف 
بكين للدعم  

يف إطـار اسـتمرار دعـم األميـرة 
آل  سـلطان  بـن  بنـدر  بنـت  »ريمـا 
العربيـة  اململكـة  سـفيرة  سـعود« 
املتحـدة  الواليـات  لـدى  السـعودية 
األمريكيـة، لشـباب وفتيـات الوطن 
يف كافـة املجـاالت وخاصـة املجـال 
»ريمـا«  األميـرة  الريـايض، حرصـت 
عـىل التواجـد يف بكيـن لدعـم أول 
دورة  يف  يشـارك  سـعودي  فريـق 
األلعـاب الشـتوية »بكيـن 2022«.

بنـت  »ريمـا  األميـرة  ونشـرت 
يف  الرسـمية  حسـاباتها  عبـر  بنـدر« 
مواقـع التواصـل االجتماعي، صورة 
لهـا أثنـاء تواجدهـا يف بكيـن، لدعم 
يف  يشـارك  سـعودي  فريـق  أول 
الشـتوية  بكيـن  أوملبيـاد  منافسـات 
2022، وأعربـت عن دعمهـا للفريق 
بتغريـدة جـاء  املشـارك،  السـعودي 
فيها: )يسـعدين أن أكـون يف بكين 
لدعـم أول فريـق سـعودي لأللعـاب 
األوملبيـة الشـتوية عـىل اإلطـالق!(.

ونشـرت األميـرة »ريمـا« صـورة 
لهـا قـرب شـعار األلعـاب األوملبيـة 
متمنيـة  »بكيـن 2022«،  الشـتوية 
السـعودي  للفريـق  التوفيـق 
األلعـاب  دورة  يف  مشـاركته  خـالل 
عـن  وأعربـت  الشـتوية،  األوملبيـة 
هـذا  ومشـاهدة  بوجودهـا  فخرهـا 
الحـدث، الـذي أصبح ممكًنـا بفضل 
العمـل الشـاق لــ »اللجنـة األوملبية 
و«وزارة  السـعودية«  والباراملبيـة 
الرياضـة،  قطـاع  لتطـوري  الرياضـة« 
وتصميًمـا   2030 برؤيـة  مسترشـًدا 
طاقتـه. كامـل  إىل  الوصـول  عـىل 

الفيصل: 
 لنجمنا، 

ً
»شكرا

ولبعثتنا 
األوملبية يف 

بكين

لقاء فيرياين 

...ويلتقي إيلياسش

يزور القرية األوملبية 
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سمو وزري الرياضة : بوجود  ويل 
العهد كل األحالم تتحقق

اسـتقبل وزري الرياضـة، األميـر عبدالعزيـز بـن تـريك الفيصـل،  يف الثامن 
مـن فبـراري وزرية الدولـة للرقمنـة والثقافـة واإلعـالم والرياضـة البريطانيـة 
السـيدة ناديـن دوريـس. ورافق األميـر عبدالعزيز بن تريك الفيصل، السـيدة 

ناديـن دوريـس، يف جولـة عـىل أكاديمية مهـد الرياضيـة بالرياض.

وكان نائـب وزري الرياضـة، بـدر بـن عبدالرحمن القايض، اسـتقبل نادين 
دوريـس، خـالل وصولها ملطـار امللك خالـد الدويل.

وتـأيت زيـارة وزرية الدولة للشـؤون الرقمية والثقافـة واإلعالم والرياضة 
ببريطانيـا إىل اململكة لبحث سـبل التعاون املشـترك.

اســتقبل وزري الرياضــة 
بــن  عبدالعزيــز  األميــر 
تــريك الفيصــل، يف الثامن 
األميــن  فبــراري   مــن 
العــام لالتحــاد الــدويل 
)فيفــا(،  القــدم،  لكــرة 
الســيدة فاطمــة ســامورا، 
ــك  ــاض، وذل ــة الري بمدين
خــالل زيارتهــا الرســمية 

للمملكــة.

امللـي  السـمو  صاحـب  ـر  عبَّ
األميـر عبدالعزيـز بن تـريك الفيصل 
وزري الرياضـة رئيـس اللجنة األوملبية 
شـكره  عـن  السـعودية  والباراملبيـة 
الشـريفين  الحرميـن  لخـادم  وتقـدريه 
امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، 
محمـد  األميـر  امللـي  السـمو  وصاحـب 
العهـد  بـن عبدالعزيـز ويل  بـن سـلمان 
نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزري الدفاع 
ويليانـه  مـا  عـىل   ،- اهلل  حفظهمـا   -
بالرياضـة  واهتمـام  ودعـم  رعايـة  مـن 
مشـاركة  عـن  أثمـر  اململكة،الـذي  يف 
يف  بالتاريـخ  األوىل  وللمـرة  السـعودية 
دورة األلعـاب األوملبيـة الشـتوية الرابعة 

»بكيـن2022”. والعشـرين 

جـاء ذلك عـىل هامش وجود سـموه 
كرئيـس  بكيـن  الصينيـة  العاصمـة  يف 
الـدورة  يف  املشـاركة  السـعودية  للبعثـة 

عبـر العب املنتخـب السـعودي للرياضات 
الشـتوية فائـق عابـدي.

مـريئ  تصريـح  يف  سـموه  وقـال 
والباراملبيـة عـىل  األوملبيـة  اللجنـة  تـه 

ّ
بث

حسـابها يف )تويتـر(: »بوجـود قائد مثل 
سـمو سـيدي ويل العهـد، فـإن األحـالم 

تتحقـق”.

وأشـار الفيصـل إىل أن رؤيـة اململكـة 
وآليـة  طريـق  خارطـة  وضعـت   2030
عمـل، حيـث عملـوا يف القطـاع الريايض 
عـىل مـدى السـنوات الخمـس املاضيـة 
بجهـد كبيـر؛ حققـوا فيهـا العديـد مـن 
اإلنجازات سـواًء من ناحية االسـتضافات 
تحقيـق  أو  الريـايض  التمثيـل  زيـادة  أو 
دورات  للمملكـة يف  الرياضيـة  املنجـزات 

األلعـاب األوملبيـة.

اململكـة  مشـاركة  أن  سـموه  وأكـد 

نتـاج  تاريخهـا  يف  األوىل  وللمـرة 
اجتهـد  مـن  لـكل  يحسـب  كبيـر  عمـل 
والباراملبيـة  األوملبيـة  اللجنـة  يف  سـواًء 
السـعودية أم يف وزارة الرياضـة واالتحاد 
السـعودي للرياضات الشـتوية والالعبين 
السـعودية  الرياضـة  أن  ًنا  أنفسـهم،مبيِّ
عـىل  الطريـق  بدايـة  تـزال يف  ال  اليـوم 

الشـتوية. األلعـاب  صعيـد 

ولفت سـموه االنتباه إىل أّن الرياضة 
السـعودية ستشـهد نقلـة نوعيـة كبيـرة 
يف األعـوام املقبلـة مـع اكتمـال تجهيـز 
املنشـآت الرياضيـة واسـتضافة عـدد مـن 
دورة  رأسـها  وعـىل  العامليـة  الـدورات 
»الريـاض2034«،  اآلسـيوية  األلعـاب 
 عـىل أن العمل يجـري عىل قدم 

ً
مشـددا

وسـاق إلعداد الرياضييـن ألوملبياد باريس 
2024 ولـوس انجلـوس 2028م.

.. ويستقبل دوريس

االلتقاء بسامورا

دائرة القرار

خيرها يف غيرها

طواف السعودية

عبـد  األميـر  الرياضـة،  وزري  قـال 
العزيـز بـن تـريك الفيصـل، إن سـباق 
فرصـة   2022 السـعودية  طـواف 
ملشـاهدة تفاصيـل »العال« السـاحرة.

عبـر حسـابه  الرياضـة،  وزري  وغـرّد 
طـواف  تويتر:«سـباق  بمنصـة 
رائعـة  فرصـة  السـعودية2022 
السـاحرة  العـال  تفاصيـل  ملشـاهدة 
بتاريخهـا العريـق وطبيعتها الجميلة 

املتنوعـة”. وتضاريسـها 

األميـر  الرياضـة  وزري  وجـه 
الفيصـل،  تـريك  بـن  عبدالعزيـز 
رسـالة إىل املنتخـب املصـري بعـد 
تعثـره يف حصـد لقـب كأس األمـم 
اإلفريقيـة للمـرة الثامنة يف تاريخه، 
السـنغال  أمـام  الخسـارة  عقـب 

الترجيـح. بـركالت 

وقـال وزري الرياضـة يف رسـالته: 
للمنتخـب  غيرهـا  يف  »خيرهـا 
أنـه   

ً
مؤكـدا الشـقيق«،  املصـري 

ومسـتويات   
ً
رائعـا أداًء  قـدم 

متميـزة، وأن القـادم أجمـل بـإذن 
اهلل.



1415 العدد 717 - رجب  1443 هـ  فبراير  2022 مالعدد 717 - رجب  1443 هـ فبراير  2022 م

شباب الوطن يحتفلون بالتأسيس

رفع األمير عبدالعزيز بن تريك الفيصل وزري الرياضة، 
الشريفين  الحرمين  لخادم  والتبريكات  التهاين  خالص 
محمد  ولألمير  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
رئيس  نائب  العهد  بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويل 
كافة،  السعودي  وللشعب  الدفاع،  وزري  الوزراء  مجلس 

بمناسبة ذكرى ويم التأسيس.

وقال بهذه املناسبة: “تأيت ذكرى ويم التأسيس مناسبة 

ثالثة  مدى  عىل  راسًخا  تاريًخا  منها  نستمد  غالية  وطنية 
ا،  ا واجتماعيًّ ا وثقافيًّ دت عمق هذه الدولة حضاريًّ قرون، جسَّ
التاريخ،  عمق  يف  الضاربة  جذورها  عىل  الضوء  وسلطت 
نواًة ألعظم وحدة   

ً
واليت قامت عىل منهج قويم، مشكلة

البشرية منذ تأسيسها عىل يدي اإلمام محمد بن  تاريخ  يف 
 باإلمام تريك 

ً
سعود مؤسس الدولة السعودية األوىل، مرورا

بن عبداهلل مؤسس الدولة السعودية الثانية حى مّكن اهلل 

سبحانه ـ امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، من تأسيس الدولة 
السعودية الثالثة وتوحيدها باسم اململكة العربية السعودية، 
الحاضر  عهدنا  حى  البررة،  امللوك  أبناؤه  نهجه  عىل  فسار 
عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفين  الحرمين  خادم  عهد 
ملراتب عليا  الذي وصلنا فيه  آل سعود وويل عهده األمين 
من التمكين والقوة والعز واالزدهار ـ بفضل اهلل تعاىل ـ يف 

مختلف املجاالت، ومنها املجال الريايض”.

خادم  وجل  عز  الباري  يحفظ  أن  الختام  يف  ودعا 
ويفقهما  وأن  األمين،  عهده  وويل  الشريفين  الحرمين 
ويسدد خطاهما، وأن يديم عىل بالدنا الغالية العز والرخاء 

واالستقرار، ويحميها من كل مكروه.

»الرياضة« تحتفي بيوم التأسيس   

ًعبدالعزيز الفيصل: املناسبة 
 راسخا

ً
غالية نستمد منها تاريخا

دائرة القرار
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.. ويستقبل 
سفير األوراغواي

متابعة أخضر السيدات

اسـتقبل معـايل نائـب وزري الرياضـة األسـتاذ بـدر 
جمهوريـة  سـفير  سـعادة  القـايض  عبدالرحمـن  بـن 
األوروغـواي الشـرقية لـدى اململكـة الدكتـور نيلسـون 
جميـل شـعبان ، ودار الحديـث خـالل االجتمـاع حـول 
اململكـة ودولـة  بيـن  الريـايض  التعـاون  ترقيـة  سـبل 

. االورواغـواي  

بحضـور نائـب وزري الرياضـة بـدر القـايض ، ورئيـس 
االتحـاد السـعودي لكرة القدم ياسـر املسـحل.حضرت 
واإلعـالم  والثقافـة  الرقميـة  للشـؤون  الدولـة  وزرية 
والرياضـة يف بريطانيـا نادين دوريـس تدريبات املنتخب 

السـعودي األول للسـّيدات، 

كمـا شـهدت تدريبـات األخضر األول للسـّيدات يف 
حضـور أمين عـام االتحاد الدويل لكـرة القدم »فيفا« 
فاطمـة سـامورا، وبوجـود عضـو مجلـس إدارة مـدري 
إدارة كـرة القـدم النسـائية مليـاء بنـت بهّيـان وأميـن 

عـام االتحـاد السـعودي إبراهيم القاسـم.

وأشـاد معـايل نائـب وزري الرياضـة يف كلمتـه الـيت 
املؤتمـر  بهـذا  الرياضـة،  وزري  سـمو  عـن  نيابـة  ألقاهـا 
 
ً
أجلـه، مؤكـدا مـن  أقيمـت  الـيت  واألهـداف  وعنوانـه 
أن اململكـة العربيـة السـعودية، وبفضـل اهلل، ثـم بتوجيهات 
خـادم الحرميـن الشـريفين امللـك سـلمان بـن عبـد العزيـز – 
حفظـه اهلل – ودعـم ومتابعة سـمو ويل العهـد األمير محمد 
بـن سـلمان، – أيـده اهلل – تنظـر للرياضة كصناعـة يمكن من 
خاللهـا تحقيـق التميـز واإلنجاز والنجـاح، ومضاعفـة جوانب 

االسـتثمار يف القطـاع الريـايض.

الطموحـة  اململكـة  قيـادة  رؤيـة  أن  إىل  معاليـه  وأشـار 

2030 سـاهمت يف ارتفـاع نمـو القطـاع الريـايض يف الناتـج 
املحـي مـن 2.4 مليـار إىل 6.5 مليار خالل عاميـن بزيادة أكثر 
مـن %170، وهـو مـا حفـز وزارة الرياضـة للعمـل عـىل رفـع 
مسـاهمة القطـاع الريـايض يف الناتج املحي غيـر النفيط إىل 
أكثـر مـن %1.2 بحلـول عـام 2030، إىل جانـب العمـل عىل 
اسـتهداف املزيـد مـن االسـتضافات واألحـداث العامليـة اليت 
بدورهـا سـتحقق املزيـد مـن املكاسـب الرياضيـة واالقتصادية، 
 عىل أهمية مشـاركة وزارة التعليـم وجامعات اململكة 

ً
منوهـا

كافـة يف تطـوري وصناعـة الرياضـة مـن خـالل مـا تمتلكـه من 
 أن يخـرج هـذا 

ً
، متمنيـا

ً
إمكانـات وكـوادر نعتـز بهـا جميعـا

املؤتمـر الـدويل بتوصيـات فاعلـة وقابلـة للتنفيذ.

ويف كلمـه لـه نقـل وكيـل جامعـة امللـك سـعود األسـتاذ 
الدكتـور عبـداهلل بـن سـلمان السـلمان تحيات معـايل رئيس 
جامعـة امللك سـعود األسـتاذ الدكتـور بدران بن عبـد الرحمن 
 
ً
الرياضـة ولكافـة الحضـور مؤكـدا نائـب وزري  العمـر ملعـايل 
حـرص معـايل رئيـس الجامعة عـىل االسـتفادة القصوى من 
خبـرات الجامعـة يف تنظيـم الفعاليـات العامليـة والـيت تعتبر 
 لرؤيِة 

ً
الرياضـة بمجاالتهـا املختلفة أحـد أهم ركائزهـا تحقيِقا

اململكـِة وقيادتهـا الحكيمة.

نيابـة عن صاحب السـمو امللـيك األمير عبد العزيز بـن تريك الفيصـل وزري الرياضة، 
افتتـح معايل األسـتاذ بـدر بن عبدالرحمـن القايض نائـب وزري الرياضـة بحضور وكيل 
جامعـة امللـك سـعود األسـتاذ الدكتور عبـداهلل بن سـلمان السـلمان انطـالق أعمال 
املؤتمـر الـدويل العـيم الثالـث لعلـوم الرياضـة والنشـاط البـدين، والـذي تنظمـه 
جامعـة امللـك سـعود ممثلـة يف كليـة علـوم الرياضـة والنشـاط البـدين، تحـت شـعار 

الرياضة” “صناعـة 

القايض يفتتح املؤتمر الدويل لعلوم الرياضة والنشاط البدين بجامعة امللك سعود 

صناعة الرياضة

دائرة القرار
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الفيصل حضر أول مشاركة للمملكة يف األوملبياد الشتوي

عابدي يكسب
نصف منافسيه

أعرب وزري الرياضة عبد العزيز 
بن تريك الفيصل عن سعادته، 
بحضور دورة األلعاب األوملبية 

الشتوية يف العاصمة الصينية »بكين«.

وكتب الفيصل عبر حسابه عىل 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر«:« 

سعيد بحضور دورة األلعاب األوملبية 
الشتوية يف العاصمة الصينية »بكين« 
وفخور بتواجد البعثة السعودية للمرة 

األوىل يف تاريخ الدورة«.

وكان سموه قد وصل 
للعاصمة الصينية 

بكين للمشاركة يف 
حفل افتتاح دورة 
األلعاب األوملبية 
الشتوية 2022، 
وعّبر سموه عن 

سعادته بالتواجد 

ا  العريب يف هذه الدورة الهامة، متمنيًّ
للمشاركين من اللجان األوملبية العربية 

كل التوفيق والنجاح يف وضع بصمة 
عربّية ممّيزه تبعث برسالة من اإللهام 
للشباب العريب لالنخراط يف ممارسة 

الرياضات الشتوية بشكل أكبر وتسجيل 
مشاركات عىل نطاق أوسع يف الدورات 

القادمة بمشيئة اهلل خاصة وأن أندية 
وصاالت التزلج ومرافق الرياضات 

الشتوية املختلفة أصبحت واقًعا 
يف الكثير من البنى التحتية 

للرياضة األوملبية العربية.

من جانبه اختتم العب 
املنتخب السعودي للرياضات 
الشتوية فائق عابدي مشاركته 

يف الدورة بحلوله يف املركز الـ44 من 
أصل 89 يف الترتيب العام ملسابقة 

التزلج عىل املنحدرات الجبلية العمالقة 
بزمن 2.46.85 دقيقة، بعد أن أنهى 
جولته األوىل من املسابقة باملركز 51 

بزمن 1.21.44 دقيقة، واملركز الـ45 
بالجولة الثانية بزمن 1.25.41 دقيقة. 

وتعد املشاركة السعودية يف هذه 
الدورة الشتوية العاملية يه األوىل 

من نوعها يف تاريخ اململكة والخليج، 
حيث تسّجل ضمن التطّورات الرياضّية 

 لطبيعة طقس ومناخ 
ً
املهمة نظرا

 ما يشهد األجواء 
ً
اململكة، الذي نادرا

املناسبة ملمارسة الرياضات الشتوية، 
 عىل كون االتحاد السعودي 

ً
عطفا

للرياضات الشتوية لم يمِض عىل 
تأسيسه سوى عامين، األمر الذي ُينبئ 

بمستقبل مشرف ومشرق للرياضات 
الشتوية يف اململكة، بالنظر إىل تاريخ 

هذه الدورة الذي لم يشهد إال مشاركة 
خمس لجان أوملبية عربّية منذ انطالق 
الدورة يف نسختها األوىل عام 1924.

يذكر أن التزلج عىل املنحدرات 
الجليدية نوع من أنواع الرياضة 
الشتوية ويه إحدى املسابقات 

الرئيسية يف األلعاب األوملبية الشتوية، 
وتتضمن التزلج نحو األسفل من عىل 

التالل واملرتفعات الجليدية باستخدام 
زالجات طويلة مربوطة بالقدمين. 

ونشأ هذا النوع من الفعالية كتطوري 
وتحوري للرياضة األقدم منها أال ويه 

 Cross التزلج للمسافات الطويلة
country skiing، وعندما تم تصنيع 

العبارات السلكية لنقل األشخاص إىل 
املرتفعات الجليدية تم بناء العديد من 
املنشآت السياحية والرياضية يف أعايل 

الجبال مما كان له األثر يف ازدياد 
شعبية هذه الرياضة يف شمال القارة 

األمريكية وأوروبا واليابان. وتتمثل 
الصعوبة الرئيسية اليت تواجه املتزلج 

يف السيطرة عىل اتجاهه عندما ينحدر 
من أعىل إىل أسفل املنحدر.

 عابدي سعيد باملشاركة األوىل
قال فائق عابدي، أول متزلج سعودي يتنافس يف دورة األلعاب 

األوملبية الشتوية:« أتمىن أن تكون تجربتي يف دورة األلعاب األوملبية 
الشتوية قد فتحت الباب ألبناء بلدي  ومنطقة الخليج بأكملها، وحافز 

عىل املشاركة بشكل أكبر يف الرياضات الشتوية«.

نافذة رياضية
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سليل  الفرسان يحق لجيناته أن 
تحمل إقدامهم ، ومهابتهم ..

 وتتدثر برؤاهم الثاقبة .. 
ورؤيتهم اليت تسابق الزمن فتسبقه 

سنوات .. وسنوات 
...

فهد بن حثلين 
حفيد الفرسان  الذين علقوا 
بنواصى الخيل وخطام اإلبل

كان إمتدادا طبيعيا .. ووريثا شرعيا 
لهذا الحب الذي يجمع بين أطراف 

ماض تليد  وحاضر ويرق ويخضر ويزدهر.

عندما إنبرى ملهمة  صنع مجد 
معاصر  لهذا اإلرث غاص يف 

املايض ..
 ومن ثم هب عىل الحاضر 
يحمل التوليفة السحرية .

ICO أسس املنظمة الدولية لإلبل 
وجعل مقرها الرياض ألنها بلد املنشأ

واملنبع .. والتاريخ .
لم يهدر وقتا .. ولم ريكض عبثا 

فمنذ 2019 واملنظمة تتمتع بعضوية 
105 دولة من كل بقاع األرض .

ويف ظل الدعم السي الذي تجده 
املنظمة من القيادة الرشيدة 

كان بن حثلين يقف عىل أرضية صلبة
مكنته من أن يجعل لها  صيتا 

وعنوانا معروفا ..
وأكثر من ذلك .. بات لها تصنيفات 

ومعايير
 عالية الجودة .صنعت تنافسا رياضيا  

واقتصاديا .
راقبا بين الدول األغضاء .

وباتت اإلبل بجهوده  املخلصة إرثا 
عامليا.

توج سمو األمير عبدالعزيز بن 
تريك الفيصل وزري الرياضة  الفارس 

السعودي األوملي عبداهلل الشربتي 
بذهبية شوط كأس اللجنة األوملبية 

والباراملبية السعودية ضمن بطولة 
جوالت الرياض لقفز الحواجز

وجاء يف املركز الثاين الفارس 

التايالندي جانكا بورن كما حصل 
الفارس النمساوي ستيفن ايدري عىل 
برونزية الشوط بعد أن حل يف املركز 

الثالث

تتويج  الشربتيل بكأس »األوملبية والباراملبية«

إبن حثلين.. يحفظ لإلبل إرثها
ث

ثال
د 

بع

نافذة رياضية
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كشــف مســاعد وزري الرياضــة 
الســي،  اهلل  رجــاء  الدكتــور 
ــجلين  ــن املس ــدد الالعبي ــول ع وص
لـــ 127 ألــف العــب والعبــة بزيــادة 
 إىل 

ً
%29 عــن العــام الــذي قبلــه، مشــيرا

ــه  ــده ألن ــوف عن ــتحق الوق ــم يس ــه رق أن
يعكــس مــدى اهتمــام املجتمــع بالرياضــة 
بســبب البيئــة املالئمــة ملمارســتها والدعــم 
يف  الريــايض  يجــده  الــذي  والتحفيــز 

ــة. اململك

وشــدد عــىل أن الرياضــة كاهتمــام 

اهتمــام  محــط  أصبحــت  وممارســة 
ــل  ــة تعم ــإن وزارة الرياض ــذا ف ــاس، ل الن
عــىل تحويلهــا لثقافــة وتوســيع عــدد 
ــتهدفات  ــد مس ــو أح ــا وه ــين له املمارس
ــىل  ــص ع ــيت تن ــة 2030 ال ــة اململك رؤي
توســيع قاعــدة املمارســين للرياضــة بعــد 
املتابعيــن  عــدد  قريبــة  لفتــرة  كان  أن 
فقــط يفــوق املمارســين، الفتــا إىل أن 
هــذا الهــدف لــن يتحقــق إال بتهيئــة 
الرياضــة،  ملمارســة  املناســبة  األماكــن 
مــا  وهــو  ممارســيها  ودعــم  وتحفيــز 

الرياضــة. تعمــل عليــه وزارة 

ــذي حــل  ــك خــالل اللقــاء ال جــاء ذل
فيــه الدكتــور الســي ضيفــا عــىل برنامج 
»تعزيــز« الــذي تشــرف عليــه جامعــة 
ــن  ــد ب ــر فه ــريس األمي ــة بك ــوك ممثل تب

ــباب. ــا الش ــة قضاي ــلطان لدراس س

الرياضــة  وزري  مســاعد  وتطــرق 
يف  االســتثماري  املجــال  يف  لجهودهــم 
أن  عــىل  الســعودية، مشــددا  الرياضــة 
الرياضــة أصبحــت صناعــة ومــن هــذا 
ــس(  ــة )ناف ــوزارة منص ــت ال ــدأ أطلق املب
الــيت  لإلجــراءات  التســهيالت  لتقديــم 

للحصــول  املســتثمرون  عليهــا  يقــدم 
عــىل تراخيــص لألكاديميــات واألنديــة 
ــة  ــذه البداي ــا أن ه ــاب، مبين يف كل األلع
وســيكون هنــاك انتشــار كبيــر يف هــذا 

مســتقباًل. املجــال 

شــركة   17 تأســيس  عــن  وكشــف 
املحترفيــن  دوري  أنديــة  يف  اســتثمارية 
كاتحــاد  االتحــادات  بعــض  بجانــب 
دور يف  لهــا  ســيكون  الــيت  الســيارات، 

اســتثمارية. فــرص  تهيئــة 

وأفصــح باألرقــام عــن مــدى التطــور 
القطــاع  لــه  وصــل  الــذي  والنمــو 
ــاهمته  ــبة مس ــت نس ــايض، إذ ارتفع الري
يف الناتــج املحــي مــن 2.4 مليــار إىل 6.5 

مليــار خــالل عاميــن بزيــادة 170%.

غيــر  األنديــة  إريادات  أن  وأبــان 
ــارا  ــت ملي ــن بلغ ــالل عامي ــة خ الحكومي
رقــم جيــد  ريــال وهــو  مليــون  و800 

التجربــة. حداثــة  عــىل   
ً
قياســا

وأشــار الســي إىل أن اململكــة باتــت 
ــارزة يف  ــة وعالمــة ب ــة عاملي واجهــة رياضي
تنظيــم الفعاليــات واملســابقات الرياضيــة 
الــذي  الكبيــر  الدعــم  العامليــة بفضــل 
ــادم  ــن خ ــة م ــاع الرياض ــه قط ــى ب يحظ
ــن  ــلمان ب ــك س ــريفين املل ــن الش الحرمي
عبدالعزيــز- حفظــه اهلل-، وبإشــراف ويل 
عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان 
ــة  ــة، وبمتابع ــراب الرؤي ــده اهلل – ع – أي
مــن وزري الرياضــة األميــر عبدالعزيــز تــريك 
الفيصــل الــذي يحــرص كل الحــرص عــىل 

.
ً
ــم أنموذجــا أن يكــون التنظي

الــيت  بالفعاليــات  واستشــهد 
ــاري  ــهر ين ــالل ش ــة خ ــتضافتها اململك اس
وعــىل رأســها الســوبر اإلســباين ورايل 

ــد يف  ــة اآلســيوية لكــرة الي داكار والبطول
الشــرقية. املنطقــة 

ويؤكــد مســاعد وزري الرياضــة أن هــذا 
التنــوع يف االســتضافات يمنــح انتشــارا 
أوســع، بحيــث تجــد متابعــة مــن كل 
ــدرات  ــىل ق ــن ع ــم، وتبره ــاع العال أصق
ــم كل  ــر يف تنظي ــا املبه ــة وواقعه اململك

ــة. ــاب الرياضي األلع

وشــدد عــىل أن وزارة الرياضــة تعمــل 
ــن  ــم م ــال وتمكينه ــة األبط ــىل صناع ع
ــزة  ــبة واألجه ــة املناس ــر البيئ ــالل توفي خ
التدريبيــة وكل مــا يحتاجونــه ليمثلــوا 

اململكــة خيــر تمثيــل، مستشــهدا بالبطــل 
طــارق حامــدي الــذي حصــد الفضيــة يف 

ــرة. ــو األخي ــاد طوكي أوملبي

لجهــود  الســي  الدكتــور  ولفــت 
الــوزارة يف دعــم ذوي الهمــم مــن خــالل 
إطــالق برنامــج )فخــر( الــذي يســتهدف 
أصحــاب  مــن  إعاقــات  لديــة  مــن 
وعمــل  بتســجيلهم  فتقــوم  املواهــب، 
وتأميــن  ومعســكرات  لهــم  اختبــارات 
يحتاجونهــا  الــيت  واملعــدات  األدوات 

ومشــرفة. ناجحــة  لضمــان مشــاركة 

ــر  ــكره ألمي  ش
ً
ــا ــه مقدم ــم حديث وخت

منطقــة تبــوك األميــر فهــد بــن ســلطان 
ورئيــس جامعــة تبــوك الدكتــور عبــداهلل 
عــىل  والقائميــن  الذيــايب  بــن مفــرح 
كــريس األميــر فهــد بــن ســلطان لدراســة 
قضايــا الشــباب عــىل هــذه املبــادرة الــيت 
تؤكــد تعايشــها مــع املجتمــع ومعرفتهــا 
مالمســتها،  ومحاولــة  باحتياجاتــه، 
وصناعــة واقــع معــريف بالشــراكة مــع 
الجهــات ذات العالقــة للوصــول لتحقيق 

طموحــات وتطلعــات الشــباب.

الوزارة تستهدف جعلها ثقافة وصناعة  ..  د. السيم عبر برنامج »تعزيز<< : 

الرياضة رفدت الناتج املحيل  بـ 6مليار 
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اهلل  رجـاء  الدكتـور  كشـف 
الرياضـة  وزري  مسـاعد  السـي 
تلقـي  عـن  واالتصـال،  لإلعـالم 
الفيصـل  تـريك  بـن  عبدالعزيـز  األميـر 
والباراملبيـة  األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس 
االتحـاد  مـن  شـكوى  السـعودية 
السـعودي لكـرة القـدم ونـادي االتحاد 
بسـبب  الريـايض،  التحكيـم  مركـز  ضـد 
اجراءاتـه خـالل الفتـرة املاضيـة، وذلـك 
خـالل املؤتمـر الصحـايف الخـاص بلجنـة 
الكفـاءة املاليـة الـذي عقـد، الثالثاء 15 

الرياضـة. وزارة  مقـر  يف  فبـراري  

وأشـار السـي إىل أن الـوزري وجـه 
بالتحقـق مـن الشـكوى وقـال: »مركـز 
التحكيـم الريـايض كيـان مسـتقل تابـع 
السـعودية  والباراملبيـة  األوملبيـة  للجنـة 
وتحـت مظلتهـا ولذلـك هـو ليـس تابع 
لـوزارة الرياضـة ومرجعيتـه للجنة ولكن 
حـى أكون أكثـر وضوًحا معكـم وقلت 
لكـم سـأكون أكثـر شـفافية، ويم أمـس 
رئيًسـا  بصفتـه  الرياضـة  لـوزري  وردت 
السـعودية  والباراملبيـة  األوملبيـة  للجنـة 
شـكوى مـن نـادي االتحـاد عـىل مركـز 
 شـكوى مـن 

ً
التحكيـم الريـايض وأيضـا

عـىل  القـدم  لكـرة  السـعودي  االتحـاد 

اإلجـراءات الـيت تمت من املركـز، ووجه 
الـوزري بالتحقـق مـن الشـكوى واتخـاذ 

القـرار املناسـب«.

إحالـة  تمـت   « السـي:  وأضـاف 
والباراملبيـة  األوملبيـة  للجنـة  الشـكوى 
للتحقـق مـن هـذه الجوانـب ويف حـال 
تـم اتخـاذ أي إجـراء سـيعلن بـإذن اهلل 

خـالل األيـام املقبلـة«.

مـن جانبـه تحـدث عبـداهلل كبوهـا 
رئيـس لجنـة الكفـاءة املاليـة يف املؤتمـر 
منـع  نسـتطيع  ال   «  :

ً
قائـال الصحـايف 

األنديـة مـن الجدولـة، حيـث أن النظام 

القطاعـات،  ال يمنـع ذلـك يف مختلـف 
متفقيـن«. الطرفيـن  طاملـا 

وأجـاب عـىل سـؤال قضيـة فيصـل 
األول  االتحـاد  فريـق  العـب  الخـراع 
ا: » وردنـا استفسـار 

ً
لكـرة القـدم سـابق

مـن محـايم الالعـب يسـأل عـن رواتب 
وأرسـلنا  ألـف«،  بمبلـغ »700  متأخـرة 
رد  الـذي  نـادي االتحـاد،  املطالبـة إىل 
يخـص  فيمـا  كاملـة  بتفاصيـل  علينـا 
عقـد الالعـب واملبالـغ املسـددة حى 30 
سـبتمبر، إضافـة إىل الحكـم الصادر من 
مركـز التحكيـم، وراجعناهـا بنـاًء عـىل 

إلينـا«. الـوارد  االستفسـار 

عـىل  »بنـاًء   : كبوهـا  وأضـاف 
األنظمـة واللوائـح املطبقـة يف الكفاءة 
االلتزامـات  كافـة  سـداد  تـم  املاليـة 
الالعـب،  أدوات  يخـص  فيمـا  الخاصـة 
ولكـن املحـايم والالعـب لديهما وجهة 
بصـدد  وهمـا  نحترمهـا  معينـة  نظـر 
تقديـم قضيـة فيمـا يخـص هـذا املبلـغ 
واعتقـد أن اإلخـوان يف االتحـاد كذلـك 

الـيء«. نفـس 

وزاد: »نتـرك األمـر للجـان القضائية 
حـى تفصـل فيـه، ونؤكـد فيمـا يخـص 

قواعـد أنظمـة اللوائـح املاليـة املطبقـة 
تـم  املبالـغ  كافـة  املاليـة  الكفـاءة  يف 

سـدادها مـن قبـل االتحـاد«.

وعـن حقـوق وكالء الالعبيـن قـال: 
»هنـاك الئحـة للجنة االحتـراف يخضع 
لها الوسـطاء والحظنـا أن عدم تطبيق 
تأجيـل  رأينـا  لذلـك  األمـور،  بعـض 
إدخالهـا يف الشـهادة، مـع العلـم أنـه 
يف حـال اتفـق الوكيـل والنـادي فنحن 
ندخلهـا ضمن املصروفات املسـموحة«. 
وعـن قضيـة عبدالـرزاق حمـداهلل العب 
واالتحـاد  النصـر  مـن  املنتقـل  االتحـاد 
سـدد  النصـر  نـادي   «  : قـال  حالًيـا 
الـرزاق  عبـد  املغـريب  الالعـب  مرتبـات 
املـايض،  سـبتمبر   30 حـى  اهلل  حمـد 
الالعـب  بيـن  منظـورة  وهنـاك قضيـة 
والنـادي، ورغم ذلك النصر سـدد رواتب 
حمـد اهلل حـى 30 سـبتمبر ولكن فيما 
يخـص املكافـآت الخاصـة بالهـداف أو 
املبالـغ  ضمـن  فهـي  بطولـة  تحقيـق 
املحـددة مـن مصروفـات النـادي ولكن 

ليسـت محـددة ضمـن النطـاق«.

بيـن  للعقـد  وزاد: »ال ويجـد مقـدم 
حمـداهلل والنصـر وذلـك بحسـب إفـادة 
النـادي، فالالعـب جـدد دون مقدم عقد، 
الالعـب  أعمـال  وكيـل  عـىل  الـرد  وتـم 
بهـذا الشـأن«. وختـم حديثـه بقولـه: » 
وزارة الرياضـة تنتهـج الشـفافية وليـس 
أو  يثـار  مـا  كل  عـىل  الـرد  واجبنـا  مـن 
استفسـار يتـم طرحـه يف وسـائل اإلعالم 

التواصـل«. مواقـع  أو 

يف املؤتمر الصحفي  للجنة الكفاءة املالية..  

كبوها : اللجنة ال تستطيع منع الجدولة

  
ً
شهادة الكفاءة  لـ 32 ناديا

متابعات الجيل

السيم: األوملبية 
والباراملبية تنظر يف 
الشكوى املشتركة

أعلنـت لجنـة الكفـاءة املاليـة بـوزارة الرياضـة يف  15 فبـراري 2022 
املـايض  وعبـر مؤتمـر صحفـي أقيـم بمجمـع األميـر فيصـل بـن فهـد 
األوملـي بالعاصمـة الريـاض، ما تم سـداده من االلتزامـات املالية واجبة 
السـداد حـى 30 سـبتمبر 2021، ألنديـة دوري كأس األميـر محمـد بن 

سـلمان للمحترفيـن وأنديـة دوري يلـو للدرجـة األوىل.

كمـا كشـفت اللجنـة عـن قائمـة األندية الـيت اسـتطاعت الحصول 
 للمـادة 11 من 

ً
عـىل شـهادة الكفـاءة املاليـة لألنديـة الرياضية، اسـتنادا

الئحـة الكفـاءة املاليـة لألنديـة الرياضيـة، ويه عىل النحـو التايل:

للمحترفيـن:  سـلمان  بـن  محمـد  األميـر  كأس  دوري  أنديـة  أواًل: 
)األهـي، الشـباب، االتحاد، النصـر، الهالل، الفيحاء، االتفـاق، التعاون، 

الطـايئ، الحـزم، الفيصـي، أبهـا، ضمـك، الفتـح(.

فيمـا لم يتـم منح نـاديي )الباطن، والرائد( الشـهادة، بسـبب عدم 
اسـتيفائهما املعايير امللزمـة للحصول عليها.

ثانيـا: أنديـة دوري يلـو للدرجة األوىل: )الوحـدة، الجبلين، العروبة، 
الخليـج، النهضـة، نجـران، أحـد، هجـر، الجيـل، السـاحل، جـدة، بيشـة، 

األخـدود، القادسـية، العدالـة، الشـعلة، الدرعيـة، الخلود(.

فيمـا لـم يتـم منـح نـاديي )العيـن، والكوكـب( الشـهادة، بسـبب 
عـدم اسـتيفائهما املعاييـر امللزمـة للحصـول عليهـا.

كمـا أعلنـت اللجنـة حجـم الدعـم املـايل الـذي تلقتـه أنديـة دوري 
كأس األميـر محمـد بـن سـلمان للمحترفيـن وأنديـة دوري يلـو للدرجة 
 ملبـادرات إسـتراتيجية دعـم األنديـة الرياضيـة يف عامهـا 

ً
األوىل، وفقـا

الثالـث، عـن الفتـرة مـن 1 ويليـو 2021 وحـى 30 ينـاري 2022.

 مـن 
ً
يشـار إىل أن هـذه االلتزامـات املاليـة املعلنـة تضمنـت عـددا

البنـود الخاصـة بهـا، ويه: )ذمم دائنـة »العبين«، ذمـم دائنة »أندية 
رياضيـة«، ذمـم دائنـة »موظفيـن ومدربيـن«، رواتـب العبيـن، رواتـب 
موظفيـن ومدربيـن، ومسـتحقات قضايـا صـدر بهـا قـرارات نهائيـة(، 
وتختـص هـذه البنـود بكافة أنشـطة النادي، شـريطة عـدم جدولة أي 

رواتب.
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فاز الدراج البلجييك، مكسيم فان جيلز، من فريق لوتو سودال البلجييك، 
الرياضة،  وزارة  نظمته  الذي   ،»2022 السعودية  »طواف  سباق  بلقب 
بالتعاون مع االتحاد السعودي للدراجات، خالل الفترة من 1 إىل 5 فبراري 

الجاري، وأقيم السباق يف محافظة العال.

املسعد توج األبطال  

جيلز  بطال  لـ »طواف 
السعودية 2022«

متابعات الجيل
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الرياضــة  وزارة  وكيــل  وقــام 
والشــباب،  الرياضــة  لشــؤون 
بطــل  بتتويــج  املســعد،  عبدالعزيــز 
فــان  مكســيم  البلجيــي  الســباق 
ــز، عقــب تصــدره الترتيــب العــام  جيل
يف الســباق بزمــن 17.9:38 ســاعة.

وجــاء يف املركــز الثــاين، الــدراج 
بويتراغــو  ســانتياغو  الكولومــي 
فيكتــورويس  بحريــن  فريــق  مــن 
املركــز  يف  حــل  بينمــا  البريطــاين، 
روي  البرتغــايل  الــدراج  الثالــث، 
ــن  ــارات بزم ــق اإلم ــن فري ــتا م كوس

ســاعة.  17.10:26

وتجــدر اإلشــارة إىل أن الــدراج 
ــن  ــن م ــالن غروينويغ ــدي، دي الهولن
فريــق بايــك إكســينج الفرنــي، كان 
قــد فــاز بلقــب املرحلــة الخامســة 
واألخيــرة الــيت انطلقــت وانتهــت 
يف البلــدة القديمــة يف العــال بمســافة 
137.9كــم وبزمــن قــدره 2.56:10 
ســاعة. وحصــد فريــق كويــك ســتيب 
ألفــا فينيــل البلجيــي لقــب أفضــل 
فريــق يف ســباق »طــواف الســعودية 
ــان  ــيم ف ــح مكس ــا نج 2022«، فيم
جيلــز وبطــل »طــواف الســعودية 
التصنيــف  لقــي  ضــم  يف   »2022
ولقــب  والعــام  الفــردي  الزمــي 

ــة. ــاط العام النق

وحصــل الــدراج الهولنــدي، ديــالن 
أفضــل  لقــب  عــىل  جروينويغــن، 
متســابق شــاب يف الســباق، بينمــا 
مارتــن  النرويــي،  الــدراج  حقــق 

األكثــر  الســائق  لقــب  أوريانســتاد، 
فعاليــة.

ســباق  يف  شــارك  أنــه  يذكــر 
ــذي  ــعودية 2022«، ال ــواف الس »ط

الثانيــة،  للمــرة  اململكــة  يف  يقــام 
ونظمتــه وزارة الرياضــة بالتعــاون مــع 
االتحــاد الســعودي للدراجــات، خــالل 
ــاري،  ــراري الج ــن 1 إىل 5 فب ــرة م الفت

ــا عاملًيــا
ً
15 فريق

مراحل السباق

فريقا شاركوا يف 15
الطواف هم: 

قطع املتسابقون 5 مراحل خالل 5 أيام، بمسافة 831,3 
كم عىل النحو التايل:

املرحلة األوىل: انطلقت وانتهت يف املتنزه الشتوي »وينتر بارك« بمنطقة الحجر 
، وتوج الدراج األسترايل كاليب إويان 

ً
التاريخية، حيث قطع فيها املتسابقون 198 كيلومترا
من فريق لوتو سودال البلجيي بلقب املرحلة األوىل.

املرحلة الثانية: بدأت من أمام فرع جامعة طيبة وانتهت يف »أبو راكة«، حيث 
، وحسم الدراج الكولومي سانتياغو 

ً
قطع فيها املتسابقون 163.9 كيلومترا

بويتراغو من فريق بحرين فيكتورويس لقب املرحلة الثانية من السباق.

املرحلة الثالثة: انطلقت من بئر هداج يف تيماء وانتهت يف مركز 
البلدة القديمة، حيث قطع فيها املتسابقون 181.2 كيلومتًرا، 

وفاز الدراج الهولندي ديالن جروينويغن من فريق بايك إكسينج 
الفرني بلقب املرحلة.

املرحلة الرابعة: انطلقت من املتنزه الشتوي وانتهت يف مطل حرة 
عوريض، حيث قطع فيها املتسابقون 149.3 كيلومتًرا، وفاز الدراج 
البلجيي مكسيم فان جيلز من فريق لوتو سودال البلجيي بلقب 

املرحلة.

املرحلة األخيرة: بدأت وانتهت يف البلدة القديمة، فاز الدراج 
الهولندي، ديالن غروينويغن من فريق بايك إكسينج الفرني 

بلقب املرحلة الخامسة.

 بحرين فيكتورويس )بريطانيا(

 بورا - هانسجرويه )أملانيا( 

 كوفيديس )فرنسا( 

 لوتو سودال )بلجيكا(

 »كويك ستيب ألفا فينيل« 
)بلجيكا( 

 بايك إكسينج – جيكو 
)أستراليا(

 فريق دي إس إم )هولندا(

 فريق اإلمارات )اإلمارات(

 ألبسين-فينيكس )بلجيكا(

  يب آند يب هوتيلز – كيه يت إم 
)فرنسا(

  أركيا – سامسيك )فرنسا(

  توتال إنرجيز )فرنسا(

  أونو إكس برو )النرويج( 

  الفريق الكويتي املحترف 
للدراجات )الكويت(

  تيرينجانو بوليجن للدراجات 
)ماليزيا(.

متابعات الجيل
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أعلن االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن نتائج املتسابقين 
)باها  الصحراوية  للراليات  العالم  كأس  يف  العام  بالترتيب  السعوديين 

األردن 2022( اليت تعتبر ثاين جوالت هذه البطولة.

وجاءت نتائج املتسابقين السعوديين بالترتيب العام كالتايل:

فئة السيارات:

.T1 يزيد الراجي: يف املركز الثاين 

 محمد التويجري: انسحاب.

.T2 منيف السلماين: يف املركز األول فئة 

نتائج املتسابقين السعوديين بعد انتهاء الجولة الثاين

بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية »ياها«

األردن 2022
الجولة األوىل من كأس الشرق األوسط للراليات الصحراوية

فئة املركبات الخفيفة:

.T3 صالح السيف: املركز األول 

.T3 دانية عقبل: املركز الخامس 

.T3 حمد الحريب: املركز الثامن 

.T4 سعيد املوري: املركز الثالث 

.T4 ويسف الضيف: املركز السادس 

نتائج املتسابقين السعوديين بعد انتهاء الجولة الثاين

بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية »ياها«

األردن 2022
الجولة األوىل من كأس الشرق األوسط للراليات الصحراوية

فئة الكواد:

  عبداملجيد الخليفي: املركز األول.

 هاين النومي: املركز الثاين.

 فيصل السويح: املركز الرابع.

 هيثم التويجري: انسحاب.

نتائج املتسابقين السعوديين بعد انتهاء الجولة الثاين

بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية »ياها«

األردن 2022

فئة الدراجات النارية:

  أحمد الجابر: املركز السادس.

  عبدالحليم املغيرة: انسحاب.

فئة السيارات الفئة املحلية:

 املشنا الشمري: املركز األول.

 متعب الشمري: املركز الثاين.

نتائج املتسابقين السعوديين بعد انتهاء الجولة الثاين

نتائج املتسابقين السعوديين بعد انتهاء الجولة الثاين

بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية »ياها«

بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية »ياها«

األردن 2022

األردن 2022

وأعلن االتحاد السعودي للسيارات أن املتسابق السعودي صالح السيف 
الصحراوية  للراليات  العالم  كأس  بطولة  يف  العام  الترتيب  نقاط  تصدر 

 عىل كل الفئات، بـ37 نقطة.
ً
باها، متفّوقا

الراجيح وصيفا يف فئة السيارات

السيف يتألق يف »باها 
األردن 2022«

منهـا طـوال العالـم، قال األميـر خالد: 
»الحلبـة مؤقته كما يه حلبـة الدرعية 
جميـع  تناسـب  وال  بالسـرعة،  وتتميـز 
والدراجـات  السـيارات  أنـواع سـباقات 
ضيقـة  شـوارع  حلبـة  كونهـا  الناريـة، 
اآلمـن،  الهـروب  وجـود  وعـدم  املسـار 
 عىل مدار السـنة، مع 

ً
وستسـتثمر محليـا

اهلل،  بمشـيئة  القديـة،  حلبـة  اكتمـال 
حينها ستتوسـع املشـاركات والسباقات 

املوسـم ». املحليـة عـىل مـدار 

وخـول النجـاح الكبيـر الـذي حققه 
قـال  األخيـرة  نسـخته  يف  حائـل  رايل 
رئيـس االتحـاد: »مـع نجـاح رايل حائل 
العاملـي، نحن عـىل موعد بمشـيئة اهلل 
 يف 

ً
مـع عـودة بطولـة اململكـة مجـددا

أكثـر مـن منطقـة يف اململكـة وانطالق 
داكار  رايل  ضمنهـا  مـن  راليـات   5

العالـم«. لبطولـة  وجولتيـن 

السـيارات  اتحـاد  رئيـس  وكان 
عـام  يف  أّسـس  الناريـة،  والدراجـات 
بـن  عبدالعزيـز  األميـر  مـع   2007
فريـق  الرياضـة،  وزري  الفيصـل،  تـريك 
شـارك  الـذي  للسـباقات”،  “الفيصـل 
كأس  بينهـا  مـن  بطـوالت  عـدة  يف 
العالـم للراليات الصحراويـة الـ”كروس 

كاونتـري”.

السـعودي  االتحـاد  واصـل 
الناريـة  والدراجـات  للسـيارات 
بقيـادة األميـر خالـد بن سـلطان 
االتحـاد  رئيـس  الفيصـل،  بـن عبـداهلل 

السـعودي للسـيارات والدراجات 
نجاحاتـه  الناريـة 

مبتـدرا  املتالحقـة.  
الحديث  بمنافسـات 

“ديـزرت  سـباق 
بـري”  إكـس 
ضمـن سلسـلة 

للسـيارات  إي”  “إكسـتريم  سـباقات 
مدينـة  يف  الدفـع،  رباعيـة  الكهربائيـة 
نيـوم ،  قائـال أن نصـف املشـاركين يف 
 
ً
سـباق إكسـتريم إي بنيوم نسـاء، مبينا
أنهـا أكثـر بطولـة فيها نسـبة مشـاركة 
وجـود  أن   

ً
موضحـا نسـائية، 

روزنامـة  عـىل  السـعودية 
أهميـة  ذو  »إكسـتريم« 
إىل  مشتركة.مشـيرا  
مـن  اململكـة  أهميـة 
 
ً
سـوقا كونهـا  حيـث 
 
ً
ومقـرا وقويـة  كبيـرة 
إضافـة  للشـركات، 
متقـدم  بلـد  أنهـا  إىل 

للرياضـة. الكثيـر  ويقـدم  ومتطـور 

وتابع : »ويجد لدينا أفضل األماكن 
الطبيعيـة الـيت تناسـب الراليـات، وقد 
رأينـا ذلـك يف رايل دكار ويف إكسـتريم 
أن  والحقيقـة  العـال،  يف  األوىل  إي 
يسـتفيدون  هـم  متبادلـة،  املنفعـة 
فنحـن  ومـن جهتنـا،  نسـتفيد،  ونحـن 
نـروج عـن بلدنـا الجميلـة، ونـروج عـن 
تتعلـق  كأسـواق  املسـتقبلية  أهدافنـا 
بالتقنيـة وبالطاقـة واملدنيـة والتصنيع، 
وهـذا هـو الهـدف مـن ميء السـباق 
ألنهـا  بـ»نيـوم«،  الثانيـة  نسـخته  يف 
للتصنيـع  املسـتقبل  منطقـة  سـتكون 

اهلل«. بمشـيئة  والتقنيـة 

وأضاف: »إقامة سـباق إكستريم يف 
املناطق السـياحية مثل العـال و»نيوم« 
يسـلط الضـوء عليهمـا، فالعـال منطقـة 
جميلـة وخالبـة وسـياحية مـن الدرجـة 
العالـم  يف  مـكان  ويجـد  وال  األوىل 
يحـوي مثـل هـذا الجمـال، و»نيـوم« 
تتميـز بأنهـا عـىل السـاحل الجميل ويف 
هـذه املنطقة شـواطئ بحريـة وأماكن 
جذابـة وفيهـا منطقـة تتميـز بالصخـور 
والجبـال والحضرية القديمـة، ومنطقة 

توجـد بهـا نقـوش أثريـة وتاريخيـة«.

االتحـاد  نيـة  خالـد  األميـر  وأكـد 
تنظيـم بطـوالت لهـواة »التطعيـس« 
الراعيـة  الجهـات  مـع  التنسـيق  بعـد 
العامليـة  الحلبـة  وعـن  والشـركاء. 
االسـتفادة  ومـدى  جـدة،  بكورنيـش 

خالد بن سلطان الفيصل :

االستضافات العاملية ترويج ألهدافنا 

السيارات
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خاصـة  منطقـة  “نيـوم”،  املسـتقبل 
ووفـرت  السـباق،  ضيـوف  السـتقبال 
خارجيـة  للجلـوس  أماكـن  املنطقـة 
وجبتـي  لتنـاول  ومنطقـة  وداخليـة، 
الغـداء والعشـاء، إضافـة إىل العـروض 
املوسـيقية والحيـة. ;lh جهـزت اللجنـة 
املنظمـة لسـباق “ديـزرت إكـس بري”، 
“إكسـتريم  سـباقات  سلسـلة  ضمـن 
رباعيـة  الكهربائيـة  للسـيارات  إي” 
“نيـوم”،  املسـتقبل  مدينـة  يف  الدفـع 
منطقـة خاصـة لنقـل أحـداث السـباق 
الشاشـة  طـول  ويبلـغ  للضيـوف. 
 2.5 وعـرض  م   4 بالضيـوف  الخاصـة 
أحـداث  خاللهـا  مـن  وتعـرض  م، 
االنطـالق  منـذ  السـباق  ومجريـات 
النهايـة. خـط  إىل  الوصـول   حـى 
التنفيـذي  الرئيـس  أثنـى  مـن جانبـه  
ومؤّسـس سلسـلة سـابقات »إكسـتريم 
إي« أليخانـدرو أغـاغ عـىل دعـم األميـر 
خالـد بـن سـلطان العبـداهلل الفيصـل، 
رئيـس مجلس إدارة االتحاد السـعودي 
وشـركة  الناريـة  والدراجـات  للسـيارات 
لهـذا  السـعودية،  املحـركات  رياضـة 
واالتحـاد  إيـاه   

ً
عـادا العاملـي،  السـباق 

أكبـر الداعميـن لهـم منـذ البدايـة.

وأبـدى »أغـاغ« سـعادته بالعـودة 
السـعودية،  العربيـة  اململكـة  إىل 

وبشـكٍل سـريع بعدما شـهدنا الفورموال 
إي منـذ فتـرٍة قصيـرة، واألهـم العودة 
نيـوم،  هـو  ورائـع  جديـد  موقـٍع  إىل 
 شـكره لـوزارة الرياضـة ولالتحاد 

ً
مقدمـا

االسـتضافة  هـذه  عـىل  السـعودي 
الرائعـة.

بنفــس  تتمتــع  »نيــوم  وأضــاف 
بطولــة  يف  نحملهــا  الــيت  القيــم 
مدينــة  ويه  إي«،  »إكســتريم 
املســتقبل، فيهــا مبــادئ االســتدامة 
ــة، ويه ســتؤّمن  والســيارات الكهربائي
بيئــة للعيــش متناغمــة مــع الطبيعــة، 
وكل هــذا يلتقــي مــع ِقَيــم »إكســتريم 
إضــايف  مشــروٍع  عــن  إي«.معلنــا  
بقولــه:   

ً
شــارحا جديــدة،  وخطــوة 

هــو  نيــوم  مشــاريع  أكبــر  »أحــد 
إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر، ونحــن 
ســنذهب يف هــذا االتجــاه مــع نــوٍع 
جديــد مــن الســباقات هــو »إكســتريم 
ــان يف  ــا فئت ــيكون لدين ــش« أي س آيت
البطولــة بحيــث ستتســابق ســيارات 
ــة  ــذه الفئ ــن يف ه ــزّودة بالهيدروجي م

الجديــدة«.

وتابـع »العديـد مـن الفـرق أبـدت 
اهتمامهـا بهـذا املشـروع، وأنـا متأكـد 
أنـه سـيكون هنـاك اهتمام كبيـر أيضا 

مـن حـول العالـم«.

يب  )آي  فريـق  قائـد  أبـدى  كمـا  
ناصـر  القطـري  إي(  أكـس  كوبـرا  يت 
 من 

ً
العطيـة سـعادته بأنـه أصبـح جـزءا

»آي  وفريـق  إي«  »إكسـتريم  عائلـة 
وسـعيد  إي«،  أكـس  كوبـرا  يت  يب 
كونـه يتقاسـم عجلـة القيـادة مـع ويتا 
، »هذه رسـالة 

ً
)كالينشـميدت(، مضيفـا

ـه مـن أجـل املنـاخ، علينا 
ّ
إىل العالـم كل

الهـدف،  إىل  لنصـل   
ً
سـوّيا نعمـل  أن 

ومـن املهـم بالنسـبة يل أن أصعـد إىل 
منصـة التتويـج يف السـباق األول، ومـن 
اللقـب«،  عـىل   

ً
الحقـا املنافسـة  ثـم 

 بأنـه سـيبذل مـا بوسـعه ليضـع 
ً
مؤكـدا

فريقـه عـىل منصـة التتويـج.

وحصـل فريق “روزبـرج إكس 
رايسـينج” عـىل اللقـب بتحقيقه 
تصـّدره  عقـب  األول،  املركـز 
الترتيـب العـام بمجمـوع 30 نقطـة، 
ثانًيـا  “إكسـيونا”  فريـق   

ّ
حـل بينمـا 

ـا عىل فريق 
ً
بواقـع 18 نقطـة، متفوق

الثالـث  املركـز  صاحـب   ”44 “إكـس 
وتـوج  نقطـة.   15 عـىل  والحاصـل 
األميـر خالـد بـن سـلطان العبـد اهلل 
السـعودي  االتحـاد  رئيـس  الفيصـل 
للسـيارات والدراجـات النارية وشـركة 
رياضـة املحـركات السـعودية أصحاب 
البطولةالـيت  يف  األوىل  املراكـز 
املـايض  فبـراري  مـن   19 يف  انطلقـت 

.. وحـى 21 مـن الشـهر نفسـه 

الفيصل: سباقات
 السيارات  مهمة للتطوري

وكشـف  األميـر خالـد بـن سـلطان 
االتحـاد  رئيـس  الفيصـل  اهلل  العبـد 
والدراجـات  للسـيارات  السـعودي 

العنصـر  يه  الرياضـة  أن  الناريـة 
الـدول. وتطـوري  لنمـو   األسـايس 
والدراجـات  السـيارات  “رياضـة  وزاد: 
الناريـة تعـدُّ ثـاين رياضـة لهـا شـعبية 
وهدفنـا  القـدم،  كـرة  بعـد  وأهميـة 
هـو  العامليـة  األحـداث  اسـتضافة  يف 
عـن  والترويـج  بالرياضـة  النهـوض 
االقتصـاد”.  وتشـجيع  السـعودية 
املشـاركة يف سـباقات  “الفـرق  وتابـع: 
“إكسـتريم إي” للسـيارات الكهربائيـة 
املسـتقبل  مدينـة  يف  الدفـع  رباعيـة 
نيـوم جـاءت مـن مختلـف دول العالم، 
واملناظـر الـيت يتـم بثهـا عبـر اإلعـالم، 
لهـا. وتـروج  املنطقـة  صـورة  تعكـس 

استقبال  حافل وشاشات للنقل

الـيت   ،EXPLORER شـكلت 
سـباق  يف  املنظمـة  اللجنـة  نظمتهـا 
سلسـلة  ضمـن  بـري”  إكـس  “ديـزرت 
للسـيارات  إي”  “إكسـتريم  سـباقات 
مدينـة  يف  الدفـع  رباعيـة  الكهربائيـة 

فريق “روزبرج إكس رايسينج يتوج بسباق “ديزرت إكس بري”

تحديات يف مدينة األحالم

اختتمت منافسات 
سباق “ديزرت إكس 
بري” ضمن سلسلة 
سباقات “إكستريم 

إي” للسيارات 
الكهربائية رباعية 

الدفع، للمرة الثانية 
يف السعودية عىل 
التوايل، يف مدينة 

املستقبل نيوم 
، كأحد البرامج 

املندرجة تحت برنامج 
جودة الحياة.

السيارات
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السيارات

هنـأ الشـيخ عبـداهلل بـن عيى 
االتحـاد  رئيـس  نائـب  خليفـة  آل 
الشـرق  ملنطقـة  للسـيارات  الـدويل 
البحرينـي  االتحـاد  رئيـس  األوسـط 
باململكـة  الرشـيدة  القيـادة  للسـيارات، 
صاحـب  وأخيـه  السـعودية  العربيـة 
السـمو امللـي األميـر خالـد بـن سـلطان 
العبـداهلل الفيصـل رئيـس مجلـس إدارة 
االتحاد السـعودي للسـيارات والدراجات 
جولـيت  أوىل  نجـاح  بمناسـبة  الناريـة، 
الـيت   »E لـ»الفورمـوال  العالـم  بطولـة 
بالعاصمـة  الدرعيـة  حلبـة  احتضنتهـا 

الريـاض.

وأكـد الشـيخ عبـداهلل بـن عيى آل 
خليفـة أن النجـاح الذي حققتـه اململكة 
البطولـة  هـذه  يف  السـعودية  العربيـة 
العامليـة للسـنة الرابعة عـىل التوايل يعزز 
مـن مكانتهـا عامليـا ويؤكـد مـن جديد ما 
تحظـى بـه من إمكانـات هائلـة والقدرة 
الفائقـة عىل اسـتضافة وتنظيم مختلف 

السـباقات العامليـة، ومـن خـالل الدعـم 
القيـادة  لـدن  مـن  والالمحـدود  الكبيـر 
خـادم  قيـادة  ظـل  وتحـت  الرشـيدة 
بـن  سـلمان  امللـك  الشـريفين  الحرميـن 
السـمو  وصاحـب  سـعود،  آل  عبدالعزيـز 
آل  سـلمان  بـن  محمـد  األميـر  امللـي 
سـعود ويل العهـد نائـب رئيـس مجلـس 

الـوزراء وزري الدفـاع، ممـا عكـس الصورة 
املشـرقة للمملكـة الحبيبـة الـيت تواصل 
بنـاء املسـتقبل املشـرق والواعـد  عزمهـا 
والطمـوح ضمـن إطـار رؤية عـام 2030 
الـذي تحقـق يف  النجـاح  معـززة بذلـك 
السـباق  هـذا  ليفتـح  املاضيـة،  األعـوام 
الكبـرى  الشـقيقة  أمـام  أكبـر  آفاقـا 
السـعودية إلظهـار قدراتهـا وإمكاناتهـا 
الـذي  واالزدهـار  والتطـور  الضخمـة 

الحكيمـة. تعيشـه يف ظـل قيادتهـا 

وقد أشـاد الشـيخ عبـداهلل بن عيى 
آل خليفـة بالخطـوات الـيت يقـوم بهـا 
االتحاد السـعودي للسـيارات والدراجات 
السـمو  صاحـب  رأسـه  وعـىل  الناريـة 
امللـي األميـر خالد بـن سـلطان الفيصل 
يف تطـوري رياضـة السـيارات واالرتقاء بها 
ممـا كان ومازال لـه االنعكاس اإليجايب 
البطولـة  هـذه  خصوصـا  املنطقـة  يف 
الشـرق  منطقـة  تـزور  الـيت  القويـة 

األوسـط للمـرة الرابعـة.

عبداهلل آل خليفة : 

االستضافة الباهرة تعزز القدرات السعودية

بعد حضورها  فورموال إي  .. صايمة عزيز :

السعودوين يعملون بحب وبشكل مذهل
يرا

ام
ك

 ال
ث

دي
ح

توافرت ملحافظة الدرعية كل مقومات نجاح الفورموال أي  اليت تضمنت الحزام 
األمي عىل املحافظة والخطط الدقيقة يف الدخول والخروج ، بجانب تعايش أبناء 
مع  التعايش  نحو  انطالقة  لهم  بالنسبة  كان  الذي  الحدث  مع  املحافظة  وسكان 

العالم واستقبال ضيوف أكبر فعالية عاملية.

ستصبح  جذابة  طبيعية  بمكونات  تمتاز  املحافظة  
 للزوار عىل إثر ما تم العمل عليه 

ً
 عامليا

ً
 سياحيا

ً
مركزا

 وملا تتمتع به من برامج إثرائية كبيرة  . فقد  
ً
حاليا

حثيثة   
ً
جهودا الدرعية  بوابة  تطوري  هيئة  بذلت 

املساحات  من  املربعة  األمتار  آالف  باستحداث 
الخضراء وزراعة 14,000 شجرة وأكثر من 350 
املمرات  شجرة نخيل، فضاًل عن إصالح وتمهيد 
واألرصفة. وأضفى كل ذلك جماال خياليا عىل 

حلبة السباق العاملي .

الطبيعة تكسب
الباكسـتانية  اإلعالميـة  وصفـت 
إي  الفورمـوال  سـباق  عزيـز  صايمـة 
بالدرعيـة باملذهـل والتنظيـم الجميـل، 
وهـذا يدل عىل الجهود الكبيـرة املبذولة من 
وزارة الرياضة واالتحاد السـعودي للسـيارات 
والدراجـات الناريـة وأضافـت »وزري الرياضـة 
األميـر عبدالعزيـز بـن تـريك الفيصـل، ورئيس 
والدرجـات  للسـيارات  السـعودي  االتحـاد 
الناريـة األميـر خالـد بـن سـلطان العبـداهلل 
 يعمـالن عـىل تقديـم أفضـل 

ً
الفيصـل حقـا

مـا يحـدث عىل تطـوري رياضات السـيارات يف 
اململكـة واتضح ذلك من خالل االسـتضافات 
السـعودية  السـيارات يف  لبطـوالت  العامليـة 
الـيت تعتبـر الفورمـوال إي بالدرعيـة واحـدة 

منهـا«.

 
ً
 وتغييرا

ً
وتابعـت : »اململكة تشـهد تطورا

خـالل  مـن  ملسـت  وقـد   ،
ً
ومتسـارعا مذهـاًل 

يعملـون  السـعوديين  أن  فيهـا  وجـودي 
ـاس يف اململكـة  بحـب وبشـكل مذهـل، والنَّ
وزويج  أنـا  ولـدي  بتعاملهـم،  يذهلونـك 
واسـتطاعت  فيهـا.  األصدقـاء  مـن  كثيـر 
اململكـة أن تواجـه جائحـة كورونـا وتتغلـب 
يف  ونجحـت  والصعوبـات  التحديـات  عـىل 
ذلـك وتميـزت وال تـزال تتمتع بسـيطرة عىل 
كورونا، كما اسـتطاعت أن تسـتضيف الكثير 
مـن الفعاليـات يف ظـل وجـود كورونـا وأن 

النجـاح«. تحقـق 

وبالنسـبة للسـباق وحلبـة فورمـوال 
جميلـة  »حلبـة  قالـت:  بالدرعيـة  إي 
وجبـارة  واضحـة  بجهـود  مهيـأة 

بتجهيز واسـتخدام أفضـل التقنيات 
واملركـز  السـباق،  يف  الحديثـة 

اإلعـاليم مجهـز ويخـدم اإلعالم 
واملحـي«. الـدويل 
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 الجيل تابعت السباق 

العيىس  والسماري يتوجان 
بكأيس الدراق ريس

السيارات

أقام االتحاد 
السعودي للرياضات 

الالسلكية يف 25 
فبراري املايض بطولة 

سباق السرعة 
لسيارات الدراق ريس 

لفئتي املحترفين 
والناشئين  وذلك 
يف مضمار االتحاد 

بضاحية ببنان  شمال 
الرياض .

     مهدي العيىس  )املركز األول(

 أحمد العلوان     ) املركز الثاين (

 عيل آل إبراهيم ) املركز الثالث (

حمود أسامة السماري  )املركز األول(

فهد محمد الزغيبي  ) املركز الثاين (

سعيد عائض الحريب ) املركز الثالث (

 وجاءت املراكز األوىل يف فئة املحترفين عىل النحو التايل

ويف فئة الناشئين جاءت املراكز عىل النحو التايل :

DRAG RACING
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أعلنت شـركة رياضـة املحركات 
املروجـة  الجهـة  السـعودية، 
لسـباق جائـزة السـعودية الكبـرى 
والـيت   ،2022 لعـام   1 للفورمـوال 
تعمـل تحـت مظلـة االتحاد السـعودي 
عـن   ، الناريـة  والدراجـات  للسـيارات 
لجائـزة  الثـاين  السـباق  تذاكـر  طـرح 
 ، للفورمـوال 1   stc الكبـرى السـعودية 
والـى سـتقام خالل الفتـرة من 25 إىل 

. الحـايل  مـارس   27

جائزة السعودية الكبرى

واوضحـت الشـركة املروجـة لسـباق 
جائزة السـعودية الكبرى stc للفورموال 
1 لعـام 2022، ، انـه يمكـن للجمهـور 
املحـي والعاملـي ، شـراء تذاكـر سـباق 
جائـزة السـعودية الكبرى لعـام 2022 
 من 

ً
 خاصـا

ً
، حيـث تقـدم الشـركة عرضا

خصومـات »الحجـز املبكـر« واليت تصل 
إىل ٪20 عـىل تذاكـر فئتـي املدرجـات 
هـذا  وسيسـري  العـام.  والدخـول 
العـرض ملـدة أسـبوع واحـد فقـط حى 

17 فبـراري 2022.

ومـن هـذا املنطلـق، تدعـو الشـركة 
ق  ال عشـا مـو ر لفو ا

1 عـىل سـرعة حجـز تذاكرهـم  لسـباق 
جائزة السـعودية الكبرى stc للفورموال 
1 لعـام 2022 يف أقـرب وقـت ممكـن 
واالسـتفادة مـن هـذا العـرض الكبيـر.

بـن سـلطان  األميـر خالـد  رّحـب  و 
مجلـس  رئيـس  الفيصـل،  العبـداهلل 
للسـيارات  السـعودي  االتحـاد  إدارة 
رياضـة  وشـركة  الناريـة  والدراجـات 
اليـوم  بإعـالن  السـعودية،  املحـركات 
حجـز  سـرعة  عـىل  الجمهـور  وحـث 
التذاكـر وعدم تفويت فرصة االسـتفادة 
وقـال:  املبكـر،  الحجـز  عـروض  مـن 
الفورمـوال  بعـودة  الترحيـب  »يسـعدنا 
1 إىل اململكـة العربيـة السـعودية بعـد 
فتـرة وجيزة مـن السـباق األول املذهل 
أكـد  الـذي  املـايض  ديسـمبر  شـهر  يف 
الحلبـة  يه  جـدة  كورنيـش  حلبـة  أن 

العالـم«. يف  واألطـول  األسـرع 

الجمهـور  »اسـتمتع   : وأضـاف 
مليئـة  رائعـة  أسـبوع  نهايـة  بعطلـة 
باإلثـارة، والـيت بلغت ذروتهـا يف واحد 
 يف املوسـم،  

ً
من أكثر السـباقات حماسـا

املوسـيقية  الحفـالت  إىل  باإلضافـة 
مـن  نخبـة  أحياهـا  والـيت  الترفيهيـة 
العالـم.  يف  املوسـيقى  نجـوم  أكبـر 

شـهر  يف  الثـاين  لسـباقنا  وبالنسـبة 
تعزيـز  عـىل  تنطـوي جهودنـا  مـارس، 
التجربـة وجعلهـا أكبر وأفضـل من ذي 
قبـل، وأدعـو الجميـع إىل 
حجـز تذاكرهـم يف أقرب 
حـى  ممكـن  وقـت 
فرصـة  يفوتـوا  ال 

مـرة  السـيارات  رياضـة  قمـة  مشـاهدة 
جـدة”. يف  أخـرى 

 ولجـدري بالذكـر ان حلبـة كورنيـش 

جـدة، أطـول وأسـرع حلبـة شـوارع يف 
السـائقين  يتسـابق  حيـث   ، العالـم، 
تحـت األضـواء الكاشـفة عـىل الحلبـة 
 بسـرعات فائقـة 

ً
ذات الــ 27 منعطفـا

تتخـى معدالتهـا 252 كـم / سـاعة .

طرح تذاكر فورموال 1 لعام 2022

الوعد .. جدة

السيارات
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نقطة ضوء

بخـى ثابتـة نحو هدفها، اسـتطاعت 
البـاز«  السـعودية »ميريهـان  الشـابة 
ميكانيكيـة  أول  لقـب  تحصـد  أن 
سـعودية تشـارك ضمـن فريـق املارشـالز يف 
الحـدث  فعاليـات  ضمـن  وذلـك  العالـم، 
إي  فورمـوال  السـيارات  لسـباق  األكبـر 
مـع  تجربتهـا  »البـاز«  وشـاركت  الدرعيـة، 
مجـال امليكانيـكا، حيث أوضحـت أنها أول 
سـعودية تعمـل يف فريـق املارشـالز، بجانب 
مسـتوى  عـىل  كريـن  سـائقة  أول  كونهـا 

مارشـالز. بالريكفـري  تشـتغل  العالـم 

واسترسـلت »البـاز« يف حديثها مشـيرة 
إىل أنهـا العنصر النسـايئ الوحيد املشـارك 
ضمـن  تعمـل  وأنهـا  املارشـالز،  فريـق  يف 
فريـق كامل مـن الرجـال إىل جانب سـيدة 
واحـدة فقـط معها يف فورمـوال إي الدرعية 
تدعـى »النا«، وتكمـن مهمتها يف فورموال 
إي الدرعيـة، أنهـا تسـاعد السـيارات الـيت 
للعـودة  السـباق  أثنـاء  لحـادث  تعرضـت 

ملسـارها الطبيـي بدقـة وسـرعة.

بدأ شغف 
ميريهان 

بمهنة 
ميكانيكية 

السيارات 
منذ الطفولة، 

وبواسطة 
دعم أهلها 
استطاعت 
»الباز« أن 

تحول الشغف 
ملهنة تمارسها 

اليوم، كونها 
تعمل يف ورشة 

ميكانيكا مع 
مجموعة من 
امليكانيكيين.

شاركت يف فورموال إي الدرعية  

»ميريهان« .. حلم  امليكانيكا واقع 

الصدفة 
والشغف 

وراء دخويل
عام 

امليكانيكا
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للتايكونـدو  السـعودي  املنتخـب  حقـق 
العـام  يف  الخارجيـة  مشـاركاته  أول  يف 
2021م املركزالثـاين وامليداليـة الفضيـة 
يف منافسـات البومـي جماعـي فـوق 
للمنتخبـات  آسـيا  بطولـة  يف  سـنة   30
بيـروت  مدينـة  يف  أقيمـت  والـيت 
بتاريـخ 16-2021/6/18م عـن طريـق 
الالعبيـن محمـد العبـاس وعـي املـديل 
وجهـاد البحارنـة ، ويف نفـس البطولـة 
املركـز  مغيـص  وحيـد  الالعـب  حقـق 
الثالـث وبرونزيـة الفردي تحت 30 سـنة 
، والالعـب  محمدالعبـاس املركـز الثالث 

 ، وبرونزيـة الفـردي تحـت 40 سـنة 
عي  والالعـب 

الفـردي  الثالثوبرونزيـة  املركـز  املـديل 
تحت 50 سـنة ، ويف منافسات البومي 
جماعـي تحـت 30 سـنة حقـق الفريـق 
وعيـى  مغيـص  وحيـد  مـن  املكـون 
الشـيخ احمـد وجعفـر املصطفـى املركـز 

البرونزيـة. وامليداليـة  الثالـث 

البطولة الدولية

املنتخـب  شـارك   
بطولـة  يف  السـعودي  
والـيت  الدوليـة  بولنـدا 
بالعاصمـة  أقيمـت 
وارسـو  البولنديـة 
-1 1 يـخ ر بتا

2021/9/12م 
الالعـب  وحقـق 
حسـين  نـواف 
الثالـث  املركـز 
البرونزية  وامليدالية 
الناشـئين  فئـة  يف 
 ، 65كجـم  بـوزن 
والالعـب عمر الـزري املركز 
الثالث وامليداليـة البرونزية 
يف فئةالشـباب بـوزن 78 
ماجـد  والالعـب   ، كجـم 
الثالـث  املركـز  السـليم 
وامليداليـة البرونزية يف فئة 

كجـم.  +78 بـوزن   الشـباب 

ريـاض  الالعـب  وحقـق 
وامليداليـة  األول  املركـز  الظافـري 
بـوزن   الشـباب  فئـة  يف  الذهبيـة 
هولنـدا  بطولـة  يف  كجـم   51
الدوليـة والـيت أقيمـت بتاريـخ 23-
2021/10/24يف مدينـة ايندهوفـن 
الالعـب  ظفـر  البطولـة  نفـس  ،ويف 

نـواف حسـين املركـز الثالـث وامليداليـة 
 65 بـوزن  الناشـئين  فئـة  يف  البرونزيـة 
كجـم ، والالعـب عمر الـزري املركـز الثالث 
الشـباب  فئـة  يف  البرونزيـة  وامليداليـة 

كجـم.  78 بـوزن 

نتائج متقدمة

فرنسـا  بطولـة  منافسـات  خـالل 
بالعاصمـة  أقيمـت  والـيت  الدوليـة 
12-2021/11/14م  بتاريـخ  باريـس 
خطـف الالعـب ريـاض الظافـري املركـز 
فئـة  يف  البرونزيـة  وامليداليـة  الثالـث 

كجـم.  51 بـوزن   الشـباب 

2021م  املنصـرم  العـام  وشـهد 
السـعودية  العربيـة  اململكـة  اسـتضافة 
ملنافسـات بطولة العالـم للمرأة  املصنفة 

G4والـيت أقيمت للمرة األوىل يف مدينة 
25-2021/11/27م  بتاريـخ   الريـاض 
التايكونـدو  منتخـب  فيهـا  وشـارك 
معسـكره  أقـام  ان  بعـد  النسـايئ 
الريـاض  بمدينـة  الداخـي  اإلعـدادي 
بالعاصمـة  الخـاريج  املعسـكر  تـاله 
يف  املشـاركة  وتخللـه  باريـس  الفرنسـية 
انعكـس  ممـا  الدوليـة  فرنسـا  بطولـة 
عـىل األداء الفـي لالعبـات ومقارعتهم 

البطولـة. يف  العالـم  لبطـالت 

بطولة جديدة

2022م  الجديـد  العـام  بدايـة  مـع 
مـرام  الناشـئة   الالعبـة  اسـتطاعت 
اليحيـاء تحقيـق املركزالثالـث وامليدالية 
بـوزن 44  الناشـئين  البرونزيـة يف فئـة 
للتايكونـدو  العـرب  بطولـة  يف  كجـم 

االمـارات  دولـة  اسـتضافتها  والـيت 
العربيـة املتحـدة بإمـارة الفجيـرة كأول 
خـاريج  إنجـاز  سـعوديةتحقق  ناشـئة 
حققـت  كمـا   ، التايكونـدو  رياضـة  يف 
املركزالثالـث  طالـب  أبـو  دنيـا  الالعبـة 
وامليداليـة البرونزيـة يف فئـة الكبار بوزن 

كجـم.  57

ويف نفـس البطولـة حصـل الالعـب 
أحمد املولد عـىل املركز الثاين وامليدالية 
الفضيـة يف فئةالكبـار بـوزن 80 كجـم 
، وحقـق الالعـب فهـد السـميح املركـز 
الثالث وامليداليـة البرونزية يف فئةالكبار 

بـوزن 54 كجم.

عبدالرحمـن  الالعبـون  حقـق  كمـا 
وامليداليـة  الثالـث  املركـز  الشـهراين 
البرونزيـة يف فئـة الشـباببوزن 45 كجم 

كشف حساب

شهد املوسم الريايض 
2021م لالتحاد 

السعودي للتايكوندو 
منافسات محلية 

وخارجيةوكان الحدث 
األكبر استضافة بطولة 

العالم 
للسيدات 

اليت 
أقيمت 

بالرياض، 
وظهر 

التنظيم 
واألداء بصورة 

رائعة ،وعىل 
الصعيد املحىل عاد 

فريق الرياض ملنصات 
التتويج إىل جانب 

األبطال السابقين فرق 
الشباب والهالل وأبها 

.
الجيل استعرضت أبرز 

املالمح يف منافسات 
املوسم املنصرم وكانت  

الحصيلة عىل النحو 
التايل ..

مشاركات دولية .. وبطولة العالم للمرأة يف الرياض

التايكوندو  ينطلق من »القمة«

يف بطولة تالين الدولية 
اليت أقيمت بدولة 

استوينا نال الالعب 
نواف حسين املركز 

الثالث وامليدالية 
البرونزية يف فئة 

الناشئين بوزن 65 كجم

الجيل تقلب يف أوراق اتحاد التايكوندو 
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، و يـزن بسـيي املركز الثالـث وامليدالية 
 48 بـوزن  الشـباب  فئـة  يف  البرونزيـة 

كجـم.

الطاقم الفين

املنتخبـات  عـىل   
ً
فنيـا أشـرف 

مكـون  تدريبـي  جهـاز  السـعودية 
قربانبوجداييـف  الـرويس  املـدرب  مـن 
وفهـد  القحطـاين  محمـد  والوطنيـان 
فاطمـة  املغربيـة  واملدربـة   ، الدويسـان 
 الفريـق الطـي املكون 

ً
ايتحمـوا .وطبيـا

وأخصائييـن  ذيـب  عبدالعزيـز  د.  مـن 
العـالج محمـد ازعـويف ورغدالغامـدي و 
 مـدري املنتخبـات 

ً
آمنـة العسـاف. وإداريـا

السـعودية ناصـر القحطـاين واالدارييـن 
إمام.بمتابعـة  ونجـود  األسـمري  خالـد 
االتحـاد  رئيـس  مـن  ومرافقـة  مسـتمرة 
السـعودي للتايكونـدو شـداد بـن طالـع 

. اإلدارة  مجلـس  وأعضـاء  العمـري 

البطوالت املحلية

قويـة  عـودة   2021 موسـم  شـهد 
دام  انقطـاع  بعـد  التايكونـدو  لفـرق 
تفـي  بسـبب  املوسـم  ونصـف  موسـم 
مسـتوى  ظهـر  حيـث  كورونـا  جائحـة 
 بشـكل غيـر متوقـع 

ً
 فنيـا

ً
الفـرق مرتفعـا

وزيـادة أعداد األندية بنسـبة )٪60( عن 
املوسـم املـايض )2019( فقـد بلـغ عـدد 

.  
ً
ناديـا  )54( املشـاركة  األنديـة 

السالمة أواًل

حرص االتحاد السـعودي للتايكوندو 
التايكونـدو  متنافـي  سـالمة  عـىل 
»السـالمة  حملـة  وأطلـق  وذويهـم 
أواًل« ورافقتهـا العديـد مـن اإلجـراءات 
اإلرشـادية  واملنشـورات  اإلحترازيـة 
تطبيقهـا  ملتابعـة  مسـؤول  وتكليـف 
وتعقيـم األجهـزة واملعـدات وتجهيزهـا 
التعقيـم  دوات  وتوزيعـأ  للمتنافسـين 
الشـخصية عـىل الحضـور وحثهـم عـىل 

. الصحـة  وزارة  تعليمـات  تطبيـق 

كأس التفوق العام ألبها

 
ً
مجـددا العـام  التفـوق  كأس  عـاد 
يف  ألدراجـه  بعيـد  غيـر  انقطـاع  وبعـد 
نـادي أبهـا بعـد أن حصـد)51( نقطـة 
منصـور  يقـوده  وطـي  فـي  بجهـاز 
عسـيري الـذي حصـل عىل جائـزة أفضل 

فئـة  يف  الريـايض  املوسـم  يف  مـدرب 
الكاروقـي ويسـاعده هاشـم ال اميتيـم 
واإلداري خالـد األسـمري ، كمـا حصـل 
بومـي  مـدرب  أفضـل  جائـزة  عـىل 
الوطـي  املـدرب  الريـايض  املوسـم  يف 
نـادي  مـدرب  أبوالـرىح  ماسـترزهير 
التـريج ، كمـا حصـل عىل جائـزة أفضل 
العب بومـي العبنادي التـريج محمد 
العبـاس وأفضـل العـب كاروقـي العـب 

. نـواف حسـين  الهـالل  نـادي 

لجنة الحكام 

عملـت لجنـة الحـكام اليت يترأسـها 
تهيئـة  عـىل  السـلويل  فايـز  الـدويل 
والـورش  الـدورات  خـالل  مـن  الحـكام 
التدريبيـة سـواء الحضوريـة أو عـن بعـد 
عـىل  الدولييـن  الحكميـن  حصـل  وقـد 
جائـزة أفضـل حكـم يف املوسـم الريايض 
مجاشـع  و  )كاروقـي(  الغانـم  غـازي 
تميزهمـا  نظيـر  )بومـي(  أبوبكـر 

 .  
ً
وإداريـا  

ً
تحكيميـا

 
ً
عاد نادي الرياض مجددا

للواجهة بعد انقطاع 
 عن منصات 

ً
دام 20 عاما

التتويج حيث انتزع 
وبجدارة بطولة اململكة 

ألندية التايكوندو 
لدرجة البراعم بقيادة 

جهاز فين وطين يقوده 
منصور الشبعاين 

وسايم الشينان ومحمد 
السفياين . 

شهد املوسم الريايض إقامة بطولتين للسيدات 
األوىل بجدة والثانية يف العاصمة الرياض حيث 
شهدت البطولتين مشاركة كبيرة من الالعبات 

بمختلف الفئات السنية وبإدارة نسائية من حكمات 
 الاليت اعتمدن من 

ً
 وتحكيميا

ً
التايكوندو تنظيميا
قبل وزارة الرياضة.

كشف حساب
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لكـرة  بطولـة  اختتمـت 
 40 فـوق  3X 3للرجـال  السـلة 
عامـا، الـيت نظمتهـا أكاديميـة 
االتحـاد  برعايـة  وينايتـد،  جـدة 
وتعتبـر  للجميـع.  للرياضـة  السـعودي 
البطولـة األوىل مـن نوعهـا، ومسـجلة 
رسـميا يف االتحاد الدويل لكرة السـلة” 
الفيبـا”. وتنقسـم إىل فئتيـن؛ األوىل: 
بطولـة 3×3 لكـرة السـلة للرجال فوق 
40 عامـا، والثانيـة للسـيدات فوق 35 

عامـا، حيث تـأيت هذه البطولـة تأكيًدا 
وتحقيـق   ،2030 اململكـة  رؤيـة  عـىل 
الحيـاة،  جـودة  برنامـج  مسـتهدفات 
اليت يسـى من خاللها اتحـاد الرياضة 
وزارة  مـن  مباشـر  بدعـم  للجميـع، 
ممـاريس  نسـبة  زيـادة  إىل  الرياضـة 
بشـكل  البـدين  والنشـاط  الرياضـة 
بحلـول   ٪  40 إىل  لتصـل  منتظـم 
حضـور  الختـام  وشـهد   .2030 عـام 
رئيـس االتحـاد السـعودي لكرة السـلة 

رئيـس  ونائـب  د. غسـان طاشـكندي، 
اتحـاد الرياضـة للجميـع األسـتاذة لينه 
آل معينـا، ونجـم أخضـر السـلة، عـي 
ياسـمين  األوملبيـة  والبطلـة  مغـريب 

الدبـاغ.

النهـايئ  وكانـت مواجهـة نصـف 
األول قـد جمعـت بيـن فريقـي أطبـاء 
وانتهـت  وتايكـون،  وينايتـد،  جـدة 
بفـوز تايكـون بــ 13/10. فيمـا جمـع 

لقـاء نصـف النهـايئ الثـاين بيـن فريقي 
فريـق  بفـوز  وانتهـى  والنسـور،  دادزيـال 

.9/4 إيجلـز  النسـور 

وجمعـت املبـاراة النهائيـة بيـن فريق 
بالـرز،  تايكـون  وفريـق  )إيجلـز(  النسـور 
وانتهـت بفوز فريق النسـور إيجلز 10/8، 

ليتـوج باملركـز األول وكأس البطولـة.

وبهـذه املناسـبة، قال صاحب السـمو 
امللـي األميـر خالـد بـن الوليـد بـن طالل 
السـعودي  االتحـاد  رئيـس  سـعود،  آل 
للرياضـة للجميـع: ” نسـعد برؤيـة تنظيم 
مثـل هذه الفعاليات واألنشـطة الرياضية 
الـيت تسـتهدف مختلـف أفـراد املجتمـع، 
وذلـك يف سـبيل جعـل الرياضة جـزًءا من 
أسـلوب حياتنـا اليوميـة، وهذا ما نسـى 
إىل تحقيقـه عبـر دعم وتمكيـن الجهات 
املجتمعيـة ذات العالقـة وشـركاء النجاح 

الالعب يف منظومـة الرياضـة”. بقيادة  الطاولة  لكرة  السعودي  الزويج  فريق  حقق 
خالد الشريف امليدالية الفضية يف بطولة تونس الدولية بعد تغلبه 
التميز  بنتيجة 3-0، وتحقق االنتصار بعد  التشيي  الفريق  عىل 
يف األداء الذي قدمه الزويج السعودي يف البطولة واملستويات 

اليت مكنتهم من الظفر بامليدالية الفضية واملركز الثاين يف البطولة.

البار  عبداهلل  الدكتور  الطاولة  الكرة  اتحاد  رئيس  علق  جانبه  من 
عىل اإلنجاز الذي تحقق للمنتخب السعودي قائال: »هذا اإلنجاز الذي 
لرياضتنا بمختلف  الرشيدة  الذي نجده من حكومتنا  للدعم  تحقق هو 
املستويات، وهذا األمر حملنا ضرورة تحقيق النتائج اإليجابية لرفع اسم 

الرياضة السعودية«.

وأضاف: »وزارة الرياضة واللجنة األوملبية تقفان خلف كل اإلنجازات 
اليت تتحقق لنا يف االتحادات الرياضية لوقوفهم املستمر معنا، لذا يجب 

أن يكون الرد لهم بنفس الدعم الكبير الذي يقدم لنا«.

ألعابنا

»زويج الطاولة« يتوج 
يف تونس

 3X3 النسور بطال لسلة 

خالد بن الوليد : الرياضة  ستصبح جزًءا
من أسلوب حياتنا
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سلة العدالة بطلة لألوىل
الدرجة  أندية  دوري  ببطولة  العدالة،  بنادي  السلة  كرة  فريق  توج 
األوىل، عقب فوزه عىل التريج يف آخر مواجهاته بالدوري، اليت جرت 

بصالة القطيف الرياضية بنتيجة )53-78(.

وأعرب عي الحساوي، املشرف العام عىل فريق العدالة، عن بالغ سروره ملا 
حققه الفريق، مؤكدا أن ذلك جاء بعد بذل عطاءات مميزة من الالعبين الذين 

بذلوا جهدهم حى تحقق اإلنجاز. 

اللقب،  بتحقيق  الغامرة  سعادته  الخليفة،  نايف  الفريق  إداري  وأبدى 
 أنه لم يتحقق من فراغ بل من جهود كبيرة بذلت من الجميع.

ً
مؤكدا

4 فرق يف السوبر السعودي
اعتمد مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة 
كأس السوبر السعودي، وذلك بدًءا من النسخة املقبلة 2022-2023؛ لتقام 
بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويف حال تكرار الفرق األربعة 
للمحترفين.  سلمان  بن  محمد  األمير  كأس  دوري  أندية  ترتيب  إىل  اللجوء  سيتم 
وستقام البطولة من 3 مباريات، يه مباراتا الدور نصف النهايئ واملباراة النهائية. 
وجاء قرار االتحاد السعودي بناء عىل ما رفعته لجنة املسابقات واللجنة التجارية؛ 
بهدف رفع مستوى املنافسة من خالل توسيع قاعدة املشاركة يف السوبر السعودي، 

وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.

أختتمـــت  يف الريـــاض ويم 
الجولـــة  فبـــراري   19 الســـبت 
ــدي  ــة تحـ ــن بطولـ ــة مـ الرابعـ
روتاكـــس الســـعودية والـــذي 
االتحـــاد  إشـــراف  تحـــت  أقيـــم 
والدراجـــات  للســـيارات  الســـعودي 

الناريـــة ، وذلـــك عـــىل ميدلـــن درياب 
) حلبـــة فـــاين إكســـتريم (. شـــهدت  
ـــا  ـــارك فيه ـــوالت  ، وش ـــة 8 ج البطول
6 متنافســـين ســـعوديين ـ حيـــث تقـــام 
بنظـــام  النقـــاط لـــكل جولـــة ، ويتـــم 
تحديـــد بطـــل الســـعودية لتحـــدي 

الجولـــة  نهايـــة  عقـــب  روتاكـــس 
ــز  ــرة ، ويتأهـــل الفائـ ــة  واألخبـ الثامنـ
باملركـــز األول للمشـــاركة يف بطولـــة 
العالـــم للروتاكـــس ، بعـــد حصـــول 
ـــذ  ـــاركة من ـــد للمش ـــىل مقع ـــة ع اململك

العـــام املـــايض .

كأس  األهي  فريق  حقق 
لجميع  لألندية  الغطس  بطولة 
استمرت  اليت  السنية  الفئات 
وزارة  أيام، عىل مسبح  ثالثة  ملدة 
االتحاد  من  بتنظيم  جدة,  يف  الرياضة 

السعودي للسباحة.

األول  املركز  األهي يف  نادي   
ّ

و حل

 129 بـ  ثانًيا  والنصر  نقطة،   222 بـ 
ا بـ 97 نقطة. 

ً
نقطة، وجاء الشباب ثالث

وشهدت البطولة حصول العب األهي 
وليد الشمراين، عىل جائزة أفضل العب 
الغطس  بطولة  يف  األشبال  ملرحلة 
الهالل مؤيد  لألندية، فيما حصل العب 
السي، عىل جائزة أفضل العب ملرحلة 

البراعم يف لعبة الغطس، وجائزة أفضل 
العب ملرحلة الناشئين يف لعبة الغطس 

لالعب األهي خالد الغامدي.

من  العًبا   40 البطولة  يف  شارك 
سبعة أندية، يه أندية األهي، والنصر، 
والوحدة،  وجبة،  والشباب،  والهالل، 

ووج، وبقيادة 8 حكام.

الرياضة  وزارة  وكيل  أعربت 
للتخطيط اإلستراتيي واالستثمار، 
سعادتها  عن  العريفي،  أضواء 
السعودية  ملنتخب  املميزة  بالبداية 
لكرة القدم للسيدات بعد تجاوزه لنظيره 
دولية   مباراة  أول  يف  سيشل  منتخب 

يخوضها يف تاريخه .

وقالت أضواء العريفي عبر حسابها 
يف  “تويتر”: “ألف مبروك.. أول مباراة، 
وأول فوز؛ بداية رائعة ومثالية ألخضرنا 
كرة  يف  التاريخ  يصنع  منتخب  ا..  دوليًّ
القدم النسائية”. وشهدت مباراة أخضر 
أضواء  حضور  سيشل،  ضد  السيدات 
االتحاد  إدارة  مجلس  وعضو  العريفي 
السعودي لكرة القدم، ملياء بن بهّيان، 
باإلضافة إىل عدد من منسويب السفارة 

السعودية باملالديف.

أمام   السعودي  املنتخب  ولعب 
سيشل عىل امللعب الوطي يف املالديف، 
هام  لفوز  بتحقيقه   املباراة  وانتهت 
مشواره  بداية  يف  رد  دون  بهدفين 

ا،. الدويل رسميًّ

العابنا

الجيل تابعت مجريالت البطولة 

شلش يتأهل لكاس العالم للروتاكس
بداية مثالية ألخضر السيدات

تجهيز  الفيصي،  نادي  إدارة  أنهت 
للنادي بمرافقه، يف  مخططات ملعب جديد 
ملعب  مدرجات  فيها  تتسع  حرمة،  محافظة 
مباريات  عليه  ستجرى  الذي  القدم،  كرة 
واستشار  مشجع.  آالف   10 إىل  النادي، 
املايض  األسبوع  النادي،  رئيس  املدلج،  فهد 
مختصين يف وزارة الرياضة واالتحاد السعودي 

السعودي  الدوري  ورابطة  القدم  لكرة 
الجديد،  امللعب  مخطط  بشأن  للمحترفين، 
اآلسيوي  االتحاد  معايير  مع  يتوافق  حى 
لكرة القدم. وأوضح املدلج “أن الفريق األول 
لكرة القدم يتدرب يف بيئة ال تليق بناٍد له نحو 
للمحترفين،  السعودي  الدوري  يف  عاًما   14

وتاريخه 76 عاًما”.

ملعب 
جديد 

للفيصيل 

األهيل  يخطف كأس الغطس
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العال بطال  لبولو الصحراء
تمكن فريق العال من تحقيق لقب النسخة الثانية من بطولة ريتشارد ميل 
العال لبولو الصحراء يف ختام منافسات البطولة اليت نظمتها الهيئة امللكية 
إىل   11 من  الفترة  يف  للبولو  السعودي  االتحاد  مع  بالتعاون  العال  ملحافظة 
12 فبراري املايض وتوج املهندس عمرو املدين الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية 
ملحافظة العال، واملهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للبولو، وجيرارد ميستراليت، رئيس الوكالة الفرنسية لتطوري العال، الفريق الفائز 
مجموعها  نهائية  بنتيجة  ميل،  ريتشارد  فريق  عىل  به  تفوق  مميز  أداء  بعد 
5-4، بقيادة نجم البولو األسطوري األرجنتيني أدولفو كامبياسو، ويف حضور 
اإلمارايت  االتحاد  ورئيس   ، سلمان  بن  سلطان  األمير  امللي  السمو  صاحب 

للبولو محمد الحبتور.

 مذكرة تفاهم بين بولو اململكة واإلمارات
وقع االتحاد السعودي للبولو، مذكرة تفاهم مع نظيره اإلمارايت للبولو، ، وذلك 
عىل هامش بطولة بولو الصحراء الي اختتمت يف محافظة العال يف الخامس عشر 
للبولو  السعودي  االتحاد  رئيس  وقعها  اليت  االتفاقية  وتأيت  املايض.  فبراري  من 
عمرو زيدان، ورئيس االتحاد اإلمارايت محمد الحبتور ، ضمن أهداف االتحاد بتعزيز 
يف  اللعبة  لنشر  واألنشطة  البرامج  وتنفيذ  لدعم  الطرفين  بين  املشترك  التعاون 
ع إىل تبادل الخبرات 

ّ
املنطقة. وأكد رئيس االتحاد السعودي للبولو أن االتحاد يتطل

والخدمات يف مجال تنظيم البطوالت واملسابقات وتأهيل الكوادر الفنية واإلدارية، 
اللعبة  ما يطّور  الرياضية، واالستفادة من كل  املنشئات  آلية االستثمار يف  وتطوري 

عىل مستوى ) الخليج العريب(.

التنس  العبة  فازت 
عىل  الحقباين  يارا  السعودية 
ريني  اإلسرائيلية  منافستها 

بنتيجة  نيكيشوف 
دون  مجموعتين 
لتواصل  مقابل، 
بطولة  يف  تألقها 
الدولية  نيرويب 

للتنس.

يارا  وتألقت 
الحقباين يف بطولة 

عىل  بالفوز  نيرويب 
الكينية أليسيا أوييج 

يف الدور األول، ثم فازت 
مايا  الرومانية  عىل 
فيسان يف الدور الثاين 
مجموعتين  بنتيجة 
 1 مقابل ال يشء 6 - 
و6 - 2، ثم اكتسحت 
ريني  اإلسرائيلية 
 6 بنتيجة  نيكيشوف 
- 0 و6 - 2، لتواصل 

يف  الناجح  مشوارها 
البطولة.

الحقباين  يارا  وتوجد 
ترتيب  وفق   

ً
عامليا  767 املركز  يف 

رغم  املحترفات،  التنس  العبات 
عام  ولدت  إنها  حيث  سنها  صغر 
يف  التنس  لعبة  واحترفت   ،2004

العربية  اململكة  لتمثل  مبكر،  عمر 
البطوالت  مختلف  يف  السعودية 
 يف 

ً
البطلة مؤخرا العاملية. وشاركت 

خرجت  اليت  الدولية  ديب  بطولة 
منها يف الدور الثاين، بالخسارة أمام 

الروسية كيرا ماتيوشيكينا.

السعودية  الالعبة  كذلك وصلت 
الفجيرة  بطولة  نهايئ  ثمن  إىل 
للتنس، قبل أن تخرج بصعوبة بالغة 
إيفا  البلغارية  أمام  الخسارة  بعد 
 ،7  – و6   6  -  3 بنتيجة  بوسد 
لتعود وتتألق يف فبراري من 
العام الجاري خالل بطولة 
ربع  إىل  وتصعد  نيرويب 
إنجاز  أكبر  يف  النهايئ، 
لها خالل عام 2022 

حىت اآلن.

مباراة   16 الحقباين  يارا  ولعبت 
يف بطوالت التنس J3.J4.J5 لالعبات 
خالل عام 2021، نجحت خاللها يف 
تحقيق 8 انتصارات مع تعرضها لـ8 
املائة.  يف   50 نجاح  بنسبة  هزائم، 
مباريات   7 يف  اآلن  حىت  وشاركت 
بعام 2022، فازت يف 4 وخسرت 3 

.j5و j4 خالل منافسات

رياضة  الحقباين  يارا  واحترفت 
أصغر  لتكون  سنوات  منذ  التنس 
وتحقق  باململكة،  تنس  العبة 
املحافل  يف  مهمة  انتصارات 
إىل  التأهل  آخرها  كان  الدولية، 
الدولية،  نيرويب  بطولة  نهايئ  ربع 
باإلضافة لتمثيل اململكة يف بطوالت 
 »WTA والـ»فيوتشر  »الجونيور« 
كما  اإلساليم،  التضامن  وبطوالت 
أنها تعد أول سعودية تدخل تصنيف 
بأنها   

ً
علما املحترفات،  الالعبات 

نادي  كشوفات  يف  مسجلة 
االتحاد منذ عام 2018.

 ختام برنامج إعداد 
مدربات السلة

فبراري   15 يف  جدة   شهدت 
برنامج  فعاليات  ختام  املايض 
بشراكة  السلة  لكرة  املدربات  اعداد 
األعمال  جامعة  من  اكاديمية 
والتكنولوجيا وذلك بحضور القنصل 
األمريي بجدة فارس أسعد و رئيس 
اهلل  عبد  د.  الجامعة  أمناء  مجلس 
رئيس  جنادي  أسامة  د.  و  دحالن، 
عميد  الطيار  لؤي  د.  و  الجامعة، 

شؤون الطلبة.

عن  تعريفية  كلمة  وألقت 
ولينا  باكن  ديبرا  السيدة  البرنامج 
لجدة  التنفيذي  الشريك  معينا  آل 
وينايتد. وقد سلم شهادات البرنامج 
فارس  األمريي  القنصل  التدريبي 
 3 البرنامج  مدة  واستغرقت  أسعد 
اشهر باعتماد من االتحاد السعودي 

لكرة السلة.

رئيس  دحالن  اهلل  عبد  د  أكد  و 
حرصه   UBT جامعة  أمناء  مجلس 
البرامج  من  النوع  هذا  دعم  عىل 
التدريبية التعليمية و الرياضية ألنها 
 ” الجامعة  شعار  صميم  يف  تصب 

التعليم من أجل العمل “.

نافذة رياضية

تألق الفت لـ »يارا«
 يف ميادين التنس العاملية  
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فارسة والعبة سهام دولية .. هيفاء الخنيزان:  

الخيل حيايت.. والسهام رياضة كل األعمار
يد  عىل  املستمر  بالتدريب  واستطاعت  الطفولة،  مرحلة  يف  كانت  حينما  راودها  ريايض  شغٍف 
نت من املشاركة 

َّ
 سهاٍم محترفة. وخالل مسيرتها الرياضية تمك

َ
مدربين عامليين أن تصبح العبة

لت باسمها واسم وطنها  يف عديٍد من البطوالت يف هذه الرياضة، وحققت إنجازاٍت عدة، ُسجِّ
 قدرة املرأة يف بالدنا عىل الوصول إىل أعىل منصات املجد. ولم تكن رياضة 

ً
السعودية، مؤكدة

كل  تخيط  بعزيمتها  واستطاعت  الفروسية،  مجال  قبلها  خاضت  إذ  األوىل،  يه  السهام 
الصعوبات اليت واجهتها يف الرياضتين، وإثبات نفسها، ووضع بصمتها فيهما.

 هيفاء الخنيزان كشفت عن محطاٍت عدة يف مسيرتها الرياضية الناجحة. 

ســـألناها .. مـــا الصعوبات اليت 
الرياضة؟ هـــذه  يف  واجهتِك 

، مثاًل 
ً
البدايـــة كانت صعبة جـــدا

التدريب وامليـــدان متاَحين  لم يكـــن 
عكـــس  للنســـاء،  الوقـــت  طـــوال 
ـــن الوضع  الحـــال اليـــوم فقد تحسَّ
ميادين  عـــدد  زيادة  وأتمـــى  قلياًل، 
ميداٍن  إذ ال ويجد ســـوى  التدريب، 
واحـــٍد يف الريـــاض للتدريب عليه، 
كما نحتـــاج إىل مدربيـــن أكفاء 
حـــى نتطـــور أكثـــر يف هـــذه 

  . ضة يا لر ا

ومـــا بطـــوالت الســـهام الـــيت 
فيهـــا؟ شـــاركِت 

البطـــوالت  شـــاركت يف جميـــع 

املحلية النســـائية اليت أقامها االتحاد 
واســـتطعت  للســـهام،  الســـعودي 
عدٍد  متنوعـــة يف  ميدالياٍت  تحقيـــق 
منهـــا. فاملشـــاركة يف البطوالت تتيح 
لالعبة فرصـــة الدخول يف املنافســـة، 
د عىل أجوائها، واالســـتعداد  والتعـــوُّ
النفـــي والبـــدين لها، واكتســـاب 
الخبرة العملية الالزمـــة للنجاح، ومن 
أبرز البطـــوالت اليت شـــاركت فيها: 
الســـيدات 2020، وحققت  بطولـــة 
وبطولة  الفضيـــة،  امليداليـــة  فيهـــا 
الســـيدات 2020، وأحـــرزت فيهـــا 
الفاروق  وبطولة  البرونزية،  امليدالية 
برعايـــة الهيئـــة العامـــة للترفيه، 
فيهـــا  وحققـــت 
املركـــز الخامـــس، 
كما شـــاركت يف 
تدريبي  برنامـــج 
عاصمـــة  دكا  يف 
بنجالديـــش، برعاية 
اآلســـيوي  االتحاد 
وحصدت  للســـهام، 
فيـــه ميدالية برونزية.       

هل  رأيك   يف 
اإلعالم  ط 

ِّ
يســـل

بشـــكٍل  الضـــوء 
رياضـــة  عـــىل  كاٍف 

الســـهام؟

إعالمية   
ٌ
تغطيـــة فهنـــاك  نعم، 

الســـابق  مـــن  وأفضـــل  جيـــدة 
لدينـــا. الـــيت تقـــام  للبطـــوالت 

 كيف قمـــِت بتطوري نفســـك يف 
الســـهام؟ رياضة 

 عـــىل نفي، 
ً
اجتهـــدت كثيـــرا

ممارسة  يف  االســـتمرار  عىل  وحرصت 
نت  تمكَّ حـــى  دائم  بشـــكٍل  الرماية 
الرياضة  إتقـــان هذه  وهلل الحمد من 

واالحتـــراف فيها.

بِك عـــىل الرمايـــة، وَمن  مـــن درَّ
األكبر؟ التأثيـــر  فيـــِك  ترك 

بـــت عـــىل يـــد عـــدٍد مـــن  تدرَّ
املدربيـــن، منهـــم بـــول روبرتس من 
بريطانيـــا، وكاترينـــا بالكـــودا مـــن 
اليونـــان، ومارتن فريـــدرك من أملانيا. 
لهـــم  كان  جميعهـــم  الحقيقـــة، 
دوٌر كبيـــٌر وأســـهموا يف رفـــع أدايئ 

واحتـــرايف.

رياضة لجميع األعمار

ما الشـــروط الواجـــب توفرها يف 
الشـــخص ليمارس رياضة الســـهام؟

ال  أنها  الرياضة  هـــذه  الجميل يف 
تتوقـــف عند عمر معيـــن. يه تحتاج 
منك إىل الرغبة ملمارســـتها وإتقانها، 
أي أن الجميع يســـتطيعون ممارسة 
رياضـــة الســـهام، حـــى أصحـــاب 

. لهمم ا

مِت 
َّ
 خـــالل مســـيرتِك مـــاذا تعل

مـــن هـــذه الرياضة؟

مـــن  كثيـــرة،  أشـــياء  تعلمـــت 
أهمهـــا التركيز عىل صحـــيت البدنية 

والنفســـية.

الفتيـــات  تشـــجعين  هـــل 
الســـعوديات عـــىل ممارســـة رياضة 

؟ م لســـها ا

بالتأكيد، فاملرأة الســـعودية قادرة 
تريد، وتســـتطيع  مـــا  عـــىل تحقيق 
املنافســـة يف كل املجـــاالت الرياضية، 

  .
ً
 وخارجيا

ً
داخليـــا

مـــن  إقبـــااًل  تجديـــن  هـــل 
الســـعوديات عىل اقتحـــام الرماية؟

 عىل 
ٌ

مع األســـف، اإلقبـــال قليل
هـــذه الرياضـــة، وقد يكون الســـبب  
وراء  ذلـــك عـــدُم توافـــر املياديـــن 

قررت خوض هذه الرياضة بعد فتح االتحاد السعودي 
للسهام عام 2018 باب التدريب واملشاركة يف اللعبة 

أمام النساء، حيث رغبت يف إثبات نفيس يف رياضٍة 
 بما حققته فيها حىت اآلن.

ٌ
لطاملا أحببتها، وسعيدة
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عـــىل  تحفيزهمـــا  منهـــا 
االســـتعداد النفي والجسدي 
قبـــل ممارســـتهما، كمـــا أن 
الثقافـــة الرياضية يف كل مجاٍل 
الرياضة. هـــذه  ممارس  تثري 

هل شـــاركِت يف بطوالٍت 
؟ سية و للفر

بطـــوالت الخيل متعددة، 
منهـــا قفز الحواجـــز، والقدرة 
الســـرعة،  وســـباقات  ل،  والتحمُّ
وبطـــوالت جمـــال الخيـــل العربية 
األصيلـــة. مـــن جهـــيت اقتحمـــت 
العربيـــة،  الخيـــل  تربيـــة  مجـــال 
واستطعت  بطوالتها،  يف  وشـــاركت 
بفضـــل اهلل عبـــر أحـــد إنتاجـــايت 
الخالدية  إنجـــاٍز يف بطولـــة  تحقيق 
لجمـــال الخيـــل العربيـــة األصيلة.

غير  أخـــرى  لديـــِك هوايات  هل 

والخيل؟ الرمايـــة 

.
ً
نعم، فأنا أحبُّ القراءة كثيرا

األحالم كثيرة

مـــاذا حققـــِت مـــن أحالمـــِك، 
ومـــاذا بقـــي منهـــا؟

 قليلـــة من جملة 
ً
حققـــت أحالما

كثيرة. أحالٍم 

بالنسبة  رت  تغيَّ اليت  األشـــياء  ما 
للمـــرأة الســـعودية، ومـــا نصيحتك 

؟ لها

السعودية  باالنتماء إىل  كي فخٌر 
فيها عصر  نشـــهد  فاليوم  العظمى، 
دورها عىل  وتفعيـــل  املـــرأة  تمكين 
كافـــة األصعدة، وهذا أمٌر يســـعدين 
امرأٍة ســـعودية  أنصح كل  لذا   ،

ً
كثيرا

بقدراتها،  بنفســـها، وتؤمن  تثق  بأن 

فالحياة تحتاج إىل الشـــجاعة.

لحظة فرح ال تنسينها؟

بلحظاٍت  اهلل  أكرمي  هلل،  الحمد 
، مـــن أبرزها 

ً
كثيـــرة ال أنســـاها أبدا

الخيل  رياضـــيت  فـــوزي يف  لحظات 
والرماية.

مشـــروعاتِك  مـــا   .. أخيـــرا 
؟ ملســـتقبلية ا

أســـى إىل تحقيـــق كثيـــٍر من 
 مـــن مقولة: »كن 

ً
أهـــدايف، انطالقا

 يف كل يشء إال يف 
ً
 مســـاملا

ً
بســـيطا

الحياة  يـــد  من  انتزعهـــا  أحالمـــك 
. » ة بقو

املدربين  وقلـــة  للتدريب،  الكافيـــة 
ممارســـة  لتعليمهـــن  املؤهليـــن 

. ية ما لر ا

الـــذي تقدمه  ما مـــدى الدعم 
الســـهاًم؟ التحاد  الرياضة  وزارة 

عـــىل  الرياضـــة  وزارة  أشـــكر 
الجهـــود الـــيت تبذلهـــا لتذليـــل 
الصعـــاب أمـــام كافـــة الرياضيين 
مـــن أجل تمثيـــل الوطـــن بأفضل 
صورٍة يف املحافـــل املحلية والدولية، 
الســـهام  لعبة  نشـــر  منها  وأتمى 
مناطق  جميـــع  يف  أكبـــر  بشـــكٍل 

اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

مـــا أهدافـــك الـــيت تتمنيـــن 
الســـهام؟ مجـــال  يف  تحقيقهـــا 

يف  كثيـــرة،  أهـــداف  لـــدي 
يف  وطـــي  تمثيـــل  مقدمتهـــا 

والدوليـــة،  املحليـــة  املحافـــل 
وتحقيـــق إنجـــازات كبيـــرة 

باســـمه.

 عالقة قديمة 

 رياضة 
ً
تمارســـين أيضـــا

الفروســـية، مـــى دخلـــِت 
هـــذا املجال وهل مـــا زلِت 

فيه؟ مســـتمرًة 

عالقـــيت بالخيـــل قديمة 
ممارســـيت  قبل  بـــدأت   ،

ً
جدا

رياضة الســـهام، وأعـــدُّ الخيل 
 مـــن روتيي، فـــال يمرُّ 

ً
جـــزءا

أذهب  أن  دون  مـــن  أســـبوع 
فيه لإلســـطبل وأمـــارس هذه 
 ،

ً
الرياضـــة الـــيت أحبهـــا كثيرا

فلطاملا أغرمـــت بالجياد العربية 
األصيلـــة، وقـــد امتلكـــت عام 
2016 أول فـــرِس إنتاٍج، وبدأت 

 يف مجـــال تربية 
ً
 ممتعـــة

ً
رحلـــة

شـــاركت  كما  الخيول،  وإنتـــاج 
بأحد إنتاجـــايت يف بطولة الجواد 
الخالدية عام  الدوليـــة يف  العريب 
2019، وحققـــت املركـــز الثالـــث 
فيهـــا، والحمد هلل، مـــا زلت أبحر 
يف هـــذا املجـــال، وأثبـــت نفي 

. فيه

يف   
ٌ
والعبـــة  

ٌ
فارســـة أنـــِت 

للســـهام،  الســـعودي  املنتخـــب 
كيـــف تجمعين بيـــن الرياضتين؟

الفروســـية، كمـــا ذكـــرت، جزٌء 
رئيس مـــن روتين حيـــايت، فركوب 
الخيل يف صباحـــات »نجد العذية« 

شـــعوٌر ال يضاهيـــه شـــعور، أما 
األساســـية،  فرياضيت  الســـهام 
حيـــث أقيض مـــا ال يقـــل عن 
 ،

ً
ثالث ســـاعات يف لعبهـــا ويميا

أقـــيض  املعســـكرات  وخـــالل 
يف  واملســـاء  الصبـــاح  فتـــريت 
املكثـــف  للتدريـــب  امليـــدان 

واالســـتعداد للبطـــوالت.  

هـــل هنـــاك عالقـــة بين 
الرياضتيـــن؟

الرياضتان  ترتبـــط 
عـــدة،  بأمـــوٍر 
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أول  أقيـــم  
لرياضـــة  مهرجـــان 
اململكـــة   يف  اليوغـــا 
ـــا  ـــة الســـعودية لليوغ ـــه اللجن نظمت
امللـــك  عـــىل شـــواطئ مدينـــة 
عبـــد اهلل االقتصاديـــة، احتضنـــه 
حديقـــة  يف  البيلســـان  شـــاطئ 
جمـــان، اجتمـــع فيـــه محبـــو 
ـــو  وممارس
رياضـــة 
اليوغـــا 

ومشـــاهدة  اليوغـــا  ملمارســـة 
ـــة  ـــذه الرياض ـــة به ـــروض الخاص الع
ـــة.  ـــن يف اململك ـــاهير املدربي ـــع مش م
ــد مـــن  ــان العديـ وتضمـــن املهرجـ
ورش العمـــل واألنشـــطة بمشـــاركة 
واملراكـــز  الصـــاالت  أصحـــاب 
ــوا  ــن قدمـ ــا الذيـ ــة باليوغـ الخاصـ
والتدريـــب  للحضـــور  خدماتهـــم 
عـــىل تماريـــن اليوغـــا والتنافـــس 

والتأمـــل يف الهـــواء الطلـــق.

املهرجـــان يعـــد أحـــد أهـــم 
الســـعودية  اللجنـــة  أهـــداف 
لليوغـــا ويه التعريـــف برياضـــة 
ــرها  ــا ونشـ ــج لهـ ــا والترويـ اليوغـ
ــة  ــم ورعايـ بدعـ
ــة  ــن اللجنـ مـ
ية  د لســـعو ا
ـــة  ـــا برئاس لليوغ

ــيت  ــي الـ ــد املروعـ ــت محمـ ــوف بنـ نـ
ــذه  ــن بهـ ــغف الكثيريـ ــدت أن شـ أكـ
 يف انتشـــارها يف 

ً
الرياضـــة كان ســـببا

ـــن  ـــذ عقدي ـــة من ـــاء اململك ـــف أرج مختل
مـــن الزمـــان، مشـــيرة اىل أن اململكـــة 
ــر  ــد األكبـ  يعـ

ً
ــورا ــوم تطـ ــهد اليـ تشـ

يف دول الخليـــج مـــن حيـــث إقبـــال 
املواطنيـــن واملواطنـــات عـــىل رياضـــة 
اليوغـــا، وحـــى امتهـــان تدريبهـــا، 
األوملبيـــة  اللجنـــة  دعـــا  والـــذي 
ـــة  ـــيس اللجن ـــعودية لتأس ـــة الس العربي
الســـعودية لليوغـــا يف شـــهر مـــاوي 
ــا  ــى بدورهـ ــيت تسـ ــام 2021 والـ عـ
ـــط  ـــا وضب ـــة اليوغ ـــف برياض إىل التعري

ممارســـاتها يف اململكـــة.

اليوغا  
تنظم 

مهرجانها 
األول

محمـد  الدكتـور  كشـف 
لجنـة  رئيـس  الحسـن  ولـد 
اإلتصـال املؤسسـايت يف إتحـاد 
العربيـة  االوملبيـة  اللجـان 
اتخـاذ  يف  االتحـاد  بـدء  عـن 
مباشـرة  عمليـة  خطـوات 
عـىل  نوعيـة  نقلـة  لتحقيـق 
االوملـي  العمـل  مسـتوى 
االعـاليم  والعمـل  العـريب 
االوملـي باعتمـاد اعضـاء لجنة 
االتصـال املؤسسـايت وتشـكيل 
هيكليتهـا حيـث ضمت اسـماء 
بـارزة ومشـهورة وتتمتع بخبرة 
نائـب  وهـم  طويلـة  مهنيـة 
مـن  الشـريف  فـواز  الرئيـس 
السـعودية ومـن تونـس صـالح 
مصـر  ومـن  بوذينـة  الديـن 
جـودة ابـو النـور ومـن املغـرب 
االردن  ومـن  الشـفاع  حنـان 

. فريـج  عـوين 

وبيـن الدكتـور ولد الحسـن 
عبدالعزيـز  االميـر  تزكيـة  ان 
التحـاد  كرئيـس  الفيصـل 
اللجـان االوملبيـة العربيـة يعـد 
نقلة نوعيـة ومتطورة يف صالح 
يتمتـع  ملـا  العربيـة  االوملبيـة 
ريـايض  كبطـل  سـموه  بـه 
خلـق  متفـوق  اداري  وقائـد 
نقـالت عـىل مسـتوى االوملبية 
مسـتوى  وعـىل  السـعودية 
رئاسـته لالتحـاد العـريب لكـرة 
التضامـن  واتحـاد  القـدم 
االسـاليم وهـو ماجعلنـا اكثـر 
تفـاؤال وحماسـا للعمـل وفـق 
اللجـان  باتحـاد  للسـير  رؤيتـه 
االوملبيـة العربية نحـو مزيد من 

والنجـاح. العطـاء 

اعتماد اعضاء 
لجنة االتصال 

املؤسسايت

أخبار

YO
G

A



5859 العدد 717 - رجب  1443 هـ  فبراير  2022 مالعدد 717 - رجب  1443 هـ فبراير  2022 م

»اسـتثمر  منتـدى  اسـتعرض 
نظمتـه  الـذي  السـعودية«  يف 
يف  السـعودية  االسـتثمار  وزارة 
بمركـز  ديب،   2020 إكسـبو  معـرض 
االسـتثمارية  الفـرص  للمعـارض،  ديب 
مثـل:  باململكـة  الواعـدة  القطاعـات  يف 
التعليـم، والثقافـة والسـياحة والرياضـة 
وتكنولوجيـا   ، واالتصـاالت  والترفيـه، 

. ت مـا ملعلو ا

جلسـات  املنتـدى  أعمـال  وشـهدت 

يف  االسـتثمار   « شـعار  تحـت  متنوعـة، 
عـىل  الضـوء  سـلطت  الحيـاة«؛  جـودة 
الفرص االسـتثمارية، يف مجـاالت التعليم 
وتطـوري القـدرات وتنميتهـا، واالتصاالت 
وتقنيـة املعلومـات، والسـياحة، والترفيه، 
ممثـي  بمشـاركة  والثقافـة،  والرياضـة، 
ضمـت  الحكوميـة،  الجهـات  مـن  عـدد 
كاًل مـن:  وزارة الرياضـة ووزارة الثقافـة، 
وزارة  التعليـم،  وزارة  السـياحة،  وزارة 
املـوارد  وصنـدوق  البشـرية،  املـوارد 

البشـرية، والهيئـة امللكيـة للعـال، وهيئـة 
مـن  لعـدد  إضافـة  الرقميـة،  الحكومـة 
تضمـن  السـعودية.  الرياديـة  الشـركات 
 مرئيـة وجلسـات نقاش، 

ً
املنتـدى عروضـا

والخدمـات  االسـتثمارية،  الفـرص  حـول 
والحوافـز املقدمـة للمسـتثمرين، يف عـدد 
شـراكات  بنـاء  بهـدف  القطاعـات،  مـن 
االسـتثمار  زيـادة  إسـتراتيجية تسـهم يف 
الوعـي  ورفـع  واألجنبـي،  السـعودي 
يف  اململكـة،  يف  الهيكليـة  باإلصالحـات 

حضـاري،  إرث  مـن  تمتلكـه  مـا  ظـل 
رقميـة  وبنيـة  بشـرية،  ومـوارد  وثقـايف، 
متطـورة، وبيئـة أعمـال محفـزة للريـادة 

2030 اململكـة  رؤيـة  وفـق  واالبتـكار، 

عـام  مـدري  الدوسـري،  نايـف  ولفـت 
االستثمار يف وزارة الرياضة ، الذي تحدث 
يف املنتـدى  إىل تنظيـم وتطـوري الجانب 
يتواكـب  بمـا  األنديـة  يف  االسـتثماري 
مـع مبـادرات وبرامـج الهيئـة التطوريية 
مقدمتهـا  ويف  الجوانـب،  مختلـف  يف 
مهـم  قطـاع  يف  االسـتثماري  الجانـب 
مثـل الرياضـة املنبثقـة مـن رؤيـة 2030 
اعـادت   2019 عـام  منـذ  انـه   

ً
كاشـفا  ،

الـوزارة صياغـة لوائح االسـتثمار الريايض 
، كمـا انـه تـم انشـاء منصـة إلكترونيـة، 

لتعزيـز الثقـة مـع املسـتثمر.

لوائح االستثمار الريايض ... جاهزة

يف منتدى »استثمر يف السعودية«

أعلن معهد إعداد القادة عن تنظيم 17 برنامًجا تدريبًيا، يف 6 
مدن سعودية، إضافة إىل تنظيم دورتين »عن ُبعد« خالل شهر 

فبراري الحايل، عبر منصة املعهد التعليمية، ضمن البرنامج التدريبي 
الذي يسى من خالله إىل تطوري املستفيدين، وتأهيلهم وزيادة 
معارفهم عبر املحاضرات املختلفة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج 

»جودة الحياة« أحد برامج رؤية اململكة 2030.

وتنوعت الدورات اليت توزعت عىل 6 مدن  بين الحكام واملدربين، 
والدورات اإلدارية املختلفة يف عدة أقسام مثل العالقات العامة والقانون 

واإلدارة والتغذية.

ويهدف معهد إعداد القادة، إىل رفع عدد املتخصصين يف املجال 
الريايض، من خالل تنوع البرامج وشموليتها لجميع مناطق السعودية، 

باللغتين العربية واإلنجليزية.

برامج تدريبية يف معهد 
إعداد القادة 

أخبار
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وتنطلـق سـباقات الهجـن يف شـهر ويليـو القادم 
بمنافسـات سـباق املفاريـد، يليـه يف شـهر أغسـطس 
مـن العـام الحـايل مهرجان ويل العهـد للهجن، ويف 
 مـع اليـوم الوطـي للمملكـة 

ً
شـهر سـبتمبر، وتزامنـا

العربية السـعودية سـتقام منافسـات ماراثـون اليوم 
الوطي.

ويه  الثالثـة،  الكـؤوس  أن  إىل  االتحـاد  وأشـار 
اللجنـة  للهجـن، وكأس  السـعودي  االتحـاد  »كأس 

السـعودية،  والباراملبيـة  األوملبيـة 
سـتقام  الرياضـة«  وزارة  وكأس 
ونوفمبـر  أكتوبـر  أشـهر  يف 

وديسـمبر لعـام 2022، فيمـا 
جائـزة  منافسـات  سـتكون 

امللـك عبدالعزيز لسـباقات 
مـع  بالتعـاون  الهجـن 
نـادي اإلبـل يف شـهر يناري 
الـذي   ،2023 عـام  مـن 
انطـالق  كذلـك  سيشـهد 
هجـان،  دوري  منافسـات 

إقامـة  إىل  باإلضافـة 
ماراثـون ويم التأسـيس يف 

2023م. فبـراري  شـهر 

منافسات يف 
9 موسم الهجن

6

أعلن االتحاد السعودي للهجن عن روزنامة 
سباقات الهجن للموسم 2022 - 2023، 

وتضم 9 منافسات رياضية.

ويليو 2022

اكتوبر 2022

يناري 2023

أغسطس 2022

نوفمبر 2022

يناري 2023

سبتمبر 2022

ديسمبر 2022

فبراري 2023

ماراثون اليوم الوطي مهرجان ويل العهد للهجن سباق املفاريد

كأس االتحاد السعودي 
للهجن

جائزة امللك عبدالعزيز
لسباقات الهجن

كأس اللجنة األوملبية
والباراملبية السعودية

دوري هجان

كأس وزارة الرياضة

ماراثون ويم التأسيس

توج املنتخب السعودي لبلياردو السيدات بدرع بطولة 
الدولية  مصر  بطولة  ختام  يف  كرات،  لثماين  الزويج 
للبلياردو. وقد مثل الفريق السعودي يف هذه املنافسة 
ويف  شكري،  وسهراب  النعيمي  نجالء  الالعبتان 
الثاين  املركز  الزهراين  ندى  الالعبة  حققت  البطولة  ذات 
زميلتها  حققت  بينما  كرات،  لثماين  الفردي  منافسات  يف 
املركز  الحلوة  آالء  الواعدة  والالعبة  الرابع  املركز  الزنان  الرا 

الخامس يف نفس املسابقة.

والسنوكر  للبلياردو  السعودي  االتحاد  رئيس  وأكد 
الدكتور ناصر الشمري أن التطور الكبير يف الرياضة النسائية 
تحقيق  نحو  الوطنية  التوجهات  بسبب  يأيت  اململكة  يف 
والدعم  االهتمام  السعودية 2030 من خالل  رؤية  أهداف 
األوملبية  واللجنة  الرياضة  وزارة  عبر  الدولة  تقدمه  الذي 
املرأة السعودية  الحراك يصب يف مصلحة  وقال: ” كل هذا 
املجتمع  وعىل  الوطن  شابات  عىل  باإليجاب  وينعكس 
بشكل عام يف ظل الدعم واالهتمام والتوجيهات من قبل 
سمو وزري الرياضة رئيس اللجنة األوملبية األمير عبدالعزيز بن 
تريك الفيصل وسمو نائبه األمير فهد بن جلوي لالتحادات 

الرياضية”.

أخبار

تتويج  بلياردو  السيدات 
يف دولية مصر

امليدالية  اليحيا  مرام  الناشئة  خطفت 
البرونزية بوزن )44( كجم ضمن مشاركة 
كأس  بطولة  يف  السعودي  املنتخب 
تصبح  وبذلك   ،2022 للتايكوندو  العرب 
يف  خارجيا  إنجازا  تحقق  سعودية  ناشئة  أول 
رياضة التايكوندو. وفازت الدولية دنيا أبوطالب، 
وأقيمت  كجم،   57 بوزن  البرونزية  بامليدالية 
البطولة يف إمارة الفجيرة بدولة اإلمارات العربية 
للتايكوندو،  السعودي  املنتخب  املتحدة. وشارك 
للتايكوندو  العرب  كأس  بطولة  منافسات  يف 
اتحاد  ينظمها  اليت   ،G  2 واملصنفة   2022
اإلمارات للتايكواندو بالتعاون مع االتحاد العريب 
القتالية،  للفنون  الفجيرة  ونادي  للتايكوندو 
وأقيمت يف مجمع زايد الريايض يف إمارة الفجيرة 

خالل وييم 3 و4 فبراري الجاري.

يف  للتايكوندو  السعودي  املنتخب  ونجح 
فإىل  مشاركته  خالل  ميداليات،   6 تحقيق 
جانب ميداليتي )مرام ودنيا( حقق الالعب يزن 
كجم،   )48( بوزن  البرونزية  امليدالية  بسيي 
بوزن  البرونزية  الشهراين  عبدالرحمن  وحصد 
)45( كجم، وفهد السميح البرونزية بوزن )54( 

كجم، وأحمد املولد الفضية بوزن )80( كجم.

ميداليات 
سعودية يف 

عربية التايكوندو
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 البلياردو ... لعبة التركيز 

تعتبر لعبة 
البلياردو 

)باإلنجليزية: 
 
ً
Billiard( لعبة
ذات انشاٍر كبيٍر 

وواسع؛ حيث 
يتم ُممارستها 

يف مختلف 
أنحاء العالم، 

وتنطوي هذه 
اللعبة عىل 
العديد من 

أنواع اللعب 
ختلفة، 

ُ
امل

 من 
ٌّ

وُتلعب كل
هذه األلعاب 
 لقوانين 

ً
وفقا

وقواعد خاصة 
بها، وهناك 

نوٌع من أنواع 
البلياردو ُيعتبر 

 
ً
األكثر شيوعا

 
ً
وانتشارا

 من 
ً
وُممارسة

ِقبل الناس؛ 
وهو ما ُيعرف 
بلعبة الكرات 

الثمانية 
)باإلنجليزية: 

. )Eight-ball

طريقة اللعب : تبدأ لعبة البلياردو من خالل اللجوء إىل 
القرعة لتحديد الشخص الذي يتوجب عليه أن يبدأ بعملية 

ضرب الكرات املوجودة عىل الطاولة، توضع الكرات يف 
مكانها عىل الطاولة، ثم يبدأ الالعب الذي كسب القرعة 

بوضع الكرة البيضاء خلف خط اإلرسال املوجود عىل 
الطاولة ومن ثم ضربها باستخدام عصا البلياردو 
بشكٍل دقيق بحيث تتوجه إىل الكرات األخرى 

وتؤدي إىل إسقاط أي منها يف جيوب الطاولة، 
ويف حال عدم تمكنه من فعل ذلك؛ فإن اللعب 

نافس،
ُ
ينتقل إىل صالح الالعب امل

نافسة طاولٍة خاصة باللعبة ُمستطيلة الشكل 
ُ
ملعب امل

يكون عرضها حوايل 1.4 متر وطولها 2.75 متر. تحتوي 
عىل ستة جيوب ومجموعٍة من الكرات؛ اليت يتوجب عىل 

نافسة إدخالها يف جيوب الطاولة لُيعتبر 
ُ
 من طريف امل

ٍّ
كل

باراة.
ُ
 بامل

ً
فائزا

منشأ اللعبة الواليات املتحدة األمريكية

نافسة 
ُ
ُممارسة اللعبة من خالل طرفين يف امل

 منهما من العٍب واحد أو العبين 
ٌّ

يتكون كل
اثنين .

العصا: تعدُّ األداة اليت ُتستخَدم لضرب 
الكرة البيضاء، ويتوجب أن تكون عصا 

 من الخشب أو ألياف 
ً
البلياردو مصنوعة

الكربون أو األلياف الزجاجية. 

ممحاة مصنوعة
 من مادة الطباشير

يتوفر يف لعبة البلياردو ستَّ عشر كرة 
منها سبعة ُمخططة وسبعة غير ُمخططة 

وواحدة بيضاء وأخرى سوداء.

يتوفر يف لعبة البلياردو ستَّ عشر كرة 
منها سبعة ُمخططة وسبعة غير ُمخططة 

وواحدة بيضاء وأخرى سوداء.

 لقواعد 
ً
باراة وفقا

ُ
**  الحكام : وُيكل للُحّكام يف لعبة البلياردو ُمراقبة سير امل

ترتبة عىل 
ُ
خذ اإلجراءات امل اللعبة وقوانينها؛ حيث ُيعلن الحكم عن األخطاء ويتَّ

باراة 
ُ
باراة يف حال اقتىض األمر ذلك، كما يتوجب عىل حكم امل

ُ
ارتكابها، ووُيقف امل

ق من 
ُ
تقديم املشورة لالعبين فيما يتعلق بالتطبيق الصحيح لقواعد اللعبة، والتحق

حيطة بطاولة الالعب.
ُ
أمان املعدات امل

Billiard
تعّرف على اللعبة
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االتحـاد  نظمـه  املؤتمـر 
السـعودي للرياضـة للجميـع بدعم 
مـن وزارة الرياضـة ومجموعـة مـن 
الشـركاء املحلييـن والدولييـن، تحت شـعار 
تعزيـز  بهـدف  الصحيـة(،  الحيـاة  )وضـع 
وتطـوري  أفضـل،  لحيـاة  األفـراد  صحـة 
عليهـا،  واملحافظـة  نشـطة  حيـاة  أنمـاط 
والعافيـة  الصحـة  تحسـين  يف  واملسـاعدة 
ودعـم  والعقـل،  الجسـم  صعيـد  عـىل 
باملزيـد  واملؤسسـات  واملجتمعـات  األفـراد 
والتحفيـز  واإلرشـادات  املعلومـات  مـن 

وصحيـة. نشـطة  حيـاة  لعيـش 

بـن  بـدر  الرياضـة  وزري  نائـب  وافتتـح 
االتحـاد  ورئيـس  القـايض،  عبدالرحمـن 
السـعودي للرياضـة للجميـع األميـر خالـد 
املؤتمـر  فعاليـات  طـالل،  بـن  الوليـد  بـن 
الـذي شـهد حضـور نخبـة مـن املتحدثيـن 
العاملييـن واملحلييـن، وعدد كبيـر من خبراء 
والرفاهيـة،  واللياقـة  والرياضـة  التغذيـة 
الرعايـة  مجـال  يف  واملختصيـن  واألطبـاء 
والعالجـات  والطـب  والعافيـة  الصحيـة 
مـن  املجـال  هـذا  يف  واملهتميـن  البديلـة، 

الجنسـين.

العمـل  وورش  الجلسـات  وتناولـت 
ودروس التماريـن يف مؤتمـر تعزيـز الحيـاة 

الصحيـة العديـد مـن املوضوعـات، وعـىل 
الصـي،  الغـذاء  وفوائـد  أهميـة  رأسـها 
الرياضيـة،  والتماريـن  السـليمة،  والتغذيـة 
والعقليـة  الذهنيـة  الحالـة  وأهميـة 

عـىل  اإليجـايب  وتأثيرهـا  الصحيـة، 
صحـة األفـراد، إضافـة إىل اسـتعراض 
والتقنيـات  الرئيسـة  االتجاهـات  أبـرز 
االسـتهالكية  والتحـوالت  الجديـدة 
الـيت تشـكل صناعـة التغذيـة الصحيـة 
والرياضـة، مـع التطـرق ألنمـاط الحياة 
البدنيـة. واللياقـة  والصحـة  النشـطة 

وأنشـطة  فعاليـات  وناقشـت 
أهميـة  املؤتمـر  مـن  الثانيـة  النسـخة 
واألنشـطة  الرياضـة  ممارسـة 
تحسـين  عـىل  القـادرة  والسـلوكيات 
يف  وفوائدهـا  األفـراد،  حيـاة  نمـط 
واإلبـداع،  العامـة،  الصحـة  تحسـين 
الحيـاة  وتعزيـز  العقليـة،  والرفاهيـة 
الصحيـة، وكذلـك سـلطت الضـوء عىل 
والتغذيـة  الصحيـة  الخيـارات  أهـم 
والنشـاط البدين للمسـاعدة يف الوقاية 
مـرض  مثـل  واألمـراض  السـمنة  مـن 
نظـام  اتبـاع  خـالل  مـن  السـكري 
غـذايئ دقيـق، إىل جانب زيـادة الوعي 
بالوقايـة مـن أمـراض القلـب من خالل 

الصـي. الغـذاء 

واعتمـد االتحاد السـعودي للرياضة 

للجميـع عـىل تحقيـق أربـع ركائـز مـن 
الصحيـة؛  الحيـاة  تعزيـز  مؤتمـر  خـالل 
والنظـام  والتغذيـة  الغـذاء  أولهـا 
والتماريـن  كامـل،  بشـكل  الصـي 
اإلصابـات،  مـن  والوقايـة  الرياضيـة، 
والتواصـل بين العقل والجسـم، وذلك 
عبـر توفيـر دليل شـامل للحيـاة الصحية 
لـكل  مثـايل  حيـاة  بأسـلوب  والعيـش 
فئاتـه  بمختلـف  املجتمـع،  يف  فـرد 
ومـن  الجسـدية  والقـدرات  العمريـة 
كال الجنسـين؛ وذلـك لتجنـب األمراض 
راحـة  بيـن  والجمـع  األداء،  وتحسـين 
البـال وراحـة الجسـد والـروح، والعمـل 
وتحسـين  العـام  األداء  زيـادة  عـىل 

الحيـاة جـودة 

الرياضة والصحة

الرياض تستضيف فعاليات مؤتمر تعزيز الحياة الصحية

جسم وعقل ..»يف السليم«

استضاف مركز 
امللك عبد اهلل املايل 

بالرياض  فعاليات 
مؤتمر تعزيز الحياة 

الصحية عىل مدار 
ويمين  وذلك 

خالل الفترة من 
10 إىل 11 فبراري.
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اعتمـد االتحـاد الـدويل لكـرة 
القـدم )فيفـا( 20 حكما سـعوديا 
يف قائمـة الحـكام الدولييـن لعام 
السـعودي  االتحـاد  وأعلـن   .2022
لكـرة القـدم أن االتحـاد الـدويل لكـرة 
القـدم )فيفـا( اعتمـد قائمـة الحـكام 
 7 ضمـت  الـيت  الدولييـن  السـعوديين 
حكام )سـاحة( وهم: محمـد الهويش، 
الحنفـوش،  شـكري  البلـوي،  فيصـل 
سـايم الجريـس، تـريك الخضيـر، ماجد 

الطريـس. الشـمراين، خالـد 

حـكام   9 »فيفـا«  اعتمـد  كمـا 
سـعوديين )مسـاعدين( وهـم: محمـد 
عبدالرحيـم  الجمـل،  عمـر  العبكـري، 
الشـمري، بدر الشـمراين، فهد العمري، 
القحطـاين،  فيصـل  السـلطان،  ياسـر 
الشـمري.  خلـف  الرفاعـي،  هشـام 
واعتمـد »فيفـا« قائمـة حـكام تقنيـة 
الفيـدوي )فـار( وهـم: محمـد الهويش، 
فيصـل البلـوي، محمـد الحـريب، تـريك 
عبـداهلل  الرميخـاين،  أحمـد  الخضيـر، 
الشـهري. وأخيـرا اعتمـد الحكـم سـعد 

للصـاالت. الحيـان 

السـعودي  السـاحة  حكـم  وكان 
عـىل  حصـل  قـد  الجريـس   سـايم 
مـن  سـحبها  بعـد  الدوليـة،  الشـارة 
ليكمـل  الحـريب،  سـلطان  الحكـم 
النصـاب املسـموح لعدد حكام السـاحة 
إىل  منضمـا  دولـة  كل  مـن  الدولييـن 
زمالئـه الدولييـن تـريك الخضيـر، محمد 
خالـد  الحنفـوش،  شـكري  الهويـش، 
فيصـل  الشـمراين،  ماجـد  الطريـس، 

البلـوي.

ً
 »فيفا« يعتمد 20 حكما سعوديا

املوسى يف » فض املنازعات« 

»VAR«  تدشين  املركز املوّحد لـ
السـعودي  االتحـاد  ـن 

ّ
دش

لكـرة القـدم املركـز املوّحـد لتقنيـة 
حكـم الفيـدوي املسـاعد )VAR( يف 
الجولـة الــ 20 مـن دوري كأس األميـر 
محمـد بـن سـلمان للمحترفيـن ، إضافة 
»يلـو«  دوري  مباريـات  مـن  عـدد  إىل 

للمحترفيـن. األوىل  الدرجـة  ألنديـة 

االتحـاد  مـن  الخطـوة  هـذه  تـأيت 
ملواكبـة  مسـاعيه  ضمـن  السـعودي 
التطـورات الـيت تشـهدها كـرة القـدم 

العامليـة، ليكـون دوري كأس األميـر 
للمحترفيـن  سـلمان  بـن  محمـد 

هـو الـدوري السـابع عاملًيـا بعـد 
كل مـن الدوريـات اإلنجليـزي، 
واألملـاين،  واإلسـباين، 
والفرنـي  والهولنـدي، 
جانـب  إىل  والسويسـري 
اعتمـاد نظـام املركـز املوّحـد 
دوري  يف  جـزيئ  بشـكل 
وتطبيقـه  أوروبـا،  أبطـال 

العالـم  كأس  يف  مـرة  ألول 
2018. وتهـدف خطـوة إنشـاء 

مركـز موحـد لعمليـات تقنيـة الـ 
VAR لرفـع آليـة تنظيـم التقنية، إذ 

سـتجمع مـن خاللـه بيانـات املباريـات 
بشـكل كامـل وتحليلهـا بشـكل أسـرع، 

املركـز  مـن  األوىل  املرحلـة  وسـتكون 
عـىل  تقـام  الـيت  للمباريـات  مخصصـة 
مالعـب مدينـة امللـك عبـداهلل الرياضيـة 
بـن  محمـد  األميـر  وملعـب  ببريـدة، 
فهـد بالدمـام، وملعـب مدينـة املجمعة 
الرياضيـة، عـىل أن تسـتكمل يف املرحلـة 

املالعـب. باقـي  الثانيـة 

عـىل  املوحـد  املركـز  وسـيعمل 
تقنيـات  أحـدث  عـىل  الحـكام  تدريـب 
 عـن أنـه 

ً
حكـم الفيـدوي املسـاعد، فضـال

االتحـاد  مـن  معتمـًدا  ا 
ً
مركـز سـيكون 

إلقامـة  )فيفـا(  القـدم  لكـرة  الـدويل 
املركـز  ويحتـوي  التحكيميـة.  الـدورات 
عـىل 6 محطـات متكاملة كغـرف تقنية 
الفيـدوي، بحيث تكـون كل محطة ملباراة 
وتشـمل  تجهيزاتهـا،  بجميـع  منفصلـة 
ومسـاعدين  للفيـدوي   

ً
حكمـا غرفـة  كل 

الفيـدوي، وجـرى تزويـد  اثنيـن لحكـم 
املركـز بشـبكات رئيسـة واحتياطية 
التلقـايئ،  التبديـل  خاصـة  مـع 
حكـم  مقـر  يشـتمل  كمـا 
املوحـد  املسـاعد  الفيـدوي 
عمـل  منطقـة  عـىل 
ويضـم  وفنيـة،  إداريـة 
 
ً
مكتبيـن رئيسـين وعـددا
الفرعيـة  املكاتـب  مـن 
اإلدارة،  ملوظفـي 
قاعـة  إىل  باإلضافـة 
ألعمـال  اجتماعـات 

والتطـوري. التدريـب 

االتحـاد  إدارة  مجلـس  وافـق 
عـىل  القـدم   لكـرة  السـعودي 
القـدم  كـرة  العـي  رابطـة  طلـب 
السـعوديين االنضمام كعضو دائم، فــي 
لذلـك   املنازعـات. وتعزيـزا  غـرفــة فــض 
الـقــدم  كــرة  العبــي  رابطــة  رشـحت 
»كامــل  السـابق  الـدويل  السـعوديين 
املوسى«، ممثال عنها يف عضوية الغرفــة. 
ويعـد ذلـك االنضمـام، أحــد األهــداف 
الــيت مـن أجـلـهــا تأسست رابطة العي 

كـرة القـدم السـعوديين.  وتعـد عضويـة 
غرفـة فـض املنازعـات، أولــى عـضــويات 
الـرابـطــة مـنــذ تأسيسـها، يف منتصـف 

شـهر نوفمبـر مــن العـام املنصـرم.

املنازعـات،  فـض  غرفـة  أن  يذكـر 
تختـص بالنظـر والفصــل فــي املنازعات 
والوسـطاء،  والالعبيـن،  األنديـة،  بيـن 
االختصاصـات  إىل  باإلضافـة  واملدربيـن، 

. فــي الئحتـه  تـرد  الـيت  األخــرى 

أحوال المستديرة
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التهايم يلحق بأصحاب املدارس
القدم  لكرة  رياضية  مدرسة  يؤسس  جنويب  ناٍد  أول  التهايم  بات 
تهتم بصقل مواهب كرة القدم من سن الـ7 إىل 12 عاًما، بشكل رسمي 
عقود  منذ  واالتحاد  والنصر  والهالل  األهي  مدارس  لألذهان  معيًدا   ،

طويلة، ما نتج عنه تعزيز الحراك الريايض يف املنطقة.

الرياضية يف  إبراز مواهبهم  املدرسة، عىل  ويتنافس 64 العًبا مسجال يف 
كرة القدم، تحت  قيادة 7 مدربين وطنيين متخصصين يف اكتشاف مواهب 
القدم، واختيار  الالعبين وتطوريها، وتدريبهم عىل أساسيات ومهارات كرة 
األفضل لتمثيل النادي يف فئتي البراعم والناشئين مستقبال، وسط دعم في 

وإداري كبير.

ينفذها  اليت  األوىل  التنشيطية  البطولة  يف  التهايم  مدرسة  تشارك 
االتحاد السعودي لكرة القدم ملراكز التدريب، ويؤدي الالعبون تدريباتهم عىل 
وبلغ  بجازان،  الرياضية  امللك فيصل  بمدينة  الرديف  وامللعب  النادي،  ملعب 
إجمايل دعم املدرسة الرياضية من قبل إدارة النادي برئاسة املهندس عبده 
قطر 60 ألف ريال، منذ تأسيسها إىل اآلن، إىل جانب تقديم املحفزات املادية 

واملعنوية لالعبين، وتوفير االحتياجات، واألدوات الرياضية.

إدارة  مجلـس  رئيـس  أجـرى 
القـدم  لكـرة  السـعودي  االتحـاد 
هاتفًيـا  اتصـااًل  املسـحل  ياسـر 
ونـادي  الوطـي  املنتخـب  بالعـب 
الهـالل عبداإللـه املالـي بعـد أن أجرى 
عمليـة جراحيـة تكللـت -وهلل الحمـد- 
بالنجاح.وتمـى املسـحل خـالل اتصالـه 

والعـودة سـريًعا إىل  الشـفاء  للمالـي 
. األخضـر  املسـتطيل 

املالـي  عبداإللـه  الالعـب  وكان  
قـد أجـرى عمليـة جراحيـة بعـد تعّرضه 
األمـايم،  الصليبـي  الربـاط  إلصابـة يف 
نهايـة  حـى  املالعـب  عـن  سـتبعده 

املبـاراة  أثنـاء  إصابتـه  عقـب  املوسـم،  
السـعودي  املنتخـب  جمعـت  الـيت 
بنظيـره الياباين مطلـع فبراري املايض يف 
التصفيـات اآلسـيوية املؤهلـة ملونديـال 

.2022 قطـر 

املسحل يطمئن عىل املاليك
الطريفـي    
 يف عمـان

ً
خبيـرا

العمـاين  االتحـاد  كشـف 
لكـرة القـدم، عـن تعاقـده مـع 
السـعودي  الـدويل  الحكـم 
ليكـون  الطريفـي  عـي  السـابق  

االتحـاد. يف  التحكـيم  الخبيـر 

 ) عاًمـا   60( الطريفـي  ويعـدُّ 
يف  التحكيميـة  الخبـرات  أبـرز  مـن 
يف  شـارك  حيـث  األوسـط،  الشـرق 
إدارة 5 مواجهـات يف بطولـة كأس 
العالـم 2002، كان مـن ضمنها لقاء 
املركـز  تحديـد  ومواجهـة  االفتتـاح 

الثالـث.

مناصـب  عـدة  الطريفـي  وشـغل 
إقليميـة وقاريـة، حيـث كان  مهمـة 
نائـب رئيـس لجنـة الحـكام الرئيسـة 
يف االتحـاد السـعودي حـى ديسـمبر 
2012، وعضـو اللجنـة االسـتراتيجية 
اآلسـيوي  باالتحـاد  الحـكام  لتطـوري 
حـى أغسـطس 2013، وعضـو لجنـة 
الحـكام اآلسـيوية منـذ أبريـل 2014 
وحـى 2019، ومـدري دائـرة الحـكام 
باالتحـاد اإلمارايت منـذ مارس 2019 
ولغايـة أغسـطس 2021، وغيرها من 
اإلقليميـة  االتحـادات  يف  املناصـب 

والقاريـة.

64 العبا موهوبا باملدرسة
7 مدربين يقودون التدريبات

60 ألف ريال دعم النادي للمدرسة
4 أهداف تعمل اإلدارة عىل تحقيقها

السعودي  االبتعاث  برنامج  أعلن 
وزارة  يف  القدم  كرة  مواهب  لتطوري 
الرياضة، عن توقيع ريان حمزة إدريس نجل 
الدويل املعتزل حمزة إدريس  مع نادي فيسترلو 
التجديد،  املوسم مع خيار  نهاية  البلجيي حى 
وذلك بعد تجارب األداء اليت خاضها الالعب مع 

النادي البلجيي خالل الفترة املاضية.

تصدري  إىل  االبتعاث  برنامج  ويسى 
األوروبية  الدوريات  إىل  السعودية  املواهب 
االحتكاك  ومواصلة  الكاملة  االستفادة  بهدف 
أثرها  سيعود  مما  والالعبين  األندية  بأعرق 
حيث  املستقبل،  يف  السعودية  املنتخبات  عىل 
الحتراف  التاسعة  املوهبة  إدريس  ريان  يعد 
الغامدي  فراس  انضمام  بعد  البرنامج  العي 
لنادي  الحريب  أصيل  اإلسباين،  ناستيك  لنادي 
بورتيمونيني البرتغايل ، أسامة املبيريك لنادي 
ليجيا وارسو البولندي، أصيل عابد لنادي مليلية 
ومشاري  القحطاين  عبداهلل  بجانب   اإلسباين. 

نادي  اللذان وقعا عقدي احتراف مع  املشهري 
وذلك  ونصف  موسم  ملدة  اليوناين  أوملبياكوس 
مع  الالعبان  خاضها  اليت  األداء  تجارب  بعد 
وباسل  املاضية.  الفترة  خالل  اليوناين  النادي 
الحضيف واملؤيد مي، عقدي احتراف مع نادي 
دينامو زغرب الكروايت إىل نهاية املوسم الجاري، 

مع خيار التجديد ملوسم إضايف.

9 مواهب سعودية تطير ألندية أوروبية

أحوال المستديرة
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العفالق  سعد  املهندس  بالنادي  اإلدارة  مجلس  رئيس  استقبل 
والرئيس التنفيذي أحمد العيى األستاذة إبتهال الساري مدري عام شؤون 
األندية الرياضية واملدري التنفيذي الستراتيجية دعم األندية بوزارة الرياضة، 
واالستاذة غيداء القوييع مدري مشروع التحول الرقمي واألستاذ رياض السوّيد 

مسؤول التواصل.

 كاماًل 
ً
وأطلع وفد الوزارة خالل الزيارة عىل العمل داخل النادي وقدم شرحا

عن مشروع التحول الرقمي والذي يأيت يف إطار خطط الوزارة للنهوض بالعمل 
الوزارة  مبادرات  تنفيذ  عن  املسؤولين  مع  اجتماع  عقد  وتم  االندية،  داخل 
بالنادي، كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل مرافق النادي تم خاللها زيارة 

املالعب الجديدة واألقسام واإلدارات املختلفة بالنادي.

الفتح يطلع عىل »التحول الرقمي« القادسية  يطلق مشاريعه العقارية 

»رسل أبطال السالم« يف ضيافة أمير القصيم

تسـتعد إدارة نـادي القادسـية  
لتدشـين أول مشـاريعها العقاريـة، 
عقـب االنتهاء من إنشـاء وحدتين 
سـكنيتين فندقيتيـن بالقرب مـن مبنى 
النادي يف الخبر، سـتكون النسـبة األكبر 
الدرجـات  جميـع  يف  الالعبيـن  إلقامـة 

خـالل املعسـكرات أو إلقامـة الالعبيـن 
املحترفيـن واملدربيـن، توفر للنـادي أكثر 

مـن أربعـة مالييـن ريال سـنويا.

واحتاجت إدارة القادسـية إىل ثالثة 
أعـوام منـذ تسـلمها املوافقة مـن وزارة 

أقيـم  حيـث  املشـروع،  لتنفيـذ  الرياضـة 
عـىل مسـاحة 4000 متـر مربـع.

عـىل  النـادي  إدارة  وأطلقـت 
“القادسـية  اسـم  األوىل  الوحـدة 
أربعـة طوابـق،  هوتيـل”، تتكـون مـن 
مقهـى،  اسـتقبال،  منطقـة  وتشـمل 
فاخـرة،  أجنحـة  سـتة  غرفـة،  و24 
ودويانيـة  خارجيـة  جلسـات  مطعـم، 
فيمـا  اجتماعـات،  وقاعـة  داخليـة، 
أطلـق  الـيت  الثانيـة  الوحـدة  تتكـون 
هـاوس”  “القادسـية  اسـم  عليهـا 
مـن أربعـة طوابـق، 17 شـقة فندقيـة 
أرقـي الشـركات  بالكامـل مـن  مؤثثـة 
إىل  ومقسـمة  التأثيـث،  مجـال  يف 
ثالثـة نمـاذج، تحتـوي عىل غـرف نوم، 
قاعـة اسـتقبال ضيـوف وصالـة طعام، 
مجلـس إضـايف، مطبـخ، ودورات ميـاه 

مختلفـة. بمسـاحات 

كمـا ويجـد يف الوحـدات السـكنية 
أنظمـة مراقبـة عـىل مـدار 24 سـاعة، 
متنوعـة  وخدمـات  سـيارات،  مواقـف 

إضافـة ألنظمـة الدفـاع املـدين.

الجولة 21 »ويم 
التأسيس«

 21 الجولـة  تسـمية  تمـت 
بـن  محمـد  كأس  دوري  مـن 
والجولـة  للمحترفيـن،  سـلمان 
األوىل  للدرجـة  يلـو  دوري  مـن   25

التأسـيس«. »ويم  بجولـة 

يف  الرياضـة  وزارة  وأوضحـت 
حسـابها الرسـمى عـىل »تويتـر« أن 
الخطـوة جـاءت بعـد التنسـيق بيـن 
 
ً
دوري املحترفيـن ودوري يلـو، تزامنـا
مـع 22 فبـراري 2022 الـذي يصادف 
»ويم  بمناسـبة  السـعودية  احتفـال 

التأسـيس«.

امللي  السمو  استقبل صاحب 
مشعل  بن  فيصل  الدكتور  األمير 
أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن 
اإلمارة  بمقر  بمكتبه  القصيم  منطقة 
ببريدة الشابة نورة بنت فهد بن سالم 
مكتب  كشافة  منسوبات  من  الدبيب 
التطوعي  سخاء  وفريق  الرياضة  وزارة 
حصولها  بمناسبة  القصيم  ،  بمنطقة 
عىل لقب »رسل أبطال السالم » الذي 
منحته لها الكشافة العاملية – الصندوق 
الكشفي العاملي –.ورحب سموه بها ، 
 بهذا املنجز العاملي الذي حققته 

ً
مشيدا

ويسجل  للجميع  فخر  مصدر  يعتبر  إذ   ،
الذين   ، املنطقة  أبناء  إنجازات  من 
خدمة  التعليمية  رحلتهم  يف  دعموا 
من  املزيد  إىل  الشباب  وإلهام  املجتمع 
ليصبحوا  وجهودهم  خدماتهم  تقديم 
 ، مجتمعاتهم  يف  فاعلين  مواطنين 

لصاحب  والتبريكات  التهاين   
ً
رافعا

بن  عبدالعزيز  األمير  امللي  السمو 
وملعايل   ، الرياضة  وزري  الفيصل  تريك 
الكشافة  جمعية  رئيس  التعليم  وزري 

آل  محمد  بن  حمد  الدكتور  السعودية 
يعد  الذي  اإلنجاز،  هذا  عىل  الشيخ 
للكشافة  املستمرة  لإلنجازات  امتداًدا 

السعودية عىل األصعدة كافة.

رأس مستشـار خـادم الحرميـن أميـر مكـة املكرمـة 
األميـر خالـد الفيصـل اجتماعـا يف مقـر اإلمـارة بجـدة، 
وزارة  مسـؤويل  مـن  وعـدد  املنطقـة  أمنـاء  بحضـور 

الرياضـة.

وأكـد الفيصـل ضـرورة رفـع مسـتوى التنسـيق بيـن وزارة 
الرياضـة وأمانـات مكـة وجـدة والطائـف، وصـوال إىل توفيـر 
مواقـع اسـتثمارية رياضيـة باملنطقة يكون لهـا أثرها يف توفير 
مداخيـل ماليـة لهـذه األنديـة، األمـر الـذي ينعكـس ايجاًبـا 
عليهـا يف جانـب تحقيـق االسـتقرار املـايل. ويف هـذا الصـدد، 
وّجـه أمير مكة بتشـكيل لجنة برئاسـة اإلمـارة ووزارة الرياضة 
وعضويـة األمانـات وهيئـة تطـوري املنطقـة للخـروج بتصـور 
عـن هـذه املبـادرة وآليـات تنفيذها وقيـاس مدى االسـتفادة 
مـن هـذه املواقـع وسـّن أنظمة تسـاهم يف تحقيـق األهداف 
وزارة  اسـتراتيجية  اسـتعراض  االجتمـاع  وتخلـل  املرجـوة. 
الرياضـة يف املنطقـة، باإلضافـة إىل ماتقدمـه األمانـات مـن 

خطـوات لتفعيـل الشـراكة مـع الـوزارة.

خالد الفيصل ترأس االجتماع

لجنة تنسيق لتوفير مواقع استثمارية لألندية 

أحوال المستديرة



7273 العدد 717 - رجب  1443 هـ  فبراير  2022 مالعدد 717 - رجب  1443 هـ فبراير  2022 م

كأس  دوري  أنديـة  حصـدت 
للمحترفيـن  سـلمان  بـن  محمـد 
ريـال  مليـون   55.750 مبلـغ 
مشـجعا   1.052.615 حضـور  نظيـر 
لــ156 مباراة منذ الـ11 من أغسـطس 
»الحضـور  مبـادرة  ضمـن  املـايض، 
السـتراتيجية  التابعـة  الجماهيـري« 
دعـم وزارة الرياضـة ألنديـة املسـابقة.

نـاد  أي  الرياضـة  وزارة  وتمنـح 
مليـون ريـال عـىل نسـبة حضـور أكبـر 
مـن 90 يف املائـة مـن سـعة امللعـب، 
أكبـر  حضـور  نسـبة  عـىل  ألفـا   750
عـىل  ألـف   500 املائـة،  يف   75 مـن 
نسـبة حضـور أكبـر مـن 60 يف املائـة، 
250 ألفـا عـىل نسـبة حضـور أكبر من 
50 يف املائـة، و100 ألـف عـىل نسـبة 
حضـور أكبـر مـن 30 يف املائـة، حيـث 
الجماهيـري  الحضـور  زيـادة  تهـدف 
وتعزيـز مشـاركة املشـجعين بشـكل 
تمويـل  وتوفيـر  أكثـر  فعـال 
يف  الـدوري  ألنديـة 
حـال نجحـت يف 
تحقيـق 

حضـور كاف يف املباريـات وفق معايير.

كورونـا  فيـروس  أزمـة  وأسـهمت 
يف  الجماهيـر  حضـور  تقليـل  يف 
املالعـب السـعودية، حيث قـررت وزارة 
الرياضـة مرتيـن تقليـص ورفـع الطاقة 
الجماهيـري  للحضـور  االسـتيعابية 
يف   60 الثانيـة  املائـة،  يف   40 األوىل 
أن  قبـل  املائـة،  يف   100 ثـم  املائـة، 
تتخـذ إجـراءات جديـدة 

مـن  الصـادرة  التحديثـات  عـىل  بنـاء 
الجهـات املعنيـة بمتابعـة مسـتجدات 

.»19 ـ  »كوفيـد 

أعـداد  قائمـة  االتحـاد  وتصـدر 
واألكثـر  جماهيريـا،  حضـورا  األكبـر 
»الحضـور  مبـادرة  لجائـزة  تحقيقـا 
 260.130 بحضـور  الجماهيـري«، 
ناديهـم  خزانـة  يف  أودعـوا  مشـجعا، 

ريـال. مالييـن  ثمانيـة 

ً
مليون مشجع يف 156 مباراة .. والعائد 55.7 مليونا

االتحاد 

260.130
ً
مشجعا

األهي 

135.011
الهالل 

103.627
ً
مشجعا

ً
مشجعا

يف قرعة كأس آسيا لكرة القدم  تحت 23 عاما

مواجهة  خليجية  بين 
السعودية  واإلمارات

وجـاء األهـي والهـالل ثانيـا وثالثا 
 135.011 بوجـود  الحضـور  قائمـة  يف 
مشـجعا   103.627 و  لـألول،  مشـجعا 
لآلخـر وهمـا الوحيـدان بجانـب االتحاد 
الـذي تجـاوز حضورهـم أكثـر مـن 100 
 75.986 للنصـر  حضـر  فيمـا  ألـف، 
مشـجعا، الشـباب )59.009(، الطـايئ 
 ،)45.965( الفتـح   ،)48.879(
االتفـاق   ،)44.815( التعـاون 
 ،)43.488( الفيصـي   ،)43.838(
 ،)38.937( ضمـك   ،)38.946( أبهـا 
الفيحـاء )34.611(، الرائـد )33.544(، 
الباطـن )28.179(، وأخيـرا الحـزم بــ 

مشـجعا.  17.650

والباطـن  الفيصـي  جـاء  ماليـا، 
»الحضـور  مبـادرة  مـن  وثالثـا  ثانيـا 
الجماهيـري«، حيث حقـق األول 6.75 
وهمـا  مليـون   6.6 واآلخـر  مليـون، 
الوحيـدان اللـذان تجـاوزا مـع االتحـاد 
سـتة مالييـن ريـال، فيمـا حقـق نـادي 
 5.35 الفيحـاء  مليـون،   5.75 الطـايئ 
مليـون، االتفـاق 3.35 مليـون، األهـي 
3.35 مليـون، النصـر 3.1 مليـون، الحزم 
مليـون،   2.25 ضمـك  مليـون،   2.45
الفتـح 2.2 مليون، الهالل 2.15 مليون، 
التعـاون 1.45 مليـون، أبها 1.2 مليون، 
الشـباب 950 ألفـا، والرائـد 850 ألفـا.

أجـرى االتحـاد اآلسـيوي لكـرة القـدم مراسـم سـحب قرعـة بطولـة 
كأس آسـيا تحـت 23 عامـا، والـيت سـتقام هـذا العـام يف أوزبكسـتان. 
بمدينـيت طشـقند وقـريش خـالل الفتـرة مـن 1 إىل 19 وينيـو القـادم.

وأسـفرت القرعـة عـن صـدام مثيـر بيـن الثنـايئ العـريب، اإلمـارات 
اليابـان  رفقـة  الرابعـة  املجموعـة  يف  يتواجـدان  حيـث  والسـعودية، 

وطاجيكسـتان.

قطـر  إريان،  أوزبكسـتان،  مـن  كال  األوىل  املجموعـة  وضمـت 
وتركمنسـتان، فيمـا تشـهد املجموعـة الثانيـة تواجـدا عربيـا اسـتثنائيا، 

أسـتراليا. جانـب  إىل  والكويـت  العـراق  األردن،  تضـم  حيـث 

رفقـة  الثالثـة  املجموعـة  رأس  عـىل  الجنوبيـة  كوريـا  جـاءت  فيمـا 
وماليزيـا. فيتنـام  تايالنـد، 

، حيـث ينتظـر أن تشـهد املنافسـة 
ً
ويشـارك يف البطولـة 16 منتخبـا

إثـارة كبيـرة مـن أجـل التأهـل إىل األدوار اإلقصائيـة.

كمـا تشـهد البطولـة مشـاركة 4 منتخبات سـبق لها التتويـج باللقب 
مـن قبـل، إىل جانـب 9 منتخبـات بلغـت الـدور قبـل النهـايئ، يف حيـن 

طاجيكسـتان  تشـارك 
للمـرة  وتركمانسـتان 

النهائيـات. يف  األوىل 

نتائـج  وأسـهمت 
النسـخة  يف  املنتخبـات 
يف   2020 عـام  املاضيـة 
قبـل  التصنيـف  عمليـة 
حيـث  القرعـة،  إجـراء 
اسـتفادت كوريـا الجنوبية 
باللقـب  تتويجهـا  مـن 
حيـن  يف  عاميـن،  قبـل 
أوزبكسـتان  منتخـب  جـاء 
املضيف يف املسـتوى األول.

 

أحوال المستديرة
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من المحيط للخليج

عربية الشطرنج تشكل لجنة إلعداد النظام األسايس
التنفيذيـة  اللجنـة  اتخـذت   
للشـطرنج  العـريب  لالتحـاد  الجديـدة 
العمـل  لتطـوري  تهـدف  قـرارات   5
عـىل  باللعبـة  لالرتقـاء  االتحـاد  يف 
خـالل  وذلـك  العـريب،  الصعيـد 
اجتماعهـا األول يف 16 فبـراري املايض 
بعـد انتخابهـا برئاسـة الشـيخ سـعود 
بـن عبـد العزيـز املعـال رئيـس االتحـاد 
جميـع  وبحضـور  للشـطرنج  العـريب 
سـايم  وهـم:  املنتخبيـن،  األعضـاء 
وإبراهيـم  األردن  سـفايني  خضـر 
جلـول عـز الديـن الجزائـر وظافـر عبـد 
األميـر مظلـوم العراق وعمـر عبد اهلل 
ديـاب السـودان وصبـري عبـد املـوىل 

سـوريا  عبـاس  وعـي  اليمـن 
وخالـد عـز الديـن فلسـطين.

وقـررت اللجنـة التنفيذية 
تشـكيل لجنـة األمـور العاجلة 

برئاسـة رئيـس االتحـاد العـريب 
األول  النائـب  وعضويـة 

لالتحـاد  العـام  واألميـن  للرئيـس 
 بتعيين 

ً
العـريب، كذلـك اتخذت قـرارا

عدد من املستشـارين لالتحـاد العريب، 
الرحمـاين  الشـاذيل  املستشـار  وهـم: 
القانونيـة  للجنـة   

ً
رئيسـا تونـس  مـن 

املغـرب  مـن  امـزال  ومصطفـى 
مـن  الشـمري  وفايـز   

ً
فنيـا  

ً
مستشـارا

، كمـا تقرر 
ً
 إعالميـا

ً
الكويـت مستشـارا

ليبيـا  مـن  رجعـه  أبـو  فـوزي  تعييـن 
.
ً
ثقافيـا  

ً
مستشـارا

إعـداد  متابعـة  اللجنـة  وقـررت 
املوحـد  األسـايس  النظـام  واعتمـاد 
عاديـة  غيـر  عموميـة  جمعيـة  ضمـن 
لالتحـاد العـريب والتصديـق النهـايئ 

عليـه مـن اتحـاد االتحـادات الرياضية 
العربيـة.

وحـددت التواصل مـع االتحادات 
تشـكيل  إلعـادة  للشـطرنج  العربيـة 
ويه  العـريب  االتحـاد  لجـان 
الحـكام  ولجنـة  الفنيـة  اللجنـة 
العالقـات  ولجنـة  النسـائية  واللجنـة 
التخطيـط  ولجنـة  واإلعـالم  العامـة 

. تيي ا سـتر ال ا

مـن   
ً
عـددا اللجنـة  واسـتحدثت 

بطـوالت  مثـل  العربيـة  البطـوالت 
املـدارس مـع إعـادة إحيـاء بطـوالت 
بطولـة  مثـل  أخـرى 

العربيـة. النخبـة 
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وداع السناين واستقبال الهدلق
استقبل صاحب السمو امللي األمير الدكتور فيصل بن 

مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يف 
مكتبه املدري السابق لفرع وزارة الرياضة عبدالعزيز السناين 
بمناسبة انتهاء فترة عمله، ريافقه مدري فرع وزارة الرياضة 

ا هدلق الهدلق.
ً
باملنطقة املعين حديث

وأشاد سموه بالجهود اليت بذلها السناين وما حققه الفرع 
من منجزات باملناشط الرياضية باملنطقة كافة، متمنًيا التوفيق 

ملدري الفرع الحايل يف مهام عمله الجديدة.

املعال يحتفظ برئاسة الشطرنج العريب 
احتفظ الشيخ سعود بن عبدالعزيز املعال برئاسة االتحاد العريب 

للشطرنج، للدورة الجديدة، بعد فوزه يف االنتخابات اليت جرت بنادي 
الشارقة الثقايف للشطرنج، بحضور ممثي 21 دولة سشكلون عضوية 

 مقابل 5 أصوات ملنافسه 
ً
االتحاد، وحصل الشيخ سعود املعال عىل 16 صوتا

السعودي الدكتور عبداهلل الوحي، وفاز بمنصي نائب الرئيس كل من األردين 
«، والجزائري إبراهيم جلول الذي حصل عىل 9 أصوات، 

ً
سايم خضر »11 صوتا

وتساوى مع العراقي ظافر األمير، ليتنازل األخير له ويفوز جلول باملقعد الثاين 
للنائب، وفاز بالعضوية الرباعي: السوداين عمر عبداهلل دياب، واليمي صبري 

عبداملويل، والعراقي ظافر األمير، والسوري عي عباس.

واضاف مسعود أن إقامة 
املهرجان جاء بدافع تكريم 

الفائزين بجوائز االتحاد العريب 
للثقافة الرياضية لعام 2021، بحضور 
كوكبة من نجوم الرياضة والثقافيين 

واإلعالميين العرب ضمن مجاالت 
مختلفة.ولفت إىل أن املهرجان 

سيكون يف منتصف الشهر الحايل .

الجوائز ستمنح لكل من:
* جائزة الثقافة الرياضية العربية 

 للريايض املثايل
البطل الباراليمي املصري شريف 

عثمان الحائز عىل العديد من 
امليداليات الباراملبية وتربع عىل عرش 
رفع االثقال الباراملبية لعدة سنوات 

وحى اخر بطولة اقيمت يف جورجيا 
الشهر املايض.

جائزة الثقافة الرياضية العربية 
للوفاء

الكابتن سعيد عويضة العداء 
املغريب الشهير صاحب ذهبية لوس 
انجلوس 1984 ، واملدرب واملستشار 

 للعديد من االتحادات واالندية العربية.
االستاذ رهيف عالمة امين عام االتحاد 

 اللبناين لكرة القدم االسبق.
االستاذ الدكتور ابراهيم القناص 
عضو مجلس الشيوخ السعودي 

رئيس االتحادين السعودي والعريب 
للكاراتيه السابق وعضو اللجنة 

االوملبية السعودية وصاحب بصمة 
واضحة يف تطوري مسابقات اللعبة 

 عىل الصعيد العريب.
العميد فاروق بوظو عضو لجنة 

الحكام بالفيفا ورئيس لجنة الحكام 
 باالتحادين العريب واالسيوي سابقا .

االستاذ محمد الجوكر الكاتب 
الصحفي واملؤرخ الريايض.

جائزة الثقافة الرياضية العربية 
للعطاء واملسؤلية املجتمعية

سيكون من بين املكرمين مركز 
الرعاية املتطورة لذوي االحتياجات 
الخاصة باململكة العربية السعودية 

الذي يتكفل برعاية اكثر من 600 فرد 
ودمجهم يف املجتمع.

جائزة الثقافة الرياضية العربية 
لالعالم

وتمنح الجائزة لكل من يعي 
قيم املهنية يف عمله االعاليم ويهتم 

باملضمون بعيدا عن االثارة والبحث 
عن التريند ، ويعمل عىل لم الشمل 

وتثقيف املتابعين بقيم الرياضة ونبذ 
التعصب 

 انجاز العام
وتمنح الجائزة لكل اصحاب االنجاز 
يف الرياضة العربية وتم االستقرار عىل 

ان تقدم لكل اصحاب الذهب يف 
الدورة االوليمبية االخيرة.

جائزة الثقافة الرياضية العربية 
للمبادرات الشبابية

وتمنح الية وزارة او هيئة اوجامعة 
او شخص طرح مبادرة يتجاوب معها 

املجتمع وتصبح واقعا مفيدا ، وتم 
اختيار :

جائزة الثقافة الرياضية العربية 
التقدريية

وتمنح هذه الجائزة لكل من 
قدم اعماال جليلة لخدمة الرياضة 

والرياضيين العرب ، واسهم يف تحقيق 
طفرة وانجازات يف مجال عمله 

 واملناصب اليت اسندت اليه .

كما سيتم تكريم  صاحب السمو امللي 
االمير طالل بن بدر بن سعود

رئيس اتحاد اللجان االوليمبية 
الوطنية العربية السابق ملا قدمه 

من عطاء وما بذله من جهد طوال 
فترة توليه املسؤلية واسهاماته يف 

وضع هيكلية للعمل الريايض العريب 
املشترك

نافذة رياضية

االتحاد العريب للثقافة الرياضية لعام 2021  يستعد لتوزيع جوائزه :

تكريم طالل بن بدر والقناص 

قال رئيس الجمعية الرياضية 
الثقافية األردنية حسن 

مسعود إن الجمعية تستعد 
إلقامة مهرجانها الذي 

يحمل شعار » ملك الرياضة 
عبداهلل الثاين«، تزامنا 

استضافة اجتماعات املكتب 
التنفيذي لالتحاد العريب 

 للثقافة الرياضية.
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المرأة والرياضة

مو ’رايل جميل‘ 
ِّ
وّجه منظ

الدعوة للسيدات الراغبات 
باملشارَكة يف الدورة االفتتاحية 
لهذا الرايل املاليح التاريي الذي 

تستضيفه اململكة العربية السعودية 
 للنساء واملقام خالل 

ً
ص حصرا واملخصَّ

الفترة املمتّدة بين 13 و16 شعبان 
)16 – 19 مارس( الحايل.

’رايل جميل‘ هو مبادرة من 
’عبداللطيف جميل للسيارات‘ 

و’باخشب لرياضة السيارات‘ لدعم 
توّجه اململكة بتطوري الرياضات 

 
ً
املختلفة وقدرات الشباب وخصوصا

يف مجال  رياضة السيارات. ويتم 

اإلشراف عىل هذه املناَسبة العاملية 
األحدث بمجال رياضة السيارات يف 
اململكة من ِقَبل ’االتحاد السعودي 
للسيارات والدّراجات النارية‘ وبدعم 

من ’االتحاد الدويل للسيارات‘ عبر 
لجنة ’نساء يف رياضة السيارات‘.

 ويشّكل هذا الرايل فرصة 
مثالية للنساء الشغوفات باملغاَمرة 
والراغبات بخوض غمار أول سباق 

لهن عىل الدروب الوعرة. وُيشار 
م كاختبار  إىل أن الحدث غير مصمَّ

للسرعة، بل يتمحور أكثر حول 
اعتماد املهارات املالحية لعبور 

 مسافة 
ً
 ويميا

ّ
املسار الذي سيغيط

تتراوح بين 300 و500 كيلومتر. 
وسيجري اإلعالن عن مسار كل ويم 
سة 

َ
فقط يف الليلة اليت تسبق املناف

عليه، بحيث تتعّرف كل املشاِركات 
يف الوقت ذاته عىل الدرب الذي 

ستسلكنه.

وعلق األستاذ  عبداهلل باخشب، 
مة للرايل: 

ِّ
رئيس اللجنة املنظ

قائال  »يسّرنا فعاًل أن نرى مستوى 
االستجابة العالية اليت يلقاها الرايل 
من النساء يف مختلف أنحاء املنطقة 

وخارجها، مع ملء أكثر من نصف 
األماكن املتاحة لآلن. ونحن نعلم أن 

هناك املزيد من السائقات الراغبات 

باملشاَركة لكن لم تتسّن لهن الفرصة 
للتسجيل حى اللحظة. لذلك نوّجه 

لهن الدعوة لتقديم طلباتهن 
 
ً
يف أسرع وقت ممكن إذ إن عددا

 فقط من األماكن ال يزال 
ً
محدودا

».
ً
متوفرا

هذا الرايل الذي حظي لآلن 
بكثير من االهتمام مفتوح للمشاَركة 
أمام السائقات من السعودية وباقي 

دول العالم ممن تزيد أعمارهن 
عن 18 سنة وتحملن رخص قيادة 

مقبولة يف اململكة. وسوف يضم كل 
فريق سيدتين، وليس هناك حاجة 

ألي نوع من التجهيزات الخاّصة، بل 
لة  يتوّجب أن تكون املركبات غير معدَّ
. والشرط املسَبق الوحيد هو أن 

ً
بتاتا

. )4x4( تكون املركبة رباعية الدفع

ومن املنتظر أن تخضع صاحبات 
الطلبات املقبولة لدورة تدريبية تقام 
خالل عطلة نهاية األسبوع، لتتم من 
سة عىل مدى ثالثة أيام. 

َ
بعدها املناف

وسُتتاح لهن فرصة اإلقامة يف فندق 
خمس نجوم مع وجود مخّيم مريح 

وآمن لهن بمدينة القصيم، باإلضافة 
بات 

ّ
إىل توافر جميع الوجبات واملرط

وتوفير تذاكر لحضور حفل التتويج 
الذي سيقام يف نهاية الرايل.

م بشكل فريد  ويعبر املسار املصمَّ
يف بعض املناطق ذات املناظر األكثر 

روعة بالسعودية، وسينطلق من 
مدينة حائل ، ثم ينتقل إىل القصيم 
قبل أن ينتهي يف العاصمة الرياض. 

ويمّر الرايل خالل هذه املراحل يف 
العديد من االحداثيات اليت تشّكل 

مسار الرايل ووياجه الكثير من 
التحّديات املختلفة. وسيجري اإلعالن 

عن مزيد من التفاصيل حول برنامج 
الرايل خالل ’ويم املرأة العاملي‘ 
املوافق يف 5 شعبان )8 مارس(.

 وبشكل طبييع، ُتعّد السالمة 
أولوية قصوى يف الرايل. وضمن 

هذا اإلطار، سيتم تزويد كل مركبة 

ع  مشاِركة يف السباق بنظام تتبُّ
فائق التطّور مع أزرار خاّصة لطلب 
املساَعدة واإلنقاذ يف حال مواجهة 

أي أمر طارئ ال سمح اهلل، بينما 
ستكون طائرة مروحية طّبية وفرق 

الصيانة املختلفة عىل أتم جهوزية يف 
جميع األوقات للتدّخل السريع.

 
ً
 متزايدا

ً
وتشهد  اململكة اهتماما

بالرياضات املرتبطة بالسيارات، 
 سباقات الدروب الوعرة 

ً
خصوصا

والراليات، ويأيت هذا بعد بدء 
اململكة باستضافة بطولة الفورموال 

1 من تنظيم ’االتحاد الدويل 
للسيارات‘، باإلضافة إىل ’رايل داكار‘ 
الشهير الذي شاركت فيه السائقتان 

قتان دانيا عقيل 
ّ
السعوديتان املتأل

ومشاعل العبيدان.

رايل جميل فرصة مثالية للنساء الشغوفات باملغاَمرة  

تحدي )النواعم(
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حدد املكتب التنفيذي لرؤساء 
اللجان األوملبية بمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية ويم 11 مارس 
القادم  موعدا الجتماع رؤساء اللجان 
األوملبية الخليجية، حيث سيتم خالله 

مناقشة العديد من املوضوعات يف 
مقدمتها، املقترح امرفوع من قبل 

اللجنة األوملبية الكويتية بشأن مهام 
اللجان االستشارية اليت تم اعتماد 

تشكيلها يف االجتماع املايض والخاصة 
بتنظيم ومتابعة العمل الريايض 

املشترك وذلك بعد قرار تعليق أنشطة 
اللجان التنظيمية بمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية وتتمثل اللجان 
االستشارية يف اللجنة الرياضية املختصة 

بتنسيق ومتابعة روزنامة البطوالت 
الخليجية للمنتخبات واألندية ووضع 
البرامج الرياضية ولجنة رياضة املرأة، 

ولجنة الشباب والناشئين، ولجنة رياضة 
البارا )ذوي اإلعاقة(.

وكان املكتب التنفيذي عقد 
اجتماعه الثالث والتسعين ملجلس 

رؤساء اللجان األوملبية بمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية عبر االتصال املريئ 
وشارك فيه خالد بن عي العادي أمين 

الصندوق باللجنة األوملبية الُعمانية 
بحضور بدر أوالد ثاين عضو لجنة 

التنسيق واملتابعة باملكتب التنفيذي، 
تم خالله استعراض املقترحات املرفوعة 

من قبل اللجان التنظيمية الخليجية .

وقامت االمانة العامة بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية بأرسال 

تعميم لرؤساء اللجان التنظيمية 
لاللعاب الرياضية حول انهاء عمل 

اللجان التنظيمية الرياضية يف دول 
مجلس التعاون عىل ان يتم تشكيل 

لجنة تنظيمية خاصة بكل دورة رياضية 
تقوم بتنظيم ومتابعة الدورة وفقا 
للوائح االتحادات القارية والدولية 
وكان الوطن الريايض اشار بانهاء 

عمل اللجان التنظيمية الرياضية بدول 
الخليج العربية.

أعلنت اللجنة األوملبية 
الكويتية أن دولة الكويت 
ستستضيف دورة األلعاب 

الرياضية الخليجية الثالثة يف 
الفترة بين 15 و31 ماوي املقبل، 

عىل أن يكون حفل االفتتاح 
الرسمي يف 22 الشهر ذاته 

وتتضمن 15 لعبة رياضية جماعية 
وفردية بمشاركة الدول الست.

وقالت اللجنة - يف بيان 
صحفي إن أمين السر حسين 

املسلم أوضح يف رسالة إىل 
االتحادات الرياضية واألندية 

الرياضية املتخصصة املحلية 
املشاركة يف الدورة أن هذا 

القرار جاء عقب االجتماع ال93 
للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان 

األوملبية بدول مجلس التعاون 
الخليي الذي أقيم مؤخرا )عن 
بعد( وبموافقة الدول الخليجية 

الست املشاركة يف الدورة. وأوضح 
املسلم الذي يشغل منصب 

املدري العام للدورة يف رسالته أن 

منافسات األلعاب الجماعية 
واأللعاب النسائية ستبدأ يف 15 

ماوي عىل أن تبدأ باقي األلعاب 
عقب االفتتاح الرسمي للبطولة 

وفق جدول زمي سيعلن عنه 
الحقا ، مشيدا بتعاون االتحادات 

الرياضية واألندية مع اللجنة 
من أجل استضافة نسخة مميزة 

لهذه الدورة. وتضم الدورة ألعاب 
كرات القدم واليد والطائرة 

والسلة والسباحة وألعاب 
القوى والكراتيه والجودو 

واملبارزة والرماية والتنس األريض 
والدراجات الهوائية وهويك 

الجليد وكرة الطاولة اضافة إىل 
رياضة األلعاب االلكترونية.

يذكر أن الدورة قد أجلت 
بسبب تداعيات جائحة كورونا 

السيما فيما يخص تفي املتحور 
الجديد )أوميكرون( بعد أن 

كان مقررا إقامتها يف شهر يناري 
املايض.

... وحيات تشيد بدمج 
النسائية

أشادت عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية رئيسة لجنة رياضة املرأة، 
فاطمة حيات، بقرار رؤساء اللجان األوملبية 
الخليجية بدمج الرياضة النسائية إىل دورة 

األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة املقررة 
إقامتها يف الكويت خالل الفترة من 15 

وحى 31 ماوي املقبل، وتتضمن 15 رياضة 
جماعية وفردية مختلفة، وبمشاركة جميع 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت رئيسة لجنة رياضة املرأة يف 
اللجنة األوملبية الكويتية فاطمة حيات أن 

دمج رياضة املرأة يف دورة األلعاب الخليجية 
 مع النظام العاملي 

ً
املقبلة يأيت متوافقا

املعمول به يف الدورات والبطوالت القارية 
الدولية، وقالت: »سعداء بهذه الخطوة 

املهمة يف مسيرة الفتاة الرياضية الخليجية، 
 للجهود الكبيرة اليت 

ً
واليت جاءت تقدريا

قدمتها بنات الخليج عبر سنين طويلة 
من اإلنجاز والعمل الجاد، كما أن دمج 

رياضة املرأة يف الدورة الخليجية املقبلة من 
شأنه أن يسهم يف تطوري جميع الرياضات 
النسائية بدول مجلس التعاون الخليي، 

ويضع 
الفتاة 

 عريب الرجيب ويقع شراكة مع »برو«تأجيل عربية اليد
أعلن عبد الكريم بن جميل، رئيس االتحادية الجزائرية لكرة اليد، 
عن تأجيل البطولة العربية لألندية الحائزة عىل الكؤوس، اليت كان 

مقررا أن ينظمها نادي تريج أرزوي، من 1 إىل 11 مارس 2022. 
وقال بن جميل إن االتحادية الجزائرية لكرة اليد، بعد مشاورات 

مع وزارة الشباب والرياضة، قررت تأجيل بطولة  األمير فيصل بن 
فهد يف نسختها 16 لألندية الحائزة عىل الكؤوس، إىل وقت آخر. 
وراسلت االتحاد العريب لكرة اليد بذلك، وتنتظر رده يف أي وقت.

وقع االتحاد العريب للرجي اتفاقية 
شراكة وتعاون مع شركة برو للتسويق 
تكون فيها »برو« الشريك التسويقي 
والحصري لالتحاد ملدة ثالث سنوات. 

تهدف هذه الشراكة اىل االرتقاء بالجانب 
التسويقي يف رياضة الرجي بشكل عام 

يف الوطن العريب، ونشر التوعية الرياضية 
والدعاية الالزمة للعبة حيث ستكون 

النسخة السابعة لبطولة سباعيات الرجي 
يف تونس خالل الشهر الجاري منقولة 

وبشكل مباشر عىل القنوات التلفزوينية 
العربية ألول مرة، باإلضافة اىل اعتماد 
خطة تسويقية شاملة لتطوري العالمة 
التجارية للعبة، وتسويقها يف املنطقة 

العربية والشرق االوسط وملدة ثالث 
سنوات.

من المحيط للخليج

تعليق أنشطة اللجان التنظيمية الخليجية وتشكيل لجنة تنظيمية لكل دورة

11 مارس .. اجتماع تحديد املهام
بين 15 و31 ماوي املقبل

الكويت تستضيف دورة األلعاب 
الرياضية الخليجية الثالثة 

كشف اتحاد الجودو األردين عن 
استضافة وتنظيم البطولة العربية 

يف عمان بالتعاون مع االتحاد العريب 
للعبة، وذلك يف الثلث األخير من الشهر 
الحايل. وقال االتحاد يف بيان صحفي  

ان البطولة العربية ستتضمن منافسات 
يف جميع الفئات وذلك عىل النحو 

التايل:البطولة العربية لألندية البطلة 

الـحادية عشرة للناشئين، و الــتاسعة 
للناشئات، والــسادسة لألشبال. البطولة 

العربية للمنتخبات الـسابعة عشرة للشباب 
والشابات والــعشرين للرجال والسيدات. 
والبطولة العربية املفتوحة الــثانية عشرة 

للكاتا.  وتقام منافسات البطولة خالل 
الفترة من 23 إىل 31 من الشهر الحايل ، 

يف صالة األرينا بجامعة عمان األهلية .

 عمان 
تستضيف 

عربية 
الجودو 
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حصد نادي تشيلي 
اإلنجليزي لقب كأس العالم 
لألندية FIFA بعد تغلبه عىل 

نظيره البرازيي بامليراس بنتيجة )2 
- 1(، ليتّوج بطاًل للعالم للمرة األوىل 

يف تاريخه. وبلغ العدد اإلجمايل 
للمشجعين الذين حضروا يف استاد 

محمد بن زايد 32871، ملشاهدة 
النادي اللندين يكتب اسمه يف 

سجالت التاريخ، ويقدم ليلة ال 
 السيد جياين 

ّ
ُتنى. وتوىل

إنفانتينو، رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم 

FIFA، تسليم 
الجائزة املرموقة 

إىل العي نادي 
تشيلي، بعد 
تسجيل رميلو 

لوكاكو وكاي 
هافرتز هديف 

الفريق الفائز، 
وسجل هدف 

بامليراس الوحيد 
الالعب رفاييل 

فيجا، لتختتم املباراة 
فعاليات البطولة الشيقة 

اليت قدمت املتعة الكروية عىل مدار 
أسبوعين.

وقال إنفانتينو: »كانت بطولة 
كأس العالم لألندية FIFA اإلمارات 

 
ً
 كرويا

ً
اليت أقيمت يف أبوظي مهرجانا

 مليئا بالحماسة والشغف وبأجواء 
ً
رائعا

املباريات املثيرة. أود أن أعبر عن خالص 
شكري التحاد كرة القدم اإلمارايت 
وملجلس أبوظي الريايض وجميع 

السلطات املحلية اليت أسهمت بتنظيم 
هذه البطولة بكل احترافية.

وخسر فريق الهالل  بطل آسيا  
مواجهة تحديد املركز الثالث أمام 

نظيره األهي املصري 4-0، يف املباراة 
اليت جمعتهما، عىل ملعب آل نهيان 
يف أبو ظي، وحسم األهي الفوز منذ 

الشوط األول بعدما أنهاه متقدما 
بثالثة أهداف دون رد، يف الوقت الذي 

تعرض فيه الهالل لحاليت طرد.

وتعد هذه املرة الثانية اليت يحقق 
فيه الهالل املركز الرابع يف مونديال 
األندية، يف حين حقق األهي املركز 

الثالث 3 مرات.

الهالل حل رابعا وتشيليس 
حقق لقبه األول  

استحقوها 
البلوز 

مصر تبدع وتخسر بركالت الترجيح   

ابتسمت لـ »أسود 
التيرانجا«

توج منتخب السنغال بكأس األمم األفريقية لكرة القدم بالكاميرون، 
للمرة األوىل يف تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بركالت الترجيح عىل منتخب 

مصر )6 فبراري 2022( يف املباراة النهائية للمسابقة القارية. 

وكانت السنغال تخوض ثالث نهايئ لها بعد عايم 2002 و2019، فكانت 
الثالثة ثابتة. أما املنتخب املصري، فكان يسى اىل تعزيز رقمه القيايس بعدد 

االلقاب )7 مرات( لكن الحظ لم يبتسم له يف ركالت الترجيح.

 وكانت املواجهة يه األوىل من ثالث مباريات تجمع املنتخبين، إذ 
 يف مبارايت ذهاب وإياب يف 24 و29  مارس املقبل يف 

ً
سيلتقيان مجددا

الدور األخير من التصفيات اإلفريقية املؤهلة إىل مونديال قطر 
 .2022

وإىل جانب فوزه بكأس البطولة ، حصل املنتخب 
السنغايل لكرة القدم عىل خمسة ماليين دوالر 

يه قيمة الجائزة املالية للفائز بلقب كأس األمم 
األفريقية الثالثة والثالثين.

أحوال المستديرة
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تقرير الشهر

الرياضة النسائية  تطلق أول دوري..
ومشاركة فاعلة يف أكبر مهرجان لإلبل يف العالم

القفز عىل حواجز )البداية(
تشهد اململكة  حاليا  قفزة كبرى يف االهتمام باملرأة عموًما، وبالرياضة النسائية عىل وجه 

الخصوص، بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز وويل 
عهده األمير محمد بن سلمان » حفظهما اهلل » ، بما يتواكب مع “رؤية 2030” الهادفة 

ا أساسًيا لشخصية اإلنسان السعودي- نساًء ورجاال- وبمتابعة 
ً
إىل جعل الرياضة مكون

مستمرة  من األمير عبد العزيز بن تريك الفيصل وزري الرياضة .

وبمتابعة  ما تم عىل صعيد  
“كرة القدم النسائية” لوقفنا 

عىل حجم التطور الهائل الذي 
حدث  يف الرياضة النسائية باململكة 

خالل هذه الفترة الوجيزة جدا .. 

يف النصف الثاين من عام 
2020م، اعتمد مجلس إدارة االتحاد 

السعودي لكرة القدم إنشاء “إدارة 
تطوري كرة القدم النسائية” تحت 

إشراف عضو مجلس اإلدارة “أضواء 
العريفي”، حيث تتوىل هذه اإلدارة 

وضع إستراتيجية وخطة عمل 
مفصلة لتطوري رياضة كرة القدم 

النسائية سعًيا لزيادة نسبة املمارسة 

كأحد مستهدفات “رؤية اململكة 
 عن تعزيز ودعم 

ً
2030”، فضال

ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية 
املجتمع بأهمية هذه الرياضة، إىل 

جانب املشاركة يف املنافسات القارية 
والدولية.

كما أن التواجد اإلداري للمرأة 

سيساعد عىل سرعة تطور كرة القدم 
النسائية ومواكبة املرحلة الحالية 

اليت تشهدها الرياضة النسائية من 
دعم واهتمام كبيرين من وزارة 

الرياضة.

وقد تم تدشين حساب لإلدارة 
عىل موقع التواصل االجتماعي 
“تويتر” لتقديم كافة املعلومات 

املتعلقة بكرة القدم النسائية يف 
اململكة.

انطالق الدوري املجتميع

يف فبراري 2020م، أعلن “االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع” - 

بالتعاون مع “إدارة تطوري كرة القدم 
النسائية” يف االتحاد السعودي لكرة 

القدم- إطالق أول دوري كرة قدم 
للسيدات “عىل املستوى املجتميع” 
باململكة، وكان من املقرر انطالقه يف 

مارس من العام نفسه قبل أن يتم 
تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانطلق “الدوري املجتميع” 
بالفعل يف نوفمبر 2020م، بمشاركة 

24 فريقا، و600 العبة ينتمين 
ألغلب مناطق اململكة، وتوج به 
“فريق التحدي” بعد فوزه عىل 

“جدة إيجلز”.

ونظًرا التخاذ هذه البطولة 
“الشكل املجتميع”، فإنه لم يتم 
اعتبارها أول بطولة دوري رسمية 

للكرة النسائية السعودية.

تكريم طواقم التحكيم

يف ديسمبر 2020م، قامت 
“إدارة تطوري كرة القدم النسائية” 

بتكريم عدد من طواقم التحكيم 
النسائية من األردن ولبنان، والاليت 

شاركن يف إدارة مباريات النسخة 
األوىل من “الدوري املجتميع” 

لكرة القدم للسيدات، حيث شاركت 
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كرمات 
ُ
طواقم التحكيم النسائية امل

يف تنفيذ برنامج معايشة للحكام 
السعوديات الاليت شاركن يف دورة 

الحكام األوىل للمستجدات اليت 
أقامها االتحاد السعودي لكرة 

القدم يف سبتمبر 2020م.

ومن جانبها، قدمت مدري إدارة 
تطوري كرة القدم النسائية “ملياء 

بهيان” دروًعا تذكارية وأطقم 
املنتخب الوطي الجديد لطواقم 

التحكيم النسائية تقدرًيا لجهودهن، 
بحضور مدري إدارة اإلستراتيجية 

باالتحاد السعودي للرياضة للجميع 
“سارة الجعويني”.

وعىل هامش التكريم، أقامت 
إدارة تطوري كرة القدم النسائية 

جلسة نقاش عن أبرز الجوانب الفنية 
يف الدوري النسايئ وُسبل تطوري 

التحكيم النسايئ يف اململكة.

املنتخب ووصول ستاب

يف أغسطس 2021م، أعلن 
االتحاد السعودي لكرة القدم عن 

تعيين األملانية “مونيكا ستاب” 
مدرية فنية ألول منتخب للسيدات 
لكرة القدم لإلشراف عىل تشكيله 

واختيار العباته، وكذلك لتطوري 
وتنمية كرة القدم النسائية من 

أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة 
لسنوات، السيما أن املدربة األملانية 

سبق لها التعرف، عن قرب، عىل 
كرة القدم النسائية يف اململكة، حيث 
اطلعت يف ديسمبر 2020م - خالل 
دورة تدريبية - عىل الفرق النسائية 
السعودية، وأبدت انبهارها من عدد 
الفتيات اللوايت يمارسن كرة القدم.

وتقوم “ستاب”- بالتعاون مع 
إدارة تطوري كرة القدم النسائية- 

بجوالت استكشافية يف كل منطقة 
من مناطق اململكة وزيارة املدارس 

واألكاديميات، الختيار العبات 
 عن العبات 

ً
املنتخب األول، فضال

ملنتخب 17 عاًما، كما ستتوىل املدربة 
األملانية مسؤولية اإلشراف الفي 

عىل مراكز التدريب اإلقليمية، وذلك 
بحكم خبراتها، إذ ستكون مسؤولة 
عن تنفيذ املناهج التدريبية وتقييم 

املدربات واختيارهن.

االجتماع مع ساموراي

استمرت مسيرة التطوري عبر عقد 
اجتماع دويل مهم )عبر الفيدوي 

كونفرانس( ويم 27 سبتمبر 2021م 
بحضور: أضواء العريفي، وكيل 

وزارة الرياضة للتخطيط اإلستراتيي 
واالستثمار، وملياء بن بهّيان، عضو 

مجلس إدارة االتحاد السعودي 
لكرة القدم ومدري إدارة كرة القدم 

النسائية، مع السنغالية “فاطمة 
ساموراي”، أمين عام االتحاد 

الدويل لكرة القدم )الفيفا(، حيث 
تم - خالل االجتماع - استعراض 

ما تم إنجازه يف كرة القدم النسائية 
بالسعودية خالل الفترة املاضية، 
ط املستقبلية اليت تسى 

َ
والُخط

اإلدارة لتنفيذها.

وأشادت “ساموراي” بالعمل 

الحايل لإلدارة، كما شّددت عىل دعم 
)الفيفا( املستمر لالتحاد السعودي 
لكرة القدم يف االرتقاء بكرة القدم 
النسائية، وتقديم كل سُبل الدعم 

املمكنة عىل الصعيد الفي واإلداري 
لكرة القدم النسائية يف اململكة. وقد 
شارك يف االجتماع، كل من: “ساراي 

باريمان”، من إدارة كرة القدم 
النسائية يف االتحاد الدويل لكرة 

القدم، وعالية الرشيد، مدري املنتخب 
السعودي لكرة القدم للسيدات 

)صاالت(.

تدشين النسخة األوىل

يف الثاين والعشرين من نوفمبر 
الجاري، أعلن االتحاد السعودي 

لكرة القدم إطالق النسخة األوىل 

من الدوري السعودي للسيدات يف 
خطوة تأيت ضمن الخطة الزمنية 

اليت وضعها االتحاد يف إطار برنامج 
دعم كرة القدم النسائية منذ عام 

2017م.

وقد انطلق هذا الدوري عىل 
مرحلتين، من خالل دوري املناطق يف 

مرحلته األوىل بمشاركة 16 فريقا. 
وستقام مباريات هذا الدوري يف 3 

مدن يه: الرياض، وجدة، والدمام، 
بوجود 6 فرق من كل منطقة 

)باستثناء الدمام أربعة فرق( تلعب 
معا بنظام الدوري من دورين، فيما 
يتأهل أصحاب املراكز الثالثة األوىل 
يف الرياض وجدة، وصاحبا املركزين 

األول والثاين يف الدمام إىل بطولة 
اململكة النهائية املقررة إقامتها مطلع 

عام 2022م يف مدينة جدة عىل 
استاد مدينة امللك عبد اهلل الرياضية، 

واليت ستقام بنظام خروج املغلوب 

من مباراة واحدة.

شوط نسايئ مهرجان اإلبل

ال يقتصر االهتمام بالرياضة 
النسائية بالطبع عىل كرة القدم 
فقط، ولكن يف مختلف األلعاب، 
ومنها مثاًل ما أعلنه “نادي اإلبل 
السعودي” عن مشاركة نسائية 
للمرة األوىل يف مهرجان اإلبل 

والذي أقيم  يف “الصياهد الجنوبية” 
شمال شرقّي الرياض يف يناري وفبراري 

، وهو أكبر مهرجان من نوعه يف 
العالم واملتخصص يف اإلبل وعالمات 
جمالها. حيث شهد املهرجان شوطا 

مخصًصا للنساء.

واستمر املهرجان ألكثر من أربعين 
ويًما، حيث جمع كبار املالك من 
السعودية ودول الخليج والدول 

العربية، وهو “مهرجان سنوي ثقايف 
واقتصادي وريايض وترفيهي” يقام 

برعاية ملكية، ويهدف إىل تأصيل 
تراث اإلبل وتعزيزه يف الثقافة 

السعودية والعربية واإلسالمية، 
وتوفير وجهة ثقافية وسياحية 

ورياضية وترفيهية واقتصادية عن 
اإلبل وتراثها.

تقرير الشهر
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ومن ضمن 
مبادرات برنامج 

جودة الحياة تأيت 
مبادرة “تطوري وتنفيذ 

اإلستراتيجية الوطنية 
للتدريب الريايض” اليت 

تقوم عىل تنفيذها 
وزارة الرياضة من 

خالل عدة جهات 
من أبرزها 

“معهد إعداد 
القادة”، حيث 

قدم املعهد من 
بداية 2021م 

وحى اليوم 
نحو 165 دورة 

تدريبية حضورية وافتراضية، استفاد 
.
ً
منها قرابة 6025 مستفيدا

إضافة إىل هذه الدورات، قدم 
معهد إعداد القادة عدة دبلومات 

وبرامج تعليمية متخصصة يف القطاع 
الريايض، منها “دبلوم إدارة التسويق 

واالستثمار الريايض” شارك فيها 
، هدفت إىل تـزويـد 

ً
50 مستفيدا

الخـريـجـيـن باملعارف واملهارات 
والتطبيقات العملية األساسية فـي 

مـجـال اإلدارة الريـاضـيـة وإدارة 
االسـتـثـمار والتسويق ذات العالقة، 
إضافة إىل تدريبهم عىل استـخـدام 

الوسائل التقنية يف تسـويـق الـبـرامـج 
الريـاضية واستثمار املنشآت الرياضية، 

وتشجيع الـخـريجين عىل اختيار 
الوسـائـل التـكنولوجية املثىل 

واملـناسبة يف تخطيط وإعداد وتنـفـيـذ 
الـخطـط التسويقية واالستثمارية.

كما قدم املعهد، ضمن مبادرات 
برنامج جودة الحياة، برنامج “الدبلوم 

العايل يف اإلدارة الرياضية بالتعاون 
مع جامعة لندن واألكاديمية العاملية 

 ،
ً
للرياضة” شارك فيه 25 مستفيدا

والذي يهدف إىل إعداد وتأهيل كوادر 
متخصصة يف مجال اإلدارة الرياضية 

القادرة عىل املنافسة يف سوق العمل 
وتلبية متطلبات التنمية املستدامة 

وخدمة املجتمع، وتطوري مستوياتهم 
املهنية ملواكبة املستجدات العلمية يف 

اإلدارة الرياضية.

كما أطلق معهد إعداد القادة 
برنامج “الدبلوم التنفيذي يف اإلدارة 

الرياضية املقدم من جامعة السوربون 
يف أبوظي” والذي استفاد منه 6 

من منسويب وزارة الرياضة واللجنة 
األوملبية واالتحادات الرياضية، بهدف 
تعزيز املهارات اإلدارية وتمكين القيم 

القيادية.

وتهدف كافة الدورات التدريبية 
وبرامج التعليم العايل اليت أطلقها 

معهد إعداد القادة إىل صقـل 
وتطويـر الكفـاءات فـي مختلـف 

املجـاالت فـي القطـاع الريايض 
لتحقيق مستهدفات برنامج جودة 

الحياة أحد برامج رؤية اململكة 2030.

من جهته قال املدري التنفيذي 
لقطاع دعم التنفيذ واملدري التنفيذي 
املكلف لقطاع التسويق والتواصل يف 

مركز برنامج جودة الحياة، خالد بن 
عبداهلل البكر، إن املبادرة سعت منذ 

إطالقها إىل االستفادة من أفضل 
املمارسات العاملية يف مجال التدريب 

الريايض، وذلك بهدف تطوري وتقديم 
دورات تأسيسيٍة يف التدريب الريايض 
واللياقة البدنية، كما أكد البكر بأن 

املبادرة أطلقت منصٍة إلكترونية لدعم 
تقديم خدمات التدريب الريايض 

وتطوري املدربين الرياضيين، وتطوري 
منظومة التدريب الريايض من خالل 
االنتهاء من تأسيس السجل الوطي 
للمدربين الرياضيين ومنح الشهادات 
والتراخيص الخاصة بالعمل يف مجال 

التدريب الريايض.

وقال “نحاول من خالل هذه 
املبادرة التغلب عىل عدة تحديات 
تواجه القطاع الريايض يف اململكة، 

أبرزها صعوبة الحصول عىل مدربين 
محليين متخصصين يف الرياضات 

املختلفة، األمر الذي بدأ يتغير اليوم من 
خالل جهود وزارة الرياضة عبر معهد 
إعداد القادة وأكاديمية مهد وغيرها 
من املشاريع الوطنية الكبرى للتدريب 

الريايض”.

وأضاف : إن من أهم أهداف 

مبادرة اإلستراتيجية الوطنية للتدريب 
الريايض هو تحسين أداء املدربين يف 

املجاالت الرياضية املختلفة، ما يؤثر 
بصورة مباشرة عىل مستوى الالعبين 
املحترفين لهذه الرياضات، إىل جانب 

اإلسهام يف خلق وظائف للمدربين 
الرياضيين، يف مختلف األلعاب، 

 ألهداف رؤية اململكة 2030 
ً
تحقيقا

سند منها 
ُ
يف القطاع الريايض، واليت أ

ثالثة أهداف إىل برنامج جودة الحياة 
ويه “تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية 

يف املجتمع” و”تحقيق التمّيز يف عدة 
” ، إضافة إىل 

ً
 وعامليا

ً
رياضات إقليميا

برنامج “تحسين الظروف املعيشية 
للوافدين” والذي يندرج تحته عدد من 
املبادرات لدى وزاريت الرياضة واملوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية، وجهات 

أخرى.

يعمل برنامج جودة 
الحياة، أحد برامج 

تحقيق رؤية اململكة 
2030، عىل دعم 

التأهيل والتدريب 
للكوادر الوطنية يف 
القطاعات املرتبطة 

بجودة الحياة، ومنها 
القطاع الريايض، 

 
ً
 بارزا

ً
والذي حقق تطورا

خالل السنوات القليلة 
املاضية يف مجاالت 

عدة، منها وضع 
إستراتيجيات القطاع 

الريايض وتمكين 
 
ً
القطاع الخاص، مرورا
باستضافة الفعاليات 

العاملية، إىل جانب 
تحقيق العديد من 
اإلنجازات الرياضية 

الرياضة يف برنامج جودة الحياةاملحلية والدولية.

 وضع االستراتيجيات .. 
وتأهيل  الكوادر  

ميني تقرير

البكر :   نسىع 
للتغلب عىل 

تحديات القطاع 
الريايض
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وأشار “األغا” إىل أن ِنَسب 
انتشار السكري النمط الثاين 
بين الكبار والصغار، أصبحت 

غير مبشرة وتستوجب استمرار 
الحمالت التوعوية يف كل أماكن 

الترفيه والسياحة واألسواق واملدارس؛ 
مبيًنا أن أهم العوامل املسببة لداء 

السكري النمط الثاين هو البدانة 
“السمنة” وعدم ممارسة الرياضة، 

ويه عوامل يمكن التحكم بها 
لكونها مرتبطة بالسلوكيات الغذائية 

واالجتماعية. وأوضح أن أهمية 
استغالل شاشات املالعب يف التوعية 
الصحية، 

تأيت من 

منطلق عودة الجماهير الكبيرة 
ملشاهدة املباريات من أرض املالعب؛ 

باعتبار املالعب من أكثر األماكن اليت 
تحتضن الجماهير من أفراد املجتمع، 
كما أن العودة ملشاهدة املباريات من 

املالعب لم تقتصر عىل فئة محددة؛ 
بل شملت الكبار والصغار والعائالت؛ 

وبالتايل فإن التوعية ستشمل الجميع 
باعتبار مرض السكري النوع الثاين هو 
مرض مكتسب ومن املمكن أن يتعرض 

له الصغير والكبير -ال قدر اهلل- يف 
حال توفر املسببات ويه )السمنة 

وغياب الرياضة(؛ فهذه العوامل يه 
أقوى العوامل لتعرض الفرد لداء 

السكري النمط الثاين.

وبّين استشاري الغدد الصماء، 
أن السكري النمط الثاين هو األكثر 
انتشاًرا بين الكبار، وبدأ ينتشر بين 

األطفال اليافعين بسبب البدانة 
والعادات الغذائية الخاطئة، وهذا 

النوع نتيجة حدوث مقاومة يف خاليا 
الجسم لهرمون األنسولين )الهرمون 
املسؤول عن ضبط مستوى السكر يف 

الدم(، أو عدم كفاية كمية األنسولين 
املنتجة يف البنكرياس، نتيجة لعدة 

عوامل أهمها زيادة الوزن وقلة 
النشاط البدين، ويطلق عليه 

أيًضا اسم السكري غير 
املعتمد عىل األنسولين 

وسكري البالغين.

وقال إنه يف 
النوع الثاين من 

داء السكري ُينتج 
البنكرياس كمية 

طبيعية من 
األنسولين، وربما 

أيًضا أكثر من 

الرياضة والصحة

املعتاد؛ ولكنها ال تكون كافية 
للجسم، أو تكون هناك مقاومة من 

ِقَبل الخاليا لألنسولين؛ فال يعود قادًرا 
عىل التأثير فيها؛ وبالتايل إدخال 

الجلوكوز من الدم لها، ويؤدي هذا 
إىل تجمع الجلوكوز يف الدم وارتفاع 

مستوياته؛ ولذلك فإن الطبيب املعالج 
عادة ما يبدأ عالج مرضى السكري من 

النوع الثاين عبر جعل املريض يقلل 
وزنه ويمارس الرياضة ويعدل نمط 

حياته، 
أي تغيير 
العوامل 

اليت تؤدي 
لحدوث املرض، وهذا 

يفسر سبب تسمية هذا املرض 
باسم السكري غير املعتمد عىل 

األنسولين.

دعا استشاري طب 
األطفال والغدد 

الصماء والسكري 
بجامعة امللك عبدالعزيز 

بجدة، البروفيسور 
عبداملعين عيد األغا، 

وزارة الرياضة إىل 
استغالل شاشات 

املالعب يف التوعية 
بداء السكري “النمط 

الثاين” عبر رسائل 
قصيرة مختصرة يتم 

من خاللها إيصال 
املعلومة املتعلقة 

باملرض ومضاعفاته 
وكيفية الوقاية منه.

استشاري طب األطفال والغدد الصماء والسكري يقدم 
نصائحه عبر الجيل.. أ.د األغا :

شاشات املالعب عالج للسكري

وقّدم “األغا”، نصائح هامة لتفادي التعرض للسكري النمط الثاين 
املكتسب نتيجة السمنة، ويه كالتايل:

ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد؛ إذ 
ا  تعتبر رياضة املي ملدة 150 دقيقة أسبوعيًّ
من العوامل املحفزة لزيادة عملية التمثيل 

الغذايئ الصحيح، ومن أهم أساليب الوقاية 
من مرض السكري.

تجنب مسببات التوتر والقلق، 
فهذه العوامل من مسببات 

حدوث اختالل نسبة سكر الدم.

تجنب تناول الطعام عند استخدام األجهزة اإللكترونية أو مشاهدة التلفزوين، فذلك قد يؤدي إىل عدم 
التحكم يف الكمية املستهلكة؛ مما يمهد لزيادة الوزن.

تجنب أو الحد من تناول العصائر 
املحالة واملشروبات الغازية؛ إذ 
تحتوي عىل كمية كبيرة من 

السكر، واستهالكها يعي ارتفاع 
مستويات السكر يف الدم وتعزيز 

مقاومة األنسولين، وُينصح 
باستبدال هذه املشروبات بالعصائر 

الطازجة واملاء.

الحد من تناول الوجبات السريعة؛ لكونها تحتوي 
عىل ِنَسب عالية من الدهون والسعرات، كما أنها 
ترفع نسبة الكوليسترول يف الدم؛ مما يؤدي إىل 

اضطراب يف مستوى األنسولين، ويجعل الجسم أكثر 
عرضة لإلصابة بداء الحلو.

اإلكثار من تناول األطعمة الغنية باأللياف؛ 
لكونها تعمل عىل تنظيم نسبة الجلوكوز 
يف الدم؛ مما يمنع ارتفاع السكر يف الدم، 

بجانب تناول الفواكه والخضراوات 
الحتوائها عىل األلياف والفيتامينات 

واملعادن الضرورية للجسم.

الحرص عىل تناول وجبة اإلفطار؛ 
إذ إن األشخاص الذين يتناولون 
وجبة إفطار متوازنة، أقل عرضة 

لزيادة الوزن، وكذلك مشاكل مقاومة 
األنسولين.
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وتذكر عرب االرتباط 
الوثيق بين الكثيرين وسباقات 

الفورموال عن طريق التلفاز 
قديما: »كنا نشاهد الحلبات 

والتطور الذي يحدث، واإلبهار الذي 
كان يتم يف الفورموال أيام شوماخر 

وزمالئه، وحاليا مع تقدم اململكة 
والحراك اإليجايب الذي أحدثه ويل 

العهد األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز يف اململكة ، ووجود الفورموال 

يف السعودية، كل ذلك زاد االرتباط 
بهذه الرياضة ورفع اهتمام الشباب 

بالرياضة عموما. وأضاف: »وال أنى 
دعم ويل العهد للشباب وزري الرياضة 

عبدالعزيز بن تريك الفيصل، ورئيس 
االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 

النارية خالد بن سلطان العبداهلل 
الفيصل، وهما من الشغوفين بهذه 

الرياضة، فأبدعا وجلبا جميع أنواع 
الرياضات إىل بالدنا كالفورموال 1 
ورايل دكار والفورموال إي، ويه 
أكبر رياضات موجودة للسيارات 

تنظم يف اململكة  لتصبح بالدنا يف 
سنوات معدودة رائدة يف تنظيم هذه 

السباقات«.

وقال عرب: »إن حلبة فورموال 
إي تم فيها أكثر من سباق، ووصفها 

بأنها مهيأة عىل كل املستويات سواء 
حلبة الدرعية أو حلبة الفورموال اي 

يف الدرعية، ما يجعل جميع الشركات 
والسائقين والحضور يستمتعون 

بالعرض«.

وعن التنظيم قال: » اململكة 
أثبتت علو شأنها يف تنظيم 
الفعاليات سواء الترفيهية 

أو الثقافية أو الرياضية، 
وجميع الفعاليات 

العاملية أصبحت 
تبحث وتشارك 

وتسى بأن 
يكون لها وجود 

يف السعودية، 
ونحن نتكلم 

عن تطور 
هائل يف بالدنا 

بقيادة امللك 
سلمان بن 
عبدالعزيز  

وبدعم من 
سمو ويل 

العهد. 
وتابعت 

الجوالت 
السابقة 

يف الدرعية وكان التنظيم مميزا، 
وكل سنة نرى تنظيما أعىل 

وأعىل ومستوى مشرفا، 
حى أن األجانب 

والشخصيات 
املعروفة 

عامليا أصبحوا 
يحرصون 

عىل حضور 
الفعاليات 

يف السعودية 
والسبب 

حسن التنظيم 
وكرم وضيافة 
اململكة ومحبة 
الجمهور لهذه 

الفعاليات 
والحضور 

الكبير من 
الجمهور 

يف هذه 
املناسبات 

والفعاليات 
املصاحبة 

لها«.

وأشار عرب 
إىل أن سباق 

الدرعية يعتمد 
عىل 

الطاقة املتجددة وهو ما يكشف 
أن املتعة واإلثارة يمكن أن تكونا 

صديقا للبيئة، مذّكرا يف هذا الصدد 
بمبادرة ويل العهد إىل أن تكون 
اململكة صديقا للبيئة وليس فقط 
الوطن بل الشرق األوسط، ويه 

مبادرة كبيرة من شخصية كبيرة لها 
ثقلها. وأكد أن الطاقة الكهربائية 

والطاقات املتجددة بشكل عام مهمة 
للمستقبل ومهمة ألبنائنا وللكرة 

األرضية والبيئة، وأن األجيال القادمة 
يمكن لها االنتفاع بطبيعة األرض 

مستقبال.وقال إنه يعتزم املشاركة يف 
حلبة الفورموال 1 يف جدة يف السباق 

القادم.

وأفصح عرب عن كيفية جمعه 
بين عمله بمهنة الطب وحبه وشغفه 

بالسيارات، وقال: »العمل جميل 
ولكن أحيانا اإلنسان رييد أن يخرج 

عن العمل باختيار هواية مناسبة له«، 
مضيفا : »أنا دائم النصح للشباب بأن 

تكون لديهم هواية يستمتعون بها 
وقت الفراغ، والحمد هلل توفقت بأن 

يصبح شغفي بالسيارات هواية يل 
وبأن أنضم إىل إحدى املجموعات 

املهتمة والشغوفة بالسيارات«. لكنه 
لفت إىل أن األمان أسايس يف أي 

هواية أو رياضة، كاشفا عن هوايات 
أخرى يمارسها منها التنس األريض 

والغولف وركوب الخيل، معتبرا أنها 
من الرياضات والهوايات اليت تساعد 

عىل االستمتاع بالحياة.

استشاري الجراحة والتجميل الذي استهوته رياضة السيارات ..

عرب: أصبحنا رواد يف تنظيم السباقات 

الشغف بالسيارات وسباقاتها 
ينتشر سريعا بين الجمهور، 

والظاهرة يف اتساع مطرد 
وتزداد انتشارا بين كل 

الفئات. ومن بين الوجوه اليت 
استقطبها هذا املجال الدكتور 

خالد عرب، استشاري جراحة 
الجميل واألستاذ محاضر يف 

جامعة امللك سعود، الذي 
ريى أن عالم السيارات يتعلق 

بقلوب األوالد منذ الصغر 
ويتطور مع تقدم العمر كما 

أن اقتناء السيارات أصبح 
ويلد معنا بالفطرة ، إذ ال 

ويجد طفل إال وهو يملك 
لعبة سيارة، مستصحبا تجربته 

الشخصية قائال: »أول سيارة 
رياضية اقتنيها كان أثناء 

ابتعايث يف كندا، حيث اقتنيت 
سيارة بورش 911 توربو، وكان 
هذا بداية اهتمايم بسيارات 

السرعة والسباقات«.
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؟؟

د. فيصل بن منصور الفاضل

مدري عام اإلدارة القانونية 
بالهيئة العامة للسياحة واالثار

عنوان
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