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دعم بال تمييز أو حدود

نىح سموه  مهامه الجسام .. جانبا 
ومنح مشاغله .. ويه بحجم وطن 

إجازة لبعض الوقت .
ليمنح الرياضة  نصيبا مقدرا من اهتمامه

املباشر   وسط هذا الركض الذي ال يتوقف ..

االهتمام لدى سموه ال يتجزأ 
وال يغادر صغيرة أو كبيرة 

إال وقف عندها .. ومنحها نصيبها من 
الدعم والتوجيه 

والتحفيز ... واملتابعة الشخصية .

صاحب السمو املليك األمير محمد 
رئيس  نائب  العهد  ويل  سلمان  بن 
يستقبل  الدفاع  وزري  الوزراء   مجلس 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس 

)فيفا( جياين إنفانتينو.
املليك  السمو  صاحب  حضور  يف 
األمير عبد العزيز بن تريك الفيصل وزري 

مجاالت  معه  ويستعرض   ، الرياضة  
الدويل  االتحاد  مع  الريايض  التعاون 
لكرة القدم والفرص الواعدة لتطوريه.
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  مدير التحرير

حسين الشريف

  سكرتير التحرير

ابراهيم شالنتو

  التصوير

عبدالعزيز السالمة

  التدقيق اللغوي

محمد عبدالله

  اإلخراج

وليد محمد

  فريق المحتوى

محمد عثمان

عبدالله العالي

  اإلشراف العام:

عادل الزهراني

وكالة اإلعالم

تصدر عن:

مجلة

٤٦

١٨

الفهرس

رياضات فيها 6 فوائد

 تريض.. حسن مزاجك
٦٤

اليد اللعبة األوىل

باألرقام
القفز عىل حواجز  البداية 

وزارة الرياضة.. 
حرفة التمّيز

٤٢

وعدنا وأوفينا

رايل جميل ألول مرة باململكة بمشاركة 70 متسابقة   

٥٨أين سيل تخطف اللقب األول

٦
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مة
كل

نا 
ل

اإلنجازات .. صناعة سعودية 

أمر رائع  أن تتواىل إنجازات الوطن  لتنتظم كل  مجاالته ونشاطاته 
وقطاعاته ، فاإلنجاز بات فعال  سعوديا  مستمرا ال يتوقف -والحمدهلل- 
اخرى  مجاالت  ويف  أواجتماعيا  سياسيا   ، ،اقتصاديا  رياضيا  ذلك  كان 
 ، العد  يف  صعوبة  نجد  ربما  كرياضيين  ونحن   ، لذكرها  املقال  يتسع  ال 
 ، واملتتابع  املتوايل  الحصاد  بهذا  اإلمساك  محاولة  مجرد   يف  حىت  أو 
واملتدفق كالنبع ريوي مرابع الوطن فرحا وافتخارا ، ليس كما فقط بل 
القدم  لكرة  األول  املنتخب  بتأهل  الوطن   . فهايه فرحة  أيضا   كيفا 
للمرة السادسة  لم تنتهي بعد  العالم 2033 يف قطر  لنهائيات كأس 
، إذا بنا نجد أنفسنا يف سباق فورموال1 أحد أضخم الفعاليات الرياضية 
يف العالم قاطبة وأكثرها زخما وألقا وجذبا للمتابعة . فبعد مرور ثالثة 
 عىل 

ً
أشهر فقط منذ السباق األول، عاد هدري املحركات ليصدح مجددا

جائزة  الحلبة  مجددا سباق  تلك  احتضنت  كورنيش جدة، حيث  حلبة 
سباق  كان  أن  بعد   ،  2022 لعام   1 للفورموال   stc الكبرى  السعودية 
 منقطع 

ً
الفورموال 1 ـ األول عىل اإلطالق ـ  يف اململكة قد حقق نجاحا

النظير، استمتع  وقتها أكثر من 140 ألف متفرج به، وبالفعاليات اليت 
صاحبته واستمرت ثالثة أيام.بجانب املاليين حول العالم  اليت تابعت 

السباق من خالل النقل الفضايئ .
العاملية  البطوالت  ثالث  الكبرى  السعودية  جائزة  أصبحت  واآلن 
رايل  بعد  اململكة،  يف  للسيارات  الدويل  االتحاد  ينظمها  اليت  الكبرى 
شأنه  من  الذي  األمر  إي،  الفورموال  ملوسم  االفتتاحية  والجولة  داكار، 
رياضة  ملحيب  أوىل  كوجهة  السعودية  العربية  اململكة  مكانة  ترسيخ 

املحركات يف املنطقة ، وللراغبين يف خوض تجربة سياحية جديدة.
 ، رياضة محضة  لم تعد  الفعاليات  تلك  بأن  القول  املهم  ولعل من 
بل تحولت بفعل االهتمام والرعاية واملتابعة العاملية لوجهات سياحية 
، مما  العالم  أنحاء  والرياضيين من كافة  العشاق  يقصدها اآلالف من 
وللدولة   ، العالقة  ذات  القطاعات  من  للكثير  مالية  بمدخوالت  يعود 
لخطط  وفقا  الرياضة  وزارة  اتبعته  الذي  النهج  وهو  األول   املقام  يف 
متكاملة ، بعيدة املرايم واألهداف يقف خلفها بعد توفيق اهلل قيادة 
حكيمة ترسم وتخطط  وتنفذ ، لتتحول عىل أرض الواقع إىل نجاحات 

باهرة تحسب لهذا الوطن الشامخ .

القفز عىل حواجز  البداية 
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وعدنا وأوفينا
فيرشتابن يتوج بجائزة السعودية الكبرى للفورموال 1 يف نسختها الثانية

الحدث
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الحرمين  خادم  مستشار  بحضور 
املكرمة،  أمير منطقة مكة  الشريفين، 
توج  السائق،  الفيصل  خالد  األمير 
بن  عبدالعزيز  األمير  الرياضة  وزري 
ماكس  الهولندي  الفيصل،  تريك 
بطال  بل  ريد  فريق  من  فيرشتابن 
لجائزة السعودية الكبرى للفورموال 1 
يف نسختها الثانية اليت اختتمت عىل 

حلبة كورنيش جدة يف » 27 مارس 
» املايض . 

جدة  كورنيش  حلبة  وأوفت 
ا 

ً
سباق للعالم  وقّدمت  بوعدها، 

البحر  ُينىس عىل ساحل  ال  استثنائيا 
األحمر. ولم تظهر نتيجة السباق 

حىت األمتار األخيرة، كما شهد  
من  رفعت  درامّية  ا 

ً
أحداث

اإلثارة إىل  منسوب 

العالم  بينما بطولة  أعىل مستوياته. 
للفورموال 1 يه أكبر الرابحين، إذ أننا 

بين عىل  حاملة  معركة  مع  موعد 
متحفزين  شابين  سائقين 
لإلنجازات  ومتعطشين 
هما فيرشتابن ولوكلير .

الترتيب النهايئ

الهولندي ماكس فيرشتابن »رد بل«

املونايك شارل لوكلير  »فيراري«

 اإلسباين كارلوس ساينز » فيراري«

1
2
3
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شبابنا وضعوا بصمتهم يف التنظيم
عبدالعزيز بن تريك :

قال صاحب السمو املليك األمير عبدالعزيز بن تريك الفيصل بهذه 
خالد  األمير  املليك  السمو  صاحب  بتشريف  اليوم  »سعدنا  املناسبة: 
املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خادم  الفيصل مستشار 
لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورموال1 لهذا املوسم، ويه 
السباق  هذا  جوالت  إحدى  اململكة  فيها  تحتضن  اليت  الثانية  املرة 
 يمثلون 10 فرق عاملية، وهو ما يجسد 

ً
العريق، بمشاركة 20 متسابقا

–وهلل الحمد– االهتمام املستمر املتواصل الذي نحظى به من قيادة 
خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه 
اهلل - ودعم ومتابعة صاحب السمو املليك األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز -أيده اهلل–، الذي انعكس عىل 
أرض الواقع، ونجحنا –وهلل الحمد– من خالله 

يف كتابة منجزات رياضية غير مسبوقة، تسهم 
يف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030«.

وأضاف سموه: »أهنئ جميع املتسابقين 
بهذا  املتوجين  األوىل  املراكز  وأصحاب 

 من التوفيق 
ً
السباق، وأتمىن لهم مزيدا

السباق  هذا  من  املقبلة  املراحل  خالل 
فخري  عن  أعرب  أن  أود  كما  العاملي، 
من  الغايل  وطننا  بأبناء  واعتزازي 
لهم  كان  الذين  وشابات،  شباب 
بصمة مميزة يف تنظيم هذا السباق 
أكثر  شارك  حيث  العاملي،  واملحفل 
الجنسين  من  »مارشال«   800 من 

وجميعهم –وهلل الحمد– سعودوين، 
وحضور  استقبال  تنظيم  إىل  إضافة 

الحدث،  هذا  لتغطية  إعاليم   200 من  أكثر 
عن  كاملة  الصورة  لينقلوا  دولة،  من 70  إعالمية  وسيلة   151 يمثلون 
مجسدًة  الحمد–،  –وهلل  بالدنا  يف  نمتلكها  اليت  الكبيرة  اإلمكانات 

تميزها يف استضافة مثل هذه األحداث الكبرى «.

الحدث
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املليك  السمو  صاحب  قال 
العبداهلل  سلطان  بن  خالد  األمير 
االتحاد  إدارة  رئيس مجلس  الفيصل 

والدراجات  للسيارات  السعودي 
املحركات  رياضة  وشركة  النارية 
سباق  استضافة  »نجاح  السعودية: 

 
ً
الفورموال1 للمرة الثانية، يعُد تتويجا

الريايض،  للقطاع  الكبرى  للنجاحات 
خادم  من  الالمحدود  للدعم   

ً
وفقا

اهلل-،  –حفظه  الشريفين  الحرمين 
ورؤية سمو سيدي ويل العهد –أيده 
اليت  الرياضة  وزري  سمو  وثقة  اهلل-، 
التحديات،  كافة  تجاوز  يف  أسهمت 
والتأكيد عىل أن نجاح السباق األول 
لم يكن محض صدفة، بل نتيجة لهمة 
وعزيمة أبناء اململكة، وإصرارهم عىل 
وإمكاناتها،  اململكة  قدرات  تجسيد 

وإبراز ذلك للعالم أجمع«.

خالد بن سلطان الفيصل :

السباق تتويج لنجاحات رياضتنا
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الحدث

من السباق

20 سائقا عامليا من 10 فرق عاملية شاركوا يف السباق.

البرازييل فيليبي دروغوفيتش بطال للفورموال 2

تسابق السائقون خالل 50 منعطفا

السعودي العيسايئ كسب تحدي بورش مرتين

فيرشتابن تفوق عىل لوكلير يف املنحىن األخير

السباق شهد حضور الصقور الخضر
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فورموال 1 
جدة .. مبارزة 

التصدق
حلبة  اسرع  تعتبر  جدة  حلبة 
بدأت  الفورموال,  تاريخ  يف  شوارع 
حيث  السائقين  لدي  للغاية  سريعة 
شن الوحش الهولندي هجومه عىل 
فىت موناكو وتصدر جائزة السعودية 
امام  األول  املركز  واحتل  الكبرى 
الثاين  وباملركز  الفيراري  فريق 
ساينس.  االسباين  والثالث  لوكليرك 
الجديدة  القوانين  ان  يدل  مما 
لدى موسم2022 تصب لدى صالح 

الفيراري 
الفوز  لوكليرك  تشارلز  أضاع 
للمملكة  الكبرى  الجائزة  سباق  يف 
بفارق   2022 السعودية  العربية 
0.549 ثانية فقط يف مبارزة مثيرة يف 
السباق مع ماكس فرستابين - وعىل 
استمتع  ، فقد  أمله  الرغم من خيبة 
سائق فيراري بشكل واضح بمباراته 

مع  بطل موسم 2021
بعد  املبادرة  زمام  لوكليرك  أخذ 
دخوله للصيانة تحت سيارة السالمة 
املكسييك  اتخذ  أن  بعد   ، األوىل 
سيرجيو  االول«  املركز  من  املنطلق 
الصيانة  لدى  بالتوقف  »قراًرا  بيريز 
األخضر.   العلم  ظروف  يف  ذلك  قبل 
سباق  الفائز يف  بدا   ، امليزة  مع هذه 
تشارلز  للبحرين  الكبرى  الجائزة 
الفوز  من  يقترب  وكأنه  لوكليرك  
عىل الهولندي ماكس خلفه - لكن 
بعد  املركز  من  اقترب  ريدبول  سائق 
املتأخرة  االفتراضية  السالمة  سيارة 
بعد  الصدارة  يف  لوكليرك  وتجاوز 
جائزة  سباق  يف  تصدق  ال  مبارزة 

السعودية الكبرى .

جمانة بنت سليمان الدخيل 
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الحدث
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أخضر  مونديايل
حسم تأهله قبل انطالق الجولة قبل األخيرة .. ووقع رسميا يف دفتر الحضور العاملي
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الحدث

ـ حجز األخضر مقعده 
يف مونديال قطر 2022

ـ البوصلة  ظلت طوال 
املشوار الشاق بإتجاه 

الدوحة  ..
ـ دعم من القيادة 
الرشيدة ... ال محدود
إيمانا منها بأن 

الرياضة رسالة ..
وأن كرة القدم 
دبلوماسية شعبية .

وأن مردودها لم يعد 
ترفيهيا فقط .. 

فربما  تحمل بين 
أعطافها 

الـ 7 فوائد .
......

أيضا كانت البشريات 
كثيرة :

ـ تحفيز يتشكل 
ويتصاعد ليمنح كل مرحلة 

ماتستحقها 
من اإلعداد والتحضير. 

ـ ثقة يف كاريزما 
املنتخب .. ويف خبراته 

التراكمية يف مثل هذه 
التصفيات .

ـ رؤية فنية وإدارية 
واضحة للمطلوب يف 

كل مرحلة .
ـ العبون يمتلكون 

املوهبة .. والحضور

النفيس والذهين  
اعتمادا  عىل خبرات 

أكتسبوها 
مع فرقهم ومن خالل 
مشاركاتهم السابقة مع 

املنتخب .
ـ مدرب قدري يعرف 
كيف ويظف أدواته ، 

ويحرك قدرات 
من حوله ..ويصل إىل 
مكامن اإلبداع يف أقدام 

العبيه ليستخرج 
أفضل مالديهم .

وفوق هذا وذاك :
إيمان راسخ بأن 

األخضر مكانه بين الكبار .
فالتهنئة يف أجمل 

صورها وحروفها وكلماتها 
لكل من جعلوا النجاح 

سعوديا .
قيادة 
وزارة
إتحاد

إدارة منتخب
العبون 
مدرب 

... وجمهور مخلص .. 
عاشق .. ووطين 

يصطف وراء منتخب 
بالده مىت ما حلت 

املواعيد الكبيرة.
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القدم 2022  لكرة  العالم  قرعة كأس  وضعت 
يف  السعودي  املنتخب  الدوحة  يف  جرت   اليت 
األرجنتين  منتخبات  جانب  إىل  الثالثة  املجموعة 
واملكسيك وبولندا. وسيكون »األخضر« عىل موعد 
األرجنتيني  املنتخب  مواجهة  يف  صعبة  بداية  مع 
و1986،   1978 نسخيت  يف  املونديال  بلقب  الفائز 
، حيث سيجمعهما 

ً
واملصنف الرابع عىل العالم حاليا

»استاد لوسيل« بتاريخ 22 نوفمبر املقبل. ويلتقي 
باملجموعة  التاليتين  املباراتين  يف  بعدها  املنتخب 
الثالثة مع املكسيك عىل »استاد الجنوب« يف 26 
نوفمبر، وبولندا عىل »استاد 974« يف الثالثين من 

الشهر ذاته.

األخضر يستهل 
املونديال بالتانغو 

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

األرجنتين

األرجنتين

املكسيك

املكسيك

بولندا

بولندا

22 نوفمبر 2022

26 نوفمبر 2022

30 نوفمبر 2022

استاد الوسيل

استاد الجنوب

استاد 974

V

V

V
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التصفيات  المنتخب  أنهى 
كأس  إلى  المؤهلة  النهائية 
بأفضل  قطر  في   ٢٠٢٢ العالم 
ضيفه  على  فاز  عندما  طريقة 
مقابل،  دون  بهدف  األسترالي 
ركلة  من  الدوسري  سالم  سجله 
اللقاء  65، في  الدقيقة  جزاء في 

مدينة  ملعب  على  جرى  الذي 
في  الرياضية  اهلل  عبد  الملك 
المشعة”  “الجوهرة  جدة 
العاشرة،  الجولة  ضمن 
الثانية  المجموعة  وتصدر 
متقدًما  نقطة   23 برصيد 
بفارق  الوصيف  اليابان  على 

نقطة.

ونجح األخضر السعودي هذه 
الكنغر  عناد  كسر  في  المرة 
للمرة  عليه  بالفوز  األسترالي 
األولى في تصفيات كأس العالم، 
ذلك  قبل  المنتخبان  لعب  حيث 
 3 في  األسترالي  فاز  مباريات،   5

وتعادال مرتين.

والجهازين  الالعبون  وحيا 
في  الحاضرة  الجماهير  الفني 
المباراة  نهاية  عقب   الملعب  
بأفضل  التحية  الجماهير  وردت  

منها .

تحايا متبادلة بين األخضر وجماهير الجوهرة

أجمل انتصار يف نهاية املشوار

الحدث
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على هامش لقاء 
المنتخب السعودي بنظيره 

االسترالي في ملعب 
الجوهرة إستقبل صاحب 
السمو الملكي األمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل 
والذي تابع المباراة من 

الملعب   بعضو اللجنة 
األولمبية الدولية ويليام 
بليك  بحضور سمو نائب 
الرئيس األمير فهد بن 

جلوي وعضو مجلس 
اإلدارة أضواء العريفي ، 

حيث استعرض الجانبان 
العالقات بين الوزارة واللجنة 

األولمبية الدولية .

 الوزير يلتقي بليك
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الحدث

الحرمين  خادم  مستشار  ج  توَّ
املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفين 
بجائزة  الفائزين  الفيصل  خالد  األمير 
عشرة،  الثالثة  دورتها  يف  للتميز  مكة 
دورته  يف  الثقايف  مكة  وملتقى 

نكون  »كيف  عنوان  تحت  السادسة 
وجائزة  الرقمي؟«،  العالم  يف  قدوة 
والذكاء  للبرمجة  مكة  أيام  تحدي 
االصطناعي وفازت وزارة الرياضة يف 
م سموه  فرع التميز اإلداري،  حيث كرَّ

الفائزين بالجائزة يف فروعها التسعة، 
وكذلك الفائزين يف مبادرات ملتقى 

مكة الثقايف يف دورته السادسة .

وزارة الرياضة.. حرفة التمّيز
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الفائزون

فازت وزارة 
الرياضة يف فرع 
التميز اإلداري

فاز مشروع قبة 
جدة دوم بـجائزة 
مكة للتميز يف فرع 

التميز العمراين

فازت هيئة الهالل األحمر 
السعودي، والفنان فايز 

املاليك يف فرع التميز 
اإلنساين  مناصفة

فرع التميز االقتصادي 
كانت الجائزة مناصفة 
بين شركة أم القرى 

للتنمية واإلعمار، وشركة 
بترو رابغ

فاز مهرجان البحر األحمر 
السينمايئ الدويل 

بـجائزة مكة للتميز يف 
فرع التميز الثقايف

فاز مطار امللك 
عبدالعزيز بجدة 

بجائزة التميز البييئ

فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء االصطناعي 

*فازت)جامعة جدة( يف مجال الحج والعمرة عن مبادرة )إسعاف اإلمداد الجوي(

*فازت )جامعة الطائف( يف مجال املدن الذكية عن مبادرة »مستهل« .

* فازت )جامعة أم القرى( يف مجال السياحة والترفيه عن مبادرة  »أثر”

خالد الفيصل : إنه السعودي 
قال صاحب السمو املليك األمير خالد الفيصل يف كلمة 
 أبها ويه أبهى.. إنها الجائزة وإنه 

ُ
له بهذه املناسبة: »منذ

ونظام  وعبادة،  إسالم  يشء..  كل  يف  نموذج 
ُ
أ السعودي.. 

وقيادة يعمل ويتقن، ينجز ويبدع، هلّل دّره من إنسان، يبدع 
يف كل زمان ومكان، مغروس وغارس، وللمجد فارس، أيها 

 لك، صناعة املجد
ً
املواطن املنجز، هنيئا

 قال صاحب السمو املليك األمير 
خالد الفيصل يف كلمة له بهذه 

 أبها ويه أبهى.. 
ُ
املناسبة: »منذ

إنها الجائزة وإنه السعودي.. 
نموذج يف كل يشء.. إسالم وعبادة، 

ُ
أ

ونظام وقيادة يعمل ويتقن، ينجز 
ويبدع، هلّل دّره من إنسان، يبدع يف 

كل زمان ومكان، مغروس وغارس، 
وللمجد فارس، أيها املواطن املنجز، 

 لك، صناعة املجد
ً
هنيئا

 فازت القوات الخاصة ألمن الحج والعمرة بجائزة 
مكة للتميز يف خدمات الحج والعمرة .

فازت منصة إحسان يف فرع 
التميز االجتماعي 

عبدالعزيز بن تريك : وطن عنوانه اإلنجاز
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الرياض  تستضيف  األلعاب 
اآلسيوية للصاالت املغلقة  2025

الحدث

املليك  السمو  صاحب  وقع 
الفيصل  تريك  بن  عبدالعزيز  األمير 
األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزري 
وصاحب  السعودية،  والباراملبية 
بن  محمد  األمير  املليك  السمو 
نائب  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 
وسعادة  الرياض،  منطقة  أمير 
رئيس  سينغ  راندري  راجا  األستاذ 
عقد  اآلسيوي  األومليب  املجلس 
لدورة  الرياض  استضافة منطقة 
للصاالت  اآلسيوية  األلعاب 
القتالية  والفنون  املغلقة 
السابعة 2025م للمرة 
تاريخها،  يف  األوىل 
 22 يف  وذلك 
املايض  مارس 

بن  جلوي  بن  فهد  األمير  سمو  بحضور 
اللجنة  رئيس  نائب  مساعد  بن  عبدالعزيز 
واألستاذ  السعودية  والباراملبية  األوملبية 
للمجلس  العام  املدري  املسلم  حسين 

األومليب اآلسيوي.

باستضافة  فازت  قد  الرياض  وكانت 
القتالية  للفنون  اآلسيوية  األلعاب  دورة 
والصاالت املغلقة خالل اجتماع الجمعية 
األومليب  للمجلس  األربعون  العمومية 
املايض  نوفمبر  يف  عقدت  اليت  اآلسيوي 
أقيمت  فيما  اإلماراتية،  ديب  مدينة  يف 
الدورة للمرة األوىل يف تايالند 2005م ثم 
وكوريا  2009م  وفيتنام  2007م  ماكاو 
2017م،  آباد  وعشق  2013م  الجنوبية 
عىل أن تستضيف تايالند النسخة السادسة 

عام 2023م .
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الشكر  بالغ  الفيصل  تريك  بن  عبدالعزيز  األمير  سمو  رفع 
والتقدري والعرفان ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل-، ولصاحب السمو املليك 
رئيس  نائب  العهد  عبدالعزيز ويل  بن  سلمان  بن  محمد  األمير 
من  ويليانه  ما  عىل   - اهلل  أيده   - الدفاع  وزري  الوزراء  مجلس 
اهتمام ودعم كبيرين للرياضة السعودية، مما أسهم بشكل كبير 
 عىل الصعيد 

ً
يف وضع اململكة يف مصاف الدول املتقدمة رياضيا

منطقة  أمير  نائب  لسمو  وتقدريه  شكره  قّدم  كما  العاملي، 
الرياض عىل توقيعه هذه االتفاقية. وقال سموه:« يف ظل هذا 
الشريفين،  الحرميِن  خادم  موالي  قبل  من  الالمحدود  الدعم 
بن  محمد  األمير  العهد  ويل  سيدي  سمو  واهتمام  ومتابعة 
، تمثلت 

ً
قت الرياضة السعودية قفزات متقدمة عامليا

ّ
سلمان، حق

العاملية؛ ومن  الرياضية  والدورات  األحداث  باستضافة عدد من 
أبرزها دورة األلعاب اآلسيوية 2034م، ودورة األلعاب العاملية 
دورة  »استضافة  سموه:  وتابع  2023م«.  القتالية  للفنون 
بنسختها  القتالية  والفنون  املغلقة  للصاالت  اآلسيوية  األلعاب 
املنافساِت  من  العديِد  الحتضاِن  نواًة  تعدُّ  2025م،  السابعة 
 بعد النقلِة النوعية اليت حققتها اململكة 

ً
اآلسيويِة املقبلة، خاصة

 أنظاِر العالم، كما أننا نتطلُع من خالل 
ّ
، مما جعلها محط

ً
رياضيا

املتسابقين، مما  النسخة إىل مشاهدة منافسة مثيرٍة بين  هذه 
ينعكُس عىل تطّوِر الرياضة يف قارِة آسيا«.

نأئب أمير الرياض :

نملك القدرة والخبرة 
إلنجاح الحدث

األمير  الرياض   منطقة  أمير  نائب  سمو  رفع 
تصريح  يف  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  محمد 
الحرمين  لخادم  الشكر  املناسبة  بهذه  صحفي 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفين 
وصاحب السمو املليك األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
غير  الدعم  عىل   - اهلل  يحفظهم   - الدفاع  وزري 
املحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة وتحققت 
وعاملي  إقليمي  مستوى  عىل  استضافات  عليه 
العالية  واالحترافية  التنظيم  كفاءة  أظهرت 
وتنوع  الرياضية  األحداث  جذب  يف  للمملكة 
هذه  وقائد  عراب  إن   « سموه  وقال  األلعاب. 
سمو  سيدي  هو  للعاملية  وصلت  اليت  االنجازات 
ويل العهد - حفظه اهلل - حىت أصبحت اململكة 
التنظيم   عىل مستويات 

ً
لها ريادتها األوىل عامليا

واالستضافات باختالف الرياضات واأللعاب« .

وزارة  يف  للزمالء  »أتمىن  سموه  وأضاف 
الرياضة التوفيق يف مهامهم وسمو وزري الرياضة 
عىل كفاءة عالية وقدرة وخبرات يف تنظيم هذا 
األومليب  للمجلس  شكري  وأقدم  العاملي  الحدث 

اآلسيوي وأعضائه« .

سينغ : واثقون من نجاحكم
»تقوم  اآلسيوي  األومليب  املجلس  رئيس  سينغ  راجا  قال 
مذهل،  بشكل  األمام  إىل  الرياضة  عجلة  بدفع  اململكة 
واملجلس األومليب اآلسيوي يدعم بقوة كل جهود اململكة 
واللجنة األوملبية والباراملبية السعودية، ونحن واثقون 
األلعاب  لدورة  اململكة  تنظيم  اململكة يف  نجاح  من 
اآلسيوية للصاالت املغلقة والفنون القتالية 2025 

ودورة األلعاب اآلسيوية 2034« .

 سمو الوزري : االستضافة نواة للقادم
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الفيصل يستقبل إنفانتينو
استقبل األمير عبدالعزيز بن تريك الفيصل وزري الرياضة ورئيس اللجنة 
األوملبية والباراملبية السعودية السويسري جياين إنفانتيو رئيس االتحاد 
موقع  عىل  الرياضة  وزارة  حساب  ونشر  »فيفا«.  القدم  لكرة  الدويل 
إنفانتينو،  مستقبال  الرياضة  لوزري   

ً
صورا »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 

كما أظهرت صورة نشرها حساب االتحاد السعودي لكرة القدم صورة 
لياسر املسحل رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي إىل جانب نظيره 
االتحاد  رئيس  بها  قام  زيارة  آخر  وتعود  القدم.  لكرة  الدويل  لالتحاد 
الدويل لكرة القدم »فيفا » إىل السعودية يف يناري 2021 وحينها قام 

بزيارة إىل مقر االتحاد السعودي لكرة القدم.

واملدن  للحكومة   27 املؤتمر  أعلن 
التعاون  مجلس  دول  يف  الذكية 
الخلييج فوز وزارة الرياضة السعودية 
بجائزة التواصل اإلعاليم يف الجهات 

الحكومية.

الرياضة السعودية  وحصدت وزارة 
وزارات  عدة  مع  منافسة  بعد  الجائزة 
دول  مستوى  عىل  حكومية  وجهات 

مجلس التعاون الخلييج.

اختتام  مع  بالتزامن  ذلك  جاء 
أعمال املؤتمر الذي ُعقد يف مدينة ديب 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث 

وزارة  الرياضة  تتوج بجائزة  التواصل اإلعاليم الحكويم

هواها خلييج

دائرة القرار
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القايض يستقبل 
سفير السودان

 معايل نائب وزري الرياضة األستاذ 
بمقر  مكتبه  يف  يلتقي  القايض  بدر 
جمهورية  بسفير  بالرياض،  الوزارة 
بشير  عادل  اململكة  لدى  السودان 
مساعد  معايل  بحضور  بشير،  حسن 
الوزري األستاذ عبداإلله الدالك وعدٍد 

من منسويب الوزارة

مدري  السويلم  أحمد  األستاذ  تسلم 
الجائزة  الرياضة  بوزارة  اإلعالم  عام 
املهندس  الشيخ  السمو  صاحب  من 
رئيس  القاسمي  سلطان  بن  سالم 
املجلس  عضو  املدين،  الطيران  دائرة 

التنفيذي برأس الخيمة.

السعودية  الرياضة  وزارة  ونالت 
معهد  ملعايير  استنادا  الجائزة  هذه 
جائزة الشرق األوسط للتميز الحكويم، 
والتفاعل  اإلعالمية،  التغطيات  نظير 
االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 
الرياضية  واملناسبات  الفعاليات  وإبراز 
اليت أقيمت عىل أرض اململكة العربية 
السعودية، إضافة لتغطية الفعاليات 
الرياضية املتنوعة، واملؤتمرات الكبرى؛ 
كافة  رواد  إىل  الرسالة  إليصال   

ً
سعيا

إىل  والوصول  االجتماعية،  الشبكات 
اململكة،  وخارج  داخل  الفئات  جميع 
نقل  يف  اإلعاليم  دورها  جانب  إىل 
اللغات  بمختلف  الرياضية  األحداث 

للعالم كافة.

رؤية  ضمن  الجائزة  هذه  وتقدم 
للتميز،  األوسط  الشرق  جائزة  معهد 
اليت تهدف إىل صياغة قواعد جديدة 
وتسليط  الذكية،  املؤسسية  للتنافسية 
اليت  اإلنجازات  أفضل  عىل  الضوء 

تدعم رؤية املنطقة

األستاذة  واالستثمار  االستراتييج  للتخطيط  الوزارة  التقت وكيل 
أضواء العريفي، بمفوضة التجارة واالستثمار للشرق األوسط وشمال 
إفريقيا السيدة دونا مايس، بمقر الوزارة يف الرياض، حيث جرى خالل 
الريايض  املجالين  يف  الجانبين  بين  املشترك  التعاون  بحث  اللقاء 

واالستثماري.

أضواء تلتقي مايس

املسعد يف االجتماع الوزاري

وكيل  املسعد  عبدالعزيز  األستاذ  مثل  الرياضة  وزري  سمو  عن   
ً
نيابة

الـ17  الوزاري  االجتماع  يف  اململكة  والشباب  الرياضة  لشؤون  الوزارة 
املنشطات،  ملكافحة  وأوقيانوسيا  آسيا  قاريت  يف  الحكومات  ملمثيل 

والذي أقيم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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االجتماع  اململكة  من  وفد  ترأس 
بين  املشترك  العمل  لفريق  السادس 
دول مجلس التعاون واململكة املغربية، 
استضافته  الذي  الشبايب  املجال  يف 
والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة 
الرباط،  العاصمة  املغربية يف  باململكة 
إطار  يف  وذلك  ويمين   مدار  عىل 
بين  االستراتيجية  والشراكة  الحوار 

مجلس التعاون واململكة املغربية.

وجرى خالل االجتماع الذي ترأسه 
الرياضة،  وزارة  ممثل  السويلم  محمد 
املهمة،  املوضوعات  من  عدٍد  مناقشة 
البيان  عن  صدر  ما  رأسها  وعىل 
دورته  يف  األعىل  للمجلِس  الختايم 
العاصمة  يف  أقيمت  اليت  الـ)42(، 

وتفعيل  تسريع  إىل   
ً
إضافة الرياض، 

العمل املشترك بين الجانبين، والعمل 
لتنفيذ  املناسبة  اآلليات  وضع  عىل 

برامج عملية واضحة يف هذا املجال.

الذي  االجتماع  أعضاء  واعتمد 
عدًدا  باملغرب،  الرباط  مدينة  يف  أقيم 
الشبابية  واألنشطة  البرامج  من 

اللجنة  رئيس  نائب  سمو  دشن 
الباراملبية السعودية  األمير  ـ  األوملبية 
واملوقع  الهوّية  جلوي  بن  فهد 

الثقافة  باتحاد  الخاص  اإللكتروين 
الخطة  عىل  لع 

ّ
اط كما   ، الرياضية 

االستراتيجية املعتمدة لالتحاد، وذلك 

بحضور رئيس االتحاد الدكتور سليمان 
الجلعود وذكط بمجمع األمير فيصل 

بن فهد األومليب بالرياض

 تدشين  موقع وهوية اتحاد الثقافة الرياضية

مارك  السيد  اململكة  لدى  أستراليا  دولة  سفير  زار 
دونوفان، مقر الوزارة بالرياض، حيث التقي وكيل الوزارة 
أضواء  األستاذة  واالستثمار  االستراتييج  للتخطيط 
املواضيع  من  عدٍد  مناقشة  الزيارة  خالل  وتم   العريفي، 
املشتركة اليت تتعلق باملجال الريايض ، والتعاون الريايض 

بين البلدين .

اململكة تترأس وفد العمل املشترك

العريفي تلتقي سفير أستراليا

دائرة القرار
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املشتركة، واليت سيتم تنظيمها من 
 
ً
إضافة 2022م،  لعام  الجانبين  كال 

االهتمام  ذات  املوضوعات  إىل 
املشترك يف الشأن الشبايب

تم  االجتماع،  هامش  وعىل 
تنظيم زيارة ميدانية للمعهد املليك؛ 
من  الشباب  أطِر  تكوين  إىل  سعًيا 
اإلمكانيات  عىل  االطالع  خالل 
عىل  والعمل  املعهد،  لدى  املتوفرة 
تفعيل  خالل  من  منها  االستفادِة 

دبلوم التنشيط الشبايب..

واللجنة  الرياضة  وزارة  وقعت 
األوملبية والباراملبية السعودية، اتفاقية 
الوطين،  الحرس  وزارة  مع  تعاون 
بهدف تعزيز التعاون والعمل املشترك 
 إىل وضع 

ً
بين األطراف الثالثة، إضافة

خطط وبرامج رياضية مشتركة تساهم 
يف تحقيق نتائج مشرفة عىل الصعيـد 
واستثمار  والدويل،  واإلقليمي  املحيل 
وزاريت  منسويب  وقدرات  خدمات 
واللجنة  الوطين  والحرس  الرياضة 
السعودية. وجرت  والباراملبية  األوملبية 
ملقر  الرئيس  املبنى  التوقيع يف  مراسم 

وزارة الحرس الوطين بمدينة الرياض؛ 
عبدالعزيز  الرياضة  وزارة  مثل   

ُ
حيث

الرياضة  لشؤون  الوزارة  وكيل  املسعد 
األوملبية  اللجنة  ل 

ّ
ومث والشباب، 

العزيز  عبد  السعودية  والباراملبية 
للجنة  التنفيذي  الرئيس  العنزي 
فيما  السعودية،  والباراملبية  األوملبية 
الحرس  جانب  من  االتفاقية  وقع 
الوطين وكيل الوزارة عبدالعزيز املهنا.

تطوري  التعاون:  اتفاقية  وتتضمن 
الالعبين املميزين بما يتوافق مع برامج 

اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية، 
رياضية  برامج  وضع  يف  واملساهمة 
للمشاركين واملرابطين يف الحدود من 
منسويب وزارة الحرس الوطين، إضافة 
املجال  يف  تدريبية  دورات  عقد  إىل 
الريايض،  والطب  واإلداري  الريايض 
يف  الحكام  وترفيع  لصقل  ودورات 
والخارجية  الداخلية  املشاركات  جميع 
الرياضة  وزارة  خطط  مع  يتوافق  بما 
واللجنة األوملبية والباراملبية السعودية.

مذكرة تفاهم ثالثية 

العريفي تلتقي سفير أستراليا
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دشن وزري الرياضة األمير عبدالعزيز 
ووزريالتعليم  الفيصل،  تريك  بن 
الشيخ،  آل  محمد  بن  حمد  الدكتور 

املدارس  دوري  من  الثالثة  النسخة 
لأللعاب  األوىل  والنسخة  القدم  لكرة 
حفل  يف  والبنات،  للبنين  املختلفة 

أقيم يف 23 مارس املايض بمقر وزارة 
التعليم يف مدينة الرياض.

*نائب رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية األمير فهد بن جلوي بن مساعد

*نائب وزري التعليم للجامعات والبحث واالبتكار الدكتور محمد بن أحمد السدريي

*مساعد وزري التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد.

* عدد من مسؤويل وزاريت الرياضة والتعليم واالتحادات الرياضية.

صناعة جيل جديد
تدشين النسخة الثالثة من دوري املدارس 

حضور الحفل :

دائرة القرار
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  الفيصل : تعاون متجدد ومثمر

»الدعم  أن  الفيصل  تريك  بن  عبدالعزيز  األمير  أكد 
خادم  مقام  من  الرياضة  قطاع  به  يحظى  الذي  السيخ 
الرياضة من  وزارة  مّكن  الشريفين، وويل عهده،  الحرمين 
ضمنها  ومن  متنوعة،  رياضية  ومبادرات  مشاريع  إطالق 
مشروع دوري املدارس بالتعاون املثمر مع وزارة التعليم«، 
 مع وزارة التعليم يف مشروع 

ً
: »اليوم نميض مجددا

ً
مضيفا

دوري املدارس ليسهم يف تنمية وتطوري املواهب الرياضية 
يف مدارس التعليم العام، فبعد النجاح السابق للدوري يف 
رياضة كرة القدم تم إضافة ألعاب رياضية متنوعة للبنين 
وللبنات ستثري من منافسات الدوري وستسهم يف تنمية 

املواهب املدرسية«.

بن  حمد  للدكتور  وتقدريه  شكره  الرياضة  وزري  وقدم 
هذا  عىل  التعليم  وزري  »نشكر  قائاًل:  الشيخ،  آل  محمد 
إىل  ونتطلع  الوزارتين،  بين  واملثمر  املتجدد  التعاون 

نجاحات واسعة يحققها دوري املدارس«.

آل الشيخ : نسىع لبناء مجتمع صيح
»سعدنا  الشيخ:  آل  حمد  الدكتور  التعليم  وزري  قال 
يف  ليستمر  العام  لهذا  املدارس  دوري  بتدشين  اليوم 
تحقيق أهدافه، ونحن يف وزارة التعليم نسعد بالتعاون 
جوانب  ويف  املشروع  هذا  يف  الرياضة  وزارة  مع  القائم 
سيسهم  املدارس  »دوري   :

ً
مضيفا والتطوري«،  التدريب 

يف بناء مجتمع صيح ريايض حيوي، فالرياضة املدرسية 
، والرياضة أصبحت نمط حياة، وقد 

ً
تشهد تفاعاًل مستمرا

ألهميته،  الريايض  النشاط  تطوري  الوزارة عىل  يف  عملنا 
ولدينا كفاءة عالية يف مجال التربية الرياضية«.

املشاركون :

47 إدارة تعليم عىل مستوى اململكة
426 ألف طالب وطالبة 

ً
42534 فريقا

)لألعمار من 12 إىل 18 سنة(

االبتدايئ - املتوسط - الثانوي 

األلعاب املشاركة :
 - اليد   كرة  الطائرة-  الكرة   - السلة  *كرة 

الجودو - التايكوندو  - الجوجيتسو

طريقة املنافسة :
املناطق  تصفيات  مرحلة  إىل  فرق  تتأهل   

)ألعمار من تحت 15 سنة إىل تحت 18 سنة(

اليت  للنخبة  السعودية  بطولة  مرحلة  تليها   
لهذا  املدارس  دوري  موسم  نهاية  يف  ستقام 

العام.
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متابعات الجيل

الفيصل  تريك  بن  عبدالعزيز  األمير  املليك  السمو  صاحب  قال 
»إننا  السعودية:  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزري 
من  كبير  باهتماٍم   - الحمد  وهلل   – نحظى  الريايض  القطاع  يف 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفين  الحرمين  خادم 
ومتابعة من سمو سيدي ويل  واهتمام  -، ودعم  - حفظه اهلل 
إيجابية  الذي انعكس بصورٍة  أيده اهلل -، األمر  عهده األمين - 
عىل الرياضة، وأسهم يف زيادة املمارسين لها، إىل جانب استضافة 
 إىل 

ً
بطوالٍت عاملية كبرى، وتحقيق منجزات غير مسبوقة، إضافة

السيع الدائم نحو تحقيق أهداف رؤية اململكة 2030 واملساهمة 
يف زيادة الناتج املحيل«.

الرياض  ماراثون  سباق  إقامة  اليوم  »شهدنا  سموه:  وأضاف 
مشارك   10,000 من  أكثر  فيه  شارك  حيث  الثانية،  نسخته  يف 
امتداد  وهو  اململكة،  وخارج  داخل  من  املجتمع  فئات  من جميع 
تسعد  اليت  املختلفة  الرياضية  والفعاليات  السباقات  لسلسلة من 
الرياضة،  ثقافة  نشر  إىل  من خاللها  ونتطلع  باحتضانها،  اململكة 

وزيادة نسبة املمارسين لها يف بالدنا الغالية«.

سمو وزري الرياضة 

نتطلع إىل نشر ثقافة 
الرياضة وزيادة نسبة 

املمارسين
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متابعات الجيل

األمير  املليك  السمو  صاحب  قام 
رئيس  طالل،  بن  الوليد  بن  خالد 
للجميع،  للرياضة  السعودي  االتحاد 
لسباقات  البداية  شارة  بإطالق 
املاراثون الذي تواجد أيضا يف املقدمة 
املشاركين  مع  الجري  يف  بمشاركته 
وصرح  كيلومترات،   4 سباق  ضمن 
الباهر  بالنجاح  سعداء  »نحن  قائال: 
هذا  الرياض  ماراثون  حققه  الذي 
حماس  أواًل  يعكس  الذي  العام، 
والفعاليات  األنشطة  حول  املجتمع 
حيث  أنواعها،  وباختالف  الرياضية 
يف  مهمة  خطوة  اليوم  فعالية  تمثل 

وريايض،  صيح  مجتمع  لبناء  رحلتنا 
من خالل إلهام أفراد املجتمع العتماد 
من  يتجزأ  ال  كجزء  الرياضية  التمارين 

حياتهم اليومية.

وامتنانه  تقدريه  عن  سموه  وعبر 
الحدث  هذا  يف  شارك  من  لكل 
بصمة  وضع  إىل  متطلعا  التارييخ، 
الرياض  مدينة  نجاح  حول  عاملية 
من  النوع  هذا  إقامة  يف  واململكة 
السباقات الدولية وإىل تفعيل العديد 
الرياضية  والفعاليات  املبادرات  من 
األعمار  جميع  من  الجميع  لتشجيع 
الجنسين  الجسدية من كال  والقدرات 

عىل ممارسة النشاط البدين بانتظام.

للرياضة  السعودي  االتحاد  ل 
ّ
ويمث

املسؤولة عن  الرئيسية  الجهة  للجميع 
تطوري الرياضات املجتمعية يف اململكة، 
مجتمع  بناء  إىل  االتحاد  يسىع  كما 
صيح ريايض، من خالل إلهام جميع 
 ،

ً
بدنيا نشطين  ليكونوا  املجتمع  أفراد 

برنامج  مستهدفات  مع  يتماشى  بما 
اململكة  رؤية  برامج  الحياة أحد  جودة 
زيادة نسبة  املتمثل يف  وأبرزها   2030
ممارسة النشاط البدين إىل %40 من 

سكان اململكة بحلول عام 2030.

دشن السباق وركض مع املشاركين

األمير خالد بن الوليد :

 وضعنا بصمة عاملية يف إقامة هذا النوع 
من السباقات الدولية

3-2022 new size .indd   303-2022 new size .indd   30 4/3/2022   11:26:06 PM4/3/2022   11:26:06 PM



31 العدد 718 - شعبان  1443 هـ مارس  2022 م

هواوي شريك  الوقت
الرياض  ماراثون  يف  مشاركتها  عن  هواوي   شركة  كشفت  
2022 بصفة الشريك الرسمي للوقت ، يف خطوة تؤكد التزامها 

بتعزيز صحة ُسكان اململكة العربية السعودية وجودة حياتهم.

وشارك بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي ألعمال املستهلكين 
يف الشرق األوسط وأفريقيا، يف الفعالية لدعم جميع األشخاص 

الذين اختاروا أسلوب الحياة القائم عىل تعزيز اللياقة البدنية.

للغاية  فخورون  »نحن  نينغ:  قال  املوضوع،  هذا  عىل   
ً
وتعليقا

 ،2022 الرياض  ماراثون  يف  للوقت   
ً
رسميا  

ً
شريكا اختيارنا  حيال 

ونؤكد انسجام رؤيتنا مع االتحاد السعودي للرياضة للجميع للترويج 
لألنشطة الرياضية وأنماط الحياة الصحية داخل اململكة.
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متابعات الجيل

التعاونية  تساهم بـ »التوعية« 
للتأمين  التعاونية  شركة  ساهمت 
يف رعاية ودعم ماراثون الرياض 2022، 
الذي نظمه االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع، بدعم مباشر من وزارة الرياضة، 
انطلق  والذي  الحياة،  جودة  وبرنامج 
صباح 5 مارس، من جامعة امللك سعود 

يف الرياض.

فقد شارك فريق التعاونية فيتاليت 
 ،2022 الرياض  ماراثون  سباقات  يف 
بقيادة الدكتور عثمان القصيب، الرئيس 
الصيح  التأمين  لقطاع  التنفيذي 
موظفي  من  ومجموعة  والتكافل 
من  عدد  برعاية  قامت  كما  الشركة. 
من  فيتاليت  التعاونية  برنامج  أعضاء 
البالتينية  الفئة  يف  الشركة  عمالء 
اليت  لجهودهم  تقدرًيا  والذهبية، 
ألعىل  ووصولهم  البرنامج  يف  حققوها 
عىل  لهم  وتشجيًعا  الصحية  املؤشرات 
الصيح  الحياة  نمط  اتباعهم  مواصلة 

السليم.

ويف ويم الفعالية، شاركت التعاونية 
يف نشر الوعي بأهمية الرياضة وممارسة 
التعاونية  جناح  عبر  الصحية  األنشطة 

من  كبير  عدد  زاره  الذي  فيتاليت 
املشاركين يف فعاليات ماراثون الرياض، 
وتفاعلوا مع األنشطة البدنية والنصائح 

اليت قدمها فريق التعاونية فيتاليت.

داخلية  توعية  حملة  نظمت  كما 
التواصل  وسائل  يف  حساباتها  وعىل 
االجتماعي وموقعها اإللكتروين ركزت 
فيه عىل الدوافع واملنافع اليت يحققها 
 
ً
خاصة العدو  سباقات  يف  املشاركون 
واليت  الطويلة  املسافات  سباقات 
وذهنية  وبدنية  صحية  منافع  تشمل 

ونفسية واجتماعية.

هذه  يف  املشاركة  عىل  تعليقه  ويف 
عثمان  الدكتور  قال  العاملية،  الفعالية 
السعودي  االتحاد  »نهنئ  القصيب: 
للرياضة للجميع عىل النجاح املميز الذي 
جذب  والذي  الرياض،  ماراثون  حققه 
كافة  من  املشاركين  من  كبيًرا  عدًدا 
رائعة  تنافسية  منظومة  يف  الفئات 
ا عىل صحة الجميع«. تركت أثًرا إيجابيًّ
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يرا
ام

ك
 ال

ث
دي

ح
شارك املدري الفين للمنتخب السعودي األول لكرة القدم »الفرنيس« إرييف رينارد، ضمن املتسابقين 
يف ماراثون الرياض 2022، الذي نظمه االتحاد السعودي للرياضة للجميع، بدعٍم مباشٍر من وزارة 
اململكة 2030، بمشاركة محلية وعاملية  رؤية  لتحقيق مستهدفات  الحياة،  الرياضة، وبرنامج جودة 

الستكشاف معالم العاصمة.

املجتمع  خدمة  يف  الريايض  دور  أهمية  حول  واضحة  برسالة   بعثت  الفرنيس  الفين  املدري  مشاركة 
كافة  من  تعمم  أن  يجب  رسالة  ويه  عام.  بشكل  املجتمع  وألفراد  للريايض  الصحية  الحالة  وتحسين   ،
وسائل  ومشاهير  واإلعالميين  والدراميين   الفنانين  من  ولرموزه  الرياضات  كافة  يف  البارزين  الرياضيين 

التواصل االجتماع من الجنسين . 

رسالة رينارد
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الفروسية

لنادي  التنفيذي  الرئيس  تسلم 
هيئة  عام  أمين  الخيل،  سباقات 
بن  مروان  املهندس  الفروسية 
النادي  مقر  يف  العليان،  عبدالرحمن 
موسوعة  وشهادة  جائزة  بالرياض، 
غينيس لألرقام القياسية كأغىل شوط 

لسباقات الخيل يف العالم.

املحكم  والجائزة  الشهادة  وقدم 
لألرقام  غينيس  موسوعة  يف  الرسمي 

القياسية أحمد بوجيري، خالل مراسم 
ميدان  مضمار  منصة  عىل  التسليم 

امللك عبدالعزيز لسباقات الخيل.

 2022 السعودية  كأس  وتمكن 
كأغىل  القياسية  األرقام  تحطيم  من 
شوط لسباق الخيل يف العالم، بجائزة 
مالية مقدارها 20 مليون دوالر، ويه 
كأس  لسباق  اإلجمالية  القيمة  ضمن 
مليون   35.1 تبلغ  واليت  السعودية 

دوالر كأغىل جوائز سباقات الخيل يف 
العالم.

القياسية  لألرقام  غينيس  أن  يذكر 
تعد السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل 
بوجود  العاملية  القياسية  األرقام 
املعتمدين  املحكمين  من  مجموعة 
العالم  أنحاء  جميع  يجوبون  الذين 

لتوثيق األرقام القياسية العاملية.

كأس السعودية يف موسوعة غينيس
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العليان : نقطف ثمار 
الدعم السيخ

املتوالية  باإلنجازات  سعادته  عن  العليان  مروان  املهندس  عبر 
للنادي، وقال عىل هامش مراسم تسليم الجائزة: »لوال توفيق اهلل 
ثم الدعم املتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ويل عهده األمين، لم يكن لتتحقق هذه 

اإلنجازات للفروسية السعودية اليت تحسب باسم الوطن.

الشكر  خالص  نقدم  النادي،  يف  وزماليئ  »باسمي  قائاًل:  وتابع 
الذي  واملتواصل  السيخ  الدعم  عىل  الرشيدة  لقيادتنا  والعرفان 
تحت  النادي  يف  يعملون  أنهم   

ً
مؤكدا الفروسية«.  رياضة  تجده 

قيادة وتوجيهات صاحب السمو املليك األمير بندر بن خالد الفيصل 
الخيل،  سباقات  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  الفروسية،  هيئة  رئيس 
والزلنا نطمح للمزيد بتوجيهات سموه أنا وبقية زماليئ يف النادي 
الذين أقدم لهم التهنئة عىل هذه الجائزة وأشكرهم عىل جهودهم 

يف النجاحات اليت يحققها النادي.

موسوعة  يف  الرسمي  املحكم  قال 
غينيس لألرقام القياسية أحمد بوجيري 
الجائزة  تسليم  مراسم  أثناء  كلمته  يف 
لرئيس نادي سباقات الخيل: »بالنيابة 
القياسية،  عن موسوعة غينيس لألرقام 
السعودية  كأس  أن  أعلن  أن  يسعدين 
القيايس  الرقم  صاحب  هو   2022

لألرقام  غينيس  موسوعة  يف  الجديد 
العالم«.  يف  شوط  كأغىل  القياسية 
وأشار إىل أن أكبر جائزة مالية للسباق 
الفردي بقيمة 20 مليون دوالر )15.22 
مليون جنيه إسترليني(، كانت يف كأس 
السعودية، الذي ُنظم يف مضمار امللك 
فبراري   26 يف  الرياض،  يف  العزيز،  عبد 

السعودية  شوط  جائزة   
ً
واصفا  ،2022

 
ً
الخيل، الفتا عالم سباقات  باملذهلة يف 

يف  اآلن  مسجل  الرقم  أن  إىل  االنتباه 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية باسم 
كان  أن  بعد   2022 السعودية  كأس 
الرقم مسجاًل باسم كأس ديب العاملي 

بجائزة بلغت 10 ماليين دوالر.

بوجيري : الجائزة  مذهلة
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الفروسية

الطالب  الحازيم  فيصل  توج 
والتكنولوجيا  األعمال  جامعة  يف 
نجوم  الثالث  سباق  يف  األول  باملركز 
لقفز  الدولية  الفروسية  بطولة  ضمن 
عىل  فعالياتها،  جرت  اليت  الحواجز 

يف  الخيل  سباقات  نادي  مضمار 
الجنادرية.

الحازيم  فوز  وجاء 
قسم  يف  يدرس  الذي 
صهوة  عىل  التسويق 
بعد  »باسم«  الجواد 
بين  مثيرة  منافسة 

الجامعات  أبطال 
السعودية.

أهمية  السباق  واكتسب 
بطوالت  ثاين  يعد  حيث  كبيرة، 

اليت  الحواجز،  لقفز  الرياض  جوالت 
للفروسية  السعودي  االتحاد  ينظمها 
مشاركة  شهد  والذي  الجنادرية،  يف 

فارس   100 من  أكثر 
وفارسة من نخبة الفرسان 

من داخل وخارج السعودية.

الجولة  خالل  التنافس  وجرى 

وأضاف  شوط،   16 عىل  الحالية 
بإضافة  للفروسية  السعودي  االتحاد 
عدد  ألكثر  الفرصة  ملنح  واحدة  نجمة 

من الفرسان للمشاركة.

هناك مخطط جديد إلسطبالت الخيل بالجنادرية 

الحازيم بطاًل لسباق الـ3 نجوم

بندر الفيصل :

قال رئيس الهيئة العليا للفروسية 
ا 

ً
األمير بندر الفيصل، إن هناك مخطط

الخيل  بإسطبالت  يتعلق  جديًدا 
سنوات،  يستغرق  سوف  بالجنادرية 
ُنقلت مسؤوليتها  الجنادرية  أن  مبيًنا 
تصرف  تحت  تعد  ولم  أخرى  لجهات 

نادي سباقات الخيل.

ميادين  أن  بندر  األمير  وأوضح 
نادي  مسؤولية  خارج  تقع  املناطق 
كل  أن  إىل  الفًتا  الخيل،  سباقات 
يدري  مستقل  إدارة  مجلس  له  ميدان 

الفعاليات واألنشطة.

برنامًجا عىل  ولفت إىل أن هناك 
بكأس  يتعلق  فيما  مستوى  أعىل 
العريب،  الحصان  لجمال  السعودية 
القدرة  سباقات  أن  إىل  منوًها 

والتحمل ُيعد لها برنامج شيق وضعته 
وزارة الرياضة.

ورًدا عىل الشكاوى من تأخير صرف 
الجوائز، بّين رئيس هيئة الفروسية أن 

املعامل تتأخر يف رد نتائج الفحوصات، 
وصول  بمجرد  الجوائز  تصرف  ولكن 
النتيجة، مبيًنا أن بعض الحاالت يكون 
هناك احتجاج ويحدث تأخير يف صرف 

الجوائز لحين البت فيها.
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تعجز العبارات أحيانا  عن حمل املعاين
سيما عندما تركض  املزايا يف اإلتجاه 

نفسه .

األمير خالد بن الوليد بن طالل .. 
مجموعة إنسان .. 

إختار ملسيرته الشابة  أن تتلون بكل 
ألوان 

الحياة ..
 فمىض يف النجاح ال يلوي عىل يشء .

عندما  تصبح األهداف واضحة ..
 والداخل مضاء بكل 

مصابيح الحياة ، فال موطئ قدم للتعثر .

رجل أعمال ولد يف رحم النجاح 
تشرب الصنعة من والده وأضاف عليها 

نفسا شابا 
جعله يتحمل كل تلك التقاطعات يف 

مهامه 

والتزاماته وواجباته دون أن يهتز فكره 
أو يتثاءب حماسه .

يصعب عىل كثيرين .. جدا 
أن يقتفوا أثره  ، فاألمير الشاب محمول 

عىل كتف املثابرة والتصميم ، واإلصرار
ونبل األهداف .. واملقاصد .

رييم ببصره يف كل االتجاهات فيرتد 
عليه

برؤى جديدة تخصه ,,,
ومن ثم تفيض لترفد وطنه 

بالكثير من املشاريع املتطورة اليت 
تواكب 

ضرورات الرؤية ومطلوباتها .

مشاغل األمير الشاب والذي بدأ مسيرته 
املهنية باكرا لم تمنعه من أن يكون 

حاضرا 
وجاهزا ألي تكليف وطين .

وعندما أنيطت به رئاسة االتحاد 
السعودي

للرياضة املجتمعية أجاب بنعم ..
ومىض  يف إتجاه السير كمن يخبر 

الطرقات 
سلفا .. 

فهو ريايض قديم وأصيل .. وداعم .
فلم يكن غريبا أن تطرح قيادته الثمار

باكرا .
وأن تأيت  برامج االتحاد  داعمة 

لتوجهات أن 
يصبح أبناء هذه البالد 

وحىت املقيمين بها
من املمارسين للرياضة  مع حلول 2030

فاألمير الشاب ريى أهمية  أن تصبح 
الرياضة 

ثقافة وطن .

ث
ثال

د 
بع

خالد بن الوليد ... مهنته النجاح
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متابعات الجيل

بحضور صاحب السمو املليك 
األمير تريك بن طالل بن عبدالعزيز 

أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوري 
املنطقة، افتتح صاحب السمو املليك 

األمير عبدالعزيز بن تريك الفيصل وزري 
الرياضة منشأة نادي أبها الريايض 

بمنطقة عسير.

وشهد حفل االفتتاح الذي حضره 
معايل مساعد وزري الرياضة عبداإلله 
بن سعد الدالك وعدد من مسؤويل 
الوزارة ومدريو القطاعات الحكومية 

واألندية الرياضية باملنطقة

الجدري بالذكر أن افتتاح منشأة 
نادي أبها يأيت ضمن خطط وزارة 

الرياضة، الهادفة إىل تطوري البنى 
التحتية يف األندية، وزيادة املنشآت 
الرياضية يف املناطق كافة؛ لتواكب 

تطلعات اململكة يف زيادة عدد 
مماريس الرياضة، ولتكون رافًدا لبناء 
أجيال مميزة، قادرة عىل املنافسة يف 

البطوالت العاملية كافة .

ْبَهى
َ
أبها ... بمنشأته الجديدة أ

يف حضور األميرين تريك بن طالل وعبدالعزيز بن تريك

شروع  :
امل

ــ تبلغ مساحته 52 ألف متر مربع .
ـ يحتوي عىل مبنى رئيس يتكون من طابقين .

ا لالعبين والحكام، وغرفة لياقة بدنية .
ً
ــ يضم غرف

ـ مكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات وعدًدا من املرافق األخرى.
 
ً
 وتشتمل املنشأة الجديدة  :   ملعب رئيس، يتضمن مدرجات بسعة 3326 متفرًجا بواقع 2530 مقعدا
 ملدرجات الدرجة الثانية  ــ ملعب آخر ــ  

ً
ملدرجات الدرجة األوىل ومنطقة كبار الشخصيات، و796 مقعدا

  ــ  صالة سباحة تتسع مدرجاتها 
ً
رديف صالة رياضية متعددة االستخدامات، بمدرجات تتسع لـ250 متفرجا

لـ204 متفرجين  ــ ملعبان خارجيان لأللعاب املختلفة بمساحة إجمالية 1600 متر مربع .

.
ٍّ

ــ مسجد يتسع لـ300 مصل
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رفع صاحب السمو املليك 
األمير عبدالعزيز بن تريك 

الفيصل باسمه ونيابة عن 
رياضيي الوطن كافة، خالص 

الشكر والتقدري واالمتنان 
لخادم الحرمين الشريفين 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود، ولصاحب السمو 
املليك األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزري 
الدفاع -حفظهما اهلل- عىل 

الدعم غير املحدود واملستمر 
للقطاع الريايض.

وقال سموه : »الدعم 
الكبير واملستمر من قبل 
قيادتنا الرشيدة -أيدها 

اهلل- أسفر عن تدشين عدد 
من املنشآت الرياضية، ومنها 

منشأة نادي أبها، إضافة إىل 
تطوري عدد من املدن واملنشآت 

 
ً
األخرى، اليت ستكون رافدا

-بإذن اهلل- الحتضان 
املواهب وصقلها، وتحقيق 

أهداف رؤية اململكة 2030 
بزيادة مماريس الرياضة، 

إضافة إىل أن منطقة عسير 

تعد رائدة يف تصدري املواهب 
يف األلعاب كافة، فضاًل عن 

كونها أرًضا مميزة الستضافة 
معسكرات املنتخبات الوطنية 
واألندية يف مختلف األلعاب«.

وأضاف سمو األمير 
عبدالعزيز الفيصل: »كل 

 لسمو 
ً
الشكر والتقدري أيضا

أمير منطقة عسير ولجميع 
الزمالء يف القطاعات 

الحكومية يف املنطقة، 
عىل تعاونهم الذي أثمر 
عن اكتمال هذه املنشأة، 

 أن ُيستفاد من جميع 
ً
متطلعا

مرافقها، وأن ُتتاح لجميع 
الرياضيين بما تتضمنه من 
تجهيزات ومعدات حديثة، 

وثقيت بأن مجلس إدارة نادي 
أبها ومنسوبيه سيعملون 
عىل استثمار هذه املنشأة 

بالشكل املطلوب، بما يحقق 
التطور املنشود يف مختلف 

األلعاب، ونحو مزيد من التميز 
والنجاح وتحقيق املنجزات 

لهذا الوطن الغايل بمشيئة 
اهلل تعاىل

الفيصل :
املنشأة إضافة للقطاع الريايض 

3-2022 new size .indd   393-2022 new size .indd   39 4/3/2022   11:26:15 PM4/3/2022   11:26:15 PM



العدد 718 - شعبان  1443 هـ مارس  2022 م40

متابعات الجيل

MAN OF THE YEAR

2021

السويلم تسلم الجائزة نيابة عنه

إبن حثلين شخصية العام للرياضة العربية

ْبَهى
َ
أبها ... بمنشأته الجديدة أ
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م االتحـــاد العـــرىب للثقافـــة 
ّ
ســـل

ـــان   ـــة عّم ـــة يف العاصمـــة األردنّي الرياضي
فهـــد بـــن فـــالح بـــن حثليـــن رئيـــس 
مجلـــس إدارة نـــادي اإلبـــل مؤســـس 
لإلبـــل  الدوليـــة  مـــة 

ّ
املنظ ورئيـــس 

ــة  للرياضـ لــــ 2021  ــام  العـ ــخصية  شـ
االتحـــاد  جوائـــز  ضمـــن  العربيـــة 

العـــرىب عـــن عـــام 2021.

ــس  ــة رئيـ ــال برعايـ ــاء االحتفـ وجـ
بشـــر  الدكتـــور  األردين  الـــوزراء 
الجمعيـــة  وتنظيـــم  الخصاونـــة، 
ـــراف  ـــة، وإش ـــة الرياضي ـــة للثقاف األردني
ــة. ــة الرياضيـ ــرىب للثقافـ ــاد العـ االتحـ

ـــور  ـــة الدكت ـــزة بالنياب م الجائ
ّ
ـــل وتس

رئيـــس  وتقـــّدم  الســـويلم  مبـــارك 
ــكر  ــل بالشـ ــادي اإلبـ ــس إدارة نـ مجلـ
األردين  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 

ورئيـــس االتحـــاد العـــريب والعامليـــن 
ـــام  ـــخصية الع ـــم بش ـــىل التكري ـــه ع في
مـــن   2021 عـــام  عـــن  الرياضيـــة 
ــة  ــة الرياضيـ ــريب للثقافـ ــاد العـ االتحـ
لقـــاء الجهـــود يف قطـــاع ومـــوروث 

ــل. اإلبـ

وكان االتحـــاد العـــرىب للثقافـــة 
ـــن  ـــماء الفائزي ـــن أس ـــد أعل ـــة ق الرياضي
 ،2021 للعـــام  الســـنوية  بجوائـــزه 
ــذى  ــي الـ ــر الصحفـ ــك ىف املؤتمـ وذلـ
أشـــرف  الدكتـــور  وحضـــره  رعـــاه 
والرياضـــة  الشـــباب  وزري  صبـــيح 
ــذي  ــب التنفيـ ــس املكتـ ــري ورئيـ املصـ
لـــوزراء الشـــباب والرياضـــة العـــرب، 
الـــوزارة  قيـــادات  مـــن  وعـــدد 
ــاليم  ــد اإلعـ ــث أكـ ــن، حيـ والصحفييـ
أشـــرف محمـــود، رئيـــس االتحـــاد، أن 
الجائـــزة تعبـــر عـــن الشـــكر والتقـــدري 

لـــكل مـــن يدعـــم مســـيرة الرياضـــة 
ويحمـــي  رايتهـــا  وريفـــع  العربيـــة 
تراثهـــا ويؤكـــد وحدتهـــا، فجائـــزة 
الثقافـــة الرياضيـــة العربيـــة ليســـت 
ـــس  ـــىت يتناف ـــز ال ـــن الجوائ ـــا م كغيره
ــا الكثيـــرون، وإنمـــا تمنـــح ملـــن  عليهـ
يختارهـــم مجلـــس أمنـــاء الجائـــزة 
ــة  ــة التنفيذيـ ــيحات اللجنـ ــق ترشـ وفـ

لالتحـــاد.

ــل  ــة لإلبـ ــة الدوليـ ــم املنظمـ وتضـ
ـــا  ـــس إدارته ـــها وريأس مجل ـــيت أّسس ال
فهـــد بـــن فـــالح بـــن حثليـــن 105 
ــدف  ــم، وتهـ ــارات العالـ ــن قـ دول مـ
إىل الحفـــاظ عـــىل التـــراث العـــرىب 
األصيـــل وخدمـــة وتطـــوري كل مـــا 

ــل. ــق باإلبـ يتعلـ
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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 .

صعيد   عىل  تم  ما  وبمتابعة  
لوقفنا  النسائية”  القدم  “كرة 
الذي  الهائل  التطور  حجم  عىل 
باململكة  النسائية  الرياضة  يف  حدث  

خالل هذه الفترة الوجيزة جدا .. 

يف النصف الثاين من عام 2020م، 
اعتمد مجلس إدارة االتحاد السعودي 
كرة  تطوري  “إدارة  إنشاء  القدم  لكرة 
عضو  إشراف  تحت  النسائية”  القدم 
العريفي”،  “أضواء  اإلدارة  مجلس 

وضع  اإلدارة  هذه  تتوىل  حيث 
إستراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوري 
رياضة كرة القدم النسائية سعًيا لزيادة 
نسبة املمارسة كأحد مستهدفات “رؤية 
 عن تعزيز ودعم 

ً
اململكة 2030”، فضال
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وتوعية  النسائية  القدم  كرة  ثقافة 
إىل  الرياضة،  هذه  بأهمية  املجتمع 
القارية  املنافسات  يف  املشاركة  جانب 

والدولية.

للمرأة  اإلداري  التواجد  أن  كما 
القدم  كرة  تطور  سرعة  عىل  سيساعد 
النسائية ومواكبة املرحلة الحالية اليت 
دعم  من  النسائية  الرياضة  تشهدها 

واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة.

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

القدم النسائية يف اململكة.

انطالق الدوري املجتميع

“االتحاد  أعلن  2020م،  فبراري  يف 

 - للجميع”  للرياضة  السعودي 
بالتعاون مع “إدارة تطوري كرة القدم 
لكرة  السعودي  االتحاد  يف  النسائية” 
قدم  كرة  دوري  أول  إطالق  القدم- 
املجتميع”  املستوى  “عىل  للسيدات 
يف  انطالقه  املقرر  من  وكان  باململكة، 
يتم  أن  قبل  نفسه  العام  من  مارس 

تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.

املجتميع”  “الدوري  وانطلق 
بمشاركة  2020م،  نوفمبر  يف  بالفعل 
24 فريقا، و600 العبة ينتمين ألغلب 
“فريق  به  وتوج  اململكة،  مناطق 
التحدي” بعد فوزه عىل “جدة إيجلز”.

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

السعودية.

تكريم طواقم التحكيم

يف ديسمبر 2020م، قامت “إدارة 
بتكريم  النسائية”  القدم  كرة  تطوري 
عدد من طواقم التحكيم النسائية من 
األردن ولبنان، والاليت شاركن يف إدارة 
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النسخة األوىل من “الدوري  مباريات 
املجتميع” لكرة القدم للسيدات، حيث 
النسائية  التحكيم  طواقم  شاركت 
معايشة  برنامج  تنفيذ  يف  كرمات 

ُ
امل

للحكام السعوديات الاليت شاركن يف 
دورة الحكام األوىل للمستجدات اليت 
أقامها االتحاد السعودي لكرة القدم 

يف سبتمبر 2020م.

إدارة  مدري  قدمت  جانبها،  ومن 
“ملياء  النسائية  القدم  كرة  تطوري 
وأطقم  تذكارية  دروًعا  بهيان” 
لطواقم  الجديد  الوطين  املنتخب 
لجهودهن،  تقدرًيا  النسائية  التحكيم 
اإلستراتيجية  إدارة  مدري  بحضور 
للجميع  للرياضة  السعودي  باالتحاد 

“سارة الجعويني”.

أقامت  التكريم،  هامش  وعىل 
إدارة تطوري كرة القدم النسائية جلسة 
يف  الفنية  الجوانب  أبرز  عن  نقاش 
الدوري النسايئ وُسبل تطوري التحكيم 

النسايئ يف اململكة.

املنتخب ووصول ستاب

يف أغسطس 2021م، أعلن االتحاد 
تعيين  عن  القدم  لكرة  السعودي 
فنية  مدرية  ستاب”  “مونيكا  األملانية 
القدم  لكرة  للسيدات  منتخب  ألول 
لإلشراف عىل تشكيله واختيار العباته، 
القدم  كرة  وتنمية  لتطوري  وكذلك 
النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة 
املدربة  أن  لسنوات، السيما  ومستدامة 
قرب،  عن  التعرف،  لها  سبق  األملانية 
اململكة،  يف  النسائية  القدم  كرة  عىل 
2020م  ديسمبر  يف  اطلعت  حيث 
الفرق  عىل   - تدريبية  دورة  خالل   -
انبهارها  وأبدت  السعودية،  النسائية 
يمارسن كرة  اللوايت  الفتيات  من عدد 

القدم.

مع  بالتعاون  “ستاب”-  وتقوم 
النسائية-  القدم  كرة  تطوري  إدارة 
منطقة  كل  يف  استكشافية  بجوالت 
املدارس  وزيارة  اململكة  مناطق  من 
العبات  الختيار  واألكاديميات، 
العبات  عن   

ً
فضال األول،  املنتخب 

املدربة  ستتوىل  كما  عاًما،   17 ملنتخب 
األملانية مسؤولية اإلشراف الفين عىل 
مراكز التدريب اإلقليمية، وذلك بحكم 
خبراتها، إذ ستكون مسؤولة عن تنفيذ 
املدربات  وتقييم  التدريبية  املناهج 

واختيارهن.

االجتماع مع ساموراي

عقد  عبر  التطوري  مسيرة  استمرت 
الفيدوي  )عبر  مهم  دويل  اجتماع 
2021م  سبتمبر   27 كونفرانس( ويم 
وكيل  العريفي،  أضواء  بحضور: 
اإلستراتييج  للتخطيط  الرياضة  وزارة 
عضو  بهّيان،  بن  وملياء  واالستثمار، 
السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس 
القدم  كرة  إدارة  ومدري  القدم  لكرة 
“فاطمة  السنغالية  مع  النسائية، 
ساموراي”، أمين عام االتحاد الدويل 

لكرة القدم )الفيفا(، حيث تم - خالل 
االجتماع - استعراض ما تم إنجازه يف 
النسائية بالسعودية خالل  كرة القدم 
املستقبلية  ط 

َ
والُخط املاضية،  الفترة 

اليت تسىع اإلدارة لتنفيذها.

بالعمل  “ساموراي”  وأشادت 
الحايل لإلدارة، كما شّددت عىل دعم 
السعودي  لالتحاد  املستمر  )الفيفا( 
القدم  بكرة  االرتقاء  يف  القدم  لكرة 
الدعم  سُبل  كل  وتقديم  النسائية، 
واإلداري  الفين  الصعيد  عىل  املمكنة 
اململكة. وقد  النسائية يف  القدم  لكرة 
شارك يف االجتماع، كل من: “ساراي 
باريمان”، من إدارة كرة القدم النسائية 
يف االتحاد الدويل لكرة القدم، وعالية 
لكرة  السعودي  املنتخب  الرشيد، مدري 

القدم للسيدات )صاالت(.

تقرير الشهر
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تدشين النسخة األوىل

نوفمبر  من  والعشرين  الثاين  يف 
السعودي  االتحاد  أعلن  الجاري، 
األوىل  النسخة  إطالق  القدم  لكرة 
يف  للسيدات  السعودي  الدوري  من 
خطوة تأيت ضمن الخطة الزمنية اليت 
دعم  برنامج  إطار  يف  االتحاد  وضعها 
كرة القدم النسائية منذ عام 2017م.

عىل  الدوري  هذا  انطلق  وقد 
املناطق  دوري  خالل  من  مرحلتين، 
يف مرحلته األوىل بمشاركة 16 فريقا. 
 3 يف  الدوري  هذا  مباريات  وستقام 
والدمام،  وجدة،  الرياض،  يه:  مدن 
منطقة  كل  من  فرق   6 بوجود 
تلعب  فرق(  أربعة  الدمام  )باستثناء 
فيما  دورين،  من  الدوري  بنظام  معا 
يتأهل أصحاب املراكز الثالثة األوىل يف 
الرياض وجدة، وصاحبا املركزين األول 
والثاين يف الدمام إىل بطولة اململكة 
عام  مطلع  إقامتها  املقررة  النهائية 

استاد  عىل  جدة  مدينة  يف  2022م 
مدينة امللك عبد اهلل الرياضية، واليت 
من  املغلوب  خروج  بنظام  ستقام 

مباراة واحدة.

شوط نسايئ مهرجان اإلبل

بالرياضة  االهتمام  يقتصر  ال 
القدم  كرة  عىل  بالطبع  النسائية 
األلعاب،  مختلف  يف  ولكن  فقط، 

اإلبل  “نادي  أعلنه  ما  مثاًل  ومنها 
نسائية  مشاركة  عن  السعودي” 
للمرة األوىل يف مهرجان اإلبل والذي 
أقيم  يف “الصياهد الجنوبية” شمال 
وهو   ، وفبراري  يناري  الرياض يف  شرقّي 
العالم  يف  نوعه  من  مهرجان  أكبر 
واملتخصص يف اإلبل وعالمات جمالها. 
مخصًصا  شوطا  املهرجان  شهد  حيث 

للنساء.

من  ألكثر  املهرجان  واستمر 
املالك  كبار  جمع  حيث  ويًما،  أربعين 
والدول  الخليج  ودول  السعودية  من 
ثقايف  وهو “مهرجان سنوي  العربية، 
يقام  وترفيهي”  وريايض  واقتصادي 
برعاية ملكية، ويهدف إىل تأصيل تراث 
السعودية  الثقافة  يف  وتعزيزه  اإلبل 
وجهة  وتوفير  واإلسالمية،  والعربية 
وترفيهية  ورياضية  وسياحية  ثقافية 

واقتصادية عن اإلبل وتراثها.
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يسىع فاضل ال نمر رئيس االتحاد السعودي لكرة اليد مع مجلس ادارته املنتخب يف االنتخابات 
األخيرة إىل وضع بصمة إضافية عىل اللعبة اليت تعد األوىل من جهة اإلنجازات بين كل 

رصيفاتها يف األلعاب الجماعية ، والثانية من حيث الجماهيرية بلغة األرقام اليت تكذب ..
ال نمر يمتيط صهوة العمل املؤسسايت لتحقيق أهداف االتحاد ، وتحقيق طموحاته وفق 

منظومة العمل الرياضية اليت تسترشد برؤية 2030من أجل الوصول لكل املستهدفات 
السعودية يف كافة منايح الحياة ..

يف هذا الحوار يتحدث ال نمر ملجلة الجيل عن برامج االتحاد خالل املرحلة القادمة ـ ومشاركات 
املنتخبات ، واملشاكل اليت تواجههم وآفاق الحلول لها .

اتحاد منتج ريفع رأية التحدي .. ورئيسه  يقدم كشف حساب مبكر
آل نمر لـ » الجيل » :

اليد اللعبة األوىل

باألرقام
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اتحاد منتج ريفع رأية التحدي .. ورئيسه  يقدم كشف حساب مبكر

يف ربع الفترة 
.. حققنا أكثر 
من %50 من 

أهدافنا

*بدايـــة كيـــف تقيمـــون عمـــل 
االتحـــاد الســـعودي لكـــرة اليـــد؟!

ـــا، حـــىت  ـــم عملن مـــن الصعـــب ان نقي
اآلن لـــم نكمـــل الــــ 11 شـــهر لكـــن أعتقـــد 
إيجابيـــة كبيـــرة  أمـــور  أننـــا حققنـــا 
وكثيـــرة وال يـــكاد يخلـــو أي عمـــل مـــن 
 إلصالحهـــا 

ً
األخطـــاء ونســـىع دائمـــا

وتطوريهـــا واالرتقـــاء باللعبـــة حســـب 
ـــيت رســـمناها  األهـــداف واالســـتراتيجية ال
والـــيت ســـتكون بعـــد توفيـــق اهلل قاعـــدة 

صلبـــة لكـــرة اليـــد الســـعودية. 

اآلن  حـــىت  حققتـــم  هـــل  لكـــن 
االهـــداف الـــيت اعلنتـــم عنهـــا عنـــد 

لالتحـــاد؟! اســـتالمكم 

 وكم نسبة ما تحقق ؟!

حققنـــا هدفـــا مهمـــا وهـــو التأهـــل 
لـــكأس العالـــم مـــن خـــالل املنتخـــب 
األهـــداف  مـــن  واحـــد  وهـــذا  األول، 
املهمـــة الـــيت ســـتمهد لتحقيـــق بقيـــة 
األهـــداف، اهدافنـــا كثيـــرة وبعضهـــا 
وضعـــت ملســـتقبل كـــرة اليـــد حيـــث ان 
أثرهـــا ســـيظهر بعـــد ســـنتين إىل ثـــالث 
واكتشـــاف  تطـــوري  كمثـــال  ســـنوات 
وتكويـــن  »التحكيـــم«  يف  املواهـــب 
منتخـــب منافـــس للســـيدات وغيرهـــا 
مـــن األهـــداف، أمـــا نســـبة مـــا تحقـــق 
ـــن 50%  ـــر م ـــا أكث ـــة حققن ـــدون مبالغ وب
ـــأيت يف مقدمتهـــا وضـــع  ـــا وي ـــن أهدافن م
النظـــام األســـايس بطريقـــة احترافيـــة ، 
ـــة  ـــح الداخلي ـــة اللوائ ـــع كاف ـــك وض وكذل
ــتراتيجية  ــة للعمـــل ، ووضـــع اسـ املنظمـ
العمـــل  منظومـــة  بتطـــوري  معنيـــة 
ــل  ــاع افضـ ــام واتبـ ــكل عـ ــة بشـ واللعبـ
ـــل يف  ـــة العم ـــة يف حوكم ـــر املطلوب املعايي

ــاد   .  ــة االتحـ ــة منظومـ كافـ

الطموحـــات  مـــايه   .. إجمـــاال 
الـــيت تعملـــون مـــن اجلهـــا؟!

طموحنـــا ان تكـــون اللعبـــة يف 
ــر  ــكل كبيـ ــة بشـ ــات منافسـ ــة الفئـ كافـ
ــاء قاعـــدة  ــة، وبنـ ــاب القاريـ عـــىل األلقـ
ـــن  ـــد م ـــرة الي ـــتقبل ك ـــة ملس ـــة وصلب متين
ـــا  ـــام به ـــنية واالهتم ـــات الس ـــالل الفئ خ

ــال  ــم وإدخـ ــتوى التحكيـ ــوري مسـ ، وتطـ
كافـــة التقنيـــات الـــيت مـــن شـــأنها ان 

ــة. ــي باللعبـ ترتقـ

نســـختين  اململكـــة  *اســـتضافة 
ـــف  ـــة.. كي ـــم لألندي ـــة العال ـــن بطول م

ــة؟! ــون التجربـ تقيمـ

 ومـــايه أبـــرز االيجابيـــات الـــيت 
خرجتـــم بهـــا؟!!

مـــن  اكتســـبنا  مميـــزة،  تجربـــة 
ـــاء  ـــم ،  وبن ـــة يف التنظي ـــا االحترافي خالله
ـــر  ـــكل مباش ـــة بش ـــل مرتبط ـــة عم منظوم
وتكويـــن   ، للعبـــة  الـــدويل  باالتحـــاد 
عالقـــات صديقـــه مـــع االتحـــاد الـــدويل 
ــاد  ــس االتحـ ــن رئيـ ــل مـ ــا جعـ ــو مـ وهـ
الـــدويل لكـــرة اليـــد الدكتـــور حســـن 
ـــر مـــن  مصطفـــى يتواجـــد يف اململكـــة أكث
4 مـــرات منـــذ ان تولينـــا مهـــام رئاســـة 

ــاد.  االتحـ

استضافات قادمة
ــن  ــد مـ ــاد اليـ ــدى اتحـ ــاذا لـ *مـ
مســـابقات عامليـــة تعملـــون عـــىل 

اســـتضافتها؟!!

حـــىت اآلن وحســـب مـــا هـــو 
ـــم  ـــة العال مخطـــط لـــه يه بطول

جلـــوب«  »ســـوبر  لألنديـــة 
2022 , وتـــم عـــرض بعـــض 
ــا  ــة علينـ ــوالت القاريـ البطـ
ونحـــن   ، الســـتضافتها 
بصـــدد دراســـة الفوائـــد 
الفنيـــة مـــن االســـتضافة. 
وللتذكيـــر نحـــن اســـتضفنا 

عامليـــة  بطولـــة  أكبـــر 
لألنديـــة ، وأكبـــر بطولـــة 

لألنديـــة  قاريـــة 
واملنتخبـــات خـــالل 
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فتـــرة قصيـــرة. 

مـــن  الســـعودي  املنتخـــب 
اآلســـيوية.  املنتخبـــات  أفضـــل 
العالـــم  كاس  لنهائيـــات  وبلوغـــه 
ــتطع  ــم يسـ ــه لـ ــك، اال انـ ــد ذلـ يؤكـ
تحقيـــق الطموحـــات عـــىل املســـتوى 

القـــاري؟!!

ــا كان يف  ــل ممـ ــكان أفضـ كان باإلمـ
ـــا األول  ـــرة، هدفن ـــة األخيـ ـــة القاري البطول
كان التأهـــل ثـــم البحـــث عـــن ميداليـــة 
آســـيوية، حققنـــا الهـــدف األول وكلفنـــا 
إصابـــة أكثـــر مـــن 4 العبيـــن باإلضافـــة 
املركـــز  ان  إال  أخـــرى  فنيـــة  لظـــروف 
 الســـيما ان 

ً
ــزا جـــدا ــر مميـ الثالـــث يعتبـ

 2015 العالـــم  وصيـــف  هـــو  البطـــل 
والوصيـــف يف اآلســـيوية هـــو ممثـــل 

ــو.  ــاد طوكيـ ــارة يف أوملبيـ القـ

*ال تـــزال كـــرة اليـــد بعيـــدة عـــن 
ــة  ــايه الخطـ ــة.. مـ ــة الجماهيريـ االنديـ
ــة  ــادة اللعبـ ــا إلعـ ــون عليهـ ــيت تعملـ الـ

ــة!! ــك االنديـ لتلـ

كـــرة اليـــد يه اللعبـــة الشـــعبية 
الثانيـــة واألوىل مـــن ناحيـــة اإلنجـــازات 
األلعـــاب  بيـــن  مـــن  األرقـــام  بلغـــة 
خطـــة  وضعنـــا  الجماعيـــة،  املختلفـــة 
ـــادي  ـــا ن ـــن خالله ـــا م ـــس إدارة زرن كمجل

ــدة  ــاد يف جـ ــاض واالتحـ ــالل يف الريـ الهـ
ــدف  ــة وتهـ ــارات متواصلـ ــت الزيـ والزالـ
ـــك  ـــد لتل ـــن جدي ـــة م ـــاط اللعب ـــادة نش إلع

ــة. األنديـ

عـــن  راضـــون  أنتـــم  *هـــل 
ــاز  ــبة االنجـ ــايه نسـ ــم؟!! ومـ عملكـ

 ! ! ؟ يكـــم لد

نســـبة  أمـــا  راضـــون،  اآلن  حـــىت 
اإلنجـــاز فالزالـــت بعـــض األمـــور عالقـــة 
 ،  

ً
كثيـــرا تغيـــر  الزمـــان  ان  الســـيما 

الحوكمـــة  زمـــن  يف  نعيـــش  فنحـــن 
واالســـتراتيجية وأصبـــح العمـــل املنظـــم 
هـــو واحـــد مـــن أهـــم األهـــداف الـــيت 
نؤســـس  اآلن  فنحـــن  عنهـــا،  نبحـــث 

ــدف  ــا تهـ ــي ملـ ــايت ريتقـ ــل مؤسسـ لعمـ
ــة  ــة األوملبيـ ــة واللجنـ ــه وزارة الرياضـ إليـ

الســـعودية. والباراملبيـــة 

املنتخـــب  تواجـــد  يـــزال  *ال 
ـــم مـــن اجـــل  الســـعودي يف كاس العال
املشـــاركة  وليـــس املنافســـة برغـــم 
الخبـــرة الطويلـــة الـــيت اكتســـبها 
املنتخـــب مـــن التواجـــد يف  هـــذا املحفـــل 

تنافســـون؟!! …مـــى 

املنافســـة تحتـــاج لعمـــل تراكمـــي 
وصناعـــة جيـــل قـــادر عـــىل املنافســـة 
 ثـــم البحـــث عـــن التقـــدم يف 

ً
آســـيويا

ـــدم  ـــايل ق ـــل الح ـــم، الجي ـــوالت العال بط
عمـــال مميـــزا ، ومـــن ســـبقوهم كذلـــك 

فاضل آل نمر

يف سطور
Fadel Alnemer

بكالورويس من جامعة امللك سعود 2008 
رئيس االتحاد السعودي لكرة اليد فبراري 2021

عضو مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي لكرة اليد
رئيس لجنة املسابقات والتنظيم يف االتحاد اآلسيوي
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وهنـــاك متســـع مـــن الوقـــت خـــالل 
ـــة  ـــة محكم ـــع خط ـــة لوض ـــرة القادم الفت
ــاركة  ــل مشـ ــا أفضـ ــن خاللهـ ــق مـ نحقـ
عامليـــة يف البطولـــة القادمـــة »بولنـــدا – 

 .»2023 الســـويد 

*هـــل تراجـــع النـــادي االهـــي 
أضـــر باللعبـــة.. وهـــل هنـــاك حلـــول 

إلعادتـــه للمنافســـة؟!

ــة،  ــر باملنافسـ ــد يضـ ــق يبتعـ أي فريـ
ــت  ــا كانـ ــين كلمـ ــر املنافسـ ــا كثـ فكلمـ
بالعـــادة  أجمـــل،  املنافســـة  أجـــواء 
إداريـــة  استشـــارات  االتحـــاد  يعـــي 
وفنيـــة يف حـــال طلبـــت منـــه ، أمـــا 
ـــد إدارة إي  ـــي بي ـــة فه ـــودة للمنافس الع
ـــن  ـــادي، بإمكانهـــا جلـــب العبيـــن محليي ن
ـــو  ـــة فه ـــد يف املنافس ـــن والتواج ومحترفي

ــع . ــاح للجميـ ــق متـ حـ

منطقـــة  يف  اللعبـــة  *انحصـــار 
ـــيح يف  ـــر ص ـــيح او غي ـــر ص ـــة ام معين

رأيكـــم ؟!!

طبيـــيع ســـيكون غيـــر صـــيح، ولكـــن 
هـــذا واقـــع اذ ان الشـــرقية والغربيـــة 
مشـــتركتان يف ألعـــاب اليـــد والســـلة 
األهـــيل  بوجـــود  الطائـــرة  وكذلـــك 
والوحـــدة يف بعـــض املواســـم باإلضافـــة 
للريـــاض بوجـــود النصـــر والهـــالل يف 
الســـلة والطائـــرة، نعمـــل يف االتحـــاد 
ـــعداء  ـــن س ـــوم نح ـــة، الي ـــر اللعب ـــىل نش ع
ــر  ــذي يعتبـ ــي الـ ــادي الزلفـ ــود نـ بوجـ
ـــرق  ـــيت تنافـــس الف ـــة ال ـــن األندي  م

ً
ايضـــا

ــن  ــر مـ ــا أكثـ ــون لدينـ ــح الن يكـ ونطمـ
ـــة. ـــق اململك ـــف مناط ـــن مختل ـــس م مناف

نخطط ملوسم مميز
ــيت  ــات الـ ــرز الصعوبـ ــايه أبـ *مـ

ــد؟!! ــاد اليـ ــه اتحـ تواجـ

ـــد  حـــىت اآلن األمـــور تســـير بشـــكل جي
بعـــد توفيـــق اهلل وبدعـــم كبيـــر مـــن 
ـــس  ـــب رئي ـــمو نائ ـــة وس ـــمو وزري الرياض س
ـــات  ـــة، الصعوب ـــة والباراملبي ـــة األوملبي اللجن
موجـــودة يف كل مـــكان وزمـــان وثقـــيت 
ــا  ــل ان نتخطاهـ ــق العمـ ــرة يف فريـ كبيـ

األنديـــة  وبدعـــم  اهلل  بعـــون   
ً
ســـويا

وجماهيـــر كـــرة اليـــد. 

القادمـــة  الخطـــوة  *مـــايه   
اليـــد؟ التحـــاد 

ـــك  ـــز وكذل ـــام موســـم ممي نحضـــر لخت
لدينـــا عـــدة ملفـــات تخـــص الجهـــاز 
الفـــين للمنتخـــب األول لوضـــع النقـــاط 
ــل  ــة العمـ ــع خطـ ــروف ووضـ ــىل الحـ عـ
ــاركة   للمشـ

ً
إلعـــداد املنتخـــب اســـتعدادا

ـــع  ـــنبدأ بوض  س
ً
ـــا ـــم، ايض ـــة العال يف بطول

ــاركات املنتخبـــات الســـنية . خطـــط ملشـ

جديـــد  تنظيـــم  هنـــاك  *هـــل 
املحليـــة؟ للمســـابقات 

ال جديـــد، نحـــن يف نهايـــة موســـم 
ـــايئ  ـــارب الــــ 11 نه ـــا يق ـــا م  ولدين

ً
ـــا تقريب

ــة يف  ــات الداخليـ ــة املنافسـ ــص كافـ يخـ
ترتيـــب  الدرجـــات، وبدانـــا يف  جميـــع 
ـــذي ســـيكون  ـــم املوســـم القـــادم ال وتنظي
مـــيلء بمشـــاركات األنديـــة واملنتخبـــات 

ــة. ــوالت الخارجيـ ــة يف البطـ الوطنيـ
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ألعابنا

أنهت املنتخبات السعودية الباراملبية 
الثالثة  غرب  ألعاب  دورة  مشاركاتها يف 
العاصمة  املنامة  يف  أختتمت  اليت 
ميدالية   46 عىل  بحصولها  البحرينية، 

منوعة.

وشهد اليوم األخير من البطولة 
السعودية  املنتخبات  حصول 

فضيات   4« ميداليات   6 عىل 
وبرونزيتان«.

املنافسات،  ختام   ويف 
توج الشيخ محمد بن دعيج 
اللجنة  رئيس  الخليفة  آل 
البحرينية،  الباراملبية 
رئيس  العجمي  وناصر 
وعبد  الكويتية،  الباراملبية 
الرئيس  العنزي  العزيز 
االوملبية  للجنة  التنفيذي 
والباراملبية السعودية نائب 
يف  السعودي  الوفد  رئيس 

األوىل  الثالثة  املراكز  أصحاب  الدورة، 
الكرايس  عىل  السلة  كرة  منافسات  يف 
مدينة  صالة  عىل  جرت  اليت  املتحركة 

خليفة الرياضية.

اإلنجليزية هال بطلة لجولف أرامكو
السعودية  أرامكو  بطولة  لقب  هال  جورجيا  اإلنجليزية  حققت 
واليت  العامة،  االستثمارات  صندوق  من  املقدمة  للجولف  النسائية 
عبداهلل  امللك  بمدينة  غرينز  رويال  ونادي  ملعب  أرض  عىل  أقيمت 
االقتصادية عىل مدار 4 أيام، وشهدت منافسة قوية بين نخبة العبات 
الجولف تحت مظلة الجولة األوروبية للسيدات. وتّوج النائب األعىل للرئيس 
لقطاع املوارد البشرية والخدمات املساندة نبيل الجامع، ونائب الرئيس للتحول 
بعد  البطولة  بكأس  هال  جورجيا  اإلنجليزية  النجمة  النعيم،  نبيل  الرقمي 
أدائها املميز منذ انطالق املنافسات، حيث تصدرت جميع األيام واستطاعت 
إنهاء املنافسات بتسجيلها 11 ضربة تحت املعدل وبفارق مريح )5 ضربات( 

أمام أقرب منافساتها.

حصدت 46 ميدالية آسيوية

الباراملبية ... حديدية 
امليداليات الفضية :

هاين النخيل يف مسابقة ريم 
. f33 القرص فئة

رايض الحاريث يف مسابقة ريم 
.f51 القرص فئة

مختار الدواء يف مسابقة دفع 
.f13 الجلة فئة

فريق كرة السلة عىل الكرايس 
املتحركة بعد فوزه عىل 

البحرين بنتيجة 39-63.

 امليداليات البرونزية :

خالد األحمري يف مسابقة ريم 
.f34 القرص فئة

سعيد هوساوي يف مسابقة 
رفع األثقال وزن 88.
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جدة للصم .. بطاًل
حقق نادي جدة للصم املركز األول يف بطولة السعودية 
أللعاب القوى اليت نظمها االتحاد السعودي لرياضة الصم، 
منطقة  يف  سكاكا  مدينة  يف  العروبة  نادي  مالعب  عىل 
ا من األندية واملراكز من مختلف 

ً
الجوف بمشاركة 24 فريق

السعودية. وحل مركز القطيف يف املركز الثاين، وجاء نادي الرياض 
يف املركز الثالث. وتوج سعيد القحطاين رئيس اتحاد رياضة الصم، 
ومريح املريح مدري مكتب وزارة الرياضة يف الجوف، أصحاب املراكز 
البطولة  بتحديد موعد  السعودي  االتحاد  األوىل.وسيقوم  الثالثة 
ا 

ً
وفق الراعية،  والشركات  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق 

لروزنامة املوسم الريايض املقبل.
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ألعابنا

9 ميداليات خليجية ملنتخب التجديف
للتجديف  السعودي  المنتخب  حقق 
مجلس  دول  بطولة  في  ميداليات   9
داخل  للتجديف  الخليجي  التعاون 

الصاالت التي أقيمت في الكويت.

الذهبية  بالميدالية  رضا  راكان  وتوج 
2000 متر وكاريمان  في فئة عمومي رجال 

أبو الجدايل ذهبية عمومي السيدات 2000 
السيد  وعمر  مؤمنة  سلمى  نالت  فيما  متر، 
وحصد  متر،   2000 فئة  الناشئين  بذهبية 
كل من هيا المامي وإيمان رفيق بالميدالية 
وحسن  متر   1000 السيدات  زوجي  الفضية 
الرجال  زوجي  فضية  ناظره  وماجد  قادري 

1000 متر.

 2022 القصب  بطولة  اختتمت 
وتوج  »تحكم«  الالسلكية  للرياضات 
المهندس  القصب  بلدية  رئيس 
ورئيس  أبوثنين  عبداهلل  بن  مطلق 
الالسلكية  للرياضات  السعودي  االتحاد 
سعود  والروبوت  بعد  عن  والتحكم 
التي  البطولة  في  الفائزين  الفغم 
القصب  ميدان  في  االتحاد  نظمها 
بالتعاون مع بلدية القصب وسط حضور 

محبي  من  جماهيري 
هذه الرياضة.

عدد  البطولة  في  شارك 
داخل  من  المتسابقين  من 

في  وتم  السعودية.  وخارج 
ختامها تكريم الثالثة األوائل من 
والجيت  )المروحية  مسابقة  كل 

تكريم  الى  اضافة  والسيارات( 
الحكام والمشاركين.

تتويج الفائزين ببطولة القصب
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أعلنت إدارة كرة القدم النسائية في االتحاد السعودي لكرة القدم، 
تدشين برنامًجا خاًصا للناشئات الكتشاف المواهب الرياضية خالل شهر 

رمضان المبارك.

وعلى صعيد الفريق الرباعي حقق كل من 
راكان علي رضا وحسن قادري وتركي العارف 

وعبداهلل الحي الميدالية الفضية.

الوزن  فضية  مؤمنة  سلمى  وخطفت 
الشالي  وسلطان  متر،   2000 سيدات  الخفيف 

برونزية الوزن الخفيف لذات الفئة.

الفغم : نتطلع لنشر 
هذه الرياضات

السعودي  االتحاد  رئيس  نوه 
والتحكم  الالسلكية  للرياضات 
الفغم  سعود  والروبوت  بعد  عن 
االتحاد  بين  ما  القائم  بالتعاون 
إنجاح  سبيل  في  القصب  وبلدية 
الصدد  هذا  في  مقدما  البطولة 
القصب  لبلدية  وتقديره  شكره 
مطلق  المهندس  ورئيسها 
قدمه  الذي  الدعم  على  أبوثنين 
الميدان  تهيئة  خالل  من  للبطولة 
وجميع الظروف لتحقيق النجاح من 

الناحيتين التنظيمية والفنية.

المميزة  بالمستويات  وأشاد 
من  المنافسات  شهدتها  التي 
الفئات  مختلف  في  المشاركين 
الرياضات  انتشار  على  يدل  ما  وهو 
تطلعاتهم  أن  مؤكدًا  الالسلكية، 
بشكل  الرياضات  هذه  نشر  هو 

أوسع في مختلف مناطق المملكة.

 برنامج  الكتشاف الناشئات 

 البرنامج : الرياض وجدة
 من تاريخ 4-23 رمضان

  التدريبات من الساعة التاسعة مساًء حىت الحادية عشرة مساًء.

 االشراف :
 مدربة املنتخب األول مونيكا ستاب 

 مساعدة املدرب دىن رجب
.C و B مدربات وطنّيات حاصالت عىل الرخصة التدريبية 

 أهداف البرنامج :
  اكتشاف املواهب 

 
ً
ًنشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات يف الفئة العمرية من 13 عاما

 حىت 17 عاما
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الطويل يتوج بذهبية آسيا لسالح االبيه
السعودي  املنتخب  العب  حقق 
امليدالية  الطويل  حسين  للمبارزة 
الذهبية لسالح االبيه للشباب يف بطولة 
يف  أقيمت  اليت  والشباب  للناشئين  آسيا 
فوزه  بعد  وذلك  طشقند  األوزبكية  العاصمة 
عىل الكازاخستاين ألكسندر بنتيجة 11/15يف 

الذهبية  امليدالية  ويه  البطولة  نهايئ 
السعودية  املبارزة  تاريخ  يف  الثانية  اآلسيوية 
بعد الذهبية اليت حققها الالعب صالح الصقر 

عام 1996 يف جاكرتا.

وكان الطويل قد تجاوز الهندي نيرماال يف 
دور الـ32 بنتيجة 12/15، وفاز عىل األوزبيك 

العابنا

 قنوين  : 

الحماس النسوي للتايكوندو يتزايد

أكدت الكابتن نوال قنوين أن 
تنظيم أول دورة لرياضة التايكوندو 
االتحاد  باعتماد  للسيدات 
السعودي للتايكوندو، يف الطائف، كانت 
مبادرة مثمرة وخطوة قوية من نادي وج. 
ونوهت قنوين إىل أن رياضة التايكوندو 
النسائية يف الطائف تفتقر لتسليط الضوء 
الرياضة  هذه  بأهمية  والتوعية  اإلعاليم 

مشيرة  والذهنية،  البدنية  الناحية  من 
مستوى  عىل  التايكوندو  رياضة  أن  إىل 
اململكة تعيش يف مرحلة تطور وإنجازات 
ومشاركات دولية متميزة بجهود االتحاد 

السعودي للتايكوندو.

للدورة  »بالنسبة  قنوين  وقالت 
املتدربات  اقبال  كان  للتايكوندو  األوىل 
نواجه  لم  الحمد  وهلل   ،

ً
متوسطا عليها 

هذه  عىل  املشتركات  تدريب  يف  عقبات 
الرياضة بل إن حماسهن ورغبتهن إتقان 
واالستمرار  القوة  أعطانا  الرياضة  هذه 
والتحفيز، كما تم إتقان أساسيات الحزام 

األصفر والحصول عىل الحزام«.
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قيروقري يف دور ال16 بنتيجة 11/15، وكسب 
الهندي شوبهام يف دور الـ8 بنتيجة 11/15، 
فيما تخي األردين إياد عودة يف دور األربعة 

بنتيجة 13/15.

العيب  أحد  الطويل  حسين  الالعب  ويعد 
سالح  يف  األول  واملصّنف  الواعدين،  النخبة 
أبدى  حيث  السعودية  مستوى  عىل  االبيه 
الالعب سعادته بهذا اإلنجاز الفريد من نوعه 

ورفع اسم السعودية يف املحافل الدولية .

جلوي  بن  فهد  األمير  توج 
األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب 
والباراملبية السعودية فريق األهيل 
املمتاز  للدوري  األول  املركز  بكأس 
تحقيقه  عقب  الذهبية،  وامليداليات 
مستوى  عىل  تاريخه  يف   24 الـ  اللقب 
منافسات الدوري املمتاز للكرة الطائرة. 
كما قلد فريق نادي الهالل بامليداليات 
الوصافة  مركز  تحقيقه  عقب  الفضية 
امليداليات  الفيصيل  النادي  سلم  ،فيما 

البرونزية عقب حلوله يف املركز الثالث.

بن  عبدالعزيز  االستاذ  وتوج 
التنفيذي  الرئيس  العنزي  محمد 

والباراملبية  االوملبية  للجنة 
السعودية األندية الحاصلة 

عىل املراكز الثالثة األوىل 
يف دوري الدرجة األوىل، 
فريق  حصل  حيث 

وامليداليات  البطولة  كأس  عىل  أبها 
الثاين،  املركز  اليرموك  ونال   ، الذهبية 
الثالث. املركز  الصفا عىل  فريق  وحصل 
الزغيبي  خالد  الدكتور  بحضور  وذلك 
رئيس االتحاد السعودي للكرة الطائرة. 
الرؤساء  تكريم  الختام  حفل  شهد  و 

السابقين لالتحاد السعودي 
الدكتور  الطائرة  للكرة 

ابراهيم  واالستاذ  البابطين  ابراهيم 
الحبايب  عبدالهادي  واالستاذ  القصير 

واالستاذ فهد الحرييش.

للجنة  التنفيذي  الرئيس  توج  كما 
األوملبية والباراملبية السعودية عبدالعزيز 
الطائرة  للكرة  األهيل  فريق  العنزي، 
للكرة  النخبة  كأس  بطولة  بلقب 
الهالل  تغلبه عىل نظيره  الطائرة، بعد 
يف  واحد،  شوط  مقابل  أشواط  بثالثة 
اليوم  جمعتهما  اليت  املواجهة 
عىل صالة وزارة الرياضة بالرياض، يف 
إطار منافسات الجولة الثالثة واألخيرة 

من البطولة.

املركز  كأس  عىل  الفيصيل  وحصل 
الثاين وامليداليات الفضية، بعد تجاوزه 
وحل  نظيفة،  أشواط  بثالثة  التريج 

.
ً
، والتريج رابعا

ً
الهالل ثالثا

  طائرة األهي تقلع بالدوري والنخبة 
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الرياضة  وزارة  فرع  مدري  قام 
بمنطقة املدينة املنورة حاتم بن ويسف 
أبو سالمة بزيارة ملقر نادي النخل بينبع 
النادي  برئيس  التقى  حيث  النخل 
وعدد  الفايدي  اهلل  عبد  بن  إبراهيم 
وأطلع  اإلدارة.  مجلس  أعضاء  من 
فرع  من  املرافق  العمل  وفريق  سالمه 
وزارة الرياضة عىل سير العمل بالنادي 

وناقش الصعوبات واملتطلبات للنادي 
الفترة  خالل  تحققت  اليت  واملنجزات 
أدارة  مجلس  رئيس  وأعرب  املاضية. 
ملدري  وتقدريه  شكره  عن  النخل  نادي 
عىل  العمل  وفريق  الرياضة  وزارة  فرع 
زيارتهم للنادي ومتابعة عمله ونشاطه 

الريايض واالجتماعي 

أبوسالمة يزور النخيل

للرياضة  السعودي  االتحاد  أعلن 
الريايض  االتحاد  مع  بالتعاون  للجميع 
للجامعات السعودية عن إطالق برنامج 

الذي  للجامعات،  الرياضية  املجموعات 
إنشاء  األوىل  مرحلته  يف  يستهدف 
جامعات  سبع  يف  رياضية  مجموعات 

الكليات يف مختلف  سعودية وعدد من 
مناطق اململكة.

العابنا

إطالق برنامج املجموعات الرياضية للجامعات

توسيع املمارسة .. وتحسين الصحة

مدة البرنامج  8 أشهر 
من فبراري حىت 
أغسطس 2022

املستهدفون :
شريحتا الطلبة من 

البنين والبنات وأعضاء 
هيئة التدريس

الغاية :
رفع مستوى ممارسة 

األنشطة الرياضية والبدنية 
األسبوعية يف اململكة إىل 
%40 بحلول عام 2030«.

املرحلة األوىل :
إنشاء 120 مجموعة رياضية.

دعم 80 مجموعة رياضية متميزة يف سبع جامعات حول اململكة :
ـجامعة امللك سعود بالرياض

ـ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض
ـ جامعة األمير محمد بن فهد باملنطقة الشرقية

ـ جامعة الطائف
ـ جامعة حائل

ـ كلية ابن سينا للعلوم الطبية بمدينة جدة
ـ كلية التقنية بالرياض

ـ كلية التقنية بمدينة جدة.

املعينات :
ــ الدعم املايل

ــ تقديم برامج لزيادة مشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف األنشطة البدنية
ــ تسهيل الوصول إىل املدربين لدعم البرامج من الناحية التقنية لتنفيذها عىل 

أرض الواقع
ــ التوجيه وتطوري املهارات القيادية واإلدارية يف قيادة وتطوري املجموعات 

الرياضية
ــ تشجيع البرامج من خالل القنوات اإلعالمية؛ لزيادة الوصول إليها وتعظيم األثر.

 جهود االتحاد السابقة :
التعاون املشترك مع وزارة التعليم يف تفعيل 12 مدرسة حول 9 مدن من مختلف 
مناطق اململكة وذلك ضمن برنامج تفعيل مراكز أندية اليح الترفيهية التعليمية
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املالعب والصاالت .. متاحة 
تويتر«   « يف  حسابها  عبر  الرياضة  وزارة  علقت 
قائلة: »بناًء عىل قرار وزارة الداخلية برفع اإلجراءات 
االحترازية والوقائية املتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، 
فإن املالعب والصاالت الرياضية ستكون متاحة بكامل 
بمتابعة  للجميع  تمنياتنا  مع  االستيعابية..  طاقتها 

ممتعة يف كل املنافسات الرياضية.

خالد بن الوليد :

هدفنا 
مجتمع أكثر 

صحة 
الســـمو  صاحـــب  قـــال 
امللـــيك األميـــر خالـــد بـــن الوليـــد 
االتحـــاد  رئيـــس  طـــالل  بـــن 
للجميـــع:  للرياضـــة  الســـعودي 
ــالق  ــالل إطـ ــن خـ ــنحقق مـ »سـ
الرياضيـــة  املجموعـــات  برنامـــج 
ــام  ــو األمـ ــزة نحـ ــات قفـ للجامعـ
ضمـــن مهمتنـــا للمســـاعدة يف بنـــاء 
ــعادة،  ــة وسـ ــر صحـ ــع أكثـ مجتمـ
العديـــد  نجـــاح  عـــىل  وبنـــاًء 
مـــن املبـــادرات لتطـــوري الرياضـــة 
عـــىل   

ً
وتحديـــدا املجتمعيـــة 

ـــن  ـــيت م ـــيمي، وال ـــتوى التعل املس
ـــدي  ـــابقة »تح ـــت مس ـــا كان أبرزه
ـــت  ـــيت أقيم ـــع« ال ـــة للجمي الرياض
ــيعمل  ــث سـ ــام 2019، حيـ يف عـ
ـــا  ـــيط جهودن ـــىل تنش ـــج ع البرنام
يف  والعافيـــة  الصحـــة  لجعـــل 
ــاهمة  ــا واملسـ ــة اهتماماتنـ مقدمـ
بشـــكٍل كبيـــر يف تحقيـــق هدفنـــا 
مســـتوى  رفـــع  يف  املتمثـــل 
الرياضيـــة  األنشـــطة  ممارســـة 
والبدنيـــة األســـبوعية يف اململكـــة 
إىل %40 بحلـــول عـــام 2030«.

الســـعودي  املواطـــن  انطلـــق 
صالـــح عســـيري »رحـــال الوطـــن«، 
ورئيـــس فريـــق »متحـــدون عســـير 
ــفير  ــة«، وسـ ــات الناريـ ــرز للدرجـ بايكـ
ــائية  ــوب النسـ ــة الجنـ ــر بجمعيـ الخيـ
ـــة  ـــر بجمعي ـــادي الب يف أبهـــا، وســـفير ن
جولـــة  يف  جـــدة  بمحافظـــة  البـــر 
 11500 بحـــوايل  تقـــدر  طويلـــة 
دراجتـــه  عـــىل  متنقـــال  كيلومتـــر 
مـــدن  بيـــن  »الدبـــاب«  الناريـــة 
ــه إىل دول  ــد جولتـ ــعودية، وتمتـ السـ

واألردن. »التعـــاون« 

الجولـــة  هـــذه  وتســـتهدف 
بحســـب مـــا أعلنـــه عســـيري، تقديـــم 
يف  الرشـــيدة  القيـــادة  إىل  الشـــكر 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية عـــىل 
تدشـــين اســـتراتيجية منطقـــة عســـير 
ـــث  ـــيم«، حي ـــم وش ـــعار »قم ـــت ش تح
تمتلـــك هـــذه املنطقـــة مقومـــات 
طبيعيـــة وبشـــرية أهلتهـــا لتكـــون 
ـــين  ـــاد الوط ـــد االقتص ـــم رواف ـــد أه أح
املتنـــوع الـــذي بنيـــت عليـــه رؤيـــة 

.2030 اململكـــة 

الكويـــت  يف  تواجـــده  وخـــالل 
ــم  ــيري: تـ ــح عسـ ــة صالـ ــال الرحالـ قـ
اســـتقبايل يف الكويـــت بحفـــاوة مـــن 
ــدم  ــة، وأتقـ ــات الناريـ ــق الدراجـ فريـ
بـــكل الشـــكر إىل ســـفارة اململكـــة 
ـــاعدات  ـــن مس ـــوه م ـــا قدم ـــىل كل م ع

ــم. ودعـ

ــن  ــدأت مـ ــه بـ ــاف أن رحلتـ وأضـ
ويم 3 مـــارس الجـــاري مـــن منطقـــة 
ـــدد  ـــرورا بع ـــاض م ـــم إىل الري ـــير ث عس
وبعدهـــا  الســـعودية  املـــدن  مـــن 
ــت،  ــن فالكويـ ــارات فالبحريـ إىل اإلمـ
وســـيواصل رحلتـــه بمـــدن اململكـــة 
وصـــوال إىل األردن، وبعدهـــا مـــدن 
ـــودة إىل  ـــىت الع ـــة ح ـــق اململك ومناط

عســـير.

وقـــال عســـيري: رســـاليت »كلنـــا 
شـــعب واحـــد ويـــد واحـــدة.. وشـــكرا 
ـــاء  ـــه ألبن ـــا تقدم ـــىل كل م ـــادة ع للقي
الوطـــن مـــن دعـــم ومتابعـــة وتســـهيل 

مهمـــات«.

رحال الوطن ينطلق يف  » رحلة الشكر « 
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السيارات

أقيم ألول مرة باململكة بمشاركة 70 متسابقة 

أين سيل تخطف اللقب األول

أختتمت منافسات املرحلة 
الثالثة واألخيرة، من سباق 
رايل جميل للسيدات، الذي 

انطلقت جولته األوىل  يف  16 
مارس املايض ، بمشاركة 35 
 من 15 جنسية وألول 

ً
فريقا

مرة باململكة.
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يقام ألول مرة  باململكة.

 من 15 جنسية 
ً
الفرق : 35 فريقا

املشاركون : 70 متسابقة 

املرحلة األوىل 

املركز األول دانية عقيل

املركز الثاين منار العيسايئ 

املركز الثالث وأين سيل.

النتائج النهائية 

املركز األول السائقة أين سيل واملالحة ميكايال كوتولينسيك 
 املركز الثاين السائقة عاطفة صالح واملالحة إلينور كوكو

 املركز الثالث السائقة مها الحميل واملالحة بوشوال هيرنانديز.

املرحلة الثانية 

املركز األول السائقة أين سيل، واملالحة 
وميكاييال آلين كوتولينسيك . 

دانا  روزاموند  السائقة  الثاين  املركز 
ساكستن، واملالحة سوزان .

هول،  إيمي  السائقة  الثالث  املركز 
واملالحة ريبيكا دونايه

معلومات السباق
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السيارات

املحركات  رياضة  بطل  حقق 
سيارة  سائق  الراجيح،  يزيد  السعودي 
توويتا هايلوكس، املركز الثالث يف املرحلة 
الصحراوي،  أبوظيب  رايل  من  الثانية 
ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية 
اإلماراتية،  العاصمة  يف  حالًيا  املقام 
ليحافظ عىل صدارة ترتيب للسباق املثير.

من  الثانية  املرحلة  صدارة  وذهبت 
إىل   ،2022 الصحراوي  ظيب  أبو  رايل 
القطري ناصر صالح العطية، رفقة املالح 
الفرنيس ماثيو بوميل؛ ليواصل الضغط 
اليت  العام  الترتيب  صدارة  عىل  بقوة 
يقبض عليها يزيد الراجيح، يف منافسة 

مثيرة عىل اللقب الثمين.

قال  الصدارة،  عىل  الحفاظ  وعقب 
خلصنا  هلل  »الحمد  الراجيح:  يزيد 
أبوظيب،  يف  البطولة  متصدرين  اليوم 
لم نضغط اليوم، خضنا السباق بأريحية 
كبيرة، لم نرغب يف املخاطرة، وحافظنا 
األهم،  اليشء  هو  وهذا  القمة  عىل 
األداء عىل نفس  وإن شاء اهلل نواصل 

النسق يف قادم األيام«.

يزيد  السعودي  البطل  وكان 
يف  األول  املركز  عىل  حصل  الراجيح، 
املرحلة األوىل اليت امتدت ملسافة 264 

للراليات  العالم  بطولة  من  كيلومتًرا، 
الصحراوية يف رايل أبوظيب الصحراوي، 

الذي يقام عىل خمس مراحل متتالية.

يف  املجد  الراجيح  يزيد  ويطارد 
املشاركة السابعة يف مسيرته االحترافية 
أبوظيب  رايل  منافسات  ضمن 
بطولة  جوالت  إحدى  الصحراوي، 
الجديدة  الصحراوية  للراليات  العالم 
فقط،  جوالت  خمس  من  تتكون  اليت 
أولها كانت جولة رايل داكار اليت ُتوج 

الراجيح فيها باملركز الثالث.

 وينتظر املزيد
ً
يزيد  يحل ثالثا

 يف »باها«
ً
املوري ثالثا

قائد  السيارات  سباقات  نجم  حقق 
الكابتن  السعودي  هنكوك  فريق 
 T4 فئة  عن  الثالث  املركز  املوري  سعيد 
العالم  كأس  من  الثانية  الجولة  يف 
والجولة  »باها«،  الصحراوية  للراليات 
اليت  األوسط  الشرق  كأس  من  األوىل 
استضافتها مدينة العقبة األردنية للمرة 

الثالثة، تحت إشراف من االتحاد الدويل 
للسيارات »فيا« خالل الفترة ما بين 17 

- 19 من فبراري املايض.

املركز  املوري من خالل هذا  وواصل 
املتقدم يف هذه الجولة من كأس العالم 
املنافسة  يف  واملميز  امللفت  حضوره 

العاملية وحافظ عىل حظوظه يف االرتقاء 
يف التصنيف العاملي لهذه الفئة، وكان 
لهذا  السباقات  موسم  استهل  املوري 
ديب  سباق  يف  باملشاركة   2022 العام 
24 للسيارات والذي لم يستطع إكماله 
بسبب تعرض مركبته لعطل ميكانييك.
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للسيارات  السعودي  االتحاد  أعلن 
األحمدي  خالد  فوز  النارية  والدراجات 
فئة  يف  األوسط  الشرق  بورش  تحدي  يف 
GT4 مع انتهاء الجولة األخيرة عىل حلبة 
البحرية الدولية. كما فاز فهد القصيبي يف 
نفس التحدي بالترتيب العام وPAM لفئة 

GT3 مع انتهاء الجولة األخيرة للبطولة.

أعلن االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، توقيع اتفاقية 
 لسباق الفورموال 1 

ً
 إستراتيجيا

ً
رعاية مع بنك البالد، ليصبح البنك راعيا

يف اململكة، وذلك من خالل شركة رياضة املحركات السعودية.

وجرى توقيع االتفاقية يف الرياض بين صاحب السمو املليك األمير 
االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  الفيصل  عبداهلل  بن  سلطان  بن  خالد 
املحركات  رياضة  وشركة  النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي 
ب  ورحَّ العنيزان.  عبدالعزيز  البالد  لبنك  التنفيذي  والرئيس  السعودية 
 مكانة بنك البالد الريادية يف دعم الفعاليات 

ً
سموه بهذه الرعاية مؤكدا

ودفع  العاملية  الساحة  عىل  اململكة  حضور  ز 
ِّ
تعز أن  شأنها  من  اليت 

أهمية  إىل  سموه   
ً
مشيرا  ،2030 رؤية  يف  عليها  املنصوص  غاياتها 

 
ْ
الرياضية،إذ األحداث  أبرز  أحد  الكبرى بصفته  السعودية  سباق جائزة 
أنحاء  السيارات يف مختلف  باهتمام ومتابعة عشاق سباقات  يحظى 
لإلسهام  الوطنية  الجهود  جميع  بتضافر  فخورون  ونحن  العالم، 
أن  شأنه  من  التعاون  هذا  أن  عىل  سموه   

ً
مشددا الحدث،  إنجاح  يف 

الرياضية  الفعاليات  أكبر  استضافة  وقدرتها عىل  اململكة  التزام  خ  ريسِّ
العاملية. وتعكس هذه الخطوة مدى تفاعل القطاع الخاص يف اململكة 
أثر  من  لها  ملا  اململكة،  تحتضنها  اليت  العاملية  باألحداث  واالهتمام 
د حرص شركة رياضة  اجتماعي واقتصادي وسيايح وثقايف، كما تجسِّ
املحركات السعودية عىل تعزيز الشراكات املحلية، ومساعدة املؤسسات 
الوطنية عىل عرض عالمتها التجارية أمام شريحة أوسع من الجمهور 

املحيل والعاملي.

القصيبي واألحمدي 
يكسبان تحدي 

بورش
 
ً
 بنك البالد راعيا

 لفورموال 1 
ً
استراتيجيا
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السيارات

أمير منطقة القصيم ريعى مهرجان املانعية للسيارات

 استثمار كنوزنا  السياحية 
املهرجان لتحدي السيارات بهدف تنشيط عوامل السياحة الشتوية يف املنطقة

أبرز الحضور

 محافظ املذنب أ / عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس
    أمين منطقة القصيم م/ محمد بن مبارك املجي 

        رئيس بلدية محافظة املذنب أ/ ويسف بن عبداهلل الخليفة

أقيم يف الفترة من 23 ـــ 25 فبراري

احتضنته  واحة املانعية السياحية يف محافظة املذنب ملدة ثالثة أيام

شارك فيه  163 متسابقا من مدن ومحافظات اململكة ودول الخليج

أعلن  عن رعاية أحد الزوار من دولة اإلمارات الشقيقة باستثمار بطولة املانعية
   ورعايتها ملدة ثالث سنوات قادمة .
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مثل  أن  مشعل  بن  فيصل  األمير  سمو  أكد 
لتنشيط  جاءت  السيارات  لتحدي  املسابقة  هذه 
بما   

ً
منوها  ، املنطقة  يف  الشتوية  السياحة  عوامل 

اليت جاءت   ، البطولة  تلك  اهتمام كبير يف  رآه من 
الشقيقة  الخليج  دول  من  حىت  متنوعة  بمشاركات 
اإلمارات  دولة  من  الزوار  األخوة  أحد  به  وماقام   ،
الشقيقة باستثمار بطولة املانعية ورعايتها ملدة ثالث 
 أن لدى املنطقة كنز هائل من 

ً
سنوات قادمة ، كاشفا

السياحية  والوجهات  والريايض  السيايح  االستثمار 
الجاذبة اليت منها محافظة املذنب .

سمو أمير القصيم 
املنطقة زاخرة باالستثمار 

السيايح والريايض
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الرياضة والصحة

رياضات فيها 6 فوائد

 تريض..
حسن مزاجك

تعتبر ممارسة 
الرياضة من 

العادات الصحية 
اليت يجب 

االهتمام بها يف 
جميع املراحل 

العمرية، حيث 
انها تساعد عىل 

مقاومة األمراض 
والحفاظ عىل 
الصحة بشكل 

عام.وهنا تبيان 
ألفضل 6 رياضات 

مفيدة لجسم 
وصحة اإلنسان .

السباحة
السباحة ليست مجرد تمرين بدين 
كامل؛ إنها أيًضا مفيدة لصحة القلب 
وتساعد عىل التخلص من التوتر، كما 
أنها تحافظ عىل وزن الجسم الصيح 

ألنه يحرق الكثير من السعرات 
الحرارية، ويحسن قدرة الرئة، ويبين 

القوة العضلية والقدرة عىل التحمل. 

التنس 
أفاد التقرري أن يمكنك حرق ما 
يصل إىل 600 سعرة حرارية أثناء 

لعب التنس ملدة ساعة،  وتزيد رياضة 
التنس من قوة الذراع، والتنسيق، 
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عىل الرغم أن ممارسة الرياضة تساعد 
عىل إنقاص الوزن ونسف الدهون إال انها 

فوائدها عىل الصحة مذهلة، فضال انها 
تطيل العمر للكبار والصغار، ونصح الكثير 
من الخبراء بتعليم األطفال ممارسة أي 

نوع من الرياضات للحفاظ عىل صحتهم ضد 
األمراض.

التجديف

الدراجات

فوائد الرياضة اليومية 

التحكم يف الوزن

تلعب التمارين دوًرا مهًما يف التحكم يف وزنك 
ومنع تراكم الدهون يف الجسم.

الوقاية من أمراض القلب 

الرياضة تقوي قلبك وتحسن الدورة الدموية، 
حيث ريفع تدفق الدم املتزايد مستويات األكسجين 

يف جسمك،وهذا يساعد عىل خفض خطر اإلصابة 
بأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول يف الدم، 

مرض الشريان التايج، والنوبات القلبية.

ضبط السكر يف الدم 

يمكن أن تخفض الرياضة من مستوى السكر يف 
الدم وتساعد األنسولين عىل العمل بشكل أفضل، 

هذا يمكن خفض خطر ملتالزمة التمثيل الغذايئ 
ومرض السكري من النوع 2 .

 اإلقالع عن التدخين 

قد تسهل ممارسة الرياضة اإلقالع عن التدخين 
عن طريق تقليل الرغبة الشديدة يف التدخين وأعراض 

االنسحاب، يمكن أن يساعد أيًضا يف الحد من الوزن 
الذي قد تكتسبه عند التوقف عن التدخين.

 تحسين املزاج 

يفرز جسمك مواد كيميائية يمكن أن تحسن 
مزاجك وتجعلك تشعر بمزيد من االسترخاء، يمكن أن 

يساعدك ذلك يف تقليل خطر اإلصابة باالكتئاب.

تظهر األبحاث أن التجديف له العديد من الفوائد 
الصحية بما يف ذلك فقدان الوزن بشكل فعال، وانخفاض 

خطر اإلصابة، وزيادة قوة العضالت. 

 املصارعة
املصارعة يه رياضة رائعة لتطوري مهارات اللياقة 

البدنية وكذلك آليات الدفاع عن النفس املفيدة، 
كما تعمل املصارعة عىل تحسين حركة املفاصل 

والجسم، وتساعد عىل إنقاص الوزن وتساهم يف 
اللياقة العامة.

 كرة السلة 
عىل الرغم من أن لعب كرة السلة قد يستهلك 

الكثير من طاقة الجسم، إال أنه مفيد جًدا 
ألنه يبين القدرة عىل التحمل ويحسن التوازن 
والتنسيق، حيث تظهر األبحاث أن رياضة كرة 
السلة تساعج عىل االنضباط الذايت، وبناء قوة 
العظام، وهو أمر رائع لصحة القلب واألوعية 

الدموية.

ركوب الدراجات من الهوايات املفيدة اليت 
تعمل عىل زيادة لياقة القلب واألوعية الدموية، 
ويعزز قوة العضالت ومرونتها، بل يجعلك أيًضا 

أكثر سعادة ويجعل عقلك أقوى.
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تعّرف على اللعبة

رياضة الـ 6 آالف عام

البولينج من 
األلعاب اليت 

لها شعبية 
كبيرة يف مختلف 

أنحاء العالم، 
ويه بعيدا عن 
عالم االحتراف 

والبطوالت 
التنافسية،  إذ 
الزالت وسيلة 

لقضاء وقت 
ممتع مع العائلة 
واألصدقاء داخل 
الصاالت املغطاة.

يمكن القول إن تاريخيا
بداية ظهور البولينج 

كان يف عهد الفراعنة، 
وتم إثبات ذلك من 

خالل االكتشافات األثرية، وتحديدا يف 
جدران معابد بني حسن ىف محافظة 
املنيا، واليت بنيت منذ أكثر من 6 ألف 

عام.

يف القرن الحادي عشر عام

أول ظهور لهذه اللعبة يف العصر 
الحديث، وكان بإنجلترا بالتحديد

ويف نفس العام تم تأسيس 
أول اتحاد لهذه اللعبة يف 

أمريكا، ومن بعدها تطورت 
اللعبة بشكل كبير.

لم تدخل برنامج االلعاب االوملبية 
حىت االن لكنها أخذت خطوة هامة 
جدا عندما وضعها االتحاد االسيوي 

ضمن برامجه ىف الدورة الثامنة 
ببانكوك عام 1978.
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رياضة الـ 6 آالف عام

شرح اللعبة
تتألف مباراة البولينج من عشر مجموعات يف كل مجموعة رميتان عىل األجسام 

الخشبية، والالعب الفائز هو الذي يستطيع أن رييم أكبر عدد ممكن من األجسام خالل 
الرمية األوىل ،والىت تسمى بالـ )Strike( ، ويف حالة بقاء بعض األوتاد فيمنح محاولة 

.)Spare( أخرى، ولو نجح يف إسقاطها تسمى بالـ

حساب النقاط يف اللعبة يتم 
بشكل تراكمي ، إذ يساوي الوتد 

نقطة واحدة ، فإذا نجح املتسابق يف 
إسقاطهم جميعا من الرمية األوىل 

)Strike(، يحصل يف اإلطاريين 
التاليين عىل ضعف عدد النقاط، أي 
أن كل وتد يسقطه يحسب بنقطتين.

يتكون مضمار لعبة البولينج من 
ممر خشيب طويل ناعم جدا ،ويبلغ 

 ويحد 
ً
 وعرضه 1,04 مترا

ً
طوله 18 مترا

به من كل جهة مجرى يبلغ عرضه 
23 سم ليصبح عرض املضمار بما فيه 

املجريان حوايل 152 سم.

األحذية .. تصنع من املطاط 
كاليت تستعمل للعب التنس.

ويضاف إليهم نقاط املحاولة 
األوىل ، أما إذا نجح الالعب يف 

إسقاط جميع األوتاد الخشبية بعد 
الكرة الثانية )Spare(، يحصل 

عىل ضعف عدد النقاط يف املحاولة 
األوىل من اإلطار التايل فقط.

الكرة يبلغ محيطها عن 70 سم وال يزيد وزنها 
عىل 7,3 كيلوجرام ، وهى تمسك باليد من أجل 

تصويبها تجاه أجسام عىل هيئة زجاجات مصنوعة 
من الخشب أو من البالستيك ، ويبلغ طول كل واحدة 

منها 38 سم، ووزنها بين 1,3 ـ 1,6 كيلوجرام.
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3 مدن سعودية تستضيف تجمع غرب آسيا

أحوال المستديرة

مباريـات  السـعودية  تسـتضيف 
أبطـال  دوري  يف  املجموعـات  دور 
آسـيا 2022 ملنطقـة الغـرب بنظـام 
إىل   7 مـن  الفتـرة  خـالل  التجمـع، 
27 أبريـل املقبـل، بحسـب مـا أعلـن 

. القـدم  لكـرة  السـعودي  االتحـاد 

ويسـتهل الهـالل حامـل اللقـب 
مشـوار املنافسـة من خـالل مباريات 
املجموعـة األوىل يف الريـاض، وتضم 

االسـتقالل   
ً
أيضـا املجموعـة 

الطاجيـيك والريان القطري 
الـدور  مبـاراة  مـن  والفائـز 
الشـارقة  بيـن  التمهيـدي 
اإلمارايت والـزوراء العراقي.

كمـا تسـتضيف الريـاض 
الثانيـة  املجموعـة  مباريـات 
الـيت تضـم كل من الشـباب 
والجـزرية  السـعودي 
الجويـة  والقـوة  اإلمـارايت 
جانـب  إىل  العراقـي، 
الـذي  الهنـدي  مومبـاي 
يف  األوىل  للمـرة  يشـارك 

. لـة لبطو ا

املجموعـة  مباريـات  أمـا 

مدينـة  يف  فسـتلعب  الثاالثـة، 
جـدة، ويه تضـم فـوالد خوزسـتان 
ديب  األهـيل  وشـباب  اإلرياين 

اإلمـارايت والغرافة القطـري وآهال 
لتركمـاين. ا

بريـدة  مدينـة  وتسـتضيف 
ويه  الرابعـة،  املجموعـة  مباريـات 
والدحيـل  اإلرياين  سـيباهان  تضـم 
األوزبـيك،  وباختاكـور  القطـري 
إىل جانـب الفائـز مـن مبـاراة الـدور 
التمهيـدي بين التعاون السـعودي 

السـوري. والجيـش 

مباريـات  وتلعـب 
يف  الخامسـة  املجموعـة 
مدينـة الدمـام، حيـث تضم 
القطـري  السـد  مـن  كل 
 2011 عـام  نسـخة  بطـل 
والفيصيل السـعودي الذي 
األوىل  املشـاركة  يخـوض 
والوحـدات األردين والفائـز 
من مباراة الـدور التمهيدي 
اإلمـاريت  يـاس  بنـي  بيـن 

األوزبـيك. وناسـاف 
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اختتمـت يف جامعـة األميـرة نورة 
بنـت عبدالرحمـن يف مدينـة الريـاض 
الرخصـة  دورة  مـن  األوىل  النسـخة 
الـيت  للمدربـات،   )B( اآلسـيوية 
نظمتهـا إدارة كـرة القـدم النسـائية 
بالتعـاون مـع اللجنة الفنيـة باالتحاد 
السـعودي لكـرة القدم بمشـاركة 17 

مدربـة.

جزأيـن،  عـىل  الـدورة  ونظمـت 
حيـث ُعقـد الجـزء األول يف املـدة من 
فيمـا  املـايض،  ديسـمبر   19 إىل   8
نظـم الجـزء الثـاين يف املـدة مـن 27 

.2022 مـارس   10 إىل  فبـراري 

محاضـرات  الـدورة  وشـهدت 
ويميـة عـّدة للمشـاركات، وتطبيقات 
نظريـة وعمليـة لتحقيـق االسـتفادة 
مونيـكا  األملانيـة  ذتهـا 

ّ
نف الكبـرى، 

السـعودي  املنتخـب  مدربـة  سـتاب 
كـوك  مـاري  والهولنديـة  األول، 
ضمـن  مـن  تعـد  الـيت  ويليمسـون، 
قائمـة خبـراء االتحـاد الـدويل لكـرة 

»فيفـا«. القـدم 

وتعـّد هذه الـدورة األعىل يف كرة 
القدم النسـائية السـعودية حالًيا.

اختتام  دورة 
الرخصة 

اآلسيوية 
 )B(

للمدربات

3-2022 new size .indd   693-2022 new size .indd   69 4/3/2022   11:26:55 PM4/3/2022   11:26:55 PM



العدد 718 - شعبان  1443 هـ مارس  2022 م70

أحوال المستديرة

  يف دورة 
ً
مدربا

الرخصة التدريبية

119

فهـد مدهـش وعـيل البارقـي وبنـدر األحمـدي ومحمـد عبدالجـواد وويسـف 
الدوسـري ومحمـد الدشـييش وخالـد القـروين وخالـد الطمـرة ومحمـد العبـديل 

وعبـاس غـالم وبنـدر جعيثـن وعـيل القـرين، ويسـاعدهم عبـداهلل الغامـدي.

اختتمت 
اللجنة الفنية 

يف االتحاد 
السعودي لكرة 

القدم دورات 
الرخصة التدريبية 

 )B( اآلسيوية
واليت أقيمت 

عىل مرحلتين ..

املشاركون :

موضوع الدورات :مواقع الدورات :

املحاضرون :

واألحسـاء،  الريـاض وجـدة  مـن  مدرًبـا يف كل  بواقـع 24  مدرًبـا   119
الدمـام يف  مدرًبـا  و23  القصيـم 

مالعـب أندية األهـيل والدرعيـة والرائد، 
ومدينـة األميـر عبـداهلل بن جلـوي الرياضية 
باألحسـاء ومقـر الشـؤون الرياضيـة بالحرس 
الوطـين بالدمـام الـدورات الخمـس، والـيت 
أقيـم الجـزء األول منهـا خـالل الفتـرة مـن 
19-29 ديسـمبر املـايض، فيمـا أقيـم الجزء 
الثـاين خـالل الفتـرة مـن 19 فبـراري املـايض 

إىل 2 مـارس املـايض .

*طرق وأنظمة اللعب 

*التدريب املهاري 

*التدريب اللياقي،

 *اختبارات اللياقة 

*التطوري البدين 

*تدريب العيب الفئات السنية 

*تخطيط التدريب 

* برنامج الوقاية من 
اإلصابات.
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 يف 
ً
حكما

VAR دورة

64
اختتمت لجنة 

الحكام الرئيسية يف 
االتحاد السعودي 

لكرة القدم 
االجتماع الدوري 

السابع لحكام 
دوري كأس األمير 

محمد بن سلمان 
للمحترفين، الذي  

 أقيم يف جدة  .

محاضرات يف قانون كرة القدم

مراجعة الحاالت التحكيمية اليت شهدتها مباريات الجوالت من 19 إىل 
23 بدوري املحترفين.

تطبيقات ميدانية عىل تقنية حكم الفيدوي املساعد VAR وتمارين لياقية. 

بإشراف األسترايل هاكان أناز، ومدرب اللياقة األرجنتيني أليخو بيريز.

64 حكًما، 12 منهم ضمن حكام دوري يلو للمحترفين

رئيس اللجنة مانويل نافارو

مدري دائرة التحكيم األوزبيك فرهاد عبداهلل

خصايئ تحليل األداء اإلسباين خوسيه سانشيز

املحاضر يف دائرة الحكام عبداهلل الشلوي.

ي 
ظر

الن
ي 

العم
شاركون

امل
ضرون 

املحا
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أحوال المستديرة

قائـدة  الحمـدان  منيـرة  شـددت 
بطولـة  أول  حامـل  اململكـة  فريـق 
اململكـة،  مسـتوى  عـىل  نسـائية 
والـيت سـبق لهـا اللعـب يف الـدوري 
املنطقـة  أميـر  لقـاء  أن  البحرينـي، 
الشـرقية يعـد حافـزا ودافعـا للفريـق 
باالسـتمرار عـىل االحتفـاظ بالبطولـة 

املقبلـة. األعـوام   
ّ

يف

لقـب  أول  تحقيـق  أن  مشـيرة 
مسـتوى  عـىل  القـدم  لكـرة  نسـايئ 
وفخـر  وُيصـف  ال  إنجـاز  السـعودية 
لجميـع العبـات الفريـق، مؤكـدة ان 
تتمثـل  بطولـة  ألي  االسـتعدادات 
بثقـة وبـروح الفريـق بالعمـل الجـاد 
بأنـه  كاشـفة  املكثفـة،  والتدريبـات 
تـم تدعيـم صفـوف الفريق بعـدد من 

الالعبـات األجانـب، كـون النظـام 
يجيـز مشـاركة سـبع أجانب 

القائمـة  يف 

وجـود  أن  معتبـرة  للفريـق،  تضـاف 
الالعبـات األجانـب مهـم يف الفريـق 
ووجودهـن يزيد مـن الخبـرات وزيادة 

الرتم لوجـود العبات 

عندهـن  توجـد  ال  الفريـق  يف  صغـار 
الخبـرة  منهـن  ويكتسـبن  خبـرة 
ولهـن تأريـخ يف اللعبـة مـن مواسـم 
سـابقة وتزيـد من ثقـة الفريـق خالل 

املباريـات.

وأوضحـت بـأن تحقيـق البطولـة 
جـدارة،  عـن  وجـاء  صدفـة  يكـن  لـم 
إداري  مـن  متكامـال  كان  فالعمـل 
وفـي وكان الفريـق جاهـز للحصـول 
عـىل البطولة التاريخيـة كون الجميع 
كان يترقـب مـن يكـون حامـل اللقب 
النسـايئ  اململكـة  لبطولـة  األول 
الـدويل  االتحـاد  قبـل  مـن   

ً
خصوصـا

واالتحـاد  »الفيفـا«  القـدم  لكـرة 
ي  د لسـعو ا

دخلنا التاريخ .. وللطموحات بقية 
قائدة أول فريق يحقق بطولة  قدم نسائية فخورة بهذا اإلنجاز ..  منيرة الحمدان
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ًصقل آسيوي 
لـ 12 مدربا

القـدم. لكـرة 

أميـر  اسـتقبال  أن  وأكـدت 
عـىل  يـدل  الشـرقية  املنطقـة 
 
ً
عامـة بالرياضـة  اهتمامـه 
والـذي  خاصـة،  بصفـة  والنسـائية 
ويعـي  تحفيزيـا  كالمـا  لنـا  وجـه 
مسـيرتنا،  إكمـال  يف  الكثيـر  لنـا 
منـذ  الفريـق  »أسسـت  وقالـت: 
مـع  الفريـق  وأدري  أعـوام  ثالثـة 
وهـو  العلـوين  عبدالعزيـز  املـدرب 
العـب يف املنتخـب السـعودي لكرة 
لعبـة  وبـدأت  للصـاالت،  القـدم 
 أو أكثـر 

ً
كـرة القـدم منـذ 12 عامـا

مـن عائلـة ريجـع خلفيتهـا خلفيـة 
الريـايض  املجـال  يف  لهـا  رياضيـة 
فكـرة القـدم ليسـت بغريبـة عـي 
فهي معشـوقيت منـذ الصغـر وأنا 
يف مجـال كـرة القدم وّجـدي أحمد 
القادسـية  نـادي  رئيـس  الزامـل 
، فالرياضـة يف العائلـة يشء 

ً
سـابقا

أعتـراض  أي  أجـد  فلـم  طبيـي 
إنمـا ُكل الداعـم بـل الداعـم األول 
يل يف املجـال الريـايض وكرة القدم 
بصفـة خاصة، فـكان البداية لّجدي 
الـذي حببـي يف كـرة القـدم وهـو 
طفولـيت  منـذ  الرئيـس  السـبب 
مللعـب  معـه  يصطحبنـي  كان 
البنـات  ّسـن  يف   

ً
سـابقا الراكـة 

الـذي يسـمحون لهـن بدخول 
امللعـب.

فكـرة  عـىل  وعلقـت 
تكوين فريـق اململكة بقولها: 
اململكـة  فريـق  »تكويـن 
مختلفـة  أنديـة  مـن  بـدأ 
وكان ينتابنـي شـعور وجـود 
العبـات عندهـن طمـوح عاٍل 
وال ويجـد مـكان لتدريبهـن 
وصقـل  الفريـق  وتكويـن 
مواهبهـن ليكـون النـادي 
هـو املـكان املناسـب لهـن 
للتدريـب وبفضـل مـن اهلل 
تـم إنشـاء النـادي، ولـدي 
املنتخـب  لتمثيـل  طمـوح 
وهـو  الدوليـة  املحافـل  يف 
فكـرة   

ً
جـدا وجميـل  شـرف 

املهـم  عشـق  ىل  بالنسـبة  القـدم 
لخدمـة  عليـه  أقـدر  للـذي  أوصـل 
كالعبـة  سـواًء  الحبيبـة  مملكتنـا 
يف  شـهادات  عـىل  حصلـت  إذا  أو 
التدريـب أو إداريـة هـديف هو خدمة 

القـدم. كـرة  يف  وطـي 

لهـا طمـوح  ليـس  انـه  أعلنـت 
تـود  وأنهـا  الخـاريج،  لالحتـراف 
لخدمـة  لديهـا  مـا  ُكل  تعـيط  أن 
وللمنطقـة  الحبيبـة  مملكتنـا 

خاصـة. بصفـة  الشـرقية 

ورأت منيـرة الحمـدان أن واقع 
النسـائية  السـعودية  القـدم  كـرة 
اآلن  نعيشـه  باهـر  مسـتقبل  لـه 
والواقـع  كثيـرا  لـه  متحمسـين 
جميـل واملقبـل أفضـل، وأن باقـي 
لهـا مكانهـا  النسـائية  الرياضيـات 
ولهـا املهتميـن بها من قبـل وزارة 
الرياضـة، وبحكـم كـرة القـدم لهـا 
شـعبية أكثـر تجـد االهتمـام أكبـر.

وصرحت أن املنتخب السـعودي 
النسـايئ ليك يقـارع فـرق القارة ال 
إىل  يحتـاج  وإنمـا  الخبـرة  ينقصـة 
واملثابـرة  والجـد  والعمـل  املهـارة 
متجانـس  عمـل  فريـق  وتكويـن 
وااللتـزام بالتدريبات وخلـق املحبة 
والتعـاون كفريـق واحـد، فالبدايـة 
الحمـد - وجميلـة  مشـرفة - وهلل 
هلل  بـإذن  أفضـل  فاملقبـل   

ً
جـدا

تعاىل، وامتدحـت اإلعالم الريايض 
السـعودي وأنـه داعـم كبيـر لكـرة 
القـدم النسـائية يف جميـع مناطق 

الخليـج والعـرب بصفـة عامـة.

باملثابـرة  زميالتهـا  وطالبـت 
تدعـم  التدريبـات  يف  وااللتـزام 
الهـدف  إىل  للوصـول  الشـخص 
الـذي يطمحـن لـه وأن يبذلـن مـا 
ومهـارات  إمكانيـات  مـن  لديهـم 
عـن  ويبحثـن  مداركهـن  وتوسـيع 
لكسـب  أمامهـن  املتاحـة  الفـرص 

الخبـرة.

يف  الفنيـة  اللجنـة  اختتمـت 
القـدم  لكـرة  السـعودي  االتحـاد 
أعمـال دورة اللياقـة املسـتوى األول 
B اآلسـيوية، والـيت أقيمت يف معهد 
 .

ً
إعـداد القـادة وبمشـاركة 12 مدربـا

محاضـرات  عـىل  الـدورة  واشـتملت 
تحّمـل  تدريبـات  نظريـة وعمليـة يف 
القـدم  كـرة  يف  والقـدرة  السـرعة 
البدنيـة  القـدم  كـرة  ومتطلبـات 
لكـرة  الفسـيولوجية  والتكليفـات 

القـدم.

ويف ختـام الـدورة، سـلم املحاضـر 
اآلسـيوي مـدري التعليـم يف االتحـاد 
الدكتـور  القـدم  لكـرة  السـعودي 
حضـور  شـهادات  الشـريف  يحـى 
 
ً
الـدورة للمدربيـن املشـاركين، مشـيدا
خـالل  قدمـوه  الـذي  باملسـتوى 
يف  التوفيـق  لهـم   

ً
متمنيـا الـدورة، 

رئيـس  وشـكر  املقبلـة.  خطواتهـم 
اللجنـة الفنيـة تـريك السـلطان مدري 
معهـد إعـداد القـادة عبـداهلل حماد 
جميـع  وتقديـم  اسـتضافتهم  عـىل 

الـدورة. لنجـاح  التسـهيالت 

االتحـاد  إدارة  مجلـس  وافـق 
السـعودي لكـرة القـدم، عـىل قبول 
االعتـذار الـذي تقدم به رئيـس لجنة 
االسـتئناف الدكتـور محمـد بـن ناصر 
باصـم ، عن عدم االسـتمرار يف رئاسـة 
عضـو  تعييـن  املجلـس  اللجنة.وقـرر 
اللجنـة أحمد بـن عبـد اهلل القنيعان 
تتـم  أن  عـىل  لالسـتئناف،  رئيسـا 
تعيينـه مـن أعضـاء  املصادقـة عـىل 
للفقـرة  وفقـا  العموميـة  الجمعيـة 
11 مـن املـادة الثالثـة والعشـرين يف 

أقـرب جمعيـة عموميـة.

القنيعان يخلف باصم 
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توج سـمو األميـر فهد بن جلوي بـن عبدالعزيز 
بن مسـاعد نائـب رئيس اللجنة األوملبية السـعودية 
وبحضـور رئيـس االتحـاد السـعودي لكـرة السـلة 
الدكتـور غسـان طاشـكندي نادي الهـالل ببطولة 
الـدوري املمتـاز لكـرة السـلة بعد فوزه عـىل نظيره 
النصـر بنتيجـة 78 - 70، يف اللقـاء الفاصل لنهايئ 
الرياضـة  وزارة  صالـة  عـىل  أقيـم  الـذي  الـدوري 
بالريـاض، وتـوج فريـق النصـر بامليداليـات الفضيـة 

لتحقيقـه املركـز الثاين.

احتضنـت وزارة الرياضـة وأكاديميـة 
الـكأس  مـن  األصليـة  النسـخة  مهـد، 
الـذي سـيحمله املنتخـب الفائـز ببطولة 
كأس العالـم 2022 يف قطـر ، وكانـت 
ملشـاهدة  القـدم  كـرة  ـاق 

ّ
لعش فرصـة 

الـكأس والتقـاط الصور بجـواره، احتفاًء 
ببـدء العـد التنـازيل النطـالق املونديال.

 FIFA وتعـد نهائيـات كأس العالـم
قطـر املـرة األوىل الـيت تسـتضيف فيهـا 
البطولـة  األوسـط  الشـرق  منطقـة 
األعـرق يف عالم كـرة القدم واملرة األوىل 
الـيت تقـام فيها هذه البطولـة يف نهاية 
العـام، حيـث تنطلق النهائيـات بين 21 
نوفمبـر و18 ديسـمبر 2022 عـىل أرض 

8 مالعـب يه األحـدث عـىل اإلطـالق 
 سـتخوض أقـوى 

ً
بمشـاركة 32 منتخبـا

الحلـم  تحقيـق  سـبيل  يف  املباريـات 
األسـمى برفـع كأس العالـم.

أحوال المستديرة

الهالل يحسم الفاصلة ويتوج بممتاز السلة 

كأس العالم يف أكاديمية مهد

الجوائز الفردية 

*العب الهالل إنطوان سكوت أفضل العب أجنبي

*العب الهالل محمد السويلم أفضل العب سعودي

*إداري نادي الوحدة عبد الكريم الهوساوي أفضل إداري فريق

* مدرب الهالل إستراتوس كوكوليكيديس أفضل مدرب
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وزارة الرياضة

استدامة التميز

الهالل يحسم الفاصلة ويتوج بممتاز السلة 

كأس العالم يف أكاديمية مهد

جائزة مكة للتميز لوزارة الرياضة 
في فرع التميز اإلداري

تصدر التقرير النصفي بنسبة 100% 
في تفاعل األجهزة الحكومية 

للبرنامج اإلعالمي الموحد
GRID لعام 2021

جائزة التواصل اإلعالمي في 
الجهات الحكومية على مستوى 

دول مجلس التعاون الخليجي

تسلم معالي نائب وزير الرياضة األستاذ 
بدر بن عبدالرحمن القاضي جائزة الرياضة 

الوطنية الممنوحة لسموه من فخامة رئيس 
جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح
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2022 م 1443 هـ  مارس   ٧١٨ - شعبان     رايل جميل .. العدد 
النساء ُيحسن القيادة

فورموال 1 .. 
نسخة للتاريخ
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