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ـ  القائد هو تاجر األمل ..  
كما قال نابليون بونابرت
ـ وسمو ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز 

 هو  صانع األمل السعودي 
.. وتاجره .

ـ هو ـ يقينا ـ مهندس 
المستقبل السعودي الزاهر

ـ  وعراب التحول الوطني 
الذي يتنزل على األرض أمًل 

وعمًل .
ـ علمنا منذ مجيئه الباهي 

أن يطل علينا 
هاشا . باشا . مستبشرًا .. 

وواثقًا.
ـ وعندما  يتحدث عن رؤية 
متقدمة لوطن في قامة أمة .

ـ يقول بلهجة حالمة  
وحاسمة »نحن نفكر بطريقة 

مختلفة
وأحلمنا كذلك » .

.......
ـ األمير  الذي قرأ لونستون 

تشرشل و » صن تزو » 
وآلخرين

تعلم كيف يسبق 
بخطواته الحاضر والمستقبل 

..
ـ وكيف يذيب فواصل 

التاريخ واألزمنة .
ـ  بحاسة ال تخطئ الهدف 

..
 يختار اجود مابداخله 
ليقدمه لوطنه فكرًا وعمًل 

دون أن يحوجهم لإلنتظار 
والتخمين  .

... ..
سمو ولي العهد ..

 ـ  يسابق الزمن المتسارع 

.. بل يسبقه بأميال ضوئية .
ـ عراب التحول .. عرف كيف 

يحل الرباط التقليدي مع 
النفط ..

ـ  وهاهو  يبحث جادًا 
وجاهدًا  عن توسيع الفرص  

ألبناء شعبه . 
ـ وعن خيارات متقدمة  
ترفد االقتصاد السعودي 

بالمزيد من المداخيل 
حتى تمنحه حرية الركض 
في كل االتجاهات  دون أن 

يلهث أو يتثاب .
..

واألجمل أن ..
ـ الكل على يقين بأن 

سموه  يعيد صياغة المسيرة 
دون مساس بالتراضي 

االجتماعي .
ـ أو إخلل بالقيم والعادات 
واألعراف والموروثات  ألنه  

مؤمن بالفطرة
ـ وألنه إبن بلد  شهم  

يعرفٌ  قدر هذا الشعب
ـ ويتلمس  بحس 

المسؤولية همومه و يدرك 
حجم أحلمه 

وطموحاته  .
 ....

ـ عراب الرؤية األمير محمد 
بن سلمان 

 يصنع  بكفاءة حراكا 
وطنيا عالي الجودة 

ـ ويبث روحا جديدة 
في وطن يضج بالقدرات 

واالمكانات
ـ وبالرغبة الجامحة في 

التغيير واالنطلق  .

عراب الرؤية .. يسبق المستقبل
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  سكرتير التحرير

ابراهيم شالنتو

  التصوير

عبدالعزيز السالمة

  التدقيق اللغوي

محمد عبدالله

  اإلخراج

وليد محمد

  الترجمة

هالل سلمان

  فريق المحتوى

محمد عثمان

عبدالله العالي

  اإلشراف العام:

عادل الزهراني

وكالة اإلعالم

تصدر عن:

مجلة

٦

٢٢

٥٤

الفهرس
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ُكلَّ َيوٍم َلَك ِاحِتماٌل َجديُد
 َوَمسيٌر لِلَمجِد فيِه ُمقام

َوِإذا كاَنِت الُنفوُس ِكبارًا 
َتِعَبت في ُمراِدها اأَلجساُم

مقدمة شعرية  من تجليات المتنبي أرى 
من المهم  إيرادها وأنا ألج من سم الخياط 

....فعل ال قوال ..
ـ الحديث هنا عن عراب الرؤية صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان .
ـ فالحديث عنه يشبه  حمل البحر في 

راحة اليد.
 ـ صور سموه  وهو يتصدر  الحضور  في 

المناسبات الرياضية الكبيرة  تبعث بالكثير 
من الرسائل .

ـ وتحمل المزيد من مضامين الدعم 
والتحفيز ..

 ومعاني الحضور األنيق للقائد في أفراح 
وطنه ..

 ومواعيد شبابه .
رغم عظم مسؤلياته، وضخامة 

....مشغولياته.
ـ خمس سنوات ثمان ..

تمددت فيها مخرجات رؤية 2030 بإمتداد 
مساحات الوطن 

ـ أينع الكثير  منها وطرح ثماره قبل 
األوان .

رغم أن صياغة وطن جديد بمقاسات 
عالم اليوم والغد  محموال على إرث هذا 

البلد وموروثاته وقيمه وتقاليده الراسخة 
أمرًا صعباً اليقدر عليه إال رجل إستثنائي في 

....قامة وقيمة وحضور سموه .
ــ  لن أذهب بعيدا في الوصف فالخواطر 

حبلى بالكثير  ولكن إحاطة هذا العمل 
الجبار بالكلمات وحدها سيوردني موارد 

العجز .. وربما التقصير .
ــ دعوني إذا أتحدث عن وزارة الرياضة في 
تلك السنوات الخمس وهي تعبر من جديد 

إلى أجد ..
ـ وتقفز من حلم إلى طموح  يتنزل  واقعا 

على األرض.

ـ سأجعل من المشهد الرياضي السعودي 
نموذجًا للتعبير عن هذا  التطور المطرد .. 

بحكم الخبرة والتواجد.
ـ وحتى هنا ربما أجد صعوبة في اإلمساك 

بكل نواصي الجهود التي بذلت بدءًا من 
دعم القيادة غير المحدود.

وانتهاءًا  بماقدمته كتيبة الوزارة بقيادة 
األمير عبدالعزيز بن تركي ومن سبقوه 

....ليتحول كل حلم إلى حقيقة.
صراحة .. 

ـ ال أجد ما يعينني للتغلب على صعوبة 
الحديث عن كل ماتحققفي هذا الوقت  

القصير..
ـ ولكن دعوني أشير إلى:

ـ إنجاز قرار تمكين وحوكمة الهيئات 
الرياضية ورفع كفاءتها.

ـ و تعزيز مشاركة ومساهمة المرأة 
السعودية في الرياضة.

ـ وأيضا تعزيز دور اإلعلم الرياضي في 
ترسيخ ثقافة الرياضة ونشر مبادئها 

وقيمها.
ـ ورفع مستوى الحضور والتمثيل 

السعودي في الساحة الرياضية الدولية.
ـ كذلك تعزيز االستدامة المالية للقطاع 

الرياضي ومساهمته بالضرورة في رفد 
االقتصاد الوطني.

ـ وأيضا ماحققته الوزارة على صعيد توفير 
بيئة جاذبة للفعاليات وتشجيع االستثمار 

 في القطاع الرياضي، وماتبع ذلك من وضع
األندية على عتبة التخصيص لرفع قدرتها 

على التنافس داخل الملعب وخارجه.
ـ هذا على نطاق السياسات التي طبقت 

وأثمرت..
ـ أما على صعيد الفعاليات العالمية التي 
نفذت فهذا حديث يحتاج إلى وقت وجهد 

.. وكثير من الخيال ـ ألنه تجاوز حد الممكن 
 والمعقول .  

....
كل عام وبلدنا بخير..

ورؤيتنا تزاد رسوخا .. وعطاءًا .. بفضل 
 اهلل 

وفي ظل هذه القيادة الحكيمة .

د. رجاء هللا السلمي

)الرؤية .. واقع على األرض(
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رؤية الملهم 
5 سنوات من اإلنجازات المستمرة للرياضة السعودية

5 سنوات من اإلنجازات
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وزارة  إنجـــازات  وتتنـــوع   تتعـــدد 
تسترشـــد  التـــي  الســـعودية  الرياضـــة 
مجمـــل  فـــي  وتهـــدف   2030 برؤيـــة 
غاياتهـــا وتوجهاتهـــا خـــلل الســـنوات 
اليـــوم  وحتـــى  الســـابقة  الخمســـة 
الرياضـــة  زيـــادة نســـبة ممارســـة  إلـــى 
برامـــج  وإيجـــاد  البدنيـــة،  واألنشـــطة 
قاعـــدة  لتوســـيع  مبتكـــرة  رياضيـــة 
المجتمـــع  فئـــات  مـــن كل  الممارســـين 
الشـــباب،  وطاقـــات  قـــدرات  وتنميـــة 
وتوســـيع قاعـــدة المدربيـــن والمتطوعيـــن 
ـــز مشـــاركة  فـــي المجـــال الرياضـــي، وتعزي
ـــح  ـــة لتصب ـــي الرياض ـــعودية ف ـــرأة الس الم

. أســـلوب حيـــاة 
ـــر  ـــى تطوي ـــوزارة جـــادة  إل وتســـعى ال
والمرافـــق  المنشـــَات  وجـــودة  كفـــاءة 
إدارة  كفـــاءة  وتعزيـــز  الرياضيـــة، 
ـــة وتحســـين  المنشـــآت والمرافـــق الرياضي
اســـتثمار  وحســـن  الملعـــب،  بيئـــة 
ــوزارة  ــبابية للـ ــة والشـ ــآت الرياضيـ المنشـ
حتـــى تصبـــح قـــادرة علـــى حمـــل كل هـــذه 

. واآلمـــال  الطموحـــات 
تعزيـــز  علـــى  الـــوزارة  وتعمـــل 
االســـتدامة الماليـــة للقطـــاع  الرياضـــي 
االقتصـــاد  دعـــم  فـــي  ومســـاهمته 
الوطنـــي، وإيجـــاد فـــرص وبيئـــة جاذبـــة 
ـــص  ـــه ، وتخصي ـــتثمار في ـــات واالس للفعالي
التنافســـية،  قدرتهـــا  ورفـــع  األنديـــة 
وترســـيخ  المؤسســـي  األداء  وتطويـــر 

ثقافـــة التميـــز والمســـاءلة والشـــفافية، 
ـــن،  ـــة الموظفي وتحســـين كفـــاءة وإنتاجي
والخدمـــات،  البرامـــج  كفـــاءة  ورفـــع 
القطاعـــات  مـــع  الشـــراكات  وتعزيـــز 
وغيـــر  والخـــاص  )الحكومـــي  الثلثـــة 
والبرامـــج  المشـــاريع  لدعـــم  الربحـــي( 

الرياضيـــة.

وكانـــت حصيلـــة كل تلـــك الجهـــود 
مهـــول  عـــدد  علـــى  الـــوزارة  حصـــول 
أبرزهـــا  لعـــل  الجوائـــز  مـــن  ومقـــدر 
ــن  ــث أعلـ ــي؛ حيـ ــل اإلعلمـ ــزة التواصـ جائـ
المؤتمـــر الســـابع والعشـــرون للحكومـــة 
مجلـــس  دول  فـــي  الذكيـــة  والمـــدن 
الـــوزارة  الخليجـــي عـــن فـــوز  التعـــاون 
بجائـــزة التواصـــل اإلعلمـــي فـــي الجهـــات 
الحكوميـــة، بعـــد منافســـة مـــع عـــدد مـــن 
علـــى  الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ــب  ــز اإلداري ، بجانـ ــة للتميـ ــزة مكـ ، وجائـ
فـــوز األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي وزيـــر 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس   ، الرياضـــة 
ــن  ــادة الرياضييـ ــزة القـ ــعودية بجائـ السـ
الشـــباب تحـــت 40 عامـــا، لعـــام 2019 علـــى 

مســـتوى العالـــم .
وهنـــا اســـتعراض للحضـــور الرياضـــي 
خـــلل  الســـعودية  للرياضـــة  الباهـــر 

. الماضيـــة  الخمـــس  الســـنوات 

دائما ما تبدأ 
قصص النجاح 

برؤية. وأنجح الرؤى 
هي تلك التي تبنى 
على مكامن القوة
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5 محاور لتحقيق 
الرؤية  الرياضية 

الســـعي  الرياضـــة  وزارة  رؤيـــة 
ــب  ــي مواظـ ــع رياضـ ــن مجتمـ لتكويـ
علـــى ممارســـة الرياضـــة، وعلـــى أن 
تنافســـية  الرياضـــة  هـــذه  تكـــون 
ومســـتمرة، فضـــًل عـــن تنميـــة األخـــلق 
الشـــباب  لـــدى  الرياضيـــة  والقيـــم 
الممـــارس للرياضـــة، والعمـــل علـــى 
وذلـــك  الخـــاص بهـــم،  األداء  رفـــع 
ـــط  ـــز المحي ـــة وتعزي مـــن شـــأنه تنمي

الرياضـــي فـــي المملكـــة.

رسالة الوزارة 
قطـــاع  إعـــداد  علـــى  العمـــل 
إمكانياتـــه؛  وتعزيـــز  رياضـــي، 
وعالمـــي،  محلـــي  تفـــوق  لتحقيـــق 
حديثـــة  خاصـــة  مبـــاٍن  وتوفيـــر 
الذيـــن  لألشـــخاص 
الرياضـــة يمارســـون 

ف  ا هـــد أ
الرياضـــة  وزارة 
ية  د لســـعو ا
تســـعى الـــوزارة 

لتحقيـــق 
معينـــة  أهـــداف 
فـــي مجموعـــة مـــن 
المحـــاور، وفيمـــا يلـــي 
هـــذه  أهـــم  نبيـــن 
واألهـــداف  المحـــاور 
المتعلقـــة بـــكل منهـــا: 

5 سنوات من اإلنجازات
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هـــذا  يتمثـــل 
المحـــور فـــي  رفـــع 
ممارســـة  نســـبة 
الرياضـــة واألنشـــطة 
وذلـــك  البدنيـــة، 

طريـــق: عـــن 

يشمل المحور الثاني 
لوزارة الرياضة 
تأسيس رياضة 

تنافسية ورفعها 
لمستوى عالمي، وذلك 

من خلل: 

يدور المحور الرابع 
للوزارة حول استمرار 
الدعم المالي للقطاع، 

والذي بدوره يعزز 
من االقتصاد الوطني، 
وذلك يتم من خلل: 

يصب هذا المحور في 
تعزيز أداء المؤسسة، 

وتوطيد ثقافة 
المساءلة والتميز 

والشفافية، ويتم ذلك 
عن طريق:

 يرتكز هذا المحور 
على العمل على تنمية 

المباني والمرافق 
الرياضية وزيادة فعالية 

أدائها، ويتم ذلك 
بسلك:

  توفيـــر مناهـــج رياضيـــة مبتكـــرة لزيـــادة أعـــداد الممارســـين للرياضـــة مـــن كل الفئـــات 
المجتمعيـــة.

 العمل على تنمية القدرات والطاقات الخاصة بهم. 
 إشراك المرأة السعودية في الرياضة ، ورفع معدالت المشاركة الخاصة بها. 

 إتاحة مدربين ومتطوعين رياضيين مؤهلين.

 تعزيز الحضور والتمثيل السعودي في شتى الميادين الرياضية الدولية. 
ــم  ــث القيـ ــة وبـ ــة الرياضيـ ــم الثقافـ ــي دعـ ــي فـ ــلم الرياضـ ــاهمة اإلعـ ــة مسـ  تنميـ

ــا.  ــة بهـ واألســـس الخاصـ
 تأسيس الهيئات الرياضية ورفع كفاءة األداء الخاص بها.

 العمل على تكريس األندية وزيادة القدرة التنافسية الخاصة بها. 
 خلـــق بيئـــة جاذبـــة للحـــدث الرياضـــي وزيـــادة الفـــرص التـــي تمكـــن 

األشـــخاص مـــن االســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع.

  تثبيت مبادئ المساءلة والشفافية.
 دعم كفاءة البرامج والخدمات. 

 زيادة أداء الموظفين ورفع إنتاجيتهم. 
دعـــم المشـــاريع والمخططـــات الرياضيـــة، وذلـــك مـــن خـــلل االنخـــراط مـــع القطـــاع 

الحكومـــي، والخـــاص، باإلضافـــة إلـــى المنظمـــات غيـــر الربحيـــة.

ــات الرياضيـــة، واالســـتفادة القصـــوى مـــن مرافقهـــا الرياضيـــة  ــاء بالهيئـ  االرتقـ
والشـــبابية.

 تدعيـــم البيئـــة الخاصـــة بالملعـــب، ورفـــع جـــودة إدارة المنشـــآت والمرافـــق 
. الرياضيـــة 

1

2

4

5

3

المحور األول

المحور الثاني 

المحور الرابع 

المحور الخامس 

المحور الثالث
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ـــا والعبـــة  ١- بطولـــة الملـــك ســـلمان للشـــطرنج والتـــي اســـتضافتها الريـــاض فـــي نهايـــة عـــام 2017 بمشـــاركة 247 العًب
فـــي منافســـات الشـــطرنج الســـريع، والشـــطرنج الخاطـــف. وحققـــت البطولـــة نجاًحـــا هائـــًل، وجـــرت تحديـــًدا فـــي مركـــز 

ـــة. ـــف مـــن 90 دول ـــام، بحضـــور نحـــو 400 ضي ـــة أي ـــى مـــدى ثماني ـــاض عل ـــرات والمعـــارض فـــي الري »أبكـــس« للمؤتم

٢- تاهـــل المنتخـــب الســـعودي لكـــرة القـــدم للمـــرة الخامســـة لبطولـــة كاس العالـــم 2018م المقامـــة فـــي روســـيا، 
بعـــد فـــوزه علـــى منتخـــب اليابـــان 1-0 فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا فـــي اســـتاد مدينـــة الملـــك عبـــداهلل الرياضيـــة بجـــدة 

ـــم. ـــوالت كأس العال ـــخ بط ـــي تاري ـــس ف ـــرة الخام ـــل للم ـــه التأه ـــجل ل ، ويس

 إنجازات

2017 

5 سنوات من اإلنجازات
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11 اتفاقية ومبادرة الستضافة 
ابرز االحداث الرياضية العالمية

السوبر كالسيكو ..فورموال إي .. أكبر رويال رامبل
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 إنجازات

2018 

البطولـــة الرمضانيـــة الدوليـــة للهـــواة فـــي كـــرة القـــدم علـــى كأس وزارة الرياضـــة »الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـابقًا« ، 
ـــك عبـــد اهلل الرياضيـــة. وذلـــك بمحافظـــة جـــدة فـــي الملعـــب الرديـــف بمدينـــة المل

ــز  ــباق الدرونـ ــي سـ ــات نهائـ ــداث ومنافسـ ــز أحـ ــة والدرونـ ــيبراني والبرمجـ ــن السـ ــعودي لألمـ ــاد السـ ــتضاف االتحـ اسـ
ــة. ــداهلل االقتصاديـ ــك عبـ ــة الملـ ــى أرض مدينـ ــي  علـ العالمـ

كأس محمـــد علـــي كلي والـــذي ُلِعـــَب فـــي 28 
ســـبتمبر 2018 فـــي الصالـــة المغطـــاة فـــي مدينـــة 
وجمـــع  جـــدة،  فـــي  الرياضيـــة  اهلل  عبـــد  الملـــك 
بطـــل  جروفـــس،  جـــورج  البريطانييـــن  الملكميـــن 
ــل  ــميث، حامـ ــم سـ ــة، وكالـ ــة العالميـ ــة الملكمـ رابطـ

الماســـي. العالمـــي  الملكمـــة  مجلـــس  لقـــب 

1

2

3

5 سنوات من اإلنجازات
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اســـتضافت الريـــاض فـــي 2 نوفمبـــر 2018 عـــروض المصارعـــة الحـــرة WWE »كـــراون جـــول« علـــى ملعـــب جامعـــة الملـــك ســـعود فـــي 
ـــام  ـــي حـــدث يق ـــك هوجـــان  وهـــو ثان ـــن، يتقدمهـــم األمريكـــي هول ـــد مـــن نجـــوم المصارعـــة العالميي ـــاض، وشـــارك فيهـــا العدي الري

ـــة األمـــد بيـــن WWE والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. فـــي المملكـــة كجـــزء مـــن الشـــراكة طويل

ـــي 1-2  ـــره الكـــوري الجنوب ـــى نظي ـــوزه بجـــدارة عل ـــا، بعـــد ف ـــوج المنتخـــب الســـعودي بلقـــب كأس آســـيا للشـــباب تحـــت 19 عام ت
ـــة ملعـــب باكنســـاري فـــي ســـيبينونغ اإلندونيســـية. ـــى أرضي ـــا عل ـــذي جمعهم ـــاء ال ـــي اللق ف

“بالدنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى 
إلى أن تكون محركا القتصادنا وموردا إضافيا 

لبالدنا. وهذا هو عامل نجاحنا الثاني”

4

5

6
تاهـــل األخضـــر الشـــاب إلـــى 
 2019 للشـــباب  العالـــم  كأس 
فـــي بولنـــدا، بعدمـــا تصـــدر الـــدور 
المجموعـــة  ترتيـــب  فـــي  األول 
ـــة  ـــاط كامل ـــد 9 نق الرابعـــة برصي

ــات. مـــن ثـــلث مباريـ
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 إنجازات

2018 

ـــاز  ـــي أقيمـــت فـــي القاهـــرة، بعدمـــا ف ـــات الت ـــة للمنتخب ـــة العربي حقـــق المنتخـــب الســـعودي لكـــرة الســـلة لقـــب البطول
ـــة. ـــاراة النهائي ـــري فـــي المب ـــره الجزائ ـــى نظي بنتيجـــة 85-81 عل

المنتخـــب  فـــاز 
بلقـــب  الســـعودي 
العربيـــة  البطولـــة 
العســـكرية الســـابعة 
التـــي  للتايكونـــدو، 
أقيمـــت فـــي مجمـــع 
العمـــاد إميـــل لحـــود 
الرياضـــي العســـكري 

لبنـــان. فـــي 

7

8

9

5 سنوات من اإلنجازات

المنتخـــب  حقـــق 
الســـعودي لكـــرة الطائـــرة 
فـــي  الثانـــي  المركـــز 
التحـــدي  كاس  بطولـــة 
أقيمـــت  التـــي  االســـيوي 
عقـــب  ســـيرالنكا  فـــي 
العـــراق  امـــام  خســـارته 
مقابـــل  أشـــواط  بثلثـــة 

. شـــوطين  

5-2022 .indd   145-2022 .indd   14 5/30/2022   6:12:14 PM5/30/2022   6:12:14 PM

mac



15 العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م

“ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت، 
شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بالدنا 

وضمان مستقبلها بعون هللا”

ـــي  ـــى ف ـــرة األول ـــا )للم ـــي مقدوني ـــم 2019 ف ـــات كأس العال ـــى نهائي ـــئين إل ـــة الناش ـــد لدرج ـــرة الي ـــعودي لك ـــب الس ـــل المنتخ تأه
ـــة اآلســـيوية الثامنة.وبهـــذا التأهـــل تكـــون كـــرة  ـــي للبطول ـــدور نصـــف النهائ ـــى ال ـــه إل ـــى وصول ـــة إل ـــخ درجـــة الناشـــئين( ، إضاف تاري

ـــم. ـــات كأس العال ـــى نهائي ـــر إل ـــث عش ـــول الثال ـــت الوص ـــد حقق ـــعودية ق ـــد الس الي

الســـائق  تـــوج 
أحمـــد  الســـعودي 
كبطـــل  الشـــقاوي 
خطـــف  أن  بعـــد 
ـــم  ـــة العال لقـــب بطول
للراليـــات الصحراويـــة 
كانتـــري«  »كـــروس 

2018 لموســـم 

بطولـــة العالـــم للفيفـــا 2018 بعـــد أن تفـــوق الســـعودي مســـاعد الدوســـري علـــى أكثـــر مـــن 20 مليـــون متنافـــس لكـــي »يحـــول 
ــل  ــا حصـ ــة لندن.كمـ ــة البريطانيـ ــي العاصمـ ــة فـ ــة المقامـ ــدم اإللكترونيـ ــرة القـ ــم لكـ ــكأس العالـ ــوز بـ ــة« ويفـ ــى حقيقـ ــم إلـ الحلـ

ــي  ــز الثانـ ــى المركـ ــة »FIFA 2019«، علـ ــم اإللكترونيـ ــا »كأس العالـ ــي تليهـ ــة التـ ــري،في البطولـ الدوسـ

10

11

12
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 إنجازات

2018 

حقـــق اللعـــب الســـعودي ســـاري الجفـــري إنجـــاز جديـــد يضـــاف لســـجل المملكـــة الحافـــل فـــي بطـــوالت األلعـــاب الدوليـــة، 
مـــن خـــلل فعاليـــات بطولـــة Tekken 7 بعـــد أن تـــوج باللقـــب متفوقـــا فـــي المبـــاراة النهائيـــة علـــى بطـــل اليابـــان.

ـــة للمـــرة الرابعـــة  ـــم لإلعاقـــة الذهني ـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة بـــكأس العال ـــّوج المنتخـــب الســـعودي لكـــرة القـــدم ل ت
علـــى التوالـــي،  وذلـــك بعـــد فـــوزه علـــى منتخـــب األرجنتيـــن بنتيجـــة 2ـ 0 فـــي المبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة التـــي اقيمـــت 

ـــويد. ـــي الس ف

حقق المنتخب السعــــودي للفروسيــــة الميدالية الذهبيــــة لمنــــافسات قفز الحــــواجز للفرق في دورة األلعــــاب اآلسيــــوية 
الــــ 18 التـــي شـــارك فيهـــا 68 فارســــًا مثلـــوا 17 دولة.ومثـــل المنتخـــب السعــــودي فـــي منافســــات ســـباق قفـــز الحواجـــز أربعــــة 

فرســــان هـــم: رمـــزي الدهــــامي , خالـــد العيــــد , خالـــد المبطـــي , عبـــداهلل الشـــربتلي .

13

14

15
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شـــارك المنتخـــب الســـعودي األول لكـــرة القـــدم فـــي نهائيـــات كاس ألعالـــم التـــي أقيمـــت فـــي روســـيا للمـــرة الخامســـة وتعـــد 
ـــخ  ـــي تاري ـــث ف ـــوزه الثال ـــيا ف ـــال روس ـــي موندي ـــب ف ـــق المنتخ ـــث  حق ـــال ١٩٩٤م حي ـــه بعـــد موندي ـــاركة ل ـــل مش ـــي افض مشـــاركته ثان

ـــث . ـــز الثال ـــى المرك ـــه عل ـــم وحصول ـــال كاس العال ـــي موندي ـــاركاته ف مش

بطولـــة المملكـــة  للبلـــوت والتـــي أقيمـــت كأول بطولـــة رســـمية للعبـــة علـــى كأس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة فـــي مدينـــة الريـــاض 
ــن  ــاة ورياضييـ ــن دعـ ــاهير مـ ــن المشـ ــدد مـ ــدا لعـ ــة تواجـ ــهدت البطولـ ــارك . شـ ــف و 288 مشـ ــاركة 12 الـ ــل 2018. بمشـ ــي  أبريـ فـ

وشـــعراء،وبلغت جوائزهـــا مليـــون ريـــال للفائـــز األول .

16

17

18
بطولـــة المملكـــة  للبلـــوت  حيـــث 
أقيمـــت النســـخة الثانيـــة علـــى كأس 
ــت  ــة وأقيمـ ــة للرياضـ ــة العامـ الهيئـ
مناطـــق  جميـــع  فـــي  التصفيـــات 
ــي  ــات فـ ــت  النهائيـ ــة ولعبـ المملكـ
الريـــاض . بمشـــاركة 20 الـــف و 480 

ــاركا .  مشـ
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أطلـــق االتحـــاد الســـعودي للرياضـــات االلكترونيـــة والذهنيـــة مســـابقة بطولـــة المملكـــة  لأللعـــاب االلكترونيـــة األولـــى بمشـــاركة 16 
الـــف 114 مشـــاركا مـــن اصـــل 23 الـــف العـــب ســـجلوا للمشـــاركة ووصلـــت الجوائـــز فـــي النســـخة األولـــى 4 ســـيارات.

نظـــم االتحـــاد الســـعودي للرياضـــات االلكترونيـــة والذهنيـــة النســـخة الثانيـــة مـــن  مســـابقة بطولـــة المملكـــة  لأللعـــاب 
ـــز فـــي النســـخة  ـــت الجوائ ـــا ســـجلوا للمشـــاركة ووصل ـــف العب ـــى بمشـــاركة 1024 مشـــاركا مـــن اصـــل 22 ال ـــة األول االلكتروني

األولـــى لمليـــون ريـــال .

ـــة الســـوبر الســـعودي المصـــري علـــى كاس فخامـــة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي  اســـتضاف االتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم  بطول
ـــن  ـــع  بي ـــدم، وجم ـــرة الق ـــري لك ـــاد المص ـــدم واالتح ـــرة الق ـــعودي لك ـــي الس ـــاد العرب ـــن االتح ـــة بي ـــار توأم ـــي إط ـــة ف ـــخة الثالث ـــي النس ف

ـــل . ـــدف دون مقاب ـــه به ـــى مضيف ـــوزه عل ـــد ف ـــك بع ـــج الزمال ـــت بتتوي ـــري وانته ـــك المص ـــلل والزمال ـــي اله فريق

19

20

21
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وقعـــت وزارة الرياضـــة » الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـابًقا« ١١ اتفاقيـــة ومبـــادرة مـــع جهـــات عالميـــة الســـتضافة المملكـــة ابـــرز 
االحـــداث الرياضيـــة العالميـــة مثـــل توقيـــع اتفاقيـــة مـــع wwe القامـــة المنافســـات لمـــدة 10 ســـنوات و اتفاقيـــة مـــع رابطـــة دوري 
ـــة فورمـــوال أي  ـــي للســـيارات الســـتضافة بطول ـــة مـــع االتحـــاد الدول ـــى واتفاقي ـــى الســـتضافة كاس الســـوبر االيطال ـــن االيطال المحترفي

ـــوبر  ـــة الس ـــة بطول ـــتضافة المملك اس
الخامســـة   نســـختها  فـــي  كلســـيكو 
اربـــع  وبمشـــاركة  جـــدة  بمدينـــة 
والعـــراق  الســـعودية  هـــي  منتخبـــات 
ــل  ــق البرازيـ ــن وحقـ ــل واالرجنتيـ والبرازيـ
ــى االرجنتيـــن  ــة بعـــد تغلبـــه علـ البطولـ

مقابـــل. دون  بهـــدف 

نظمـــت وزارة الرياضـــة  المهرجـــان العالمـــي لرياضـــات المغامـــرة وذلـــك 
ألول مـــرة فـــي الســـعودية ، وقـــد احتضنـــت مدينـــة جـــدة ، المهرجـــان 
ـــع دول  ـــن مـــن جمي ـــن عالميي ـــام، بمشـــاركة رياضيي ـــة أي ـــدة ثلث واســـتمر لم
ــات  ــان الدراجـ ــذا المهرجـ ــي هـ ــاركة فـ ــات المشـ ــملت  الرياضـ ــم، وشـ العالـ
الهوائيـــة االســـتعراضية ولـــوح التزلـــج والباركـــور والتزلـــج علـــى المـــاء 
والتزلـــج بالعجـــلت، بحضـــور أبـــرز اللعبيـــن فـــي تلـــك الرياضـــات مـــن مختلـــف 

ــم.. دول العالـ

22

2324

“بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة يف ظروف 
بالغة الصعوبة، عندما وحدها الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود، طيب هللا ثراه.
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ـــة 45  ـــزه المالي ـــت قيمـــة جوائ ـــذي وصل ـــدان محافظـــة الطائـــف وهـــو المهرجـــان ال ـــي العهـــد للهجـــن فـــي مي انطـــلق مهرجـــان ول
ـــال، فـــي ظـــل منافســـة مجموعـــة ضخمـــة مـــن مـــلك الهجـــن القادميـــن مـــن داخـــل وخـــارج الســـعودية. ـــون ري ملي

احتضنـــت مدينـــة الدرعيـــة مهرجـــان ســـباق »الســـعودية للفورمـــوال إي - الدرعيـــة 2018«،  وحظـــي المهرجـــان بمتابعـــة إعلميـــة 
ـــة األجـــل  ـــة شـــراكة طويل ـــم الســـباق  بموجـــب اتفاقي ـــر مســـبوق.وتم تنظي ـــري غي ـــر، وتفاعـــل جماهي ـــى مســـتوى كبي ـــة عل ـــة ومحلي دولي
بيـــن ســـباقات »فورمـــوال إي« والهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـابقاً  »وزارة الرياضـــة حاليـــًا« ، واالتحـــاد الســـعودي للســـيارات والدراجـــات 

الناريـــة، وذلـــك انســـجامًا مـــع أهـــداف رؤيـــة 2030 .

25

26

27
ـــة  ـــة الرياضي ـــة الحـــادي والعشـــرين للتحـــاد اآلســـيوي للصحاف ـــة العمومي ـــاع الجمعي اســـتضافت المملكـــة اجتم
وذلـــك بمدينـــة جـــدة، بحضـــور رئيـــس االتحـــاد الدولـــي للصحافـــة الرياضيـــة اإليطالـــي جيانـــي ميرلـــو، ورئيـــس االتحـــاد 
اآلســـيوي للصحافـــة الرياضيـــة الكويتـــي ســـطام الســـهلي، وأميـــن عـــام االتحـــاد اآلســـيوي للصحافـــة الرياضيـــة أمجـــد 
عزيـــز، ورئيـــس االتحـــاد األميركـــي للصحافـــة الرياضيـــة غابرييـــل كازينـــاف، ورئيـــس االتحـــاد األفريقـــي للصحافـــة 
ـــادر، وعضـــو االتحـــاد  ـــد الق ـــل عب ـــد جمي ـــة محم ـــة الرياضي ـــي للصحاف ـــس االتحـــاد العرب ـــي، ورئي ـــة ميتشـــل أوب الرياضي
الدولـــي للصحافـــة الرياضيـــة تشـــارلز كامينزولـــي، وعضـــو االتحـــاد اإلنجليـــزي للصحافـــة الرياضيـــة ديفيـــد جـــون ووكـــر، 

ـــة فـــي القـــارة اآلســـيوية. ـــون أعضـــاء اتحـــادات الصحافـــة الرياضي ـــر مـــن 75 عضـــوًا يمثل وأكث

5 سنوات من اإلنجازات
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احتضنـــت مدينـــة جـــدة عـــروض اعظـــم رويـــال رامبـــل  الـــذي تنظمـــه رابطـــة المصارعـــة العالميـــة الترفيهيـــة WWE، فـــي حـــدث كان 
ـــز، وهـــو  ـــد العزي ـــن عب ـــد اهلل ب ـــك عب ـــة فـــي ملعـــب المل ـــى ، وأقيمـــت  البطول ـــة األول ـــن مـــن الفئ ـــه  بمشـــاركة نجـــوم عالميي االول مـــن نوع

ـــة. ـــنوات قادم ـــر س ـــدة عش ـــل لم ـــال رامي ـــم روي ـــروض اعظ ـــعودية ع ـــتضيف الس ـــة جدة،وستس ـــي مدين ـــعة« ف ـــرة المش ـــب »الجوه ملع

ــة  ــي رياضـ ــة فـ ــة دوليـ ــيارات كأول بطولـ ــال للسـ ــباق األبطـ ــة سـ ــاض، بطولـ ــي بالريـ ــد الدولـ ــك فهـ ــب الملـ ــى ملعـ ــت علـ اقيمـ
ـــة مـــن ســـباق األبطـــال بمنافســـات الفـــرق )كأس األمـــم( و )ســـباق بطـــل  المحـــركات تســـتضيفها المملكة.وشـــملت النســـخة التاريخي

األبطـــال(, بمشـــاركة عـــدٍد مـــن أبـــرز األســـماء فـــي ســـباقات الســـيارات فـــي العالـــم.

اقيـــم ســـباق ماراثـــون الريـــاض الدولـــي للمحترفيـــن لمســـافة 21 كيلومترا.وشـــهد حضـــور هائـــل مـــن المشـــاركين والجماهيـــر 
التـــي تابعـــت الســـباق.، حيـــث وصـــل عـــدد المســـجلين فـــي مختلـــف الســـباقات التـــي تتضمنهـــا هـــذه الفعاليـــة نحـــو 30 ألـــف متســـابق 
ـــى مليونـــي ريـــال )نحـــو 533 ألـــف دوالر  مـــن المحترفيـــن األجانـــب والمواطنيـــن والمقيمين.وبلغـــت  قيمـــة الجوائـــز الماليـــة للســـباق إل

ـــة المراكـــز. ـــى بقي ـــال وزعـــت عل ـــون ري ـــال لصاحـــب المركـــز األول وملي ـــون ري أميركـــي( بواقـــع ملي

28

29

30
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الفيصل يتوج بجائزة القادة 
الرياضيين الشباب لعام 2019

 الدولة تدعم األندية  بـ2.5 مليار والهالل بطال آلسيا

5 سنوات من اإلنجازات
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“لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع 
إلى مستقبل أكثر إشراقا، قادرون على أن 

نصنعه – بعون هللا – بثرواتها البشرية والطبيعية 
والمكتسبة التي أنعم هللا بها عليها”

حقق العداء عنبر الزهراني يحقق ذهبية سباق 400 م، خلل مشاركته في بطولة غرب آسيا أللعاب القوى للناشئين

ـــة الرابعـــة للمنتخـــب الســـعودي فـــي مســـابقة الكـــرة الحديديـــة بمســـافة 65:27  ـــة الذهبي الرامـــي محمـــد الزايـــر يحقـــق الميدالي
ـــروت ـــة غـــرب آســـيا أللعـــاب القـــوى للناشـــئين فـــي بي ـــر، ضمـــن بطول مت

حقـــق المنتخـــب الســـعودي خـــلل مشـــاركته فـــي دورة األلعـــاب العالميـــة االولمبيـــاد الخـــاص فـــي انجـــاز تاريخـــي تمثـــل فـــي 
ــا 18 ذهبيـــة 9 ميداليـــات فضيـــة 3 ميداليـــات برونزيـــة. تحقـــق 40 ميداليـــة منهـ

1

2

3
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 إنجازات

2019 

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو المركز األول في بطولة غرب اسيا

ــاراة  ــي المبـ ــوزه فـ ــد فـ ــر بعـ ــة عشـ ــج السادسـ ــة الخليـ ــب بطولـ ــلة, بلقـ ــرة السـ ــعودي األول لكـ ــب السـ ــوج المنتخـ تـ
النهائيـــة علـــى نظيـــره الكويتـــي مســـتضيف البطولـــة 92-85.وأضـــاف األخضـــر الســـعودي لقـــب البطولـــة الخليجيـــة إلـــى 

لقـــب البطولـــة العربيـــة التـــي تـــوج بهـــا خـــلل العـــام الجـــاري.

ـــد  ـــا الجدي ـــة بنظامه ـــي البطول ـــه األول ف ـــرزًا لقب ـــيا 2019 مح ـــال آس ـــكأس دوري أبط ـــعودي ب ـــلل الس ـــق اله ـــوج فري ت
والثالـــث فـــي تاريخـــه بعـــد تغلبـــه علـــى مضيفـــه أوراوا ريـــد دايمونـــدز ذهابـــا وإيابـــا ليتـــوج بطـــل لـــكاس دوري ابطـــال 

ـــيا . اس

4

5

6

5 سنوات من اإلنجازات
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 إنجازات

2019 

اســـتضافة المملكـــة بطولـــة الســـوبر كلســـيكو فـــي نســـختها السادســـة بمدينـــة الريـــاض وحقـــق االرجنتيـــن البطولـــة بعـــد 
تغلبـــه علـــى البرازيـــل بهـــدف دون مقابـــل . 

فريـــق  حقـــق 
الســـعودي  األهلـــي 
غـــرب  أنديـــة  بطولـــة 
لكـــرة  الثالثـــة  آســـيا 
بالمنامـــة  الطاولـــة 
بهـــا  شـــارك  والتـــي 
العبـــًا   70 مـــن  أكثـــر 
 12 يمثلـــون  والعبـــة 

. ديـــًا نا

7

8

9
نـــال فريـــق الوحـــدة الســـعودي 
البطولـــة  وصافـــة  اليـــد  لكـــرة  األول 
التـــي  لألنديـــة،  الــــ22  اآلســـيوية 
اختتمـــت فـــي مدينـــة ســـام شـــوك 
خســـر  أن  بعـــد  الجنوبيـــة،  بكوريـــا 
فريـــق  أمـــام  النهائيـــة  المبـــاراة 
العربـــي القطـــري بنتيجـــة »19 - 21«.
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 إنجازات

2019 

ـــى ميـــدان محافظـــة الطائـــف لســـباقات الهجـــن،  ـــك عل ـــي العهـــد للهجـــن فـــي نســـخته الثانيـــة وذل انطـــلق فعاليـــات مهرجـــان ول
وقـــد تـــم تخصيـــص جوائـــز ماليـــة تبلـــغ قيمتهـــا اإلجماليـــة 52 مليـــون ريـــال ســـعودي تنافـــس عليهـــا مجموعـــة كبيـــرة مـــن مـــلك 

الهجـــن المحليـــة والدوليـــة.

نظمـــت  فعاليـــة المهرجـــان العالمـــي لرياضـــات المغامـــرة للمـــرة الثانيـــة فـــي عـــام 2019 فـــي مدينـــة األحســـاء، وقدمـــت 
ـــات  ـــن 6 فئ ـــرة ضم ـــات مبه ـــي منافس ـــابقين ف ـــاركة متس ـــور ، بمش ـــرة للجمه ـــة المثي ـــروض الرياضي ـــاهد والع ـــل المش أجم

ـــج والباركـــور وغيرهـــا . ـــة مختلفـــة، منهـــا منافســـات BMW الحـــرة والتزل رياضي

ـــى  ـــة األول ـــة الشـــاطئية الدولي ـــوم لكـــرة القـــدم الشـــاطئية، البطول ـــة ني ـــو 2019 بطول اســـتضافت الســـعودية فـــي يولي
المعتمـــدة لكـــرة القـــدم الشـــاطئية مـــن ِقبـــل االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم »FIFA«. وجـــرت المباريـــات علـــى شـــواطئ 

المدينـــة المســـتقبلية »نيـــوم«.

10

11

12

5 سنوات من اإلنجازات

5-2022 .indd   265-2022 .indd   26 5/30/2022   6:12:48 PM5/30/2022   6:12:48 PM

mac



27 العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م

“لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده باألمس أو 
اليوم، بل علينا أن نتوجه دوما إلى األمام”.

ــى  ــز علـ ــور مميـ ــد حضـ ــام 2019 بعـ ــلل عـ ــدة خـ ــازات فريـ ــا إنجـ ــف درجاتهـ ــدم بمختلـ ــرة القـ ــعودية لكـ ــات السـ ــت المنتخبـ حققـ
ـــات كاس  ـــى نهائي ـــي التاهـــل ال ـــي والقـــاري فـــي عـــام 2018. ففـــي عـــام  2019 اســـتطاع المنتخـــب الســـعودي األولمب المســـتوى الدول

اســـيا 2020 فـــي تايلنـــد  .

13

14

15

شهدت مدينة جدة في 
يوليو 2019 تنظيم عدد 

من البطوالت الدولية 
للرياضات البحرية

* البطولـــة الدوليـــة لركـــوب األمـــواج التـــي شـــارك فيهـــا 70 محترًفـــا 
دوليًّـــا .

* بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في أرض الفعاليات في أبحر.
ـــك عبـــد اهلل  ـــة الدوليـــة للصيـــد فـــي 10 يوليـــو فـــي مدينـــة المل * البطول

ـــا. ـــاًدا محليًّ ـــا، و140 صي ـــاًدا دوليًّ االقتصاديـــة بمشـــاركة 40 صي

* اســـتضافت جـــدة بطولـــة القفـــز المظلـــي فـــي منطقـــة أبحـــر، وجذبـــت 
أمهـــر المظلييـــن العالمييـــن.

* بطولة الغوص الحر في منتجع فال في منطقة أبحر.
* جـــرت فـــي مدينـــة الملـــك عبـــد اهلل االقتصاديـــة فـــي رابـــغ بطولـــة المملكـــة 

للدبابـــات البحريـــة ضمـــن فعاليـــات موســـم صيـــف »عالـــم تركـــوازي«.

استضافت مدن الخبر والدمام 
والجبيل في مارس 2019 عدًدا من 

البطوالت العالمية والرياضات البحرية ..
* بطولة المملكة للقوارب الشراعية 

في الجبيل،.
*  الجولة األولى االفتتاحية لبطولة 

العالم لـ »فورموال 1 للزوارق السريعة 
F1H2O« لعام 2019 على »جائزة 

السعودية الكبرى » في الواجهة البحرية 
لمدينة الدمام بمشاركة تسعة فرق و18 

سائًقا مع طواقمهم من 11 دولة.
* جرت سباقات ريد بول الجوية، 

لطائرات ريد بول بالقرب من الشاطئ، وهي عروض استعراضية شيقة 
واستعرض فيها الطيارون مهاراتهم 

بالتحليق والمناورة السريعة.
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 إنجازات

2019 

16

 كان عـــام 2019 عـــام اســـتثنائي فـــي دعـــم الرياضـــة فـــي الســـعودية حيـــث قـــدر مبلـــغ الدعـــم بــــ2.5 مليـــار ريال.وتـــم 
تحديـــد 1.64 مليـــار ريـــال لدعـــم أنديـــة الـــدوري الســـعودي للمحترفيـــن، وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي: 

 50
مليونًا دعم مباشر 

لألندية

20
مليوناً دعم مرتبط 
بتطوير منظومة 

الحوكمة

80
مليونًا تقسم 

بالتساوي بين 
أندية دوري األمير 
محمد بن سلمان 

للدرجة األولى

36
مليوناً بين أندية 

الدرجة الثانية

55
مليوناً بين أندية 

الدرجة الثالثة

5
مليين للفعاليات 

المصاحبة 
للمباريات

3
مليين للتسويق 
لزيادة جماهير 

النادي

10
مليين دعم مرتبط 

بتطوير البنية 
التحتية ومنشآت 

األندية

مليون لكل مباراة مرتبطة بالحضور الجماهيري في المباريات المستضافة

وخصص مبلغ 480 مليون ريال لأللعاب المختلفة عبر نظام النقاط الموحد

وتم تخصيص 171 مليون ريال لدعم ألندية دوري األمير محمد بن سلمان للدرجة 
األولى، والدرجتين الثانية والثالثة على النحو التالي :

5 سنوات من اإلنجازات

5-2022 .indd   285-2022 .indd   28 5/30/2022   6:12:50 PM5/30/2022   6:12:50 PM

mac



29 العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م

 إنجازات

2019 

ـــة  ـــق بطول ـــا حق ـــن كم ـــي البحري ـــيا 2020 ف ـــات كاس اس ـــغ نهائي ـــنة إذ بل ـــت 16 س ـــعودي تح ـــب الس ـــاز المنتخ ـــق ذات اإلنج حق
ـــي األردن . ـــيا ف ـــرب اس ـــاد غ اتح

القـــادة  إعـــداد  معهـــد  اســـتضاف 
أنطونيـــو  الشـــهير  اإليطالـــي  المـــدرب 
والمـــدرب  ميـــلن  إنتـــر  مـــدرب  كونتـــي 
والخبيـــر  مورينيـــو   جوزيـــه  البرتغالـــي 
االيطالـــى  فابيـــو كابيلـــو إللقـــاء محاضـــرات 
ــن  ــعوديين والمهتميـ ــن السـ ــى المدربيـ علـ
بكـــرة القـــدم. كمـــا وقـــع المعهـــد برنامـــج 
ــو  ــى روبيرتـ ــدرب االيطالـ ــع المـ ــة مـ معايشـ
جوارديـــوال  بيـــب  واألســـباني  مانشـــيني 
وذلـــك لمعايشـــة المدربيـــن الســـعوديين

17

18

19
ــر  ــج لتطويـ ــدة برامـ ــادة عـ ــداد القـ ــد اعـ ــع معهـ وقـ

الرياضـــة الســـعودية كالتالـــي :
* ابـــرم عقـــد إنشـــاء اكاديميـــات  لتطويـــر جميـــع 

األلعـــاب فـــي 24 مدينـــة  .
ـــذي يقيـــم دورات مكثفـــة  *تنفيـــذ برنامـــج محتـــرف ال
الدارييـــن الفئـــات الســـنية النديـــة دوري المحترفيـــن 

واألولـــى عبـــر محاضـــرات .
* وقـــع المعهـــد عـــددا مـــن الشـــراكات مـــع جهـــات 
رياضـــة وجامعـــات عالميـــة ابرزهـــا جامعـــة ريـــال مدريـــد .

* وقـــع شـــراكة مـــع معهـــد كرويـــف لتقديـــم منـــح 
ــارد ــة هارفـ ــة جامعـ ــاءات الوطنيـ ــية للكفـ دراسـ

 

*حقـــق المنتخـــب الســـعودي تحـــت 
19 ســـنة بطولـــة اتحـــاد غـــرب اســـيا فـــي 

أوزبكســـتان .

تحـــت  الســـعودي  المنتخـــب  بلـــغ 
20 ســـنة نهائيـــات كاس ألعالـــم فـــي 

. جيـــدة  مســـتويات  وقـــدم  بولنـــدا  

تاهـــل المنتخـــب الســـعودي للصـــاالت 
ـــيا 2020 ـــات كاس اس ـــدم نهائي ـــرة الق لك
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ـــور  ـــز جوني ـــدي روي ـــن آن ـــل بي ـــوزن الثقي ـــة لل ـــة عالمي ـــة ملكم ـــي لبطول ـــزال التاريخ ـــة  2019 الن ـــم الدرعي ـــن موس احتض
ـــوا. ـــع جوش ـــر م ـــب بالمدم الملق

اســـتضافت المملكـــة العربيـــة الســـعودية بملعـــب الرويـــال غرينـــز فـــي مدينـــة الملـــك عبـــداهلل االقتصاديـــة برابـــغ , 
البطولـــة الســـعودية الدوليـــة لمحترفـــي الجولـــف »الحـــدث الرياضـــي العالمـــي فـــي رياضـــة الجولـــف« ، بمشـــاركة نخبـــة مـــن 

ـــم. ـــى مســـتوى العال ـــل عل ـــن األوائ المصنفي

دابليـــو دابليـــو إي ســـوبر شـــو داون   مهرجـــان أنتجتـــه شـــركة دبليـــو دبليـــو إي فـــي 7 يونيـــو 2019 وعرضـــه شـــبكة 
الدبليـــو دبليـــو إي مـــن جـــدة، مدينـــة الملـــك عبـــد اهلل الرياضيـــة. هـــذا العـــرض هـــو ثالـــث عـــرض تنظمـــه دبليـــو دبليـــو 
إي فـــي المملكـــة ضمـــن شـــراكة لمـــدة 10 ســـنوات بدعـــم مـــن رؤيـــة الســـعودية 2030.وقـــد شـــارك بـــه نجـــوم العـــرض 

20

21

22

5 سنوات من اإلنجازات
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ـــدة،  ـــي ج ـــلة، ف ـــرة الس ـــترز« 3×3 لك ـــدن »الماس ـــم للم ـــة العال ـــرة لبطول ـــة األخي ـــلة  الجول ـــرة الس ـــعودي لك ـــاد الس ـــتضاف االتح أس
، بمشـــاركة فريـــق وجـــدة إضافـــة إلـــى 14 فريقـــا يمثلـــون مختلـــف دول العالـــم فـــي اللعبـــة، وتعـــد البطولـــة مـــن أقـــوى البطـــوالت 

العالميـــة، التـــي ينظمهـــا االتحـــاد الدولـــي لكـــرة الســـلة. 

أقيمـــت منافســـات الملتقـــى الســـعودي الدولـــي لرياضـــات ذوي اإلعاقـــة بمحافظـــة جـــدة علـــى صالتـــي مدينـــة الملـــك عبـــداهلل 
الرياضيـــة واســـتاد األميـــر عبـــداهلل الفيصـــل فـــي 3 ألعـــاب هـــي كـــرة الهـــدف وكـــرة الطاولـــة وكـــرة الطائـــرة مـــن الجلـــوس بمشـــاركة 

ـــة . 11 دول

احتضنـــت مدينـــة جـــدة بطولـــة الســـعودية الدوليـــة للقفـــز المظلـــي علـــى ضفـــاف البحـــر األحمـــر وقـــد شـــهدت البطولـــة إقبـــاال 
جماهيريـــا كبيـــرا لماتميـــزت بـــه البطولـــة مـــن فـــرق اســـتعراضية وكذلـــك اثـــار بمشـــاركة ابـــرز المشـــاركين فـــي القفـــز المظلـــي

23

24

25
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أقيـــم مهرجـــان الدرعيـــة للفروســـية 2019  بمشـــاركة نخبـــة الفرســـان والفارســـات مـــن المملكـــة والعالـــم وســـط أجـــواء مفعمـــة 
بالحمـــاس والتنافـــس.

 IHF ـــة ـــن بطول ـــرة م ـــة عش ـــخة الثالث ـــي النس ـــام 2019 وه ـــد لع ـــرة الي ـــة لك ـــم لألندي ـــة العال ـــام  بطول ـــتضافت الدم اس
.)IHF( ـــد ـــرة الي ـــي لك ـــاد الدول ـــا االتح ـــد ينظمه ـــرة الي ـــي ك ـــة ف ـــة لألندي ـــة عالمي ـــي بطول Super Globe ، وه

شـــهد موســـم الدرعيـــة تنافـــس 8 مـــن أفضـــل العبـــي التنـــس المحترفيـــن مـــن ضمنهـــم 6 العبيـــن يتواجـــدون فـــي 
قائمـــة أفضـــل 20 العبـــا عالميـــا، علـــى لقـــب النســـخة األولـــى مـــن كأس الدرعيـــة للتنـــس التـــي تبلـــغ قيمـــة جوائزهـــا 3 

ملييـــن دوالر أميركـــي.

26

27

28
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“إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وتستحق 
بالدنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدرات 

سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها يف 
صناعة هذا المستقبل”.

30

31

احتضـــن مضمـــار الدرعيـــة ســـباق إي بريكـــس 2019 وهـــو ســـباق فورمـــوال إي الـــذي أقيـــم فـــي حلبـــة شـــارع الريـــاض فـــي الدرعيـــة ، والســـباق 
ـــًل للشـــراكة التـــي تجمـــع الهيئـــة العامـــة للرياضـــة واالتحـــاد الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناريـــة، و»أيـــه بـــي بـــي« »إف آي أيـــه«  يأتـــي تفعي
فورمـــوال إي )ABB FIA Formula E( التـــي تســـتمر لتســـعة أعـــوام بمشـــاركة الشـــركة المروجـــة CBX؛ حيـــث يمكـــن للجماهيـــر الرياضيـــة مـــن الســـياح 

ـــر. ـــن فـــي حضـــور هـــذا الحـــدث العالمـــي الكبي ـــادة عـــدد ســـياح المملكـــة والراغبي مـــن خـــارج الوطـــن الحضـــور ، وهـــو مـــا يســـاهم فـــي زي

استضاف متنزه جبل الشعبة في محافظة األحساء 
في المنطقة الشرقية في مارس 2019، بتنظيم من هيئة 

الرياضة، ثماني فعاليات رياضية عالمية متنوعة تحت 
شعار »نزال األبطال« بمشاركة أفضل الرياضيين الذين تم 
اختيارهم من جميع أنحاء العالم، إذ تمت دعوة واختيار 12 

رياضيًّا للتنافس في ست رياضات، في:
 *التزلج بالعجلت 

*الدراجات الهوائية االستعراضية
 *الدراجات الهوائية

 *لوح التزلج 
*التزلج على  الجليد

ُلعبـــت فـــي ينايـــر 2019 مبـــاراة الســـوبر اإليطالـــي فـــي نســـخته الــــ 31 بيـــن فريقـــي يوفنتـــوس وميـــلن علـــى ملعـــب مدينـــة الملـــك 
ـــة واســـتطاع  ـــوات العالمي ـــد مـــن القن ـــف متفـــرج، ومتابعـــة العدي ـــري تجـــاوز 61 أل ـــة فـــي جـــدة وســـط حضـــور جماهي ـــد اهلل الرياضي عب

فريـــق جوفنتـــوس الفـــوز بالـــكاس  بعـــد تغلبـــه علـــى منافســـه ميـــلن  بهـــدف دون مقابـــل .

29
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حقـــق الربـــاع الســـعودي علـــي العثمـــان المركـــز األول والميداليـــة الذهبيـــة فـــي منافســـات وزن 89كجـــم ببطولـــة العالـــم لرفـــع 
األثقـــال للشـــباب تحـــت 17 ســـنة ،التـــي أقيمـــت فـــي مدينـــة الس فيغـــاس األميركيـــة .

ـــة أللعـــاب القـــوى للناشـــئين  ـــرب آســـيا الثالث ـــة غ ـــة فـــي بطول ـــة الذهبي ـــي المـــاس الميدالي آحـــرز العـــداء الســـعودي عل
ـــى ملعـــب ومضمـــار مدرســـة ســـيدة الجمهـــور بالعاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت. وجـــاء فـــوز المـــاس بالميداليـــة  التـــي أقيمـــت عل

ـــة. ـــة بعـــد أن حـــل أواًل فـــي ســـباق 100م، بزمـــن 10:60 ثاني الذهبي

حقـــق العـــب المنتخـــب الســـعودي أللعـــاب القـــوى لـــذوي اإلعاقـــة،   نـــور الصنـــاع ، فـــي جاكرتـــا، بـــدورة األلعـــاب اآلســـيوية 
البارالمبيـــة “جاكرتـــا 2018” ذهبيـــة 400 متـــر، بزمـــن وقـــدره 53.00 ث.

32
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36

37

تـــوج الســـعودي مســـاعد الدوســـري بطـــًل لــــXBOX ضمـــن منافســـات كأس العالـــم اإللكترونيـــة 
Fifa eWorld Cup 2019، بعـــد تغلبـــه علـــى الفرنســـي رافســـو )4-3( بمجمـــوع المباراتيـــن، 

ليحتفـــظ بلقبـــه للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي .

حقق العداء 
السعودي صالح العبد 

الميدالية الذهبية 
لسباق 2000 متر 

موانع في بطولة غرب 
آسيا أللعاب القوى 
للناشئين ببيروت.  

حققـــت الحســـناء الحمـــاد العبـــة المنتخـــب الســـعودي الميداليـــة الذهبيـــة الســـايبر، للمـــرة 
ـــي  ـــاوي، ف ـــن عم ـــة لجي ـــى األردني ـــا عل ـــد فوزه ـــيوي، بع ـــتوى اآلس ـــى المس ـــعودًيا عل ـــى س األول
بطولـــة الجولـــة اآلســـيوية للمبـــارزة »للرجـــال والســـيدات« تحـــت 17 عاًمـــا، فـــي الصالـــة الخضـــراء 

بمجمـــع األميـــر فيصـــل بـــن فهـــد األولمبـــي فـــي الريـــاض.

35

5-2022 .indd   355-2022 .indd   35 5/30/2022   6:12:57 PM5/30/2022   6:12:57 PM

mac



العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م36

 إنجازات

2019 

فـــاز األميـــر عبـــد العزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة الســـعودية بمقعـــد رئاســـة اللجنـــة 
ــاد الرياضـــي للتضامـــن اإلســـلمي . ــاز بالتزكيـــة برئاســـة اإلتحـ ــا فـ األولمبيـــة الســـعودية لفتـــرة جديـــدة بالتزكيـــة. كمـ

38

39

ــة  ــس اللجنـ ــة ، رئيـ ــر الرياضـ ــي وزيـ ــن تركـ ــز بـ ــر عبدالعزيـ ــاز األميـ فـ
األولمبيـــة الســـعودية بجائـــزة القـــادة الرياضييـــن الشـــباب تحـــت 40 عامـــا، 
لعـــام 2019 علـــى مســـتوى العالـــم »Leaders Sports Award«، وجـــاء حصولـــه 
علـــى هـــذه الجائـــزة نظيـــر دوره الفعـــال فـــي صناعـــة الرياضـــة الســـعودية 
ــر والقيـــادي فـــي رســـم خارطـــة طريـــق المســـتقبل لرياضـــة  ودوره الكبيـ
المملكـــة وتأثيرهـــا علـــى المســـتويات الدوليـــة والقاريـــة واإلقليميـــة. 
ـــز  ـــا التمي ـــي أبرزه ـــي ف ـــر يأت ـــن المعايي ـــد م ـــزة للعدي ـــذه الجائ ـــع ه وتخض

الرياضـــي واألداء اإلداري،

ولعـــل مـــن ابـــرز مـــا قـــام بـــه  لقائـــه مـــع رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القـــدم جيناتـــي انفانتينيـــو وبحثـــه معـــه عـــن تطـــور كـــرة القـــدم فـــي 
المنطقـــة واجتماعاتـــه المســـتمرة مـــع القـــادة الرياضييـــن علـــى مســـتوى 
ــاد االســـيوي  ــلمان بـــن إبراهيـــم رئيـــس االتحـ ــال الشـــيخ سـ ألعالـــم أمثـ
لكـــرة القـــدم والســـيد تومـــاس بـــاخ رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة الدوليـــة 

والســـيد سيبســـتيان كـــو رئيـــس االتحـــاد الدولـــي اللعـــاب القـــوى

5 سنوات من اإلنجازات
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41

40

“سنخفف اإلجراءات البيروقراطية الطويلة، 
وسنوسع دائرة الخدمات االلكترونية، وسنعتمد 

الشفافية والمحاسبة الفورية”.

أطلقـــت » الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـابًقا  ـ وزارة الرياضـــة حالًيـــا 
»برنامـــج االبتعـــاث الســـعودي لتطويـــر مواهـــب كـــرة القـــدم«، وذلـــك 
فـــي حفـــل شـــهدته مدينـــة الملـــك عبـــداهلل الرياضيـــة بجـــدة، بحضـــور 

ـــر  ـــل وزي ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــد العزي ـــر عب ـــي األمي ـــمو الملك ـــب الس صاح
ــركاء  ــعودية، والشـ ــة السـ ــة العربيـ ــة األولمبيـ ــس اللجنـ ــة رئيـ الرياضـ

واللعبيـــن وعـــدد مـــن كبـــار الشـــخصيات ووســـائل اإلعـــلم.

ــر فيصـــل بـــن فهـــد العالميـــة لألبحـــاث  عـــودة جائـــزة األميـ
الرياضيـــة، وهـــي جائـــزة ســـعودية دوليـــة تهـــدف لتطويـــر 
الرياضيـــة.  البحـــوث  خـــلل  مـــن  العالميـــة  الرياضـــة  وإثـــراء 
أسســـها األميـــر فيصـــل بـــن فهـــد بـــن عبـــد العزيـــز فـــي العـــام 
1983، وتمنـــح فـــي ثلثـــة مجـــاالت رياضيـــة مختلفـــة، بالتعـــاون 
مـــع االتحـــاد الدولـــي للتربيـــة البدنيـــة والرياضـــة. اســـتكملت 

الجائـــزة ثمانـــي دورات حتـــى العـــام 2014، وفـــي العـــام 1990 
ـــى  ـــا إل ـــع قيمته ـــع رف ـــي م ـــتوى العالم ـــى المس ـــا إل ـــرر تحويله تق
مليـــون دوالر أمريكـــي، وإقامـــة حفـــل إعـــلن الفائزيـــن وتوزيـــع 
ــار  ــن اختيـ ــد عـ ــن المعهـ ــا أعلـ ــر 2020، كمـ ــي أكتوبـ ــز فـ الجوائـ
ـــزة، إذ ســـتتولى  ـــا للجائ جامعـــة AISTS السويســـرية شـــريكا علمي

اســـتقبال البحـــوث وتحكيمهـــا
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 إنجازات

2019 

شاركت وزارة الرياضة بالعديد من الرياضات والتي بلغت  6 منافسات رياضية في موسم الشرقية  وهي :

42

43

ـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل رئيســـا للتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم مـــن قبـــل  تزكيـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمي
الجمعيـــة العموميـــة للتحـــاد فـــي اجتماعهـــا )25( .

بطولة 
نزال 

االبطال 

بطولة 
المملكة 
للقوارب 
الشراعية

مسابقة 
تحدي حفر 

الباطن 
للدرفت

عروض 
الدرجات 

النارية

بطولة 
األحساء 

لفرق 
االحياء

سباق 
الفورمل ١ 

للزوارق في 
بحر الخليج

5 سنوات من اإلنجازات
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 إنجازات

2019 

45

دّشن وزير الرياضة األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، النسخة الثانية من دوري المدارس 
لكرة القدم .

44

نظمت 
وزارة الرياضة 

7 منافسات 
رياضية في 

موسم جدة على 
شواطئ البحر 

األحمر هي :

بطولة ببجي 
االلكترونية

بطولة كرة 
الطائرة 
الشاطئية

بطولة ركوب 
األمواج

البطولة الدولية 
للصيد

البطولة 
السعودية الدولية 

لقفز الحواجز

البطولة 
المفتوحة لكرة 

السلة
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خادم الحرمين الشريفين  يرعى 
حدث الفروسية األبرز يف العالم 

  مبادرات  التعزيز ورالي داكار يف آسيا للمرة األولى 

5 سنوات من اإلنجازات
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“طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا، يجد فيه 
كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي 

نبنيه معا لن نقبل إال أن نجعله يف مقدمة دول 
العالم”.

لتعزيـــز المكانـــة الرياضيـــة فـــي العالـــم بدعـــم مـــن القيـــادة الرشـــيدة فقـــد تمـــت الموافقـــة علـــى اســـتضافة العديـــد مـــن البطـــوالت 
ـــة  ـــي  للحوكم ـــر الدول ـــة المؤتم ـــعودية  ورعاي ـــباق كاس الس ـــل س ـــريفين لحف ـــن الش ـــادم الحرمي ـــة خ ـــا رعاي ـــي مقدمته ـــة  ف العالمي
واالمتثـــال  لتعزيـــز النزاهـــة فـــي الوســـط الرياضـــي ، كمـــا حظيـــت الرياضـــة بموافقـــة مجلـــس الـــوزراء علـــى تنظيـــم نـــادي الخيـــل 
وتنظيـــم وزارة الرياضـــة ، وحظيـــت بتوجيـــه ســـمو ولـــي العهـــد بإقامـــة عـــدد مـــن  ســـباقات الهجـــن فـــي المملكـــة ، الـــى جانـــب 

ـــه . ـــا ل ـــل نائب ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــية واألمي ـــة الفروس ـــس إدارة هيئ ـــًا لمجل ـــل رئيس ـــد الفيص ـــن خال ـــدر ب ـــر بن ـــن األمي تعي

ــم  ــي ونجـ ــعودي والتاريخـ ــلة السـ ــرة السـ ــم  كـ ــل نجـ دخـ
نـــادي احـــد محســـن خلـــف موســـوعة غينيـــس للرقـــام القياســـية  
كأكبـــر العـــب محتـــرف مـــارس اللعبـــة فـــي العالـــم . لعـــب طـــوال 
مشـــواره فـــي نـــادي أحـــد. يبلـــغ 51 عامـــا و 335 يومـــا واعتـــزل 

ـــا . ـــن 36 عام ـــر م ـــد ألكث ـــوار امت ـــد مش ـــام 2015 بع ـــي ع ف

بطولـــة  فهـــد  نجـــد  الســـعودية  الفتـــاة  حققـــت 
ـــات »فيفـــا 20«،  ـــدم للجامع ـــرة الق ـــة لك ـــاب اإللكتروني األلع
وهـــي مســـابقة دوليـــة ينظمهـــا االتحـــاد الدولـــي للعبـــة، 
ــونيك«، وجـــاء تأهلهـــا  ــبورت وسـ ــع »إي سـ ــراكة مـ بالشـ
بعـــد أن تمكنـــت مـــن الفـــوز علـــى منافســـتها العبـــة 
ــي  ــي لتلقـ ــف النهائـ ــدور نصـ ــي الـ ــي فـ ــب اإلماراتـ المنتخـ
فـــي المبـــاراة النهائيـــة العبـــة المنتخـــب البرازيلـــي وتحقـــق 

ــا. ــوز عليهـ الفـ

1

23
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 إنجازات

2020 

 شـــهدت المدينـــة الرقميـــة بالعاصمـــة الريـــاض إقامـــة مؤتمـــر صحافـــي إلعـــلن تفاصيـــل طـــواف الســـعودية 2020 
للدراجـــات، الـــذي ســـيقام فـــي الريـــاض علـــى 5 مراحـــل، وبمســـافة تصـــل إلـــى 774 كـــم، فـــي ســـباق يقـــام تحـــت مظلـــة 

.»UCI»ــاد الدولـــي للدراجـــات االتحـ

ـــى  ـــة عل ـــداهلل االقتصادي ـــك عب ـــة المل ـــن ، بمدين ـــف الســـيدات ، عـــن إقامـــة بطولتي ـــة لجول ـــة األوروبي ـــف الســـعودية والجول ـــن جول أعل
ـــون دوالر. ـــغ 1,5 ملي ـــة تبل ـــز مالي ـــز ،  بجوائ ـــال غرين ـــف« روي ـــادي الجول »ملعـــب ون

ـــى المملكـــة بعـــد  ـــي يعـــود إل ـــف فـــي تاريـــخ المملكـــة ، وأول حـــدث رياضـــي دول ـــة احترافيـــة نســـائية للجول وُيعـــد الحـــدث أول بطول
ـــا المســـتجد . جائحـــة فايـــروس كورون

4

5

5 سنوات من اإلنجازات
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 إنجازات

2020 

7

قامت وزارة الرياضة بالعديد من الحملت التوعوية لمواجهة فايروس كورونا حيث نظمت :

اتخذت وزارة الرياضة العديد من القرارات واإلجراءات المؤثرة في رحلة التعافي من جائحة كورونا 
خلل عام 2020م وابرزها :

6

اإلعلن عن برتوكول العودة للصاالت والمراكز الرياضية في 20 يونيوتعليق الحضور الجماهيري في 6 مارس

عودة النشاط الرياضي  للصاالت والمراكز الرياضية  في 21 يونيوتعليق النشاط الرياضي في 14 مارس

رفع تعليق النشاط الرياضي في21 يونيوتوجيه العمل عن بعد لمنسوبي وزارة الرياضة في 24 مارس

العـــودة للعمـــل مـــن مقـــرارات الـــوزارة مـــع اتخـــاذ 
ــو ــي 30 مايـ ــة فـ ــراءات االحترازيـ اإلجـ

النشـــاط  عـــودة  بروتوكـــوالت  تطبيـــق  متابعـــة 
1 يوليـــو الرياضـــي فـــي 

عودة المنافسات الرياضية في 1 أغسطساطلق الدليل االرشادي لعودة النشاط الرياضي في 16 يونيو

حملة االلتزام بمشاركة اكثر من 170 ناديًا

حملة صالتك الرياضية

حملة اطلق منصة النادي الرقمي

مبادرة fit link مع المدربين المتخصصين

حملة رياضة ووقاية بالتعاون مع األندية

بطولة قد التحدي

حملة رياضة اون الين

مشاركة نجوم الرياضة في تحدي الكمامة
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 إنجازات

2020 

رالـــي داكار 2020 هـــو النســـخة الــــ42 مـــن رالـــي داكار وأول نســـخة تقـــام فـــي القـــارة اآلســـيوية، بعـــد أوروبـــا وأفريقيـــا وأمريـــكا 
ـــم،  ـــار 7,800 كل ـــة للمس ـــافة اإلجمالي ـــغ المس ـــر 2020.  تبل ـــي  يناي ـــعودية ف ـــة الس ـــة العربي ـــي المملك ـــباق ف ـــرى الس ـــث ج ـــة، حي الجنوبي
ـــية . ـــن 53 جنس ـــابًقا م ـــين 557 متس ـــة المنافس ـــم الئح ـــم، وتض ـــول العال ـــارات ح ـــن 6 ق ـــة م ـــى 62 دول ـــاركة إل ـــدول المش ـــدد ال ـــل ع ووص

ـــة دوريـــة  ـــة جـــدة كأس الســـوبر اإلســـباني 2020م النســـخة 36 ، وهـــي بطول اســـتضافت المملكـــة ألول مـــرة فـــي مدين
ـــى نـــادي  ســـنوية ينظمهـــا االتحـــاد اإلســـباني لكـــرة القـــدم. واســـتطاع نـــادي ريـــال مدريـــد تحقيـــق اللقـــب  بعـــد تغلبـــه عل

ـــد. اتليتكـــو مدري

خـــادم  كأس  انطـــلق 
للقـــدرة  الشـــريفين  الحرميـــن 
الفرســـان«  »كأس  والتحمـــل 
2020، فـــي دورتـــه الثانيـــة بالعـــل، 
بتنظيـــم  الحـــدث  هـــذا  وجـــاء 
مـــن الهيئـــة الملكيـــة لمحافظـــة 
االتحـــاد  مـــع  العـــل وبالتعـــاون 
الســـعودي للفروســـية واالتحـــاد 

للفروســـية.  الدولـــي 

8

9

10

5 سنوات من اإلنجازات
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نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم يف 
األداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين، ومعا 
سنكمل بناء بالدنا لتكون كما نتمناها جميعا، 

مزدهرة قوية، تقوم على سواعد أبنائها وبناتها”.

12
شـــهد ميـــدان مراحـــل ســـباق بطولـــة رالـــي حائـــل نيســـان الدولـــي فـــي 
نســـخته الــــ15، نحـــو 171 مشـــاركاً فـــي المركبـــات والدراجـــات الناريـــة مـــن 
ـــب  ـــج بلق ـــعياً للتتوي ـــم؛ س ـــف دول العال ـــن مختل ـــية م 12 جنس

ــان الدولـــي 2020م. ــل نيسـ ــل رالـــي حائـ بطـ
صالـــح  الســـعودي  الســـائق  وحقـــق   
ـــي  ـــي أول ـــه النرويج ـــي ومّلح العبدالعال
حائـــل   لرالـــي  بطولـــة  فلـــون 
بعدمـــا تصـــدر الترتيـــب العـــام 
ـــت للُنســـخة الــــ 15 مـــن  الُمؤقَّ
ــي. ــان الدولـ ــل نيسـ ــي حائـ رالـ

شـــهد ميـــدان مراحـــل ســـباق بطولـــة رالـــي حائـــل نيســـان الدولـــي فـــي نســـخته الــــ15، نحـــو 171 مشـــاركاً فـــي المركبـــات والدراجـــات 
الناريـــة مـــن 12 جنســـية مـــن مختلـــف دول العالـــم؛ ســـعياً للتتويـــج بلقـــب بطـــل رالـــي حائـــل نيســـان الدولـــي 2020م.

ـــب  ـــدر الترتي ـــا تص ـــل  بعدم ـــي حائ ـــة لرال ـــون بطول ـــي فل ـــي أول ـــه النرويج ـــي ومّلح ـــح العبدالعال ـــعودي صال ـــائق الس ـــق الس  وحق
ـــي. ـــل نيســـان الدول ـــي حائ ـــت للُنســـخة الــــ 15 مـــن رال العـــام الُمؤقَّ

11

13

حققت الهيئة العامة للرياضة سابقا 
ووزارة الرياضة جائزة التمييز لإلتصال 

المؤسسي منتدى عجمان لإلعلم الرقمي  
لعام 2020.
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 إنجازات

2020 

رعـــى خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود الرئيـــس الفخـــري لنـــادي الفروســـية ـ حفظـــه اهلل ـ حفـــل 
ـــك عبدالعزيـــز  ـــر حـــدث فـــي تاريـــخ الســـباقات العالميـــة للخيـــول، وذلـــك بميـــدان المل ـــى وأكب ـــذي يعـــد أغل ســـباق “كأس الســـعودية”، ال

للفروســـية فـــي الريـــاض

14

15
 ، القـــادة  إعـــداد  معهـــد  وقـــع 
اتفاقيـــة شـــراكة مـــع شـــركة نيـــوم 
لتفعيـــل النشـــاط الرياضـــي فـــي منطقـــة 
صاحـــب  ودعـــم  بتوجيهـــات   ، نيـــوم 
الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن 

تركـــي الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة.

وتضمنت االتفاقية :

يكون المعهد مستشارًا للشركة في تنفيذ خططها وتفعيل دور النشاط الرياضي في منطقة نيوم 
من خلل تأسيس أول فريق رياضي تجاري

المساهمة 
بتنظيم البطوالت 

والمسابقات

المشاركة في 
المنافسات 

المحلية والدولية

إنشاء عدد 
من المرافق 

الرياضية

تأسيس 
أكاديمية نيوم 
الرياضية لفئة 

الناشئين

5 سنوات من اإلنجازات
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 إنجازات

2020 

األولمبيـــة  اللجنـــة  اختـــارت 
ـــدر  ـــت بن ـــا بن ـــرة ريم ـــة، األمي الدولي
بـــن ســـلطان، عضـــو مجلـــس إدارة 
الســـعودية،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
عضـــوًا فـــي لجنـــة التنســـيق لـــدورة 
الصيفيـــة  األولمبيـــة  األلعـــاب 

.»2032 »بريزبـــن 

17

16
دشـــن وزيـــر الرياضـــة أكاديميـــة مهـــد التـــي تعتبـــر 
المواهـــب  ويطـــور  يكتشـــف  وطنـــي  مشـــروع  أكبـــر 
بطريقـــة  الحفـــل  وأقيـــم  المملكـــة،  حـــول  الرياضيـــة 
ـــو  مبتكـــرة فـــي العاصمـــة الريـــاض يـــوم اإلثنيـــن 27 يولي
ــز  ــر عبدالعزيـ ــة، األميـ ــر الرياضـ ــمو وزيـ ــة سـ 2020، برعايـ

ــل. ــي الفيصـ ــن تركـ بـ

الحضور

جياني إنفانتينو 
رئيس االتحاد 
الدولي لكرة 

القدم

 المدرب
 البرتغالي 

الشهير جوزيه 
مورينيو

المدربان 
اإليطاليان فابيو 
كابيلو وربيرتو 

مانشنيي 

فان دير سار 
الرئيس التنفيذي 

لنادي أياكس 
الهولندي

وزارة  مـــع  بالتعـــاون  جـــود  دوري  الرياضـــة  وزارة  أطلقـــت 
ــا  ــة وجماهيرهـ ــة الرياضيـ ــاركة األنديـ ــك بمشـ ــكان وذلـ اإلسـ

الرياضييـــن  وكل 

إطلق وزارة 
الرياضة فعاليات 
مبادرة »السباق 
المنزلي« ، ضمن 

األنشطة التي تهدف 
إلى تعزيز المشاركة 

المجتمعية ، في إطار 
اإلجراءات االحترازية 

المتخذة، للحد من 
انتشار فيروس 
كورونا الجديد 

)كوفيد19(.

1819
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 إنجازات

2020 

وّجـــه  صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، بإقامـــة عـــدد مـــن 
ســـباقات الهجـــن فـــي المملكـــة خـــلل الفتـــرة المقبلـــة، بمـــا تشـــمله مـــن عمليـــات التشـــغيل والتنظيـــم وتجهيـــز المياديـــن الخاصـــة بهـــا 
ـــة،  ـــر هـــذه الرياضـــة التاريخي ـــه بتطوي ـــاً من ـــى رياضـــة الهجـــن العريقـــة وملكهـــا، واهتمام ـــك حرصـــًا عل ـــز المخصصـــة لهـــا ، وذل والجوائ

التـــي تعـــد جـــزءًا مهمـــا مـــن إرث المملكـــة وثقافتهـــا علـــى مـــر التاريـــخ.

بطولـــة  الســـعودية  حققـــت 
لأللعـــاب  للمنتخبـــات  العالـــم  كأس 
 »Central  20 »فيفـــا  اإللكترونيـــة 
بقيـــادة الثنائـــي مســـاعد الدوســـري 
التغلـــب  بعـــد  البريـــكان  وفـــراس 

.)1-2( مالطـــا  علـــى 

تمكـــن البطـــل الســـعودي فهـــد 
القصيبـــي، ســـائق فريـــق الســـعودية 
المركـــز  تحقيـــق  مـــن  للســـباقات، 
األول فـــي المرحلـــة الرابعـــة مـــن 
إي  آي-بيـــس  »جاكـــوار  بطولـــة 
تروفـــي«، التـــي جـــرت منافســـاتها 
فـــي مدينـــة برليـــن. وذلـــك ضمـــن 

الموســـم الثانـــي للبطولـــة .

20

2122

5 سنوات من اإلنجازات
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ـــف وتشـــمل المنشـــأة ملعـــب  ـــادي عـــكاظ الرياضـــي بالطائ تدشـــين منشـــأة ن
ـــة وخلفهـــا. ـــب اداري ـــار ومكات ـــرة ومســـبح ومضم ـــدم وســـلة وطائ كـــرة ق

ـــة  ـــر الرياض ـــل وزي ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــران، واألمي ـــة نج ـــر منطق ـــاعد أمي ـــن مس ـــز ب ـــن عبدالعزي ـــوي ب ـــر جل ـــح األمي افتت
مدينـــة األميـــر هذلـــول بـــن عبدالعزيـــز الرياضيـــة بمدينـــة نجـــران، المقامـــة علـــى مســـاحة 250 ألـــف متـــر مربـــع، محتضنـــة ملعًبـــا رئيًســـا 
يســـتوعب 12 ألـــف متفـــرج، ومضمـــارًا أولمبيـــًا ، وصالـــة رياضيـــة متعـــددة االســـتخدامات، وثلثـــة ملعـــب خارجيـــة، وصالـــة للمســـبح، 

ـــة. ـــة وخدماتي ـــق ترفيهي ومراف

23

اطلق االتحاد السعودي لكرة القدم، 
حملته الستضافة نهائيات كأس آسيا 

2027، تحت شعار »مًعا لمستقبل آسيا .

“رؤيتنا لبالدنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة 
تتسع للجميع، دستورها اإلسالم، ومنهجها 

الوسطية، تتقبل اآلخر. سنرحب بالكفاءات 
من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء 

ليشاركنا البناء والنجاح”.

25 24
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 إنجازات

2020 

ـــة(،  ـــة مـــن جهـــة حكومي ـــة اإلعلمي ـــي الــــ90«، عـــن مســـار )الحمل ـــوم الوطن ـــز اإلعلمـــي 2020 للي ـــزة »التمي ـــازت وزارة الرياضـــة بجائ ف
ــات  ــف القطاعـ ــاركة مختلـ ــام 2020م، وبمشـ ــذا العـ ــة لهـ ــختها الثانيـ ــي نسـ ــلم فـ ــا وزارة اإلعـ ــي أطلقتهـ ــادرة التـ ــن المبـ ــك ضمـ وذلـ

الحكوميـــة والخاصـــة وأفـــراد المجتمـــع.
 وحصـــدت وزارة الرياضـــة هـــذه الجائـــزة عـــن حملـــة »مـــا بعـــده وطـــن«، والتـــي تضمنـــت فيلًمـــا إبداعيًّـــا وعـــدًدا مـــن التصاميـــم 

الخاصـــة بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي للمملكـــة العربيـــة الســـعودية الــــ 90.

اطلقـــت وزارة الرياضـــة اســـتراتيجية دعـــم األنديـــة فـــي 
عامهـــا الثانـــي وفـــق خطـــة متكاملـــة ، ومـــن خـــلل نظـــام 
حوكمـــة فّعالـــة لألنديـــة فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة، 
بهـــدف تشـــغيل وتطويـــر هـــذه األنديـــة لضمـــان اســـتدامتها 

إداريًّـــا وماليًّـــا.

26

2728
ـــعودي  ـــوزراء الس ـــس ال ـــق مجل واف
علـــى تنظيـــم وزارة الرياضة.وتطبـــق 
الرياضـــة  وزارة  منســـوبي  علـــى 
علـــى  حاليـــًا  المطبقـــة  األحـــكام 
ــة  ــتثمار المتعلقـ ــوبي وزارة االسـ منسـ
بالشـــؤون الماليـــة واإلداريـــة، وتعديـــل 
المتعلـــق  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار 
بالجـــزاءات الخاصـــة بمخالفـــة اللوائـــح 
المنظمـــة  والمعاييـــر  والقواعـــد 
للترخيـــص بإقامـــة منشـــآت ومرافـــق 
مـــع  الرياضيـــة،  األنشـــطة  ممارســـة 
ـــن  ـــداًل ع ـــة ب ـــارة وزارة الرياض ـــلل عب اح
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة وعبـــارة وزيـــر 
الرياضـــة بـــداًل عـــن مجلـــس االدارة..

5 سنوات من اإلنجازات
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 إنجازات

2020 

31

وقـــع االتحـــادان الســـعودي واإليطالـــي لكـــرة القـــدم بحضـــور األميـــر عبـــد العزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة، مذّكـــرة تفاهـــم لتعزيـــز 
العلقـــات الرياضيـــة بيـــن البلديـــن، عبـــر تطويـــر وصناعـــة كـــرة القـــدم الحديثـــة.

أعلنـــت وزارة الرياضـــة اســـتحداث الئحـــة الرعايـــات وحوكمـــة اســـتثمارات 
النزاهـــة  تعزيـــز  بهـــدف  نوعهـــا،  مـــن  األولـــى  ُتعـــد  التـــي  األنديـــة، 
والمنافســـة، وتوفيـــر معاملـــة عادلـــة بيـــن المســـتثمرين، تحقيًقـــا لمبـــدأ 
ـــق  ـــة، تحق ـــة اســـتثمارية قانوني ـــيس بني ـــى تأس ـــة إل ـــرص، إضاف ـــؤ الف تكاف

أفضـــل العوائـــد الماليـــة لألنديـــة فيمـــا يخـــص اســـتثمارات الرعايـــة.

29

32

أعلن االتحاد السعودي للسيارات 
والدرجات النارية عن اقامة سباق ليلي 

للفورمل أي .
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2020 

الســـعودي  االتحـــاد  أعلـــن 
الناريـــة  والدراجـــات  للســـيارات 
وعـــرض  األوليـــة،  التفاصيـــل  عـــن 
والخصائـــص  المســـار  مخطـــط 
داكار  لرالـــي  الجديـــدة  الرياضيـــة 
فـــي  وشـــارك   .2021 الســـعودية 
المؤتمـــر الصحفـــي كل مـــن األميـــر 
الفيصـــل  تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز 
ــن  ــد بـ ــر خالـ ــة، واألميـ ــر الرياضـ وزيـ
ســـلطان العبـــداهلل الفيصـــل رئيـــس 
للســـيارات  الســـعودي  االتحـــاد 
والرئيـــس  الناريـــة،  والدراجـــات 
التنفيـــذي لمنظمـــة آمـــوري ســـبورت 
يـــان لـــو موانيـــر، ومديـــر رالـــي داكار 

كاســـتيرا. ديفيـــد 

فازت العاصمة 
السعودية الرياض 
بحق تنظيم دورة 
األلعاب اآلسيوية 
2034 للمرة األولى 

في تاريخها.
وأعلن المجلس 

األولمبي اآلسيوي 
فوز السعودية بحق 

استضافة دورة 
األلعاب اآلسيوية عام 

2034، لتكون تلك 
المرة هي األولى لها 

في تاريخها.

33

34

5 سنوات من اإلنجازات
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“أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه دون 
أن أنجز ما يف ذهني لوطني.. الحياة قصيرة جداً 

وهناك الكثير من األشياء بإمكاننا صنعها 
للوطن، وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني، 

وهذا هو السبب يف أنني يف عجلة من أمري”.

انطـــلق ســـباق رالـــي باهـــا حائـــل  تويوتـــا فـــي نســـخته الــــ 16 بمشـــاركة 143 متســـابقًا مـــن 13دولـــة والـــذي 
يمثـــل الجولـــة الرابعـــة والخامســـة مـــن » فيـــا » كأس العالـــم » باهـــا » ، وذلـــك فـــي مركـــز »المغـــواة« ، بحضـــور 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر فيصـــل بـــن فهـــد بـــن مقـــرن بـــن عبدالعزيـــز نائـــب أميـــر منطقـــة حائـــل نائـــب رئيـــس 
هيئـــة تطويـــر المنطقـــة وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خالـــد بـــن ســـلطان الفيصـــل رئيـــس االتحـــاد الســـعودي 

للســـيارات والدراجـــات الناريـــة .

اســـتضافة  المملكـــة نهائيـــات الجولـــة العالميـــة لألبطـــال لكـــرة الســـلة 3x3 بمدينـــة الملـــك عبـــداهلل االقتصاديـــة بجـــدة، بمشـــاركة 
12 فريقـــًا مـــن مختلـــف دول العالـــم.

ـــة  ـــات والبطـــوالت الرياضي ـــاة‹، ضمـــن سلســـلة مـــن الفعالي ـــج ›جـــودة الحي ـــدرج تحـــت برنام ـــذي ين ـــة هـــذا الحـــدث ال ـــي إقام  وتأت
العالميـــة التـــي تســـتضيفها المملكـــة بمختلـــف األلعـــاب والرياضـــات، كإحـــدى الخطـــط اإلســـتراتيجية التـــي تســـير عليهـــا الـــوزارة 

تماشـــيًا مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030.

35

36
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ولي  العهد  .. حضور داعم .. 
وتحفيز مستمر 

أعالن إستراتيجية دعم األندية ... فضية أولمبية للحامدي .. 35 مليون 
دوالر جوائز كأس السعودية

5 سنوات من اإلنجازات
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اقيمـــت النســـخة الثانيـــة مـــن كأس الســـعودية للفروســـية وجائزتـــه 20 مليـــون دوالر، األغلـــى فـــي العالـــم، فـــي 
ميـــدان الملـــك عبدالعزيـــز للفروســـية بالجنادريـــة بالرياض.واقيمـــت علـــى مـــدى يوميـــن وشـــهدت حضـــورًا جماهيريـــًا 
ـــاركة أكثـــر مـــن 700 فـــارس وفارســـة حضـــروا مـــن 22 دولـــة حـــول العالـــم، وبمجمـــوع جوائـــز 35.1 مليـــون  كبيـــرًا، بمش

دوالر، بمجموعـــة مـــن أقـــوى الســـباقات المتنوعـــة فـــي درجاتهـــا وتصنيفاتهـــا، وبثمانيـــة أشـــواط لـــكل يـــوم.

الشباب هم الطاقة الحقيقية والقوة الحقيقية 
لتحقيق هذه الرؤية، وأهم ميزة لدينا هي أن 

شبابنا واعٍي ومثقف ومبدع ولديه قيم عالية.

1

2
عـــن  الرياضـــة   وزارة  أعـــلن  
ــم  ــة للموسـ ــم األنديـ ــتراتيجية دعـ إسـ
الرياضـــي 2021-2022م فـــي عامهـــا 
الثالـــث، التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق 
فـــي  الرياضيـــة  األنديـــة  اســـتدامة 
المملكـــة ماليًّـــا وإداريًّـــا، مـــن خـــلل 
فّعـــال،  حوكمـــة  نظـــام  تطبيـــق 
ـــى  ـــظ عل ـــا ويحاف ـــي تطوره ـــهم ف يس
البعيـــد،  المـــدى  علـــى  اســـتقرارها 
ــا يضمـــن زيـــادة التنظيـــم المالـــي  بمـ
الرياضيـــة،  األنديـــة  داخـــل  واإلداري 
حيـــث تـــم إضافـــة مبـــادرة )التحـــول 
الرقمـــي( لتنضـــم للمبـــادرات الخمســـة 
الســـابقة )الدعـــم المباشـــر – الحوكمـــة 
الحضـــور   – المختلفـــة  األلعـــاب   –
المنشـــآت(. الجماهيـــري – وتطويـــر 

»الدعـــم  مبـــادرة  وشـــهدت 
ــًرا فـــي قيمـــة الدعـــم  المباشـــر« تغييـ
الدرجـــة  دوري  ألنديـــة  المخصـــص 
األولـــى، وأنديـــة دوري الدرجـــة الثانيـــة 
بزيـــادة نصـــف مليـــون ريـــال لـــكل نـــاٍد، 
ــن  ــاٍد مـ ــك كل نـ ــيحصل بذلـ ــث سـ حيـ
أنديـــة األولـــى علـــى مبلـــغ خمســـة 
ملييـــن ريـــال، فيمـــا ســـيحصل كل نـــاٍد 
ـــة  ـــغ ثلث ـــى مبل ـــة عل ـــة الثاني ـــن أندي م
ـــة  ـــتمر قيم ـــى أن تس ـــال، عل ـــن ري مليي
الدعـــم المباشـــر ألنديـــة دوري كأس 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفيـــن 
دون تغييـــر، بحصـــول كل نـــاٍد علـــى 
مبلـــغ خمســـين مليـــون ريـــال ســـنويًّا.

مـــن  عـــدد  إجـــراء  تـــم  كمـــا 

التغييـــرات فـــي مبـــادرة »الحوكمـــة«، 
 41 مـــن  التقييـــم  معاييـــر  بزيـــادة 

معيـــاًرا.  75 إلـــى  معيـــاًرا 

 160 مبلـــغ  تخصيـــص  وجـــرى 
»تطويـــر  لمبـــادرة  ريـــال  مليـــون 
للتطويـــر  الرياضيـــة«  المنشـــآت 
الشـــامل والجزئـــي، مـــن أجـــل توفيـــر 
األنديـــة  لتحفيـــز  الـــلزم  الدعـــم 
المنشـــآت  وتحســـين  تطويـــر  علـــى 
والملعـــب الرياضيـــة بحســـب حاجـــة 
كل منشـــأة، بالتعـــاون مـــع وكالـــة 
المنشـــآت الرياضيـــة بـــوزارة الرياضـــة.
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ــاد  ــي أولمبيـ ــه، فـ ــعودي للكاراتيـ ــب السـ ــب المنتخـ ــدي العـ ــارق حامـ ــوج طـ تـ
ــال وزن  ــابقة القتـ ــه مسـ ــات الكاراتيـ ــي منافسـ ــة، فـ ــة الفضيـ ــو بالميداليـ طوكيـ

ــاجد. ــي سـ ــف اإليرانـ ــي خلـ ــز الثانـ ــه المركـ ــم، بتحقيقـ ــوق 75 كجـ فـ
ــم  ــل عـــن تكريـ ــز بـــن تركـــي الفيصـ ــد العزيـ ــر عبـ ــة األميـ ــر الرياضـ أعلـــن وزيـ
البطـــل حامـــدي بجائـــزة الميداليـــة الذهبيـــة وقدرهـــا 5 ملييـــن ريـــال؛ نظيـــر 

ــم. ــوم العالـ ــام نجـ ــلده أمـ ــرف لبـ ــه المشـ ــه وتمثيلـ ــزه وإبداعـ تميـ

ـــة  ـــي« ببطول ـــد الراجح ـــعودي »يزي ـــات الس ـــل الرالي ـــاز بط ف
بعـــد   t1 فئـــة  »باهـــا«  الصحراويـــة  للراليـــات  العالـــم  كأس 
موســـم حافـــل بالمغامـــرات ومنافســـه شرســـة مـــع أكثـــر مـــن 
متســـابق، ليحتـــل المركـــز األول ويكـــون أول ســـعودي يحقـــق 
لقـــب كأس العالـــم للراليـــات الكـــروس كانتـــري الباهـــا 2021، 
مؤكـــًدا قدرتـــه ومواهبـــه كواحـــد مـــن أفضـــل ســـائقي الراليـــات 

المتواجديـــن حـــول العالـــم.

حســـمت الســـائقة الســـعودية دانيـــة عقيـــل كأس 
بعـــد   T3 فئـــة  الصحراويـــة  الباهـــا  لراليـــات  العالـــم 
ــة  ــا الجولـ ــا إيطاليـ ــي باهـ ــع فـ ــز الرابـ ــا المركـ احتللهـ
الثامنـــة مـــن البطولـــة، وقبـــل ختـــام البطولـــة بجولـــة 

ــدة. واحـ

3

5 4
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الســـائق الســـعودي هيثـــم التويجـــري يحقـــق لقـــب بطولـــة العالـــم 
للراليـــات الصحراويـــة فئـــة كـــواد )أربـــع عجـــلت(

احتـــل اللعـــب الســـعودي عبدالرحمـــن القرشـــي، المركـــز الثالـــث وحقـــق الميداليـــة البرونزيـــة فـــي نهائـــي ســـباق 100 متـــر )كراســـي متحركـــة( 
ضمـــن دورة األلعـــاب البارالمبيـــة فـــي العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو.

6

فاز منصور آل سليم، العب المنتخب 
السعودي لرفع األثقال بذهبية الخطف 
في ميزان 55 كجم ببطولة العالم لرفع 

األثقال التي اقيمت  بمدينة طشقند 
بأوزبكستان.

كمـــا حقـــق ســـراج آل ســـليم برونزيتيـــن 
فـــي منافســـات النتـــر والمجمـــوع “وزن 61 

كجـــم” .

8 7
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منـــح الربـــاع الســـعودي علـــى 
مجيـــد، منتخـــب الســـعودية ، أولـــى 
العالـــم  بطولـــة  فـــي  الميداليـــات 
 17 تحـــت  األثقـــال  لرفـــع  للشـــباب 
ســـنة، التـــي  تنظمهـــا وزارة الرياضـــة 
ممثلـــة باالتحـــاد الســـعودي لرفـــع 
البطولـــة  اقيمـــت  وقـــد  األثقـــال، 

بمدينـــة جـــدة.

9

10

 دشنت وزارة الرياضة ملعب األمير عبداهلل الفيصل بجدة في األول من أكتوبر  بعد تجديده  عقب اغلقه عام ٢٠١٣م  
ـــره الشـــعلة موســـم 2012/ 2013  ـــذي جمـــع االتحـــاد بنظي ـــر 2012 وال ـــوم 11 نوفمب ـــه ي ـــم علي ـــاء أقي ـــره بعـــد آخـــر لق ـــدأ تطوي ـــد ب يذكـــر أن الملعـــب ق

ـــة االســـتيعابية. ـــادة الطاق ـــه  لزي ـــم إغلق ـــل أن يت قب

5 سنوات من اإلنجازات
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نحن نثق ونعرف أن هللا سبحانه حبانا وطناً مباركاً 
هو أثمن من البترول، ففيه الحرمين الشريفين، 

أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، 
وهذا هو عمقنا العربي واإلسالمي وهو عامل 

نجاحنا األول .

الدرعيـــة مهرجـــان ســـباق  احتضنـــت مدينـــة 
»الســـعودية للفورمـــوال إي - الدرعيـــة 2021. وتـــم 
ـــة  ـــة شـــراكة طويل ـــم الســـباق  بموجـــب اتفاقي تنظي
والهيئـــة  إي«  »فورمـــوال  ســـباقات  بيـــن  األجـــل 
حاليـــاً،  الرياضـــة  وزارة  ســـابقًا  للرياضـــة  العامـــة 
واالتحـــاد الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناريـــة، 
ـــة  ـــة 2030« الرامي ـــك انســـجاماً مـــع أهـــداف »رؤي وذل
ــي  ــة فـ ــد للمملكـ ــرق وواعـ ــتقبل مشـ ــاء مسـ ــى بنـ إلـ

شـــّتى المياديـــن.

ــي داكار 2020،  ــتضافت رالـ ــد أن اسـ ــي بعـ ــى التوالـ ــة علـ ــي داكار 2021، والثانيـ ــن رالـ ــخة 43 مـ ــعودية النسـ ــة السـ ــة العربيـ ــتضافة المملكـ اسـ
ـــي داكار  ـــة رال ـــة جـــدة وانتهـــى فيهـــا. وشـــهدت هـــذه النســـخة مرحل ـــي مـــن مدين ـــدأ الرال ـــذي كان أول نســـخة ُتقـــام فـــي القـــارة اآلســـيوية. ب وال

الكلســـيكي والتـــي ضّمـــت ســـيارات وشـــاحنات قديمـــة مـــن طـــراز مـــا قبـــل ســـنة 2000 .

11

استضاف االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية  
منافسات رالي الشرقية تويوتا الدولي في الفترة من 4 - 6 مارس 

في المنطقة الشرقية.بعد أن تم اعتماده في شهر أكتوبر من قبل 
االتحاد الدولي للسيارات ضمن روزنامة السلسلة العالمية ليظهر 

السباق للمرة األولى على جدول جوالتها ، كما اعتبر السباق الجولة 
األولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

ويعتبر رالي الشرقية تويوتا الدولي - الذي ُيشرف عليه االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية ووزارة الرياضة - ثاني 

السباقات السعودية في سلسلة بطولة كأس العالم لراليات الباها، 
إذ استضافت المملكة - من خلل رالي حائل الدولي - الجولتين 

الرابعة والخامسة من الموسم الماضي الذي اختتم منافساته في 
ديسمبر 2021 بعد أن كان قد انطلق من روسيا ومنه إلى بولندا ثم 

مرورًا بالبرتغال.

1213
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اســـتضافة المملكـــة ســـباق إكســـتريم  فـــي محافظـــة العـــل 
، بتنظيـــم وزارة الرياضـــة وبالتعـــاون مـــع االتحـــاد الســـعودي 

ــة. ــات الناريـ ــيارات والدراجـ للسـ
ويأتـــي تنظيـــم الســـعودية لمنافســـات إكســـتريم إي ضمـــن 
مبـــادرات برنامـــج “جـــودة الحيـــاة”، الـــذي يعـــد أحـــد أهـــداف رؤيـــة 
المملكـــة 2030، باإلضافـــة إلـــى سلســـلة الفعاليـــات والمناســـبات 
الرياضيـــة التـــي تســـتضيفها الســـعودية منـــذ مطلـــع العـــام 2018 

ـــع األلعـــاب والرياضـــات فـــي جمي
و شـــاركت  فـــي الســـباق 10 فـــرق تضـــم نخبـــة مـــن الســـائقين 
ـــم، وُيعـــد هـــذا الســـباق هـــو  ـــدان العال المحترفيـــن مـــن جميـــع بل
األول مـــن بيـــن 5 ســـباقات ســـتقام فـــي الســـعودية، الســـنغال 
ـــن   ـــر” واألرجنتي ـــل “أكتوب ـــطس”، البرازي ـــد “أغس ـــو”، جرينلن “ماي

.

اســـتضاف ميـــدان محافظـــة الطائـــف لســـباقات الهجـــن 
ـــي العهـــد للهجـــن فـــي نســـخته الثالثـــة،  منافســـات مهرجـــان ول
الـــذي ينظمـــه االتحـــاد الســـعودي للهجـــن، تحـــت رعايـــة ولـــي 

العهـــد الســـعودي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان .
ـــز  ـــى الجوائ ـــة ُتعـــد مـــن أعل ـــز مالي وخصـــص المهرجـــان جوائ
ـــة 53 مليـــون  ـــغ قيمتهـــا اإلجمالي ـــة، إذ تبل فـــي الســـباقات الرياضي

ـــال. ري

األثقـــال  لرفـــع  العالـــم  كأس  بطولـــة  جـــدة  اســـتضافت 
للشـــباب تحـــت 17 ســـنة ، بحضـــور رئيـــس االتحـــاد الدولـــي 
ـــا  ـــة العلي ـــس اللجن ـــي، ورئي ـــكل إيران ـــور ماي ـــال الدكت ـــع األثق لرف
ــال  ــع األثقـ ــعودي لرفـ ــاد السـ ــة رئيـــس االتحـ ــة للبطولـ المنظمـ

محمـــد الحربـــي.

14

1516
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2021 

اســـتضافت المملكـــة ، النســـخة األولـــى مـــن 
ــدار  ــى مـ ــيدات علـ ــدو للسـ ــم للتايكونـ ــة العالـ بطولـ
يوميـــن، علـــى ملعـــب الصـــاالت الرياضيـــة بالريـــاض 
والتـــي احتضنـــت المنافســـات بمشـــاركة أكثـــر مـــن 
ــن 36  ــن ُيمثلـ ــة ومدربيـــن وإدارييـــن فنييـ 171 العبـ
دولـــة. وشـــهدت البطولـــة إقامـــة منافســـات فـــي 
كجـــم،   57 53كجـــم،  كجـــم،   49  ( مختلفـــة  أوزان 
الـــوزن  بجانـــب  73كجـــم(،  67كجـــم،  62كجـــم، 

المفتـــوح .

ـــة جـــدة  ـــي بمدين ـــى التوال ـــة عل ـــرة الثاني ـــوب 2021« للم ـــد »ســـوبر جل ـــة لكـــرة الي ـــم لألندي ـــة العال ـــت وزارة الرياضـــة اســـتضافة المملكـــة لبطول أعلن
ـــد. ـــع االتحـــاد الســـعودي لكـــرة الي ـــر 2021، بالتعـــاون م ـــى 9 أكتوب ـــن 5 إل ـــرة م خـــلل الفت

17

استضافت  المملكة للمرة األولى إحدى مراحل بطولة العالم 
للفورموال 1للسيارات، بسباق ليلي في مدينة جدة على البحر األحمر 

في نوفمبر 2021.

1819
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ـــرق  ـــة الف ـــون نخب ـــاً، يمثل ـــة لألبطـــال لكـــرة الســـلة )3×3(، بمشـــاركة 12 فريق ـــة العالمي ـــات الجول اســـتضافت محافظـــة جـــدة نهائي
.) FIBA ( فـــي العالـــم، ونظمتهـــا الـــوزارة بالتنســـيق مـــع االتحـــاد الســـعودي لكـــرة الســـلة، وبإشـــراٍف مـــن االتحـــاد الدولـــي لكـــرة الســـلة

ــاص  ــاع الخـ ــام القطـ ــاب امـ ــة البـ ــت وزارة الرياضـ فتحـ
ومحبـــي الرياضـــة للســـتثمار الرياضـــي وذلـــك بعدمـــا منحـــت 
مايقـــارب 1907 رخصـــة رياضـــة فـــي عـــام 2021 م فقـــط 
حيـــث اصـــدرت 1789 رخصـــة للمراكـــز والصـــاالت الرياضيـــة  و 
ـــاطها و 21  ـــف نش ـــة بمختل ـــات الرياض ـــة للكاديمي 79 رخص
ــذه  ــي هـ ــة ، وتأتـ ــة أنديـ ــوص و 18 رخصـ ــز غـ ــة مركـ رخصـ
ــع  ــجمة مـ ــة المنسـ ــداف وزارة الرياضـ ــن اهـ ــوة ضمـ الخطـ
ـــودة  ـــج ›ج ـــت برنام ـــدرج تح ـــي تن ـــة 2030 الت ـــداف الرؤي اه

الحيـــاة .

أطلقـــت وزارة الرياضـــة، العديـــد مـــن 
الحمـــلت والمبـــادرات  وذلـــك لنشـــر وعـــي 
الثقافـــة الرياضيـــة بيـــن افـــراد المجتمـــع 
ـــة ) ابدأ_اســـتمر( ومعـــاً نتحـــرك  منهـــا ، حمل
- وســـباق مـــع الفـــن - وطـــن يســـابق - 
وصفقـــوا للصـــف االمامـــي - وغيرهـــا مـــن 
الحمـــلت بهـــدف نشـــر ثقافـــة ممارســـة 
ــى  ــا، والحـــث علـ ــة بمختلـــف أنواعهـ الرياضـ
قبـــل  مـــن  فـــي ممارســـتها  االســـتمرارية 
األعمـــار  مختلـــف  مـــن  المجتمـــع،  أفـــراد 

والفئـــات.
وتأتـــي هـــذه الحمـــلت تماشـــيًا مـــع 
ـــى  ـــة إل ـــة 2030، الهادف ـــة المملك ـــز رؤي ركائ
بشـــكل  الرياضـــة  ممارســـي  عـــدد  زيـــادة 
عـــام، وتحفيـــز المجتمـــع علـــى تغييـــر نمـــط 
ــة روتينـــاً يوميـــًا  حياتهـــم، لتصبـــح الرياضـ
مســـتمرًا يســـاهم فـــي المحافظـــة علـــى 
باألمـــراض  اإلصابـــات  وتقليـــل  الصحـــة، 

المزمنـــة .

20
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 إنجازات

2021 

أعلـــن األميـــر عبـــد العزيـــز بـــن 
الرياضـــة  وزيـــر  الفيصـــل  تركـــي 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة 
اســـتراتيجية  إطـــلق   ، الســـعودية، 
دعـــم االتحـــادات الرياضيـــة الســـعودية 
و600  بملياريـــن  تقـــّدر  بميزانيـــة 
مليـــون ريـــال ســـعودي ضمـــن برنامـــج 
ــتراتيجية  جـــودة الحياة.وتقـــدم االسـ
عـــددًا مـــن الحوافـــز للتحـــادات حـــال 
تحقيـــق العبيهـــا للميداليـــات، علـــى 

النحـــو التالـــي:

• الدورات األولمبية والدورات البارالمبية:
- مليون ريال سعودي للميدالية الذهبية.

- 500 ألف ريال للميدالية الفضية.
- 250 ألف ريال للميدالية البرونزية.

إضافة لـ100 ألف ريال مقابل التأهل.

• البطوالت العالمية:
- 500 ألف ريال سعودي للميدالية الذهبية.

- 250 ألف ريال للميدالية الفضية.
- 125 ألف ريال للميدالية البرونزية.

• دورة األلعاب األولمبية للشباب:
- 200 ألف ريال للميدالية الذهبية.
- 100 ألف ريال للميدالية الفضية.

- 50 ألف ريال للميدالية البرونزية.
إضافة إلى 25 ألف ريال مقابل التأهل.

• دورات األلعاب اآلسيوية، واأللعاب 
اآلسيوية للصاالت والفنون القتالية، 

واأللعاب الشاطئية اآلسيوية:
- 240 ألف ريال للميدالية الذهبية.
- 120 ألف ريال للميدالية الفضية.

- 60 ألف ريال للميدالية البرونزية.

• الدورات اآلسيوية للشباب:
- 50 ألف ريال للميدالية الذهبية.
- 40 ألف ريال للميدالية الفضية.

- 30 ألف ريال للبرونزية.

• دورة ألعاب التضامن اإلسلمي:
- 180 ألف ريال للميدالية الذهبية.

- 90 ألف ريال للميدالية الفضية.
- 45 ألف ريال للميدالية البرونزية.
• يحصل االتحاد على 50 ألف ريال 

مقابل تحطيم األرقام القياسية 
الوطنية، و300 ألف ريال في حال 

تحقيق هدف رفع المشاركة 
المجتمعية الرياضّية.

اســـتكماال للجهـــود للتـــي تبذلهـــا وزارة الرياضـــة  للكشـــف عـــن اســـتضافتها للحـــداث الرياضيـــة العالميـــة واالحـــداث الكبـــرى التـــي تشـــهدها 
الرياضـــة الســـعودية فـــي عـــام 2021م عقـــد االميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل  مؤتمـــرًا كشـــف فيـــه عـــن حلبـــة جـــدة للفورمـــل ١ ومؤتمـــرًا  فـــي 
التواصـــل الحكومـــي وآخـــر الطـــلق منصـــة نافـــس ومؤتمـــرا للكشـــف عـــن تفاصيـــل اســـتضافة ســـباق الفورمـــل إي 2022 ، وكذلـــك مؤتمـــرا للكشـــف 

ـــة  ـــم االتحـــادات الرياضي ـــلن عـــن اســـتراتيجية دع ـــرا للع ـــي دكار ٢٠٢٢  ومؤتم ـــل ســـباق رال عـــن تفاصي

23
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الوزارة تحصد » التميز » يف مكة  
وجائزة التواصل اإلعالمي الخليجي

الفورموال 1  تعود ..العال  تستضيف طواف السعودية .. الرياض تشهد 
كأس السعودية 2022 
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ـــة  انطـــلق ســـباق الفورمـــوال ١ 2022 م ليعـــود هديـــر محـــركات ســـيارات الفورمـــوال 1 فـــي جولتهـــا الثانيـــة مـــن بطول
العالـــم لســـباقات الفورمـــوال 1، بعـــد أقـــل مـــن 4 أشـــهر فقـــط، ليصـــدح مجـــددًا فـــي حلبـــة كورنيـــش جـــدة، أطـــول وأســـرع 

حلبـــة شـــوارع فـــي العالـــم، حيـــث فتحـــت الحلبـــة أبوابهـــا اليـــوم لســـائقي وفـــرق وجمهـــور الفورمـــوال 1.

1

2
المحليـــة  للتحـــادات  العاميـــن  األمنـــاء  مؤتمـــر  أعمـــال  افتتـــاح  
واإلقليميـــة فـــي آســـيا والـــذي  نظمتـــه الريـــاض لمـــدة 3 أيـــام.

ــب  ــي نائـ ــور معالـ ــهد حضـ ــذي شـ ــر الـ ــوم األول للمؤتمـ ــهد اليـ وشـ
وزيـــر الرياضـــة األســـتاذ بـــدر القاضـــي، ورئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم ياســـر المســـحل، إقامـــة عـــدة جلســـات تـــم 
خللهـــا التطـــرق للعديـــد مـــن الموضوعـــات ذات الصلـــة لتعزيـــز 
العمـــل بيـــن االتحـــادات اآلســـيوية وتقديـــم أفـــكار مـــن شـــأنها 

وضـــع القـــارة فـــي قلـــب كـــرة القـــدم العالميـــة.

3

انطلق  سباق »داكار 2022« في األول من يناير 
واستقطبت النسخة 44 لرالي داكار السعودية 202 

أكثر من 650 مشارًكا يمثلون 70 جنسية من مختلف 
أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة األكبر من حيث 

المشاركة في تاريخ الرالي.

 إنجازات

2022  
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 إنجازات

2022  

اقيم كاس السوبر االسباني للمرة الثانية في المملكة وتحديدًا  في ملعب مرسول بارك بالرياض 
وقـــد جـــاءت مشـــاركة ريـــال مدريـــد فـــي البطولـــة لكونـــه بطـــًل للـــدوري اإلســـباني، كمـــا وبرشـــلونة كوصيـــف ، و ريـــال بيتيـــس 

كبطـــل لـــكأس ملـــك إســـبانيا والوصيـــف فالنســـيا وحقـــق ريـــال مدريـــد البطولـــة .

انطـــلق منافســـات الموســـم الثامـــن مـــن بطولـــة العالـــم “إي بـــي بـــي فيـــا فورمـــوال إي”، بإقامـــة الجولتيـــن األولـــى 
والثانيـــة مـــن ســـباق فورمـــوال إي الدرعيـــة 2022 علـــى مـــدار يوميـــن وللمـــرة الرابعـــة فـــي المملكـــة، ونظمتـــه وزارة الرياضـــة 

ـــة. بالتعـــاون مـــع االتحـــاد الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناري

العـــل   محافظـــة  شـــهدت 
الســـعودية  »طـــواف  ســـباق 
ـــم فـــي المملكـــة  ـــذي أقي 2022«، ال
وزارة  ونظمتـــه  الثانيـــة  للمـــرة 
الرياضـــة، بالتعـــاون مـــع االتحـــاد 
تحـــت  للدراجـــات،  الســـعودي 

.UCI الدولـــي  االتحـــاد  مظلـــة 

4

5

6
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 إنجازات

2022  

8
 أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة اليد عن منح 

المملكة  حق استضافة البطولة اآلسيوية 
العشرين للرجال، بعد أن كان من المقرر إقامتها 

في إيران.و تّوج منتخب قطر باللقب عقب فوزه 
على المنتخب البحريني بنتيجة 29 / 24 في 

المباراة النهائية وحقق منتخبنا المركز الثالث . 
وانتزع رسمًيا بطاقة التأهل إلى بطولة العالم 

المقبلة 2023 »بولندا-السويد«، للمرة العاشرة في 
تاريخه .

ـــن  ـــل بي ـــوات تواص ـــر قن ـــى توفي ـــت إل ـــادة هدف ـــداد الق ـــد إع ـــا معه ـــادرة نظمه ـــي مب ـــي 2022 وه ـــة الرياض ـــوم المهن ـــة ي -7 إقام
الباحثيـــن عـــن العمـــل وأصحـــاب األعمـــال فـــي القطاعـــات الرياضيـــة والجهـــات ذات العلقـــة، بهـــدف دعمهـــم ومســـاعدتهم للحصـــول 

ـــة فـــي القطـــاع الرياضـــي الســـعودي. ـــي تتناســـب مـــع كفاءتهـــم باإلضافـــة لســـد الفجـــوة الوظيفي ـــى الوظيفـــة الت عل

7

9

دّشن االتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة 
التعليم  أول مركز من مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية 

في مدينة الرياض، بحضور األمير خالد بن الوليد بن طلل رئيس 
االتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومستشار سمو وزير الرياضة 

وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل.
وتهدف مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية إلى توفير 
الفعاليات واألنشطة المتنوعة التي تلئم جميع أفراد المجتمع 

بمختلف قدراتهم الجسدية ومستويات اللياقة البدنية.
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 إنجازات

2022  

انطـــلق ماراثـــون الريـــاض 2022، الـــذي نظمـــه االتحـــاد الســـعودي للرياضـــة للجميـــع بدعـــم مباشـــر مـــن وزارة الرياضـــة وبرنامـــج 
ـــة  ـــى المركـــز األول لفئ ـــي )تاديســـي تســـيجاي غيتاتشـــو( عل ـــة المملكـــة 2030 وحصـــل اإلثيويب ـــق مســـتهدفات رؤي ـــاة لتحقي جـــودة الحي

ـــيدات. ـــات الس ـــة المحترف ـــز األول لفئ ـــى المرك ـــومي( عل ـــادو تيش ـــاري ت ـــة )ن ـــت اإلثيوبي ـــا حل ـــال بينم ـــن الرج المحترفي

شـــاركت المملكـــة  للمـــرة األولـــى فـــي دورة األلعـــاب 
فـــي  أقيمـــت  التـــي   »2022 »بكيـــن  الشـــتوية  األولمبيـــة 
العاصمـــة الصينيـــة بكيـــن خـــلل المـــدة مـــن 4 إلـــى 20 فبرايـــر.

عابـــدي،  )فائـــق  هـــم  للمشـــاركة  العبيـــن   3 وتأهـــل 
ـــة  ـــة األولمبي ـــت اللجن وســـلمان الهويـــش، وراكان رضـــا ،وأعلن
ــي  ــة فـ ــل المملكـ ــدي لتمثيـ ــق عابـ ــار فائـ ــة اختيـ والبارالمبيـ
بيـــن  أجريـــت  التـــي  الفنيـــة  المفاضلـــة  بعـــد  األولمبيـــاد 
الســـعودي  االتحـــاد  مـــع  بالتنســـيق  للـــدورة  المتأهليـــن 
للرياضـــات الشـــتوية، وذلـــك نظـــرًا للوائـــح وأنظمـــة الـــدورة 
ــًدا للمملكـــة فـــي رياضـــة  ــًل واحـ ــدًا مؤهـ التـــي حـــّددت مقعـ

التزلـــج األلبـــي.

فـــي  الهـــلل  شـــارك 
كأس العالـــم لألنديـــة للمـــرة 
الثانيـــة فـــي تاريخـــه وحقـــق 
ــبق  ــث سـ ــع حيـ ــز الرابـ المركـ
أن حققـــه عـــام 2019 ليعـــادل 
أفضـــل إنجـــاز ســـعودي عندمـــا 
ـــل االتحـــاد المركـــز الرابـــع  احت

عـــام 2005.

10

11
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 استضاف  االتحاد السعودي للفروسية اهم 
الجوالت من بطولة »قفز السعودية« لقفز الحواجز

وكان االتحاد السعودي للفروسية قد أنهى 
استضافة بطولة »جوالت الرياض« لقفز الحواجز 

الدولية على مدى أسبوعين )32 شوط( وبمشاركة 
100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل 

وخارج السعودية حيث شهدت منافسة حامية 
خاصة في األشواط المؤهلة لنهائيات كاس العالم 

لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

توقيـــع اتفـــاق تعـــاون بيـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمملكـــة المتحـــدة وشـــمال ايرلنـــدا فـــي مجـــال الرياضـــة. حيـــث 
اســـتقبل وزيـــر الرياضـــة األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــرة الدولـــة للرقمنـــة والثقافـــة واإلعـــلم والرياضـــة البريطانيـــة 
ناديـــن دوريس.ووقـــع ســـموه مـــع الوزيـــرة البريطانيـــة علـــى اتفـــاق تعـــاون بيـــن وزارة الرياضـــة ووزارة الدولـــة للشـــؤون الرقميـــة 

والثقافـــة واإلعـــلم والرياضـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة وشـــمال إيرلنـــدا فـــي مجـــال الرياضـــة.

13

15

 شهدت مدينة المستقبل »نيوم« منافسات الموسم 
الثاني لسلسلة سباقات »إكستريم إي« للسيارات 

الكهربائية رباعية الدفع الذي احتضنته السعودية للمرة 
الثانية على التوالي خلل يومي 19 – 20 فبراير ، كإحدى 

البرامج المندرجة تحت برنامج جودة الحياة. وتوج  فريق 
»روزبرغ إكس رايسينغ« باللقب بعد حصوله على المركز 
األول، إثر تصدره الترتيب العام بمجموع 30 نقطة، بينما 
حل فريق »أكسيونا« ثانيًا بواقع 18 نقطة، متفوقًا على 
فريق »إكس 44« صاحب المركز الثالث والحاصل على 15 

نقطة.

14

رؤيتنا لبالدنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة 
تتسع للجميع، دستورها اإلسالم ومنهجها 

الوسطية، تتقبل اآلخر. سنرحب بالكفاءات 
من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء 

ليشاركنا البناء والنجاح.

5-2022 .indd   695-2022 .indd   69 5/30/2022   6:14:47 PM5/30/2022   6:14:47 PM

mac



العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م70

 إنجازات

2022  

 اقيمـــت  علـــى ميـــدان الملـــك عبـــد العزيـــز للفروســـية فـــي الريـــاض بطولـــة كأس الســـعودية 2022 فـــي نســـختها الثالثـــة التـــي ُتعـــد 
األغلـــى عالميـــا بجوائـــز تبلـــغ 35.1 مليـــون دوالر.وفـــاز الجـــواد )إمبلـــم رود( الـــذي يقـــوده المـــدرب الســـعودي متعـــب الملـــوح بالـــكأس 

ـــة . الغالي

ـــة  ـــه للشـــباب، فـــي بطول ـــة لســـلح االبي ـــة الذهبي ـــارزة الميدالي  حقـــق حســـين الطويـــل العـــب المنتخـــب الســـعودي للمب
ـــي  ـــي نهائ ـــة 11/15، ف ـــندر بنتيج ـــتاني ألكس ـــى الكازاخس ـــوزه عل ـــد ف ـــك بع ـــقند ، وذل ـــي طش ـــباب ف ـــئين والش ـــيا للناش آس
ـــر عـــام  ـــارزة الســـعودية، بعـــد اللعـــب صـــلح الصق ـــخ المب ـــة فـــي تاري ـــة اآلســـيوية الثاني ـــة الذهبي ـــة، وتعـــد الميدالي البطول

ـــا. ـــي جاكرت 1996 ف

ــا الرياضـــي،  ــادي  أبهـ ــأة نـ  -18 افتتحـــت منشـ
ــز،  ــكل مميـ ــدة بشـ ــأة الجديـ ــرت المنشـ ــث ظهـ حيـ
وخطفـــت الفقـــرات االســـتعراضية واأللعـــاب الناريـــة 
أنظـــار الحاضريـــن يتقدمهـــم أميـــر عســـير بجانـــب 
وزيـــر الرياضـــة. وتعثـــر افتتـــاح منشـــأة النـــادي 
ــى  ــوي علـ ــث تحتـ ــا، حيـ ــا تقريًبـ ــن 11 عاًمـ ــر مـ ألكثـ
ــب  ــرج، بجانـ ــع لــــ5 آالف متفـ ــي يتسـ ــب رئيسـ ملعـ
ملعـــب رديـــف للتدريبـــات، وملعبيـــن مكشـــوفين 

ــة. ــاب المختلفـ لأللعـ

16
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منح رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد 
صالح »جائزة الرياضة الوطنية« لألمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل وزير الرياضة؛ تقديرًا لجهوده في 
تطوير الرياضة السعودية، والسعي إلى تحقيق 

أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب دعمه الرياضة 
في جمهورية المالديف، بما يعزِّز سبل التعاون 

المشترك بين البلدين الصديقين.

وتسلم الجائزة نيابة عن وزير الرياضة نائبه بدر 
بن عبدالرحمن القاضي في الحفل الذي أقيم في 

جمهورية المالديف، بحضور وزير الشباب والرياضة 
وتمكين المجتمع في المالديف أحمد مخلوف، ووزراء 

الرياضة في عدد من الدول .

تـــوَّج مستشـــار خـــادم الحرميـــن الشـــريفين أميـــر منطقـــة مكـــة المكرمـــة األميـــر خالـــد الفيصـــل،  وزارة الرياضـــة بجائـــزة مكـــة 
ـــم  ـــي العال ـــدوة ف ـــف نكـــون ق ـــوان »كي ـــه السادســـة تحـــت عن ـــة عشـــرة، وملتقـــى مكـــة الثقافـــي فـــي دورت ـــز فـــي دورتهـــا الثالث للتمي

الرقمـــي؟«، وجائـــزة تحـــدي أيـــام مكـــة للبرمجـــة والـــذكاء االصطناعـــي.

19

21

دشن األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، 
والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، النسخة 

الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم واأللعاب المختلفة 
للبنين والبنات، الذي نظمته وزارة الرياضة بالتعاون مع 

وزارة التعليم، كمشروع وطني رياضي مشترك؛ حيُث بدأ في 
عـام 2019، ويهدف لصناعة جيل جديد للرياضة السعودية، 

والمساهمة في تعزيز الرياضة المدرسية، وتنمية الرياضة في 
المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة 

من رؤية المملكة 2030.

20
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وقـــع 17 العبـــاً ســـعوديًا عقـــودًا احترافيـــة، فـــي 11 ناديـــاً أوروبيـــاً، وانضمـــوا رســـمياً ألنديتهـــم فـــي بـــادرة فريـــدة مـــن نوعهـــا 
ـــق  ـــل، وف ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــل األمي ـــن قب ـــم م ـــدم، بدع ـــرة الق ـــب ك ـــر مواه ـــعودي لتطوي ـــاث الس ـــج االبتع ـــا برنام يحققه
اســـتراتيجية التطويـــر، واحتـــراف المواهـــب فـــي الدوريـــات األوروبيـــة، وذلـــك بعـــد سلســـلة مـــن المعســـكرات والتدريبـــات وحصـــص 

تعلـــم اللغـــة وتطويـــر الـــذات والحصـــص الذهنيـــة فـــي مقـــر البرنامـــج بمدينـــة ســـالو اإلســـبانية.

بلغ المنتخب 
السعودي 

كأس 
العالم 2022 

في قطر، 
ليكون أول 

منتخب عربي 
يصل إلى 

المونديال. 
بعد تصدره 
لمجموعته 
االسيوية 
برصيد 23 

نقطة .ووصل 
األخضر إلى 
المونديال 

للمرة 
السادسة في 

تاريخه.

تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر  وقـــع 
ـــة  ـــة العربي ـــة األولمبي ـــس اللجن الفيصـــل، رئي
نائـــب  مـــع  اســـتضافة  عقـــد  الســـعودية، 
للتحـــادات  العالميـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
ــح  ــتيفن فوكـــس، ُتمنـ ــة )GAISF( سـ الدوليـ
دورة  تنظيـــم  حـــق  المملكـــة  بموجبهـــا 
ـــة 2023م. ـــون القتالي ـــة للفن ـــاب العالمي األلع

22

2323
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26
حسمت 3 أندية سعودية تأهلها إلى 

ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022 والذى 
تقام مبارياته في السعودية، وهى الهلل 

والشباب والفيصلي ، بينما لم يتمكن 
التعاون من التاهل .

 احتضنـــت المملكـــة مباريـــات 5 مجموعـــات مـــن 
دوري أبطـــال آســـيا 2022 لمنطقـــة الغـــرب، فـــي أعلـــى 
عـــدد مـــن األنديـــة تحتضنـــه دولـــة آســـيوية فـــي 
تاريـــخ البطولـــة، لتنضـــم هـــذه االســـتضافة لقائمـــة 
وتصفيـــات  لبطـــوالت  االســـتضافات  مـــن  طويلـــة 
قاريـــة علـــى الملعـــب الســـعودية دأبـــت المملكـــة 

ــن. ــن األخيريـ ــلل العاميـ ــتضافتها خـ ــى اسـ علـ

25

27

حقق العب المنتخب السعودي أللعاب القوى، علي 
عبدالغني، الميدالية الذهبية األولى للسعودية خلل منافسات 

دورة األلعاب الخليجية. وحصد عبدالغني الميدالية الذهبية 
بعدما انتزع المركز األول في رمي الرمح محتًل المركز األول بـ 

71.15 مترًا .

نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق 
أهدافنا معاً، وال عذر ألحد منا يف أن نبقى يف 

مكاننا، أو أن نتراجع ال قدر هللا.
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الحدث

توج صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان  بن عبدالعزيز 
ولي العهد  نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع ، نيابة عن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز  » حفظهما اهلل ـ  

فريق الفيحاء بعد فوزه بلقب كأس 
الملك بنسخته الحالية للمرة األولى 

في تاريخه عقب فوزه على نظيره 
فريق الهلل عن طريق ركلت 

الترجيح.

تقدم الهلل   بهدف أحرزه 
اللعب سالم الدوسري، فيما تمكن 
فريق الفيحاء من تعديل النتيجة 

في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة 

بالتعادل بهدف لهدف، ويمتد 
التعادل حتى األشواط اإلضافية ، 

ويخرج بعد ذلك الفيحاء ألول مرة 
في تاريخه منتصرا، بعد حسم 

النتيجة بركلت الجزاء الترجيحية 
بثلث ركلت ناجحة مقابل واحدة 

للهلل .

لقب تاريخي للفيحاء
ولي العهد يشرف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويتوج البطل
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دائرة القرار

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تواجـــد 
ــل،  ــي الفيصـ ــن تركـ ــز بـ ــر عبدالعزيـ األميـ
وزيـــر الرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
والبارالمبيـــة الســـعودية نائـــب رئيـــس 
فـــي  اآلســـيوي  األولمبـــي  المجلـــس 
وذلـــك  األوزبكيـــة طشـــقند،  العاصمـــة 
لحضـــور االجتمـــاع الــــ77 للمكتـــب التنفيذي 
للمجلـــس األولمبـــي اآلســـيوي، الـــذي ُعقـــد 

رانديـــر ســـينغ‹،بحضور  ›راجـــا  برئاســـة 
صاحـــب الســـمو األميـــر فهـــد بـــن جلـــوي 
نائـــب  مســـاعد  بـــن  عبدالعزيـــز  بـــن 
رئيـــس اللجنة،عضـــو المكتـــب التنفيـــذي 

رئيـــس لجنـــة التعليـــم بالمجلـــس.

ـــل موعـــد  واعتمـــد االجتمـــاع قـــرار تأجي
إقامـــة دورة األلعـــاب اآلســـيوية ›هانغـــزو 
ــا  ــع إقامتهـ ــن المزمـ ــي كان مـ 2022‹،التـ

ــن  ــبتمبر مـ ــهر سـ ــلل شـ ــن خـ ــي الصيـ فـ
المقبـــل،  العـــام  إلـــى  الحالـــي،  العـــام 
المتعلقـــة  التطـــورات  بســـبب  وذلـــك 
تعيـــق  قـــد  كورونا،التـــي  بجائحـــة 
ــي  ــن فـ ــن الرياضييـ ــد مـ ــاركة العديـ مشـ
ـــى إلغـــاء  ـــدورة، كمـــا وافـــق االجتمـــاع عل ال

نســـخة العـــام الحالـــي…

الفيصل يف االجتماع الـ77 للتنفيذي اآلسيوي

 الرياضة والشؤون البلدية توقعان مذكرة تفاهم 

وقعت وزارة الرياضة السعودية 
مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان، للتعاون االستثماري 

في القطاعين الرياضي والبلدي.

ووّقع األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة، ووزير الشؤون 

البلدية والقروية واإلسكان ماجد بن 
عبداهلل الحقيل بجدة، مذكرة التفاهم، 

بحضور عدد من المسؤولين من الجهات 
ذات العلقة.

وتأتي هذه االتفاقية في ضوء 

التعاون بين منظومتي االستثمار 
في القطاعين الرياضي والبلدي بما 

يسهم في رفع مساهمة القطاع 
الخاص في الناتج المحلي، وتحسين 

البيئة االستثمارية، إلى جانب جذب 
االستثمارات وتعزيز اإليرادات غير 

النفطية، وصواًل لتحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة 2030 مما يساعد في رفع 
جودة الحياة في مدن المملكة، وفق ما 
نقلته وكالة األنباء السعودية »واس«.

وتهدف المذكرة إلى تطوير 

وسائل طرح المشروعات واالستثمارات 
المندرجة تحت اختصاص الجهات 

الحكومية، عبر تمكين الوزارة من طرح 
فرصها االستثمارية عن طريق بوابة 

»فرص« من خلل رحلة مؤتمتة بالكامل 
وإجراءات ميسرة بما يمكن من توسيع 

قاعدة المتنافسين ورفع مستوى 
الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمر 

للوصول للفرص االستثمارية التي يتم 
طرحها من خلل بوابة موحدة.
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مة
كل

نا 
ل

على هدى الرؤية   

ال يختلف إثنان في ما حققتته رؤية 2030 خلل السنوات الخمس 
األمير محمد بن  الملكي  السمو  أطلقها صاحب  أن  الماضية، ومنذ 
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، من مكاسب وقفزات هائلة على الصعيد الرياضي باعتباره  
واحدًا من أهم المجاالت المستهدفة لتحقيق التميز للمملكة  محليًا 

وعالميًا.
تعنى  مستقلة  وزارة  إنشاء  في  تمثلت  قد  التحوالت  أبرز  ولعل 
»الهيئة  مسمى  تحت  السابق  في  تدار  كانت  أن  بعد  بالرياضة، 
في  أسهم  وفنيًا  إداريًا  زخمًا  العمل  أعطى  مما  للرياضة«.  العامة 

تسريع عجلة التطور والنماء .
في   2019 في  األندية  دعم  استراتيجية  إطلق  أسهم   كما 
درجة  متوسط  ارتفاع  أهمها  يأتي  المنجزات،  من  كثير  تحقيق 
الحوكمة خلل 2020 - 2021. و زيادة األلعاب المختلفة بنسبة 755 
الفترة، كما ساهمت في توفير  المتفاعلة خلل ذات  % في األندية 

كم هائل من الوظائف فيها.
في  المساهمة  نسبة  في  زيادة  المجمل  في  الرياضة  وحققت 
الناتج المحلي، ارتفع من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال، بنسبة 
المالية  االستدامة  تعزيز  في  يساهم  بما  المائة،  في  بـ170  تقدر 

للقطاع الرياضي ككل .
مختلف  في  أبطال  صناعة  على  كان  الرؤية  في  التركيز   وألن 
الرياضات، فقد تم ألجل ذلك زيادة االتحادات الرياضية. وجرى إطلق 
عدد  ليصل   2017 في  الرياضية  والمراكز  الصاالت  تراخيص  خدمة 
النمو  على  مؤشرات  وكلها  مركزًا.   1549 إلى   2020 في  التراخيص 
شركات  بإنشاء  السماح  جاء  كما   ، الرياضي  النشاط  في  المتزايد 
المالية  االستدامة  ليحقق   األندية  في  الرياضي  للستثمار  خاصة 
لعدد  كبير منها ، وكلها خطوات تسير بالرياضة السعودية وفق 
مستهدفات الرؤية نحو آفاق أرحب من شأنها أن تثمر الكثير من 

النجاحات مستقبل .
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 Achievements of  

2022 

26
3 Saudi clubs have qualified for 

round-16 of AFC Champions League 
2022, whose matches will be held in 
Saudi Arabia, namely Al Hilal, Al Shabab 
and Al Faisaly, while Al Taawun was 
unable to qualify.

The Kingdom hosted the matches of 
5 groups of the 2022 AFC Champions 
League for the Western region, which is 
the highest number of clubs hosted by an 
Asian country in the history of the tour-
nament. This joins a long list of hosting 
tournaments and continental qualifiers on 
Saudi stadiums during the past two years.

25

27

Saudi national athletics team player, Ali Ab-
dul-Ghani, won the first gold medal for Saudi Arabia 
during the Gulf Games. Abdul-Ghani won the gold 
medal after taking first place in the javelin throw with 
71.15 meters.

5 years of achievements
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17 Saudi players signed professional contracts with 11 European clubs, and officially joined their clubs in a 
unique initiative achieved by the Saudi Scholarship Program to develop football talents, with the support of 
Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, according to the strategy of development and professionalization of talents 
in European leagues, and after a series of camps, exercises, language learning, self-development and mental 
classes at the program headquarters in Salou, Spain.

Saudi na-
tional foot-
ball team 
reached 
the 2022 
FIFA World 
Cup finals 
in Qatar, to 
be the first 
Arab team 
to reach the 
World Cup, 
after topping 
its Asian 
group with 
23 points, 
qualifying 
for the World 
Cup for the 
sixth time in 
its history.

Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
President of the Saudi Arabian Olympic 
Committee, signed a hosting contract 
with the Vice President of the Global 
Association of International Federations 
(GAISF) Stephen Fox, according to which 
the Kingdom will be granted the right 
to organize the 2023 World Martial Arts 
Games.

22

2324

 Achievements of  

2022 
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 Achievements of  

2022 

The President of the Republic of Maldives Ibrahim 
Mohamed Saleh awarded the “National Sports 
Award” to Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports; In appreciation of his efforts in 
developing Saudi sports and striving to achieve the 
goals of the Kingdom’s Vision 2030, in addition to 
his support for sports in the Republic of Maldives, 
in a way that enhances means of joint cooperation 
between the two friendly countries.

On behalf of the Minister of Sports, Deputy 
Minister of Sports Badr bin Abdul Rahman Al-Qa-
di received the award at the ceremony held in the 
Republic of Maldives, in the presence of the Minister 
of Youth, Sports and Community Empowerment of 
the Maldives Ahmed Makhlouf, and the Ministers of 
Sports in different countries.

The Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince of Makkah Al-Mukarramah Region, Prince 
Khaled Al-Faisal, crowned the Ministry of Sports with the Makkah Excellence Award in its thirteenth ses-
sion, and the Makkah Cultural Forum in its sixth session under the title “How to be a role model in the digital 
world?”, and the Makkah Days Challenge Award for Programming and Artificial Intelligence.

19

21

Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister of 
Sports, and Dr. Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh, 
Minister of Education, inaugurated the third edition 
of the school football league and various games for 
boys and girls, which was organized by the Ministry 
of Sports in cooperation with the Ministry of Educa-
tion, as a joint national sports project.

The project started in 2019, and aims to create a 
new generation of Saudi sports, and to contribute to 
the promotion of school sports and the development 
of sports in the community, within the objectives of 
both Ministries, in line with the Kingdom’s Vision 
2030.

20

5 years of achievements
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 Achievements of  

2022 

The third edition of the Saudi Cup 2022, which is considered the most expensive in the world, was held at King 
Abdulaziz Equestrian Field in Riyadh, with prizes of $35.1 million.

The horse (Emblem Road), led by Saudi coach Muteb Al-Malawah, won the precious cup.

Hussein Al-Taweel, player of the Saudi national fencing team, won the gold medal for the Epee weapon for youth, in 
the Asian Junior and Youth Championship in Tashkent, after his victory over the Kazakh Alexander 15/11, in the final of the 
tournament. It is the second Asian gold medal in the history of Saudi fencing, after Salah Al-Sager in 1996 in Jakarta.

The Abha Sports Club facility was inaugurat-
ed, and the new facility appeared distinctively, 
and the show sections and fireworks caught 
the attention of the attendees, led by the Emir 
of Asir region, and the Minister of Sports.

The opening of the club’s facility has stalled 
for more than 11 years, as it contains a main 
stadium with a capacity of 5,000 spectators, 
as well as a reserve pitch for training, and two 
outdoor pitches for various games.

16

17

18

5-2022 .indd   815-2022 .indd   81 5/30/2022   6:14:59 PM5/30/2022   6:14:59 PM

mac



العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م82

 Saudi Equestrian Federation hosted the most 
important rounds of the “Saudi Jump” show-
jumping championship. The Saudi Equestrian 
Federation had finished hosting the “Riyadh 
Tours” international show-jumping champion-
ship over a period of two weeks (32 runs), with 
the participation of 100 elite riders from inside 
and outside Saudi Arabia.

The tournament witnessed fierce competition, 
especially in the qualifying rounds for the 2022 
World Cup Show Jumping in Germany.

A cooperation agreement was signed between the Kingdom of Saudi Arabia, the United Kingdom and 
Northern Ireland in the field of sports. The Minister of Sports Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal received 
the British Minister of State for Digitization, Culture, Media and Sports, Nadine Doris, and the agreement was 
signed.

13

15

The city of the future “NEOM” witnessed the 
competitions of the second season of the “Ex-
treme E” racing series for four-wheel drive electric 
cars, which was hosted by Saudi Arabia for the 
second time in a row on February 19-20, as part of 
the Quality of Life Program.

The Rosberg X-Racing team crowned the title 
after taking first place, after topping the overall 
standings with a total of 30 points, while the Ac-
ciona team came second with 18 points, beating 
the third-placed X44 team with 15 points.

14

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“We will do our utmost to give the majority of Mus-
lims around the world the opportunity to visit their 
(Qiblah) and the passion of their hearts”.

5 years of achievements
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The Riyadh Marathon 2022, organized by the Saudi 
Sports for All Federation, with direct support from the 
Ministry of Sports and the Quality of Life Program, has 
been launched to achieve the goals of the Kingdom’s 

Vision 2030. The Ethiopian (Tadesse Tsegay Getachew) 
won the first place in the men’s professional category, 
while the Ethiopian (Nari Tadu Teshome) won the first 
place in the women’s professional category.

The Kingdom participated for the first time in the 
Winter Olympics “Beijing 2022”, which was held in the 
Chinese capital, Beijing, from 4 to 20 February.

3 players qualified to participate (Faeq Abedi, Salman 
Al-Huwaish, and Rakan Rida) and the Olympic and 
Paralympic Committee announced the selection of Faeq 
Abedi to represent the Kingdom in the Olympics, after 
the technical comparison between the qualifiers, in 
coordination with the Saudi Winter Sports Federation, 
due to the rules and regulations that specified one seat 
for the Kingdom in the sport of alpine skiing.

Al-Hilal participated in 
the FIFA Club World Cup 
for the second time in its 
history, and achieved the 
fourth place it had previ-
ously achieved in 2019, 
equaling the best Saudi 
achievement when Al-Itti-
had ranked fourth in 2005.

10

11

12

 Achievements of  

2022 

5-2022 .indd   835-2022 .indd   83 5/30/2022   6:15:02 PM5/30/2022   6:15:02 PM

mac



العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م84

8
The Asian Handball Confederation an-

nounced that the Kingdom has been granted 
the right to host the 20th Asian Men’s Cham-
pionship, after it was scheduled to be held in 
Iran.

Qatar won the title after defeating Bahrain 
29/24 in the final.

Our national team achieved third place, and 
officially qualified to the next World Champion-
ship 2023 “Poland-Sweden”, for the tenth time 
in its history.

The Sports Career Day 2022 was held in an initiative organized by Leaders Development Institute (LDI) with 
the goal of providing channels of communication between job seekers and business owners in the sports 
sectors and relevant authorities, with the aim of supporting and helping them to get a job that matches their 
competencies, in addition to bridging the job gap in the Saudi sports sector.

7

9

The Saudi Sports for All Federation, in cooperation 
with the Ministry of Education, inaugurated the first 
center of the educational entertainment district clubs 
in Riyadh, in the presence of Prince Khalid bin Al-
Waleed bin Talal, President of the Saudi Federation 
for Sports for All, and advisor to His Highness the 
Minister of Sports, Undersecretary of the Ministry of 
Education for General Education, Dr. Muhammad Al-
Muqbil.

The educational entertainment centers of the district 
clubs aim to provide various events and activities that 
suit all members of society with their different physical 
abilities and levels of fitness.

 Achievements of  

2022 

5 years of achievements
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The Spanish Super Cup was held for the second time in the Kingdom, specifically at Mrsool Park Stadium in 
Riyadh. Real Madrid participated in the tournament as champions of the Spanish League, Barcelona as run-
ners-up, Real Betis as champions of the King’s Cup and Valencia as the cup runners-up.

Real Madrid won the cup.

The eighth season of the (EBB FIA Formula E) World 
Championship kicked off with the first and second 
rounds of the Diriyah Formula E 2022 race over two 
days, for the fourth time in the Kingdom. 

The race was organized by the Ministry of Sports, in 
cooperation with the Saudi Automobile and Motorcy-
cle Federation.

Al-Ula governorate wit-
nessed the “Saudi Tour 2022” 
race, which was held in the 
Kingdom for the second time 
and organized by the Ministry 
of Sports, in cooperation with 
the Saudi Cycling Federation, 
under the umbrella of the Inter-
national Cycling Union (UCI).

4

5

6

 Achievements of  

2022 
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The start of the Formula 1 race 2022, as the roar of the engines of Formula 1 cars returned in its second round 
of the Formula 1 World Championship, after only 4 months, to resound again at the Jeddah Corniche Circuit, the 
longest and fastest street circuit in the world, where the circuit opened its doors to Formula 1 drivers, teams and 
fans.

1

2
The Conference of the General Secretaries of the 

Local and Regional Federations in Asia, was orga-
nized in Riyadh for a period of 3 days.

The first day of the conference witnessed the 
presence of His Excellency the Deputy Minister of 
Sports, Mr. Badr Al-Qadi, and the Chairman of the 
Board of Directors of the Saudi Football Associa-
tion, Yasser Al-Mis’hel.

Several sessions were held during which many 
related topics were discussed to enhance work 
between the Asian federations, and to present 
ideas that would put the continent at the heart of 
the global football.

3

The “Dakar 2022” race started on January 1, 
and the 44th edition of the Saudi Dakar Rally 
202 attracted more than 650 participants 
representing 70 nationalities from around the 
world, making it the largest edition in terms of 
participation in the history of the rally.

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“We have all the factors that enable us to achieve 
our goals together, and there is no excuse for any 
of us to stay where we are, or to retreat, Allah 
forbid”.

5 years of achievements
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Formula 1 returns.. Al-Ula hosts the Saudi Tour.. Riyadh witnesses 
the 2022 Saudi Cup

The Ministry wins “Excellence” in Makkah 
and the Gulf Media Communication Award
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Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister of Sports 
and President of the Saudi Arabian Olympic Committee, 
announced the launch of a strategy to support Saudi 
sports federations, with a budget of two billion and 
600 million Saudi riyals, as part of the (Quality of Life) 
Program. The strategy provides a number of incentives 
for federations once their players achieve medals, as 
follows:

 Olympic and Paralympic Games:
-One million Saudi riyals for the gold medal.
-500 thousand riyals for the silver medal.
-250 thousand riyals for the bronze medal.
In addition to 100 thousand riyals in return for qualification.
World Championships:
-500 thousand Saudi riyals for the gold medal.
-250 thousand riyals for the silver medal.
-125 thousand riyals for the bronze medal.
Youth Olympic Games:
-200 thousand riyals for the gold medal.
-100 thousand riyals for the silver medal.
-50 thousand riyals for the bronze medal.
In addition to 25 thousand riyals in return for qualification.
Asian Games, Asian Indoor and Martial Arts Games, 

Asian Beach Games:
-240 thousand riyals for the gold medal.
-120 thousand riyals for the silver medal.
-60 thousand riyals for the bronze medal.
Asian Youth Tournaments:
-50 thousand riyals for the gold medal.
-40 thousand riyals for the silver medal.
-30 thousand riyals for bronze.
Islamic Solidarity Games:
-180 thousand riyals for the gold medal.
-90 thousand riyals for the silver medal.
-45 thousand riyals for the bronze medal.
The Federation receives 50,000 riyals in return for breaking 
national records, and 300,000 riyals if the goal of raising 
community sports participation is achieved.

As a continuation of the efforts 
made by the Ministry of Sports to 
reveal its hosting of international 
major sporting events in Saudi 
sports in 2021, Prince Abdulaziz 
bin Turki Al-Faisal held a press 

conference in which he revealed 
the Jeddah Formula 1 Circuit, a 
conference in government com-
munication, and another to launch 
the (Nafes) platform, a conference 
to reveal the details of hosting the 

2022 Formula E race, as well as a 
conference to reveal the details of 
the 2022 Dakar Rally, and a con-
ference to announce the strategy 
to support sports federations.

23

24

 Achievements of  

2021 

5 years of achievements
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Jeddah Governorate hosted the finals of the World Basketball Champions Tour (3×3), with the participation of 
12 teams, representing the world’s elite, and organized by the Ministry of Sports in coordination with the Saudi 
Basketball Federation, and under the supervision of the International Basketball Federation (FIBA).

The Ministry of Sports launched several 
campaigns and initiatives to spread aware-
ness of sports culture among members of 
society, including the campaign (Start, Con-
tinue), (Together We Move), (Race with Art), 
and (Homeland Race) and (Clap for the front 
row) and other campaigns, with the aim of 
spreading the culture of practicing all kinds 
of sports, and urging members of society 
of different ages and groups, to continue 
practicing sports.

These campaigns come in line with the 
basics of the Kingdom’s Vision 2030, which 
aims to increase the number of sports prac-
titioners in general, and motivate society to 
change their lifestyle, so that sports become 
a continuous daily routine that contributes 
to maintaining health and reducing chronic 
diseases.

20

2122

 Achievements of  

2021 

The Ministry of Sports opened the door for 
the private sector and sports lovers to invest 
in sports, after it granted approximately 1907 
sports licenses in the year 2021 only, as it 
issued 1789 licenses for gyms and sports 
centers, 79 licenses for sports academies of 
various activities, 21 licenses for diving centers, 
and 18 licenses for clubs.

This step comes within the objectives of 
the Ministry of Sports in line with the goals of 
Vision 2030, and the “Quality of Life” program.
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 Achievements of  

2021 

The Kingdom hosted the first edition of 
the World Taekwondo Championship for 
women over two days, on Riyadh’s gyms, 
which hosted the competitions with the 
participation of more than 171 female play-
ers, coaches and technical administrators 
representing 36 countries.

The female athletes competed in differ-
ent weights (49 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 67 
kg, 73 kg), in addition to the open weight.

The Ministry of Sports announced that the Kingdom will host the World Club Handball Championship “Super 
Globe 2021” for the second time in a row in Jeddah from 5 to 9 October 2021, in cooperation with the Saudi 
Handball Federation.

17

For the first time, the Kingdom hosted a stage of the 
Formula 1 World Championship, with a night race in 
Jeddah on the Red Sea in November 2021.

1819

5 years of achievements
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 Achievements of  

2021 

The Kingdom hosted the Extreme E race in Al-Ula, 
organized by the Ministry of Sports and in cooper-
ation with the Saudi Automobile and Motorcycle 
Federation.

Saudi Arabia’s organization of Extreme E compe-
titions is part of the initiatives of the “Quality of Life” 
program, which is one of the goals of the Kingdom’s 
Vision 2030, in addition to the series of sporting 

events hosted by Saudi Arabia since the beginning of 
2018 in all games and sports.

10 teams including elite professional drivers from 
all over the world participated in the race, which is 
the first of 5 races to be held in: Saudi Arabia, Sene-
gal (May), Greenland (August), Brazil (October) and 
Argentina.

The Taif Camel Race Course hosted the Crown 
Prince Camel Festival in its third edition, orga-
nized by the Saudi Camel Federation, under the 
auspices of Saudi Crown Prince Mohammed bin 
Salman.

The festival allocated financial prizes, which are 
among the highest in sports races, with a total 
value of 53 million riyals.

Jeddah hosted the Weightlifting World Cup for 
youth (U-17), in the presence of the President of 
the International Weightlifting Federation, Dr. 
Michael Irani, and the Chairman of the Higher Or-
ganizing Committee of the tournament, President 
of the Saudi Weightlifting Federation Muhammad 
Al-Harbi.

14

1516
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Diriyah hosted the “Saudi Formula E - 
Diriyah 2021” race festival. The race was 
organized under a long-term partnership 
agreement between Formula E, the former 
General Sports Authority, (The Ministry of 
Sports currently), and the Saudi Automo-
bile and Motorcycle Federation, in line with 
the objectives of “Vision 2030” aimed at 
building a bright and promising future for 
the Kingdom in various fields.

Saudi Arabia hosted the 43rd edition of the Dakar 
Rally 2021, the second in a row after the 2020 edition, 
the first to be held on the Asian continent.

The rally started and finished in Jeddah, and this 
edition witnessed the classic Dakar Rally stage, 
which featured old cars and trucks from pre-2000s.

11

The Saudi Automobile and Motorcycle Federation hosted the 
Toyota International Sharqia Rally competitions from 4-6 March 
in the Eastern Province, after it was approved in October by the 
International Automobile Federation as part of the World Series 
calendar, to show the race for the first time on its schedule, as it 
was considered the first round of the Saudi Toyota Desert Rally 
Championship. The Toyota International Sharqia Rally - which is 
supervised by the Saudi Automobile and Motorcycle Federation 
and the Ministry of Sports - is the second Saudi race in the Baja 
Rally World Cup series. The Kingdom hosted - through the Hail In-
ternational Rally - the fourth and fifth rounds of last season, which 
concluded its competition in December 2021 after it had started 
from Russia and from there to Poland, passing through Portugal.

1213

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“We trust and know that Allah has given us a 
blessed homeland that is more valuable than oil. 
In it are the Two Holy Mosques, the purest parts 
of the earth, and the (Qiblah) of more than a bil-
lion Muslims. This is our Arab and Islamic depth, 
and it is our first success factor”.

5 years of achievements
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 Achievements of  

2021 

The Ministry of Sports inaugurated Prince Abdullah 
Al-Faisal Stadium in Jeddah on October 1st, after it 
was renovated since its closure in 2013.

  The stadium’s renovation began after the last 

match that was played on it on November 11th 2012, 
between Al-Ittihad and Al-Shoula in the 2012/2013 
season, before it was closed to increase its capacity.

Saudi weightlifter, Ali 
Majeed, awarded the Saudi 
national team the first medals 
in the World Youth Cham-
pionship for Weightlifting 
Under-17 in Jeddah, which 
was organized by the Ministry 
of Sports, and represented 
by the Saudi Weightlifting 
Federation.
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Saudi driver, Haitham Al-Tuwaijri, won the World Champion-
ship for Cross-Country Rally in the quad category (four wheels).

Saudi athlete, Abdul Rahman Al-Qurashi, ranked third and won the bronze medal in the final of the 100 me-
ters (wheelchairs) race at the Paralympic Games in Tokyo, Japan.

6

Mansour Al Saleem, a player for 
the Saudi national weightlifting 
team, won the snatch gold in the 55 
kg weightlifting world champion-
ship held in Tashkent-Uzbekistan.

8 7

 Achievements of  

2021 

5 years of achievements
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Tariq Hamdi, the player of the Saudi 
Karate team, won the silver medal in the 
Tokyo Olympics, in the Karate Fighting 
Competition, over 75 kg, by achieving 
second place behind the Iranian Sajid.

The Minister of Sports Prince Ab-

dulaziz bin Turki Al-Faisal announced 
that the hero Hamdi was honored with 
the gold medal award, amounting to 5 
million riyals; For his excellence, creativ-
ity, and honorable representation of his 
country in front of world stars.

Saudi female driver, Dania Aqeel, won the 
World Cup for the T3 Desert Baha Rally after 
she took fourth place in the Italy Baha, the 
eighth round of the championship, and before 
one round of the end.

3

5 4

 Achievements of  

2021 

Saudi rally champion “Yazid Al-Rajhi” won the T1 
World Cup for Cross Country Rally “Baha” after an 
adventurous season and fierce competition.

He took first place and became the first Saudi to 
win the 2021 Cross Country Rally Championship 
title, confirming his ability and talents as one of the 
best rally drivers in the world.

5-2022 .indd   955-2022 .indd   95 5/30/2022   6:15:39 PM5/30/2022   6:15:39 PM

mac



العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م96

The second edition of the Saudi Equestrian Cup 
with a prize of $20 million, the most expensive in the 
world, was held at King Abdulaziz Equestrian Field in 
Al-Janadriyah in Riyadh, over two days and witnessed 
a large audience, with the participation of more than 
700 riders from 22 countries around the world, with a 

total prize of $35.1 million.

The cup witnessed some of the most powerful 
races in various grades and classifications, with eight 
rounds each day.

1

2
The Ministry of Sports an-

nounced the club support strategy 
for the 2021-2022 sports season 
in its third year, which aims to 
achieve the financial and admin-
istrative sustainability of sports 
clubs in the Kingdom, through the 
application of an effective gover-
nance system, which contributes 
to its development and maintains 
its stability in the long term, ensur-
ing the increase of financial and 
administrative regulation within 
sports clubs.

The (Digital Transformation) 
initiative was added to join the 
previous five initiatives (direct sup-
port - governance - various games 

- public attendance - and facility 
development).

The “Direct Support” initiative 
witnessed a change in the value 
of the support allocated to the first 
and second division clubs, with an 
increase of half a million riyals for 
each club.

Thus, each club in the first divi-
sion will receive an amount of five 
million riyals, while each club in 
the second division will receive an 
amount of three million riyals.

The value of direct support for 
the Prince Mohammed bin Salman 
Professional League clubs remains 
unchanged, with each club receiv-

ing fifty million riyals annually.

A number of changes were also 
made in the “Governance” ini-
tiative, increasing the evaluation 
criteria from 41 to 75.

An amount of 160 million riyals 
was allocated to the “Sports 
Facilities Development” initiative 
for comprehensive and partial 
development, in order to provide 
the necessary support to motivate 
clubs to develop and improve 
sports facilities and stadiums 
according to the needs of each 
facility, in cooperation with the 
Sports Facilities Agency at the 
Ministry of Sports.

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“Young people are the real energy and real 
strength to achieve this vision, and our most 
important advantage is that our youth are 
conscious, educated, creative and have high 
values”.

5 years of achievements

5-2022 .indd   965-2022 .indd   96 5/30/2022   6:15:44 PM5/30/2022   6:15:44 PM

mac



97 العدد 720 - شوال 1443 هـ مايو  2022 م

Announcing the club’s support strategy... Olympic silver for 
Al-Hamdi... $35 million in Saudi Cup prizes

The Crown Prince.. a supportive 
presence.. and continuous motivation
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The launch of the Hail Toyota Baha Rally in its 16th edition, with the participation of 143 competitors from 
13 countries, which represents the fourth and fifth rounds of the “FIA” World Cup “Baha”, at the “Al Mighwah 
Center”, in the presence of His Royal Highness Prince Faisal bin Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz, Deputy 
Governor of Hail Region, Vice President of the Region Development Authority, and HRH Prince Khalid bin 
Sultan Al-Faisal, President of the Saudi Automobile and Motorcycle Federation.

The Kingdom hosted the 3x3 Basketball World 
Tour Finals in King Abdullah Economic City in Jed-
dah, with the participation of 12 teams from different 
countries of the world.

  This event, which is organized under the “Quali-

ty-of- Life” program, is part of a series of international 
sporting events and championships hosted by the 
Kingdom in various games and sports, as one of the 
strategic plans pursued by the Ministry in line with 
the Kingdom’s Vision 2030.

35

36

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“I am afraid that the day will come when I will 
die without having done what I have in mind for 
my country.. Life is too short and there are many 
things we can do for our country, and I am eager 
to see them come true with my own eyes, and 
that is why I am in such a hurry”.

5 years of achievements
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The Saudi Automobile and Mo-
torcycle Federation announced 
the initial details, the presenta-
tion of the track scheme and the 
new sporting characteristics of 
the Saudi Dakar Rally 2021. The 
press conference was attended 
by Prince Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal, Minister of Sports, and 
Prince Khalid bin Sultan Al-Ab-
dullah Al-Faisal, President of the 
Saudi Automobile and Motorcy-
cle Federation, and CEO For Am-
aury Sport Organization Yan Le 
Moiner, and Dakar Rally Director 
David Castera.

The Saudi cap-
ital, Riyadh, won 
the right to or-
ganize the 2034 
Asian Games for 
the first time in its 
history. The Olym-
pic Council of 
Asia announced 
that Saudi Arabia 
had won the right 
to host the Asian 
Games in 2034, 
for the first time in 
its history.

33

34

 Achievements of  

2020 
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31

The Saudi and Italian Football Federations, in the presence of Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister 
of Sports, signed a memorandum of understanding to strengthen sports relations between the two countries, 
through the development and industry of modern football.

The Ministry of Sports announced the introduction of the regu-
lation of sponsorships and the governance of clubs’ investments, 
which is the first of its kind, with the aim of enhancing integrity 
and competition, and providing a fair treatment among investors, 
in order to achieve the principle of equal opportunities, in addi-
tion to establishing a legal investment structure that achieves the 
best financial returns for clubs in terms of sponsorship invest-
ments.

29

32

The Saudi Automobile and 
Motorcycle Federation has 
announced the organization of a 
Formula E night race.

 Achievements of  

2020 

5 years of achievements
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The Ministry of Sports won the “Media Excellence 
Award 2020 for the 90th National Day”, for the course 
(the media campaign from a government entity), as 
part of the initiative launched by the Ministry of Infor-
mation in its second edition for this year 2020, with 
the participation of various government and private 

sectors and community members.

The Ministry of Sports won this award for the “Ma 
Baadah Watan” campaign, which included a creative 
film and a number of special designs on the occasion 
of the 90th National Day of the Kingdom of Saudi 
Arabia.

The Ministry of Sports launched the club support strat-
egy in its second year according to an integrated plan, 
and through an effective governance system for clubs in 
various regions of the Kingdom, with the aim of operating 
and developing these clubs to ensure their administrative 
and financial sustainability.

26

2728
The Saudi Council of Ministers 

approved the organization of the 
Ministry of Sports. The employees 
of the Ministry of Sports are subject 
to the provisions currently applied to 
employees of the Ministry of Invest-
ment related to financial and admin-
istrative affairs, and the amendment 
of the Council of Ministers’ decision 
regarding penalties for violating the 
regulations, rules and standards reg-
ulating the licensing of facilities for 
practicing sports activities, with the 
implement of the phrase “Ministry 
of Sports” instead of “The General 
Sports Authority”, and the phrase 
“Minister of Sports” instead of “The 
board of directors”.

 Achievements of  

2020 
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The inauguration of the Okaz Sports Club facility in Taif. 
The facility includes football, basketball, and volleyball 
fields, a swimming pool, a track, and administrative offices.

Prince Jalawi bin Abdulaziz bin Musaed, Governor of Najran Region, and Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports, inaugurated Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City in Najran, which is built on an area of 
250,000 square meters, housing a main stadium that accommodates 12,000 spectators, an Olympic track, a 
multi-sports hall, three outdoor playgrounds, a swimming pool, and recreational and services facilities.

23

The Saudi Football Federation 
launched its campaign to host the 
2027 Asian Cup, under the slogan 
“Together for the future of Asia”.

25 24

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“Our vision for the country we want, is to be a 
strong, prosperous state that accommodates ev-
eryone, its constitution is Islam, and its approach 
is moderation, accepting the other. We will wel-
come talents from all over, and those who come to 
share our construction and success will receive 
all our respect”.

5 years of achievements
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His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of De-
fense, ordered to organize a number of camel races in the Kingdom, including the operations, organization and 
preparation of their fields and the prizes allocated to them, in support of the ancient camel sport and its owners, 
and his interest in developing this historical sport, which is an important part of the Kingdom’s heritage and 
culture throughout history.

Saudi Arabia won the FIFA 
20 Central World Cup for elec-
tronic games, led by the duo of 
Musaed Al-Dossary and Firas 

Al-Braikan, after defeat-
ing Malta (2-1).

Saudi champion Fahad Al-Go-
saibi, the driver of the Saudi Rac-
ing Team, managed to achieve 
first place in the fourth stage 
of the Jaguar I-Pace e-Trophy 
Championship, which was held 
in Berlin, in the second season of 
the championship.

20

2122

 Achievements of  

2020 
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The International Olympic 
Committee chose Princess 
Reema bint Bandar bin Sul-
tan, a member of the Saudi 
Olympic Committee’s board of 
directors, as a member of the 
Coordination Committee for 
the “Brisbane 2032” Summer 
Olympics.

17

16

Among the most prominent attendees were:

The Minister of Sports inaugurated the “Mahd Academy”, 
which is considered the largest national project that discov-
ers and develops sports talents around the Kingdom. The 
ceremony was held in an innovative way in the capital, Riyadh, 
on Monday, July 27, 2020, under the auspices of His Highness 
the Minister of Sports, Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

The Ministry of Sports launched the Jood 
League, in cooperation with the Ministry of 
Housing, with the participation of sports clubs, 
their fans and all athletes

The Ministry of 
Sports launched 
the activities of the 
“Home Race” initia-
tive, as part of the 
activities aimed at 
enhancing communi-
ty participation, within 
the framework of the 
precautionary mea-
sures taken, to limit 
the spread of the Co-
rona virus (Covid-19).

1819

 Achievements of  

2020 

Gianni Infanti-
no, President 

of FIFA

Famous Por-
tuguese coach 
Jose Mourinho

Italian coach-
es Fabio 

Capello and 
Roberto 
Mancini

Edwin Van 
der Sar, CEO 
of Dutch club 

Ajax

5 years of achievements
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Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud, Honorary President of the Equestri-
an Club, sponsored the “Saudi Cup” race ceremony, which is the most expensive and largest event in the history 
of global horse racing, at King Abdulaziz Equestrian Square in Riyadh.

14

15
15- The Leaders Development 

Institute (LDI) signed a partnership 
agreement with NEOM Company 
to activate sports activity in the 
NEOM region, under the directives 
and support of His Royal Highness 
Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports.

The agreement included:

The institute will be an advisor to the company in implementing its plans and activating the role of 
sports activity in the NEOM region by establishing the first commercial sports team.

Contributing to the 
organization of 

tournaments and 
competitions.

Establishing a 
number of sports 

facilities.

Establishing of the 
Neom Sports Acad-
emy for the junior 

category

Participating in lo-
cal and internation-

al competitions

 Achievements of  

2020 
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12
The 15th edition of the Hail Nissan International Rally 

Championship witnessed 171 participants in vehicles and mo-
torcycles from 12 different countries of the world, 
in an effort to be crowned the 2020 Hail 
Nissan International Rally champion. 
The Saudi driver, Saleh Al-Ab-
dalaali, and his Norwegian 
navigator, Olli Flon, won 
the Hail Rally champi-
onship, after leading the 
provisional general ranking 
for the 15th edition of the 
Hail Nissan International 
Rally.

The start of the second edition of the Schools Football League competitions in all the regions of the King-
dom, which was organized by the former General Sports Authority “the Ministry of Sports cuurently”, in cooper-
ation with the Ministry of Education; as a national sports project to create a new generation of Saudi football, 
which will last for 5 years.

11

13

The former “General Sports 
Authority” (The Ministry of Sports 
currently) has achieved the Excel-
lence Award for Institutional Com-
munication, at Ajman Digital Media 
Forum for the year 2020.

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“We are committed before you to be one of the 
best countries in the world in effective govern-
ment performance to serve citizens, and together 
we will complete building our country to be, as 
we all wish, prosperous and strong, based on the 
arms of its sons and daughters”.

5 years of achievements
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 Achievements of  

2020 

The 2020 Dakar Rally is the 42nd edition of the Dakar Rally and the first to be held on the Asian continent, 
after Europe, Africa and South America, with the race taking place in Saudi Arabia in January 2020.

The total distance of the track is 7,800 km, and the number of participating countries reached 62 countries 
from 6 continents around the world, and the list of competitors includes 557 competitors from 53 nationalities.

For the first time in the Kingdom, Jeddah hosted the 36th Spanish Super Cup, which is an annual periodic 
tournament organized by the Spanish Football Association. Real Madrid managed to win the title after defeating 
Atlético Madrid.

The launch of the Custodian of 
the Two Holy Mosques Cup for 
Endurance “Al Fursan Cup” 2020, 
in its second session in Al-Ula, and 
this event was organized by the 
Royal Commission for Al-Ula Gov-
ernorate and in cooperation with 
the Saudi Equestrian Federation 
and the International Equestrian 
Federation.

8

9

10
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7

The Ministry of Sports has carried out several awareness campaigns to confront the Corona 
virus, where it organized:

The Ministry of Sports has taken many decisions and measures in the recovery jour-
ney from the Corona pandemic during the year 2020, most notably:

6

Sports and prevention campaign in cooperation with clubs.

“Dare to Challenge” Championship.

Online sports campaign.

Participation of sports stars in the Face Mask challenge.

Commitment campaign with the participation of more than 170 clubs.

“Your gym” campaign.

The campaign to launch the digital club platform 

“Fit Link” initiative with specialized trainers.

Suspension of sports activity on March 14th The return of sports activity to gyms and sports centers on June 21th.

Returning to work from the ministry’s headquarters while 
taking precautionary measures on May 30th.

Following-up on the implementation of the protocols 
for the return of sports activity on July 1st.

Launching the guideline for the return of sports activity on June 16th Resuming Sports competitions on August 1st.

Suspension of matches attendance on March 6th Announcing the protocol for returning to gyms and sports centers on June 20th.

Directing remote work for employees of the Ministry of Sports on March 24th Lifting the suspension of sports activity on June 21th.

 Achievements of  

2020 

5 years of achievements
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5- The digital city in the capital, Riyadh, witnessed a press conference to announce the details of the Saudi 
Tour 2020, which will be held in Riyadh in 5 stages, with a distance of up to 774 km.

The race is held under the umbrella of the International Cycling Union (UCI).

Golf Saudi and the European Tour of Ladies Golf have announced that two tournaments will be held in King 
Abdullah Economic City at the Royal Greens Golf Course and Club, with financial prizes of $1.5 million.

The event is the first professional women’s golf tournament in the history of the Kingdom, and the first interna-
tional sporting event to return to the Kingdom after the COVID-19 pandemic.

4

5

 Achievements of  

2020 
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To enhance the sporting posi-
tion in the world with the support 
of the wise leadership, it has been 
approved to host several world 
championships, foremost of which 
is the Custodian of the Two Holy 
Mosques’ sponsorship of the 
Saudi Cup race ceremony, and the 
sponsorship of the International 

Conference on Governance and 
Compliance to enhance integrity 
in the sports community.

The sport also received the ap-
proval of the Council of Ministers 
to organize the Horse Club and 
the organization of the Ministry of 
Sports, and it received the guid-
ance of His Highness the Crown 

Prince to establish a number of 
camel races in the Kingdom, in 
addition to the appointment of 
Prince Bandar bin Khalid Al-Faisal 
as Chairman of the Board of Di-
rectors of the Equestrian Authority 
and Prince Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal as his deputy.

Saudi Historical basketball star and Uhud club 
legend, Mohsen Khalaf, entered the Guinness Book 
of Records as the oldest professional player to play 
the game in the world, at the age of 51 years and 
335 days. He spent all his career at Uhud Club, and 
retired in 2015 after a career that spanned more 
than 36 years.

Saudi girl, Najd Fahd, won the FIFA 20 Elec-
tronic Games for Universities, an international 
competition organized by the International Fed-
eration of the Game, in partnership with eSport 
and Sonic. She reached the final match after 
defeating the UAE national team player in the 
semi-finals, then she beats Brazil national team 
player in the final to win the competition.

1

23

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“Our ambition is to build a more prosperous 
country, in which every citizen finds what he 
desires. The future of our homeland, which 
we build together, will not be accepted un-
less we place it at the forefront of the world’s 
countries”.

5 years of achievements
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Reinforcement initiatives and the Dakar Rally in Asia for the 
first time

Custodian of the Two Holy Mosques 
sponsors the most prominent 
equestrian event in the world
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45

 The Minister of Sports Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal and the Minister of Education, Dr. Hamad bin Muhammad AAl-Alsheikh,
inaugurated the second edition of the Schools Football League

44

The Minis-
try of Sports 
organized 
7 sports 
competitions 
at Jeddah 
season on 
the shores of 
the Red Sea:

 Achievements of  

2019 

pubg electronic 
championship

Surf
 Championship

Open Basketball 
Championship

Beach Volleyball 
Championship

International 
Fishing

 Championship

Saudi Interna-
tional Jumping 
Championship

5 years of achievements
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The Ministry of Sports participated in 6 sports competitions during the Sharqia season, which are:

42

43

 Recommendation of His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal as President of the Arab Football
Federation by its General Assembly 25th meeting

“Champi-
ons’ fight” 

Motorcycle 
shows

Formula 
1 power 

boats rac-
ing in the 
Gulf Sea

Kingdom 
Sailing 

Champion-
ship

Hafr
 Al-Batin 

Drift Chal-
lenge Com-

petition

Al-Ahsa 
neighbor-

hood teams 
champion-

ship

 Achievements of  

2019 
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41

40

The “Previous General Sports 
Authority - the Ministry of Sports 
now” launched the “Saudi Scholar-
ship Program for the Development 

of Football Talents”, in a ceremony 
held in King Abdullah Sports City 
in Jeddah, in the presence of His 
Royal Highness Prince Abdulaziz 

bin Turki Al-Faisal, Minister of 
Sports and President of the Saudi 
Arabian Olympic Committee, part-
ners, players, VIPs and the media.

The return of the Prince Faisal 
bin Fahd International Prize for 
Sports Research, a Saudi interna-
tional award that aims to develop 
and enrich global sports through 
sports research.

It was founded by Prince Faisal 
bin Fahd bin Abdulaziz in 1983, 
and it is awarded in 3 different 

sports fields, in cooperation with 
the International Federation of 
Physical Education and Sports.

The award completed 8 cycles 
until 2014, and in 1990 it was 
decided to make it a global award 
and raise its value to one million 
US dollars, and to hold a ceremo-
ny to announce the winners and 

distribute the awards in October 
2020.

The Institute also announced 
the selection of the Swiss AISTS 
University as a scientific partner 
for the award, as it will receive and 
arbitrate all researches.

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“We will ease long bureaucratic procedures, 
expand electronic services, and introduce 
transparency and prompt accountability”.

5 years of achievements
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Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, head of the Saudi General Sports Authority, won the presidency of the 
Saudi Olympic Committee for a new term by acclamation. He also won by acclamation the presidency of the 
Islamic Solidarity Sports Federation.

38

39

38- Prince Abdulaziz bin Turki, Minister of Sports, and 
President of the Saudi Olympic Committee, won the interna-
tional award for young sports leaders under 40 years of age 
“Leaders Sports Award” for the year 2019.

Receiving this award was due to his effective role in the 
Saudi sports industry, and his great and leading role in 
drawing the future road map for the Kingdom’s sport and its 
impact on the international, continental and regional levels.

This award is subject to many criteria, most notably 
sporting excellence and administrative performance, and 
the most prominent thing he did was meeting with the FIFA 
President Gianni Infantino to discuss the development of 
football in the region, along with his continuous meetings 
with sports leaders around the world such as Sheikh Salman 
bin Ibrahim, President of the Asian Football Confederation, 
Mr. Thomas Bach, President of the International Olympic 
Committee, and Mr. Sebastian Coe, President of the Interna-
tional Association of Athletics Federations.

 Achievements of  

2019 
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36

37

Musaed Al-Dosari was crowned the XBOX champion in the FIFA eWorld 
Cup 2019 after defeating Frenchman Rafso 4-3 on aggregate, to retain his 
title for the second year in a row.

Saudi runner Saleh 
Al-Abd won the gold 
medal in the 2000-me-
ter steeplechase at the 
West Asian Junior Ath-
letics Championships in 
Beirut.

Al-Hasnaa Al-Hammad, player of the Saudi national fencing team, won the 
gold medal for the Sabre, the first for Saudi Arabia at the Asian level, after 
defeating Jordan’s Loujain Amawi, in the Asian fencing  Tour Championship 
for “men’s and women’s” under-17, in the Green Hall at Prince Faisal bin Fahd 
Olympic Complex in Riyadh.

35

 Achievements of  

2019 

5 years of achievements
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Saudi weightlifter Ali Al-Othman won the first place and the gold medal in the 89-kg weightlifting world cham-
pionship for youth under 17 years old, which was held in Las Vegas, USA.

Saudi runner Ali Al-Mas won the gold medal in the third West Asian Athletics Championships for juniors, 
which was held in the Lebanese capital, Beirut. Al-Mas finished first in the 100m, with a time of 10:60 seconds.

Noor Al-Sanaa the player of Saudi national team for athletics with disabilities, won the gold medal in the 400 
meters race, with a time of 53.00 seconds at the Asian Paralympic Games (Jakarta 2018).

32

33

34

 Achievements of  

2019 
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30

31

The Diriyah Track hosted the 2019 E Prix, a Formula E race that was held at the Riyadh Street Circuit in Diri-
yah. The race comes as an activation of the partnership between the General Sports Authority and the Saudi 
Federation of Cars and Motorcycles, and (ABB, FIA, Formula E), which will last for 9 years, with the participa-
tion of the promoter company CBX. Sports fans and tourists from outside the kingdom can attend the race, 
which contributes to increasing the number of tourists wishing to attend this major global event.

Al-Shu’ba Mountain Park in Al-Ahsa Governorate 
in the Eastern Province hosted in March 2019 the 
(Champions’ Fight) organized by the Sports Au-
thority, with the participation of the best athletes 
selected from all over the world to compete in 8 
various international sporting events. 12 athletes 
were invited and selected to compete in 6 sports:

The 31st edition of Supercoppa Italiana match was played between Juventus and AC Milan at the King 
Abdullah Sports City stadium in Jeddah, with a crowd of more than 61,000 spectators. Many international 
channels followed the match that Juventus won after defeating AC milan (1-0).

29

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“The future of the Kingdom is bright and prom-
ising, and our dear country deserves more than 
what it has achieved. We have capabilities that 
we will double its role and increase its contribu-
tion to making this future”.

Roller skating

Skateboard

Show bikes Bicycles

Snowboarding

5 years of achievements
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The Diriyah Equestrian Festival 2019 was held with the participation of elite jockeys from the Kingdom and the 
world in an atmosphere full of enthusiasm and competition.

Dammam hosted the 2019 World Club Handball Championship, the 13th edition of the IHF Super Globe, a glob-
al handball club championship organized by the International Handball Federation (IHF).

The Diriyah season witnessed the competition between 8 of the best professional tennis players, including 6 
of the top 20 players in the world, for the title of the first edition of the Diriyah Tennis Cup, with prizes worth 3 
million US dollars.

26

27

28

 Achievements of  

2019 
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The Saudi Basketball Federa-
tion hosted the last round of the 
3×3 Cities Masters Basketball 
Championship in Jeddah, with the 
participation of the Jeddah team, in 
addition to 14 teams representing 
different countries of the world. The 
tournament is one of the strongest 
international tournaments orga-
nized by the International Basket-
ball Federation (FIBA).

The Saudi International Forum for Disabled Sports was held in Jeddah in the halls of King Abdullah Sports 
City and Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in 3 games: goal ball, table tennis and seated volleyball with the 
participation of 11 countries.

Jeddah hosted the Saudi International Parachute Jumping Championship on the banks of the Red Sea, which 
witnessed a large public turnout due to its show teams and the participation of the most prominent parachute 
jumpers.

23

24

25

 Achievements of  

2019 

5 years of achievements
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The 2019 Diriyah season hosted the historic fight for a world heavyweight boxing championship between 
Andy Ruiz Jr., nicknamed The Terminator, with Joshua.

The Kingdom of Saudi Arabia hosted at the “Royal Greens” courses in King Abdullah Economic City in Rabigh, 
the Saudi International Professional Golf Championship “the global sporting event in golf”, with the participation 
of the world’s top ranked players.

WWE Super ShowDown is a festival produced by WWE on June 7, 2019 and was aired by WWE Network from 
Jeddah, King Abdullah Sports City. This show is the third show organized by WWE in the Kingdom within a 10-
year partnership with the support of Saudi Vision 2030, and the participation of international stars of the show.

20

21

22

 Achievements of  

2019 
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The Saudi U-16 team reached the 2020 AFC Asian Cup finals in Bahrain, and also won the West Asian 
Federation Championship in Jordan.

The Leaders Development Insti-
tute (LDI) hosted the famous Italian 
coach Antonio Conte, Inter Milan 
coach, famous Portuguese coach 
Jose Mourinho, and Italian expert 
Fabio Capello to give lectures to 
Saudi coaches and those interested 
in football.

The institute also signed a coex-
istence program with Italian coach 
Roberto Mancini and Spanish coach 
Pep Guardiola.

17

18

19The Leaders Development Institute (LDI) signed sev-
eral programs to develop Saudi sports are as follows:

-A contract was signed to establish academies to 
develop all games in 24 cities.

-Implementation of a professional program that 
holds intensive courses for the administrators of age 
groups for the first and professional league clubs in 
Jeddah and Dammam through lectures in psychology 
and administrative dealing.

-The Institute signed a number of partnerships with 
international sports bodies and universities, most 
notably Real Madrid University.

The Saudi under-20 team 
reached the World Cup finals in 

Poland and performed well.

The Saudi futsal team qualified for 
the AFC Asian Cup 2020.

 Achievements of  

2019 

The Saudi under-19 team won 
the West Asian Federation 

Championship in Uzbekistan.

-LDI also signed a partnership with the Cruyff 
Institute to provide scholarships for national 
competencies at Harvard University.

5 years of achievements
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16

The year 2019 was an exceptional year in supporting sports in Saudi Arabia, as the amount of support was es-
timated at 2.5 billion riyals. And 1.64 billion riyals were allocated to support the Saudi Professional League clubs, 
as follows:

80 36 55

50
million direct 
support for 

clubs.

5
million for the activ-
ities accompanying 

the matches

20
million support related 

to the development 
of the governance 

system.

3
million for market-
ing to increase the 

club’s fans.

10
million support related 
to the development of 

infrastructure and
facilities for clubs.

1 million riyals for each match linked to the public attendance of the hosted matches.

An amount of 480 million riyals was allocated for various games through the unified points system.

Also, 171 million riyals were allocated to support Prince Mohammed bin 
Salman League clubs for the first, second and third divisions as follows:

 Achievements of  

2019 

million divided equally between 
the clubs of the Prince Moham-
med bin Salman League of the 

First Division.

million among the 
second-tier clubs.

million among third-ti-
er clubs-
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The Saudi football teams of all levels made unique achievements during 2019 after a distinguished presence 
at the international and continental levels in 2018.

13

14

15

-The International Surfing Championship, in which 70 
international professionals participated.

-Beach volleyball championship at the events ground in 
Obhur.

-The International Fishing Championship on July 10 in 
King Abdullah Economic City, with the participation of 40 
international fishermen and 140 local fishermen.

-Jeddah hosted the Parachute Jump Championship in 
Obhur, and it attracted the most skilled international 
parachutists.

-Free diving championship in Fal Resort in Obhur region, 
with the participation of 100 athletes from Saudi Arabia, 

In March 2019, the cities of Al-Khobar, 
Dammam and Jubail hosted a number of world 
championships and marine sports, including:

-The Kingdom Sailing Championships in 
Jubail.

-The inaugural first round of the 2019 F1H2O 
World Championship for Powerboats at the 
Saudi Grand Prix Dammam waterfront, with the 
participation of 9 teams and 18 drivers with their 
crews from 11 countries.

-The Red Bull Air Races, an interesting display 
of Red Bull aircraft, were held near the shore, 
in which the pilots demonstrated their skills in 
flying and fast maneuvering.

GCC and the Middle East, and 30 international participants, 
most of whom achieved world records.

-The second round of the Kingdom’s Jet Ski Championship 
took place in King Abdullah Economic City in Rabigh, as part of 
the activities of the “Turquoise World” summer season.

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

We will not look at what we have lost yesterday, 
or what we might lose today, but we must al-
ways move forward”.

In July 2019, the city of Jeddah witnessed the 
organization of a number of international ma-
rine sports tournaments, including:

5 years of achievements
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The launch of the Crown Prince Camel Festival in its second edition, at the Taif Governorate Square for camel 
racing. Financial prizes totaling 52 million Saudi riyals were allocated, for which a large group of local and inter-
national camel owners competed.

The International Adventure Sports Festival was organized for the second time in 2019 in Al-Ahsa, which pre-
sented the most beautiful scenes and exciting sports shows to the audience, with the participation of contes-
tants in impressive competitions in 6 different sports categories, including BMW freestyle competitions, skiing, 
parkour, and many more.

In July 2019, Saudi Arabia hosted the NEOM Beach Soccer Championship, the first international beach soccer 
tournament accredited by (FIFA). The matches took place on the beaches of the futuristic city “NEOM”.

10

11

12

 Achievements of  

2019 
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The Kingdom hosted the Super Clasico in its sixth edition in Riyadh, which Argentina won the after defeat-
ing Brazil (1-0).

Al Ahli won the Third west Asian clubs table tennis championship in Manama, in which more than 70 male 
and female players representing 12 clubs have participated.

The first handball team of Al-Wahda won the second place in the 22nd Asian Club Championship, which was 
held in Sam Chowk, South Korea, after losing the final match against the Qatari team Al-Arabi (19-21).

7

8

9

 Achievements of  

2019 

5 years of achievements
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The Saudi Taekwondo National Team achieved first place in the West Asian Championship.

The Saudi national basketball team won the 16th Gulf Championship after defeating Kuwait, the host of the 
tournament, 92-85, adding the GCC title to the Arab title which it won this year.

Al Hilal won the 2019 AFC Champions League, winning its first title in the tournament with the new system, 
and the third in its history, after defeating Japanese team Urawa Red Diamonds, both home and away.

4

5

6

 Achievements of  

2019 
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Runner Anbar Al-Zahrani wins gold medal in the 400m race, during his participation in the West Asian 
Junior Athletics tournament.

Mohammed Al-Zayer wins the fourth gold medal for the Saudi team in the throwing competition with a dis-
tance of 65.27 meters, at the West Asian Junior Athletics tournament in Beirut.

During its participation in the World Special Olympics, the Saudi Paralympic national team wins a historic 40 
medals, including 18 gold, 9 silver and 3 bronze.

1

2

3

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“We are not worried about the future of the King-
dom, but we are looking forward to a brighter 
future, which we are able to make - with Allah’s 
help - with its human, natural and acquired 
wealth that Allah has bestowed upon it”.

5 years of achievements
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The government supports clubs with 2.5 billion Riyals.. and 
Al Hilal is the champion of Asia

Al-Faisal wins the 2019 Young 
Sports Leaders Award
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Jeddah hosted the greatest Royal Rumble shows organized by the World Wrestling Entertainment Asso-
ciation (WWE), in an event that was the first of its kind with the participation of international stars of the first 
category. The tournament was held at King Abdullah bin Abdulaziz Stadium, “Radiant Jewel” stadium in the 
city of Jeddah, and Saudi Arabia will host the greatest Royal Ramel shows for the next ten years.

The Car Racing Championship was held at King Fahd International Stadium in Riyadh, as the first interna-
tional motorsport championship hosted by the Kingdom. The historical version of the Race of Champions 
included the (National Cup) and (The Race of Champions) with the participation of a number of the most prom-
inent names in motor racing in the world.

The Riyadh International Professional Marathon for a distance of 21 km was held. There was a huge atten-
dance of participants and fans who attended the race, as the number of registered participants in the various 
races included in this event reached about 30,000 contestants, including foreign professionals, citizens and 
residents. The value of the financial prizes for the race amounted to two million riyals (about 533,000 US dol-
lars), one million riyals for the first-place winner and one million riyals distributed to the rest of the racers.

28

29

30

 Achievements of  

2018 

5 years of achievements
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The launch of the Crown Prince Camel Festival in the field of Taif Governorate, a festival whose prize money 
amounted to 45 million riyals, as it witnessed the competition of a huge group of camel owners coming from 
inside and outside Saudi Arabia.

Diriyah hosted the “Saudi Formula E - Diriyah 2018” race festival, which received widespread international and 
local media coverage, and an unprecedented public interaction. The race was organized under a long-term part-
nership agreement between Formula E, the former General Sports Authority (now the Ministry of Sports), and the 
Saudi Automobile and Motorcycle Federation, in line with the objectives of Vision 2030.

25

26

27
The Kingdom hosted the 21st General Assembly of the Asian Sports Press Association in Jeddah, 

in the presence of the President of the Italian Sports Press Association Gianni Merlo, the President 
of the Kuwaiti Sports Press Association Sattam Al-Sahli, the Secretary-General of the Asian Sports 
Press Association Amjad Aziz, President of the American Sports Press Association Gabriel Casinav, 
President of the African Union of Sports Press Mitchell Obe, President of the Arab Federation of Sports 
Press Mohamed Jamil Abdel Qader, member of the International Federation of Sports Press Charles 
Caminzulli, member of the English Federation of Sports Press David John Walker, and more than 75 
members representing members of the sports press federations in the Asian continent.

 Achievements of  

2018 
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The Ministry of Sports “formerly the General Sports Authority” signed 11 agreements and initiatives with 
international bodies to host the Kingdom’s most prominent international sporting events, such as signing an 
agreement with WWE to hold competitions for a period of 10 years, an agreement with the Italian Professional 

The Kingdom hosted EL Super Clasico in 
its fifth edition in Jeddah, with the partici-
pation of 4 teams: Saudi Arabia, Iraq, Brazil 
and Argentina. Brazil won the champion-
ship after defeating Argentina 1-0.

The Ministry of Sports organized the International Ad-
venture Sports Festival for the first time in Saudi Arabia. 
Jeddah hosted the festival that lasted for three days, with 
the participation of international athletes from different 
countries of the world.

The sports included exhibition bicycles, skateboards, 
parkour, water skiing and roller skating, in the presence of 
the most prominent players in those sports from different 
countries of the world.

22

2324

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“With the help of its sons, this Kingdom was es-
tablished in very difficult circumstances, when 
King Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud united 
it, may Allah rest his soul”.

5 years of achievements
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The Saudi Federation for Electronic and Intellectual Sports launched the Kingdom’s first electronic games 
competition, with the participation of 16,114 participants out of 23,000 players who registered to participate. The 
prizes in the first edition were 4 cars.

The Saudi Federation for Electronic and Intellectual Sports organized the second edition of the Kingdom’s 
Championship for Electronic Games, with the participation of 1,024 participants out of 22,000 players who regis-
tered to participate, and the prizes in the first edition amounted to one million riyals.

Saudi Football Federation hosted the Saudi-Egyptian Super Cup on the cup of His Excellency President Abdel-Fattah 
Al-Sisi in the third edition in the framework of a twinning between the Saudi and Egyptian Football Federations.  Al-Hilal from 
Saudi Arabia faced Al-Zamalek from Egypt, and the match ended with the crowning of Zamalek after beating Al-Hilal 1-0.

19

20

21

 Achievements of  

2018 
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 Achievements of  

2018 

Saudi national football team participated in the World Cup finals that were held in Russia, record-
ing its fifth attendance in the history of the World Cup. His participation is his second-best partici-
pation after the 1994 World Cup. The (green falcons) made their third win in the history of the World 
Cup, finishing third in its group.

The Kingdom Baloot Championship, which was held as the first official tournament for the game 
on the General Sports Authority Cup in Riyadh in April 2018, with the participation of 12,288 partic-
ipants. The tournament witnessed the presence of a number of famous advocates, athletes and 
poets, and prizes amounted to one million riyals for the first winner.

The second edition of the Kingdom’s Baloot Championship for the General Sports Authority Cup.  
Qualifiers were held in all regions of the Kingdom, and the finals were played in Riyadh, with the 
participation of 20,480 participants.

16

17

18

5 years of achievements
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 Achievements of  

2018 

Saudi player, Sari Al-Jafri, added a new achievement to the Kingdom’s record in international 
games, after winning the (Tekken 7 Championship), beating the Japanese champion in the final.

Saudi national football team for people with special needs won the World Cup for Mental Disability 
for the fourth time in a row, after defeating Argentina 2-0 in the final match of the tournament that 
was held in Sweden.

Saudi Equestrian team won the gold medal for the team jump competitions in the 18th Asian 
Games, in which 68 riders representing 17 countries participated. The Saudi national team was rep-
resented in the competitions by four jockeys: Ramzi Al-Dahami, Khaled Al-Eid, Khaled Al-Mubti and 
Abdullah Al-Sharbatly.

13

14

15
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The Saudi Junior handball team qualified for the 2019 World Cup finals in Macedonia, for the first time in the 
history of the junior class, in addition to reaching the semi-finals of the eighth Asian Championship. With this 
qualification, Saudi handball has secured the thirteenth presence at the World Cup finals.

World Rally Championship in Rabat.

The 2018 FIFA Electronic World Cup, after Saudi Musaed Al-Dossari beat more than 20 million competitors to 
“turn the dream into reality” and win the World Cup for electronic football held in London.

Al-Dosari also won the second place in the next tournament, the “FIFA Electronic World Cup 2019”.

10

11

12

years in 
the presence of

THE 
INSPIRER

“Our first wealth, which is not matched by any 
wealth, no matter how high it is: An ambitious 
people, most of whom are young, those are the 
pride of our country and the guarantee of its fu-
ture with the help of Allah”.

5 years of achievements
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The Saudi national basketball team won the Arab championship that was held in Cairo, after winning 
85-81 against Algeria in the final match.

The Saudi national team won the seventh Arab Military Taekwondo Championship, which was held at 
the General Emile Lahoud Military Sports Complex in Lebanon.

The Saudi volleyball team came second in the Asian Challenge Cup held in Sri Lanka, after losing to 
Iraq by three sets to two.

7

8

9

 Achievements of  

2018 
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THE 
INSPIRER

Our country has huge investment capabilities, 
and we will seek for it to be an engine for our 
economy and an additional resource for our 
country, and this is our second success factor”.

On November 2, 2018, Riyadh hosted the WWE Crown Jewel at King Saud University Stadium in Riyadh, in which 
many international wrestling stars participated, led by American Hulk Hogan, and it is the second event to be held in 
the Kingdom as part of the long-term partnership between WWE and the Kingdom of Saudi Arabia.

The Saudi national team won the Asian U-19 Cup, after beating South Korea 2-1 at Bakansari Sta-
dium in Sipinong, Indonesia.

4

5

6
Saudi youth national 

football team qualified 
for the 2019 FIFA U-20 
World Cup in Poland, 
after leading the first 
round in the standings 
of Group D with 9 full 
points from three match-
es.

5 years of achievements
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 Achievements of  

2018 

The Ramadan International Amateur Football Championship for the Cup of the Ministry of Sports “for-
merly the General Sports Authority”, in Jeddah at the reserve stadium of King Abdullah Sports City.

The Saudi Federation for Cybersecurity, Programming and Drones hosted the events and competi-
tions of the World Drone Race Final at King Abdullah Economic City.

The Muhammad Ali Clay Cup was 
played on September 28, 2018 in the In-
door Hall at King Abdullah Sports City in 
Jeddah, between British boxers George 
Groves, WBA champion, and Callum 
Smith, WBC Diamond League champion.

1

2

3
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EL super classico.. Formula E.. The greatest Royal Rumble

11 agreements and initiatives to 
host the most prominent
international sporting events

5 years of achievements
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King Salman Chess Championship, which was hosted in Riyadh at the end of 2017, with the partic-
ipation of 247 male and female players in both speed chess and blitz chess. The tournament was a 
huge success, and took place at the Apex Convention and Exhibition Center in Riyadh, over a period of 
eight days, with the attendance of about 400 guests from 90 countries.

The Saudi national football team qualified to the 2018 World Cup in Russia, after beating Japan 
1-0 in the match that was held at King Abdullah Sports City in Jeddah, to qualify for the fifth time in its 
history to the World Cup finals.

 Achievements of 

2017 

1

2
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  5 Years of continuous achievements for Saudi sports

Inspiring vision
The achievements of the Saudi 

Ministry of Sports, which are 
guided by Vision 2030, aim in all 
of its goals and directions during 
the past five years until today 
to increase the percentage of 
exercise and physical activities, 
and to create innovative sports 
programs to expand the base of 
practitioners from all segments 
of society, develop the capabili-
ties and energies of youth, and 
expand the base of trainers and 
volunteers in The sports field, 
and promoting the participation of 
Saudi women in sports to be-
come a way of life.

The Ministry is seriously 
keen to develop the efficiency 
and quality of sports facilities, 
enhance the efficiency of the 
management of sports facilities, 
improve the environment of stadi-
ums, and make good investment 

of sports and youth facilities for 
the Ministry, so that it is able to 
carry all these ambitions and 
hopes.

The Ministry is working to en-
hance the financial sustainability 
of the sports sector and its contri-
bution to supporting the national 
economy, creating opportunities 
and an attractive environment 
for events and investment in it, 
privatizing clubs and raising their 
competitiveness, developing 
institutional performance and 
consolidating a culture of excel-
lence, accountability and trans-
parency, improving the efficiency 
and productivity of employees, 
raising the efficiency of programs 
and services, and strengthen-
ing partnerships with The three 
sectors (government, private 
and non-profit) to support sports 
projects and programs.

As a result of all these efforts, 
the Ministry received an impres-
sive number of awards, perhaps 
the most prominent of which 
is the Media Communication 
Award,  as the 27th Conference 
on Governance and Smart Cities 
in the GCC announced that the 
Ministry had won the Media 
Communication Award in govern-
ment agencies, after a competing 
with a number of ministries and 
government agencies in GCC 
countries, and the Makkah Award 
for Administrative Excellence, 
in addition to Prince Abdulaziz 
bin Turki, Minister of Sports, and 
President of the Saudi Olympic 
Committee winning the World 
Young Sports Leaders Under 40 
Award for the year 2019.

Here is a review of the brilliant 
sports presence of Saudi sports 
during the past five years.

5 years of achievements
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