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 األولمبي تحت  األولمبي تحت 2323 سنة يحلق بالزعامة االسيوية.. سنة يحلق بالزعامة االسيوية..

األفراح  تـتجدداألفراح  تـتجدد

صراع صراع 
الجبابرة..الجبابرة..
يف نزال يف نزال 2020  
أغسطسأغسطس
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ـ إشادة رفيعة المقام استحقها  
سمو الوزير الشاب .

ـ سمو ولي العهد وعراب الرؤية 
قالها نصا » :

» بالتأكيد الكفاءة والقدرة 
أساسيتان، ولكن األهم هو 

الشغف عند المسؤول، وحينما 
يتعين المسؤول في موقعه تكون 
مسؤوليته قضيته الشخصية، وأضرب 
مثااًل في األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، صحيح تهمه الرياضة وهو 

كفء لهذا المنصب، ولكن قضية 
الرياضة هي قضيته الشخصية« .
ـ انتهت عبارات اإلشادة .. وبقي 

حديث الشغف
متواصال ومتصال  ال سقف له .

ـ فعندما يكون المسؤول بقامة 
وطنه 

ـ وبطموح رياضييه 
ـ وغيرة مواطنيه 
ـ وعشم قادته ..

ـ يتحول اإلنجاز إلى مهنة ..
ـ ويصبح اإلبداع  حرفة 

ـ ويغدو  العمل ممارسة لشغف 
يمسك بشغاف القلب

ـ ومتعة ال يعادلها شيء إال حب 
الوطن نفسه .

...  ...
ـ األمير الشاب الذي يرفل في 

سنوات الحلم .. 
ـ يدخر في رصيده مايكفي لبناء 

أجيال 
من شباب بلده يحملون ذات األلق

ـ ويتقلبون في ذات الحلم ..
ـ ويرمون بأبصارهم خلف أسوار 

الزمن 
لينسجوا مستقبال يليق بهذا الوطن 

..
وبقيادته ..
وبرؤيته 

ـ ومايتوافر عليه وحده .. من 

خصوصية .
...  ...

ـ ارتباط سموه  بالرياضة 
ـ  عالقة منشأ 

ـ ولد وفي فمه طعم التحدي 
بعشقه الفطري لرياضة السيارات

ـ فمن هناك شب صلبا .. وعصيا على 
الخسارة .

ـ وعورة الطرق علمته أين يضع 
أقدامه

ـ كيف يتحاشى المطبات 
ـ وأي الطرق يسلك ألجل الوصول إلى 

هدفه .

... ...  ...
ـ عندما ُنصب رئيسا للهيئة العامة 

للرياضة في 27 سبتمبر  2018
ثم وزيرا للرياضة في 25 فبراير 

2020
ـ جلس على مقعده الجديد 

بحلم مكتمل النمو .
ـ وبشغف مستمد من إرث 

رياضي أصيل
 fiA ـ استمده من عراكات

GT3 ولومان ودانلوب 
ونوربورغرينغ  ... وجي تي 3 

الشرق األوسط 
وسباق الخليج  وغيرها .

ـ وكانت ثمار ذلك الحقا غنائم 
على األرض .

 رالي داكار ، وفورموال 1
وفورموال إي وإكستريم العال ..

  ـ هذا فقط في رياضة 
السيارات التي دخلت  

فعالياتها
المملكة من أوسع 

األبواب .
ـ وماسيأتي 

أعظم .
 ...  ...
ــ اآلن 

هناك حراك رياضي فاخر
  ينتظم المالعب والساحات والصاالت 

والحلبات 
ال يستثني أحدا من متابعة مايعشق 

.
ـ الرؤية تتطلع  إلى 100 اتحادا  

رياضيا 
كما بشر سموه ..

ــ ألم نقل أن القادم معه أجمل .

سمو الوزير ...
 ال سقف لهذا الشغف
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  سكرتير التحرير
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  التصوير

عبدالعزيز السالمة

  التدقيق اللغوي

محمد عبدالله

  اإلخراج

وليد محمد

  الترجمة

هالل سلمان

  فريق المحتوى

محمد عثمان
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  اإلشراف العام:

عادل الزهراني

وكالة اإلعالم

تصدر عن:

مجلة

6

الفهرس

فوق هام 
السحب 

جدة 
تستضيف 
نزال البحر 

األحمر

المناطيد ..
٣٠رافد سياحي جديد 

٢٠

ـ اإلنجازات العظيمة ال تولد من العدم
ـ وصناعة أجيال قادرة على إطعام وطنها الفرح  ال تتحقق باألماني وحدها ..

ـــة راشـــدة تعتمـــد المؤسســـية منهجـــا للتطويـــر  ـ  بـــل عبـــر خطـــط طموحـــة ، تتوالهـــا دول
ـــاء والتقـــدم . والبن

ـ وتقـــف علـــى هرمهـــا قيـــادة خصبـــة األفـــق ، بعيـــدة الـــرؤي تنفـــق لخيـــر وطنهـــا بيمناهـــا 
مـــا التـــدرى  عنـــه يســـراها ..

ـ فهي ألجل عزته تعتمد السخاء شعارا ، والعطاء عنوانا دائما اليحتمل الرحيل .

ـ وها نحن نقطف الثمار تواليا .. حتى بات الرضى كائنا حيا يمشي بين الناس .
ـ وأصبح الفرح ثقافة  وطن وأسلوب حياة .

...  ...  ...
ـ تحدث اآلن عن االمتنان..

ـ ســـتجد المالييـــن هنـــا يحدثونـــك  عـــن وطـــن يوســـع دائـــرة خياراتـــه ، ويجـــدد أطروحاتـــه 
ومـــن ثـــم يحتفـــظ بـــكل ثوابتـــه  دون أن تهتـــز .

ـ وطن يخوض  مرحلة جديدة من صناعة التميز الرياضي دون منغصات .
ـ ويشـــهد زيـــادة الفعاليـــات وإطـــالق المبـــادرات بمـــا يحقـــق تنميـــة شـــاملة لهـــذا القطـــاع 

الحيـــوي، دون ارتبـــاك .
التنظيـــم  مـــن  عـــال  مســـتوى  وفـــق   ، العالميـــة  الرياضيـــة  األحـــداث  ويســـتضيف   ـ 

تقوده كوادر وطنية شابة ، مدربة ومؤهلة ..دون توجس .
ـ فهي جادة في احداث فارق يحسب إلبن هذه األرض المباركة . 

... ... ...
ـ وألن العمل يتم وفق استراتيجية وطنية رياضية شاملة . 

ـ تضمـــن االســـتثمار األمثـــل للمـــوارد والخبـــرات ..  وبنـــاء وتفعيـــل شـــراكات حقيقيـــة لخلـــق 
بيئـــة رياضيـــة جاذبـــة ومنتجـــة .

ـ وقـــادرة أيضـــا  علـــى المحافظـــة علـــى مســـتوى الرياضـــة الســـعودية وســـمعتها المتميـــزة 
.

ــا  ــًا وفقـ ــًا وعالميـ ــز محليـ ــق التميـ ــتهدفة لتحقيـ ــاالت المسـ ــن المجـ ــدًا مـ ــا واحـ باعتبارهـ
لرؤيـــة 2030 

ــة النضـــج وشـــهية  ــارا عاليـ ــرح ثمـ ــة  أن تطـ ــود المبذولـ ــا بتلـــك الجهـ ـ لذلـــك كان حريـ
ــذاق . المـ

... ... ...
ـ وباألمس فقط ـ

وهذا غيض من فيض ـ
اآلســـيوية القـــدم  لكـــرة  ســـنة    23 تحـــت  األولمبـــي  منتخبنـــا  بزعامـــة  احتفلنـــا  ـ    

بعد حضور زاهي جمع فيه كل أطراف المجد في سلة واحدة .
ـ وهـــو نصـــر تخلـــق عبـــر جهـــد تراكمـــي لالتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم برئاســـة األخ 
 ياســـر المســـحل ، وفـــي ظـــل متابعـــة شـــخصية ووقتيـــة لســـمو األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي

الذي لم يترك شاردة أو واردة إال وقف عليها داعما وحاضرا وموجها ومحفزا .
ـــة  ـــتضافة المملك ـــن اس ـــالن ع ـــدة  اإلع ـــن ج ـــع م ـــم يتاب ـــن وال أروع  كان العال ـــي تزام ـ وف
لنـــزال العـــودة لحســـم لقـــب بطولـــة العالـــم للـــوزن الثقيـــل فـــي المالكمـــة تحـــت مســـمَّى 

“نـــزال البحـــر األحمـــر” فـــي 20 أغســـطس المقبـــل.
ـ وهي فعالية من  المستوى الفاخر في رياضة الفن النبيل .

 ـ كمـــا هـــو الحـــال فـــي رياضـــات أخـــرى عاليـــة الجـــودة والســـمعة كفورمـــوال 1 ورالـــي داكار
واكستريم العال ... باتت داخل الروزنامة السعودية  .

 ...  ...  ...
أخيرا .. وليس آخرا 

ترتســـُم  الســـعد  أمانـــي  ُربـــاك  وفـــي  صافيـــة،  المجـــد  وســـماء  موطنـــي  يـــا          
  في يوم فرحك يزهو الكون منتشياً، فانظر إلى الحب كم تهمي به الّدَيُم.

وأقول قولي ..
ـ  اشتروا حقائب ألحالمكم . ستصبح كل الطرقات إلى الفرح سالكة.

د. رجاء هللا السلمي

 الفرح ينصب خيامه  .. هنا

٤٦

الفروسية صقلتني 
وغيرت شخصيتي

ميدالية سعودية يف 
األلعاب الخليجية الثالثة 

٢٦
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الحدث

فوق هام السحب 
األخضر يُتّوج بلقب كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاًما وبأرقام قياسية 

آسيا  كأس  بلقب  األخضر  ُتّوج 
منتخب  على  فوزه  بعد  عاًما   23 تحت 
في  رد،  دون  بهدفين  أوزبكستان 
جمعت  اّلتي  النهائية  المباراة 

الفريقين في العاصمة طشقند.
اآلسيوي  اللقب  منتخبنا  وحّقق  
برقم  ينفرد  أّنه  إال  تاريخه،  في  األول 
للمشهد  يصل  منتخب  كأكثر  قياسي 
منتخب  وأول  مرات،  بثالث  الختامي 
ودون  نظيفة،  بشباك  باللقب  يظفر 

تلقي أّي هزيمة.
خط  أقوى  صاحب  المنتخب   وُيعّد 
دفاع في البطولة اآلسيوية في نسخة 
2022، إذ لم تهتز شباكه على اإلطالق، 

وصاحب أقوى خط هجوم بـ 13 هدًفا.
على  أقيمت  التي  المباراة  وخالل 
التي  أوزبكستان  في  ميلي  ملعب 
منتخبنا  تمكن   البطولة،  استضافت 
تحت 23 عاما من إكمال الحلم والتتويج 

بلقب كأس آسيا لتلك المرحلة السنية 
للمرة األولى في تاريخه بعد الفوز على 

أصحاب األرض.
مازن  أحمد  الفوز  هدفي  سجل 
في  البريكان  وفراس  الغامدي 
الدقيقتين 49 و74 من المباراة، ليحسم 
جدارة  عن  اآلسيوي  اللقب  األخضر 
واستحقاق على حساب أصحاب األرض.

مالية  مكافأة  تقديم  الوزارة  أعلنت 
تحت  المنتخب  العبي  لكل  جًدا  ضخمة 
سعد  الفني  المدير  وكذلك  عاًما   23
الفوز  في  نجاحهم   بعد  الشهري 

بالكأس .

في  حسابها  عبر  الوزارة  ونشرت 
عبد  األمير  الرياضة  وزير  » سمو  تويتر: 
العزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم 
 266( ريال  مليون  قدرها  مالية  مكافأة 
ألف دوالر( لكل العب من العبي المنتخب 

ومدربهم  عامًا(   23 )تحت  السعودي 
آسيا  كأس  تحقيقهم  بعد  الوطني 

202

مليون ريال لكل العب 1.000.000
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الحرمين  خادم  الرياضة  وزير  الفيصل،  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  هنأ 
األمير محمد  الملكي  السمو  عبدالعزيز، وصاحب  الملك سلمان بن  الشريفين 
بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، 

بفوز منتخب األوليمبي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.
التهاني  خالص  »أرفع  »تويتر«:  في  الرسمي  حسابه  عبر  سموه  وكتب 
العهد  ولي  سيدي  وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم  موالي  لمقام 
بمناسبة تحقيق منتخبنا األولمبي بطولة كأس آسيا 2022، أبارك 
القدم..  لكرة  السعودي  االتحاد  وألعضاء  المسحل  ياسر  ألخي 
واإلداري،  الفني  والجهازين  الغالي وألبطالنا  لوطننا  مبروك 

كلنا فخر بما حققتم«.

المسحل يرفع تهانيه

 ـ أقوى خط هجوم 
 ـ أقوى خط دفاع

 ـ أكثر من حقق كلين شيت 
 ـ الوحيد الذي لم يتلقى أي خسارة 
 ـ الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف

 ـ بطل البطولة
ـ أيمن يحيى أفضل العب في البطولة 

ـ نواف العقيدي أفضل حارس

هنأ ياسر المسحل رئيس االتحاد السعودي 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  القدم،  لكرة 
الملكي  السمو  وصاحب  عبدالعزيز،  بن  سلمان 
ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير 
الدفاع  الوزراء وزير  العهد نائب رئيس مجلس 

، بفوز المنتخب.
حسابه  عبر  تغريدة  في  المسحل  وقال 
الرسمي على »تويتر«: »صقورنا دائًما في القمة 
والدعم  الكبير،  االهتمام  بفضل  ثم  اهلل  بفضل 
السخي من ِقبل قيادتنا الحكيمة، ُأبارك لموالي 
ولي  سيدي  وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم 

العهد األمين وسمو وزير الرياضة بمناسبة 
التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاًما«.

وأضاف: »كما أبارك للمدير الفني أخي 
سعد الشهري ولزمالئه في الجهاز الفني 
ولصقورنا  والطبي،  اإلداري  والجهازين 
من  به  بذلوه  ما  على  األخضر  العبي 
عمل وجهد توج بذهب آسيا، والتهنئة 

موصولة للشعب السعودي 
شريك نجاحاتنا«.

 أفضليات
بالجملة 

أفضل العب
 العب األخضر أيمن يحيى 
العب  أفضل  جائزة  ينال 

في البطولة 

  أفضل حارس
حارس مرمى األخضر نواف 
جائزة  ينال  العقيدي 
أفضل حارس في البطولة 

الفيصل يهنئ  القيادة باإلنجاز
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على  والفخر  السعادة  سيطرت 
إنجاز  بعد  السعودي،  الرياضي  الوسط 
بلقب  بالتتويج  األخضر  أولمبي  كتيبة 
األراضي  على  عاما   23 تحت  آسيا  كاس 

األوزبكية.
غرد األمير عبداهلل بن مساعد رئيس 
»اللهم  السابق:  للرياضة  العامة  الهيئة 
بكل  فوز  مستحقة،  بطولة  الحمد،  لك 
شباك  ممتازة  مستويات  المباريات، 
كفؤ..  سعودي  تدريبي  جهاز  نظيفة، 

ألف مبروك«.

كما غرد األمير عبدالرحمن بن مساعد 
رئيس نادي  الهالل السابق: »ألف مبروك 
بطولة مستحقة لمنتخبنا.. مستوى كبير 
إنجاز  البطولة  طوال  نظيفة  وشباك 
كبيرة  جهود  خلفه  للفخر  يدعو  وعمل 
من أبطالنا الالعبين وجهاز فني بقيادة 
وجهاز  الشهري  سعد  الوطني  المدرب 
السعودي  االتحاد  لرئيس  شكًرا  إداري.. 
األمير  الرياضة  ووزير  المسحل  ياسر 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل«.
نادي  رئيس  معمر  آل  مسلي  وتاله، 
مبروك  ألف  »ألف  بقوله:  الحالي،  النصر 
كأس  الوطني  منتخبنا  تحقيق  للجميع 
لسمو  مبروك  ألف  عاما،   23 تحت   آسيا 
وزير الرياضة ولرئيس االتحاد السعودي 
الوطني  ومدربنا  نجومنا  القدم..  لكرة 

وأنهم  جدارتهم  أثبتوا  الشهري  سعد 
على قدر كبير من المسؤولية«.

النادي  رئيس  النفيعي  ماجد  وكتب 
الوطني  لمنتخبنا  مبروك  »ألف  األهلي: 
أبطال  يا  تستاهلون  آسيا..  كأس 
ييّيض  ومستوى  نظيفة  وبشباك 
نادي  رئيس  نافل  بن  فهد  أما  الوجه«، 
بطل  األولمبي  »األخضر  فقال:  الهالل، 
آسيا، بطولة مستحقة للوطن وأبطاله.. 

ألف مبروك«.
رئيس  الحائلي  أنمار  قال  حين،  في 
نادي االتحاد: »أبارك لسمو وزير الرياضة 
عبدالعزيز  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
وأعضاء  ولرئيس  الفيصل،  تركي  بن 
وأعضاء  القدم،  لكرة  السعودي  االتحاد 
بكافة  المميز  اإلنجاز  األولمبي  منتخبنا 

تفاصيله.. ودامت أفراحك يا وطن«.
نادي  رئيس  المالك  سلمان  وقال 
الغالي  لوطننا  مبروك  ألف  »ألف  الحزم: 
لنجومنا  مبروك  المستحق،  اإلنجاز  هذا 
وجهازه  الشهري  سعد  القدير  ولمدربنا 
المسحل  ياسر  ألخي   ومبروك  الفني 
ولكل أعضاء االتحاد السعودي ومزيد من 

اإلنجازات بإذن اهلل«.
بدوره، قال ماجد عبداهلل نجم وهداف 
أهنئ   « السابق:  السعودي  المنتخب 
عهده  وولي  الشريفين  الحرمين  خادم 
وسمو وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد 

وكافة  المنتخب  وإداريي  والعبي  القدم 
الرياضيين تحقيق منتخبنا الوطني تحت 
23 سنة بطولة آسيا بقيادة مدرب وطني 
الكرة  مستقبل  يمثلون  شباب  ونجوم 

السعودية«.
كعكي  عصام  أحمد  علق  بدوره، 
عن  »إنجاز  قائال:  االتحاد  رئيس  نائب 
كعب  علو  يؤكد  واستحقاق  جدارة 
أتقدم  آسيا،  قارة  في  السعودية  الكرة 
للعمل  الرياضة  وزير  لسمو  بالتهنئة 
الرياضة  لرفعة  به  يقوم  الذي  الكبير 
السعودية، ومنسوبي االتحاد السعودي 
األبطال،  منتخبنا  ونجوم  القدم،  لكرة 
اللقب  بهذا  واإلدارية  الفنية  واألجهزة 

المميز«.
وكتب عبداهلل العمراني نائب رئيس 
األولمبي  »أخضرنا  الحالي:  النصر  نادي 
لقيادتنا،  ألف مبروك  القارة،  بطاًل لذهب 
شكر  وألف  السعودي،  وللجمهور 
الوطني  ولمدربهم  األبطال  لصقورنا 

الرائع الكابتن سعد الشهري«.
العب  الرومي  عبدالرحمن  وغرد 
المنتخب السعودي السابق: »ألف مبارك 
أداء  بالكأس،  الوطني  منتخبنا  فوز 
بطل  مسبوقة،  غير  ونتائج  استثنائي، 
منتخبنا  مرمى  يلج  أن  دون  آسيا  كأس 
اسمه  يحفر  الشهري  سعد  هدف..  أي 

بالذهب«.

 الفرح يشتعل يف  تويتر 

مة
كل

نا 
ل

يف الطريق الصحيح
تعيدنا  السعودية  والرياضة  إال  الفرح  ابتسامات  تجف  أن  قبل 
الى  هذه المساحة الخضراء من جديد ، وفي لمح البصر ، فهاهو  
االتحادات  منظومة  من  كواحد  القدم   لكرة  السعودي  االتحاد 
الرياضية السعودية ينجح في إحداث أكبر عملية تحول لكرة القدم 
في سعيها الحثيث  نحو المستقبل، فالمنتخب األول تأهل لكأس 
العالم 2022 في قطر وهو على صدارة مجموعته القوية ، وباألمس 
بأرقام  23 سنه  تحت  آسيا  بطولة كأس  األولمبي  المنتخب  حقق 
قياسية يصعب تكرارها من أي منتخب سواء في المستقبل القريب 

أو البعيد .

فاالستراتيجية التي وضعها  طرحت  سريعًا  ثمار تلك الرؤية التي 
تضمنت استقطاب أفضل الكفاءات العالمية في المجاالت المختلفة 
لإلسهام في تأسيس قوي لمرحلة مختلفه تتناغم مع الدعم الكبير 
الذي يحظى به هذا القطاع الهام من قبل القيادة الرشيدة  ، ودعم 
واهتمام عراب الرؤية  صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  الذي أوجد للكرة 
السعودية مناخًا مالئمًا للنجاح . وبفضل الدعم المالي الكبير وغير 
المسبوق الذي حظي به اتحاد القدم واألندية السعودية من خالل 
الدعم  األندية. وأيضا  التي كانت تثقل كاهل  المديونيات  تسديد 
الكبير من قبل وزير الرياضة صاحب السمو الملكي  األمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل  الذي يحرص على تقديم الدعم والمساندة لكافة 
أوالتحفيز  بالمساندة  كان  سواء  المناسبات،  كل  في  الرياضيين 
أوالتواجد في المدرجات في كثير من المناسبات والمباريات المهمة 
األلعاب على تحقيق  الرياضيين  في كل  لتشجيع  المنتخبات  لكل 
لتحقيق  المختلفة  االتحادات  إدارات  دعم  أو   ، واألرقام   المنجزات 
خاصة   ، بمكانته  وتليق  الوطن  باسم  تسجل  ومنجزات  بطوالت 
وأن ما يتوفر من دعم مادي ومعنوي من شأنه أن يجعل الرياضة 
أو فردية قادرة على  السعودية بكافة ضروبها وألعابها جماعية 

المقارعة العالمية والوصول إلى منصات التتويج .
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دليل تستقبل ريدجريف
اســـتقبلت ســـمو األميـــرة دلّيـــل بنـــت نهـــار مستشـــارة ســـمو نائـــب 
الرئيـــس البطـــل األولمبـــي الســـابق فـــي رياضـــة التجديـــف، البريطانـــي 
الســـير ›ســـتيف ريدجريـــف‹ فـــي مجمـــع األميـــر فيصـــل بـــن فهـــد األولمبـــي 

ـــف. ـــدد مـــن منســـوبي االتحـــاد الســـعودي للتجدي ـــاض بحضـــور ع بالري

ـــل بنـــت نهـــار مستشـــارة ســـمو نائـــب  ـــرة دلّي اســـتقبلت ســـمو األمي
الرئيـــس البطـــل األولمبـــي الســـابق فـــي رياضـــة التجديـــف، البريطانـــي 
الســـير ›ســـتيف ريدجريـــف‹ فـــي مجمـــع األميـــر فيصـــل بـــن فهـــد 
األولمبـــي بالريـــاض بحضـــور عـــدد مـــن منســـوبي االتحـــاد الســـعودي 

للتجديـــف.

توعية وتثقيف
األولمبية_والبارالمبية_الســـعودية  أقامـــت 
توعويـــًا  ركنـــًا  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
ومحاضـــرة تثقيفيـــة حـــول أهميـــة التبـــرع بالـــدم 
ـــر فيصـــل بـــن فهـــد  فـــي مقـــر اللجنـــة بمجمـــع األمي

األولمبـــي بالريـــاض .

األميـــر  الرياضـــة  وزيـــر  التقـــى 
عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصلـــي اليـــوم 
لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد  رئيـــس  مـــع 

فـــي  إنفانتينـــو  جيانـــي   FIFA القـــدم 
باريـــس. الفرنســـية  العاصمـــة 

كمـــا التقـــى ســـموه برئيـــس االتحـــاد 
األوروبـــي لكـــرة القـــدم UEFA الســـيد 

ألكســـندر تشـــيفرين.

الفيصل يلتقي انفانتينو وتشيفرين

 القاضي يف اجتماعات القاهرة

... ويهنئ 
أبطال النخبة

الرياضـــة  وزيـــر  هنـــأ 
بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر 
تركـــي الفيصـــل  الفائزيـــن 
دوري  نخبـــة  بطولـــة  فـــي 
ــا التوفيـــق  ــدارس، متمنًيـ المـ

المســـتقبل. ألبطـــال 

فـــي  الوزيـــر  وتابـــع 
حســـابه  عبـــر  لـــه  تغريـــدة 
الرســـمي بموقـــع تويتـــر: كل 
ـــي  الشـــكر لشـــركاء النجـــاح ف
بنـــاء  نحـــو  التعليـــم  وزارة 
ــرة  ــدم كـ ــوب يخـ ــل موهـ جيـ
بـــإذن  الســـعودية  القـــدم 

اهلل.

ـــز  ـــر عبدالعزي ـــمو األمي ـــن س ـــًة ع نياب
الفيصـــل تـــرأس  معالـــي نائـــب وزيـــر 
الرياضـــة األســـتاذ بـــدر بـــن عبدالرحمـــن 
القاضـــي وفـــد المملكـــة فـــي اجتمـــاع 

الشـــباب  وزراء  لمجلـــس   45 الـــدورة 
والرياضـــة العـــرب، الـــذي انعقـــد فـــي 

العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة.

 كمـــا شـــارك فـــي اجتماعـــات الـــدورة 

67 للمكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء 
والـــدورة  العـــرب،  والرياضـــة  الشـــباب 
العربـــي  الصنـــدوق  إدارة  لمجلـــس   42

لألنشـــطة الشـــبابية والرياضيـــة.
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عـــن  الرياضـــة  وزارة  أعلنـــت 
العـــودة  لنـــزال  المملكـــة  اســـتضافة 
لحســـم لقـــب بطولـــة العالـــم للـــوزن 
ــمَّى  ــت مسـ ــة تحـ ــي المالكمـ ــل فـ الثقيـ
“نـــزال البحـــر األحمـــر”، الـــذي يجمـــع 
أوســـيك”  “أولكســـندر  األوكرانـــي 
ــي  ــوا”، فـ ــي جوشـ ــي “أنتونـ والبريطانـ

المقبـــل. أغســـطس   20 جـــدة 

وشـــهدت جـــدة المؤتمـــر الصحفـــي 
بحضـــور  وذلـــك  بالنـــزال  الخـــاص 
معالـــي نائـــب وزيـــر الرياضـــة، بـــدر بـــن 
عبدالرحمـــن القاضـــي، ومســـاعد وزيـــر 
الرياضـــة، عبداإللـــه بـــن ســـعد الـــدالك، 

وعـــدد مـــن وكالء الـــوزارة.

خـــالل  المالكمـــان  أعـــرب  وقـــد 
المؤتمـــر الصحفـــي عـــن جاهزيتهمـــا 

للنـــزال التاريخـــي الـــذي يعـــّد الثانـــي 
جمعـــت  التـــي  المواجهـــة  بعـــد 
توتنهـــام  اســـتاد  علـــى  المالكميـــن 
ــبتمبر 2021،  ــي سـ ــدن فـ ــبير بلنـ هوتسـ
ــيك  ــي أوسـ ــج األوكرانـ ــت بتتويـ وانتهـ

باللقـــب.

هيىن : سعيد أنني هنا
إدارة  رئيـــس مجلـــس  إيـــدي هيـــرن  أعـــرب   
الشـــركة التســـويقية Matchroom عـــن ســـعادته 
ـــى المملكـــة مـــّرة أخـــرى، وقـــال: “أشـــعر  بالعـــودة إل
بالســـعادة لعودتـــي هنـــا بعـــد نـــزال الدرعيـــة 
إلـــى  العـــودة  إن  حيـــث   ،2019 عـــام  التاريخـــي 
ـــذي  ـــف ال ـــا بعـــد التوّق المملكـــة مـــّرة أخـــرى، خصوًص
ــا، ال  ــعيدة لنـ ــبة سـ ــّد مناسـ ــة، يعـ ــببته الجائحـ سـ
ســـيما فـــي ظـــل الطمـــوح الـــذي تملكـــه الســـعودية 
فيمـــا يتعلّـــق بالمالكمـــة، كمـــا نريـــد أن نقـــّدم 
ـــى أعلـــى مســـتوى، وأن نكـــون أيًضـــا مصـــدر  نـــزااًل عل
ــاع نمـــط حياتـــي  ــباب الســـعودي، التبـ ــام للشـ إلهـ
ــتها”. ــة وممارسـ ــم للمالكمـ ــر حّبهـ ــّي وتطويـ صحـ

النزال العالمي عالمة فارقة
ـــي  ـــن ترك ـــز ب ـــد العزي ـــر عب ـــال األمي ق
الفيصـــل، وزيـــر الرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
الســـعودية:  والبارالمبيـــة  األولمبيـــة 
باســـتضافة  الســـعودية  فـــي  “نفخـــر 
ــي  ــه فـ ــن نوعـ ــد مـ ــي وفريـ ــدث عالمـ حـ
ــد وهلل  ــا يؤكـ ــو مـ ــة، وهـ ــة المالكمـ لعبـ
الحمـــد حجـــم االهتمـــام غيـــر المســـبوق 
الـــذي نحظـــى بـــه مـــن ِقبـــل قيادتنـــا 
ــي  ــن ولـ ــر مـ ــم المباشـ ــيدة، والدعـ الرشـ
ســـلمان،  بـــن  محمـــد  األميـــر  العهـــد 
حفظـــه اهلل، الـــذي يقـــف خلـــف كل هـــذه 
االســـتضافات واألحـــداث العالميـــة التـــي 

ــا”. ا لهـ ــرًّ ــعودية مقـ ــت السـ أصبحـ

عالمـــة  العالمـــي  “النـــزال  وأضـــاف 
ــة األحـــداث الرياضيـــة  ــة فـــي قائمـ فارقـ
بالدنـــا  تســـتضيفها  التـــي  التاريخيـــة 
بمشـــيئة  وســـنواصل  الغاليـــة، 
رؤيـــة  مســـتهدفات  تحقيـــق  اهلل 
فـــي  والمســـاهمة   ،2030 الســـعودية 
ــة  ــات الرياضيـ ــداث والفعاليـ جـــذب األحـ
بهـــا  ليســـتمتع  الفريـــدة،  العالميـــة 
الوطـــن،  وشـــباب  الســـعودية،  أبنـــاء 

العالـــم”. حـــول  والجمهـــور 

المالكمان يعقدان مؤتمراً صحفياً يف جدة بحضور القاضي والدالك 

جوشوا  يتحدى أوسيك
يف نزال البحر األحمر

أوسيك : حديثي  يف الحلبة 
قـــال األوكرانـــي أولكســـندر أوســـيك خـــالل المؤتمـــر: 
ـــل  ـــا لنمّث “ســـعيٌد بالتواجـــد فـــي المملكـــة، ونحـــن هن
ــّور الرياضـــي الـــذي  ــروٌر بالتطـ ــا أننـــي مسـ ــا، كمـ بلدنـ
تشـــهده الســـعودية، وباالســـتقبال الحافـــل الـــذي 
حظيـــت بـــه أنـــا وفريقـــي، أنـــا لســـت مـــن محبـــي 
الحديـــث اإلعالمـــي، لكننـــي أؤكـــد لكـــم أن مالكمتـــي 
هـــي التـــي ســـتتكّلم بالنيابـــة عنـــي، وأتطلّـــع لرؤيـــة 
جميـــع محبّـــي المالكمـــة يـــوم 20 أغســـطس لحضـــور 

نـــزاٍل تاريخـــي”.

جوشوا : أتفاءل بالمملكة
ــوا  ــي جوشـ ــي أنتونـ ــر البريطانـ عبّـ
للمملكـــة  بالعـــودة  ســـعادته  عـــن 
ـــى  ـــودة إل ـــًدا بالع ـــعيد ج ـــا س ـــاًل: “أن قائ
فيهـــا  اســـتعدت  والتـــي  المملكـــة، 
اللقـــب قبـــل ثالثـــة أعـــوام، خـــالل نـــزال 
ـــعى  ـــي أس ـــا أنن ـــي، كم ـــة التاريخ الدرعي
أخـــرى،  مـــرًة  الســـتعادتِه  جاهـــدًا 
لكـــن الفـــوز والخســـارة همـــا أمـــران 
طبيعيـــان فـــي الرياضـــة بشـــكل عـــام 
ومـــن  خاصـــة،  بصـــورٍة  والمالكمـــة 
ــة  ــة الصحيحـ ــالك العقليـ ــروري امتـ الضـ
ــل الخســـارة، والتعلـــم والمحاولـــة  لتقبُـّ

مجـــددًا”.

الحربي : هدفنا نصف 
مليون ممارس

الحربـــي  عبـــداهلل  كشـــف   
الســـعودي  االتحـــاد  رئيـــس 
اســـتراتيجية  عـــن  للمالكمـــة، 
االتحـــاد الســـعودي للمالكمـــة، التـــي 
تهـــدف إلـــى الوصـــول إلـــى نصـــف 
بـــكل  للمالكمـــة  ممـــارس  مليـــون 
ــرض  ــة بغـ ــواء المالكمـ ــا، سـ أنواعهـ
اللياقـــة، أو برامـــج المالكمـــة فـــي 
المـــدارس والجامعـــات، أو المالكمـــة 
إلـــى  “نهـــدف  وقـــال:  التنافســـية، 
ــاء  ــة، وبنـ ــة المالكمـ ــر منظومـ تطويـ
القـــدرات البشـــرية التابعـــة للمالكمـــة 
ـــة  ـــكام حلب ـــاة وح ـــن وقض ـــن مدربي م
مـــن  أكثـــر  وتشـــجيع  ومنظميـــن، 
نصـــف مليـــون شـــاب وشـــابة مـــن 
ـــة المالكمـــة،  المملكـــة لممارســـة لعب
والوصـــول إلـــى حوالـــي 5000 مســـجٍل 

فـــي منافســـات هـــذه اللعبـــة”.
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الفرسان والرازي  يطيران
بـ ماليين نخبة المدارس

افتتحها سمو وزير الرياضة .. ووزير التعليم توج األبطال يف حضور القاضي

تـــوج معالـــي الدكتـــور حمـــد بـــن محمـــد 
آل الشـــيخ وزيـــر التعليـــم ومعالـــي نائـــب 
وزيـــر الرياضـــة األســـتاذ بـــدر بـــن عبدالرحمـــن 
القاضـــي، بطلـــي بطولـــة نخبـــة المملكـــة 
لـــدوري المـــدارس لكـــرة القـــدم للبنيـــن 2022، 
التـــي اختتمـــت منافســـاتها مســـاء االثنيـــن13 
ـــب مدينـــة الملـــك  يونيـــو الماضـــي علـــى مالع

عبـــداهلل الرياضيـــة بمحافظـــة جـــدة.

وكانـــت البطولـــة قـــد انطلقـــت علـــى 
مالعـــب مدينـــة الملـــك عبـــداهلل الرياضيـــة 
بمحافظـــة جـــدة، حيـــث شـــهدت مواجهـــات 
ــمو  ــب السـ ــور صاحـ ــة وحضـ ــاح متابعـ االفتتـ
تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر  الملكـــي 
اللجنـــة  رئيـــس  الرياضـــة  وزيـــر  الفيصـــل 
األولمبيـــة والبارالمبيـــة الســـعودية بجانـــب 
مســـاعد وزيـــر الرياضـــة لإلعـــالم واالتصـــال 
رئيـــس اللجنـــة اإلشـــراقية العليـــا لـــدوري 
ـــدد  ـــور رجـــاءاهلل الســـلمي وع ـــدارس الدكت الم
ــم مـــن مختلـــف  مـــن منســـوبي وزارة التعليـ

مناطـــق المملكـــة.

مـــن  مدرســـيًا  فريقـــًا   32 وتنافـــس 
أبطـــال المناطـــق المتأهلـــة إلـــى بطولـــة 
نخبـــة المملكـــة لفئتيـــن، الفئـــة األولـــى 16 
 15( المتوســـطة  المرحلـــة  يمثلـــون  فريـــق 
عامـــا( والثانيـــة 16 فريـــق يمثلـــون المرحلـــة 

.) )18 عامـــا  الثانويـــة 

ويعـــد دوري المـــدارس أحـــد مشـــاريع 
بالتعـــاون  تنفـــذه  الـــذي  الرياضـــة  وزارة 
مـــع   التعليـــم للعـــام الثالـــث، وذلـــك ضمـــن 
إذ   ،  ،2030 المملكـــة  رؤيـــة  مســـتهدفات 
بـــدأ هـــذا العـــام علـــى مســـتوى مـــدارس 
ــة  ــة ومحافظـ ــي 47 مدينـ ــام فـ ــم العـ التعليـ
بالمملكـــة، شـــارك فيـــه أكثـــر مـــن 150 ألـــف 
 3601 مـــن  فريقـــًا   15476 يمثلـــون  طالبـــاً 
ــل االبتدائيـــة  ــدارس المراحـ ــة مـــن مـ مدرسـ

والثانويـــة. والمتوســـطة 
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الســـعودي  االتحـــاد  رئيـــس  قـــدم 
اللجنـــة  عضـــو  المدرســـية،  للرياضـــة 
اإلشـــرافية لـــدوري المـــدارس األســـتاذ 
ــاء  علـــى الشـــعيالن شـــكره للدكتـــور رجـ
الرياضـــة  وزيـــر  مســـاعد  الســـلمي  اهلل 

اللجنـــة  رئيـــس  واإلتصـــال  لإلعـــالم 
ــا  ــى مـ ــدارس، علـ ــدوري المـ ــرافية لـ اإلشـ
تقدمـــه اللجنـــة اإلشـــرافية مـــن دعـــم 
دوري  مشـــروع  فـــي  دائـــم  واهتمـــام 
ـــي الفـــرق  المـــدارس، وشـــكر كذلـــك ممثل

القرعـــة،  حضـــروا  الذيـــن  المدرســـية 
الفـــرق  لجميـــع  »التوفيـــق  متمنيـــًا 
ـــة  ـــة نخب ـــة فـــي منافســـات بطول المتأهل
أعلـــى  وفـــق  ســـتقام  التـــي  المملكـــة 
مواصفـــات التنظيـــم اإلداري والفنـــي.«.

 الشعيالن يشكر دعم اللجنة 
اإلشرافية 

)فئة 15 عاما  (
ـــزة  ـــى جائ ـــرقية  عل ـــة الش ـــن المنطق ـــيري  م ـــازي العس ـــد غ ـــل حم ـ حص

ـــال . ـــغ  10 آالف ري ـــة ومبل ـــي البطول ـــب ف ـــل الع أفض

ـ نـــال صابـــر بخيـــت مـــن المنطقـــة الشـــرقية جائـــزة هـــداف البطولـــة 
ومبلـــغ  10 آالف ريـــال .

ــي  ــارس فـ ــل حـ ــزة أفضـ ــاء جائـ ــن األحسـ ــود مـ ــم العبـ ــق إبراهيـ ـ حقـ
البطولـــة ومبلـــغ 10 آالف ريـــال

) فئة  18 عاما (
ــي  ــب فـ ــل العـ ــزة أفضـ ــى جائـ ــي  علـ ــن الزلفـ ــداح مـ ــد البـ ــل أحمـ ـ حصـ

البطولـــة ومبلـــغ   10آالف ريـــال .

ـ نـــال ثامـــر الخيبـــري مـــن جـــدة جائـــزة هـــداف البطولـــة ومبلـــغ  10 آالف 
ريـــال ؟

ـ  حقـــق فـــارس افنـــدي مـــن الزلفـــي، جائـــزة أفضـــل حـــارس فـــي 
ريـــال آالف   10 البطولـــة ومبلـــغ 

 جوائز الالعبين
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األولمبيـــة  األكاديميـــة  حصلـــت 
»أوتـــو  جائـــزة  علـــى  الســـعودية، 
ســـيميزيك« كأول أكاديميـــة أولمبيـــة 
وطنيـــة تفـــوز بالجائـــزة، وذلـــك خـــالل 

الحفـــل الرســـمي الـــذي أقيـــم ، بمناســـبة 
تدشـــين النســـخة الــــ62 لبرنامج الســـفراء 
األولمبيـــة  لألكاديميـــة  األولمبييـــن 
الدوليـــة فـــي العاصمـــة اليونانيـــة أثينـــا، 

ـــة  ـــة اليوناني ـــة الجمهوري ـــور رئيس بحض
ســـاكيالروبولو«. »كاترينـــا 

ــن  ــد بـ ــر فهـ ــزة األميـ ــّلم الجائـ وتسـ

جلـــوي بـــن عبدالعزيـــز بـــن مســـاعد، 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب 
والبارالمبيـــة الســـعودية رئيـــس مجلـــس 
إدارة األكاديميـــة األولمبيـــة الســـعودية، 
األولمبيـــة  األكاديميـــة  رئيـــس  مـــن 

كوفيليـــوس. إيفيليـــوس  الدوليـــة 

علـــى  جلـــوي  بـــن  حصـــول  وجـــاء 
تفعيـــل  إعـــادة  نظيـــر  الجائـــزة، 

ــف  ــذ منتصـ ــعودية منـ ــة السـ األكاديميـ
ـــد مـــن  العـــام الماضـــي، وإقامتهـــا للعدي
التـــي  المتنوعـــة  التعليميـــة  البرامـــج 
فـــي  والطالبـــات  الطـــالب  اســـتهدفت 
ــة  ــة، إضافـ ــية الجامعيـ ــل الدراسـ المراحـ
القطـــاع  منســـوبي  مـــن  عـــدد  إلـــى 
الرياضـــي فـــي المملكـــة، وهـــو مـــا ســـاعد 
األولمبـــي  التعليـــم  جـــودة  رفـــع  فـــي 

بالســـعودية فـــي وقـــت وجيـــز.

ــادة  ــه القيـ ــا توليـ ــموه بمـ ــوه سـ ونـ
الحكيمـــة مـــن رعايـــة واهتمـــام للقطـــاع 
والمتابعـــة  ومنســـوبيه،  الرياضـــي 
ــر  ــمو وزيـ ــن سـ ــتمرة مـ ــة والمسـ اليوميـ
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الرياضـــة 
ممـــا  الســـعودية،  والبارالمبيـــة 
األكاديميـــة  ومشـــاريع  أعمـــال  جعـــل 
وتكريـــم  تقديـــر  تنـــال  الســـعودية 

الدولـــي. األولمبـــي  المجتمـــع 

فهد بن جلوي تسلمها بحضور رئيسة اليونان

جائزة »أوتو سيميزيك« .. سعودية 
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ُســـحبت فـــي الريـــاض قرعـــة بطولـــة كأس العـــرب 
ـــي  ـــات 2022، الت ـــاالت للمنتخب ـــل الص ـــدم داخ ـــرة الق لك
ينظمهـــا االتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم ويســـتضيفها 
االتحـــاد الســـعودي فـــي مدينـــة الدمـــام خـــالل المـــدة 
ـــات  ـــاركة منتخب ـــي، بمش ـــو الحال ـــى 28 يوني ـــن 20 إل م
الســـعودية »المســـتضيف« والمغـــرب )حامـــل اللقـــب( 

وليبيـــا  والكويـــت  ومصـــر 
والعـــراق  والجزائـــر 
وموريتانيـــا  وفلســـطين 

. والصومـــال 

وأســـفرت القرعـــة  التـــي 
األميـــن  بحضـــور  أجريـــت 
العربـــي  لالتحـــاد  العـــام 
الدكتـــور رجـــاء اهلل الســـلمي 
االتحـــاد  رئيـــس  ونائـــب 
الســـعودي لكـــرة القـــدم 
الدكتـــور خالـــد الثبيتـــي- 
منتخبـــات  حلـــول  عـــن 
والكويـــت  المغـــرب 
والصومـــال  وموريتانيـــا 
األولـــى،  المجموعـــة  فـــي 
ـــراق  ـــر والع ـــات مص ومنتخب

المجموعـــة  فـــي  والجزائـــر 
فـــي  جـــاء  بينمـــا  الثانيـــة، 
ـــات  ـــة منتخب المجموعـــة الثالث
وفلســـطين  الســـعودية 

وليبيـــا.

البطولـــة  وتأتـــي هـــذه 
االتحـــاد  بطـــوالت  كأولـــى 
القـــدم  لكـــرة  العربـــي 
ــث  ــم 2022 / 2023، حيـ لموسـ
العربـــي  االتحـــاد  يحـــرص 
كـــرة  رياضـــة  تنميـــة  علـــى 
الصـــاالت  داخـــل  القـــدم 
إذ  العربـــي،  الوطـــن  فـــي 
األولـــى  النســـخة  أقيمـــت 
ـــة  ـــي العاصم ـــة ف ـــن البطول م
عـــام  القاهـــرة  المصريـــة 
منتخبـــات  بمشـــاركة  1998م، 
مصـــر وليبيـــا والمغـــرب واألردن 
والجزائـــر وفلســـطين والســـودان 
ببطولتهـــا  وتـــوج  والصومـــال، 
منتخـــب مصـــر وحـــل المنتخـــب 
المغربـــي وصيفـــًا ثـــم منتخـــب 

الثالـــث. المركـــز  فـــي  ليبيـــا 

وفـــي عـــام 2005 أقيمـــت النســـخة الثانيـــة أيضـــًا فـــي 
ـــر  ـــات مص ـــا منتخب ـــارك فيه ـــرة، وش ـــة القاه ـــة المصري العاصم
وفلســـطين  وتونـــس  والعـــراق  وليبيـــا  والجزائـــر  ولبنـــان 
والمغـــرب، حيـــث احتفـــظ المنتخـــب المصـــري باللقـــب، وحـــل 
منتخـــب المغـــرب وصيفـــاً أيضـــاً، تـــاله منتخـــب لبنـــان فـــي 
ــا  ــع، بينمـ ــز الرابـ ــي المركـ ــا فـ ــب ليبيـ ــث ومنتخـ ــز الثالـ المركـ
ــارك فـــي  ــام 2007، وشـ ــا النســـخة الثالثـــة عـ اســـتضافت ليبيـ
ولبنـــان  وتونـــس  والجزائـــر  ليبيـــا  منتخبـــات  منافســـاتها 
ـــب. ـــي باللق ـــب الليب ـــوج المنتخ ـــراق، وت ـــر والع ـــرب ومص والمغ

ثـــم عـــادت البطولـــة إلـــى مصـــر عـــام 2008 بنســـختها 
ــر واألردن  ــات مصـ ــاتها منتخبـ ــي منافسـ ــارك فـ ــة، وشـ الرابعـ
والجزائـــر والعـــراق وتونـــس وســـوريا ولبنـــان واليمـــن وليبيـــا، 
وتـــوج أيضـــاً المنتخـــب الليبـــي باللقـــب وحـــل منتخـــب مصـــر فـــي 
المركـــز الثانـــي ثـــم المنتخـــب األردنـــي فـــي المركـــز الثالـــث، 
ـــة  ـــى العاصمـــة المصري ـــة مجـــددًا إل ـــك عـــادت البطول وبعـــد ذل
ــام 2021,  ــة عـ ــخة الخامسـ ــتضافت النسـ ــي اسـ ــرة، التـ القاهـ
ــا  ــر وموريتانيـ ــات مصـ ــاتها منتخبـ ــي منافسـ ــارك فـ ــث شـ حيـ
والبحريـــن والكويـــت والمغـــرب واإلمـــارات والســـعودية وجـــزر 
ـــة  ـــي وجـــاء فـــي الوصاف ـــال اللقـــب المنتخـــب المغرب ـــر، ون القم

منتخـــب مصـــر.

مناقشة مبادرة تنمية 
المواهب العربية

عقـــدت لجنـــة المواهـــب باالتحـــاد العربـــي لكـــرة 
ــوم  ــاد، اليـ ــمو رئيـــس االتحـ ــادرات سـ ــدى مبـ ــدم، إحـ القـ
فـــي العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة؛ اجتماًعـــا لهـــا برئاســـة 
المهنـــدس  العربـــي  االتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب 
هانـــي أبـــو ريـــدة، وبحضـــور األميـــن العـــام لالتحـــاد 
ـــن المســـاعد  ـــور رجـــاء اهلل الســـلمي، واألمي ـــي الدكت العرب
ــوالت  ــة للبطـ ــة المنظمـ ــو اللجنـ ــان، وعضـ ــارك الضفيـ مبـ
باالتحـــاد العربـــي أحمـــد مجاهـــد، وعضـــو لجنـــة التطويـــر 
 3s محمـــد شـــواربي، باإلضافـــة إلـــى ممثلـــي شـــركتي

ــام. وأرقـ

وتـــم خـــالل االجتمـــاع اســـتعراض مبـــادرة اكتشـــاف 
وأهدافهـــا  العربيـــة  الكرويـــة  المواهـــب  وتنميـــة 
ومراحـــل تنفيذهـــا، إلـــى جانـــب اســـتعراض الالئحـــة 
التنظيميـــة للمبـــادرة، بينمـــا قدمـــت الشـــركتان عرًضـــا عـــن 
آليـــة التشـــغيل اإللكترونيـــة لرصـــد المواهـــب العربيـــة 
فـــي رياضـــة كـــرة القـــدم مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة، 
ــة  ــاف وتنميـ ــل االكتشـ ــب ومراحـ ــار المواهـ ــة اختيـ وآليـ
القـــدرات، فيمـــا ســـتقوم األمانـــة العامـــة لالتحـــاد العربـــي 

ــة. ــرة المقبلـ ــميًّا خـــالل الفتـ ــادرة رسـ بإطـــالق المبـ

مجلـــس إدارة االتحـــاد المصـــري لكـــرة القـــدم برئاســـة 
ـــن العـــام  ـــال عـــالم رجـــاء اهلل  الســـلمى األمي األســـتاذ  جم
لالتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم، وتخلـــل اللقـــاء قيـــام 
أميـــن عـــام االتحـــاد العربـــي بتهنئـــة مجلـــس اإلدارة 
بعـــد انتخابـــه مؤخـــرًا، كمـــا قـــام األســـتاذ جمـــال عـــالم 
اتحـــاد  درع  بإهدائـــه  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الكـــرة المصـــري. كان  فـــى اســـتقبال أميـــن عـــام االتحـــاد 
العربـــي كل  مـــن األســـتاذ خالـــد الدرندلـــى نائـــب رئيـــس 
دكتـــور  و  مشـــهور  حلمـــي   محمـــد  واللـــواء  االتحـــاد 
إيهـــاب الكومـــى عضـــوا مجلـــس اإلدارة واألســـتاذ وليـــد 
ــر  ــطاوى مديـ ــعبان بسـ ــذي وشـ ــر التنفيـ ــار المديـ العطـ
العالقـــات العامـــة. وبحـــث  الجانبـــان ســـبل التعـــاون 
ــى  ــد علـ ــة والتأكيـ ــة المقبلـ ــي المرحلـ ــن فـ ــن الطرفيـ بيـ

عمـــق العالقـــة بيـــن االتحاديـــن.

 السلمي يف ضيافة 
االتحاد المصري

ُسحبت  القرعة بحضور األمين العام لالتحاد

مجموعات متوازنة يف عربية قدم الصاالت 
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أعلـــن معهـــد إعـــداد القـــادة عـــن 
الفائزيـــن بجائـــزة األميـــر فيصـــل بـــن 
ـــة فـــي نســـختها  فهـــد لألبحـــاث الرياضي

الجديـــدة، التـــي تأتـــي ضمـــن مبـــادرات 
تطويـــر المعرفـــة الرياضيـــة، مـــن خـــالل 
ـــًا  ـــم، وتحقيق ـــكار والتعلي األبحـــاث واالبت
ألهـــداف برنامـــج جـــودة الحيـــاة أحـــد 
ــة الســـعودية 2030«. برامـــج »رؤيـ

وشـــهدت الجائـــزة بنســـختها 
مـــن  كبيـــرًا  إقبـــااًل  الحديثـــة 
مـــن  والجامعـــات  الباحثيـــن 
مختلـــف أماكـــن العالـــم، حيـــث 
ــًا  ــاً بحثيـ ــلم 435 مقترحـ ــم تسـ تـ
مـــن 63 دولـــة، فـــي حيـــن عملـــت 
اللجنـــة العلميـــة المســـتقلة التـــي 
العالميـــة  الجامعـــة  أنشـــأتها 
ـــا  ـــة والتكنولوجي ـــوم الرياضي للعل
ـــة  ـــة األولمبي ـــي العاصم AISTS ف

اســـتقبال  علـــى  بسويســـرا،  لـــوزان 
علمـــي،  بشـــكل  وفحصهـــا  األبحـــاث 
ــزًا و23  ــًا فائـ ــار 17 بحثـ ــم اختيـ ــث تـ حيـ
ـــاركة  ـــة مش ـــن 49 جه ـــياً، م ـــاً رئيس باحث

عبـــر 16 جامعـــة رئيســـية.

وتنّوعـــت مســـارات األبحـــاث بيـــن 
الصحـــة العامـــة والتدريـــب والتعليـــم 
والبراعـــم والشـــباب، بواقـــع 8 أبحـــاث 
فـــي الصحـــة العامـــة، و5 فـــي التدريـــب 
والتعليـــم، و4 فـــي البراعـــم والشـــباب، 
مـــن أجـــل تطبيقهـــا داخـــل الســـعودية، 
مـــن مختلـــف  الطلبـــات  بعـــد وصـــول 
جامعـــات دول العالـــم، مثـــل: إنجلتـــرا، 
وبلـــدان  كونـــغ،  وهونـــغ  وأســـتراليا، 

عالميـــة أخـــرى.

أبحاث في الصحة العامة

في التدريب والتعليم

4 في البراعم والشباب

حماد :  جائزة مهمة 
وتحمل إسماً غالياً

ثّمـــن األســـتاذ عبـــد اهلل حمـــاد  مديـــر 
مـــن  المســـتمر  الدعـــم  المعهـــد،  عـــام 
األميـــر عبـــد العزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل 
ومبادراتـــه  للمعهـــد  الرياضـــة،  وزيـــر 
ــيرًا  ــة، مشـ ــرة الماضيـ ــي الفتـ ــه فـ وبرامجـ
ـــراء  ـــى إث ـــل عل ـــزة تعم ـــذه الجائ ـــى أن ه إل
القطـــاع الرياضـــي بالكامـــل، مـــن خـــالل 
التـــي  والنتائـــج  واألبحـــاث  التوصيـــات 
مســـتقبل  أجـــل  مـــن  تمويلهـــا  ســـيتم 
الســـعودية والعربيـــة  للرياضـــة  أفضـــل 

فـــي المنطقـــة بالكامـــل.

وتابـــع : » أبـــارك للفائزيـــن بجائـــزة 
لألبحـــاث  فهـــد  بـــن  فيصـــل  األميـــر 
الرياضيـــة متمنيـــًا لهـــم التوفيـــق فـــي 
نجـــاح  عامـــل  تكـــون  بحثيـــة  نتائـــج 

المســـتقبل. فـــي  لرياضتنـــا 

والشـــكر  الوزيـــر  لســـمو  شـــكرًا 
موصـــول لـــكل المشـــاركين مـــن مختلـــف 
دول العالـــم ولشـــريكنا العلمـــي ولزمالئـــي 

الكـــرام.

جائـــزة مهمـــة وتحمـــل أســـم كبيـــر 
وغالـــي علـــى قلوبنـــا » .

معهد إعداد القادة  يعلن الفائزين بجائزة األمير فيصل بن فهد لألبحاث الرياضية

63 دولة .. 435 بحثاً ... و17 فائزاً

435 مقترحاً بحثيًا 
 63 دولة

17 بحثًا فائزًا
23 باحثاً رئيسيًا

 49 جهة مشاركة 

 16 جامعة رئيسة

مسارات األبحاث األبحاث

8
5
4

ـ دكتور محمود أبو المعاطي من جامعة الملك سعود 

ـــد اهلل عـــداس مـــن جامعـــة  ـــور عب ـــي آدالخـــا ودكت ـــور ديبت ـ دكت
ـــز ـــد العزي ـــك عب ـــا وجامعـــة المل ـــة نـــورث كارولين والي

ـ دكتور أحمد العنزي من جامعة الفيصل

ـ دكتور باك كوانغ من جامعة هونغ كونغ

ـ دكتور إد كوب من جامعة لوفبرا

ـ دكتور مارك كغوا من جامعة غلوسترشير

ـ دكتـــور عبـــد الرحمـــن الشـــبيب ودكتـــور مايـــكل دانـــكان 
مـــن جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية وجامعـــة 

كوفينتـــري.

 ـ دكتـــور بيلـــي غريـــف ودكتـــور عبـــد الرحيـــم الدروشـــي، ودكتـــور 
ســـينغمو كـــم مـــن جامعـــة هونـــغ كونـــغ.

ـ دكتـــور أندريـــه كوتجـــان، ودكتـــور حســـين عقيلـــي ودكتـــور 
جوناثـــان ســـنكلير مـــن جامعـــة جـــازان وجامعـــة ســـنترال 

النكشـــاير. ـ

 ـ دكتور إمليانو ودكتور آنا ماريا من جامعة ديكين

ـ دكتور آنتوني شبرد من جامعة بورتسموث

ـ دكتور جورجينا ستيبنقنز من جامعة مانشستر

ـ دكتور أماندا فيسك من جامعة جورج واشنطن

ـ دكتور يوس أنيزا يوسف، ودكتور ماثيو رييفز و

دكتور جون هوفستون من جامعة سنترال النكشاير.

الباحثون الرئيسيون
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بشـــكل  المملكـــة  تفوقـــت 
الرياضـــات  منافســـات  فـــي  الفـــت 
مشـــاركتها  خـــالل   األلكترونيـــة  
األولـــى فـــي دورة األلعـــاب الرياضيـــة 
الخليجيـــة الثالثـــة فـــي الكويـــت.

ـــات  ـــات الرياض ـــت منافس وإختتم
ــة  ــدأت بذهبيـ ــا بـ ــة كمـ االلكترونيـ
فـــي  كانـــت  االولـــى  ســـعودية، 
فئـــة الســـيدات واالخيـــرة فـــي فئـــة 

ــال. الرجـ

الســـعودي  الفريـــق  وتغلـــب 
علـــى نظيـــره اإلماراتـــي 2-0 فـــي 
أوف  )ليـــغ  األســـاطير  بطولـــة 
ليجنـــدز( محـــرزا الميداليـــة الذهبيـــة 
ــي  ــعودي فـ ــوق السـ ــدا التفـ ومؤكـ
االلكترونية.وأحـــرزت  الرياضـــات 

البرونزيـــة. الميداليـــة  الكويـــت 

نجـــد  الســـعودية  وكانـــت 
ــابقة  ــة مسـ ــرزت ذهبيـ ــاف أحـ العيـ
فيفـــا 22، لتصبـــح أول رياضيـــة تمنـــح 
ـــي دورة  ـــة ف ـــة ذهبي ـــا ميدالي بالده
ـــي  ـــة الت ـــة الخليجي ـــاب الرياضي األلع
للمـــرة  الســـيدات  فيهـــا  تشـــارك 

األولـــى.

الســـعودية  فـــوز  أن  ويبـــدو 
يفاجـــىء  لـــم  بالذهبيـــة 

مـــدرب الفريـــق االماراتـــي 
ــال:  ــذي قـ ــول الـ ــي جلـ علـ
مرشـــحين  نكـــن  لـــم 
الـــدورة،  هـــذه  فـــي 
تلعـــب  فالســـعودية 
أو  الفريـــق،  بنفـــس 
نواتـــه، منـــذ أكثـــر مـــن 
فـــي  أعـــوام،  خمســـة 
حيـــن أن فريقنـــا تجمـــع 

قبـــل فتـــرة وجيـــزة مـــن 
إنطـــالق هـــذه األلعـــاب. 
كنـــا نعلـــم أننـــا ســـنواجه 

للتغلـــب  هائـــال  تحديـــا 
عليهـــم وقـــد تأكـــد ذلـــك.

وتعتبـــر مســـابقة ليـــغ أوف 
ــابقات  ــر المسـ ــن أكثـ ــدز مـ ليجنـ

الرياضـــات  فـــي  شـــعبية 
إلـــى  وتحتـــاج  االلكترونيـــة، 
فـــكل  ككل،  الفريـــق  مجهـــود 
فـــي  الخمســـة  الالعبيـــن  مـــن 
الفريـــق لديـــه مهمـــة معينـــة، 
كمـــا فـــي مبـــاراة كـــرة القـــدم 

. لحقيقيـــة ا

فهد بن جلوي : 
شبابنا يصنعون 

التاريخ

األميـــر  ســـمو  علـــق 
نائـــب  جلـــوي  بـــن  فهـــد 
االولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
الســـعودية  والبارالمبيـــة 
علـــى هـــذا االنجـــاز قائـــال: إننـــا 
ســـعداء جـــدا لرؤيـــة رياضيينـــا 
الشـــباب يصنعـــون التاريـــخ 
الرياضـــات  مســـابقة  فـــي 
دورة  فـــي  االلكترونيـــة 
االلعـــاب الرياضيـــة الخليجيـــة.

ـــا  ـــىء رياضيين ـــع: أهن وتاب
متأكـــد  وأنـــا  الرائعيـــن، 
الرياضـــات  مســـتقبل  أن 
االلكترونيـــة ســـيكون فريـــدا 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
للدعـــم  نتيجـــة  الســـعودية 
مـــن  والرعايـــة  الســـخي 

الرشـــيدة. قيادتنـــا 

افتتحوها وختموها بالذهب 

شبابنا بال منافس يف األلعاب 
األلكترونية

فيصل بن بندر :

ينتظرنا غد 
مشرق

ــدر  ــن بنـ ــل بـ ــر فيصـ ــمو االميـ ــال سـ قـ
بـــن ســـلطان رئيـــس االتحاديـــن العربـــي 
 : االلكترونيـــة  للرياضـــات  والســـعودي 
»إنهـــا رياضـــة الشـــباب وحققـــت نمـــوا 
مـــا  الدولـــي  الصعيـــد  علـــى  متصاعـــدا 
يجعلنـــا فـــي حاجـــة لتأهيـــل الالعبيـــن 
البطـــوالت  مـــع  التعامـــل  كيفيـــة  فـــي 
ـــي تجســـدها  ـــة والت واالســـتحقاقات الدولي

الخليجيـــة. األلعـــاب  دورة 

فـــي  المســـابقة  تواجـــد  إن  وأكـــد 
تعتبـــر  الثالثـــة  الخليجيـــة  النســـخة 
للغـــد  آفاقـــا  تفتـــح  إيجابيـــة  خطـــوة 
المشـــرق، خاصـــة وأن مســـابقات الرياضـــات 
قويـــة  منافســـة  شـــهدت  االلكترونيـــة 
بيـــن المنتخبـــات الخليجيـــة المشـــاركة.
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الدوليـــة  للمنظمـــة  العالمـــي  المؤتمـــر 
للجميـــع. للرياضـــة 

كمـــا شـــارك االتحـــاد فـــي جلســـات 
المنظمـــة  نظمتهـــا  افتراضيـــة  نـــدوة 
فـــي  للجميـــع  للرياضـــة  الدوليـــة 
خبيـــًرا   50 جمعـــت   ،2020 أغســـطس 
دوليًّـــا لتســـليط الضـــوء حـــول ممارســـة 
األنشـــطة الرياضيـــة خـــالل أزمـــة فيـــروس 
ــاد  ــم اتحـ ــام 2021 نظـ ــا. وفـــي عـ كورونـ
ـــادة  ـــة للقي ـــع دورة تدريبي ـــة للجمي الرياض
ـــة للرياضـــة  مقدمـــًة مـــن المنظمـــة الدولي
ــر  للجميـــع، تســـهم فـــي تدريـــب وتطويـ
المجـــال  فـــي  واإلدارييـــن  القيادييـــن 
الرياضـــي حـــول المملكـــة، إضافـــة إلـــى 
ذلـــك تعـــاون اتحـــاد الرياضـــة للجميـــع 
مؤخـــًرا مـــع المنظمـــة الدوليـــة للرياضـــة 
 Made« للجميـــع، ومبـــادرة شـــركة نايكـــي
to Play« فـــي مطلـــع هـــذا العـــام، وعقـــد 
ورشـــة عمـــل دوليـــة بعنـــوان »صنـــع مـــن 
أجـــل اللعـــب – دليـــل تدريـــب الفتيـــات«، 
ـــات  ـــى الترويـــج لممارســـة الفتي تهـــدف إل

للرياضـــة بشـــكل منتظـــم.

ن المشـــاركة فـــي المؤتمـــر  وســـتمكِّ

للرياضـــة  الســـعودي  االتحـــاد  الدولـــي 
للجميـــع مـــن التعـــرف علـــى االتجاهـــات 
العالميـــة، كمـــا ُتَعـــد فرصـــة للتواصـــل 
وبنـــاء جســـور العالقـــات القويـــة مـــع 
الكيانـــات العالميـــة وجعلهـــم شـــركاء 
عالمييـــن لالتحـــاد؛ حيـــث ُيَعـــد تعاونـــه 
ـــع  ـــة للرياضـــة للجمي مـــع المنظمـــة الدولي
ـــي  ـــتمر ف ـــاد المس ـــزام االتح ـــن الت ـــزًءا م ج
اإلقليميـــة  الشـــراكات  نطـــاق  توســـيع 
والدوليـــة، وذلـــك بهـــدف موحـــد هـــو 
ــوا  ــع ليكونـ ــن المجتمـ ــع الوعـــي ضمـ رفـ

ــعادة. ــًة وسـ ــاًطا وصحـ ــر نشـ أكثـ

المشـــاركة  هـــذه  تعكـــس  كمـــا 
لالتحـــاد  اإلســـتراتيجية  العالقـــة 
مـــع  للجميـــع  للرياضـــة  الســـعودي 
للجميـــع  للرياضـــة  الدوليـــة  المنظمـــة 
»TAFISA«، وســـبل التعـــاون والجهـــود 
مبـــدأ  لتعزيـــز  المملكـــة  فـــي  الراميـــة 
ـــة مـــن خـــالل األنشـــطة  الصحـــة والرفاهي
البدنيـــة؛ وذلـــك لكـــون االتحـــاد قـــوة 
داعمـــة فـــي مجـــال الرياضـــة المجتمعيـــة.

رياضة للجميع يف عالم متغير
خالد بن الوليد يقود وفد االتحاد السعودي  يف المؤتمر العالمي بسلوفينيا

شـــارك االتحـــاد الســـعودي للرياضـــة 
العربيـــة  المملكـــة  ممثـــاًل  للجميـــع 
الرياضـــي  المؤتمـــر  فـــي  الســـعودية 
الدوليـــة  للمنظمـــة  الــــ27  العالمـــي 
الـــذي   »TAFISA« للجميـــع  للرياضـــة 
فـــي  بورتـــوروز،  مدينـــة  فـــي  اختتـــم 
 -  8 المـــدة  خـــالل  وأقيـــم  ســـلوفينيا، 
، بحضـــور  الماضـــي  2022م   12 يونيـــو 
ــن  ــد بـ ــر خالـ ــادة األميـ ــمي بقيـ ــد رسـ وفـ
الوليـــد بـــن طـــالل رئيـــس مجلـــس إدارة 
لالتحـــاد  التنفيـــذي  والمديـــر  االتحـــاد، 
ـــي، وعـــدد مـــن منســـوبي  شـــيماء الحصين
االتحـــاد؛ وذلـــك لتعزيـــز مفهـــوم الرياضـــة 
النشـــاط  مســـتويات  وزيـــادة  للجميـــع 
البدنـــي فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم وبنـــاء 

جســـور التعـــاون بيـــن الـــدول.

وتنظـــم المنظمـــة الدوليـــة للرياضـــة 
للجميـــع هـــذا المؤتمر كل عامين؛ 

فريـــدة  منصـــة  يعـــد  حيـــث 
وترويـــج  المعرفـــة  لتبـــادل 
ـــادة  ـــع وزي ـــدأ الرياضـــة للجمي مب
األنشـــطة  ممارســـة  نســـبة 
حيـــث  والبدنيـــة؛  الرياضيـــة 
يجمـــع أصحـــاب المصلحـــة مـــن 
الرياضـــة  منظمـــات  مختلـــف 

للجميـــع حـــول العالـــم.

الموضـــوع  انطلـــق 
الرئيـــس للمؤتمـــر تحـــت شـــعار 
ــم  ــي عالـ ــع فـ ــة للجميـ »الرياضـ
ــوء  ــي الضـ ــث يلقـ ــر«؛ حيـ متغيـ
الـــذي  علـــى الواقـــع الجديـــد 
يتمثـــل فـــي تكيـــف المنظمـــات 

الرياضيـــة مـــع كل األشـــياء، بـــدًءا مـــن 
تغيـــر المنـــاخ وحالـــة مـــا بعـــد الجائحـــة 
إلـــى األثـــر االقتصـــادي وغيرهـــا العديـــد.

وخـــالل الجلســـة النقاشـــية األولـــى 
فـــي  للجميـــع  »الرياضـــة  بعنـــوان 
عالـــم متغيـــر« التـــي ُعِقـــدت بتاريـــخ 9 
يونيـــو الماضـــي ، اســـتعرضت المديـــرة 
التنفيذيـــة لالتحـــاد الســـعودي للرياضـــة 
جهـــود  الحصينـــي،  شـــيماء  للجميـــع 
مجتمـــع  لخلـــق  المســـتمرة  االتحـــاد 
رياضـــي أكثـــر حيويـــة فـــي المملكـــة علـــى 
الرغـــم مـــن وجـــود عـــدد مـــن التحديـــات 
ــهدت  ــث شـ ــي؛ حيـ ــاع الرياضـ ــي القطـ فـ
ــن  ــن المتحدثيـ ــدد مـ ــور عـ ــة حضـ الجلسـ
ــا  ــي خاللهـ ــت الحصينـ ــراء، وتطرقـ والخبـ
إلـــى  الهادفـــة  االتحـــاد  جهـــود  إلـــى 
تشـــجيع مشـــاركة المـــرأة فـــي الرياضـــة 

حـــول جميـــع مناطـــق المملكـــة، كمـــا 
مـــن  العديـــد  علـــى  الضـــوء  ســـلطت 
ــي  ــة التـ ــادرات الرياضيـ ــات والمبـ الفعاليـ
يركـــز عليهـــا االتحـــاد، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك 
التـــي تســـهم فـــي القضايـــا الخيريـــة، 
إضافـــة إلـــى تعزيـــز مكانـــة المملكـــة 
للفعاليـــات  رئيًســـا  موقًعـــا  بوصفهـــا 
مـــن  الكبـــرى،  والمناســـبات  الرياضيـــة 
خـــالل التعـــاون المشـــترك بيـــن االتحـــاد 
الســـعودي للرياضـــة للجميـــع والمنظمـــة 
 ،»TAFISA« للجميـــع  للرياضـــة  الدوليـــة 
ـــة مـــن  ـــد مـــن المنظمـــات الرياضي والعدي

أنحـــاء العالـــم كافـــة.

ـــة  ـــده المنظم ـــر تعق وكان آخـــر مؤتم
مـــا قبـــل الجائحـــة فـــي اليابـــان عـــام 
2019؛ حيـــث حضـــره وفـــد رســـمي مـــن 
الفعاليـــات  ضمـــن  شـــارك  االتحـــاد 
الــــ26  للمؤتمـــر  الميدانيـــة 
الـــذي أقيـــم فـــي العاصمـــة 
الجائحـــة  وخـــالل  طوكيـــو. 
ــة  ــي ورشـ ــاد فـ ــارك االتحـ شـ
حـــول  افتراضيـــة  عمـــل 
ضمـــن  رياضيـــة  مبـــادرات 
الضـــوء  ألقـــت  الجائحـــة 
علـــى جهـــود االتحـــاد فـــي 
ــة  الترويـــج لألنشـــطة البدنيـ
حيـــاة  أســـلوب  وتبنـــي 
صحيـــة مـــن خـــالل العديـــد 
الرقميـــة،  المبـــادرات  مـــن 
االتحـــاد  قـــدم خاللـــه  كمـــا 
المتبعـــة  المنهجيـــات 
المســـتفادة  والـــدروس 
لألعضـــاء والمشـــاركين فـــي 
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أعلنت وزارة الرياضة عن االلتزامات 
المالية ألندية دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، حتى 31 مارس 

.2022

وعبر حسابها الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« نشرت 

وزارة الرياضة قائمة، باالتزامات 
المالية المستحقة على أندية دوري 

المحترفين، وكان في مقدمتها النادي 
األهلي.

 إعالن االلتزامات المالية لألندية 

األهلي يتصدر
و31 أغسطس  نهاية المهلة

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية بوزارة 
الرياضة حددت يوم 31 أغسطس 2022 
كأخر موعد للوفاء بااللتزامات المالية 

لألندية.

وجاءت االلتزامات المالية كالتالي:

االتحاد
النصر

الشباب
االتفاق

 42.030.319
 مليون ريال

 36.129.527
مليون ريال

 32.694.764
22.047.409 مليون ريال

مليون ريال

األهلي

48.034.949
 مليون ريال

7. الرائد 21.901.874 مليون ريال6. التعاون 22.016.107 مليون ريال

9. الحزم 13.636.800 مليون ريال

11. الفيحاء 7.921.771 مليون ريال

8. الباطن 19.891.808 مليون ريال

10. الطائي 8.988.185 مليون ريال

فيمـــا أكـــدت وزارة الرياضـــة أن أنديـــة الهـــالل وأبهـــا 12. ضمك 967.901 ألف ريال.
والفتـــح والفيصلـــي، ليـــس عليهـــم أي التزامـــات ماليـــة.

أعضاء اللجنة
ـ رئيس اللجنة المالية

رئيس لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين 

مديـــر اإلدارة القانونيـــة فـــي االتحـــاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم .

ممثلون عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين

ـــة واســـتراتيجية  ـــاءة المالي ـــة الكف ـــون مـــن لجن ممثل
ـــوزارة الرياضـــة . ـــة ب دعـــم األندي

مراجًعا مالًيا خارجًيا.

األهداف

ـ إعـــداد اللوائـــح والتنظيمـــات لضمـــان ضبـــط 
كفـــاءة اإلنفـــاق 

ـ المساهمة في االستقرار المالي .

ـ إيجـــاد االســـتدامة الماليـــة بمـــا يحقـــق التـــوازن 
المالـــي بيـــن اإليـــرادات والمصروفـــات .

فيما أكدت وزارة 
الرياضة أن أندية 

الهالل وأبها والفتح 
والفيصلي، ليس عليهم 

أي التزامات مالية.

الجدول الزمني  

مدته 3 
أعوام 

خطة العمل 

ـ تنفيذ الخطط واألهداف بشكل تدريجي
ـ منح األندية الوقت الالزم للتكيف مع المرحلة الجديدة

ـ البـــدء  بدراســـة وتحليـــل القوائـــم الماليـــة لألنديـــة الصـــادرة فـــي 
ـــي تتركـــز  ـــة الت ـــرات المالي 30 يونيـــو الماضـــي واســـتخراج المؤش

ـــم تجاوزهـــا ـــد نســـبة عجـــز مســـموح بـــه ال يت ـــى تحدي عل
 بحيث تنخفض هذه النسبة تدريجًيا بشكل سنوي.

ـ يتـــم التحديدالحًقـــا بعـــد دراســـة وتحليـــل القوائـــم الماليـــة 
لألنديـــة وتحديـــد نســـبة الرواتـــب والمصاريـــف المتعلقـــة بنشـــاط 
كـــرة القـــدم ، بحيـــث ال تتجـــاوز نســـبة معينـــة مـــن إيـــرادات 
ــل  ــة وتحليـ ــد دراسـ ــا بعـ ــا الحًقـ ــم تحديدهـ ــى أن يتـ ــادي، علـ النـ

ــة. ــة لألنديـ ــم الماليـ القوائـ
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رفـــع العبـــو المنتخبـــات الســـعودية 
الرصيـــد  والتنـــس  والكاراتيـــه  للمبـــارزة 
دورة  فـــي  الميداليـــات  مـــن  الســـعودي 
األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة التـــي اختتمـــت 

ــت. ــي الكويـ فـ

ـــعودي 8  ـــب الس ـــال المنتخ ـــرز أبط وأح
ميداليـــات متنوعـــة، ليصبـــح الرصيـــد الكلـــي 
ــة »16  ــعودية 67 ميداليـ ــات السـ للمنتخبـ

ـــة”. ـــة و29 برونزي ـــة و22 فضي ذهبي

المبارزة
افتتـــح المنتخـــب الســـعودي للمبـــارزة 
الميداليـــات بتحقيقـــه ذهبيـــة منافســـات 
الطويـــل  حســـين  عبـــر  للفـــرق  اآلبيـــه 
حســـين  آل  وأحمـــد  الـــداوود  وزكريـــا 
علـــى  فوزهـــم  بعـــد  الطويـــل،  وجـــواد 
نظيرهـــم الكويتـــي بنتيجـــة 45-35.كمـــا 
حقـــق زمالؤهـــم عـــادل المطيـــري وأحمـــد 
وســـعد  البحرانـــي،  وعلـــي  القديحـــي 
البقمـــي فضيـــة منافســـات الســـايبر للفـــرق 

.36-45 الكويـــت  مـــن  بخســـارتهم 

الكاراتيه
الكاراتيـــه،  منافســـات  شـــهدت 
تحقيـــق ثـــالث ذهبيـــات وفضيتيـــن، جـــاءت 

ـــاز  ـــذي ف ـــر فهـــد الخثعمـــي ال ـــى عب األول
بذهبيـــة وزن 67 كجـــم بتغلبـــه علـــى 

ــة  ــن بنتيجـ ــى حسـ ــي موسـ الكويتـ
الالعـــب  زميلـــه  وذهبيـــة   ،4-8

وزن  حامـــدي  األولمبـــي طـــارق 
84+ كجـــم، بعـــد فـــوزه علـــى 
المجـــادي  محمـــد  الكويتـــي 
فـــرج  زميلهـــم  وأضـــاف   ،1-2
الناشـــري الذهبيـــة الرابعـــة، 
ـــي ســـالم  ـــى البحرين ـــوزه عل بف

.1-6 بنتيجـــة  الجمعـــة 

وأحـــرز بـــدر العتيبـــي فضيـــة 

وزن 60 كجـــم، بخســـارته أمـــام الكويتـــي 
جـــاءت  فيمـــا   ،2-4 شـــعبان  عبـــداهلل 
الفضيـــة الثالثـــة مـــن نصيـــب ياســـر بارقـــي 
ــم  ــي وزن 55 كجـ ــي نهائـ ــر فـ ــذي خسـ الـ
ــري 0-3. ــلطان المطيـ ــي سـ ــام الكويتـ أمـ

التنس
ـــو  وفـــي منافســـات التنـــس حقـــق العب
الفـــرج  عبـــداهلل  الســـعودي  المنتخـــب 
وعمـــر أحمـــد وعمـــار الحقبانـــي وســـليمان 
برونزيـــة  الحقبانـــي  وســـعود  القاســـم 
ــن  ــارتهم مـ ــد خسـ ــرق بعـ ــات الفـ منافسـ

.1-2 الكويـــت 

ـــه  ـــات الكاراتي ـــة منافس ـــب نهاي وعق
والتنـــس، تـــوج صاحـــب الســـمو األميـــر 
عبدالعزيـــز  بـــن  جلـــوي  بـــن  فهـــد 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  مســـاعد  بـــن 
الســـعودية  والبارالمبيـــة  األولمبيـــة 
رئيـــس البعثـــة الســـعودية بالـــدورة ، 
ــة  ــو اللجنـ ــاح عضـ ــارك الصبـ ــيخ مبـ والشـ
األولمبيـــة الكويتيـــة بتتويـــج األبطـــال 

بالميداليـــات.

الحصاد
علـــى  ألعاب القـــوى  واســـتحوذت 
الميداليـــات  مـــن  األعلـــى  النصيـــب 
بإحرازهـــا لــــ 24 ميداليـــة »5 ذهبيـــات و7 

برونزيـــة”. و12  فضيـــات 

ثانيـــًا  الكاراتيـــه  لعبـــة  وجـــاءت 
وفضيتيـــن  ذهبيـــات   4« ميداليـــات  بــــ7 
 6 بــــ  المبـــارزة  ثـــم  وبرونزيـــة واحـــدة«، 
ميداليـــات »ذهبيـــة واحـــدة وفضيتيـــن 
الســـباحة  ورابعـــاً  برونزيـــات«،  وثـــالث 
واحـــدة  »ذهبيـــة  ميداليـــات  بخمـــس 
والتنـــس  برونزيـــات«،  وثـــالث  وفضيـــة 
وفضيـــة  واحـــدة  »ذهبيـــة  ميداليـــات   5

برونزيـــات”. وثـــالث 

وحصـــدت كـــرة الطاولـــة 4 ميداليـــات 
»ذهبيـــة واحـــدة وفضيتيـــن وبرونزيـــة«، 
والرمايـــة »ذهبيـــة وفضيـــة وبرونزيتيـــن«، 
وبرونزيـــة«،  فضيـــات   3« والجـــودو 
ـــدة  ـــة واح ـــاب اإللكتروني ـــن لأللع وذهبيتي
وبرونزيـــة  وفضيـــة  نســـائية،  منهـــا 

الدراجـــات. لســـيدات 

حقـــق  الجماعيـــة،  األلعـــاب  وفـــي 
القـــدم  لكـــرة  الســـعودي  المنتخـــب 
الفضيـــة،  الميداليـــة  للرجـــال  للصـــاالت 
ــرز قـــدم الســـيدات الميداليـــة  ــا أحـ فيمـ
المنتخـــب  نـــال  كمـــا  البرونزيـــة، 
للرجـــال  الســـلة  لكـــرة  الســـعودي 
الميداليـــة البرونزيـــة، وحقـــق 
الجليـــد  علـــى  الهوكـــي 

الفضيـــة. الميداليـــة 

ميدالية سعودية يف 
األلعاب الخليجية الثالثة 
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دائرة القرار

الســـعودية  الفارســـة  كشـــفت 
أبـــرار العبـــد القـــادر عـــن طموحاتهـــا  
وتطلعاتهـــا لمزيـــد مـــن النجاحـــات 
فـــي رياضـــة الفروســـية، مـــن أجـــل 
ـــل المملكـــة  بشـــكل أفضـــل فـــي  تمثي
المحافـــل المحليـــة والعالميـــة، خاصـــة 
ــهامات الكبيـــرة والدعـــم  بعـــد اإلسـ
القيـــادة  جانـــب  مـــن  المســـتمر 

.»2030 و»رؤيـــة  الرشـــيدة 

فريـــق  أن  إســـراء  وأكـــدت   
المملكـــة للفرســـان يعيـــش لحظـــات 
ذهبيـــة بفضـــل الدعـــم الكبيـــر الـــذي 
ـــة  ـــه ، قائل يجـــده مـــن المســـؤولين عن
أن هدفهـــا هـــو أن تكـــون مثـــال أعلـــى 
للفارســـات الســـعوديات الالتـــي يـــردن 
ـــة  ـــي رياض ـــح ف ـــكل صحي ـــول بش الدخ
القـــدرة والتحمـــل ، بجانـــب طموحهـــا 
فـــي  نشـــر رياضـــة الفروســـية فـــي كل 

مـــكان بالمملكـــة.

ــرا جذريـــا  ــوم تغيـ ــهد اليـ ** نشـ
فـــي كل مـــا يخـــص االهتمـــام بالمـــرأة، 
بممارســـة  لهـــا  الفرصـــة  وإتاحـــة 
هوايتهـــا  أو  رياضتهـــا  أو  عملهـــا 
الخيـــارات  تعـــدد  مـــع  بحريـــة 
بالمســـتوى المطلـــوب وأكثـــر، وقدمـــت 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الدعـــم للمـــرأة فـــي كافـــة المجـــاالت، 
فإننـــا  الرياضـــة  عـــن  وبالحديـــث 
ــات  ــة بميزانيـ ــج متنوعـ ــهد برامـ نشـ
ضخمـــة مقدمـــة مـــن الدولـــة، وذلـــك 
لدعـــم الرياضـــات بشـــكل عـــام، أمـــا 
الفروســـية فأنـــا أعتبـــر ثانـــي فارســـة 
ـــدرة  ـــة الق ـــال رياض ـــي مج ـــعودية ف س
والتحمـــل بتصنيـــف نجمتيـــن بعـــد 

الفارســـة الســـعودية خلـــود مختـــار.

وكمـــا يقـــدم االتحـــاد الســـعودي للفروســـية 
الكثيـــر مـــن اإلســـهامات فـــي رياضـــات قفـــز الحواجـــز 
والرمايـــة مـــن علـــى ظهـــر الخيـــل وغيرهـــا، فإننـــا 
ــدرة  ــة القـ ــي رياضـ ــم فـ ــذا الدعـ ــع لنفـــس هـ نتطلـ
والتحمـــل، مثـــل وضـــع جوائـــز أفضـــل وزيـــادة عـــدد 
الســـباقات فـــي المواســـم المقبلـــة، كمـــا نأمـــل 
ــي  ــل فـ ــدرة والتحمـ ــباقات للقـ ــن سـ ــادة مياديـ بزيـ

ــة. ــاء المملكـ أرجـ

**فريـــق المملكـــة للفرســـان يعيـــش لحظـــات 
ــن  ــده مـ ــذي نجـ ــر الـ ــم الكبيـ ــل الدعـ ــة بفضـ ذهبيـ
المســـؤولين عنـــه وفـــي مقدمتهـــم األميـــر الوليـــد 
بـــن طـــالل، وأشـــكره لدعمـــه الكبيـــر للفارســـات 
المملكـــة  فريـــق  فـــي  ووجـــودي  الســـعوديات، 
القابضـــة، وتدريبـــي مـــع مـــدرب الفريـــق نجيـــب 
ـــات  ـــت توجيه ـــث كان ـــي، حي ـــرف ل ـــو ش ـــس ه البرج
مدربـــي هـــي األســـاس فـــي بدايـــة مشـــواري فـــي 
رياضـــة القـــدرة والتحمـــل حتـــى أصبحـــت مـــا عليـــه 
ـــات للمشـــاركة  ـــف 3 نجم ـــة لســـباق تصني اآلن مؤهل
فـــي كأس العالـــم، مـــن أجـــل تشـــريف وطنـــي 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

**ســـباق الفرســـان علـــى كأس خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين فـــي الُعـــال لمســـافة 120 كـــم، ويعتبـــر 
أهـــم وأغلـــى ســـباق فـــي الموســـم تقـــدر قيمـــة 
جوائـــزه بــــ15 مليـــون ريـــال، ويشـــارك فيـــه نحـــو 200 
فـــارس وفارســـة جـــاءوا للمشـــاركة مـــن 35 دولـــة.

ـــدرب  ـــك وم ـــارس ومال ـــم كل ف ـــباق حل ـــذا الس ه
ـــي  ـــم، وقصت ـــي الموس ـــاد ف ـــل الجي ـــه أفض ـــز ل ويجه
ــزة،  ــبه بالمعجـ ــت أشـ ــباق كانـ ـــذا السـ ــوض ه لخـ
ـــي  ـــط لزميلت ـــجعة فق ـــال مش ـــار الُع ـــت لمط ـــد وصل لق
ـــا  ـــم قبوله ـــي ت ـــار الت ـــود مخت ـــة خل ـــق الفارس بالفري
ــأن  ــر بـ ــي األمـ ــى بـ ــاط، وانتهـ ــة االحتيـ ــي قائمـ فـ
ـــي أنهـــت  ـــدة الت ـــح الفارســـة الســـعودية الوحي أصب
بأرقـــام  الموســـم  فـــي  ســـباق  وأغلـــى  أصعـــب 

قياســـية فـــي هـــذه الرياضـــة.

ـــى للفارســـات  ـــال أعل ـــي هـــو أن أكـــون مث **هدف
بشـــكل  الدخـــول  يـــردن  الالتـــي  الســـعوديات 
صحيـــح فـــي رياضـــة القـــدرة والتحمـــل، لذلـــك تـــم 
إنشـــاء مجموعـــة بإشـــرافي إلعطـــاء التوجيهـــات 
وتبـــادل الخبـــرات بيـــن الفارســـات الســـعوديات، 
أحمـــل  فإننـــي  دوليـــة  مدربـــة  كونـــي  وأيضـــا 
ــات  ــل فارسـ ــب وتأهيـ ــم وتدريـ ــي تعليـ ــى عاتقـ علـ
جاهـــزات لالنطـــالق لمياديـــن الســـباقات، ولذلـــك 
ـــف  ـــي مختل ـــة ف ـــن أكاديمي ـــر م ـــع أكث ـــل م ـــم العم ت
ــجلة  ــات مسـ ــة لتأســـيس أكاديميـ ــق المملكـ مناطـ
فـــي االتحـــاد الســـعودي للفروســـية، وتـــم تقديـــم 
تشـــغيل  نظـــام  وتصميـــم  وتدريـــب  استشـــارات 
علـــى أســـاس معاييـــر دوليـــة تتناســـب مـــع رؤيـــة 
مملكتنـــا فـــي االرتقـــاء بمســـتوى الرياضـــة بشـــكل 

الفارسة التي حضرت كمشجعة وغادرت وهي بطلة ..
 أبرار العبد القادر:

الفروسية صقلتني 
وغيرت شخصيتي

الفروسية غيرت في 
الكثير، لقد أصبحت 
أقوى بدنيًا وفكرياً، 
وأستمد منها ثقتي 

وقوة شخصيتي وحبي 
لمساعدة الغير.
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وتســـجيل األكاديميـــة بعضويـــة فـــي االتحـــاد الســـعودي، 
ـــى مســـتوى المملكـــة. ـــات عل وهـــي اآلن مـــن أفضـــل األكاديمي

فهـــي  والتحمـــل،  للقـــدرة  »البرجـــس«  أكاديميـــة  أمـــا 
تحمـــل تاريخـــا حافـــال بالفـــوز والمنصـــات والكـــؤوس؛ لـــذا 
تخصصنـــا فـــي تخريـــج فارســـات قـــدرة وتحمـــل وتجهيزهـــن 

لمياديـــن الســـباقات.

خبراتـــي  لـــدي  المهنيـــة،  شـــهاداتي  جانـــب  **إلـــى 
واالســـتيراد  والمشـــتريات  العقـــود  إدارة  فـــي  الوظيفيـــة 
ــي  ــك فـ ــاعدني ذلـ ــات، وسـ ــة وإدارة المرفقـ ــات العامـ والعالقـ
تحقيـــق أهدافـــي فـــي مجـــال إدارة األعمـــال وفـــي عملـــي 
الخـــاص كخدمـــة تقديـــم االستشـــارات، وتأســـيس مشـــروعين 
ضخميـــن تحـــت إدارتـــي وإشـــرافي مـــع فريـــق عملـــي الرائـــع.

ــرأة  ــت المـ ــا كنـ ــاركت فيهـ ــي شـ ــباقات التـ ــب السـ ** أغلـ
الوحيـــدة التـــي تنافـــس الفرســـان، فلـــذة الوصـــول إلـــى خـــط 
ـــع  ـــه، م ـــه ذكريات ـــباق ل ـــر، وكل س ـــعور بالفخ ـــو ش ـــة ه النهاي

طاقـــم المســـاعدين وتوجيهـــات المـــدرب.

ألنهـــا  شـــيء...  أي  الســـعودية  المـــرأة  ينقـــص  **ال 
ــا  ــا أنهـ أصبحـــت تنافـــس فـــي منصـــات محليـــة ودوليـــة، كمـ
ـــك بفضـــل  ناجحـــة ومتصـــدرة ومتحدثـــة وقائـــدة ومنجـــزة، وذل
مـــن اهلل ثـــم بفضـــل الدولـــة، لذلـــك يجـــب تقديـــر مكانتهـــا 
فـــي االتحـــادات الرياضيـــة الوطنيـــة وحجـــز أماكـــن لهـــا فـــي 

المقدمـــة.

عـــام والفروســـية بشـــكل خـــاص.

**مدربـــي القديـــر نجيـــب البرجـــس هـــو بمثابـــة المعلـــم 
ـــذي وضعنـــي فـــي بدايـــة مشـــوار ســـباقات القـــدرة والتحمـــل،  ال
ـــر، وتعلمـــت منـــه أن أكـــون  هـــو شـــخصية تعلمـــت منهـــا الكثي
مســـتعدة ألي شـــيء فـــي أي وقـــت. المخضـــرم نجيـــب هـــو 
ــان  ــل الفرسـ ــل ويعامـ ــل، ال يجامـ ــال الخيـ ــي مجـ ــوعة فـ موسـ

ــز. والفارســـات بالمثـــل دون تمييـ

ـــث  ـــن، حي ـــام 2012 فـــي البحري ـــل فـــي ع ـــدأت رياضـــة الخي **ب
تعلمـــت وتدربـــت علـــى هـــذه الرياضـــة فيهـــا علـــى يـــد أفضـــل 

المدربيـــن والمدربـــات.

فـــي  أرى  وكثيـــرون  متنـــوع،  الســـعودي  **المجتمـــع 
الســـعادة وهـــم يشـــاهدونني  فـــي أعينهـــم 

ســـباقات القـــدرة والتحمـــل، وأجـــد 
منهـــم. هائـــال  دعمـــا 

مـــع  بدايتـــي   **
»النـــوال«  أكاديميـــة 
زيـــارة  كانـــت 
عـــن  لالســـتعالم 
خدمـــات إيـــواء الخيـــل، 

ـــيس  ـــت بتأس وانته
يميـــة  د كا أ

ظيـــف  تو و
 ، يـــق فر

بصراحة، لم أتوقع أن أصبح 
محترفة. بدايتي كانت 
هواية فقط، لكن حبي 

للخيل وقلة الفارسات الالتي 
يرفعن علم البلد من العوامل 
التي دفعتني الحتراف هذه 

الرياضة.
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أفضل اتحاد ’آسيوي بعد 3 أعوام  فقط من إنشائه 

الجوجيتسو 
يولد  بأسنانه

االتحاد السعودي للجوجيتسو 
)SJJF( هو الجهة المسؤولة  عن 

رياضة الجوجيتسو في المملكة 
العربية السعودية، وتتمثل انشطتها 

في تطوير اللعبة واالشراف 
عليها ونشرها 

في جميع انحاء 
المملكة وعلى كافة 

المستويات، من 
دخولها في البرامج 
المدرسية والتدريب 

العسكري ، الى 
جعل الرياضيين 
السعوديين في 

اللعبة قوة مهيمنة 
على الساحة الدولية 

التنافسية، كما ان 
االتحاد 2017 عضو في 

االتحاد الدولي للعبة 
، ومعترف فيه من 

قبل اللجنة األولمبية 
السعودية والمجلس 

االسيوي .
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الرامية حورية قشقري :

صدفة قادتني للحلم
التـــي صوبـــت ســـهامها  باتـــت نقطـــة الضـــوء 
نحوهـــا أهـــم نقطـــة تحـــول فـــي حيـــاة الراميـــة حوريـــة 
ـــّجلت  ـــا س ـــرت بأنه ـــة أعتب ـــك اللحظ ـــذ تل ـــقري، فمن قش
هدفـــاً حقيقيـــًا فـــي مرمـــى التميـــز مـــن خـــالل ســـعي 

ــول  ــي الوصـ ــة فـ ــة جامحـ ــل شـــغوف ورغبـ دؤوب وعمـ
وتحقيـــق إنجـــاز نســـائي فـــي دفتـــر الحضـــور الســـعودي 

فـــي المحافـــل المحليـــة والعالميـــة .

انطالقتـــي كانـــت عبـــر نـــادي حـــراء النســـائي، 
حيـــث أشـــرف علـــى تدريبـــي فـــي الفريـــق صاحـــب 
المـــدرب  بالمملكـــة  الرمايـــة  فـــي  األول  المركـــز 
ملحوظـــًا  تحّســـنًا  فشـــهدت  تركمـــان،  محمـــد 
فـــي أدائـــي. كمـــا لمســـت مـــع العبـــات أخريـــات 
مـــن فريقـــي االهتمـــام والدعـــم مـــن قبـــل وزارة 
ففـــور  للرمايـــة،  الســـعودي  واالتحـــاد  الرياضـــة 
ـــر  ـــواب لتطوي ـــا األب ـــت أمامن ـــادي ُفتح ـــا بالن التحاقن
مـــع  والمنافســـات  البطـــوالت  وخـــوض  أنفســـنا 

الفـــرق األخـــرى.

الخـــاص،  القطـــاع  فـــي  كموظفـــة  عملـــت 
ـــك لرائـــدة أعمـــال، ثـــم اكتشـــفت  ـــت بعـــد ذل وتحّول
بعـــد  مـــن  الرمايـــة  برياضـــة  وشـــغفي  حبـــي  
ابنتي.ومـــن  برفقـــة  بنشـــاط صيفـــي  االلتحـــاق 
وقتهـــا تعلقـــت بهـــذه الرياضـــة، وتابعـــت التدريـــب 
ـــدد  ـــة ع ـــة برفق ـــتها كهواي ـــاب ممارس ـــن ب ـــا م به
ـــدرب  أن  ـــد الم ـــث وج ـــزات، حي ـــات المتمي ـــن الالعب م
ـــر  ـــادي حـــراء و ُيعتب ـــي لالنضمـــام لن قدراتـــي تؤهلن
أول وأكبـــر نـــاٍد نســـائي بـــه فريـــق للرمايـــة حيـــث 

ــاض . ــة الريـ ــي بطولـ ــات فـ ــد 3 ميداليـ حصـ

الرمايـــة تتطلـــب قـــوة عضليـــة فـــي 
ـــوي مـــن الجســـم، خصوصـــًا  الجـــزء العل
إلـــى  والظهـــر،  واألكتـــاف  األيـــدي 
جانـــب القـــدرة علـــى الحفـــاظ علـــى 

ــي ــز العالـ ــن والتركيـ ــاء الذهـ صفـ

الفريق يحظى بدعم كبير من ِقبل 
المدرب الذي يثق في قدرات الفريق 
ويحاول التركيز على نقاط قوة كل 
العبة، حيث يتطلع الفريق لخوض 

المزيد من البطوالت المحلية والعربية 
والدولية، كون هذه التجارب ستسهم 
بشكل كبير في زيادة حصيلة خبرات 

الفريق.

الفريق ضّم نخبة 
من الالعبات 

المحترفات 
الالتي كان لهن 

دور في تحقيق 
بطوالت كبطولة 

جدة النسائية 
للرماية، وكسب 

3 ميداليات، 
أوالها كانت 

الميدالية 
الذهبية للرماية 

من نصيب 
أسماء الزهراني 
لمسافة 18 مترا، 
ونالت البرونزية 

الرامية كريمة 
عمران لمسافة 

18 مترا، فيما 
حصدت الميدالية 

البرونزية 
الثالثة الرامية 

رويدة المزروعي 
لمسافة 30 مترا.

أتمنـــى أن تخـــوض بطـــوالت 
محليـــة وعربيـــة ودوليـــة، كمـــا 

مجـــال  دخـــول  فـــي  أطمـــح 

خـــاص  مركـــز  وفتـــح  التدريـــب 

ـــة. ـــى الرماي ـــيدات عل ـــب الس لتدري
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حقـــق الربـــاع الســـعودي علـــي مجيـــد ذهبيـــة الخطـــف، 
ـــى  ـــك فـــي أول ـــم للشـــباب بالمكســـيك، وذل ـــة العال فـــي بطول

ـــال. ـــع األثق ـــب رف ـــاركات منتخ مش

ــي وزن  ــال فـ ــر األثقـ ــة ألخضـ ــة المحققـ ــاءت الذهبيـ وجـ
 125 كـــم، متفوًقـــا علـــى 205 العبيـــن يمثلـــون 39 دولـــة.

ــة  ــي الذهبيـ ــد الحربـ ــة محمـ ــاد اللعبـ ــس اتحـ ــدى رئيـ وأهـ
إلـــى أن  الرياضييـــن، مشـــيًرا  المحققـــة للوطـــن وجميـــع 
تحقيقهـــا نتيجـــة عمـــل وتدريـــب مكثـــف، ومتابعـــة ودعـــم 
ـــاز  ـــق اإلنج ـــي تحقي ـــا ف ـــرت إيجابًي ـــي أثم ـــة، والت وزارة الرياض

ــرف. المشـ

الســـعودي عدنـــان  الربّـــاع  تـــّوج   
4 ميداليـــات ذهبيـــة  بــــ  نـــور ســـعيد، 
ــع  ــيا لرفـ ــيا أوقيانوسـ ــة آسـ ــي بطولـ فـ
 368 بمجمـــوع   - البارالمبيـــة  األثقـــال 
كجـــم- لفئـــة الشـــباب التـــي ُأقيمـــت فـــي 

ـــة. ـــا الجنوبي ـــك بكوري ـــة بيونجتاي مدين

مشـــاركة  أول  هـــي  هـــذه  وُتعـــد 
انضمـــام  بعـــد  البارالمبـــي  للمنتخـــب 
لرفـــع  الســـعودي  لالتحـــاد  فئتهـــم 

ــعيد 4  ــور سـ ــان نـ ــزع عدنـ ــال لينتـ االثقـ
وللنقـــاط  للشـــباب  ميداليـــات ذهبيـــة 
آســـيا  ببطولـــة  كجـــم   49 وزن  لفئـــة 

االثقـــال. وأوقانيســـيالرفع 

فضية 
للمرزوق

حقـــق الربـّــاع الســـعودي 
فضيـــة  المـــرزوق‹  ›محمـــد 
»الخطـــف« - وزن 61 كجـــم 
- فـــي منافســـات بطولـــة 
العالـــم للشـــباب تحـــت 17 

ــال  ســـنة لرفـــع األثقـ

مية 
هبية عال

ذ
ق 

د يحق
جي

م

 4 ذهبيات سعودية يف البارالمبية
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قـــال ياســـر المســـحل، رئيـــس االتحـــاد 
»تســـهم  القـــدم:  لكـــرة  الســـعودي 
هـــذه الجولـــة فـــي تحقيـــق مجموعـــة 
الكـــرة  تســـعى  التـــي  األهـــداف  مـــن 
ســـيما  ال  تحقيقهـــا،  إلـــى  الســـعودية 
المعـــارف  لتبـــادل  نطمـــح  وأّننـــا 
والخبـــرات المتعلقـــة بكـــرة القـــدم مـــع 

العالـــم.  أنحـــاء  جميـــع  مـــن  نظرائنـــا 
وتمـــر المملكـــة بمرحلـــة مـــن التحـــّول 
الجـــذري مـــن حيـــث النشـــاط الكـــروي، 
ـــر  ـــاص لتطوي ـــار خ ـــم مس ـــمل رس ـــا يش بم
ُكّل العـــب ســـعودي واعـــد انطالقـــاً مـــن 
القاعـــدة الجماهيريـــة للعبـــة، وتعزيـــز 
أجنـــدة المنافســـات الحاليـــة والنهـــوض 

بمســـتوى كـــرة القـــدم للســـيدات، فضـــاًل 
عـــن لعـــب دور محـــوري فـــي مســـاعي 
المســـتوى  علـــى  القـــدم  تطويـــر كـــرة 

العالمـــي«.

تزامنـــًا  بمقدورنـــا،  »وأصبـــح  وأضـــاف: 
ـــّول  ـــتراتيجية تح ـــذ اس ـــعينا لتنفي ـــع س م
كـــرة القـــدم الســـعودية، االســـتفادة مـــن 
تجـــارب االتحـــادات األخـــرى التـــي قطعـــت 
شـــوطًا أكبـــر فـــي ُمختلـــف الجوانـــب. 
وُتعـــزز هـــذه الخطـــوة مـــن جاهزيتنـــا 
المملكـــة  فـــي  القـــدم  كـــرة  لتطويـــر 
ــك  ــي ذلـ ــا فـ ــي، بمـ ــف النواحـ ــن مختلـ مـ
واالبتـــكار  والعلـــم  التحتيـــة  البنيـــة 
ونتطلـــع  والحوكمـــة.  والتكنولوجيـــا 
ـــدم  ـــرة الق ـــم بك ـــف العال ـــى تعري ـــاً إل أيض
ــت دورًا  ــا لعبـ ــي لطالمـ ــعودية، والتـ السـ
ــيوية،  ــارة اآلسـ ــتوى القـ ــى مسـ ــارزًا علـ بـ
طموحـــة  خططـــًا  أعددنـــا  أّننـــا  علمـــًا 
ـــى  ـــة إل ـــاء بمســـتوى اللعب للتطـــور واالرتق

آفـــاق أوســـع«.

برنامج الزيارات
ـ مركـــز »فيرنانـــد ساســـتر« الوطنـــي التقنـــي 

التدريبـــي فـــي كليرفونتيـــن بفرنســـا

 ـ مقـــر االتحـــاد الملكـــي الهولنـــدي لكـــرة القـــدم 
فـــي مدينـــة زايســـت

ــر الوطنـــي للمدربيـــن  ــاركة فـــي المؤتمـ ـ المشـ
فـــي ويلـــز.

ـ الوقوف على أحدث منشآت كرة القدم في العالم

ـ بناء وتطوير العالقات مع االتحادات حول العالم

ـ وضع االستراتيجيات المرجعية وفهم أفضل الممارسات

 تماشياً مع استراتيجية االتحاد.

ـ االطالع على االبتكارات في مجاالت علم األعصاب والمعايير الغذائية والعلوم الطبية العامة.

ـ التعرف على أحدث أساليب التدريب المعتمدة في ُمختلف الفئات العمرية.

جولة أوربية ناجحة التحاد القدم 

تبادل معارف وخبرات  يف كرة القدم

اختتـــم االتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم 
جولتـــه األوروبيـــة التـــي أجراهـــا وفـــد 
المســـحل،  ياســـر  برئاســـة  االتحـــاد 
ــا مـــع  ــابيع التقـــى فيهـ بعـــد ثالثـــة أسـ

ــة  ــراف المعنيـ ــرز األطـ ــن أبـ ــة مـ مجموعـ
فيهـــا  بمـــا  القـــدم،  كـــرة  عالـــم  فـــي 
مـــن  الكرويـــة  واالتحـــادات  الهيئـــات 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. كمـــا قـــام الوفـــد 

ـــدا  ـــا وهولن ـــز وفرنس ـــن ويل ـــارة كل م بزي
وإســـبانيا. المتحـــدة  والمملكـــة 

ـ رئيس االتحاد ياسر المسحل 
ـ  أمين عام االتحاد إبراهيم القاسم

ـ  المدير الفني ناصر الركيت .
 ـ كبير مستشاري االتحاد هشام العمراني.

أعضاء الوفد

برنامج اللقاءات :
 )CONMEBOL( ـ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

 )UEFA( ـ االتحاد األوروبي لكرة القدم

ـــر الكاريبـــي لكـــرة القـــدم  ـــمالية والوســـطى والبح ـــاد أمريـــكا الش ـ اتح
.))CONCACAF

ـ ممثلي اتحادات وروابط كرة القدم في ُكلٍّ من :

ويلـــز وهولنـــدا وفرنســـا وإســـبانيا وبنمـــا وقطـــر ومالـــي  واألرجنتيـــن 
ــال. ــا وفنزويـ ــوادور وكولومبيـ واإلكـ

ثمار الزيارة 
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لكـــرة  الســـعودي  االتحـــاد  أعلـــن 
مجموعـــة  عـــن  القـــدم 

وديـــة  مباريـــات 
»األخضـــر«  ســـيخوضها 
تحضيراتـــه  ضمـــن 
 ،2022 العالـــم  لـــكأس 
التـــي ســـتقام فـــي قطـــر 

العـــام. هـــذا 

يلعـــب  و
فـــي  األخضـــر 

المجموعـــة الثالثـــة لـــكأس العالـــم 2022 
ــيك  ــن والمكسـ ــات األرجنتيـ ــع منتخبـ مـ

. ا لنـــد بو و

لكـــرة  الســـعودي  االتحـــاد  وقـــال 
القـــدم عبـــر موقعـــه الرســـمي 
المنتخـــب  أن 
طنـــي  لو ا
 3 حـــدد  قـــد 
فســـين  منا
مـــن أصـــل 4 

ســـيواجههم خـــالل المباريـــات الوديـــة 
لـــكأس  تحضيـــرًا  ســـيلعبها  التـــي 

قطـــر. فـــي   2022 العالـــم 

وســـيلعب األخضـــر مـــع كولومبيـــا 
ــل،  ــو المقبـ ــي 5 و9 يونيـ ــال يومـ وفنزويـ
ثـــم اإلكـــوادور فـــي 23 ســـبتمبر ، بينمـــا 
لـــم يتحـــدد بعـــد الخصـــم الثالـــث لألخضـــر، 
والـــذي ســـيكون أوروبيـــًا علـــى األرجـــح.

ــار المنتخـــب الســـعودي  ــاء اختيـ وجـ

الجنوبيـــة،  أمريـــكا  مـــن  لمنتخبـــات 
كونـــه ســـيلتقي فـــي المونديـــال مـــع 
الجنوبيـــة  أمريـــكا  مـــن  منتخبيـــن 

والشـــمالية.

معســـكرًا  األخضـــر  وســـيقيم 
إليكانتـــي  مدينـــة  فـــي  تحضيـــرًا 
الفيفـــا  أجنـــدة  ضمـــن  اإلســـبانية 
وســـبتمبر  يونيـــو  فـــي  الشـــهرية 
 4 خاللهمـــا  ســـيخوض  المقبليـــن، 
كل  فـــي  مباراتيـــن  بواقـــع  وديـــات 

. معســـكر

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
القـــدم  لكـــرة  الســـعودي  االتحـــاد 
المنتخـــب  أن  المســـحل«  »ياســـر 
الســـعودي األول لكـــرة القـــدم ســـيلعب 
مـــن 6 إلـــى 7 مباريـــات تجريبيـــة قبـــل 
نهائيـــات  معتـــرك  فـــي  يدخـــل  أن 
فـــي قطـــر  والمقـــررة  العالـــم  كأس 

المقبـــل. نوفمبـــر 

الجهـــاز  أن  المســـحل  وأكـــد   
العناصـــر  علـــى  »سيســـتقر  الفنـــي 
ـــال خـــالل  ـــي ستشـــارك فـــي الموندي الت
المرحلـــة الثانيـــة مـــن التحضيـــرات« 

المقبـــل. ســـبتمبر  فـــي  والمقـــررة 

الســـعودي  األخضـــر  ولعـــب 
معســـكره  فـــي  وديتيـــن  مباراتيـــن 
باســـبانيا , األولـــى أمـــام كولومبيـــا 
أمـــام  والثانيـــة   1-0 وخســـرها 
فينزويـــال وخســـرها بـــذات النتيجـــة.

وأعلـــن المنتخـــب الســـعودي بشـــكل 
رســـمي أنـــه ســـيلعب مبـــاراة وديـــة 
مـــع اإلكـــوادور يـــوم 23 ســـبتمبر, ومـــع 

.2022 نوفمبـــر   16 يـــوم  كرواتيـــا 

لكـــرة  الســـعودي  االتحـــاد  مـــدد 
ـــد مـــدرب المنتخـــب الســـعودي  القـــدم عق
األول، الفرنســـي هيرفـــي رونـــار، وذلـــك 
إلـــى غايـــة ســـنة 2027، لينتهـــي بذلـــك 
الجـــدل بخصـــوص رحيلـــه عـــن المنتخـــب 
ــر 2022. ــال قطـ ــد مونديـ ــعودي بعـ السـ

بثـــه  فيديـــو  خـــالل  رونـــار  وعلـــق 
ـــر حســـابه بموقـــع  االتحـــاد الســـعودي عب
االجتماعـــي “تويتـــر”، قائـــال:  التواصـــل 

أننـــي  “منـــذ لحظـــة وصولـــي شـــعرت 
ــاس  ــعرت بشـــعف النـ ــم، شـ ــد منكـ واحـ
بكـــرة القـــدم، رغبـــة النـــاس بالنجـــاح 
ـــا  ـــي قدم ـــالد بالمض ـــوح الب ـــد، وطم والمج

والتطـــور”.

وأضـــاف: “رأيـــت بلـــدا مليئـــا بالالعبيـــن 
الشـــباب الموهوبيـــن، حققنـــا هدفنـــا 
األول، لنعمـــل ســـويا لتحقيـــق البقيـــة”.

خســـر المنتخـــب الوطنـــي األول 
ــة  ــب بطولـ ــاالت، لقـ ــدم الصـ ــرة قـ لكـ
ــال  ــة للرجـ ــيا الرابعـ ــرب آسـ ــاد غـ اتحـ
الكويـــت  دولـــة  فـــي  المقامـــة 
مـــن  الخســـارة  بعـــد  الشـــقيقة، 
 ،3/5 بنتيجـــة  الكويتـــي  نظيـــره 
ــت  ــي ُأقيمـ ــة، التـ ــام البطولـ ــي ختـ فـ
ـــة نـــادي النصـــر  منافســـاتها علـــى صال

الكويتـــي.

الســـعودي  المنتخـــب  وتســـلم 
صاحـــب المركـــز الثانـــي الميداليـــات 

 الفضيـــة فيمـــا تحصـــل العبـــه فهـــد الردينـــي علـــى جائـــزة أفضـــل العـــب بالبطولـــة.
ـــي  ـــد الثبيت ـــدم خال ـــرة الق ـــعودي لك ـــاد الس ـــس االتح ـــب رئي ـــور نائ ـــاء حض ـــهد اللق وش
بجانـــب مديـــر إدارة كـــرة قـــدم الصـــاالت والشـــاطئية باالتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم 

ناصـــر الســـعدي.

3 منافسين يف  تحضيرات األخضر للمونديال

المسحل: القائمة النهائية بعد المرحلة الثانية 

 بعد تمديد عقده ... رينارد :

»الصاالت« يخسر نهائي غرب آسيا

أحس أني واحداً منكم
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اختتـــم االتحـــاد الســـعودي للتايكونـــدو 
موســـمه الرياضـــي بإقامـــة بطولـــة المملكـــة 
الســـوبر  كأس  علـــى  الــــ)42(  لألنديـــة 
ـــون  ـــن يمثل الســـعودي، بمشـــاركة )403( العبي

ناديـــًا.  )42(

وتـــوج األبطـــال رئيـــس االتحـــاد العميـــد 
مجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور  العمـــري  شـــداد 
والترجـــي  الشـــباب  نـــادي  ورئيـــس  اإلدارة 
ـــن  ـــد م ـــدار والعدي ـــين ال ـــان وحس ـــد البلط خال

الرياضيـــة. الشـــخصيات 

العمري : الجميع 
استحق التكريم

ــاد  ــس إدارة االتحـ ــس مجلـ ــأ رئيـ هنـ
ــري  ــداد العمـ الســـعودي للتايكونـــدو شـ
ــاركة مـــن إدارييـــن  ــرق المشـ جميـــع الفـ
الحـــكام  وجميـــع  والعبيـــن  ومدربيـــن 
ـــى نجـــاح الموســـم الرياضـــي،  واللجـــان عل
موضحـــاً أن الجميـــع اســـتحق التكريـــم 
لمـــا قدمـــوه مـــن جهـــد كبيـــر وعمـــل 
رائـــع أســـهم فـــي رفـــع مؤشـــر المنافســـة 
وزيـــادة أعـــداد الالعبيـــن والمشـــاركين 
الموســـم  هـــذا  خـــالل  الضعـــف  إلـــى 
تفوقـــًا  نتاجـــه  كان  الـــذي  الرياضـــي 
ــه  ــعودي بحصولـ ــب السـ ــاً للمنتخـ خارجيـ
مـــن  متأمـــاًل  دوليـــة،  ميداليـــات  علـــى 
العطـــاء،  مـــن  المزيـــد  بـــذل  الجميـــع 
لجميـــع  وتحياتـــه  شـــكره  موجهـــًا 
رؤســـاء األنديـــة التـــي تزيـــد عـــن )70( 
ـــم  ـــاح الموس ـــي إنج ـــهامهم ف ـــًا إلس نادي
الرياضـــي، وألعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد 

علـــى حضورهـــم الدائـــم فـــي الحـــدث.

الشباب وأبها يتقاسمان 
سوبر التايكوندو

 أصحاب الصدارة
ــه  ــد صدارتـ ــي بعـ ــام للكاروقـ ــوق العـ ــا كأس التفـ ــادي أبهـ ــال نـ نـ
القياســـية  األرقـــام  محطمـــًا  نقطـــة  بــــ)90(  الرياضـــي  للموســـم 

الســـابقة.

نـــال الترجـــي كأس التميـــز العـــام بــــ)60( نقطـــة، متجـــاوزًا منافســـيه 
ـــع بطـــوالت البومســـي . ـــر بعـــد حصـــده لجمي ـــارق كبي بف

المتوجون
بطولة المملكة لألندية الـ)42( على كأس السوبر السعودي

صالة وزارة الرياضة بالرياض )الصالة الخضراء(.

المشاركون :
 )403( العبين يمثلون )42( ناديًا

فئة الكبار
ـ حقق نادي الشباب  كأس المركز األول بـ)737( نقطة و)5( ذهبيات.

نقطـــة  بــــ)312(  للبطـــل  وصيفـــًا  الهـــالل  جـــاء  ـــــ 
 . هبيتيـــن ذ و

ـ حـــل الوحـــدة ثالثـــًا بــــ)231( نقطـــة وذهبيـــة 
واحـــدة .

ـ فريق أبها رابعًا بـ)185( نقطة. 
ـ حصـــل فريـــق النجـــوم علـــى جائـــزة 

المثالـــي. الفريـــق 

فئة الشباب
ـ فريـــق أبهـــا وحيـــدًا بالصـــدارة بــــ)464( 

نقطـــة و)3( ذهبيـــات .
ـ حل وج ثانيًا بـ)313( نقطة وذهبية .

نقطـــة  بــــ)261(  ثالثـــًا  الهـــالل  ـ 
. وذهبيتيـــن 

نقطـــة  بــــ)236(  رابعـــًا  الفـــرع 
. هبيـــة ذ و

ـ حصـــل فريـــق الوطـــن علـــى جائـــزة 
الفريـــق المثالـــي.

 المكرمون

 ـ نائب رئيس االتحاد سابقًا والحكم األولمبي أبو بكر كردي
ـ  جائزة المرأة القيادية لحكمة التايكوندو سحر مؤمنه

ـ مدرب نادي الرائد المخضرم علي العيسى
ـ أفضل العبة مرام اليحيا

ـ  أفضل حكم للدولي غازي الغانم
ـ أفضل حكم واعد لعبدالرحمن العمري

ـ أفضل إداري لعلي اليامي )وج(،
ـ أفضـــل )3( مدربيـــن فـــي الموســـم الرياضـــي مشـــعل الدوســـري )الهـــالل( 

وخالـــد الدهيمـــي )الفـــرع( 
ومنصور عسيري )أبها(

ـ أفضل مدربة ريم أبو بكر
ـ  أفضل العب في الموسم فهد السميح - نادي الشباب
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أعلنـــت شـــركة رياضـــة المحـــركات 
الســـعودية، الجهـــة المروجـــة لرالـــي 
داكار الســـعودية، والتـــي تعمـــل تحـــت 
مظلـــة االتحـــاد الســـعودي للســـيارات 
ــات الناريـــة، و”منظمـــة أمـــوري  والدراجـ
ســـبورت” المنظمـــة لرالـــي داكار، عـــن 
ــاركة  ــات المشـ ــتالم طلبـ ــاب اسـ ــح بـ فتـ
داكار  رالـــي  مـــن   45 النســـخة  فـــي 

الســـعودية حتـــى 31 مـــن شـــهر أكتوبـــر 
المقبـــل.

وتبـــرز هـــذه النســـخة والتـــي تقـــام 
ــع  ــام الرابـ ــل للعـ ــة بالكامـ ــي المملكـ فـ
جديـــدة  بمســـارات  التوالـــي،  علـــى 
بنســـبة %70 بالمقارنـــة باألعـــوام الثالثـــة 
الماضيـــة، وســـتمتد هـــذه النســـخة أيضـــًا 

علـــى مـــدار 14 مرحلـــة ومرحلـــة تمهيديـــة 
واحـــدة، وذلـــك للمـــرة األولـــى منـــذ العـــام 
2018، ليفتـــح المجـــال أمـــام المشـــاركين 
الستكشـــاف أروع المناظـــر الطبيعيـــة 
فـــي  األثريـــة  والمناطـــق  الخالبـــة 
ـــا ســـيخوض المتنافســـون  المملكـــة، كم
رفـــع  مـــن شـــأنها  تحديـــات جديـــدة 

مســـتوى التشـــويق والحمـــاس.

أعـــرب األميـــر خالـــد بـــن ســـلطان العبـــداهلل الفيصـــل رئيـــس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناريـــة 
وشـــركة رياضـــة المحـــركات الســـعودية عـــن فخـــره واعتـــزازه بعـــودة 
منافســـات الرالـــي باســـتضافة المملكـــة هـــذا الحـــدث العالمـــي الكبيـــر 
ـــه  ـــذي تبدي ـــر ال ـــاون المثم ـــاً التع ـــي، مثمن ـــى التوال ـــة عل ـــرة الرابع للم
الجهـــات الحكوميـــة، لتوفيـــر جميـــع المقومـــات المطلوبـــة للخـــروج 
بنســـخة اســـتثنائية مـــن الرالـــي، وضمـــان النجـــاح فـــي التنظيـــم 
بشـــكل يعكـــس الطموحـــات، ويجّســـد القـــدرات الهائلـــة والتطـــور 
المملكـــة  مكانـــة  ويرّســـخ  المملكـــة،  تعيشـــه  الـــذي  واالزدهـــار 

ــد لرياضـــة المحـــركات فـــي العالـــم. الرياديـــة كموطـــن جديـ

وقـــال: »بســـم اهلل، نبـــدأ فـــي كتابـــة فصـــل جديـــد فـــي قصـــة رالـــي 
ـــر مـــن  داكار الســـعودية.... كانـــت نســـخة العـــام الماضـــي هـــي األكب
حيـــث المشـــاركة فـــي تاريـــخ الرالـــي العريـــق، وشـــهدت فعالياتـــه 
منافســـات حماســـية فـــي جميـــع فئاتـــه، وَنِعـــُد المشـــاركين فـــي 
ـــي مـــن شـــأنها رفـــع مســـتوى  ـــات الت ـــد مـــن التحدي هـــذا العـــام بمزي
التشـــويق واإلثـــارة علـــى المســـار، ومغامـــرات مشـــوقة جديـــدة فـــي 

ربـــوع صحـــراء المملكـــة متنوعـــة التضاريـــس«.

ـ إغـــالق بـــاب تقديـــم الطلبـــات فـــي الــــ 31 مـــن شـــهر 
أكتوبـــر

ـ الفحوصـــات الفنيـــة واإلداريـــة علـــى مـــدار 3 أيـــام 
اعتبـــارًا مـــن 28 وحتـــى 30 نوفمبـــر المقبـــل

ـ وصـــول المشـــاركين  إلـــى المملكـــة يومـــي 27 و28 
ديســـمبر المقبـــل

ـ المرحلـــة التمهيديـــة وحفـــل االفتتـــاح يـــوم 31 
ديســـمبر

ـ انطالق المنافسات الرسمية يوم 1 يناير

أحداث السباق
ـ 14 مرحلة للسباق 

ـ مرحلة تمهيدية واحدة
ـ 15 يومًا مدة السباق

ـ3 مراحـــل فـــي صحـــراء الربـــع الخالـــي إحداهـــا 
ماراثونيـــة

ـ المنحنى األخير للسباق يوم 15 يناير 2023
ـ مسارات جديدة بنسبة 70%،

ـ مســـار رالـــي داكار الســـعودية 2023 هـــو األطـــول 
ــام  ــذ عـ ــت منـ ــة للتوقيـ ــة الخاضعـ ــل الخاصـ للمراحـ

2014
ـ المسافة تقدر بنحو 5000 كيلومتر
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ناصـــر  القطـــري  تويوتـــا  فريـــق  ـ حســـم ســـائق 

2022 الســـعودية  داكار  رالـــي  لقـــب  العطيـــة 
ـ حـــّل ســـائق “بـــي آر إكـــس” الفرنســـي سيباســـتيان 

لويـــب فـــي المركـــز الثانـــي
الراجحـــي  يزيـــد  الســـعودي  البطـــل  أنهـــى  ـ 

. الثالـــث  المركـــز  فـــي  المنافســـات 

عّبـــر وزيـــر الرياضـــة األميـــر عبدالعزيـــز بـــن 
ـــي  تركـــي الفيصـــل عـــن ســـعادته بإقامـــة رال
داكار علـــى أرض المملكـــة للمـــرة الرابعـــة 
علـــى التوالـــي، مشـــيرًا إلـــى أهميـــة اســـتضافة 
رالـــي داكار باعتبـــاره عالمـــًة فارقـــًة علـــى 
والتـــي  الســـعودية،  الرياضـــة  خارطـــة 
أســـهمت فـــي جـــذب أنظـــار العالـــم نحـــو 
المملكـــة، مشـــددًا علـــى ضـــرورة مضاعفـــة 
النجاحـــات  سلســـلة  لمواصلـــة  الجهـــود 
المتتاليـــة التـــي حققتهـــا المملكـــة بهمـــة 
وعزيمـــة أبنائهـــا، وإمكاناتهـــا المتفـــردة. 
وقـــال: »يبـــرز رالـــي داكار كحـــدٍث عالمـــيٍ 
ــل  ــة بالكامـ ــتضيفه المملكـ ــتثنائي، تسـ اسـ
للعـــام الرابـــع علـــى التوالـــي، وسنســـعى 
هـــذا العـــام إلـــى تســـخير الِخبـــرات التـــي 
اكتســـبناها فـــي تنظيـــم نســـخٍة اســـتثنائيٍة 

الكبيـــر؛  العالمـــي  الحـــدث  هـــذا  مـــن 
الحكيمـــة  القيـــادة  توجيهـــات  لتجســـيد 
ـــن  ـــادم الحرمي ـــوالي خ ـــديدة لم ـــة الس والرؤي
ـــز،  ـــد العزي ـــك ســـلمان بـــن عب الشـــريفين المل
ــلمان،  ــد بـــن سـ ــر محمـ ــد األميـ ــي العهـ وولـ
حفظهمـــا اهلل، وتأكيـــد إمكانـــات المملكـــة 
العاليـــة، وريادتهـــا فـــي احتضـــان وتنظيـــم 
أبـــرز األحـــداث الرياضيـــة العالميـــة، تماشـــيًا 

مـــع أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030«.

مسارات جديدة  تلهم وتلهب المتنافسين  

الفيصل : رالي داكار حدث عالمي استثنائي

خالد بن سلطان: نستعد  لكتابة 
فصل جديد 

فتح طلبات المشاركة لرالي داكار النسخة 45
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ســـجلت المهندســـة أفنـــان المرغالنـــي 
إضافـــة إلـــى تميـــز المـــرأة الســـعودية، 
حيـــن أصبحـــت أول امـــرأة فـــي المملكـــة 
القيـــادة  علـــى  التدريـــب  تنـــال رخصـــة 
اآلمنـــة وســـيارات رياضـــة األوتوكـــروس.

وتعمـــل أفنـــان فـــي مجـــال الهندســـة 
ــاركت  ــا وأن شـ ــبق لهـ ــا سـ ــة كمـ الطبيـ
فـــي أول ســـباق نســـائي فـــي الســـعودية، 
إحـــدى  فـــي  بجانـــب عملهـــا كمديـــرة 

الشـــركات الطبيـــة الكبـــرى.

ــقها  ــى عشـ ــبقا إلـ ــارت مسـ ــا أشـ كمـ
ـــريعة،  ـــيارات الس ـــال الس ـــي مج ـــل ف للعم
المجـــال  فـــي  الدخـــول  وأنهـــا فضلـــت 

ــه. ــرات فيـ ــن الخبـ ــد مـ ــب المزيـ لكسـ

ـــاد  ـــمي لــــ االتح ـــاب الرس ـــه الحس ووج
الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناريـــة 
بعـــد  ألفنـــان  التهنئـــة  تويتـــر  عبـــر 

حصولهـــا علـــى رخصـــة التدريـــب.

يذكـــر أن أوتوكـــروس هـــو رياضـــة 
ــى  ــاس علـ ــوم باألسـ ــيارات تقـ ــباق سـ سـ
ـــدد  ـــار، تح ـــل مضم ـــيارات داخ ـــابق الس تس
مســـاحته بشـــكل مســـبق ويـــزود بالكثيـــر 
مـــن العوائـــق لدفـــع الســـائقين للقيـــام 
داخـــل  والتنقـــل  الخاصـــة  بحركاتهـــم 
الحلبـــة والوصـــول إلـــى خـــط النهايـــة 

فـــي أقـــل وقـــت ممكـــن.

أفنان .. أول مدربة لقيادة األوتوكروس

تجارب وقصص ملهمة
الرياض تستضيف فعاليات يوم الشباب الخليجي

الشـــباب  يـــوم  فعاليـــات  اختتمـــت 
الخليجـــي فـــي نســـخته األولـــى، التـــي 
ــا وزارة  ــة ونظمتهـ ــي المملكـ ــت فـ أقيمـ
شـــؤون  بوكالـــة  ممثلـــة  الرياضـــة، 
الشـــباب والرياضـــة، كإحـــدى مبـــادرات 
لجنـــة وزراء الشـــباب والرياضـــة بـــدول 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 

العربيـــة.

وتضمنـــت فعاليـــات يـــوم الشـــباب 

واحـــة  فـــي  أقيـــم  الـــذي  الخليجـــي 
الملـــك ســـلمان بالريـــاض، العديـــد مـــن 
فـــي مقدمتهـــا كلمـــة  الفقـــرات، كان 
ــوزارة  ــل الـ ــا وكيـ ــي ألقاهـ ــاح، التـ االفتتـ
ــز  ــباب عبدالعزيـ ــة والشـ ــؤون الرياضـ لشـ
ـــا تحـــدث  ـــن عبدالرحمـــن المســـعد، فيم ب
تجاربهـــم  عـــن  ذلـــك  بعـــد  الشـــباب 
وقصصهـــم الملهمـــة فـــي مجـــاالٍت عـــدة، 
كمـــا اشـــتملت الفعاليـــات علـــى معـــرٍض 

مصاحـــب للحضـــور.

الشـــباب  يـــوم  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الخليجـــي يهـــدف إلـــى تعزيـــز الوعـــي 
وإبـــراز  الشـــباب،  تمكيـــن  بمفهـــوم 
ـــس باالهتمـــام بهـــم،  جهـــود دول المجل
وصقـــل مواهبهـــم، وتنميـــة قدراتهـــم، 
ــة،  ــباب اإليجابيـ ــات الشـ ــتثمار طاقـ واسـ
فـــي إطـــار تمكيـــن مجتمعـــي فعـــال 

ومســـتمر.
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مـــن  األول  فـــي  المملكـــة  شـــهدت 
مؤتمـــر  أول  انطـــالق  الماضـــي  يونيـــو 
الضـــوء  وتســـليط  لمناقشـــة  افتراضـــي 
والعلميـــة  العالجيـــة  الجوانـــب  علـــى 

لممارســـة اليوغـــا علـــى الجســـم 
اســـتضافته  والـــذي  والعقـــل 
لليوغـــا  الســـعودية  اللجنـــة 
الجمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون 
باليوغـــا  للعـــالج  اآلســـيوية، 
وذلـــك  ســـنغافورة،  ومقـــره 
فـــي أول مبـــادرة مـــن نوعهـــا 

األوســـط. الشـــرق  فـــي 

امتـــدادًا  المؤتمـــر  وجـــاء 
لمشـــاركة اللجنـــة الســـعودية 
العـــد  حملـــة  فـــي  لليوغـــا 

يـــوم   100 لمـــدة  التنازلـــي 
لليوغـــا  العالمـــي  لليـــوم 

اليوغـــا  ومهرجـــان   2022
معهـــد  عقدهـــا  التـــي 

ديســـاي  مورارجـــي 
لليوغـــا التابـــع لـــوزارة 

فـــي  أيـــوش 
)وزارة  الهنـــد 

غـــا  ليو ا

. ) يـــة لهند ا

 وتطـــرق المؤتمـــر فـــي أيامـــه الثالثـــة 
علميـــة  وأطروحـــات  محاضـــرات  إلـــى 
مقدمـــة مـــن خـــالل النـــدوات التـــي 
وأبحـــاث  دراســـات  طرحـــت 
الفوائـــد  عـــن  علميـــة 
لممارســـة  الصحيـــة 
قبـــل  مـــن  اليوغـــا 
خبـــراء  مـــن  نخبـــة 
الطبـــي  العـــالج 
مـــن  واليوغـــا 
لمملكـــة  ا

العربيـــة الســـعودية ومملكـــة البحريـــن 
والهنـــد واليابـــان والواليـــات المتحـــدة 

أوروبـــا. دول  مـــن  وعـــدد 

فوائـــد  المشـــاركون  واســـتعرض 
اليوغـــا وعالقتهـــا بعـــدد مـــن المشـــاكل 
الصحيـــة فـــي المجـــال الطبـــي والمجـــال 
علـــى  الضـــوء  ســـلط  وأيضـــًا  الرياضـــي 
مشـــاكل صحيـــة علـــى المســـتوى العـــام 
العقليـــة واالضطرابـــات  الصحـــة  مثـــل: 
ــة  ــكري وصحـ ــمنة والسـ ــة والسـ العصبيـ
القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة وصحـــة المـــرأة 
قـــدم  حيـــث  الروماتيزميـــة،  واألمـــراض 

ء  ا خبـــر

العـــالج باليوغـــا والجمعيـــات الدوليـــة 
ـــة  ـــي األدل ـــال الطب ـــي المج ـــة ف المتخصص
طـــرق  ومناقشـــة  والعلميـــة،  الطبيـــة 
وفائدتهـــا  اليوغـــا  ممارســـة  وكيفيـــة 

الحيـــاة. وجـــودة  للصحـــة 

وأوضحـــت رئيســـة اللجنـــة الســـعودية 
لليوغـــا نـــوف المروعـــي بـــأن المؤتمـــر 
لليوغـــا  افتراضيـــًا  أقيـــم  مـــرة  وألول 
ـــذي يعـــد األول مـــن نوعـــه  ـــة وال التأهيلي
ـــر  ـــت: »المؤتم ـــط. وقال ـــرق األوس ـــي الش ف
شـــارك فيـــه متحدثـــون بـــارزون وأطبـــاء 
وعلمـــاء ذوو خبـــرة مـــن جميـــع أنحـــاء 
العالـــم لتكريـــم هـــذه المناســـبة وذلـــك 
عامـــة  أكاديميـــة  خـــالل جلســـات  مـــن 
متعـــددة وحلقـــات نقـــاش امتـــدت علـــى 
مـــدى ثالثـــة أيـــام لتقديـــم األدلـــة الطبيـــة 
والعلميـــة والبحـــوث ومناقشـــة طـــرق 
وممارســـات اليوغـــا مـــن أجـــل الصحـــة 

وجـــودة الحيـــاة ».

ــا  ــعودية لليوغـ ــة السـ ــت اللجنـ وكانـ
قـــد تلقـــت مطلـــع شـــهر أبريـــل الماضـــي 
الدعـــوة مـــن مركـــز مورارجـــي ديســـاي 
ــوش  ــوزارة آيـ ــع لـ ــا التابـ ــي لليوغـ الوطنـ
الهنديـــة )وزارة اليوغـــا( للمشـــاركة فـــي 
ــوم  ــوم لليـ ــي 100 يـ ــد التنازلـ ــة العـ حملـ
اللجنـــة  قدمـــت  إذ  لليوغـــا،  العالمـــي 
ــا  ــي أدارتهـ ــة التـ ــى هامـــش الفعاليـ علـ
ضمـــن بروتكـــول الحملـــة، عـــددًا مـــن 
مجموعـــة  بمشـــاركة  اليوغـــا  جلســـات 
مـــن المدربـــات والمدربيـــن الســـعوديين 
تبعتهـــا محاضـــرة افتراضيـــة بعنـــوان » 
فوائـــد ممارســـة اليوغـــا أثنـــاء الصيـــام«، 
بجامعـــة  مســـاعد  أســـتاذ  قدمتهـــا 
ــا  ــورة رشـ ــا الدكتـ ــة يوغـ ــة وممارسـ طيبـ
ـــر مـــن 100 مشـــارك  ـــردادي بحضـــور أكث ال
ــا  ــاور منهـ ــدة محـ ــملت عـ ــاركة، شـ ومشـ
جســـم  علـــى  اليوغـــا  ممارســـة  تأثيـــر 
الطبيـــة  العلميـــة  واألبحـــاث  اإلنســـان 
واليوغـــا وممارســـة اليوغـــا فـــي شـــهر 
العالجيـــة  اليوغـــا  ومفاهيـــم  رمضـــان 

وفوائدهـــا.

يذكـــر أن وزارة الرياضـــة الســـعودية 
القـــادة وإدارة  إعـــداد  ممثلـــة بمعهـــد 
اتفاقيـــة  وقعـــت  الدولـــي  التعـــاون 
لـــدى  الهنـــد  ســـفارة  مـــع  تعـــاون 
فـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
اليـــوم العالمـــي لليوغـــا 21 يونيـــو 2021 
العـــام الماضـــي بهـــدف تفعيـــل وتنظيـــم 
رياضـــة اليوغـــا فـــي المملكـــة، ووضـــع 
ـــودة  ـــع ج ـــع رف ـــا م ـــة به ـــر الخاص المعايي

عليهـــا. العامليـــن  المدربيـــن 

ــي   ــون فـ ــؤولون رياضيـ ــث مسـ حـ
الســـعودية  والبحريـــن ســـبل تنظيـــم 
مســـتوى  علـــى  مشـــتركة  أنشـــطة 

ــائية. ــد النسـ ــرة اليـ كـ

الشـــيخة  ســـعادة  وعقـــدت 
آل خليفـــة  بنـــت عبدالعزيـــز  حيـــاة 
ــة  ــة البحرينيـ ــة االولمبيـ ــو اللجنـ عضـ
المـــرأة  رياضـــة  لجنـــة  رئيســـة 
ــر  ــا مـــع كل مـــن فاضـــل النمـ اجتماعـ
رئيـــس االتحـــاد الســـعودي للعبـــة و 
نظيـــره  البحرينـــي علـــي اســـحاقي ، 
ـــى هامـــش المشـــاركة فـــي  ـــك عل وذل
دورة االلعـــاب الرياضيـــة الخليجيـــة  
ـــو الماضـــي  ــي يوني ــت فـ التـــي أقيمـ

بالكويـــت.

وبحثـــت الشـــيخة حيـــاة مـــع النمـــر  
ســـبل التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
رياضيـــة  انشـــطة  تنظيـــم  بهـــدف 
مشـــتركة بيـــن االتحاديـــن البحرينـــي 
كـــرة  مســـتوى  علـــى  والســـعودي 
لتبـــادل  النســـائية، والســـعي  اليـــد 
والتنســـيق  والتجـــارب  الخبـــرات 
مشـــتركة  فعاليـــات  عـــدة  إلقامـــة 
ــد  ــرة اليـ تســـهم فـــي النهـــوض بكـ
النســـائية فـــي كال البلديـــن، خصوصـــا 
المملكـــة  تشـــهده  مـــا  ظـــل  فـــي 
تقـــدم  مـــن  الســـعودية  العربيـــة 

علـــى مســـتوى الرياضـــة النســـائية.

بالتعـــاون  النمـــر  ورحـــب 
البحرينـــي الســـعودي علـــى مســـتوى 
ـــد  ـــائية، وأك ـــد النس ـــرة الي ـــيط ك تنش
مســـتقبال  التنســـيق  أهميـــة  علـــى 
لتنظيـــم برامـــج مشـــتركة فـــي كال 
البلديـــن تجســـد علـــى أرضـــع الواقـــع 
ــة  ــاء باللعبـ ــي االرتقـ ــهم فـ ــا يسـ بمـ
ـــات  ـــرق ومنتخب ـــل ف ـــا وتأهي وتطوره
مســـتقبال  المنافســـة  علـــى  قـــادرة 

الخارجيـــة. المحافـــل  بمختلـــف 

بدء العد التنازلي لليوم العالمي 

المملكة 
تستضيف 

المؤتمر 
االفتراضي

 لليوغا

أنشطة سعودية 
بحرينية يف اليد النسائية



5657 العدد 721 - ذو القعدة 1443 هـ يونيو  2022 مالعدد 721 - ذو القعدة 1443 هـ يونيو  2022 م

  الدريفت  
بطاًل ووصيفاً

لســـيارات  المملكـــة  منتخـــب  حصـــل 
الدريفـــت الالســـلكية علـــى المركـــز األول 
والثانـــي فـــي البطولـــة الدوليـــة لســـيارات 
ـــة  ـــي أقيمـــت بدول الدريفـــت الالســـلكية الت

ــدة . ــة المتحـ ــارات العربيـ االمـ

 أمير القصيم 
يحتفي بالعربي 

اســـتقبل ســـمو أميـــر القصيـــم صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر الدكتـــور فيصـــل 
بـــن مشـــعل بـــن ســـعود بـــن عبدالعزيـــز 
العربـــي  نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
وأعضـــاء النـــادي، بمناســـبة تحقيـــق النـــادي 
درع دوري الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القـــدم 

والصعـــود لـــدوري الدرجـــة األولـــى.

أمير الرياض يستقبل أبطال كأس 
خادم الحرمين الشريفين

تقديرا لتألقهما يف باها 2021

تكريم يزيد ودانية

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  اســـتقبل 
األميـــر فيصـــل بـــن بنـــدر بـــن عبدالعزيـــز 
مكتبـــه  فـــي  الريـــاض  منطقـــة  أميـــر 
بقصـــر الحكـــم صاحـــب الســـمو األميـــر 
عبدالرحمـــن بـــن عبـــداهلل بـــن فيصـــل 
مجلـــس  ورئيـــس  المجمعـــة,  محافـــظ 
إدارة نـــادي الفيحـــاء عبـــداهلل أبانمـــي, 
والجهازيـــن  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
اإلداري والفنـــي والعبـــي الفريـــق األول, 

بعـــد تحقيقهـــم بطولـــة كأس خـــادم 
الشـــريفين. الحرميـــن 

ـــيدًا  ـــة, مش ـــموه بالبطول ـــم س وهنأه
أهلـــت  التـــي  الفنيـــة  بالمســـتويات 

الفريـــق فـــي مشـــوار إنجازاتـــه.

ونـــوه ســـموه بالتطـــور والدعـــم الـــذي 
يحظـــى بـــه قطـــاع الرياضـــة والشـــباب 
مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 

ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
وســـمو ولـــي عهـــده األميـــن -حفظهمـــا 

اهلل-.

وفـــي الختـــام تســـلم ســـموه درعـــًا 
والتقطـــت  المناســـبة  بهـــذه  تذكاريـــًا 

التذكاريـــة. الصـــور 

الســـعودي  االتحـــاد  كـــرم 
الناريـــة  والدراجـــات  للســـيارات 
ــوزه بــــ  ــى فـ ــي علـ ــد الراجحـ يزيـ
ــات  ــم للراليـ ــة كأس العالـ  بطولـ
 2021 عـــام  الصحراويـــة  باهـــا 
ودانيـــة  الســـيارات،  بفئـــة 
لقـــب  إحرازهـــا  علـــى  عقيـــل 
ــات  ــم للراليـ ــة كأس العالـ  بطولـ
 2021 عـــام  الصحراويـــة  باهـــا 

.3 بفئـــة تـــي 

الســـعودي  االتحـــاد  وقـــال 
عبـــر حســـابه فـــي تويتـــر: تكريـــم 
ــوزه بــــ  ــى فـ ــي علـ ــد الراجحـ يزيـ
ــات  ــم للراليـ ــة كأس العالـ  بطولـ
 2021 عـــام  الصحراويـــة  باهـــا 
ـــه أّول  ـــا بأن ـــة الســـيارات، علًم بفئ
ــاز  ــذا اإلنجـ ــق هـ ــعودي ُيحقـ  سـ
ودانيـــة عقيـــل علـــى إحرازهـــا 
العالـــم  كأس  لقـــب  بطولـــة 
للراليـــات الصحراويـــة  باهـــا عـــام 

2021 بفئـــة تـــي 3.

ويعـــد الراجحـــي مـــن أبـــرز 
ـــعودية  ـــة الس ـــب الرياضي المواه
ــات  ــيارات بالراليـ ــم السـ ــي عالـ فـ
اســـتطاع  حيـــث  الصحراويـــة؛ 
فـــي  األولـــى  بالمراكـــز  الفـــوز 
كثيـــر مـــن الراليـــات والســـباقات 
فيهـــا  شـــاركا  التـــي  الدوليـــة 

خـــالل الفتـــرة الماضيـــة.
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 جامعة المعرفة تدشن )سوا(
ــين  ــن حسـ ــد بـ ــة أ.د. وليـ ــة المعرفـ ــس جامعـ ــن رئيـ دشـ
أبـــو الفـــرج الجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للعافيـــة )ســـوا(، 
ـــة فـــي المملكـــة  ـــز صناعـــة العافي ـــر وتعزي ـــى تطوي وتهـــدف إل
العربيـــة الســـعودية بنـــاًء علـــى المعرفـــة النظريـــة التطبيقيـــة 
والتقنيـــات  الحديثـــة،  االتجاهـــات  وتوظيـــف  المتقدمـــة، 

ــة. ــن العلميـ ــى البراهيـ ــة علـ ــوث القائمـ والبحـ

ـــة التأسيســـية  وأكـــدت أ. د. ابتســـام الماضـــي رئيـــس اللجن
للجمعيـــة أن )ســـوا( ســـتعمل بالتعـــاون مـــع القطاعيـــن العـــام 
والخـــاص علـــى تفعيـــل ُممِكنـــات صناعـــة العافيـــة ؛ للمســـاهمة 

فـــي تحقيـــق مســـتهدفات جـــودة الحيـــاة المنبثقـــة مـــن رؤيـــة 
المملكـــة 2030، وتحفيـــز اإلبـــداع واالبتـــكار لنشـــر الوعـــي 
المعرفـــي واالتجاهـــي والســـلوكي بأهميـــة العافيـــة فـــي 
مصفوفـــة الرفاهيـــة الشـــاملة، وتوثيـــق العالقـــات المثمـــرة مـــع 
المؤسســـات الحكوميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مكاتـــب تحقيـــق الرؤيـــة 
ـــم، و وزارة الصحـــة، و وزارة الســـياحة، و وزارة  ـــي وزارة التعلي ف
الرياضـــة، وغيرهـــا مـــن الـــوزارات والهيئـــات ذات العالقـــة؛ 
ــاتها  لتشـــكيل السياســـات وتعظيـــم قيـــم العافيـــة وممارسـ

ـــع. ـــرد والمجتم ـــاة الف ـــي حي ف

تعزيز االستثمار يف مجال رياضة البادل

اتفاقيـــة  االســـتثمار  وزارة  وّقعـــت 
الشـــركات  أحـــد  مـــع  تعـــاون مشـــترك 
ـــة،  ـــع وزارة الرياض ـــيق م ـــة بالتنس الرياضي
ــتثمار  ــز االسـ ــى تعزيـ ــل علـ ــدف العمـ بهـ
وزيـــادة  البـــادل،  رياضـــة  مجـــال  فـــي 
ـــر المبـــادرات  أعـــداد المواقـــع الرياضيـــة عب
وزارة  تقدمهـــا  التـــي  والممكنـــات 

االســـتثمار.

فـــي  التعـــاون  اتفاقيـــة  وتســـهم 
وتحفيـــز  االســـتثمارية  البيئـــة  تهيئـــة 

ـــا يخـــدم القطـــاع الرياضـــي،  المســـتثمر بم
الشـــاملة  الخدمـــة  دور  وتفعيـــل 
الخدمـــات  لتقديـــم  االســـتثمار  لـــوزارة 
وذلـــك  للمســـتثمرين،  والتســـهيالت 
ـــر المعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة  بتوفي
تخـــدم  التـــي  الحكوميـــة  باإلجـــراءات 

. لمســـتثمر ا

تســـعى  االســـتثمار  وزارة  أن  يذكـــر 
ــتثمارية  ــرص االسـ ــاد الفـ ــل ازديـ ــي ظـ فـ
وتقديـــم  المســـتثمرين  تمكيـــن  إلـــى 

التســـهيالت  مـــن  ممكـــن  قـــدر  أكبـــر 
التراخيـــص،  إجـــراءات  فـــي  والمرونـــة 
ـــر ممثليـــن مـــن الجهـــات  ـــر توفي ـــك عب وذل
لتخليـــص  العالقـــة  ذات  الحكوميـــة 
إلـــى  إضافـــة  المطلوبـــة،  اإلجـــراءات 
تقديـــم الدعـــم أثنـــاء مراحـــل العمـــل بـــدءًا 
مـــن التأســـيس وصـــواًل لبـــدء ممارســـة 
ـــة  ـــق بيئ ـــل تحقي ـــن أج ـــك م ـــال، وذل األعم
العاليـــة  بالكفـــاءة  تتميـــز  اســـتثمارية 

األعمـــال. لممارســـة  وبســـهولة 

األهداف
ـ إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة اإلنفاق 

ـ المساهمة في االستقرار المالي .

ـ إيجـــاد االســـتدامة الماليـــة بمـــا يحقـــق التـــوازن المالـــي بيـــن 
اإليـــرادات والمصروفـــات .

الجدول الزمني : 
مدته 3 أعوام 

خطة العمل 
ـ تنفيذ الخطط واألهداف بشكل تدريجي

المرحلـــة  مـــع  للتكيـــف  الـــالزم  الوقـــت  األنديـــة  منـــح  ـ 
الجديـــدة

ـ البـــدء  بدراســـة وتحليـــل القوائـــم الماليـــة لألنديـــة الصـــادرة 
فـــي 30 يونيـــو الماضـــي

واســـتخراج المؤشـــرات الماليـــة التـــي تتركـــز علـــى تحديـــد 
نســـبة عجـــز مســـموح بـــه ال يتـــم تجاوزهـــا

 بحيث تنخفض هذه النسبة تدريجًيا بشكل سنوي.

ـ يتـــم التحديدالحًقـــا بعـــد دراســـة وتحليـــل القوائـــم الماليـــة 
لألنديـــة وتحديـــد نســـبة الرواتـــب 

والمصاريـــف المتعلقـــة بنشـــاط كـــرة القـــدم ، بحيـــث ال 
تتجـــاوز نســـبة معينـــة مـــن إيـــرادات النـــادي، 

علـــى أن يتـــم تحديدهـــا الحًقـــا بعـــد دراســـة وتحليـــل 
لألنديـــة. الماليـــة  القوائـــم 

أعضاء اللجنة
ـ رئيس اللجنة المالية

ـ رئيس لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين 

الســـعودي لكـــرة  القانونيـــة فـــي االتحـــاد  ـ مديـــر اإلدارة 
القـــدم .

ـ ممثلون عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين

ــاءة الماليـــة واســـتراتيجية دعـــم  ـ ممثلـــون مـــن لجنـــة الكفـ
األنديـــة بـــوزارة الرياضـــة .

ـ مراجًعا مالًيا خارجًيا.

 بدء وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع

إقرار اللعب المالي النظيف 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  اعتمـــد 
عمـــل  بـــدء  القـــدم  لكـــرة  الســـعودي 
اللعـــب  لقانـــون  التأسيســـية  اللجنـــة 
مـــع  تزامًنـــا  وذلـــك  العـــادل،  المالـــي 
الرياضيـــة  لألنديـــة  الماليـــة  الســـنة 
ويأتـــي  الماليـــة.  القوائـــم  وإصـــدار 
ــدت  ــد أن عقـ ــة بعـ ــل اللجنـ ــالق عمـ انطـ

عـــدًدا مـــن االجتماعـــات وورش العمـــل 
بهـــدف وضـــع آليـــة العمـــل واللوائـــح 

للمشـــروع. الزمنـــي  والخـــط 

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  وكان 
الســـعودي أقـــر فـــي اجتماعـــه بتاريـــخ 28 
نوفمبـــر 2021 إنشـــاء اللجنـــة التأسيســـية 

لقانـــون اللعـــب المالـــي العـــادل.

اللجنـــة  تعقـــد  أن  المقـــرر  ومـــن 
اجتماعـــات مـــع األنديـــة خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة بهـــدف شـــرح المشـــروع بشـــكل 

تفصيلـــي.
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ــَة  ــادي األهلـــي كأَس بطولـ ــَق نـ ـ حقَّ
للفئـــة  المـــاء  لكـــرة  العـــام  الـــدوري 
منافســـاتها  أقيمـــت  التـــي  العمومـــي 
بجـــدة  الرياضـــة  وزارة  مســـبح  علـــى 
ــالل  ــام خـ ــة أيـ ــدار ثالثـ ــى مـ ــدت علـ وامتـ
المـــدة مـــن 29-31 مايـــو تحـــت تنظيـــم 

للســـباحة. الســـعودي  االتحـــاد 

حيـــث حـــلَّ نـــادي األهلـــي فـــي المركـــز 
وجـــاء  ثانيـــاً،  القادســـية  ونـــادي  األول 

االتحـــاد ثالثـــًا.

القادســـية  نـــادي  العـــُب  وحصـــَل 
ـــزة أفضـــل العـــب  ـــى جائ مهـــدي الجـــزار عل

ـــادي  ـــارُس ن ـــَل ح ـــا حص ـــة كم ـــي البطول ف
األهلـــي حســـين الجيزانـــي علـــى جائـــزة 

ــارس. ــل حـ أفضـ

شـــارَك فـــي البطولـــة ســـتُة أنديـــة 
والقادســـية  واالتحـــاد  هي:األهلـــي 
،وقـــاد  وعـــكاظ  والوحـــدة  والصفـــا 

حكمـــًا.  12 البطولـــة 

كمـــا حقـــق نـــادي االتحـــاد بطولـــة 
كأس وزارة الرياضـــة لكـــرة المـــاء للفئـــة 
العمومـــي، التـــي أقيمـــت بمجمـــع األميـــر 

فيصـــل بـــن فهـــد األولمبـــي بالريـــاض.

ثانيـــاً،  األهلـــي  النـــادي  وجـــاء 
ـــاً، والوحـــدة فـــي المركـــز  والقادســـية ثالث
الرابـــع، فيمـــا حـــل نـــادي وج بالمركـــز 

الخامـــس.

ــادل  ــاد عـ ــادي االتحـ ــب نـ ــل العـ وحصـ
المالكـــي علـــى جائـــزة أفضـــل العـــب فـــي 
البطولـــة، وحصـــل زميلـــه فـــي الفريـــق 
أفضـــل  جائـــزة  علـــى  برنـــاوي  ياســـر 
ــا  ــة 75 العبـ ــي البطولـ ــارك فـ ــارس. شـ حـ
االتحـــاد،  هـــي:  أنديـــة  خمســـة  مـــن 
والقادســـية،  األهلـــي،  وج،  الوحـــدة، 

حكمـــًا.  14 وقادهـــا 

ـــيارات  ـــل للس ـــف جمي ـــت عبداللطي أقام
ـــاًل خاصـــاً بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية  حف
دعمهـــا  لبـــدء  والعشـــرين  الخامســـة 

ــيارات. ــة السـ لرياضـ

وجـــرى تنظيـــم الحفـــل علـــى حلبـــة 
الســـادس  يـــوم  جـــدة  كورنيـــش 
برعايـــة   2022 مايـــو  مـــن  والعشـــرين 
األميـــر خالـــد  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الفيصـــل،  العبـــداهلل  ســـلطان  بـــن 
عبداللطيـــف  مـــن  مشـــتركة  وبجهـــود 
جميـــل للســـيارات واالتحـــاد الســـعودي 
ــال  ــة لالحتفـ ــات الناريـ ــيارات والدراجـ للسـ
ــل باإلنجـــازات فـــي  بتاريـــخ طويـــل حافـ
هـــذه الرياضـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية.

بهـــذه  تعليقـــه  معـــرض  وفـــي 
المناســـبة، قـــال صاحـــب الســـمو الملكـــي 
العبـــداهلل  ســـلطان  بـــن  خالـــد  األميـــر 
ــاد  ــس إدارة االتحـ ــس مجلـ ــل، رئيـ الفيصـ

الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناريـــة: 
ــن  ــي مـ ــم الثانـ ــم الموسـ ــب بتنظيـ »نرحـ
والـــذي  الســـعودية  تويوتـــا  بطولـــة 
الســـابقة  للنجاحـــات  اســـتمرارًا  يأتـــي 
ويبشـــر بمزيـــد مـــن النجاحـــات فـــي هـــذه 
يخلـــق  ممـــا  المملكـــة،  فـــي  الرياضـــة 
إرًثـــا مـــن النجـــاح والتميـــز فـــي كافـــة 
المجـــاالت، ليصـــب فـــي ســـبيل تحقيـــق 
الحيـــاة  جـــودة  برنامـــج  مســـتهدفات 
ــع لرؤيـــة 2030، كمـــا نعمـــل علـــى  التابـ
لمواصلـــة  الشـــابة  المواهـــب  صقـــل 

النجـــاح فـــي هـــذه الرياضـــة«.

وعبداللطيـــف جميـــل للســـيارات هـــي 
الثانـــي  للموســـم  الرئيســـي  الشـــريك 
ــي  ــا التـ ــعودية تويوتـ ــة السـ ــن بطولـ مـ
ــيارات  ــعودي للسـ ــاد السـ ــا االتحـ ينظمهـ
ـــر  ـــة، بعـــد النجـــاح الكبي والدراجـــات الناري
الـــذي حظـــي بـــه الموســـم األول بيـــن 
المحلييـــن  والســـائقين  المتســـابقين 

الســـيارات.  بســـباقات  الشـــغوفين 
وتلعـــب البطولـــة دورًا مهمـــًا فـــي تطويـــر 
المشـــهد الرياضـــي فـــي المملكـــة الـــذي 
 ،2030 لرؤيـــة  أساســـية  ركيـــزة  ُيعـــد 
ـــابقات  ـــت مس ـــة س ـــت البطول ـــدرج تح وتن

مختلفـــة، هـــي:

• بطولة السعودية تويوتا للراليات 
الصحراوية

• بطولة السعودية تويوتا للدرفت

• بطولة السعودية تويوتا للتايم اتاك

• بطولة السعودية تويوتا لالتوكروس

• بطولة تويوتا السعودية للدراج

• بطولة السعودية تويوتا للهيل كاليم

ثانوية أبي أيوب األنصاري بطال لكأس بيرين1000 معلمة يف الدورة التمهيدية لكرة الطـائرة
لكـــرة  الســـعودي  االتحـــاد  نظـــم 
االتحـــاد  مـــع  وبالتعـــاون  الطائـــرة 
دورة  المدرســـية  للرياضـــة  الســـعودي 
للمعلمـــات  التمهيديـــة  الطائـــرة  كـــرة 
»ســـيدات« والتـــي أقيمـــت »عـــن بعــــد« عبـــر 
تطبيـــق زووم ضمـــن برامـــج مشـــروع وزارة 
ـــمه  ـــي موس ـــدارس« ف ـــة »دوري الم الرياض
ــام 2022م، وهدفـــت  الـــدورة  ــالث للعـ الثــ
للمعلمـــات  اللعبـــة  أساســـيات  لشـــرح 
وطريقـــة  قوانينهـــا  علـــى  والتعـــرف 
لعبهـــا ومـــن ثـــم يتـــم صقـــل المعلمـــات 

ـــى كافـــة المدرســـات  إلعطـــاء محاضـــرات عل
والمعلمـــات علـــى كافـــة مناطـــق المملكـــة. 

ــي  ــة التـ ــدورة التمهيديـ ــهدت الـ وشـ
ــد  ــور الحـ ــام حضــ ــة أيـ ــدة ثالثـ ــتمر لمـ تسـ
 1000 وهـــو  »زووم«  لبرنامـــج  األقصـــى 
المحاضـــر  خاللهـــا  مـــن  قـــدم  معلمـــه، 
ـــتاذ  ـــالمة » أس ـــد س ـــور محم ـــتاذ الدكت األس
ـــة  ـــة بجامع ـــة التربي ـــرة بكلي ـــرة الطائ الك
ـــد مـــن المحـــاور الخاصـــة  أم القـــرى« العدي
ـــى  ـــرة، عل ـــة كـــرة الطائ ـــل لعب بـــكل تفاصي

ان يتـــم تقديـــم الـــدورات حضوريـــًا فـــي 
مختلـــف مناطـــق المملكـــة بعـــد ختـــام 

الـــدورة الحــــالية. 

هـــي  التمهيديـــة  الـــدورة  وتعـــد 
األولـــى للمعلمـــات علـــى مســـتوى لعبـــة 
األلعـــاب  إضافـــة  بعـــد  الطائـــرة،  كـــرة 
المختلفـــة لمشـــروع دوري المـــدارس الـــذي 
دشـــن موســـمه الثالـــث فـــي شـــهر مـــارس 
الماضـــي 2022م والـــذي شـــهد التوســـع 

فـــي األلعـــاب الرياضيـــة المســـتهدفة، 

التعليـــم بمنطقـــة  تـــوج مديـــر عـــام 
القصيـــم محمـــد بـــن ســـليمان الفريـــح فريـــق 
ثانويـــة أبـــي أيـــوب األنصـــاري بمدينـــة بريـــدة 
ـــد  ـــدم بع ـــرة الق ـــن لك ـــة بيري ـــكأس بطول ب
تغلبـــه علـــى فريـــق ثانويـــة الخبـــراء بأربعـــة 
أهـــداف مقابـــل هـــدف وذلـــك فـــي نهائـــي 
البطولـــة الـــذي احتضنـــه ملعـــب التعليـــم 
ببريـــدة بحضـــور مديـــر فـــرع وزارة الرياضـــة 
ـــادي  ـــس ن ـــق ورئي ـــق الهدل ـــة هدل بالمنطق
و  الرشـــودي  ســـعود  الدكتـــور  التعـــاون 
ـــز  ـــد عبدالعزي ـــادي الرائ ـــذي لن ـــر التنفي المدي

الرشـــود والمديـــر التنفيـــذي لشـــركة ميـــاه 
ــر المشـــروع  بيريـــن أحمـــد الظاهـــري ومديـ
الرياضـــي بالشـــركة عبـــد اهلل العرفـــج وعـــدد 
والرياضيـــة.  التعليميـــة  القيـــادات  مـــن 
وشـــهد حفـــل النهائـــي إقامـــة أوبريـــت 
ــن أداء  ــز ( مـ ــة العـ ــي يارايـ ــوان ) رفرفـ بعنـ
ـــم، كمـــا شـــهد تكريـــم  ـــم القصي طـــالب تعلي
خـــاص لشـــركة بيريـــن. وتعـــد البطولـــة 
الرياضيـــة  الشـــراكات  واحـــدة مـــن أهـــم 
النوعيـــة التـــي أقيمـــت بإشـــراف مباشـــر مـــن 
إدارة التعليـــم بالمنطقـــة ممثلـــة بالنشـــاط 

المعاييـــر  وفـــق  “الرياضـــي”  الطالبـــي 
ــي  ــيمها فـ ــم تقسـ ــث تـ ــة حيـ ــة للعبـ الفنيـ
أدوارهـــا األوليـــة إلـــى ) 12 ( مجموعـــة تمثـــل 
مكاتـــب التعليـــم فـــي المنطقـــة وبمشـــاركة 
) 96 ( فريقـــا شـــارك خاللهـــا أكثـــر مـــن 2000 
طالـــب وأدار مبارياتهـــا ) 30 ( حكمـــا حيـــث 
أســـفرت هـــذه المباريـــات التـــي أحتضنهـــا ) 
15 ( ملعبـــا مجهـــزا عـــن تأهـــل ) 16 ( فريقـــا 
ـــي  ـــل فريق ـــهدت تأه ـــة وش ـــألدوار النهائي ل
ثانويـــة الخبـــراء وفريـــق ثانويـــة أبـــي أيـــوب 

ــة. ــاراة النهائيـ ــاري للمبـ األنصـ

االحتفال بربع قرن من الشراكة المثمرةاألهلي واالتحاد يتقاسمان ألقاب الماء
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اخُتتمـــت المرحلـــة الثالثـــة واألخيـــرة 
ـــة التدريبيـــة اآلســـيوية  مـــن دورة الرخص
A وB  بمشـــاركة 26 مدربًـــا، ســـبق لهـــم 
ـــل المنتخـــب الســـعودي األول لكـــرة  تمثي
القـــدم، تحـــت إشـــراف قســـم التعليـــم 
ـــة فـــي االتحـــاد الســـعودي  ـــة الفني باللجن

لكـــرة القـــدم.

وحاضـــر فـــي الـــدورة جـــون بيكـــوك، 

إنجلتـــرا  لمنتخبـــات  الســـابق  المـــدرب 
ـــة  ـــى بطول ـــل عل ـــنية والحاص ـــات الس للفئ
ـــا فـــي 2010 و2014،  ـــا تحـــت 17 عاًم أوروب
ـــاد  ـــم االتح ـــر تعلي ـــن، مدي ـــل أورايجي وناي
اإليرلنـــدي، إضافـــًة إلـــى محاضـــري االتحـــاد 
الســـعودي المعتمديـــن لـــدى االتحـــاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم، تقدَّمهـــم خالـــد 
ــواد، مشـــبب  ــد الجـ ــد عبـ القرونـــي، محمـ

زيـــاد، خالـــد الفرحـــان، وبنـــدر األحمـــدي.

وجـــرت المرحلـــة األولـــى مـــن الـــدورة 
خـــالل الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 15 ديســـمبر 
ـــة  ـــة الثاني مـــت المرحل ـــا ُنظِّ الماضـــي، فيم
أبريـــل   14 إلـــى   5 مـــن  الفتـــرة  خـــالل 

الماضـــي.

االتفاق  
بطال لقدم 

الصاالت
إدارة  مجلـــس  عضـــو  تـــوج 
ــدم  ــرة القـ ــعودي لكـ ــاد السـ االتحـ
االتفـــاق  فريـــق  النصـــر  نزيـــه 
لكـــرة  الممتـــاز  الـــدوري  بـــكأس 

2022-2021 الصـــاالت  قـــدم 

وحقـــق االتفـــاق اللقـــب بعـــد 
القادســـية  نظيـــره  علـــى  الفـــوز 
بنتيجـــة 5-2 فـــي المبـــاراة التـــي 
جـــرت بينهمـــا علـــى صالـــة مدينـــة 
ـــف. ـــة بالقطي ـــر نايـــف الرياضي األمي

مـــن  كٌل  لالتفـــاق  وســـجل 
ـــداهلل  ـــي وأســـامة باعب ناصـــر الحارث
العبيـــد  ومشـــاري  )هدفيـــن( 
ومحمـــد الخمـــاس، فيمـــا ســـجل 
العتيبـــي  اإللـــه  عبـــد  للقادســـية 

الحليـــم. عبـــد  وخالـــد 

 الرياض بطال لصاالت األولىإلغاء شرط التحصين
أعلنـــت الـــوزارة فـــي بيـــان رســـمي إلغـــاء بعـــض الشـــروط، فـــي 

بروتوكـــول دخـــول الجماهيـــر للمالعـــب  والمنشـــآت الرياضيـــة.

ــن  ــق مـ ــن« والتحقـ ــرط »التحصيـ ــة، شـ ــت وزارة الرياضـ وألغـ
ــل  ــم العمـ ــذي تـ ــا«، والـ ــق »توكلنـ ــي تطبيـ ــة، فـ ــة الصحيـ الحالـ
ــع  ــي مطلـ ــتجد، فـ ــا« المسـ ــروس »كورونـ ــار فيـ ــذ انتشـ ــه، منـ بـ

عـــام 2020.

وشـــددت علـــى أنـــه ال ُيلـــزم ارتـــداء »الكمامـــة«، فـــي األماكـــن 
األماكـــن  فـــي  فقـــط،  بارتدائهـــا  توصيـــة  مـــع  المفتوحـــة، 

المغلقـــة.

ــر  ــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم نعيـــم البكـ  تـــوج عضـــو مجلـــس إدارة االتحـ
فريـــق الريـــاض بـــكأس دوري الدرجـــة األولـــى لكـــرة القـــدم الصـــاالت للموســـم 

.2022-2021 الرياضـــي 

وحســـم الريـــاض اللقـــب بعـــد فـــوزه علـــى نظيـــره الســـر بنتيجـــة 8-2 فـــي 
ـــاض. ـــة الري ـــة بمدين ـــاالت الرياضي ـــا  بالص ـــرت بينهم ـــي ج ـــة الت ـــاراة النهائي المب

ـــر،  ـــاض، هج ـــي )الري ـــف النهائ ـــى نص ـــة إل ـــة المتأهل ـــة األربع ـــر أن األندي يذك
ـــن  ـــد المركزي ـــي تحدي ـــن فـــي مبارات ـــن الفائزي ـــة للناديي األمجـــاد والســـر( باإلضاف
الخامـــس والســـادس )النصـــر والســـروات( صعـــدت رســـمياً إلـــى الـــدوري الممتـــاز 

لكـــرة قـــدم الصـــاالت للموســـم الرياضـــي 2023-2022.

  Bو A 26 مدربًا  يف دورة الرخصة اآلسيوية
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  الخليج والعدالة يف ضيافة نائب أمير الشرقية

شهادة 
PRO تتصدر 

االشتراطات  
الجديدة

 اســـتقبل صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر أحمـــد بـــن فهـــد 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
نائـــب أميـــر المنطقـــة الشـــرقية 
مجلـــس  رئيـــس  بمكتبـــه   ,
إدارة نـــادي الخليـــج المهنـــدس 
عـــالء صالـــح الهمـــل ، ورئيـــس 
مجلـــس إدارة نـــادي العدالـــة 
عبدالعزيـــز  المهنـــدس 
والعبـــي  وأعضـــاء  المضحـــي 

النادييـــن بمناســـبة صعودهمـــا 
بـــن  محمـــد  األميـــر  لـــدوري 

. للمحترفيـــن  ســـلمان 

التهنئـــة  ســـموه  وقـــدم 
هـــذا  علـــى  النادييـــن  إلدارة 
إنجـــازًا  يعـــد  الـــذي  اإلنجـــاز 
الشـــرقية  المنطقـــة  ألنديـــة 
رياضـــة  تطـــور  علـــى  ويـــدل 
ـــي  ـــل المؤسس ـــة والعم المنطق

ـــذي تقـــوم بـــه مجالـــس إدارات هـــذه  ال
األنديـــة لتحقيـــق األهـــداف والمنافســـة 
المحليـــة والعربيـــة  البطـــوالت  علـــى 

. والدوليـــة 

ـــن  ـــاز ممك ـــق اإلنج ـــال »إن تحقي وق
لكـــن األهـــم المحافظـــة عليـــه فيجـــب 
لتحقيـــق  واالجتهـــاد  والجـــد  العمـــل 
األميـــر  دوري  فـــي  متقدمـــة  مراكـــز 
ــع  ــة مـ ــلمان والمنافسـ ــن سـ ــد بـ محمـ
األنديـــة العريقـــة لتحقيـــق هـــذا اللقـــب 

الغالـــي«.

حســـمت أنديـــة الخليـــج والعدالـــة والوحـــدة صعودهـــا 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الســـعودي  المحترفيـــن  لـــدوري 

المقبـــل.

فمـــن جانبـــه نجـــح فريـــق الخليـــج فـــي الحفـــاظ علـــى 
الصـــدارة برصيـــد 66 نقطـــة إثـــر تعادلـــه الســـلبي خـــارج 
ملعبـــه أمـــام نجـــران فـــي المرحلـــة 38 واألخيـــرة ، ليصعـــد 
رفقـــة العدالـــة وصيـــف المســـابقة بــــ66 نقطـــة، والوحـــدة 

ــة. ــد 65 نقطـ ــث برصيـ ــز الثالـ ــب المركـ صاحـ

ــدوري  ــريعة لـ ــودة سـ ــق عـ ــي تحقيـ ــدة فـ ــح الوحـ ونجـ
النخبـــة بعـــد موســـم واحـــد قضـــاه فـــي دوري الدرجـــة 
ـــار بعـــد  ـــن الكب ـــه بي ـــة مكانت ـــا اســـتعاد العدال ـــى، فيم األول
موســـمين فـــي المســـتوى الثانـــي، بينمـــا كان آخـــر ظهـــور 

للخليـــج فـــي دوري األضـــواء فـــي موســـم 2017-2016.

ـــر االتحـــاد الســـعودي لكـــرة  أق
اشـــتراطات  تطبيـــق  القـــدم، 
ـــة  جديـــدة خاصـــة باألجهـــزة الفني
درجاتهـــا  كافـــة  فـــي  لألنديـــة 
أبرزهـــا الحصـــول علـــى شـــهادة 
ـــو«،  ـــة دوري »يل ـــع أندي PRO لجمي
بـــدًءا مـــن موســـم 2023 ـ2024.

التعديالت الجديدة 

ـــم  ـــي الموس ـــة ف ـــن األندي ـــن بي ـــارة للمدربي ـــع اإلع ـ من
الرياضـــي الواحـــد.

ـ يســـمح للمـــدرب بالتعاقـــد مـــع نـــاد آخـــر فـــي مســـابقة 
مختلفـــة ولمـــرة واحـــدة فقـــط .

ـ إلـــزام المـــدرب الســـعودي الملغـــي عقـــده بعـــدم 
التعاقـــد مـــع نـــاد آخـــر فـــي المســـابقة ذاتهـــا.

ـ يمنـــع المـــدرب األجنبـــي الملغـــي عقـــده مـــن التعاقـــد 
مـــع أي نـــاٍد آخـــر إلـــى أن ينتهـــي الموســـم الرياضـــي 

ـــاًل. كام

ـ أن يكـــون المـــدرب حاصـــاًل علـــى شـــهادة PRO فـــي 
حـــال تعاقـــدت معـــه األنديـــة لتدريـــب الفئـــات الســـنية 
»براعـــم – ناشـــئين – شـــباب«، أو حـــال عملـــه فـــي 

األكاديميـــات واألنديـــة الخاصـــة .

ـ  أن يكـــون كال مـــن مـــدرب اللياقـــة ومـــدرب الحـــراس 
حاصليـــن علـــى شـــهادة تخصصيـــة 

ــي  ــهادة C .فـ ــى شـ ــاًل علـ ــاعده حاصـ ــون مسـ ـ أن يكـ
تدريـــب اللياقـــة البدنيـــة وتدريـــب حـــراس المرمـــى .

ـ  الـــزام  محلـــل الفيديـــو الـــذي يرغـــب فـــي العمـــل 
بالفئـــات الســـنية الحصـــول علـــى شـــهادة تخصصيـــة 

فـــي التحليـــل الفنـــي.

ـ  أنديـــة الدرجـــة الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة واألنديـــة 
الخاصـــة، يجـــب أن يكـــون مـــدرب الفريـــق األول  فيهـــا 

.B ومســـاعده علـــى ،A حاصـــاًل علـــى شـــهادة

عودة  الخليج والعدالة والوحدة  
لصراع الكبار 
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Cricket
الكريكيـــت رياضـــة جماعيـــة يشـــارك 
فيهـــا فريقـــان مكـــون كل منهمـــا مـــن 
أحـــد عشـــر العًبـــا، تضـــرب فيهـــا كـــرة 
بحجـــم قبضـــة اليـــد مـــن قبـــل العـــب 
يدعـــى رامـــي الكـــرة، أمـــا الالعـــب الخصـــم 

فيدعـــى رجـــل المضـــرب، ويحـــاول صـــد 
ـــف شـــبيه  الكـــرة باســـتخدام مضـــرب نحي
أساًســـا  االنتبـــاه  ويتركـــز  بالمجـــذاف، 
األهـــداف  تشـــكالن  عالمتيـــن  حـــول 
وهمـــا   ،)Wicket( ويكيـــت  تدعيـــان 

متصلـــة  عصـــي  ثـــالث  مـــن  مجموعـــة 
رامـــي  ويحـــاول   ،)Stumps( تســـمى 
الكـــرة إصابتهـــا لكـــي يوقـــع قطعتيـــن 
مثبتتيـــن  منهمـــا  اثنتيـــن  خشـــبيتين 

علـــى الجـــذوع.

** الكريكيـــت إحـــدى أعـــرق الرياضـــات 
اللعبـــة  تصبـــح  أن  قبـــل  اإلنكليزيـــة. 

ــيا.  ــرق أسـ ــي شـ ــى فـ ــعبية األولـ الشـ

** فـــي عـــام 1624 ســـقط أول ضحايـــا 
الالعـــب  تلقـــى  عندمـــا  اللعبـــة،  تلـــك 
رأســـه  علـــى  ضربـــة  فينيـــل  جاســـبر 
ــاراة  ــالل مبـ ــال خـ ــي الحـ ــاًل فـ ــه قتيـ أردتـ

سوســـكس.  بقريـــة  للكريكيـــت 

جـــذور  حـــول  اآلراء  تتضـــارب   **
كلمـــة »كريكيـــت« ومعناهـــا، فهنـــاك 
مـــن يـــرى أنهـــا ذات جـــذور هولنديـــة، 
ـــرى أنهـــا  ـــاك مـــن ي ـــي العصـــا، وهن وتعن
ذات جـــذور فرنســـية وتعنـــي مطرقـــة، 
جـــذور  ذات  أنهـــا  يـــرى  مـــن  وهنـــاك 

ساكســـونية.

الملعب
لعـــب  ســـاحات  أبعـــاد  تتفـــاوت  ـ 
أن  إال  آلخـــر،  مـــكان  مـــن  الكريكيـــت 
ــرض  ــي 137م للعـ ــائعة هـ ــاد الشـ األبعـ
و150م للطـــول. وتبلـــغ المســـافة بيـــن 
المرمييـــن 22 يـــاردة )20,12م( فـــي وســـط 
متوازييـــن  يكونـــان  حيـــث  الســـاحة، 

ومتقابليـــن.

تســـع  مرمـــى  كل  عـــرض  يبلـــغ  ـ  
ــافة  ــمى المسـ ــم( وتسـ ــات )22,9سـ بوصـ

الرمـــي.  بمســـافة  بينهمـــا 

ـ تكـــون الجـــذوع قريبـــة بعضهـــا 
ـــن  ـــرة م ـــن الك ـــى التتمك ـــض حت ـــن بع م

ــا.  ــن منهـ ــن أي اثنيـ ــرور بيـ المـ

ـ ارتفـــاع الجـــذوع يبلـــغ 28 بوصـــة 
عصـــا  كل  طـــول  يبلـــغ  )71,1ســـم( 
فـــي  العصـــوان  وتســـتقر  )11,1ســـم(. 
أخاديـــد علـــى قمـــة الجـــذوع وال ترتفعـــان 

أكثـــر مـــن )13مـــم( فـــوق الجـــذوع.

ــغ  ــذي يبلـ ــوط الـ ــد الخطـ ــرق أحـ يختـ
المرمييـــن،  جـــذوع  )2,46م(  طولـــه 
علـــى أن يكـــون الجـــذع األوســـط فـــي 

 . منتصفـــه

ــافة )1,22م(  ــر مسـ ــط آخـ ــدد خـ ـ يحـ
لألمـــام، حيـــث يمتـــد لمســـافة )1,83م( 
علـــى أي مـــن جانبـــي منتصـــف المرمـــى، 
الطـــول.  محـــدد  غيـــر  يعـــد  أنـــه  غيـــر 
ومـــن نهايتـــي الخـــط المـــار بالمرمـــى 
ــى  ــر، وإلـ ــط اآلخـ ــى الخـ ــان إلـ ــد خطـ يمتـ
الخلـــف لمســـافة )1,22م( خلـــف الخـــط 
المـــار بالمرمـــى. ويجـــب علـــى الالعـــب 
تمريـــر الكـــرة وجـــزء مـــن قدمـــه األماميـــة 
خلـــف الخـــط األمامـــي للمرمـــى، بينمـــا 
ـــن  ـــدم بي ـــن الق ـــي م ـــزء الخلف ـــون الج يك

الخطيـــن.

األدوات
ـ  ال تحـــدد قواعـــد اللعبـــة نوعيـــة 
الكـــرة.  منهـــا  المصنوعـــة  المـــادة 
ــة  ــك المصنوعـ ــي تلـ ــدة هـ ــرة الجيـ والكـ

بالجلـــد. المغلـــف  الفليـــن  مـــن 

ــاوز )96,5    ـ طـــول المضـــرب ال يتجـ
ســـم وعرضـــه 10,8 ســـم( ويصنـــع مـــن 
المضـــرب  قبضـــة  وتكـــون  الخشـــب. 
الخـــاص  الجـــزء  ويكـــون  مســـتديرة، 

مســـطًح. بالضـــرب 

أو  قبعـــات  الالعبـــون  يرتـــدي  ـ 
ـــق  ـــد العن ـــا مفتوحـــة عن خـــوذات وقمصاًن
أو  مســـّطحة  إمـــا  وأحذيـــة  وســـراويل 

مدّببـــة مـــن أســـفل. 

 ـ يرتـــدي الضاربـــون وحـــراس المرمـــى 
ويمكـــن  وقفـــازات.  لألرجـــل  واقيـــات 
المرمـــى  قـــرب  الموجوديـــن  لالعبيـــن 

ارتـــداء مثـــل هـــذه المالبـــس.

اللعبة
تتكـــون المبـــاراة مـــن جولـــة أو جولتيـــن 
لـــكل فريـــق. وفـــي مباريـــات الكريكيـــت 
للدرجـــة األولـــى تكـــون كل المباريـــات ذات 

جولتيـــن، إال أن مباريـــات الكريكيـــت التـــي 
ــا لـــكل فريـــق جولـــة واحـــدة،  يكـــون فيهـ
تتكـــون مـــن عـــدد محـــدد مـــن الرميـــات 

وتقـــام فـــي يـــوم واحـــد. 

الحكام
اللعـــب  ســـير  بمراقبـــة  الحـــكام  يقـــوم 
ـــا للقواعـــد، كمـــا يقومـــون بحـــل الخالفـــات.  طبًق

ـ يقـــف أحـــد الحـــكام خلـــف مرمـــى 
ــد  ــع قـ ــا إذا كان المدافـ ــرر مـ ــاع ليقـ الدفـ
أمســـك أو خالـــف قاعـــدة وضـــع القـــدم 
ـــروج  ـــة الخ ـــك لمراقب ـــى، وكذل ـــل المرم قب

ــع.  ــب المدافـ ــة ملعـ ــن نهايـ عـ

ـــب الخـــط  ـــى جان ـ يقـــف حكـــم آخـــر إل
المقابـــل للمرمـــى ليحكـــم علـــى لمـــس 

الجـــذوع والخـــروج عـــن النهايـــة.

ـ الحكـــم الـــذي يقـــف عنـــد نهايـــة 
ملعـــب المدافـــع فهـــو الـــذي يقـــرر فيمـــا 
لـــو كانـــت الكـــرة فـــي الملعـــب أم ال. 
وتكـــون الكـــرة فـــي الملعـــب فـــي الوقـــت 
ـــى الخـــط  ـــدأ المدافـــع بالجـــري إل ـــذي يب ال

ــى.  ــل للمرمـ المقابـ الكريكت ...
Cricketمن مهد اإلنجليز  .. إلى حضن اآلسيويين 
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The two boxers hold a press conference in Jeddah, in the 
presence of Al-Qadi and Al-Dalak:

Joshua challenges Usyk in 
(Rage on The Red Sea) fight

Hearn: Glad I’m here

The global fight is a milestone

The ministry of Sports an-
nounced that the Kingdom will 
host a rematch fight on the title of 
the World Heavyweight Champi-
onship in boxing dubbed “Rage 
on The Red Sea”, between 
Ukrainian “Alexander Usyk” and 
British “Anthony Joshua”, in Jed-
dah on August 20th.

Jeddah witnessed the press 
conference for the fight, in the 
presence of His Excellency the 
Deputy Minister of Sports, Badr 
bin Abdul Rahman Al-Qadi, the 
Assistant Minister of Sports, 
Abdul-Ilah bin Saad Al-Dalak, 
and a number of ministry under-
secretaries.

During the press conference, 
the two boxers expressed their 
enthusiasm for the historic fight, 
which is the second after their 
fight at Tottenham Hotspur 
Stadium in London in Septem-
ber 2021, which ended with 
Ukrainian Usyk winning the title.

Prince Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal, Minister of Sports and 
president of the Saudi Olympic 
and Paralympic Committee, said: 
“We are proud in Saudi Arabia to 
host a global and unique event in 
the game of boxing, which con-
firms the unprecedented amount 
of interest we receive from our 
wise leadership, and the direct 
support of Crown Prince Mo-
hammed bin Salman, may Allah 
protect him, who stands behind 
all these global hostings and 

events, which Saudi Arabia has 
become a headquarters for”.

He added: “The global fight is 
a milestone in the list of historical 
sporting events hosted by our 
dear country, and we will contin-
ue, Allah willing, to achieve the 
goals of the Saudi Vision 2030, 
and to contribute to attracting 
unique international sporting 
events, for the enjoyment of the 
people of Saudi Arabia, the youth 
of the country, and sports fans 
around the world”.

Eddie Hearn, Chairman of the Board of 
Directors of the Marketing Company (Match-
room), expressed his happiness to return to 
the Kingdom again, and said: “ It feels fantas-
tic to be back here after the historic Diriyah 
Battle in 2019, as returning to the Kingdom 
again, especially after the pause caused by the 
pandemic, is a happy occasion for us. In light of 
the ambition that Saudi Arabia has with regard 
to boxing, as we want to present a fight at the 
highest level, and also be a source of inspiration 
for Saudi youth, to follow a healthy lifestyle and 
develop their love and practice of boxing”.

Usyk: My speech will be in the ring

Ukrainian boxer Usyk said in the press confer-
ence: “I am very happy to be here in Saudi Arabia. 
We are here to represent our country. I am also 
glad of the sports development in Saudi Arabia, 
and happy with warm welcome my team and I got. I 
have never made any loud or bright speeches, but I 
assure you that I let my boxing speaks for me. I am 
proud to represent my country Ukraine at this global 
event, and looking forward to seeing all boxing lov-
ers on Aug 20th to attend a historical fight”.

Joshua: I am optimistic 
about the Kingdom

Briton Anthony Joshua expressed 
his happiness to return to the 
Kingdom, saying: “I am very happy 
to return to the Kingdom, in which I 
regained the title three years ago, 
during the historic Diriyah match, 
and I am striving to regain it again, 
but winning and losing are natu-
ral things in sports in general and 
boxing in particular. It is essential 
to have the right mindset to accept 
loss, learn and try again”.

Al-Harbi: 
Our goal is 
half a mil-
lion boxers

Abdullah Al-Harbi, Pres-
ident of the Saudi Boxing 
Federation, revealed the 
strategy of the Saudi Boxing 
Federation, which aims to 
reach half a million boxing 
practitioners of all kinds, 
whether boxing for fitness, 
boxing programs in schools 
and universities, or competi-
tive boxing.

He said: “We aim to 
develop the boxing system, 
build the human capacity of 
boxing, including coaches, 
judges, arena judges and 
organizers, and encourage 
more than half a million 
young men and women from 
the Kingdom to practice the 
game of boxing, and reach 
about 5,000 registered box-
ers in the competitions of 
this game”.
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- Strongest offense line
- Strongest defense line
- Most clean sheets
- The only team not to lose 
any match
- The only team not to con-
cede any goal
- Champion
- Ayman Yahya is the 
AFCU23 best player
- Nawaf Alaqidi is the best 
goalkeeper.

Stunning 
achievements

The Best Player
Ayman Yahya wins 

the best player award at 
AFCU23

Best Goalkeeper
Nawaf Alaqidi wins the 

best AFCU23 goalkeeper 
award

Al-Faisal congratulates the leadership on the achievement

Al-Misehal extends his congratulations

Prince Abdulaziz bin Turki Al-Fais-
al, Minister of Sports, congratulated 
Custodian of the Two Holy Mosques 
King Salman bin Abdulaziz, and His 
Royal Highness Prince Muhammad 
bin Salman bin Abdulaziz, Crown 
Prince, Deputy Prime Minister and 
Minister of Defense, on the victory 
of our Olympic team in the Asian 
U-23 Cup.

His Highness wrote on his official 
account on Twitter: “I extend my sin-
cere congratulations to the Custo-

dian of the Two Holy Mosques and 
His Highness, the Crown Prince, 
on the occasion of our Olympic 
team’s achievement of winning the 
2022 Asian Cup. I congratulate 
my brother Yasser Al-Misehal and 
the members of the Saudi Football 
Federation. Congratulations to our 
dear country, our heroes, and the 
technical and administrative staff, 
we are all proud of what you 
have achieved”.

Yasser Al-Misehal, President 
of the Saudi Football Federation, 
congratulated the Custodian of 

the Two Holy 
Mosques King 
Salman bin 

Abdulaziz, 
and His 
Royal High-
ness Prince 

Muhammad 
bin Sal-

man bin Abdulaziz, Crown Prince, 
Deputy Prime Minister and Min-
ister of Defense, on the national 
team’s victory.

Al-Misehal tweeted in his 
official account on Twitter: “Our 
Falcons are always at the top, 
thanks to Allah, and then thanks 
to the great interest and generous 
support of our wise leadership. I 
congratulate the Custodian of the 
Two Holy Mosques, His High-
ness, the Crown Prince and His 

Highness the Minister of Sports, 
on the occasion of winning the 
U-23 Asian Cup”.

He added: “I also congratulate 
my brother, the technical director, 
Saad Al-Shehri, and his col-
leagues in the technical, adminis-
trative and medical staff, and our 
falcons, the players, for their work 
and effort that was crowned with 
the Asian Gold, and the congratu-
lations go to the Saudi people, the 
partner of our successes”.
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Green Falcons crowned the AFC U-23 champion with record numbers

Above high clouds

Million riyals for each player
The Ministry of Sports an-

nounced a very huge financial 
reward for all the players of the 
under-23 team, as well as the 
coach, Saad Al-Shehri, after their 
success in winning the cup.

The ministry posted on its Twit-
ter account: “His Highness Prince 
Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports, ordered to 
give a financial reward of one 
million riyals (266,000 dollars) 

for each of the Saudi U-23 team 
players and their national coach 
after winning the 2022 Asian 
Cup”.

Saudi Arabia’s U-23 team won 
the AFC U-23 Cup after defeat-
ing Uzbekistan (2-0) in the final 
match that took place in the 
Uzbek capital Tashkent.

Our team won the first Asian 
title in its history, but it has a 
unique record as the most team 
to reach the final match three 
times, and the first team to win 
the title with a clean sheet, and 
without any defeat.

The (Green Falcons) is consid-
ered to have the strongest line of 
defense in the Asian Champion-
ship in the 2022 edition, as it did 
not concede any goal, and has 
the strongest offense line with 13 
goals.

During the match that was held 
at Mili Stadium in Uzbekistan, 
which hosted the tournament, our 
U-23 team managed to complete 
the dream and crown the Asian 

Cup champion for that age group 
for the first time in its history after 
defeating the hosts.

The two winning goals were 
scored by Ahmed Mazen 
Al-Ghamdi and Firas Al-Braikan 
in the 49th and 74th minutes of 
the match, to win the title aptly 
and deservedly after beating the 
host team.
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Al-Faisal meets Infantino and Ceferin

Sports Minister Prince Abdulaziz 
bin Turki Al-Faisal met today with 
the President of Fédération Inter-
nationale de Football Association 

(FIFA) Mr. Gianni Infantino, in the 
French capital, Paris.

His Highness also met with the 

President of Union of European 
Football Associations (UEFA) Mr. 
Aleksander Ceferin.

On behalf of His Highness Prince Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, His 
Excellency Deputy Minister of Sports Badr bin Abdulrahman Al-Qadi 
headed the Kingdom’s delegation at the meeting of the 45th session of 
the Council of Arab Youth and Sports Ministers, which was held in the 
Egyptian capital, Cairo.

He also participated in the meetings of the 67th session of the Exec-
utive Office of the Council of Arab Youth and Sports Ministers, and the 
42nd session of the Board of Directors of the Arab Fund for Youth and 
Sports Activities.

..And con-
gratulates 
the Elite 
champions

Sports Minister Prince 
Abdulaziz bin Turki Al-Fais-
al congratulated the 
winners of the Elite Schools 
League Championship, 
wishing success to the 
future champions.

The minister continued 
in a tweet on his official ac-
count on Twitter: “All thanks 
to the partners of success 
in the Ministry of Education 
towards building a talented 
generation that serves Sau-
di football, Allah willing”.

Al-Qadi at Cairo meetings
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Issue 721 - Dhul Qa‹dah  1443, June 2022

Joshua challenges Usyk in 
(Rage on The Red Sea) fight

Above 
high 
clouds


