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ـليس هناك قيادة أكثر تحفيزًا مما نرى .. 
ـ وال على أرض الواقع قدرة على ترجمة الرؤى لواقع ملموس أعمق  مما  نتابع  في كل تفاصيلنا الحياتية 

اآلن .
يقول الفالسفة :

 أنت قائد حقيقي إذا كانت أفعالك تلهم اآلخرين للحلم أكثر.
ـ وسمو عراب الرؤية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان يمنحنا في الواقع ما يفوق الحلم تماما .

...
ـ مثل ماليني غيري من أبناء هذا الوطن ـ املحظوظ بقيادته ـ   تابعت سموه وهو يعطر بتشريفه نزال البحر 

األحمر للمالكمة كرياضي شغوف قبل أن يكون مسؤوال من العيار الرفيع.
باالبهار  يشع  دفقا  الرياضيني  كل  تمنح  مطمئنة  وإطاللة   .. أنيقا  حضورا  كان   األوقات  كل  في  وكما   ـ 

ـ ظل سموه وكدأبه يمنح الضوء األخضر لكل مامن شأنه أن يمضي بأحالمنا الرياضية نحو األمام.
ـ فسموه يعرف قبل غيره مضامني الرياضة ورسالتها ، ودورها في رفد االقتصاد وفقا لرؤية 2030 بمداخيل 

تصب في خانة أن تصبح  من املوارد غير النفطية لهذا البلد العظيم .
إلى  وتحويلها  الضخمة  العاملية  الفعاليات  بإستضافة  الرياضي  لإلستثمار  كيف  تفكيره  بعمق  ويدرك  ـ 

نشاط سياحي أن يمضي باململكة لتكون الوجهة  السياحية املرغوبة في العالم ..
وهذا مايحدث اآلن بالفعل .

ـ ولعل من يتابعون الحراك الرياضي السعودي الضخم  في السنوات الخمس األخيرة ..
ومن تابعوا ـ فقط ـ  نزال البحر وماسبقه وماالزمه من حراك سياحي سيدركون املعنى بال مشقة وال تعب .

ـ  ويمكن التدليل أيضا بأن تزامن إطالق  »روح السعودية«، الهوية الرسمية للسياحة في اململكة أو صيف 
الرياضية الضخمة وآخرها موسم الجيمرز  في  الفعاليات  السعودية »جوي وأجوائي« مع توالي استضافة 
الرياض فيه مايغري بمزيد من التدفق السياحي الخليجي والعربي ومن كل أنحاء العالم نحو اململكة ، وما 

يستتبع ذلك من مدخوالت هائلة يتوقع اإلقتصاديون  أن تكون رافدا قويا  في املستقبل القريب . 

...
ـ شكرا سمو ولي العهد  على هذه اإلطاللة املبهجة املتواضعة .. والكريمة .

وأقول كما قال املتنبي :
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...
ـ طويت صفحة مميزة  من دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة في مدينة قونية التركية..

ـ ولكن لم  يطوى  ملف الحديث عن البطولة كفكرة .. وكمعاني وأهداف ومضامني منحتها هذه االستمرارية 
وهذا األلق .

ـ وهو حديث قد يحتاج املزيد من الوقت..وربما يستغرق الكثير من الجهد.
ـ فالنجاحات التي توافرت للبطولة في كل نسخها السابقة وحتى االخيرة التي ودعناها من أيام هي نتاح 

عمل تراكمي بني على أسس متينة وقواعد صلبة. 
ـ ووقف على أكتاف إدارة فاعلة تسترشد بقيم نبيلة ودوافع حكيمة . 

ـ وتنطلق من ثوابت قيادة سعودية رشيدة  تسعى للخير واملحبة  والسالم .
ـ وقطعا .. 

مابني على تلك املبادئ سيبقى صامدا أمام كل العواصف .

...
وتأكيدا لهذا النجاح نقول :

ـ في قونية شاركت 54 دولة بـ 483 العبا تنافسوا في  24 لعبة ..
تجمعوا  سعداء

وتنافسوا شرفاء
وكانوا أوفياء .. 

للفكرة وللمملكة التي أطلقت املبدأ واحتضنت املولد .. ودفعت بخيرة أبنائها الرياضيني لتولي القيادة ..
ـ وهاهو األمير الشاب عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم الدليل على أن هذا البلد اإلستثنائي يعرف كيف 

ينجب القادة .

د. رجاء هللا السلمي

عظمة القيادة .. وأناقة الحضور
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سباقات عالمية .. 
واستثمار فاخر

يحظى القطاع الرياضي بدعم غير مسبوق من صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع ، والذي يحرص على تعزيز ريادة اململكة في مختلف الرياضات 
التي  القطاعات  أبرز  أحد  الرياضة  أن  باعتبار   ، العاملية  واملنافسات 

تحقق مستهدفات »رؤية اململكة 2030«.

ولي  سمو  من  كبيرًا  اهتمامًا  املتنوعة  الدولية  الرياضات  وتجد 
العهد، ملا تحققه لفئة الشباب في املجتمع من رغبات واحتياجات، كما 
على  اململكة  مكانة  من   الثاني  للعام  املالكمة«  »نزال  استضافة  تعزز 

مستوى الرياضات العاملية بشكل عام ورياضة املالكمة بشكل خاص.

مثل  سباقات  جانب  الى  الثقيل   للوزن  املالكمة  بطوالت  وتسهم 
فورموال 1  وفورموال إي ورالي داكار  في استمرار الفعاليات الرياضية 
في  بقوة  الدخول  على  املستثمرين  وتحفز  املجاالت،  كل  في  العاملية 

قطاع الرياضة.

كما تتيح استضافة مثل هذه البطوالت في اململكة استحداث فرص 
وظيفية جديدة للشباب من مشاركني في مثل هذه السباقات العاملية، 

الى فنيني ومهندسني ومديري فرق ومنظمني وغير ذلك.
بالتراث  الحديثة  التكنولوجيا  دمج  يعكس  اآلخر  الجانب  وعلى 
الغني واملتنوع للمملكة من خالل إقامة مثل هذه النوعية من السباقات 
والنقلة  والتاريخي  الثقافي  إرثها  بإظهار  اململكة  اهتمام  العاملية  
ثمارها  تطرح  التي   »2030 »رؤية  عبر  إليها  تسعى  التي  الحضارية 

تباعا على األرض .
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الحدث

ازدانت  بحضوركم
ولي العهد يشّرف نزال البحر األحمر

حضر صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، برفقة رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني 

إنفانتينو فعاليات نزال البحر األحمر



89 العدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 مالعدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 م

األمير  امللكي  السمو  صاحب  توج 
الرياضة،  وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
املالكم األوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل 
فوزه  عقب  للمالكمة،  الثقيـل  للوزن  العـالم 
جوشوا  أنتوني  البريطاني  منافسـة  على 
البحر  »نزال  لقاء  في  ثالثة،  من  بقرار حكمني 
في  جدة  مدينة  في  أقيم  الذي  األحمـر«، 
بحضـور  املاضي،  أغسطس  من  العشرين 
أكثر من 10 آالف متفرج في الصالة الرياضية 
املاليني  امللك عبدالله بجدة، وشـاهده  بمدينة 

حول العالم، عبر القنوات الناقلة.

ألقابه  على  الحفاظ  في  »أوسيك«  ونجح 
التي    IBOو  WBOو  IBFو  WBA Super
انتزعها في اللقاء األول، الذي أقيم في سبتمبر 
من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير 
بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب 
»جوشوا« بلقاء العودة من جديد، وهو األمـر 
منافسات  تاريخ  في  مرة  ألول  يحدث  الذي 
أضاف  كما  1999م،  العام  بعد  الثقيل  الوزن 
 Ring أوسيك إلى ألقابه لقًبا إضافًيا وهو لقب
تايسون  املالكم  عنه  ى 

ّ
تخل الذي   Magazine

فيوري مطلع األسبوع  املاضي.

النزاالت  من  بعدد  الحدث  وانطلق 
الثانوية، وسط حضور أكثر من 200 إعالمي، 
من داخل وخارج اململكة، يحملون 15 جنسية 
قناة   100 من  أكثر  ويمثلو2ن  مختلفة، 
املالكمة،  برياضة  مختّص  وموقع  وصحيفة 
ا للمالكم 

ً
حيث شهدت النزاالت انتصاًرا ساحق

السعودي زياد املعيوف على املكسيكي جوزيه 
الجولة  في  التقنية  القاضية  بالضربة  أالتور 
كما  فقط،  ثواٍن  وخمس  دقيقة  بعد  األولى، 
رمال  من أصول صومالية  البريطانية  تمكنت 
جمهورية  من  منافستها  على  الفوز  من  علي 

الدومينيكان كريستال غارسيا.

البلغاري  فوز  األخرى  النزاالت  وشهدت 
ترايتشو جورجيف على املالكم اإلماراتي راشد 
على  البني  دانيال  األوكراني  وفوز  بالحصا، 
السلوفاكي جوزيف جوركو، وفوز البريطاني 
نوسيتش،  بيتار  الكرواتي  على  ويتاكير  بني 
واألميركي أندرو تابيتي على مواطنه جيمس 
ويلسون، بعد قرار فريق ويلسون باالنسحاب.

األميركي  على  جاك  بادو  السويدي  وفاز 
ريتشارد ريفيرا بقرار حكمني من أصل ثالثة، 
الفوز  من  السمرين  بدر  األردني  تمكن  كما 
بالضربة  تارفيردي  فؤاد  األذريبجاني  على 
التقنية القاضية، في الجولة الرابعة واألخيرة، 

ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

ق 
ّ
فحق سميث  كالوم  البريطاني  أّما 

ا، بعد أن أنهى منافسه الفرنسي  انتصاًرا مدوًيّ

ماتيو بودرليك بالضربة القاضية في الجولة 
فرصة  على  بذلك  سميث  ليحصل  الرابعة، 
املتوسط  للوزن   WBC لخوض نزال على لقب

السوبر.

الكرواتي  فاز  ماراثونية،  جولة   12 وبعد 
تشانغ  الصيني  على  هرغوفيتش  فيليب 
زيلي، بقرار جماعي من الحّكام الثالثة، وكسب 
للوزن   IBF لقب  على  النزال  لخوض  فرصة 

الثقيل.

لهذا  اململكة  استضافة  أن  بالذكر  الجدير 
الرياضة  النزال، يعد ضمن مستهدفات وزارة 
لتحقيق  للمالكمة،  السعودي  واالتحاد 
الستمرار  الرامية  االستراتيجية  األهداف 
األحداث  وأكبر  أهم  استضافة  في  اململكة 
 
ً
عاملية  

ً
وجهة بوصفها  العاملية،  الرياضية 

الحتضان مثل هذه املنافسات العاملية الكبرى، 
الفعاليات  استضافة  في  التنّوع  جانب  إلى 

والبرامج.

ليلة أوسيك 
سمو وزير الرياضة يتوج األوكراني بلقب بطل العـالم للوزن الثقيـل للمالكمة
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تركي  بن  عبدالعزيز  األميـر  امللكي  السمو  صاحب  قال 
اللجنة األوملبية والباراملبية  الرياضة رئيس  الفيصل وزير 
السعودية: »فخورون باستضافة هذا الحدث العاملي الكبير 
للمرة الثانية، والذي يعدُّ تعزيزًا ألحد أهدافنا، الرامية إلى 
وهو  العاملية،  البطوالت  الحتضان   

ً
وجهة اململكة  تكون  أن 

الذي  الحمد - حجم االهتمام غير املسبوق  - ولله  ما يؤكد 
الشريفني  الحرمني  خادم  من  الرياضي  القطاع  به  يحظى 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والدعم 
املباشر من صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه 
في  قام 

ُ
ت رياضية  مناسبة  كل  في  نلمسه  ما  وهو   ،  - الله 

اململكة«.

وأضاف: »أبارُك للمالكم أولكسندر أوسيك فوزه بنزال 
ا أوفر ملنافسه »جوشوا«، فكالهما قدم 

ً
البحر األحمر، وحظ

على  والشكر  كبير،  جماهيري  حضوٍر  أمام  تاريخيًا،  أداًء 
حضورهم في هذه الليلة التي لن تنسى«.

الفيصل : ليلة ال تنسى
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الشكر  أقدم  “كما  “الفيصل”:  وقال 
وشعًبا،  حكومة  تركيا  لجمهورية  والتقدير، 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  فخامة  بقيادة 
ووزير الرياضة الدكتور محمد محرم، وملدينة 
قونية على استضافة هذه النسخة االستثنائية 
من األلعاب اإلسالمية”. وهنأ “الفيصل” خالل 
والفائزات  الفائزين  جميع  الختامية،  كلمته 
اعتزازه  عن  معبًرا  اإلسالمية،  بامليداليات 

بمنظمي الدورة من إداريني ومتطوعني.

اردوغان  الرئيس رجب طيب  وكان فخامة 
في  الدورة   افتتح  قد  تركيا،  رئيس جمهورية 
السمو  أغسطس بحضور صاحب  من  العاشر 
الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي 

رئيس االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي.

وشهد الحفل الذي أقيم على ملعب مدينة 

قونيا إعالن االنطالق الرسمي للدورة بمشاركة 
54 دولة جرى دخول رياضييها للمضمار وسط 
حضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول 
اإلسالمية وأصحاب السمو واملعالي والسعادة 
رؤساء اللجان األوملبية بدول العالم اإلسالمي 
وسمو األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن 

مساعد رئيس البعثة السعودية املشاركة.

قدم  الحفل،  في  ألقاها  التي  كلمته  وخالل 

والتقدير  الشكر  الفيصل  عبدالعزيز  األمير 
امللك  الشريفني  الحرمني  خادم  بقيادة  للمملكة 
ولي  وسمو   - سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
عهده األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد 
على  الله-  -حفظهما  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
للنهوض  يوليانه  اللذان  واالهتمام  الدعم 
بأنشطة االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي، 
كل  حريصة  وشعبًا  قيادة  اململكة  أن  مؤكدًا 

الحرص على قيام واستمرار هذا االتحاد.

وقال : »نجتمع اليوم في موعد جديد تحت 
راية واحدة، وأخوة دائمة، وهدف عظيم، فليس 
من  وأسمى  السالم،  من  أجمل  هو  ما  هناك 
اإلسالم، اإلسالم الذي حث منذ سنوات مولده 
الخيل؛  وركوب  والرماية  السباحة  على  األولى 

ليسبق بذلك اإلنسانية جمعاء في حث البشرية 
على الرياضة وممارستها«.

هي  الحاضرة،  اللحظة  أن  سموه  وأكد 
تتويج للرياضة اإلسالمية، وسمو قيمها التي 
لحظة  منذ  االتحاد  هذا  راية  تحت  عاشوها 
النور  أرض  في  عقود  أربعة  قبل  تأسيسه 

والهداية ومهوى األفئدة مكة املكرمة.

سعادته  عبدالعزيز  األمير  سمو  وأبدى 
والتي  الخامسة،  اإلسالمية  األلعاب  بانطالق 
وعمقًا  عالية،  وقيمة  واضحًا  هدفًا  تحمل 
هذه  منافسات  مع  واقعًا  سيتجسد  أخويًا 
أربعة  من  أكثر  فيها  يتنافس  والتي  الدورة، 
اآلف رياضي ورياضية من 54 دولة، سيقدمون 
والقيم  الحقيقة  للمنافسة  ناصعة  صورة 

الرياضية العظيمة.

الرياضي  االتحاد  رئيس  سمو  وعبر 
للتضامن اإلسالمي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الرئيس  لفخامة  وتقديره،  شكره  عن  الفيصل، 
رجب طيب أردوغان، ولجمهورية تركيا حكومة 
وشعبًا على ما وفرته من دعم وخدمات ساهمت 
التعاون  وملنظمة  الحدث،  هذا  انطالق  في 
عبر  االتحاد  ألنشطة  دعمها  على  اإلسالمي 
على  وللقائمني  لها،  التابعة  املنظمات  جميع 
للتضامن اإلسالمي وللجنة  الرياضي  االتحاد 
والنجاح  التوفيق  متمنيًا  للدورة،  املنظمة 
لجميع املشاركني من الرياضيني والرياضيات، 
رحب  جهته  ومن   ، املشاركة  الدول  ولجميع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته 

اختتمت دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة التي استضافتها مدينة قونية التركية على مدى 15 يوًما 
األمير  اإلسالمي  للتضامن  الرياضي  االتحاد  رئيس  وقدم  إسالمية.  دولة   54 مثلوا  والعبة  العبًا   4000 بمشاركة 
قيم على ملعب الجامعة بحضور رئيس البعثة السعودية 

ُ
عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالل الحفل الختامي الذي أ

املشاركة بالدورة األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا الدكتور 
الوطنية، الشكر والتقدير لخادم الحرمني الشريفني  اللجان األوملبية  محمد محرم كساب أوغلو وعدد من رؤساء 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم واالهتمام الال محدود الذي يوليانه لالتحاد الرياضي للتضامن 

اإلسالمي للنهوض بأنشطته نحو الهدف املنشود منها.

ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة  تختتم يف قونية 

الفيصل : الهدف واضح  والقيم عالية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلن انطالقة الدورة 
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قونية  مدينة  في  املشاركة  الدول  بجميع 
التركية، معلنًا انطالق الدورة رسميًا.

وتضمن حفل االفتتاح العديد من الفقرات 
الفنية والشعبية انتهاًء بتقديم مسيرة عرض 

الدول املشاركة في الدورة.

وحمل العلم السعودي في مسيرة العرض 
العبة املنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو 

طالب.

ختامها ذهب

األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز  توج 
العب  السعودية  البعثة  رئيس  مساعد  بن 
حامدي  طارق  للكاراتيه  السعودي  املنتخب 
فوزه  بعد  84 كجم  فوق  وزن  بذهبية مسابقة 
على نظيره األذربيجاني إسماعيلوف قوربان 
بنتيجة 10-4 وكسب املغربي وألحقه بالقطري 
باألذربيجاني  وحسمها  بالتركي  وتأهل 
على  بالفوز  الذهب،  طريق  طارق  وافتتح 
ليكسب  بالترجيح،  خاضر  أحمد  املغربي 
القطري خالد حسنني في ربع النهائي بنتيجة 
3-0، ثم تغلب على التركي سني فاتح في نصف 
حامدي،  وبميدالية   .0-2 بنتيجة  النهائي 
أصبح رصيد اململكة من امليداليات 24 ميدالية 
برونزيات(.  وعشر  فضية،  و12  )ذهبيتني، 
فيما حل زميله فرج الناشري في املركز الرابع 

من  بخسارته  كجم،   83 تحت  وزن  ملنافسات 
على  فاز  الذي  وهو  الشعبي،  نبيل  املغربي 
علي  األوزبكي  ثم   ،1-7 املاليزي محمد شاردي 
سلطان 1-0، ثم خسر من األذربيجاني عبدالله 
بانه 1-0، ثم تغلبه على الباكستاني علي عمران 
2-0. وفي منافسات الكاتا للفرق، حقق الفريق 
ومحمد  الناشري  فرج  من  واملكون  السعودي 
 23.5 بـ  الرابع  املركز  الغمغام  وفاضل  الراجح 

نقطة.

خدمات لوجستية

برئاسة  السعودية  البعثة  إدارة  حرصت 
األمير فهد بن جلوي، على تلبية متطلبات كل 
وفنيني  إداريني  من  السعودية  البعثة  أعضاء 
التركية.  بقونية  وجودهم  أيام  طوال  والعبني 
وقدمت إدارة الوفد السعودي، جميع الخدمات 
الرياضيني  لجميع  واليومية  اللوجستية 
الالعبني  وباألخص  بالدورة  املشاركني 
والالعبات، من مواصالت أو تلبية االحتياجات 

الرياضية واليومية.

24 ميدالية

للمنتخبات  الفني  املستوى  تفاوت 
على  ا 

ً
عطف بالدورة،  شاركت  التي  السعودية 

الفئات  أهمها  الفنية، ومن  العوامل  العديد من 
ومنح  األول،  الخارجي  والتمثيل  العمرية، 

منه  واملؤمل  الجديد  الرياضي  للجيل  الفرصة 
ورفع   .2034 الرياض  أسياد  بطل  يكون  أنه 
امليداليات  عدد  السعودية  املنتخبات  العبو 
التي حققوها في دورة األلعاب اإلسالمية باكو 
ميدالية،  بـ24  الضعف  إلى  ميدالية،  بـ11   2017
الترتيب  سلم  في  عشر  الخامس  واملركز 
النصيب  على  األثقال  رفع  واستحوذت  العام. 
ميدالية  لـ11  بإحرازها  امليداليات  من  األعلى 

برونزيات(.   4 و  فضيات   6 و  واحدة  )ذهبية 
 4( ميداليات  بـ5  ثانًيا  القوى  ألعاب  وجاءت 
فضيات وبرونزية واحدة(، ثم الكاراتيه بثالث 
ميداليات )ذهبية وبرونزيتني(، ثم كرة الطاولة 
بميداليتني )فضية واحدة ومثلها برونزية(، ثم 
الباراملبية بميدالية وحيدة برونزية،  السباحة 
إضافة إلى ميدالية فضية في األلعاب الجماعية 

من نصيب منتخب كرة القدم تحت 23 عاًما.

الحصيلة 
السعودية 

ذهبيتين، و12 
فضية، وعشر 

برونزيات

 عشاء 
جانب من حفل العشاء الذي أقامه فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رئاسي

رئيس  سمو  بحضور  الدورة  افتتاح  حفل  هامش  على  أردوغان  طيب  رجب 
االتحاد.  

الشكر  
لفخامة 
الرئيس

إلتقى سمو رئيس االتحاد بفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب   
اردوغان وتقدم لفخامته بالشكر على كرم الضيافة وحسن االستقبال لألسرة 

 .الرياضية لالتحاد  
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توقيع 
بروتوكول   بروتوكول الفيصلبتوقيع  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  االتحاد  رئيس  سمو  قام   

محرم  ›محمد  التركي  الرياضة  وزير  معالي  رفقة  قونية٢٠٢٢«  اإلسالمي  العالم  »عاصمة 
ألطاي‹  ›أوغور  قونية  بلدية  أوزكان‹ وعمدة  الدين  ›وحيد  املدينة  أوغلو‹ ومحافظ  كساب 

 على هامش انعقاد الجمعية العمومية الـ11  

مأدبة 
الرئيس

الدورة بحضور معالي وزير  أقام سمو رئيس االتحاد مأدبة عشاء لضيوف االتحاد خالل   
اللجنة  أعضاء  من  وعدد  اوغلو  كساب  محرم  محمد  د.  تركيا  جمهورية  في  والشباب  الرياضة 

األوملبية الدولية والوفود املشاركة واملسؤولني األتراك والدبلوماسيني.    

الحدث

الشكر  
لفخامة 
الرئيس

إلتقى سمو رئيس االتحاد بفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب   
اردوغان وتقدم لفخامته بالشكر على كرم الضيافة وحسن االستقبال لألسرة 

 .الرياضية لالتحاد  

استالم 
العلم

تسلم سمو 
رئيس  االتحاد علم 

االتحاد الرياضي 
للتضامن اإلسالمي 

من معالي وزير الشباب 
والرياضة رئيس 

اللجنة املنظمة  لدورة  
 قونية2021  السيد 

محمد محرم كساب 
أوغلو تمهيدًا لتسليم 

العلم ملستضيف الدورة 
القادمة.    

عمومية 
التضامن

صاحب  الرئيس   سمو  برئاسة  انعقدت  والتي  لالتحاد  الـ11  العمومية  الجمعية  أعمال  من  جانب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحضور معالي وزير الرياضة التركي ›محمد محرم 
كساب أوغلو‹ على هامش الدورة . وغرد سموه قائال »تشرفت اليوم برئاسة الجمعية العمومية لالتحاد 
الرياضي للتضامن اإلسالمي الحادية عشر في مدينة قونية على هامش دورة العاب التضامن اإلسالمي 

الخامسة. متحابني و متآخني دائًما لنصنع مستقبل أفضل للرياضة والرياضيني »
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الحدث

 تتويج 
 حضور سمو رئيس االتحاد ملنافسات التايكوندو واملصارعة ضمن الدورة حيث توج التايكوندو

ُسكينة  واملغربية  للمصارعة   70kg بذهبية وزن  أكماتالييڤ  ارانزار  القرغيزستاني  سموه 
صهيب بذهبية وزن 46-كجم في التايكوندو. 

 فضية 
الرياضي األخضر االتحاد  رئيس  السعودية  والباراملبية  األوملبية   اللجنة  رئيس  تتويج سمو 

للتضامن اإلسالمي ومعالي وزير الشباب والرياضة محرم كساب أوغلو ملنتخبنا الوطني 
لكرة القدم تحت ٢٣ عام بامليداليات الفضية .    

الحدث

لقاءات 
أوزبكية

لقاء 
إردينير

كما التقى سمو رئيس االتحاد 
بمعالي وزير التطوير الرياضي 
بجمهورية أوزباكستان ›أدكام 

إكراموڤ‹ وسعادة رئيس اللجنة 
الباراملبية األوزبكية ›تاشكودجاييڤ 

مختورخون‹ وبحث سبل التعاون 
ما بني االتحاد واألسرة الرياضية في 

جمهورية أوزبكستان.

 إلتقى سمو رئيس االتحاد برئيس 
اللجنة األوملبية التركية البروفيسور 

›أوغور إردينير‹ وعّبر عن شكر االتحاد 
لألسرة األوملبية التركية على الحفاوة 

التي يلقاها املشاركون في مدينة قونية 
املستضيفة للدورة اإلسالمية الخامسة.   

تفقد 
البعثة

 سمو األمير عبدالعزيز بن تركي  خالل زيارته للقرية الرياضية لتفقد أوضاع البعثة 
السعودية واإلطمئنان على االستعدادات .

تعزيز 
عالقات

تعزيزًا للعالقات داخل أسرة االتحاد، استقبل رئيس االتحاد األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل سعادة رئيس اللجنة األوملبية املوريتانية األستاذ عبدالرحمن عثمان، وتناول مع 

سعادته عددًا من املواضيع املشتركة.
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دائرة القرار

 استقبال 
الفالسي العامة  الهيئة  رئيس  والتعليم  التربية  وزير  معالي  االتحاد  رئيس  سمو  استقبل 

للرياضة بدولة اإلمارات العربية املتحدة الدكتور أحمد بالهول الفالسي على هامش الدورة 
وناقش التعاون املشترك مع األسرة الرياضية في اإلمارات. 

 فضية 

سلطان الزهراني - كاراتيه 75 كجم 

 فضية 

بفضية  يحتفل  حزام‹  ال  ›حسني    
منافسات القفز بالزانة 

الحدث

تتويج 
الطاولة

علي الخضراوي  و 
عبدالعزيز بو شليبي 

  وخالد الشريف   
وتركي املطيري   

بفضيــة كرة الطاولة 
الفرق 

سعادة

ا الجهود 
ً
مع انطالق منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي  #قونية2021 ، سعدت اليوم بحضور عدد من املنافسات، مثمن

ا أوفر للبقية في 
ً
املبذولة من اللجنة املحلية املنظمة والزمالء في اتحاد التضامن اإلسالمي. أبارك للفائزين في منافسات اليوم، وحظ

األيام املقبلة«     

فضية
النتر

›سراج ال سليم‹ فضية النتر وفضية املجموع مع فضية الخطف -وزن 61 كجم- 

 عبدالعزيز بن تركي الفيصل

سعود البشير - كاراتيه 60 كجم 

  ›محمد تولو‹ يحقق فضية دفع الجلة 
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السيارات

جيل
واعد اكثر من ٣٥٠٠ رياضي شاب وشابة اجتمعوا تحت مظلة واحدة كل 

منهم يسعى لتحقيق انجاز يهديه بالده فخور هذا اليوم بلقائي جيل 
واعد شعاره بناء مستقبل مشرق.

والدة 
المروقي تنال 

االعجاب

ح الباراملبي إبراهيم املرزوقي  انتزع البطل السعودي امليدالية 
ّ
وسط مشاعر جياشة  رسمتها على قلوب الجمع والدة  السبا

البرونزية في نهائي سباق 50 متًرا فراشة، بزمن 49:12 ثانية،  وهي أول ميدالية سعودية في الدورة فيما جاء تركي الحربي العب 
املنتخب السعودي للسباحة الباراملبية، باملركز الرابع في نهائي ـ 400 متر حرة ـ بزمن 5:25:98 دقيقة، وتأهل الحربي إلى الدور 
انتزعت  الفيصل في تغريدة  الثاني بزمن 1:13.88 دقيقة.  وكتب  الباراملبية، بعد أن جاء باملركز  السباحة  النهائي في منافسات 
السعودي  السباح  لوالدة  اللقطات  هذه   ، جميلة  ومعاني  رسائل  تحمل  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورى   « األخرى  هي  االعجاب 
الباراملبي إبراهيم املرزوقي وهي تهْي إبنها البطل للصعود إلى منصة األبطال بعد حصوله على امليدالية البرونزية .. فخورون جدًا 

بك وبإبنك البطل .

 عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

غياب 
ريم

غابت ريم امليمان 
العبة املنتخب السعودي 

لكرة السلة 3x3، عن 
املشاركة في الدورة بعد 

إصابتها بكسر في عظمة 
القدم في احدى املباريات 

الودية للمنتخب بمعسكره 
الخارجي.
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ختامها
ذهب توج العب املنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي بذهبية مسابقة وزن فوق 84 كجم 

بعد فوزه على نظيره األذربيجاني إسماعيلوف قوربان بنتيجة 4-10

ث
ثال

د 
بع

عندما تبلغ األشواق الحناجر

يطل عاضًا على الذهب  

ليعيد الفرح للمربع األول .

طارق حامدي نتاج إرث متناقل

إلتحاد استحلى التتويج من أيام

البرقاوي ..

 ومنذ أن حط القليش

توقيعه كأول رئيس لالتحاد ..

كانت بوصلة الطويان والقناص ومن ثم 

مشرف الشهري بإتجاه اتحاد منتج 

يطعم متابعيه الشهد .

ومن يومها لم تتوقف املسيرة .

في أوملبياد طوكيو .. وعندما هم الجميع

بحزم حقائب الرحيل بال تتويج رغم كل

مابذل وقدم وًدفع ..

صرخ الحامدي أن عليكم أن تنتظروا ..

ففي جعبة البعثة سهم لم يرمى .

السعودي  الحلم  الشاب  املقاتل  خاض 
مليدالية هي 

كالذهب يل أغلى .

قاتل لوطنه ومن ثم لنفسه ليرفرف  العلم 
السعودي 

في منصة األبطال ..

ولُيعزف النشيد الوطني أخيرا .. وقبل

الرحيل .

في ألعاب التضامن الخامسة .. كانت

األحالم بقدر وطن يمنح بال منه .. ويبذل 

بال سقوف ..

وعلى القيادة ..

أمير شاب شغوف ال يكاد يغادر أرض

املعركة إال ليعيد ترتيب جنوده ..

كانت األلوان تتراوح بني الفضة والبرونز

بينما كان العشم فوق ذلك بكثيييييير .

أطل الحامدي بقامته الفارهة ..

 ليضيف اللون املفقود 

واملطلوب  واملأمول ..

هذا البطل ال يستهويه غير هذا البريق .

وال يعجبه سوى أن يهدي وطنه مايستحقه

من إنجازات .

 

الحدث

طارق ... الذهب 
يليق بك
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دائرة القرار

أمير منطقة عسير شرف المباراة وتوج الفائزين 

األخضر الشاب بطاًل لكأس العرب
بحضور صاحب السمو امللكي األمير تركي بن طالل 
منافسات  اختتمت  عسير،  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب ملنتخبات الشباب 
منتخبي  بني  جمعت  التي  النهائية  باملباراة   ،2022
بن  سلطان  األمير  مدينة  ملعب  على  ومصر،  السعودية 
األخضر  أبها.وتوج  مدينة  في  الرياضية  عبدالعزيز 
على  الترجيح  بركالت  فوزه  بعد  البطولة  بلقب  الشاب 

منتخب مصر في املباراة الختامية.

وتقدم عبدالعزيز العليوة للمنتخب السعودي، بينما 
أدرك منتخب مصر التعادل بواسطة الالعب صالح الدين 
االحتكام  قبل   1-1 بالتعادل  املباراة  لتنتهي  مصطفى 
لركالت الترجيح.وحسم االخضر اللقب بعد فوزه بنتيجة 
السعودي  املنتخب  العب  وفاز  الترجيح.  بركالت   3-5
مصعب الجوير بجائزة أفضل العب في املباراة النهائية. 
املنتخب  العب  حصد  البطولة،  جوائز  صعيد  وعلى 
برصيد  املسابقة  هداف  جائزة  رديف  عبدالله  السعودي 
6 أهداف، بينما فاز زميله مصعب الجوير بجائزة أفضل 
العب.وفاز حارس مرمى منتخب مصر أحمد نادر السيد 

بجائزة أفضل حارس في البطولة.

أمير عسير يشكر 
القيادة  الرشيدة

رفع صاحب السمو امللكي األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز 
أمير منطقة عسير شكره للقيادة الرشيدة على دعمها وإتاحتها إقامة 
في   2022 الشباب  ملنتخبات  العرب  كأس  بطولة  من  الثامنة  النسخة 
منطقة عسير، مشيًدا بجهود اإلتحاد العربي واالتحاد السعودي في 
ا إلى أن البطولة اضافت للمنطقة ُبعد رياضي 

ً
تنظيمها وإقامتها، الفت

مميز إلى جانب البعد السياحي الذي تتمتع به خالل هذه الفترة.
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دائرة القرار

سمو رئيس االتحاد العربي :

البطولة نجحت من كل النواحي

السلمي : دعم أمير عسير ساهم يف نجاح البطولة
األمير  امللكي  السمو  صاحب  هنأ 
االتحاد  رئيس  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
بعد  السعودي  املنتخب  القدم،  لكرة  العربي 
تحت  الشباب،  ملنتخبات  العرب  بكأس  فوزه 
تغلبه  عقب  الثامنة،  نسختها  في  عامًا،   20
بركالت   3-5 بنتيجة  املصري  املنتخب  على 
املصري  للمنتخب  التوفيق  متمنيًا  الترجيح، 

في املنافسات املقبلة.

شكره  العربي  االتحاد  رئيس  سمو  وقّدم 
السعودي  ولالتحاد  املنظمة  للجنة  وتقديره 
لكرة القدم ولجميع اللجان التي قدمت جهودًا 
متمنيًا  البطولة،  هذه  نجاح  سبيل  في  كبيرة 
التوفيق  من  املزيد  العربية  املنتخبات  لجميع 

والنجاح في املنافسات املقبلة لالتحاد العربي 
»نجاح  بـ  سعادته  مبديًا  كافة،  القدم  لكرة 
النواحي، واكتساب العبي  البطولة من جميع 
خبرات  كافة،  املشاركة  العربية  املنتخبات 

ومعارف فنية مفيدة«.

لالتحاد  العام  األمني  قدم 
رجاء  الدكتور  القدم  لكرة  العربي 
وتقديره  شكره  السلمي،  الله 
األمير  امللكي  السمو  لصاحب 
تركي بن طالل بن عبدالعزيز أمير 
منطقة عسير على جميع الخدمات 
املساندة التي حظيت بها البطولة 
مدينة  في  إقامتها  فترة  خالل 
مشيط،  خميس  ومحافظة  أبها 
18 منتخبًا عربيًا، وذلك  بمشاركة 
الحكومية  القطاعات  مختلف  من 

بمنطقة عسير.

»هذا  السلمي:  الدكتور  وقال 
البطولة«،  نجاح  في  ساهم  الدعم 
املنتخبات  لجميع  شكره  مقدمًا 

النسخة،  هذه  في  شاركت  التي 
ومهنئًا في الوقت ذاته طرفي املباراة النهائية 

على بلوغ املرحلة األخيرة من البطولة.

وأضاف األمني العام لالتحاد العربي قوله: 
بن  عبدالعزيز  األمير  سمو  من  دائم  »بتوجيه 
تركي الفيصل رئيس االتحاد العربي، حرصنا 
كأس  بطولة  وتطوير  تنمية  على  االتحاد  في 

البطوالت  وكافة  للشباب  العرب 
ليجد  السنية  الفئات  مختلف  في 
الكافية  الفرصة  العرب  الالعبون 
الكتساب الخبرات الفنية عبر إقامة 
بطوالت ذات قيمة كبيرة بمشاركة 

عدد كبير من املنتخبات«.

منطقة  أمير  لسمو  وثّمن 
بن  طالل  بن  تركي  األمير  عسير 
كل  بتقديم  اهتمامه  عبدالعزيز 
اإلمكانيات  كافة  وتسهيل  الدعم 
العربي  التجمع  هذا  إلنجاح 
الكبير، مشددًا على تميز التنسيق 

بني كافة القطاعات في املنطقة.

إلى  ذاته  الوقت  في  وأشار 
للناشئني  العرب  كأس  »بطولة  أن: 
 
ً
عامال األخرى  الجزائرية، هي  الجمهورية  في 

كبيرًا في تطوير قدرات الالعبني العرب«.

ملنتخبات  العرب  كأس  بطولة  حظيت 
التي  القدم  لكرة  عاًما   20 تحت  الشباب 
واستضافها  العربي،  االتحاد  نظمها 
باهتمام  أبها،  مدينة  في  السعودي  االتحاد 
حيث  القدم؛  لكرة  الدولي  االتحاد  من  كبير 
االتحاد  عن  ممثلني  حضور  املباريات  شهدت 
أندري  غرار  على   »FIFA« القدم  لكرة  الدولي 

فاشكيفيتش وبلحسن ملوش.

لالتحاد  الشكر  ملوش  بلحسن  ووّجه 
وكرم  التنظيم  ُحسن  على  القدم  لكرة  العربي 

إلى  منوًها  البطولة،  تلك  في  االستضافة 
املنتخبات  لجميع  الفرصة  منح  االتحاد  أن 
لخوض  السنية  الفئات  مختلف  في  العربية 
مباريات وبطوالت قوية، وهي ضرورية للغاية 
للحكام  ا 

ً
أيض فرصة  وتمثل  املواهب،  لصقل 

كل  أن  إلى  مشيًرا  املباريات«،  هذه  مثل  إلدارة 
البطوالت  هذه  في  املشاركة  اللعبة  عناصر 
ستحقق استفادة كبيرة وكل فرد سيتطور في 

مجاله بشكل جيد.

فاشكيفيتش  أندري  أشاد  جهته  من 

بالبطولة وتطورها منذ انطالقها، مشيًرا إلى 
أنها تتطور نسخة بعد األخرى بشكل ملحوظ، 
االحتكاك مع مدارس  الالعبني فرصة  ومنحت 
من  للغاية  جيدة   

ً
مبادرة إياها  ا  عاّدً مختلفة، 

أن  ومؤكًدا  الالعبني،  لتطوير  العربي  االتحاد 
املبادرات  كل  يشجع  بدوره  الدولي  االتحاد 
األهلية  االتحادات  ويدعم  الالعبني،  لتطوير 

لالهتمام بمثل هذه البطوالت.

فيفا تابع وأشاد بالتنافس والتنظيم .. فاشكيفيتش وملوش : 

البطولة تتطور نسخة بعد األخرى
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لكأس  تحقيقا  مدرب  كأكثر  اسمه  عاما«   41«
األخضر  قاد  بعدما  عاما«،   20 »تحت  العرب 
التوالي،  على  الثانية  للمرة  بالبطولة  للفوز 
في  الترجيح  بركالت  مصر  على  باالنتصار 

املباراة النهائية.

النسخة  في  املحمدي  مسيرة  اقترنت  و 
األخيرة بأرقام مميزة، تفوق فيها األخضر على 

كل منتخبات البطولة، حيث يعد 
بـ12  هجوما  األقوى 

واألكثر  هدفا، 
دفاعية،  صالبة 
تهتز  لم  حيث 

سوى  شباكه 
 ، تني مر
ثالث  وخرج 
مرات بشباك 

وكان  نظيفة. 
نفسه  املحمدي 

األخضر  قاد  قد 
بالبطولة،  للفوز 

الجزائر  حساب  على 
-2/ 1، في النسخة قبل 

املاضية. والدولي السابق 
 A الرخصة  على  حاصل 

للتدريب، في 2009.

رقم فريد

يعتبر املنتخب السعودي األكثر سطوة في 
بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، إذ أن األخضر 
في  نسخ،   8 خالل  مرات   6 البطولة  نهائي  بلغ 
توج   ،2022  ،2021  ،2012  ،2011  ،1985  ،1983
مثلها،  في  بالوصافة  واكتفى  مرات   3 باللقب 
على  و2021   1985 نسخ  في  الذهب  حقق  حيث 

حساب الجزائر، 2022 على حساب مصر، وحل 
خلف  و2011  العراق،  خلف   1983 في  وصيفا 
األخضر  ويعد  تونس،  خلف  و2012  املغرب، 
املنتخب  يليه  مرات،   3 باللقب  تتويجا  األكثر 
وتونس  العراق  من  لكل  فلقب  بلقبني،  املغربي 

والسنغال »ضيف نسخة 2020«.

8 نسخ و3 ألقاب

سطوة خضراء .. وتتويج مستحق

تحت  السعودي  املنتخب  تتويج  يأت  لم 
للمرة  القدم  لكرة  العرب  لكأس  بطال  عاما   20
الثانية على التوالي والثالثة خالل 8 نسخ من 
البطولة، من فراغ، أو محض الصدفة، فقد جاء 
نتاجًا لعمل متواصل من قبل االتحاد السعودي 

والفئات  املنتخب  والقائمني على  القدم،  لكرة 
األخضر  تفوق  مشواره  وخالل  السنية، 

في  ونجح  منافسيه  جميع  على  باألرقام 
التتويج باللقب وجائزتني فرديتني.

علو كعب

املنتخب  بفوز  األخير  التتويج  أثبت 
السعودي للشباب ببطولة كأس العرب تحت 
املصري  نظيره  على  تفوقه  بعد  عاما،   20
انتهاء  عقب   ،3  /5 الترجيح  بركالت 
الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل 1/ 
1 علو كعب الكرة السعودية، وقدرتها 
الذهب وصعود منصات  على معانقة 
التتويج، فاللقب هو الثاني للصقور 
بلقب  التتويج  بعد  التوالي  على 
2021 في مصر، والثالث في تاريخ 
التي  البطولة  في  السعودية  الكرة 
من  مرات   6 نهائيها  الصقور  بلغ 

أصل 8 نسخ.

ال للخسارة

النسخة  في  مشواره  خالل 
الثامنة للبطولة التي استضافتها 
اململكة وتحديدا في منطقة عسير، 
خسارة  ألي  األخضر  يتعرض  لم 
إذ  متتالية،  مواجهات   5 خالل 
متصدرا  املجموعات  دور  أنهى 
 6 برصيد  األولى  للمجموعة 
منافسيه  كسب  بعدما  نقاط، 
/  2 موريتانيا  املجموعة  في 

صفر، والعراق 4 / 1.

عبر  النهائي  ربع  وفي 
محطة اليمن الصعبة وأحبط 
يسجلها  أن  كاد  مفاجأة  أي 
كبير  تألق  وسط  اليمنيون، 
أسامة  املرمى  لحارس 
الصقور  وانتصر  املرمش 
 ،1/  3 الترجيح  بركالت 
لـ3  املرمش  تصدى  بعدما 
دور  وفي  يمنية،  ركالت 
الصقور  واصل  األربعة 
املنتخب  شباك  وأتخموا  تألقهم 

الفلسطيني بخماسية نظيفة.

التحدي األكبر

واألقوى،  األكبر  التحدي  كان  النهائي  في 
إذ واجه األخضر منتخبا قويا وصعب املراس 
وفريقا تكتيكيا من الطراز األول ومنظما بشكل 
املنتخب  هو  اللقب  لنيل  قويا  ومرشحا  كبير، 
املصري الصعب جدا، ورغم صعوبة اللقاء كان 
الصقور في قمة التوهج ونجحوا في التقدم 1 
/صفر، قبل تعادل املنتخب املصري في الشوط 
الثاني، وظل التعادل بني الطرفني القويني حتى 
حسمت األمور بركالت الترجيح 5 /3 ملصلحة 
بنجاح،  الخمس  الركالت  نفذوا  الذي  الصقور 
يتم  ولم  واحدة،  ركلة  مصر  منتخب  وأهدر 

اللجوء للركلة الخامسة للفراعنة.

درزن أهداف

خالل  منافسيهم  زيارة  من  الصقور  تمكن 
الخمس 12 مرة بواقع 6 أهداف في  املواجهات 
دور املجموعات، و5 في نصف النهائي، وهدف 
النهائي، فيما لم ينجحوا في زيارة شباك  في 
الشوطني األصليني، مما  اليمن خالل مجريات 
الهدافني  وتنوع  السعودي  الهجوم  قوة  أكد 

وسهولة الوصول إلى شباك املنافسني.

صالبة دفاعية

خالل  األخضر  مرمى  سكنا  فقط  هدفان 
منافسات البطولة، وهذا دليل قاطع على صالبة 
املميز  الدفاعي  والتنظيم  السعودي،  الدفاع 
السعودي  املنتخب  مدرب  عليه  اعتمد  الذي 

صالح املحمدي.

هداف ممتع

عبدالله  الواعد  األخضر  مهاجم  خطف 
رديف لقب هداف البطولة بعدما سجل 6 أهداف 
خالل املباريات الـ5 وتمثل أهداف رديف نصف 

أهداف املنتخب السعودي في البطولة.

قائد فذ

على  الجوير  مصعب  األخضر  قائد  حاز 
خالل  وقدم  البطولة،  في  العب  أفضل  جائزة 
املنافسات مستويات رائعة ومميزة، وكان يقف 
من  وتمكن  خطرة،  سعودية  هجمة  كل  خلف 
تنظيم اللعب وسط امللعب، وقاد زمالءه بدرجة 
مدرب  العربي.  الذهب  إلى  االتقان  من  عالية 
محنك سجل املدرب السعودي، صالح املحمدي 

أخطبوط جديد
أثبت حارس مرمى األخضر أسامة املرمش 

األخضر،  العرين  لحماية  قادم  أخطبوط  أنه 

من  وتمكن   ،2021 نسخة  منذ  تألقه  وواصل 

تأكيد قدرته على التصدي لهجمات املنافسني، 

باللقب  األخضر  ظفر  في  رئيسا  عامال  وكان 

الترجيح  لركالت  التصدي  في  متألقا  وكان 

يتصدى  أن  وكاد  النهائي،  ربع  مباراة  خالل 

النهائي، وهو  أمام منتخب مصر في  لركلتني 

خالل  ترجيحية  ركالت  لعدة  تصدى  الذي 

نسخة 2021 التي توج بها األخضر أيضا.

12- هدفا جعلت األخضر

 األقوى هجوما
-هدفان فقط منحا الصقور

التميز الدفاعي
-نصف أهداف األخضر توجت

رديف هدافًا

توجته  الجوير  براعة   -
أفضل العبي البطولة

املدربني  أكثر  املحمدي   -
تتويجا باللقب العربي
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اإللكترونية  الرياضات  حدث  الجيمرز  موسم  يعد 
عاملي  أنه حدث  كما  األوسط،  الشرق  منطقة  في  األكبر 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الرياضات  على  بالتركيز  مؤخًرا  اململكة  بدأت 
اإللكترونية فبدأت بتدشني االتحاد السعودي لأللعاب 
فعالية  انطالق  اليوم  نشهد  نحن  وها  اإللكترونية، 
اململكة  لتتحول  العالم  حول  األكبر  هي  تعتبر  عمالقة 
وليس  العالم  في  اإللكترونية  الرياضات  عاصمة  إلى 

الوطن العربي فقط.

وتعد فعالية موسم الجيمرز فريدة من نوعها، إذ 
التي  الكبرى  البطوالت  من  العديد  العالم  حول  يوجد 
 League of بطوالت  مثل  عمالقة  مالية  جوائز  تقدم 
متكاملة  فعالية  أي  توجد  ال  لكن   ،DOTA 2و  Legends
الحفالت  مثل  الترفيهية  العناصر  من  العديد  تقدم 
نذكرها  التي  األخرى  األنشطة  من  والعديد  املوسيقية 

اليوم.

فعاليات وال يف األحالم
موسم الجيمرز يحول الرياض لعاصمة الرياضات اإللكترونية يف العالم

 PMWI Afterparty لبطولة  بالنسبة 
البطولة  بعد  إقامتها  فسيتم   Showdown
أغسطس   18 يوم  املباريات  وتبدأ  الرئيسية 
وستعقد  أغسطس،   20 حتى  وتستمر 
املباريات في تمام الساعة 2 ظهًرا بالتوقيت 

املحلي ملدينة الرياض.

حفالت حاملة

مجموعة  الجيمرز  موسم  مهرجان  ضم 
كبيرة من الحفالت املوسيقية العاملية التي تضم 
العرب واألجانب، على  النجوم  كوكبة رائعة من 
بابلو،  نانسي عجرم، مروان  املثال حفلة  سبيل 
حفلة  مارشميلو.و  الشهير  املوسيقي  واملنسق 
فريق BLACK EYED PEAS التي أقيمت يوم 25 

أغسطس املاضي .

األنشطة التفاعلية

ال  فهو  األنشطة  من  الكثير  الجيمرز   ضم  
اإللكترونية  الرياضات  بطوالت  على  يقتصر 
باليستيشن  منطقة  دخول  يمكنك  إذ  فقط، 
والتمتع بتجربة فريدة من نوعها تستمتع فيها 

بأحدث ألعاب باليستيشن املوجودة حالًيا.

جابامورا  منطقة  إلى  الدخول  يمكنك  كذلك 
وهي منطقة تم تصميمها على الطراز الياباني، 
الشاي  واحتساء  املنطقة  دخول  ويمكنك 
الياباني،  التقليدي  الزي  ارتداء  مع  الياباني 
وكذلك االستماع إلى األغاني املفضلة مع تجربة 

الكاريوكي املميزة.

بطولة ببجي العاملية

من  كبيرة  مجموعة  املوسم  ضم  
البطوالت العاملية الكبرى منها بطولة وورلد 
ببجي  للعبة  املخصصة   2022 انفيتيشنال 
 2022 انفيتيشنال  وورلد  وبطولة  موبايل. 
املقاييس،  بكل  عاملية  بطولة  وهي   PMWI
فهي ضمت أبرز وأشهر الفرق في لعبة ببجي 
العالم وبها جوائز  أنحاء  موبايل من جميع 
 2 إلى  مجموعها  يصل  جًدا  ضخمة  مالية 

مليون دوالر كاملة.

 PMWI  2022 بطولة  توجد  ا 
ً

أيض
Afterparty Showdown وهي عبارة عن بطولة 
بجوائز  موبايل  ببجي  للعبة  استعراضية 
 PMWI 2022 مالية مليون دوالر كاملة، بطولة
Afterparty Showdown تضم 5 فرق من بطولة 
وورلد انفيتيشنال إلى جانب 5 فرق أخرى تم 
األمريكتني  من  الجمهور  قبل  من  اختيارهم 
وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط وشمال 
وأخيًرا  وأوروبا،  آسيا  وجنوب  إفريقيا 
 R8 وفريق   7Sea Esports فريق  دعوة  تم 

ا.
ً

ESPORTS إلى البطولة أيض

موسم  في  موبايل  ببجي  بطوالت  تقدم  
مليون   3 بمجموع  مالية  جوائز  الجيمرز 
بطوالت  أكبر  من  واحدة  لتصبح  دوالر، 
العالم،  حول  اإللكترونية  الرياضات 
خصوًصا إذا علمنا الفرق العاملية املشاركة 

في بطولة وورلد انفيتيشنال 2022 وهي:

Morph )إندونيسيا(

Box Gaming )فيتنام(

Vampire Esports )تايالند(

4Rivals )ماليزيا/سنغافورة/الفلبني(

DenizBank Wildcats )تركيا(

VIVO KEYD )البرازيل(

Aton Esports )أمريكا الجنوبية(

Esports 52 )باكستان(

Stalwart Esports )جنوب آسيا(

Nigma Galaxy )اململكة العربية السعودية(

Virtual Gaming Squad )إفريقيا(

TJB Esports EU )أوروبا الغربية(

Back2Back )أمريكا الشمالية(

)الدوري  )الصني(   REGAN.S GAMING
األساسي فقط(

DWG KIA )كوريا الجنوبية(

DONUTS USG )اليابان(

Team SouL )الهند(

Team Falcons )اململكة العربية السعودية(

تم  التي  الخمسة  للفرق  بالنسبة  أما 
 PMWI Afterparty بطولة  إلى  دعوتها 

Showdown فهي:

RA’AD )مصر(

Deadeyes Guys )نيبال(

Bigetron Red Aliens )إندونيسيا(

S2G Esports )تركيا(

ALPHA 7 ESPORTS )البرازيل(

PMWI  الفرق املشاركة في بطولة

خطة طموحة 

لدى اململكة خطة طموحة في تنويع مصادر 
بحيث   2030 عام  بحلول  بها  الخاصة  الدخل 
وصناعة  فقط.  النفط  على  معتمدة  تصبح  ال 
االلعاب وبالتحديد الرياضات اإللكترونية هي 
اململكة  فيها  تستثمر  التي  املجاالت  أبرز  أحد 

العربية السعودية . 

مع  الجيمرز  موسم  حدث  وتزامن 
تساعد  التي  املختلفة  األنشطة  من  الكثير 
الرياضات  فكرة  تقبل  على  السعودي  املجتمع 
ألي  يمكن  كما  عليها،  والتعرف  اإللكترونية 
أحد  الذهاب إلى أحد الحفالت املوسيقية وفي 
نفس الوقت التعرف على عالم صناعة األلعاب 

والبطوالت اإللكترونية.

حدث  في  املميز  هو  هذا 
موسم الجيمرز، ليس ألنه 

بطوالت  يقدم  حدث 
بجوائز مالية ضخمة 
قادر  حدث  ألنه  بل 
نسيج  تغيير  على 
بأكمله،  مجتمع 
فئات  يعرف  حديث 

من  متغايرة  متنوعة 

ال  بحيث  اإللكترونية  الرياضات  على  املجتمع 
تكون مقصورة فقط على فئات عمرية معينة.

ومع تكرار الفعاليات املشابهة سينتج في 
اإللكترونية  للرياضات  كبير  جمهور  النهاية 
لنرى بعد ذلك بطوالت بحضور جماهير غفيرة 
مثلما يحدث مع رياضة كرة القدم التي تحظى 
لوسائل  الحاجة  بدون  الكبير  بجمهورها 
من  وغيرها  املوسيقية  الحفالت  مثل  مساعدة 

األنشطة التفاعلية.

تغطية خاصة

الرياض  إلى  انتقل  هاردوير  عرب  فريق 
ليغطي حدث موسم الجيمرز بشكل مباشر من 

قلب الحدث لحظة بلحظة.



3435 العدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 مالعدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 م

السيارات

مركز امللك عبد العزيز الثقافي العاملي »إثراء« في فعاليات موسم »الجميرز« ، وذلك 
الواقع وكشف  املتقدمة ملستقبل  التقنيات  اإلبداعية« باستعراض  »الحلول  ضمن برنامج 
مستقبل التقنيات وألعاب الـ XR، ودمجها بأفكار املحتوى اإلبداعي والعمل على تسويقها 

محليًا ودوليًا.

وتهدف املشاركة إلى التعرف على ما يقوم به املهتمون بالصناعات التقنية املتقدمة 
وربطها بالسوق املحلي، وكيفية الوصول إلى منتجات قابلة للتسويق بمحتوى وتقنيات 

معززة ودمجها بمتطلبات املرحلة الراهنة واملستقبلية.

ويناقش البرنامج عدة محاور أبرزها: الجهود املبذولة حول صناعة املشهد اإلبداعي 
املستقبلي،  املشهد  على  وانعكاسها  املحلي،  املستوى  على  ودورها  املعززة  للتقنيات 
وتأثيرها على الحياة العامة، ومستقبل األلعاب اإللكترونية وصناعتها ودمجها بمستقبل 

الصناعات التمويلي

الحفالت  رابع  عامليني،  نجوم  خمسة  قدم 
املوسيقية ضمن موسم الجيمرز، الذي تحتضنه 
ست  من  أكثر  الحفل  واستمر  الرياض،  مدينة 
منطقة  في   NXT LVL مسرح  على  ساعات 

“بوليفارد رياض سيتي”.

شي”،  “دافن  السوداني  النجم  وتصدى 
 ،Wizkid والنيجيري  “عفروتو”،  واملصري 
التي  للحفلة   ،R3HABو  Afrojack والهولنديان 

حضرها أكثر من عشرة آالف شخص.

مفتتًحا  املسرح  خشبة  شي”  “دافن  واعتلى 
من  مجموعة  وغنى  “عفروتو”،  تاله  الحفلة، 
و”البرازيل”،  خبرة”،  “فرق  منها  أغانيه،  أشهر 
و”تيجي جون”، التي تفاعل معها آالف الحضور 

بشكل كبير.

كما تألق النجم النيجيري Wizkid بتقديمه 
الهولندي  الثنائي  واختتم  اإلفريقية،  األنغام 

Afrojack، وR3HAB رابع الحفالت.

GameFounders تدشني مبادرة

وتقنية  االتصاالت  وزارة  أطلقت 
 GameFounders املعلومات، مبادرة 
تحفيز  إلى  تهدف  التي  السعودية، 
واملسوقني  واملصممني  املبرمجني 

والفنانني على االبتكار والريادة في عالم 
األلعاب اإللكترونية، وعرض تجارب ناجحة في 

 إلى تأهيل وتطوير الكفاءات 
ً
هذا املجال، إضافة

في مجال صناعة األلعاب اإللكترونية.

إطالقها  جرى  التي  املبادرة،  وتستهدف 
بالتعاون مع شركة »GameFounders« املتخصصة 
 100 اختيار  األلعاب،  استوديوهات  تسريع  في 
من   

ً
عاملة السعودية،  وبنات  أبناء  من  متقدم 

رّواد  تشجيع  على  املختلفة  محاورها  خالل 
اإللكترونية،  األلعاب  صناعة  مجال  في  األعمال 
وإنشاء  املجال،  هذا  بأهمية  املشتركني  وتوعية 
ألعاًبا  تصنع  سعودية  ألعاب  استوديوهات 

صّدر عاملًيا.
ُ
محلية ت

“دافن شي”، والمصري “عفروتو” 
NXT LVL يتألقان على مسرح

WIZKID يختتم رابع الحفالت 

إثراء يشارك

 Wizkid قدم  رائعة  موسيقية  أمسية  في 
بـ   ،NXT LVL مسرح  خشبة  على  ا 

ً
عرض

بوليفارد رياض سيتي، في حفل حضره أكثر 
مع  الجمهور  وتفاعل  شخص،  ألف   20 من 

العرض واألنغام اإلفريقية.

الحاضرين  من  كبير  عدد  شارك 
فيها  ظهرت  الحفل،  من  فيديوهات 
على  وغردوا  حماسية،  األجواء 
تويتر، ُمعبرين عن سعادتهم 
 Wizkid وأصبح  بالحفل 

أول فنان أفريقي يتصدر أكبر حدث ألعاب في 
العالم.

النيجيرين: »مع   وكتب أحد الصحفيني 
أكبر  في  الليلة  في  منازع  بال  األفضل  األداء 
حفل Esports على اإلطالق على هذا الكوكب. 
ا 

ً
أفريقي على اإلطالق يتصدر عرض كان أول 

الليلة  الرياض  شارع  في   NXT LVL في 
أن   ا 

ً
أيض املاضية  الليلة  أكدت  املاضية، 

في  ضخمة  جماهيرية  قاعدة  لديه   Wizkid
اململكة العربية السعودية«.

في  الالعبني  بعض  تفرغ 
األلعاب  في  املتنافسة  الفرق 
الشطرنج  للعب  اإللكترونية 
واالبتعاد  الراحة  أوقات  في 
عن األلعاب. وشوهد الكثير 
في  يتنافسون  الالعبني  من 
من  ال سيما  القديمة  اللعبة 

دول شرق القارة اآلسيوية.

يذكر أن فعاليات موسم 
تحتضنه  الذي  الجيمرز 

األيام  هذه  الرياض  مدينة 
تنافس  ويشهد  املقبل،  سبتمبر  شهر  منتصف  إلى  مستمر 

الكثير من الفرق العاملية.

استراحة بالشطرنج



3637 العدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 مالعدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 م

الحكير : الفكرة 
رائعة

عبر ماجد الحكير، رجل األعمال املختص في عالم 
موسم  في  املوجودة  باإلمكانات  سعادته  عن  الترفيه 
الجيمرز ، وقال”: “املوسم رائع والحضور مميز، وسعدت 

كثيًرا بما شاهدته في زيارتي من إمكانات كبيرة”.

عندما  األفكار  من  الكثير  “هناك  الحكير:  وأضاف 
وموسم   ،

ً
جميال ا 

ً
شيئ تصبح  الواقع  أرض  إلى  تترجم 

الجيمرز أحد هذه األفكار الرائعة”.

 R3HAB العاملي  جي  الدي  أبدى 
خالل  وذلك  الجيمرز   بموسم  إعجابه 
 NXT LVL Arena منطقة  في  وصلته 
قرابة  واستغرقت  آرينا(  عبده  )محمد 
آالف   10 نحو  حضور  وسط  ساعتني، 

شخص .

أكثر  املعروف  الغول  فضيل  ويعد 
جي  دي   ،R3HAB املسرحي  باسمه 
أصل  من  هولندي  إسطوانات  ومنتج 
في  نجاحاته  أهم  من  وكانت  مغربي، 
تعاون  السنني  وعبر   .2007 عام  البداية 
ريهاب مع العديد من املنتجني والفنانني 
مادونا،  سويفت،  تايلور  مثل  املعروفني 
دراك،  نيرفو،  براون،  هافانا  ريهانا، 
آدز،  تو  ثيرثنيز   ،5 ومارون  كولدبالي، 
ذا شاينسموكرز، برونو مارس، ديورو، 

كشمر، أوميت أوزجان وهيدهانترز .

بـ  املعروف  لوبلو،  ستيفان  الفرنسي  الالعب  حصل 
“Shaiiko”، من الفريق السويسري Team BDS، الفائز بلقب 
بطوالت  رابع   ،Tom Clancy’s Rainbow Six Siege بطولة 
“موسم  في  االحترافية  اإللكترونية  الرياضات  منافسات 
الجيمرز”، الذي تحتضنه مدينة الرياض، على جائزة مالية 
مقدارها 100,000 دوالر، بعد حصوله على لقب أفضل العب. 
كما حقق الالعب السعودي عبد املحسن سلوم، “oKillz” من 
فريق Team Falcons، لقب أكثر عدد إقصاء للخصم وحصل 

على مبلغ 25,000 دوالر.

من جهته، قال “Shaiiko” في تصريح بثه املركز اإلعالمي 
في  العب  أفضل  لقب  لتحقيق  بالفخر  “أشعر  للموسم: 
البطولة، إنه شعور رائع، ونحن سعداء بتحقيق لقب بطولة 

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege في موسم الجيمرز”.

لوبلو أفضل العب 

 R3HAB الدي جي العالمي
تجربة معجب بالفعاليات

استثنائية
قال أحمد البشري، الرئيس 
في  للعمليات  التنفيذي 
للرياضات  السعودي  االتحاد 
سعداء  بأنهم  اإللكترونية 
بطوالت  أكبر  إحدى  بتقديم 

ببجي موبايل ضمن املوسم.

وأضاف: “وجود هذا العدد 
من أبرز الفرق من مختلف أنحاء 
الحدث”،  أهمية  يعكس  العالم 
املشاهدات  “أرقام  أن:  ا 

ً
مبين

للبث املباشر في تزايد مستمر، 
مدرجات  امتالء  املتوقع  ومن 
وكلها   ،Esports Arena منطقة 
أننا سنحظى  ح 

ّ
مؤشرات توض

تجربة  تمنح  عاملية  ببطولة 
نوعها  من  وفريدة  استثنائية 
واأللعاب  الرياضات  ملجتمع 

اإللكترونية بجميع أطيافه”.
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في   Team BDS السويسري  الفريق  نجح 
 Tom Clancy’s Rainbow بطولة  لقب  تحقيق 
الرياضات  منافسات  بطوالت  رابع   Six Siege
الجيمرز  موسم  في  االحترافية،  اإللكترونية 
أكبر حدث للرياضات واأللعاب اإللكترونية في 

العالم.

أيام،  أربعة  مدار  على  املنافسات  وأقيمت 
الفرق والالعبني  حيث شارك فيها 8 من نخبة 
 Spacestation Gaming :في اللعبة الشهيرة، وهم

 DWG و TSM FTX و MIBR و Team Liquid و
.Team BDS و WYLDE و Team Falcons و KIA

أن  بعد  اللقب   Team BDS فريق  وحقق 
 Team Falcons السعودي  الفريق  على  تفوق 
املركز  جائزة  على  بها  حصلوا   0-3 بنتيجة 
حصل  حني  في  دوالر،   400,000 البالغة  األول 
Team Falcons على جائزة املركز الثاني البالغة 
اإليرلندي  الفريق  حصل  كما  دوالر،   250,000
 Team املنشأ  الهولندي  والفريق   WYLDE

لتحقيقهم  دوالر   155,000 مبلغ  على   Liquid
املركزين الثالث والرابع.

 Tom Clancy’s بطولة  فعاليات  بث  وتم 
حسابات  على  مباشرة   Rainbow Six Siege
موسم الجيمرز في مختلف منصات التواصل 
ملنح  مختلفة؛  لغات   8 لـ  دعٍم  مع  االجتماعي، 
متابعة  فرصة  العالم  حول  املشاهدين  ماليني 
الخاصة  واألجواء  املنافسات  أحداث  جميع 

بالبطولة.

فيلم  الموسم 

وسط أجواء ملحمية استضاف حدث موسم 
 Dungeons & الجيمرز العرض التشويقي لفيلم
Dragons: Honor Among Thieves بشكل حصري 
 

َ
على مستوى منطقة الشرق األوسط حيث ُعِرض

الجيمرز  موسم  فعاليات  ضمن  الفيديو  مقطع 
على جميع شاشات منطقة سكوير في بوليفارد 
باللغتني  عرضه  إلى  باإلضافة  سيتي  رياض 
في  املوسم  قنوات  على  واإلنجليزية  العربية 

تويتش ويوتيوب.

الحدث  زوار  جميع  أنظار  العرض  ولفت 
السعودي  االتحاد  ينظمه  الذي  العاملي 
إلى  الفيلم  ويستند  اإللكترونية.  للرياضات 
عدًدا  ويضم  شهيرة،  فانتازيا  ألعاب  سلسلة 
من نجوم هوليوود على رأسهم Chris Pine  و 
Michelle Rodriguez. ومن املقرر أن يصل الفيلم 

نجح طالب جامعة اليمامة في تحقيق 
بني  املناظرات  دوري  ضمن  األول  املركز 
فريق مؤيد ومعارض، تحت مظلة االتحاد 

السعودي للرياضات اإللكترونية .

جامعة  طالب  نال  ذلك،  على  وبناء 
اليمامة مبلغ 20 ألف ريال، ضمن فعاليات 
جامعة  طالب  حصد  حني  في   ، موسم 
املركز  جائزة  ريال  ألف   15 نورة  األميرة 
امللك  جامعة  طالب  حقق  فيما  الثاني، 

سعود املركز الثالث بمبلغ 10 آالف ريال.

على  املناظرات  مسابقة  وتتضمن 
فريقي ينقسم إلى مؤيد ومعارض، تطرح 
مجال  في  بها  النقاش  يتم  فكرة  بينهم 
الفريق املؤيد يبحث عن  األلعاب، في حني 
الدراسات التي تؤيد النظريات التي تدعم 
الفكرة املطروحة، باملقابل الفريق املعارض 
التي  والدراسات  النظريات  مع  يتعارض 
الفائز  تطرح من قبل نظيرة، ويتم تحديد 

عن طريق تصويت اللجنة.

خصصت  التي   ،”VOV“ منطقة  سجلت 
من  العديد  وتضم  اإللكترونية،  لأللعاب 
االتحاد  ينظمها  التي  والبطوالت،  الفعاليات 
السعودي لأللعاب اإللكترونية ضمن فعاليات 
رياض  بوليفارد  منطقة  في  الجيمرز  موسم 
ا من قبل الزوار، وتتصدر 

ً
سيتي، حضوًرا الفت

لعبة الفيفا مطالب الحضور.

عمليات  مدير  السبيعي،  سعود  وأوضح 

املنطقة  أن   ،”VOV“ في  اإللكترونية  الرياضة 
فيها  ويجتمع  زون”  “ذا  في  موجودة 
األلعاب  من  بعدد  ليتنافسوا  األلعاب  عشاق 

اإللكترونية وهو أشبه بتجربة لالعبني.

من  عدًدا  املنطقة  “تقدم  السبيعي:  وتابع 
جوائزها  مجموع  تصل  املجتمعية  البطوالت 
إلى مليون ونصف املليون ريال مقسمة حسب 
نوع البطوالت التي تم تقسيمها إلى ميني كب، 

“تحتوي  وأضاف:  وأخرى”.  كب،  سوبر  كب، 
املنطقة على عدد من الفعاليات وعروض الخفة 
والليزر وألعاب الواقع االفتراضي، إضافة إلى 

الونج يلتقي فيه عشاق األلعاب واملهتمني”.

زوارها  باستقبال  تبدأ  املنطقة  أن  يذكر 
يومًيا من الـ 06:00 مساًء وحتى الـ 01:00 فجًرا.

»VOV«.. »فيفا« تتصدر

اإللكترونية،  األلعاب  مجتمع  سعد 
املاضي  أغسطس  إصدارات شهر  أهم  بوصول 
لعبة  رأسها  وعلى  العاملية،  األسواق  إلى 
“مارفل  شركة  تقدمها  التي   ”Spider Man“

إنترتينمنت”.

 لعبة “Spider Man”، صدرت ألول مرة في 
السابع من سبتمبر من عام 2016 على أجهزة، 
الباليستيشن وتوافرت في 12 أغسطس املاضي 

ا.
ً

على أجهزة الـPC أيض

تطوير  من   ”Saints Row“ لعبة   تليها 
أغسطس   23 في  ستتوافر  إنها  إذ   ”Volition“
واألكس  و4،   5 الباليستيشن  أجهزة  على  ذاته 

.X/S بوكس سيرس

 ”Midnight Fight Express“ لعبة   وانطلقت 
ذاته  اليوم  في   ”Jacob Dzwinel“ تطوير  من 
بوكس،  واألكس  الباليستيشن  أجهزة  على 

.PCونينتندو، والـ

 وتدور أحداثها حول بطل اللعبة الذي كان 
تدعى  إجرامية  في عصابة  السابق عضًوا  في 

باسم “بيبي فيس” عاد مرة أخرى إلى الحياة 
بواسطة طائرة غامضة من دون طيار تحتوي 

على ذكاء اصطناعي.

املدينة  حماية  هي  مهمتك  اللعبة   وفي 
باليدين  قتالك  خالل  من  وذلك  اللصوص  من 
لعبة  األخير،  والسكاكني.  وقبل  والعصي 
“Rollerdrome” من تطوير “Roll7” توافرت في 

.PC16 أغسطس على أجهزة الباليستيشن والـ

 ”PAC Man World Re Pac“ وأخيًرا، لعبة 
 26 في  انطلقت   ”Now Production“ تطوير  من 
الباليستيشن،  أجهزة  على  املاضي  أغسطس 

واألكس بوكس، ونينتندو.

ألول  الشهيرة  األلعاب  سلسلة   وأصدرت 
مرة على الباليستيشن في عام 1999، وتتضمن 
مضيئة  صفراء  كرات  تأكل  صفراء  كرة  اللعبة 

أخرى.

مان  باك  تدعى  كرة  حول  قصتها  وتدور    
حيث يتم اختطاف أصدقائه من قبل شخصية 

شريرة وتسعى الكرة الصفراء إلى إنقاذهم.

Team BDS بطاًل 

منطقة عشاق األلعاب اإلليكترونية 

اليمامة تتفوق
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املسلسل  منطقة  جذبت 
الكرتوني الشهير “توم آند جيري” 
في  الجاري  الجيمرز،  موسم  زوار 
مدينة  في  سيتي  رياض  بوليفارد 
الذين  األطفال  سيما  وال  الرياض، 
الترفيهية،  املنطقة  على  تقاطروا 
الفعاليات  ضمن  تأتي  التي 

املصاحبة للموسم.

أحد  داود،  جوزيف  وأكد 
“املوقع  أن  الفعالية،  على  القائمني 
رئيستني،  منطقتني  على  يحتوي 
قصص  لعرض  خصصت  األولى 
يشبه  واقعي  بشكل  تصميمها  تم 
من  الزوار  ليتمكن  املسلسل، 
التصوير داخل كل غرفة، ويعيشوا 
الثانية  املنطقة  أما  رائعة،  تجربة 
فخصصت للعبة املتاهة، ويستطيع 
األطفال من خاللها اللعب، واكتشاف 

األشياء داخل املتاهة”.

فعاليات  “هناك  وأضاف: 
 SPECE عروض  مثل:  مصاحبة، 
استعراضية  فرق  بمشاركة   JAM
جيري”،  آند  “توم  وشخصيات 
ا بهلوانية، إلى جانب 

ً
ويقدم عروض

يومًيا  موسيقية  عروض  خمسة 
ذاته،  املسلسل  من  ا 

ً
ألحان تعزف 

التي  الجوائز  عرض  إلى  إضافة 
فترة  خالل  املسلسل  عليها  حصل 

عرضه”.

نايت«  »فورت  بطولة  فعاليات  اختتمت 
الرياضات  منافسات  ثالث  عد 

ُ
ت والتي 

اإللكترونية االحترافية ضمن موسم الغيمرز.

نخبة  من  تنافست88  أيام   4 مدار  وعلى 
العبي »فورت نايت« من مختلف أنحاء العالم 
على  والحصول  باللقب  للفوز  ثنائية  فرق  في 
أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغة 

مليون  تخصيص  تم  حيث  دوالر،  مليون   2
دوالر لطور بال بناء.فيما تم تخصيص مليون 

دوالر للطور العادي .

وحقق الثنائي انس وبينغ لقب منافسات 
املركز  تحقيق  في  نجاحهم  بعد  بناء  بال  طور 
الثنائي  وحصل  نقطة،   320 بمجموع  األول 
البالغة 250,000  األول  املركز  بذلك على جائزة 

دوالر.

إدارة  مدير  حمران  بن  فيصل  وقال 
السعودي  االتحاد  في  اإللكترونية  الرياضات 
نايت  فورت  »بطولة  اإللكترونية:  للرياضات 
وفخورون  املوسم  هذا  بطوالتنا  ثالث  هي 
الرياضات  منافسات  نجاح  باستمرار 

اإللكترونية االحترافية«.

“توم آند جيري” تجتذب األطفال

انس وبينغ يتوجان بلقب »فورت نايت«

ماليبوكو 
األفضل

لقب  على  ماليبوكو  الالعب  حصل 
ثالث  فورتنايت  بطولة  في  العب  أفضل 
حالًيا  الجاري  الجيمرز  موسم  بطوالت 
 100.000 مبلغ  ونال  الرياض،  مدينة  في 

دوالر.

نور مذهول
محمد  السابق  الدولي  النجم  أبدى  
موسم  فعاليات  بحضور  سعادته  نور 
والدخول  الالعبني  ومقابلة  »الجيمرز«، 
الفعاليات  معهم.واصفا  تحديات  في 

باملذهلة والتي لم يرى مثلها من قبل .
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المملكة تحتضن »مؤتمر 
العالم القادم«

القادم« الذي سيجمع قادة وخبراء قطاع  العالم  تستعد اململكة الحتضان »مؤتمر 
األربعاء  من  بداية  يومني  مدار  على  العالم،  أنحاء  مختلف  من  اإللكترونية  الرياضات 
في  العاملي  املؤتمر  من  األولى  النسخة  الرياض. وستقام  مدينة  في  الحالي  7 سبتمبر 
آخر مستجدات  اإللكترونية  الرياضات  »Four Seasons«، حيث سيناقش مجتمع  فندق 
وتطوير  واالستثمارات  األفكار  أحدث  ويستعرض  اقتصاديًا،  الواعد  الحيوي  القطاع 
املواهب، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود اململكة بصفتها دولة رائدة في القطاع. 
في  بارزة  1200 شخصية  من  أكثر  ومشاركة  القادم« حضور  العالم  »مؤتمر  وسيشهد 
قطاع الرياضات واأللعاب اإللكترونية دوليًا من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار 
الخدمات  ومقدمي  والبطوالت،  الرياضية  واالتحادات  األلعاب،  ومطوري  املستثمرين، 
التجارية،  والعالمات  العام،  القطاع  وممثلي  الناشئة،  والشركات  والالعبني،  التقنية، 

واملعلنني، والناشرين، ووسائل اإلعالم.

جابامورا .. تجربة فريدة
الجيمرز  موسم  مناطق  أبرز  أحد  السعودية  الخطوط  من  املقدمة  جابامورا  منطقة 

حيث تقدم هذه املنطقة تجربة ثرية للزوار الستكشاف الثقافة اليابانية.

 عن شرب الشاي 
ً

ويمكن للزوار ارتداء الزي الياباني في تجربة جناح Yukata، فضال
اليابانية  الياباني بشكل مجاني في جناح Matcha، كما يمكنهم االستمتاع باملوسيقى 
والكاريوكي. وال تقتصر األمور على ذلك، إذ يمكن للزوار حضور حصص Shodo التدريبية 
مكن املشاركني من الكتابة بالخطوط اليابانية التقليدية وتعلم فنون أوريغامي 

ُ
والتي ست

على أيدي خبراء يابانيني. 

الكبيرة  التقليدية  الطبول  وهي   Wadaiko تجربة  ا 
ً

أيض جامابورا  منطقة  قدم 
ُ
وت

ا تجربة Kintsugi والتي تتيح للزوار 
ً

املعروفة والتي تتميز بصوتها الرنان. ولدينا أيض
أو  الفضة  أو  الذهب  الفخار املكسور باستخدام مساحيق  الياباني في إصالح  الفن  تعلم 
البالتني. كما سيتمكن زوار جابامورا من تجربة فن Amezaiku الذي يتم تشكيل الحلوى 

فيه على شكل منحوتات حيوانية مذهلة.

 نقرب المسافة 
بين العالم 

الواقعي 
واالفتراضي

قطاع  تطوير  رحلة  »تستمر 
في  اإللكترونية  واأللعاب  الرياضات 
اململكة املتماشية مع طموحات اململكة 
واملنبثقة من رؤية 2030 وإقامة موسم 
أكبر دليل على استمرار  الجيمرز هي 
هذا  خالل  من  ونهدف  املسيرة،  تلك 
املسافة  لتقريب  العاملي  الحدث 
واالفتراضي،  الواقعي  العالم  بني 
واأللعاب  الرياضات  مجتمع  ومنح 
غير  تجربة  والجميع  اإللكترونية 
يقارب  ما  لدينا  واآلن  مسبوقة«.« 
ممن  اململكة  سكان  من  مليون   23.5
اإللكترونية،  األلعاب  يمارسون 
وهناك فرد في كل عائلة تقريبا يمتلك 
ونتطلع  بها،  كبيرا  واهتماما  شغفا 
الستضافة الجميع لقضاء وقت ممتع 
وسط أجواء مستقبلية في هذا الحدث 
واأللعاب  للرياضات  عامليا  األكبر 

اإللكترونية«.

األمير فيصل بن بندر بن 
سلطان

 رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للرياضات اإللكترونية

، استطاعت  الجيمرز   غنائيًا ضمن حفالت موسم 
ً
أحيت نانسي عجرم حفال

من خالله خلق أجواء من البهجة والفرح. كذلك، فاجأت نانسي عجرم الحاضرين 
الذي  األمر  بابلو،  ومروان  مارشميلو  إلى جانب  غنائها  وهما  مميزين،  بحدثني 

خلق أجواء شبابية، صاخبة ومفعمة بالحياة.

مارشميلو،  جي  دي  بوجود   
ّ

إال الرياض  في  عجرم  نانسي  حفل  يكتمل  ولم 
حيث قّدمت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة »صح صح« إلى جانبه. وبعثا أجواء 

شبابية ومرحة بامتياز تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

نانسي تحلق مع األجواء الشبابية 



4445 العدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 مالعدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 م

دائرة القرار

املقبل  الرياضي  الرياضة عن استراتيجية دعم األندية في املوسم  أعلنت وزارة 
ا  مالًيّ الرياضية  األندية  استدامة  واستمرار  زيادة  إلى  تهدف  والتي   ،2023/2022

ا، من خالل تطبيق نظام حوكمة فعال. وإدارًيّ

في  والتعديالت  التحديثات  من  عدد  عن  لها  بيان  في  الوزارة  وكشفت 
التنظيم املالي واإلداري داخل األندية الرياضية، وذلك عبر  االستراتيجية، بما يحقق 
املباشر والحوكمة واأللعاب  الدعم  الجوانب، وهي  بالعديد من  ست مبادرات تختص 

املختلفة والحضور الجماهيري وتطوير املنشآت الرياضية والتحول الرقمي.

وشهدت مبادرة »الدعم املباشر« في هذا العام زيادة في الدعم املخصص ألندية 
دوري الدرجة األولى، ليستحق كل ناٍد في هذه الدرجة مبلغ 5ر6 مليون ريال سنويًا، 
 من 5 ماليني كانت في العام املاضي، فيما سيستمر ذات الدعم املقدم ألندية دوري 

ً
بدال

كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني، بواقع 50 مليون ريال لكل ناٍد سنويًا، و3 
ماليني ريال لكل ناٍد من أندية دوري الدرجة الثانية.

وفي مبادرة »الحوكمة«، سيتم العمل بنظام التصنيف اإلداري لألندية الرياضية 
ناديًا،   170 عددها  والبالغ  السعودية  أندية  جميع  بذلك  لتشمل  مؤخرًا،  عنه  واملعلن 
دون النظر لدرجة النادي في دوري كرة القدم، بعد أن كانت في العام املاضي تختص 

بـ 64 ناديًا فقط.

وتم في هذه املبادرة إطالق مسار االستقالل ألندية الفئة )أ( حسب تصنيفها 
هامشًا  منحها  يتم  بحيث  إداريًا، 
واإلجراءات  الخطط  لتدبير  أوسع 
تقييم  وسيتم  بالحوكمة،  املتعلقة 
التحديد،  وجه  على  الفئة  هذه  أندية 
أداء  مؤشرات  على  التركيز  عبر 
املالي  باألداء  تختص  رئيسية، 
التفاعل  وكذلك  والرياضي،  واإلداري 
الجماهيري، وذلك بشكل ربع سنوي 

ونصف سنوي.

املختلفة«،  »األلعاب  مبادرة  أما 
ألعاب  ثالث  إضافة  شهدت  فقد 
واملبارزة   املصارعة،  هي  جديدة، 
قدر 

ُ
ت عامة  بميزانية  والسهام، 

تم  حيث  ريال،  مليون  بـ5ر474 
ريال  مليون   432 مبلغ  تخصيص 
يرتكز  والذي  املوحد،  النقاط  لنظام 
على تقسيم الرياضات املنضمة لهذه 

لة لكل رياضة،  عِّ
َ
ف

ُ
املبادرة إلى ثالث فئات )أ– ب– ج( بناًء على 3 معايير )عدد األندية امل

رياضة  كل  تحصل  بحيث  ناٍد(،  كل  في  الالعبني  عدد  املمارسني،  الرياضيني  عدد 
على عدد معني من النقاط، يتم توزيعه على الدوريات واملسابقات بواقع 1440 نقطة، 
املتبقي  املبلغ  سيخصص  فيما  ريال،  ألف   300 الواحدة  النقطة  قيمة  تكون  بحيث 
من امليزانية العامة، والبالغ 5ر42 مليون ريال لصالح برنامج الدعم التحفيزي للفئات 
فئات سنية  برامج   8 في  املعنية  االتحادات  مع  التسجيل  على  يرتكز  والذي  السنية، 
كحد أدنى، واجتياز التقييم من قبل االتحاد أثناء تفعيل البرامج وفي نهاية املوسم، 
السنية، على أن  للفئات  املعنية لتطوير برامج  وذلك من خالل االستعانة باالتحادات 
تقوم األندية بتنفيذها وتصبح محل التقييم، من أجل الحصول على الدعم املخصص 

لهذا البرنامج.

وهي  الجماهيري،  الحضور  ملبادرة  ريال  مليون   240 مبلغ  تخصيص  وتم 
السعودي(  املحترفني  بـأندية دوري كأس األمير محمد بن سلمان )دوري  مختصة 

بواقع مليون ريال لكل ناد كحد أقصى للمباراة الواحدة املقامة على أرضه.

وستستمر مبادرة تطوير املنشآت الرياضية دون تغيير، مع استمرار تخصيص 
مبلغ 160 مليون ريال لهذه املبادرة نحو تحقيق التطوير الشامل والجزئي للمنشآت، 
من أجل توفير الدعم الالزم، لتحفيز األندية على تطوير وتحسني املنشآت واملالعب 

الرياضية، بحسب حاجة كل منشأة.

أما مبادرة »التحول الرقمي«، والتي 
فتتمحور  املاضي،  العام  إطالقها  تم 
مركزية  رقمية  منصة  إطالق  حول 
الرقمي  التحول  تفعيل  بهدف  للوزارة، 
األول  نطاقني،  داخليًا من خالل  لألندية 
يرتكز على تطوير منصة رقمية، تمكن 
الرسمية،  الوثائق  تقديم  من  األندية 
والتقييم،  التواصل  عملية  وتسهيل 
مرتكزًا  الثاني  النطاق  سيكون  فيما 
املشمولة  األندية  خطط  متابعة  على 
الرياضي  املوسم  في  الرقمي  بالتحول 
شاركت  التي  )األندية   2022  2021-
األمير  املاضي بدوري كأس  املوسم  في 
للتأكد  للمحترفني(  سلمان  بن  محمد 
من أن عمليات األندية الداخلية تتم رقميًا 
بتقارير مؤتمتة، على أن يتم تخصيص 
500 ألف ريال سنويا لدعم تلك املبادرة.

الخير  يعم

 في قياس أعلى النسب 
ً

حلت  وزارة الرياضة أوال
الوظيفي  لالرتباط  الدوري  القياس  مشروع  في 
 ،  2021 املنصرم   للعام  الحكومي  القطاع  ملوظفي 
وجاءت وزارة التجارة ثانًيا، ووزارة النقل والخدمات 

ا .
ً
اللوجستية ثالث

والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  وكانت 
على  الحائزة  بالجهات  اختفت,  قد  االجتماعية 
وزير  معالي  برعاية  أقيم  حفل  في  النسب  أعلى 
أحمد  املهندس  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد 
ممثلي  من  عدد  وبحضور  الراجحي،  سليمان  بن 

الجهات.

على  9 جهات حصلت  تكريم  الحفل  وتضمن 
أعلى نسب االرتباط الوظيفي، موزعة على 3 فئات، 
باملركز  الوطني  التحول  برنامج  مركز  فاز  حيث 
األول في فئة املؤسسات واملجالس والهيئات العامة، 

أموال  على  للوالية  العامة  الهيئة  الثاني  املركز  وفي 
املؤسسة  الثالث  وفي  حكمهم،  في  ومن  القاصرين 
الجهات  فئة  وفي   ، واملهني  التقني  للتدريب  العامة 
اإلدارة  معهد  لصالح  األول  املركز  ذهب  التعليمية 
الثاني  املركز  في  املجمعة  فيما جاءت جامعة  العامة، 
والجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في املركز الثالث.

لالرتباط  الدوري  القياس  مشروع  ويهدف 
مستوى  رفع  إلى  الحكومي  القطاع  ملوظفي  الوظيفي 

املوظفني  وتطوير  الجهات  بني  اإليجابية  التنافسية 
وتحسني إنتاجيتهم وتطوير بيئة العمل وإعداد خطط 
تحسينية وتوصيات، وهو أحد مخرجات مبادرة بيئة 
عمل محفزة املرتبطة بهدف )تحسني إنتاجية موظفي 
الحكومة( أحد أهداف رؤية 2030 املسندة إلى برنامج 

التحول الوطني.

التنفيذي  الرئيس  نائب  ألقى  الحفل  وخالل 

القريشي  ممدوح  املهندس  الوطني  التحول  لبرنامج 
الوظيفي في رفع  االرتباط  أهمية  فيها عن   عبر 

ً
كلمة

إنتاجية املوظفني، كما أكد على اهتمام برنامج التحول 
الوظيفي في خلق بيئة عمل  الوطني بأهمية االرتباط 
الهدف  هذا  تحقيق  أن  إلى  وأشار  وإيجابية،  محفزة 
لضمان  املستمرة  واملراجعة  املتواصل  العمل  يتطلب 

تحقيق األثر واستدامته.

معالي الراجحي : 
تجاوزنا المستهدف 

لعام 2021
قال وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية املهندس أحمد الراجحي في كلمته 
خالل الحفل: »نسعى في منظومة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية إلى أن نكون 
على قدر املسؤولية والثقة التي شرفتنا بها قيادتنا الرشيدة، وذلك من خالل ترجمة 
توجيهات والة األمر في السعي الدؤوب المتالك مقومات تطوير الحاضر واستشراف 

عد«. املستقبل، بما يحقق معايير التنمية على جميع املستويات والصُّ

وأوضح أن بيئة العمل تعد إحدى املمكنات الرئيسة لتحفيز ورفع إنتاجية العامل 
أداة  العمل، وهي  بيئة  قياس مستوى  أدوات  أهم  والخاص، ومن  العام  القطاعني  في 
مدت كأحد مؤشرات املستوى الثالث في رؤية اململكة 

ُ
قياس االرتباط الوظيفي التي اعت

الطموحة 2030.

و حول البرنامج أبان الراجحي أن مستهدف االرتباط الوظيفي لعام 2021 للقطاع 
العام كان %74، وقد تخطت نتيجة القياس املستهدف لتصل إلى %80، وعليه نطمح 
للمحافظة على هذا املستوى العالي لالرتباط الوظيفي في القطاع العام، داعًيا الجهات 
التي لم يتسنَّ لها الدخول في البرنامج لالنضمام إلى دورة قياس العام الحالي 2022.

وزارة الرياضة  »أولى« يف االرتباط الوظيفي
نادياً يف التصنيف 

اإلداري الجديد لخلق 
نظام حوكمة فعال

إطالق مسار االستقالل ألندية الفئة )أ(

إضافة ثالث ألعاب جديدة في مبادرة »األلعاب املختلفة«

240 مليون ريال ملبادرة الحضور الجماهيري

50 مليون ريال لكل ناٍد  بدوري املحترفني سنويًا

5. 6 مليون ريال سنويًا ألندية الدرجة األولى 

تخصيص مبلغ 432 مليون ريال لنظام النقاط املوحد

160 مليونا ملبادرة تطوير املنشآت الرياضية

5. 42 مليون ريال لبرنامج الدعم التحفيزي للفئات السنية

تفعيل التحول الرقمي لألندية داخليًا من خالل نطاقني

500 ألف ريال سنويا لدعم مبادرة »التحول الرقمي«
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مها الجفالي : أعيننا على 
ألقاب برلين 

احتفت بفوز المنتخب السعودي بذهبية كأس العالم لكرة القدم الموحدة لألولمبياد الخاص ..

دائرة القرار

تعريب كامل
تتجه وزارة الرياضة إلى تعريب كتابة أسماء األندية الـ 158 املسجلة لديها في خطوة 
بن  محمد  كأس  دوري  أندية  العبي  قمصان  على  األسماء  لتعريب  توجهها  بعد  ثانية 
سلمان للمحترفني للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة في موسم 2020 

ومشاركة القطاع الرياضي في مبادرة عام الخط العربي. 

املاضية  السنوات  في  للمحترفني  سلمان  بن  محمد  األمير  دوري  أندية  وسجلت 
وحفظ  الرياضية  استثماراتها  لحماية  التجارة  وزارة  لدى  تجارية  كعالمة  شعارتها 
حقوقها وفقا لنظام العالمات التجارية دعما لها ملا تمثله شعاراتها من أهمية أساسية 
 كمورد استثماري لألندية، وحماية االقتصاد الوطني من املمارسات املخالفة لألنظمة.

إيجابية تعريب أسماء األندية:
السعودي  االتحاد  رئيس  أكدت 
لألوملبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي 
بذهبية  السعودي  املنتخب  فوز  أن 
املوحدة  القدم  لكرة  العالم  كأس 
على  يضع  الخاص  لألوملبياد 
 في 

ً
عاتقهم مسؤولية كبيرة، مثمنة

الرشيدة  القيادة  الصدد دعم  هذا 
وبالخصوص  عمومًا،  للرياضة 
وزارة  تقدمه  فيما  يتمثل  ما 
الرياضة بقيادة األمير عبدالعزيز 
لالعبي  الفيصل  تركي  بن 

األوملبياد الخاص.

حققه  ما  أن  وأوضحت 
امليدالية  بنيله  السعودي  املنتخب 

أقيمت  التي  البطولة  املوحدة في  القدم  الذهبية في كرة 
املنتخب  على  الفوز  بعد  األمريكية،  ديترويت  بمدينة 

يعد   ،1-3 الروماني 
أول إنجاز عاملي يحققه األوملبياد الخاص السعودي 
هذا  تحقيق  للمنتخب   

ً
مباركة الجديد،  تشكيله  في 

الفني  الجهازان  التي بذلها   بالجهود 
ً
اإلنجاز، منوهة

بتحقيق  وتوجوه  البطولة  والالعبون خالل  واإلداري 
الذهب العاملي.

وثمنت الدكتورة مها الجفالي لألميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان سفير خادم الحرمني الشريفني لدى 
الواليات املتحدة األمريكية الرئيس الفخري لألوملبياد 
بالحضور  لألوملبياد  املتواصل  دعمها  الخاص 

والتشجيع واملؤازرة.

اتحاد  إدارة  من  املبذولة  بالجهود  وأشادت 
برياضات ذوي  النهوض  أجل  الخاص من  األوملبياد 
الفكرية والنمائية في اململكة من خالل خطة  اإلعاقة 
طموحة بدأ العمل بها نهاية العام املاضي، وكان من 

ثمارها هذا اإلنجاز.

وكشفت رئيس األوملبياد الخاص أن هناك خطة 
الوطني  املدير  بقيادة  السعودي  للبرنامج  جديدة 
وفريق العمل في االتحاد من الكوادر الوطنية املدربة 
التي  املحلية  األحداث  من  العديد  إلطالق  واملؤهلة 
تهدف إلى زيادة أعداد الرياضيني من فئة األشخاص 
ذوي اإلعاقة باململكة استعدادًا للمشاركة في األلعاب 
العاملية الصيفية التي ستقام في برلني بأملانيا 2023، 
التي ستشهد مشاركة أكثر من 7000 العب والعبة 

من 170 دولة من مختلف دول العالم.
للمنشآت  العامة  الهيئة  أطلقت 
ممثلة  »منشآت«  واملتوسطة  الصغيرة 
إستراتيجية  وبشراكة  ذكاء  مركز  في 
الرياضة تحدي  وزارة  مع  ورعاية رسمية 
تطبيقات الذكاء االصطناعي في الرياضة؛ 
تصميم  من  األعمال  رواد  تمكني  بهدف 
تعتمد  منتجات  وتقديم  تطويرية  حلول 
وعلوم  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  على 
من  استفادة  املجاالت  أكثر  في  البيانات 
الوطنية  املواهب  وتشجيع  التقنيات  هذه 

على االبتكار.

وأوضحت »منشآت« أن الخط الزمني 
عبر  األولى  مرحلتني؛  تضمن  للتحدي 
املشاركة  خالل  من  والثانية  اإلنترنت، 
طلبات  استقبال  تم  حيث  الهاكثون،  في 

أغسطس   21 تاريخ  حتى  الحلول  تقديم 
إعالن  وتم   ، الرابط  عبر  وذلك   ،2022
املاضي،  أغسطس   24 في  املرشحة  الفرق 
مع  بالعمل  الهاكثون  مرحلة  بدأت  فيما 
املرشدين من 25 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 
في  الفائزين  عن  اإلعالن  وسيتم  الحالي، 
الشريك  سيقدم  فيما  2022م،  سبتمبر   10
السعودية  الهيئة  للتحدي  اإلستراتيجي 
»سدايا«  االصطناعي  والذكاء  للبيانات 

العديد من الخدمات الداعمة للتحدي.

دائم  بشكل  تعمل  »منشآت«  أن  ُيذكر 
التي  التحديات  من  مجموعة  إطالق  على 
تهدف إلى تعزيز العمل الريادي واالبتكار 
وتشجيع  الحر  العمل  ثقافة  وتنشر 

املبتكرين واملتميزين في أنحاء اململكة.

شراكة بين وزارة الرياضة و«منشآت« 

إطالق تحدي تطبيقات الذكاء 
االصطناعي

• تعزيز مكانة وإبراز فن الخط العربي
• نشر ثقافة استخدامه بني النشء

• توحيد جهود القطاعات إلبقاء فن الخط العربي مزدهرا وحاضرا في الحياة العامة
• جذب االهتمام لهذا الفن الجميل الذي يعكس هويتنا وثقافتنا، ويسهم في انتشاره

• تأثير الخط العربي على الحياة العامة في اململكة
• داعم للهوية الوطنية املنبثقة من الهوية العربية األصيلة

• التأكد على أن اللغة هي سياج الثقافة
• روحانية الخط العربي تحقق الراحة النفسية، واملتعة البصرية من خالل هندسته اإلبداعية

• تعميق االرتباط الوجداني لدى الشباب باللغة العربية
• إحداث تغير إيجابي كبير في فكر األجيال الشابة والناشئة

• نقل هويتنا العربية األصيلة للخارج من خالل مشاركات األندية الخارجية
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“دي بروين الكرة النسائية  فرح الجفري :

 أحلم  بقيادة األخضر يف المونديال

تمتلك الكرة النسائية السعودية عدًدا من الالعبات 
املوهوبات الالئي ينتظرهن مستقبل مشرق، وستكون 
عد 

ُ
الفرصة مواتية ملشاهدتهن مع انطالقة الدوري، وت

أبرزهن الالعبة فرح الجفري، نجمة وهدافة فريق صقور 
جدة، الذي يطمح إلى أن تقوده الالعبة امللقبة بـ”دي بروين 

الكرة السعودية” إلى الفوز  بالطوالت .

لقاء

قصة نجومية

القدم منذ  الـ18 عاًما ممارسة كرة  بدأت صاحبة 

اعتادت  إذ  أظافرها؛  الكرة نعومة  لعب 
ومشاهدة  والدها،  مع 

زرع  ما  سوية؛  املباريات 
القدم؛  كرة  حب  بداخلها 

مبكًرا،  موهبتها  فاكتشفت 
وعملت على صقلها وتنميتها.

لكرة  حبها  عن  فرح  تقول 
منذ  شغفي  القدم  “كرة  القدم : 
الذي يكبر معي  الصغر، وحلمي 
اللعبة  بدأت  ولقد  يوم.  بعد  يوًما 

ألعب  التاسعة، وكنت  في  منذ كنت 
الحديقة،  املنزل وفي  أقربائي قرب  مع 

وخصوًصا  والدي،  مع  املباريات  وأتابع 
ني السعودي واإلنجليزي. والدعم كان  الدوريَّ

أكبر أسباب نجاحي.. وأكبر الداعمني لي كانوا 
الشكر  مني  ولهم  وفريقي؛  وصديقاتي  أهلي 

على ذلك”.

“دي بروين” السعودية

البلجيكي  سيتي  مانشستر  العب  يتميز 

واملراوغة،  والتسديدات،  املتقنة،  بالتمريرات  بروين  دي  كيفني 
أطلق  لذلك  “فرح”؛  معه  تشاركها  التي  نفسها  املهارات  وهي 
وتقول  السعودية.  الكرة  بروين”  “دي  لقب  زميالتها  عليها 
الذي  بروين،  دي  كيفني  هو  املفضل  “العبي  ذلك:  عن  الالعبة 
يصنع الفارق بأقل مجهود؛ وأستمتع بمشاهدته كثيًرا. ولقد 
جاء لقب دي بروين من بعض الزميالت واملدربات؛ إذ يرين 
أن طريقة لعبي وقدرتي على التسديد من خارج املنطقة 

تشبهان طريقته”.

صعوبات وحلم

الكثير  واجهت  فقد  البداية سهلة؛  تكن  لم 
من الظروف الصعبة؛ فانتقادات الناس، وعدم 
كانت  القدم،  كرة  النساء  لعب  لفكرة  لهم  تقبُّ
بدعم  لكن  طريقها،  في  العقبات  كبرى 
الالعبة  واصلت  واألصدقاء  األسرة 
طموحها حتى وصلت إلى ما هي عليه 
وكالة  عنها  نقلته  ما  بحسب  اآلن، 

“فرانس برس”.

إلى  تسعى  حلم  “فرح”  لدى 
تحقيقه؛ إذ تطمح إلى قيادة املنتخب 
كما  العالم،  كأس  إلى  السعودي 
سيتي  مانشستر  في  باللعب  تحلم 

اإلنجليزي.

“دي بروين الكرة النسائية  فرح الجفري :

 أحلم  بقيادة األخضر يف المونديال
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نافذة رياضية

حققت ابتسام العنزي، املركز الثالث في جائزة التميز 
للشباب العربي في مجال التطوع لعام 2022م، من األمانة 
من  املقدمة  األعمال  ضمن  العربية،  الدول  لجامعة  العامة 

وكالة شؤون الرياضة والشباب بوزارة الرياضة.

املرتبة  على  الحصول  في  ابتسام  الشابة  ونجحت 
لصحتك«،  »ساعة  بمبادرة  مشاركتها  من خالل  الثالثة، 

بالتنافِس  النسائي«،  أمشي  »أنا  فريق  مع 
 عربيًا مشاركًا في الجائزة، 

ً
مع ثالثني عمال

فيما جاء الشاب املصري ستيفن سدراك، 
األول،  املركز  في  إبراهيم  فادي  ومواطنه 
وحصلت الشابة األردنية أسيل بنت زياد 
نال  كما  الثاني،  املركز  على  الجرادين 
الشمري  عيد  بن  عبدالله  الكويتي  الشاب 

جائزة املركز الرابع.

للشباب  التميز  جائزة  وتهدف 
تعزيز  إلى  التطوع،  مجال  في  العربي 

التنافسية بني الشباب العربي، وتأطيرها بأسلوب علمي، 
مبادراتهم،  وتشجيع  للشباب،  املتميزة  الجهود  وإبراز 

وتكريم املتميزين منهم.

ابتسام »ثالثة«  يف التميز العربي

برنامج »مهارات الحوار الشبابي« بجازان

مذكرة تفاهم مع بر جدة

برنامج  جازان  بمنطقة  الرياضة  وزارة  فرع  أقام 
امللك  مركز  مع  بالتعاون  الشبابي«  الحوار  »مهارات 
الوطني، بحضور مدير فرع وزارة  للحوار  العزيز  عبد 
وزارة  عن  وممثلني  الرياني  إبراهيم  باملنطقة  الرياضة 
الرياضة ومدير البرنامج منصور بن عبدالرحمن القباع 

.

على  واملشرف  الرياضة  فرع  مدير  نائب  وأوضح 
البرنامج عقيل بن صالح صعابي، أن اللقاء الذي استمر 
ملدة 5 أيام بمشاركة 50 شابًا وفتاة، هدف إلى تعزيز 
حزمة  خالل  من  الشباب،  لدى  الحوار  ومهارات  ثقافة 

متكاملة من البرامج املوجهة لتنمية املهارات وعدد من 
قضايا  أن  إلى  النظر  الفتًا  األخرى،  الحوارية  اللقاءات 
الشباب تحظى باهتمام كبير ومتواصل من قبل وزارة 

الرياضة.

من جانبه أشار قائد البرنامج وجدي زيدان إلى  أن 
البرنامج ألقى الضوء على عدد من املهارات التي تهدف 
الرأي  وتقبل  الحوار  في  الشباب  مهارات  تطور  إلى 
لالهتمام  الرياضة  وزارة  فرع  من  اآلخر سعيًا  والرأي 
بشريحة الشباب وتمكينهم للمشاركة في تنمية الوطن 

تماشيًا مع »رؤية اململكة 2030«.

شهد محافظ جدة األمير سعود بن عبدالله بن جلوي، 
مكة  بمنطقة  الرياضة  وزارة  فرع  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
املكرمة وجمعية البر بجدة لتطوير سبل التعاون بينهما لنشر 

ثقافة العمل الخيري والتطوعي بما يخدم املجتمع وتنميته.

مكة  بمنطقة  الرياضة  وزارة  فرع  عن  االتفاقية  ووقع 
بالفرع  والتواصل  املجتمعية  الشراكات  قسم  مديرة  املكرمة 
رئيسها  بجدة  البر  وعن جمعية  الغامدي،  عبدالله  بنت  وئام 

التنفيذي املهندس محيي الدين بن يحيى حكمي.

وجاء توقيع املذكرة انطالقًا من رغبة الطرفني في تطوير 
والتطوعي  الخيري  العمل  ثقافة  لنشر  بينهما  التعاون  سبل 
والعمل على استثمار إمكانياتهما، بما يخدم املجتمع وتنميته، 
وينفع املواطنني، ضمن منظومة من العمل التكاملي والتعاون 
املشترك، الذي يتيح للمتطوعني فرص املشاركة في الفعاليات 
الرياضية، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وإبراز النماذج 
ظل  في  املجتمع،  ألفراد  الحسنة  القدوة  تمثل  التي  اإليجابية 
حرص الطرفني على تعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع تطلعات 

القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

سيسرا 
بطاًل 

لنسائية 
الجوف

النسائية  البطولة  اختتمت 
العروبة  القدم على صالة نادي  لكرة 
الجوف  برنامج  ضمن  بالجوف 

الشبابي.

وزارة  فرع  مدير  وأوضح 
مصلح  بن  مريح  بالجوف  الرياضة 
تحت  أقيمت  التي  البطولة   أن  املريح 
ولجنة  الرياضة  وزارة  فرع  إشراف 
ِقيمت بمشاركة 

ُ
الرياضة املجتمعية أ

أربع فرق: )سيسرا ، والجوف، وهت 
فت، ولفل آب(.

بالبطولة  الفائزة  الفرق  جت  وِّ
ُ
وت

فريق »سيسرا« كأس  أن حقق  بعد 
فيما  الذهبية،  وامليداليات  البطولة 
تحصل فريق »هت فت« على املركز 
فيما  الفضية،  وامليداليات  الثاني 
من  الشمري  يمام  الالعبة  حصلت 
أفضل  جائزة  على  فت  هت  فريق 
الالعبة  وحصلت  البطولة،  في  العبة 
رناد الرويلي من فريق ليفل آب على 

جائزة أفضل حارس مرمى.

تهدف  البطولة  أن  املريح  وأكد 
الرياضية  األنشطة  ممارسة  لتعزيز 
ودعم  الفرصة  إتاحة  خالل  من 
لالرتقاء  واملدربات  الالعبات 

بمهاراتهن.

العالم للخيل الصغيرة  البرجس إلى كأس  الفارس السعودي نايف  تأهل 
للقدرة والتحمل واملقرر إقامته شهر سبتمبر الحالي بإسبانيا.

السمو  لصاحب  ملكيته  العائد  اململكة  فريق  ممثل  البرجس  تأهل  وجاء 
فرنسا  في   ١٢٠ الدولي  السباق  اجتيازه  عقب  طالل  بن  الوليد  األمير  امللكي 

بمشاركة ٣٤ فارسًا من عدة دول حول العالم.

وتكمن صعوبة املشاركة والتأهل لهذه الكأس كونها مخصصة لجياد عمر 
ثمان سنوات فقط، وتتطلب من املدرب والفارس التعامل الجيد مع السباق.

أعلن االتحاد السعودي للفروسية عن بدء 
التسجيل في برنامج »خطوة فارس« للفرسان 

املبتدئني أو تحت »16 عاًما«.

االشتراك  اشتراطات  االتحاد  وأوضح 
األندية  إلى  االنضمام  منها:  البرنامج  في 
واألكاديميات املعتمدة للحصول على عضوية 
مع  طبًيا  ا 

ً
الئق املتقدم  يكون  وأن  االتحاد، 

تحديد الحد األدنى للعمر 6 سنوات.

وأكاديميات  أندية  االتحاد  داعًيا 

عبر  الرخص  وإصدار  للتسجيل  الفروسية 
املختلفة  نشاطاتهم  ملزاولة  نافس  منصة 

واملشاركة في البطوالت.

للفروسية  السعودي  االتحاد  أن  يذكر 
ملختلف   2023-2022 موسم  روزنامة  أطلق 
القدرة  الحواجز،  قفز  مثل:  الرياضات، 
ظهر  على  من  بالسهام  الرماية  والتحمل، 

الخيل، التقاط األوتاد، والدريساج.

التسجيل يف  »خطوة فارس«البرجس يف كأس العالم
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أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم عن القنوات الناقلة 
للدوري السعودي للمحترفني في السنوات الـ3 املقبلة.

إن شبكة  الرسمي  موقعه  عبر  بيان  في  االتحاد  وأكد 
النقل  بحقوق  فازت  السعودية  الرياضية   »SSC« قنوات 

الحصري ملنافسات الدوري السعودي لـ3 مواسم.

بتقنية  مجانا  املباريات  نقل  سيتم  أنه  وأوضح 
خاصة  قنوات  عبر   HD بتقنية  النقل  سيتم  بينما   ،SD

باالشتراكات على منصتي GOBX وشاهد.

باتساع  يمتاز  الجديد  العقد  أن  إلى  بيانه  في  وأشار 

الرقعة الجغرافية للمسابقات، عبر بثها في منطقة شمال 
وباقة   »SSC« قنوات  طريق  عن  األوسط،  والشرق  أفريقيا 

.GOBXالرياضة على شاهد و

برامج   5 أعدت   »SSC« قنوات  بأن  االتحاد  وأفاد 
نشرات  إلى  باإلضافة  السعودية،  القدم  بكرة  مختصة 

عرض عبر قناة مفتوحة للمشاهدين.
ُ
إخبارية ت

وستنقل قنوات »SSC« باإلضافة إلى الدوري السعودي 
السوبر  وكأس  الشريفني  الحرمني  خادم  كأس  مباريات 

السعودي لـ3 مواسم مقابل 900 مليون ريال.

المستديرة

السعودي  االتحاد  في  الحكام  لجنة  عقدت 
دوري  أندية  ممثلي  مع  اجتماًعا  القدم  لكرة 
للمحترفني عبر تقنية  كأس محمد بن سلمان 
آلية االستعانة بطواقم  االتصال املرئي ملناقشة 
التحكيم غير السعودية خالل املوسم الرياضي 

املقبل 2023-2022.

ياسر  حضره  الذي  االجتماع  خالل  وتم 
وإبراهيم  السعودي  االتحاد  رئيس  املسحل 
استمرار  على  االتفاق  العام  األمني  القاسم 
غير  بالحكم  باالستعانة  لألندية  السماح 
االتفاق  تم  كما  محدد  سقف  دون  السعودي 

بإجماع األندية على عدم السماح للنادي بإلغاء 
الطلب بعد تقديم الطلب خالل املدة املحددة.

طلب  تقديم  شروط  الحكام  لجنة  صت 
ّ
وقل

طاقم غير سعودي بحيث تكون قبل 14 يوًما 
على   16 من   

ً
بدال املباراة  موعد  من  األقل  على 

أن يتم إيداع املبلغ املخصص عند تقديم الطلب 
مانويل  السويسري  اللجنة  رئيس  وأوضح 
بكافة  بااللتقاء  ترحيبه  استمرار  نافارو 
تخص  التي  األمور  ومناقشة  األندية  مسؤولي 

منظومة التحكيم.

األندية  من  الدائم  التعاون  نافارو  وثّمن 

االرتقاء  نحو  قدًما  املضي  بهدف  اللجنة  مع 
دعائم  أهم  كأحد  السعودي  الحكم  بمستوى 

نجاح املسابقات املحلية.

املاضي  املوسم  استعانت  األندية  أن  يذكر 
بالخيار  منهم   3 سعودي،  غير  طاقمًا   67 بـ 
)حكم  أجانب  حكام   5 يشمل  الذي  الثاني 
تم  فيما  ڤار(،  وحكمي  ومساعدين،  ساحة، 
بالخيار  سعودي  غير  طاقما  بـ64  االستعانة 
األول الذي حددته اللجنة ويشمل )حكم ساحة، 

ومساعدين(.

تحديد آلية قنوات »SSC« تنقل الدوري 3 أعوام
االستعانة 

بحكام أجانب 

االنضباط  لجنة  أضافت 
االتحاد  في  واألخالق 
القدم  لكرة  السعودي 
إلى  التزوير 

التجاوزات التي ال تخضع للتقادم، إلى جانب مخالفات 
املراهنات.  أو  األموال  اختالس  أو  الفساد  أو  املنشطات 
أو  عدمها  من  عقوبة  إيقاع  لنفسها  أجازت  كما 
تخفيضها على النادي في حال كانت املخالفة صادرة 
للغط  يبدو  ما  على  معالجٍة  في  فردي،  تصرف  عن 

املصاحب لرمي علب املاء أثناء املباريات.

املحترفني  دوري  أندية  مع  اللجنة  وناقشت 
التعديالت  والثالثة  والثانية  األولى  والدرجة 

املقترحة على الالئحة.

استبدال  بني  االقتراحات  وتعددت 
املفردات لتصبح أكثر وضوًحا في بعض 
تعديل  إلى  إضافة  القانونية،  النصوص 
في  وتطويرها  وتغييرها  العقوبات  بعض 
النقاط  وحسم  واإليقافات  املالية  األمور 
ذات  للجهات  العقوبة  قرارات  وإرسال 

العالقة.

وفصلت الالئحة بني االعتداء ومحاولة 
االعتداء في مادتني مختلفتني “إيقاف ست 
مالية  غرامة  مع  االعتداء  ملحاولة  مباريات 
ستة  إيقاف  وعقوبة  ريال،  ألف   60 قدرها 
أشهر لالعتداء مع زيادة في الغرامة إلى 80 

ألف ريال”.

غير  القرارات  أن  الالئحة،  وعّدت 
ولجانه  القدم  اتحاد  من  الصادرة  املالية 
وفض  الرياضي  التحكيم  ومركز 
بها  يعترف  قضائية  وهيئة  املنازعات 
قابلة  نهائية وغير  السعودي  االتحاد 

لالستئناف.

التزوير ال يخضع للتقادم 
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لكرة  السعودي  االتحاد  أطلق 
سبورت  شركة  مع  بالتعاون  القدم  
النزاهة  حلول  في  املتخصصة  رادار 
أيه  الرياضية، تطبيق »إس  والبيانات 
الذكية  للهواتف  إنتيغريتي«  إف  إف 
املقبل  الرياضي  املوسم  من  اعتبارًا 

.2023-2022

على  السعودي  االتحاد  وذكر 
التطبيق  هذا  أن  الرسمي،  موقعه 
املعايير  أعلى  مع  يتوافق  الجديد 
املستخدمة  التطبيقات  في  العاملية 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  من 
واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، إذ يتيح 
إبالغ  والجماهير  واإلداريني  لالعبني 
مشبوهة  حاالت  أي  بشأن  االتحاد 
آمنة  وبطريقة  بالنزاهة  ق 

ّ
تتعل

وسليمة.

وقع  السعودي  االتحاد  وكان 
اتفاقية  رادار«  »سبورت  شركة  مع 
في  االتحاد  جهود  لتعزيز  شراكة 
القدم  كرة  منافسات  ونزاهة  حماية 
خدمات  من  واالستفادة  السعودية، 
التابعة  النزاهة  الشركة وتزويد وحدة 
املخاطر  بتقييم  السعودي  لالتحاد 
متقدم  نظام  وفق  الالزمة،  املعلومات 

ملراقبة املباريات.

وستتولى وحدة النزاهة املختصة 
من  املؤلفة  السعودي،  االتحاد  في 
الشؤون  قسم  من  خبرة  ذوي  محامني 
االتحاد،  في  والحوكمة  القانونية 

التقارير  مع  التعامل  عن  املسؤولية 
التطبيق  خالل  من  الواردة  والبالغات 
وفقًا  ضرورية  إجراءات  بأي  والشروع 
املعتمدة  واألخالق  االنضباط  للوائح 

لدى االتحاد السعودي.

كانت »سبورت رادار«، وهي واحد 
من أكبر الشركات انتشارًا في الدوريات 
ملراقبة  القارية  والبطوالت  العاملية 
املاضي  العام  وقعت  قد  املباريات، 
اآلسيوي  االتحاد  مع  شراكة  اتفاقية 
لكافة  سنوات   8 ملدة  القدم  لكرة 
بطوالته، إضافة إلى اتفاقيتها الحالية 

مع االتحاد الدولي لكرة القدم.

بربط  الشركة  تقوم  أن  املقرر  ومن 
خالل  من  والنزاهة  الحماية  تعزيز 
أي  عن  اإلبالغ  ٌيتيح  إلكتروني  نظام 
عطفًا  مباراة،  أي  نزاهة  حول  شكوك 
يرصدها  التي  الرقمية  البيانات  على 
النزاهة  وحدة  ستباشر  حيث  النظام، 
في االتحاد السعودي البالغات الواردة 
بالتنسيق مع خبراء من الشركة، إضافة 
والالعبني  الفرق  ستتلقى  ذلك  إلى 
وحكام املباريات وغيرهم من مسؤولي 
االتحاد السعودي لكرة القدم والجهات 
الرئيسية برامج تثقيفية حول  املعنية 
من  سلسلة  خالل  من  النزاهة  أهمية 
قّدم 

ُ
الندوات التعليمية عبر اإلنترنت ت

باللغتني العربية واإلنجليزية.

الترشح  عزمه  السعودي  االتحاد  أعلن 
القدم  لكرة  آسيا  كأس  نهائيات  الستضافة 
لالتحاد  يقدم  أن  املقرر  ومن   ،2026 للسيدات 
باملتطلبات  مّدعما  متكامال  ملفا  اآلسيوي 
الفعاليات  ويتضمن  كافة،  والشروط 
التي  العاملية واإلقليمية  الرياضية  واألحداث 

املاضية  األعوام  في  السعودية  استضافتها 
وحظيت بإشادات عاملية.

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
القدم ياسر املسحل، إن رغبة  السعودي لكرة 
آسيا  كأس  نهائيات  استضافة  في  االتحاد 
منطلق  من  تأتي   ،2026 للسيدات  القدم  لكرة 

القدم  كرة  في  قفزات جديدة  لتحقيق  السعي 
النسائية.

االتحاد  نشرها  تصريحات  في  وأكد 
أن  اإلنترنت،  على  موقعه  عبر  السعودي 
البطولة  الستضافة  الترشح  نية  عن  اإلعالن 
والالمحدود  السخي  الدعم  ظل  في  يأتي 
الكبير  واالهتمام  الرشيدة،  القيادة  من 
األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزير  من 
والباراملبية السعودية األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، وهو ما يدفع االتحاد دائما 
الفعاليات  كبرى  استضافة  على  للمنافسة 

الرياضية اإلقليمية والقارية.

وأضاف املسحل أن الرغبة في استضافة 
قفزات  تحقيق  منطلق  من  تأتي  البطولة 
في  النسائية  القدم  كرة  ميدان  في  جديدة 
املاضية  األشهر  شهدت  والتي  السعودية، 

انطالقتها رغم حداثة عهدها.

التي  الطموحة  الخطة  أن  إلى  وأشار 
في  النسائية  القدم  كرة  بشأن  ُوِضعت 
السعودية، ال تستهدف فقط نشر اللعبة أو 
رف في البطوالت، ولكن تقديم 

ّ
التمثيل املش

االتحاد السعودي نسخة مميزة لكرة القدم 
النسائية.

االتحاد  إن  قائال  حديثه  واختتم 
السعودي سيبدأ في تكوين لجنة مختصة 
وتقديمه  االستضافة،  ملف  على  للعمل 
العربية  للمملكة  املشرفة  بالصورة 
السعودية، من أجل تحقيق الهدف املنشود.

عن طريق تطبيق »إس أيه 
إف إف إنتيغريتي«

 مراقبة  
نزاهة 

المنافسات 
السعودية 

اتحاد القدم  يطلب استضافة كأس آسيا للسيدات 2026

 المسحل : نسعى لتقديم نسخة مميزة للبطولة 
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ألعابنا

»إنها البداية، الخطوة األولى«، بثقة عالية 
آل  عاصم  السعودي حسني  تحّدث  النفس  في 
العالم  بطولة  في  األولى  مشاركته  عن  حزام 
األميركية،  يوجني  مدينة  في  القوى  أللعاب 

واعدا بـ«التحليق عاليًا في املستقبل القريب«.

 آل حزام البالغ من العمر 24 عاما، ثامنًا 
ّ

حل
في تصفيات املجموعة األولى التي ضمته إلى 
دوبالنتيس  »موندو«  أرمان  السويدي  جانب 
صاحب اللقب األوملبي والرقم القياسي العاملي 
نيلسن  كريستوفر  واألميركي  للمسابقة 
بكوكبة  اللحاق  شفا  على  وكان  وصيفه، 
املتأهلني لو نجح في محاولته الثالثة األخيرة 

لتخطي حاجز 5.75 م.

األولى،  الخطوة  خير،  بداية  »هذه  وقال 
الكبار  فئة  في  لي  عاملية  بطولة  أول  هي  هذه 
العالم داخل قاعة  والسنة املقبلة هناك بطولة 
السعودية  الجماهير  وأعد  الطلق  الهواء  وفي 

والعربية بنتائج أفضل والتحليق عاليا«.

نفسه  الوقت  وفي  متضايق  »أنا  وأضاف 
لست متضايقا، كان االحتكاك قويا جدا وكنت 

قريبا من التأهل إلى النهائي«.

طويلة،  لسنوات  عمل  ثمرة  »هذه  وتابع 
سأجعل  الله  شاء وان  تطلع  البذور  وبدأت 

العرب أكثر فخرا«.

السعودية  القوى  ألعاب  اشتهرت 
واملسافات  السرعة  سباقات  في  بنجومها 
املتوسطة والطويلة، وتعتبر مشاركتها ببطل 
في مسابقة القفز بالزانة حالة استثنائية هي 
مطلع  السبع  الواثب حسني  تألق  بعد  الثانية 

األلفية الجديدة.

أحد  كان  الذي  حزام  آل  يقول  ذلك  عن 
ممثلني لبالده في العرس العاملي بعد العداءة 
كوني  محظوظ  »أنا  الدباغ  عمرو  ياسمني 
السعودية  األلعاب  أم  في  االستثناءات  أحد 
فرصة تطوير موهبتي على  وبحصولي على 
أحد  يد  على  وبالتدريب  املستويات،  أعلى 

ووكر«  براد  قدوتي  العالم  في  املدربني  أفضل 
األميركي صاحب ذهبية نسخة أوساكا 2007 

وفضية هلسنكي 2005 في القفز بالزانة.

لي  يقدمها  التي  »بالخبرة  قائال  وأردف 
هدفنا  سنبلغ  خطوة  خطوة  وبتخطيطنا 
إنجازات  تحقيق  ال  ولم  القادمة  السنوات  في 
آخرهن  عدة  وبطالت  أبطال  مع  فعلها  مثلما 
موريس  وساندي  ناغيوت  كايتي  مواطنتاه 
قبل  تواليا  املسابقة  وفضية  ذهبية  صاحبتا 

أربعة أيام«.

الصغر  منذ  بالزانة  القفز  حزام  آل  عشق 
في  العبا  كان  الذي  والده  مرافقة  خالل  من 
الصفاء  نادي  في  ومدربا  العشارية  مسابقة 
بشكل  متألقا  كنت  سني  صغر  ورغم  »وقتها 
جيد. وثق )رئيس االتحاد السعودي السابق( 
االمير نواف بن محمد آل سعود في موهبتي 
وساعدني في تطويرها في الواليات املتحدة«.

نواف  االمير  تحدث 
عن حسني آل حزام قائال 
لوالده  الفضل  »يعود 
االبن  هذا  رعاية  في 
الكفاءة  فيه  وجد  اللذي 
الكبيرة منذ صغره فلفت 
انتباهنا وعمره 15 سنة 
و16 سنة بتخطيه حاجز 
رقما  هذا  وكان  امتار   5
الوقت  ذلك  في  عربيا 

ولفئة الكبار«.

وأضاف نائب رئيس 
أللعاب  الدولي  االتحاد 
البداية  »كانت هنا  القوى 

لرعايته كواجب من مسؤوليتنا عن االتحاد في ذلك الوقت 
الدورة  في  يشارك  اجل  من  خططنا  ووضعنا 

لكن  الصني،  في  للشباب  االوملبية 
اصيب  انه  الحظ  لسوء 

ورغم  قبلها 

ذلك شارك وحل رابعا وكان قريبا من ميدالية«.

ضمن  يكون  بأن  فرصة  له  »هيأنا  وتابع 
في  قبوله  وتم  املتحدة  الواليات  إلى  بعثة 
بالزانة  القفز  في  وتفوق  كانساس  جامعة 
وبعدها بثالث سنوات حقق بطولة الجامعات 

وهو اول العب سعودي يحظى بهذا الشرف«.

اختار  »بعدها  قائال  وأردف 
في  ومعروفا  مشهورا  مدربا  بنفسه 
في  تأهله  عن  نبحث  كنا  اتالنتا. 
األوملبية(  األلعاب  )إلى  املاضي  العام 
ولكن الظروف لم تساعده وفي نفس 
الوقت االستعجال على الالعب لم يكن 

طيبا«.

هذا  التأهل  في  ق 
ِّ
»ُوف وأوضح 

تبشر  وعظيمة  ممتازة  تجربة  وخاض  العام 
في  الحدث  وعند  املوعد  في  سيكون  بأنه 
ا من مونديال العام املقبل،  السنوات املقبلة بدء
باريس(  )أوملبياد  في  بعده  التي  السنوات  ثم 

2024 و)بطولة العالم في طوكيو( 2025«

حديثه  نواف  األمير  وختم 
»االتحاد  يقدم  أن  في  بتمنياته 
االوملبية  واللجنة  السعودي 
املتميزة  الرعاية  السعودية 
الدقيقة  املتابعة  في  حزام  آلل 

اليومية«.

أما آل حزام فأنهاه بالتعبير 
خطى  على  السير  في  أمله  عن 
حقق  الطفولة،  منذ  »صديقي  دوبالنتيس 
معجزات لم يكن يتوقعها أحد من ألقاب وأرقام 
جزء  ولو  بتحقيق  النفس  وأمني  قياسية 

بسيط من إنجازاته«.

بعد طلب المملكة إستضافة  األلعاب اآلسيوية الشتوية عام 2029 يف نيوم

المسلم : الخطة السعودية طموحة وتستحق الدعم
عقب مونديال يوجين

آل حزام : سأجعل العرب أكثر فخراً

األمير نواف بن محمد : 

 أنتظروه يف مونديال العام المقبل
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للمجلس  العام  املدير  املسلم  حسني  أكد 
على  السعودية  قدرة  اآلسيوي  األوملبي 
الشتوية  اآلسيوية  األلعاب  دورة  استضافة 
معتبرا  دعما مطلقا،  لها  املجلس سيقدم  وأن 
زيادة  نحو  مهمة  خطوة  يعتبر  ترشيحها  أن 
غرب  منطقة  في  الشتوية  الرياضات  شعبية 

آسيا.

أعلن  اآلسيوي  األوملبي  املجلس  وكان 
الستضافة  السعودية  من  رسميا  طلبا  تلقيه 
التاسعة  الشتوية  اآلسيوية  األلعاب  دورة 
مبديا  بنيوم،  تروجينا  منطقة  في   2029 عام 

ترحيبه بهذا الطلب.

يفكر  لم  أحدا  أن  »أعتقد  املسلم:  وقال 
بهذا  شتوية  آسيوية  ألعاب  دورة  باستضافة 
خصوصا  األوسط  الشرق  منطقة  في  الحجم 
في منطقة الخليج، إنه تحد ولكن توجد قدرة 
االستضافة  تمت  وإذا  االستضافة،  هذه  على 
وحصلت سيكون نجاحا كبيرا وتحديا كبيرا 

وكذلك إرثا كبيرا«.

وتابع: »الدول التي تتقدم عادة الستضافة 
الدورة لديها ثلوج وجبال، ومنذ بداية األلعاب 
 ،1986 سابورو  مدينة  في  الشتوية  اآلسيوية 

والصني  اليابان  بني  ما  دائما  الدورة  تتنقل 
طلب  هناك  واليوم  وكازاخستان،  وكوريا 
لالستضافة من اململكة العربية السعودية في 
في  ندعمها  أن  واجبنا  من  ونحن  آسيا،  غرب 

هذه االستضافة املهمة«.

إسم  اآلسيوي  األوملبي  املجلس  ويعلن 
الشتوية  اآلسيوية  لأللعاب  املضيفة  املدينة 
بعد اجتماع جمعيته العمومية في الرابع من 

أكتوبر املقبل في بنوم بنه عاصمة كمبوديا.

األوملبي  للمجلس  العام  املدير  وأضاف 
أوملبية  ألعاب  دورة  تقام  »كما  اآلسيوي: 

شتوية،  آسيوية  ألعاب  دورة  فهناك  شتوية، 
وكل إمكانات املجلس األوملبي ستكون مسخرة 
»نحن  موضحًا:  للمملكة«،  مطلق  لدعم 
يسعدنا أن تستضيف دول مجلس التعاون أو 
أي دولة دورة كبيرة، فهناك شروط كالخدمات 
والسكن  املطار  التحتية،  والبنية  واملنشآت 
شيئا  نبني  ألننا  األوملبية...  والقرية  والطرق 
بمتطلبات دولية وكأنك تبني مدينة جديدة«.

أن  »أعتقد  أكد:  السعودية  الخطة  وعن 
إلى  نحتاج  فنحن  املوضوعة طموحة،  الخطة 
وتطبيق  الجماعي  العمل  عبر  النجاح  تأكيد 

الدولية  االتحادات  وقوانني  الدولية  القواعد 
سيكون  النجاح  تم  إذا  أنه  وأعتقد  الشتوية، 
توجها بعد الدورة إلى مدينة يمكن أن تسبح 
األلعاب  تمارس  وأن  األحمر  البحر  في  فيها 
الشتوية في الوقت نفسه، وسيكون لذلك تأثير 

إيجابي على السياحة«.

بعد  على  نيوم  وسط  في  تروجينا  وتقع 
في  العقبة  خليج  ساحل  من  كيلومترا   50
منطقة تتميز بمجموعة بأعلى القمم الجبلية 
 2600 نحو  إلى  يصل  بارتفاع  السعودية،  في 

متر فوق سطح البحر.

بتطوير  »االهتمام  بالقول:  املسلم  وختم 
الرياضة سيؤثر إيجابيا على تطوير املجتمع، 
بخدمة  والتفكير  والصحي  الجماعي  بالعمل 
جميع  تشمل  فالرياضة  وتمثيله،  الوطن 
القطاعات سواء كانت رياضية أو فنية أو طبية 

أو سياحية«.

العام  أواخر  فازت  كانت  الرياض  أن  يذكر 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  باستضافة  املاضي 
ألعاب  دورة  أكبر  وهي   ،2034 عام  الصيفية 
املجلس  عليها  يشرف  الرياضات  متعددة 

األوملبي اآلسيوي.

السعـــــــــــــودية
بعد طلب

إستضافة  األلعاب اآلسيوية الشتوية عام 2029 يف نيوم

المسلم: 
الخطة 

طموحة 
وتستحق 

الدعم
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ألعابنا

البولو يستعين 
بالمحاماة

 

املدير  في   
ً
ممثال للبولو  السعودي  االتحاد  وقع 

مكاتب  وأحد  دويس،  بن  فيصل  لالتحاد  التنفيذي 
الطرفني،  بني  تعاون  اتفاقية  الرياض  في   , املحاماة 

بحضور نائب رئيس االتحاد فهد أبو نيان.

وتتضمن االتفاقية تولي املكتب مسؤولية صياغة 
اللوائح واألنظمة، وتشكيل اللجان القضائية والقانونية، 
القانوني  املستشار  بمهام  والقيام  أعضائها،  وتدريب 

لالتحاد.

وتعاون  اتفاقيات  االتفاقية ضمن سلسلة  وتأتي 
أبرمها االتحاد ضمن أهدافه مع عدة جهات لنشر اللعبة 

وتعزيز اللوائح واألنظمة الحترافية العمل.

ذهبية تايكوندو 
للسميح

 

فهد  للتايكوندو  السعودي  املنتخب  العب  حقق 
)54(  في  وزن  في  الذهبية  امليدالية  مؤخًرا،  السميح، 
منافسات البطولة الدولية، بمدينة انسبروك النمساوية 
، بمشاركة ما يقارب )1440( العًبا والعبة من مختلف 
وفرنسا  بريطانيا  منتخبات  أبرزها  من  العالم  دول 
وكازاخستان  وأملانيا  وبلجيكا  وإيطاليا  وكرواتيا 
والصني واليابان ومصر، بعد تغلبه في املباراة النهائية 

على العب منتخب مصر بنتيجة )12/23(.

السعودي  املنتخب  شارك  ذاتها،  البطولة  وفي 
الظافري  ورياض  السميح  فهد  بالالعبني  للتايكوندو، 
وحمد املبروك وعلي املبروك وأحمد املولد، فيما ترأس 
نوح  محمد  اإلدارة  مجلس  عضو  السعودي  الوفد 
واملدرب  القحطاني  ناصر  املنتخبات  ومدير  قاضي، 
الروسي قربان بوغداييف، واألخصائي محمد ازعوفي.

وهنأ رئيس االتحاد السعودي للتايكوندو، األبطال 
عن  البحث  أهمية  على  وشدد  األخير،  اإلنجاز  على 

الذهب في جميع املشاركات الدولية والقارية.

إعداد محاضرين محليين يف اليد

العطية يحتفي ببعثة االيكيدو  
التقى سفير خادم الحرمني الشريفني لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية في مدينة الهاي 
بعد  لآليكيدو  السعودي  املنتخب  وأعضاء  زارع  باسم  املهندس  لاليكيدو  السعودية  اللجنة  برئيس 
االنتهاء من املعسكر التدريبي. وجرى خالل اللقاء التعريف برياضة اآليكيدو، واستعراض مجهودات 
فيها،  واملشاركة  والبطوالت  الفعاليات  حضور  في  املستقبلية  ورؤيتها  لآليكيدو  السعودية  اللجنة 
وفي نهاية اللقاء تم االستماع إلى توجيهات سعادة السفير ،وتقدم رئيس اللجنة السعودية لآليكيدو 
وحسن  االستقبال  حفاوة  على  والتقدير  بالشكر  والالعبون  اللجنة  وأعضاء  زارع  باسم  املهندس 
الضيافة وتم تبادل الهديا وأخذ الصور التذكارية. من جانبه أنهى املنتخب السعودي لاليكيدو املرحلة 
الثانية من معسكره الخارجي بهولندا والذي أقيم في مدينة بابندول الهولندية ضمن برنامجه في 
إعداد املدربني والالعبني. وشارك في املعسكر عدة دول أوروبية في مقدمتها هولندا والسويد وأملانيا 

ولوكسمبيرج وفرنسا وليتوانيا وبلغاريا باإلضافة إلى الفريق السعودي لآليكيدو.

العمري  نائباً 
املنعقدة  للتايكوندو،  العربي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع  أسفر 
االتحاد  رئيس  انتخاب  عن  دولة،   18 عن  ممثلني  بحضور  )املغرب(  بالرباط 
لرئيس  أول  نائبًا  العمري  طالع  بن  شداد  ركن  العميد  للتايكوندو  السعودي 

االتحاد العربي للتايكوندو في دورته الجديدة .

العربي  الصعيدين  على  ودعمها  اللعبة  لتطوير  أنه يسعى  العمري  أكد  و 
كل  في  باللعبة  النهوض  أجل  من  العاملية  املواقع  أفضل  في  للوقوف  واملحلي؛ 

الدول العربية، وتنظيم بطوالت مختلفة للمنتخبات واألندية.

ونّوه الى أن الجهود التي يبذلها املسؤولني بقطاع الرياضة بقيادة ربانها 
املكتسبات  من  العديد  قت 

ّ
حق جلوي،  بن  فهد  األمير  األوملبية  اللجنة  رئيس  ونائب  تركي،  بن  عبدالعزيز  األمير 

لالتحادات الرياضية، وانعكس ذلك على حضورها الخارجي.

الدكتور  االمير  امللكي  السمو  صاحب  برعاية 
الباحة،  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  حسام 
السعودي  االتحاد  في  ممثلة  الرياضة  وزارة  نظمت 
والخدمات  النقل  وزارة  فرع  مع  -بالتعاون  للدراجات 
اللوجستية بمنطقة الباحة  بطولة كأس الباحة للدرجات 

الهوائية وذلك ضمن فعاليات 

كلم   16 إلى  مسافته  تصل  الذي  السباق  وبدأ 
امللك سعود  مدينة  إلى   

ً
املنطقة وصوال إمارة  مقر  من 

 100 السباق  في  شارك  حيث  بالباحة،  الرياضية 

في  واملحترفات  املحترفني  من  ومتسابقة  متسابق 
رياضة الدراجات الهوائية .

بالسباق  الفائزين  تكريم  تم  السباق  نهاية  وفي 
بجوائز نقدية وعينية حيث فاز باملركز األول لتصنيف 
الرجال يوسف بدادو, واملركز الثاني عبداملجيد فيحان, 
النساء  تصنيف  وفي  الغامدي,  فهاد  الثالث  واملركز 
الثاني سمر  واملركز  عادل,  مروج  األول  باملركز  فازت 

الرهبيني, واملركز الثالث سدرة الشريف .

أنجز االتحاد السعودي لكرة اليد، 
والتدريب  املنتخبات  لجنة  في   

ً
ممثال

دورة إعداد املحاضرين املحليني ضمت 
بهدف  سعوديني  محاضرين   10
ملا  تأهيلية  دورات  لتقديم  تأهيلهم 
البدنية  للتربية  مدرسًا   2500 يقارب 
االتحاد  مظلة  تحت  منطقة،   20 في 
الدولي لكرة اليد، وبالتعاون مع االتحاد 

السعودي للرياضة املدرسية.

في  أيام   10 ملدة  الدورة  ونظمت 
تنفيذها  واستمر  الشرقية،  املنطقة 
بعد ذلك في مختلف مناطق السعودية، 
شارك من خاللها 495 مدرسًا للتربية 
البدنية بمجموع 70 يومًا و350 ساعة 

تدريب.

االتحاد  نظم  آخر،  جانب  من 
دورات  عدة  اليد  لكرة  السعودي 
افتراضية عن ُبعد، خصصت للمعلمات 
 19 من  معلمة   836 فيها  وشاركت 

منطقة.

محافظ األحساء يستقبل النمر
مكتبه  في  األحساء  محافظ  بدر  بن  طالل  بن  سعود  األمير  امللكي  السمو  صاحب  استقبل 
يرافقه عدد من  النمر،  اليد فاضل بن علي  لكرة  السعودي  االتحاد  إدارة  باملحافظة رئيس مجلس 

أعضاء مجلس اإلدارة .

واستمع سموه لشرح عن أنشطة االتحاد وخططه وبرامجه في استضافة البطوالت اإلقليمية 
في  الرياضي  للقطاع  الله-  -أيدها  الرشيدة  القيادة  من  الكبير  واالهتمام  الدعم  ظل  في  والدولية 
اململكة، مؤكدًا سموه أهمية دور االتحاد السعودي لكرة اليد بدعم األندية الرياضية في املحافظة 

وتقديم جميع االحتياجات لبروز كرة اليد في أندية األحساء .

من جهته أعرب النمر عن شكره لسمو محافظ األحساء على اهتمامه ودعمه للنشاط الرياضي 
في املحافظة.

دراجات هوائية بالباحة
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ج بذهبية الزوجي العربي   البولينج يُتوَّ
ج املنتخب السعودي للبولينج اليوم بذهبية الزوجي في البطولة العربية العاشرة  توِّ
للرجال والسادسة للسيدات التي استضافتها جمهورية مصر العربية خالل املدة من 11 
أغسطس حتى 19 من الشهر املاضي. وحقق العَبا املنتخب السعودي للبولينج عبدالرحمن 
على  نقطة  و1292  نقطة   1443 حصدهما  بعد  األول  املركز  املصري  وسلطان  الخليوي 
التوالي، فيما احتل العَبا دولة اإلمارات محمد العطار ونايف عقاب املركز الثاني، وجاء 
العَبا دولة قطر علي حيدر وأصيل الرومي في املركز الثالث. وأعرب مساعد مدرب املنتخب 
السعودي للبولينج ماجد العصالني من جانبه عن سعادته بتتويج املنتخب السعودي 
 أن أعمار العبي املنتخب صغيرة 

ً
ا هذا التتويج باإلنجاز، خاصة

ً
بامليدالية الذهبية، واصف

في السن واستطاعت منافسة األبطال في البطوالت الدولية، مشيًرا في هذا الصدد إلى 
تحقيق منتخب البولينج امليدالية البرونزية في بطولة العالم بالسويد.

مير يحلق بذهب القتال المتنوع
عالم  مير  عبداإلله  املتنوع  القتال  لفنون  السعودي  املنتخب  حقق العب 
أبوظبي،  اإلماراتية  العاصمة  في  والناشئني،  للشباب  العالم  بطولة  ذهبية 
وذلك بعد فوزه على الالعب األمريكي إيزاك إسبارزا، في منافسات وزن أقل 

من 62 كجم.

على  سعودية  ذهبية  ميدالية  أول  بتحقيق  سعادته  عن  الالعب  وعبر 
مستوى العالم في فنون القتال املتنوع في وزن أقل من 62 كجم، مشيرا إلى 
أن هذا املنجز الذي تحقق جاء ضمن بطولة جمعت نخبة من الالعبني الذين 

تنافسوا بقوة على تحقيق الذهب.

رئيس  املتنوع  القتال  لفنون  السعودي  االتحاد  رئيس  عبر  جانبه  من 
للوطن  مباركًا  اإلنجاز،  هذا  بتحقيق  سعادته  عن  جليدان  عبدالعزيز  الوفد 
هذا التميز واملنجز ، الذي تحقق نتيجة الدعم الكبير للرياضة والرياضيني، 

مؤكدًا أهمية العمل املتواصل لتحقيق مزيد من امليداليات واإلنجازات.

لكرة  الخاص  لألوملبياد  السعودي  املنتخُب   
َ

ق
َّ
حق

األول  باملركز  بالفوز  تاريخيًا  إنجازًا  املوحدة  القدم 
لألوملبياد  العالم  كأس  بطولة  في  الذهبية  وامليدالية 

الخاص املقامة بمدينة ديترويت األمريكية، بفوزه

خالل   -  1  -  3 بنتيجة  الروماني  املنتخب  على 
مواجهتهما  في املباراة النهائية.

البطولة  خالل  السعودي  األخضر  العبو  َم  وقدَّ
مستويات مميزة أكدوا خاللها جاهزيتهم لهذا املحفل 
الدولي الذي يضمُّ منتخباِت البرازيل، جامايكا، كوريا، 
سنغافورة،  رومانيا،  باراجواي  نيجيريا،  املغرب، 
أمريكا، وحصدوا من خاللها ذهبية املنافسات بعد أن 

اجتازوا منافسني مميزين آخرهم املنتخب الروماني.

الخاص  لألوملبياد  الوطني  املدير  أ 
َّ
هن بدوره 

والجهازين  الالعبني  القريشي  الرحمن  عبد  السعودي 
هذا  على  السعودية  البعثة  وأعضاء  واإلداري  الفني 
الجميع  بذلها  التي  الجهود  مثمنًا  الكبير،  اإلنجاز 

لتحقيق هذا املنجز والحصول على ذهبية العالم.

َم رئيُس األوملبياد الخاص الدولي الدكتور  فيما قدَّ
تيموثي شرايفر التهنئة للمنتخب السعودي على الفوز 
مباريات  خالل  قدموه  ما  على  املشاركني  ولجميع 
منتخبات  حققتها  التي  بالنتائج  مشيدًا   ، البطولة 
السعودية  وفوز  واملغرب،  واإلمارات  السعودية ومصر 
البرونزية  بامليدالية  مصر  واحتفاظ  الذهبية  بامليدالية 
2018م،التي  عام  نسخة  كأس  في  بها  فازت  التي 
املغرب  الفضية، وحصول  امليدالية  اإلمارات  فيها  نالت 
ألنشطة  الحقيقية  بالطفرة  هًا  منوِّ  ، الرابع  املركز  على 

األوملبياد الخاص باملنطقة.

التايكوندو يختتم موسمه بتتويج بطالت النسائيةمنتخب األولمبياد الخاص بطاًل للعالم
موسمه  للتايكوندو  السعودي  االتحاد  اختتم 
للتايكوندو  الثالثة  النسائية  البطولة  بإقامة  الرياضي 
يومي  خالل  بالرياض  فهد  بن  فيصل  األمير  بصالة 
وهيئة،  نادي   18 بمشاركة  املاضي  اغسطس   19_18
محمد  ونائبه  العمري  شداد  االتحاد  رئيس  بحضور 

الوبران.

حصل  للسيدات  القتال  منافسات  صعيد  وعلى 
على لقبها فريق الترجي بـ 300 نقطة وذهبيتي خولة 
 204 بـ  االتفاق وصيفًا  وحل  هارفي  ورحمة  شواربي 
الحياة  الخواهر، وجاء مركز عني  نقاط وذهبية رحمة 
حل  فيما  الويشي،  سارة  وذهبية  نقطة   194 بـ  ثالثًا 
ليان  وذهبية  نقطة   182 بـ  رابعًا  فيت  تو  فات  مركز 

الشتوي.

الرياض  فريق  انتزع  الزهرات  فئة  صعيد  وعلى 
الصدارة بـ 469 نقطة بثالث ذهبيات من نصيب ماجدة 
مسفوه وريما الشهراني ووريناد البيشي، وحل مركز 
ديما  وذهبيتي  نقطة   292 بـ  وصيفًا  بيوند  آند  أبوف 
خطوات  مركز  وجاء  الفرائضي،  وريما  الفرائضي 
األبطال ثالثًا بـ 253 نقطة وذهبية ريم سبتاوي، ونادي 

النور رابعًا بـ 223 نقطة.

الصدارة  على  تربع  البومسي  منافسات  في  أما 
مركز أبوف آند بيوند بـ 264 نقطة، وفي املركز الثاني 
مركز خطوات األبطال بـ 215 نقطة، وأكاديمية النجوم 

ثالثًا بـ 193 نقطة، واالتفاق رابعًا بـ 173 نقطة.

قدمه  عال  تنافسي  مستوى  البطولة  وشهدت 
متميز  تنظيمي  مستوى  وكذلك  التايكوندو  العبات 
بطولة   38 أقيمت  حيث  الرياضي  للموسم  ختامًا 
اللعبة من  بمدن اململكة رغبة في زيادة عدد ممارسي 

الجنسني.

طاقم  النسائي  العنصر  من  املنافسات  وأدار 
تحكيمي مكون من سحر مؤمنة ونجود إمام وصفاء 
حيان،  وإيثار  غالي  وغالية  مطر  ومرام  النعماني 
آل  ونجالء  الدوسري  منى  املسابقات  لجنة  وأعضاء 

سبتي.

برونزيتان يف بطولة العالم للقتال
للشباب  العالم  بطولة  برونزية  القحطاني  محمد  املتنوع  القتال  لفنون  السعودي  املنتخب  العب  حقق 
الطاجيكستاني  الالعب  من  الحكام  بقرار  خسارته  بعد  وذلك  أبوظبي،  اإلماراتية  العاصمة  في  والناشئني، 

أبوبكر اليجونزودا، في منافسات وزن أقل من 57 كجم.

فيما حقق العب املنتخب لفنون القتال املتنوع عبدالله األحمدي برونزية بطولة العالم لفنون القتال املتنوع 
للناشئني والشباب لوزن أقل من 56.7 كجم بعد فوزه على العب منتخب التشيك باتريك كوتيل.
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لقاء

إنشاء  السلة  لكرة  السعودي  االتحاد  أعلن 
األنظمة  وضع  إلى  تهدف  التي  الهواة  رابطة 
لتنظيم  العالقة  ذات  الجهات  مع  والتنسيق 
تحت  السلة  كرة  ملمارسي  وبرامج  مسابقات 

إشراف االتحاد السعودي لكرة السلة.

لكرة  السعودي  االتحاد  رئيس  وأوضح 
الهدف من  أن  الدكتور غسان طاشكندي  السلة 
الرابطة هو نشر ممارسة كرة السلة في  إنشاء 
تحقيق  لتدعم  املمارسني  إعداد  وزيادة  اململكة 
البرامج  لتنظيم  تهدف  كما   ،2030 رؤية  أهداف 

وبطوالت  املختلفة  الفئات  لجميع  واملسابقات 
لتفعيل  واألكاديميات  والجاليات  األحياء 
الشراكات املجتمعية واكتشاف املواهب وتطوير 
املرحلة  أن  إلى  ا 

ً
الفت  ، واإلدارية  الفنية  الكوادر 

األولى تتضمن تسجيل الالعبني والفرق املختلفة 
لحصر اإلعداد، ومن ثم البدء في املرحلة الثانية 
لوضع آلية البطوالت وجدولتها، ثم إطالق املرحلة 
وانتخاب  العمومية  الجمعية  إلنشاء  الثالثة 
مجلس إدارة للرابطة لوضع األنظمة والتشريعات 

املناسبة.

للشطرنج  السعودي  املنتخب  شارك 
)رجال وسيدات( في أوملبياد العالم بالهند 
رئيس  البعثة  2022.وترأس   - تشيناي   -
مجلس إدارة االتحاد السعودي للشطرنج 

.وضمت  الوحشي  سالم  بن  عبدالله 
عبدالرحمن  لالتحاد  الفني  املدير 

املنتخب  ومدرب  مسرحي، 
محمد حدوش، والالعبني: أحمد 
املطيري،  وعبدالله  الثبيتي، 
وعبدالعزيز  الرحيلي،  وأحمد 
إلى  الحارثي،  وأحمد  الزامل، 
وضم  السيدات  منتخب  جانب 
الالعبات: داليا السميري، وبدور 
الجابري،  وأسماء  الشالش، 

وأفنان القبيشي، وندى املهنا.

وتعد هذه املشاركة الخارجية 
ملنتخب  األولى  السعودية 

هامشها  على  وتأتي  سيدات، 
املبادرة التي يقدمها االتحاد 
بتقديم  للشطرنج  السعودي 
أوملبياد  في  سنوية  جائزة 
مسمى  تحمل  الشطرنج 
)املرأة الذهبية( وفق معايير 
رسمية تم إعتمادها بشكل 
الدولي  االتحاد  من  رسمي 

ألفضل  تقدم  للشطرنج 
رياضة  في  العالم  في  العبة 

الشطرنج.

سعادته  الوحشي،  سالم  بن  عبدالله  أبدى 
في  والسيدات  للرجال  السعودي  املنتخب  بمشاركة 
بجاهزية  مشيًدا  العاملي،  الشطرنجي  املحفل  هذا 
أقيم  إعدادي  معسكر  بعد  فنيا  والالعبات  الالعبني 
إشراف  تحت  الرياض  السعودية  العاصمة  في  لهم 

الجهاز الفني باالتحاد.

محدود  غير  بدعم  الحمد  ولله  »نحظى  وقال: 
من قيادتنا أعزها الله، ونسعى ألن تكون مشاركتنا 
قفزات  نعيشه من  فما  قوية،  األوملبياد مشاركة  في 
هائلة في املجال الرياضي لم يكن ليتحقق لوال توفيق 
الحرمني  خادم  من  السخي  الدعم  ثم  سبحانه  الله 
العهد  وولي  عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك  الشريفني 
احتياجات  المس  الذي  سلمان،  بن  محمد  األمير 
دمًا 

ُ
ق سنمضي  الله،  من  وبعون  الوطن.  رياضة 

لتحقيق التطلعات«.

وتابع: »الهدف األول لالتحاد السعودي للشطرنج 
الرياضة  بهذه  االهتمام  هو  األوملبية  املشاركة  من 
وجماهيرية  تاريخية  بمكانة  تحظى  التي  العريقة 

الالئق  التمثيل  الوطن  تمثيل  و  العالم  حول  واسعة 
تحت مظلة وزارة الرياضة واللجنة األوملبية والبارملبية 
من  نجدها  التي  الكبيرة  واملتابعة  والدعم  السعودية 
والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزير 

السعودية األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
ونائبه األمير فهد بن جلوي بن مساعد، 

شباب  على  تعتمد  مشاركة  فهي 
وضع  على  قادرين  أكفاء  وشابات 
السعودي  للمنتخب  األولى  اللبنة 
لهم  رابعة  كمشاركة  للرجال  سواء 
أولى  كمشاركة  للسيدات  حتى  أو 

وأنهن قادرات على تحقيق املراكز 
بإذن  الدولية  واأللقاب  املتقدمة 

الله«.

الشطرنج 
السعودي 

يف أولمبياد 
العالم

   

رابطة هواة باتحاد السلة 

الوحشي سعيد
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تقرير

د سعد الرويس، نائب رئيس االتحاد  أكَّ
اللعبة  اتحاد  أن  الطائرة،  لكرة  السعودي 
الذي  السعودي  املدرب  يدعم  ما  دائًما 
يحتاج إلى عمل كبير حتى يجتاز مستوى 
نفذ  االتحاد  أن  على  مشدًدا  املحترفني، 
أو عبر  البرامج سواًء حضورًيا  العديد من 
االتصال املرئي واستفاد منها عدد كبير من 

املدربني داخل وخارج السعودية.

املدربني  دورة  ختام  خالل  ذلك  جاء 

الطائرة  لكرة  الثاني«  »املستوى  الدولية 
في  االتفاق  نادي  صالة  استضافتها  التي 
الدمام بمشاركة 32 مدرًبا وذلك على هامش 

بطولة غرب آسيا األولى للشباب.

منير  اعتماد  أن  إلى  الرويس  وأشار 
االتحاد  من  السعودي  املدرب  الحميدان، 
سيدعم  دولي  محاضر  كمساعد  الدولي 

املدربني السعوديني.

حساب االتحاد السعودي للكرة الطائرة، عبر 
 بني املغردين عقب تتويج املنتخب 

ً
“تويتر”، تفاعال

السعودي لدرجة الشباب ببطولة غرب آسيا للكرة 
صالة  في  البحريني  املنتخب  تجاوزه  إثر  الطائرة، 
في  الرياضية  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  مدينة 
و223  رد،   102 على  التغريدة  وحصلت  القطيف، 

من  ساعة   18 خالل  إعجاًبا،  و358  تغريد،  إعادة 
نشرها.

تركي  بن  العزيز  عبد  كتب  الردود،  بني  ومن 
منتخب  ألبطالنا  “أبارك  الرياضة:  وزير  الفيصل، 
في  آسيا  غرب  بطولة  تحقيق  الطائرة  شباب 

“ألف   :
ً

قائال ناصر  املغرد  وعلق  األولى”.  نسختها 
مبروك للوطن على هذا الجيل املبشر”. وكتب بكر 
فالته، العب فريق األهلي األول لكرة الطائرة: “ألف 
مبروك للمنتخب الشاب هذا املنجز، مبروك للقيادة، 

ودكتور خالد، رئيس االتحاد”.

أعلن االتحاد السعودي للهجن شروط املشاركة 
في سباق الهجن 1444 في دورة األلعاب السعودية 
2022-2023 ، وتم تحديد كيف تصبح االبل جاهزة 

التي يتم  املواصفات  .. وما هي  للسباق 
الخيل  اختيار  في  مراعاتها 

املخصصة  االبل  و 
للسباقات.

االتحاد  وأشار 

االتحاد  “كأس  وهي  الثالثة،  الكؤوس  أن  إلى 
السعودي للهجن، وكأس اللجنة األوملبية والباراملبية 
السعودية، وكأس وزارة الرياضة” ستقام في أشهر 

أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لهذا العام .

امللك  جائزة  منافسات  ستكون  فيما 
مع  بالتعاون  الهجن  لسباقات  عبدالعزيز 
عام  من  يناير  شهر  في  اإلبل  نادي 
2023، اعلن االتحاد السعودي شروط 

مشاركة الالعبني الهجانة في دورة األلعاب السعودية 
.1444

الهجن  سباق  في  تشارك  التي  اإلبل  وتتميز 
املؤصلة،  العربية  السالالت  نسل  من  أصيلة،  بأنها 
كجم،   600 إلى   500 من  منها  الواحدة  وزن  يصل 
وخفة  والرشاقة  الجسم  بنحافة  السباق  إبل  تتمّيز 
التحمل  على  والقدرة  الجري  وسرعة  الحركة 

واالستجابة للتدريب.

 أن يكون الالعب سعودي الجنسية

 أال يقل عمر الالعب عن 18 سنة.

 يجب أن تكون املطية املشاركة تحمل شريحة إلكترونية تابعة لالتحاد السعودي 

للهجن وتعود ملكيتها ملالك سعودي الجنسية.

 أن يلتزم الالعب بالزي الرياضي وأدوات السالمة التي تحددها اللجنة املنظمة.

 أال ُيسمح باستخدام أي وسيلة تؤدي إلى تثبيت الالعب على جسم املطية.

 التواجد بمنطقة االنطالقة لالعبني قبل االنطالقة بمدة ساعة واحدة على األقل.

تفاعل كبير مع ذهبية الطائرة

الرويس  : الوطنيون يحتاجون تأهيل أكثر

»الهجن« يحدد شروط المشاركة
يف دورة األلعاب السعودية 

فئات سباقات الهجن 1444

حدد االتحاد فئات السباقات املشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن وسباقات الهجن في 
السعودية 2022 وهي على النحو التالي:

املفاريد : وهي املطايا التي عمرها من سنة إلى سنتني، ويكون السباق املحدد لها بمسافة 
تبدأ من 1 كيلو ومائتي متر إلى 2 كيلومتر.

الحقايق: وهي املطايا التي عمرها من سنتني إلى ثالث سنوات، ويكون السباق املحدد لها 
بمسافة تبدأ من 2 كيلومتر إلى 4 كيلومترات.

لها  املحدد  السباق  ويكون  سنوات   4 إلى  سنوات   3 من  عمرها  التي  املطايا  وهي  لقايا: 
بمسافة تبدأ من 3 كيلومترات إلى 5 كيلومترات.

جذاع: وهي املطايا التي عمرها من 4 سنوات إلى خمس سنوات ويكون السباق املحدد لها 
بمسافة تبدأ من 4 كيلومترات إلى 6 كيلومترات.

لها  املحدد  السباق  إلى 6 سنوات، ويكون  التي عمرها من 5 سنوات  املطايا  : وهي  ثنايا 
بمسافة تبدأ من 6 كيلومترات إلى 8 كيلومترات.

حيل وزمول : وهي املطايا التي عمرها من 6 سنوات وما فوق ويكون السباق املحدد لها 
بمسافة تبدأ من 6 كيلومترات إلى 8 كيلومترات.

شروط 
مشاركة 

الالعبين الهجانة 
يف الدورة 

تمثلت يف 6 بنود 
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القدم  لكرة  املدارس  دوري  نخبة  فريق  اختتم 
في  املقام  التطويري  معسكره  من  الثانية  املرحلة 
العاصمة البرتغالية لشبونة. ويأتي ذلك ضمن مشروع 
املدرسية،  القدم  كرة  مواهب  الكتشاف  املدارس  دوري 

التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  الرياضة  وزارة  تنفذه  الذي 
للموسم الثالث، من أجل إعداد جيل جديد لرياضة كرة 

القدم السعودية.

وديات إسبانية

التطويري  املعسكر  من  األولى  املرحلة  وانطلقت 
من  الثاني  في  مدريد  في  املدارس  دوري  نخبة  لفريق 

شهر أغسطس املاضي، وشهدت محاضرات ودروًسا 
فنية وحصًصا تدريبية ميدانية بقيادة املدرب اإلسباني 

ياغو أغالير أزون.

ولعب الفريق مباريات تجريبية في مدريد، األولى 
وفاز  أغسطس،  من  السادس  في  خيتافي  فريق  أمام 
والثانية  هدف،  مقابل  أهداف  بأربعة  اإلسباني  الفريق 
ذاته، وخسر  الشهر  من  التاسع  في  مدريد  ريال  ضد 

بهدف نظيف.

 تعريف وترفيه 

تعريفية  برنامج  األولى،  املرحلة  تضمنت  كما 
وترفيهية، شمل زيارة مللعب سانتياغو برنابيو، وكذلك 
الرياضي كارلوس سانز  نادي خيتافي وحلبة  مرافق 
من  زيارة  بجانب  ريتيرو،  آل  وحديقة  الكارتنج  للعبة 
قبل حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا 

ملقر املعسكر وااللتقاء بالعبي الفريق.

مرحلة لشبونة

وانتقل الفريق بعد ذلك إلى لشبونة، وأجرى مباراة 
بالتعادل  انتهت  البرتغالي،  بنفيكا  فريق  أمام  ودية 
الخشالن  عبدالله  الثنائي  3، حيث سجل   /3 اإليجابي 
البعثة  تعود  أن  قبل  ا( 

ً
)هدف الحبيب  ومعاذ  )هدفني( 

للمملكة .

استدعاء بكري وعابد

بني  املشترك  التعاون  وضمن  آخر،  جانب  وفي 
الرياضة  وزارة  تنفذه  الذي  املدارس  دوري  مشروع 
االبتعاث  فريق  استدعى  التعليم،  وزارة  مع  بالتعاون 
السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الثنائي فهد بكرى 
ومؤيد عابد لالنضمام للمعسكر اإلعدادي الذي سيقام 
دوري  لنخبة  اململكة  بطولة  خالل  لتألقهما  جدة،  في 

املدارس.

 فريق نخبة المدارس يعسكر يف إسبانيا والبرتغال

تأهيل  وترفيه  وتعريف



7071 العدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 مالعدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 م

بداية ظهور الترياثلون 

ظهر فى أوائل القرن العشرين، وكانت أول مسابقة مسجلة من هذه الرياضة فى عام 1901 فى املدينة الفرنسية 
جوينفيل لو بونت، وبعد ذلك أقيمت العديد من املسابقات التى كانت تحمل نفس االسم والتى اشتهرت بالسباقات 
الثالثة ومن أهمها مسابقات عام 1934 التى أقيمت فى مدينة الروشيل الفرنسية والتى كانت تحتوى على ثالث 
سباقات األول السباحة عبر القناة ملسافة 200 متر، ثم السير بالدراجات حول ميناء الروشيل ملسافة 10 كيلو متر، 

وبعد ذلك الركض ملسافة 1.2 كيلو متر، واستمرت هذه الرياضة بالتطور حتى عام 1974. 

ماذا تعرف عن لعبة

موازنة التحمل والزمن 
الترايثلون 

الترايثلون لعبة مكونة من 3 رياضات هي  »السباحة وركوب الدراجات باإلضافة إلى 
الجري«، وجميعها ألعاب أوملبية. 

طريقة األداء

 ـ  السباحة ملسافة 1.5 كيلو مترا.

ـ بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها ملسافة 40   
كيلو مترا.

ـ ثم الركض والجرى بمسافة 10 كيلو متر .

خالل  السباقات  إنهاء  عند  الشخص  يفوز  حيث 
ساعة و 50 دقيقة.

توقيت السباق الثالثى  :

 يتم التوقيت فى خمسة أقسام متتالية .

 ـ الوقت األول من بداية السباحة إلى بداية االنتقال األول أى وقت 
السباحة ،

األول  االنتقال  إلى نهاية  األول  االنتقال  الثاني من بداية  الوقت  ـ   
. )T1 وقت(

ـ الوقت الثالث من بداية ركوب الدراجات إلى نهاية ساق الدراجات 
)وقت ركوب الدراجات(

ـ الوقت الرابع من بداية االنتقال الثانى إلى نهاية االنتقال الثانى 
)T2 وقت(

السباق، وفى ذلك  إلى نهاية  السباق  الخامس من بداية  الوقت  ـ  
الوقت يتم االنتهاء من السباق الثالثي.
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املسبوق  غير  الكبير  املالي  الدعم  وبفضل 
السعودية  واألندية  القدم  اتحاد  به  حظي  الذي 
تثقل  كانت  التي  املديونيات  تسديد  خالل  من 
قبل  من  الكبير  الدعم  وأيضا  األندية.  كاهل 
تركي  بن  العزيز  عبد  األمير  الرياضة  وزير 
واملساندة  الدعم  تقديم  على  يحرص  الذي 
كان  سواء  املناسبات،  كل  في  الرياضيني  لكافة 
خالل  من  والتحفيز  أواملساندة  بالحضور 
على  الرياضيني  وتشجيع  باملدرجات  التواجد 
االتحادات  إدارات  دعم  أو  املنجزات،  تحقيق 

السعودية لتحقيق املنجزات باسم الوطن .

.اإلنجازات تتوالى

برئاسة  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  نجح 
رياضي جديد  في تحقيق منجز  املسحل  ياسر 
للرياضة السعودية، وذلك بعد تتويج األخضر 
األوملبي للمرة األولى بكأس آسيا تحت 23 عاما، 
بالبطولة  سنة   20 تحت  منتخب  فوز  ثم  ومن 
يحسب  نجاح  وهو   ، أبها  في  للشباب  العربية 
املسحل  ياسر  رئيسه  في  ممثال  القدم  التحاد 
الذي يعمل بهدوء تام، ومجلس إدارته واإلدارة 
الفنية للمنتخب األوملبي بقيادة سعد الشهري، 

ومنتخب تحت 20 عاما بقيادة صالح املحمدي 
وجهازيهما  املعاون وجميع الالعبني . وأخيرا 
القدم  كرة  بفضية  عاما    23 املنتخب تحت  فوز 
كما   . بتركيا  اإلسالمي  التضامن  العاب  في 
القدم  لكرة  إدارته  املسحل من خالل  ياسر  نجح 
للمرة   2022 العالم  لكأس  التأهل  في  السعودية 
بعدما  السعودي  املنتخب  تاريخ  في  السادسة 
من  للمنتخب  واإلداري  الفني  االستقرار  حقق 
في  واملتمثلة  النجاح،  عوامل  كل  توفير  خالل 
الفرنسي  بحجم  عاملي،  فني  مدير  مع  التعاقد 

هيرفي رينارد.

عودة الحكام 

لواجهة  السعودي  الحكم  االتحاد   أعاد 
من  ألكثر  قسري  غياب  بعد  جديد  من  الدوري 
عامني، ويسعى إلى إقرار احتراف الحكام بعد أن 
وصلت الدراسة ملراحلها األخيرة، التي انطلقت 
األولى  بالدرجة  بالتنقل  إركابا  منحهم  عبر 
وستتصاعد  نجوم،  الخمسة  بفنادق  والسكن 
لتثبيت مرتبات شهرية لكل الحكام البالغ عددهم 
السعودي. الدوري  مباريات  يديرون  حكما   44 

كما عمد اتحاد الكرة لتحقيق أهدافه وتطلعاته 
تحقيق  أجل  من  العاملية  بالخبرات  لالستعانة  
التدريب  .مراكز  اعتمد  كما  التاريخي  التحول 
ومكة  املنورة  واملدينة  الرياض  في  الرياضية 
املكرمة وجازان واألحساء وتبوك، حيث أسهمت 
في تسجيل 109 مواهب باألندية، كما تم اعتماد 
مراكز التدريب الرياضية النسائية للفئة العمرية 
تحت 12 عاما  في كل من الرياض وجدة والدمام.

خطوات فنية متصاعدة

فنية  خطوات  السنية  املنتخبات  حققت 
متصاعدة استحقت جميعها الوصول لنهائيات 
للكفاءات  دعمه  ظل  وفي  اآلسيوية.  القارة 
الوطنية حرص املسحل في أغسطس 2020 على 
زمالئه  وكافة  الشهري  املدرب سعد  عقد  تمديد 
بهدف  املسحل  عقد  تمديد  وجاء  املتميزين، 
للمنتخب  املدى  طويل  إعداد  ببرنامج  القيام 
األوملبية  األلعاب  دورة  إلى  للتأهل  السعودي 
قبل  من  املرسومة  الخطة  وفق   )2024 )باريس 

االتحاد السعودي لكرة القدم.

 تقليص أندية دوري الدرجة األولى للمحترفني إلى 18 فريقا

اعتبارا من املوسم بعد القادم 2023-2022 

 عدد الهابطني للدرجة الثانية 5 أندية .

 عدد الصاعدين من الدرجة الثانية 3 أندية في نهاية املوسم 2022-2021.

 عدد أندية دوري الدرجة الثانية 32 فريقا مقسمة إلى مجموعتني 

اعتبارا من املوسم 2023-2022.

 صعود 6 أندية من دوري الدرجة الثالثة .

 هبوط 4 أندية من دوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2022-2021 .

 استحداث دوري جديد بمسمى دوري الدرجة الثالثة .

مكون من 32 فريقا ومقسما إلى 4 مجموعات مناطقيا اعتبارا من املوسم القادم 2022-2021،

 استبدال دوري املناطق بدوري الدرجة الرابعة.

إنجازات متتالية لمنتخبات القدم .. وخطوات تطويرية ملموسة  

نجاح بـ العالمة الكاملة   

السعودي  االتحاد  نجح 
ياسر  برئاسة  القدم  لكرة 
تحوالت  إحداث  في  املسحل 
مشهودة في مسيرة كرة القدم  
طريقها  تشق  التي  السعودية 
 ، العاملية  الواجهة  نحو  بقوة 
رؤيته  االتحادم  أطلق  أن  بعد 
أفضل  استقطاب  املتضمنة 
املجاالت  في  العاملية  الكفاءات 
تأسيس  في  املختلفة لإلسهام 
مع  تتناغم  جديدة  مرحلة 
به  يحظى  الذي  الكبير  الدعم 
قبل  من  الرياضي   القطاع 
الرشيدة وفي ظل دعم  القيادة 
األمير  الرؤية  عراب  واهتمام 
أوجد  الذي  سلمان  بن  محمد 
للكرة السعودية مناخا مالئما 

للنجاح، 

أبرز اإلنجازات التي تحققت في ظل رئاسة املسحل:

قرارات االتحاد تحت التنفيذ

2020

2022

2020

20222022

التأهل ألوملبياد طوكيو

الفوز بكأس آسيا تحت 23 
عاما للمرة األولى في تاريخ 

األخضر

تجديد عقد الشهري 4 سنوات

التأهل لكأس العالم للمرة
 السادسة في تاريخ األخضر

 الفوز بالفضية في بطولة 
التضامن اإلسالمي بتركيا

 االسم: ياسر بن حسن بن محمد املسحل
 تاريخ امليالد  1974
 املؤهالت الدراسية :

من  املالية  اإلدارة  في  الشرف  مرتبة  مع  بكالوريوس  ـ 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

ـ دبلوم في اإلدارة الرياضية من جامعة السوربون في 
العاصمة الفرنسية باريس

القدم  لكرة  السعودي  لالتحاد  الثامن  الرئيس 
والخامس باالنتخابات.

 مديرا تنفيذيا لرابطة الدوري السعودي للمحترفني
2015 - 2013

 رئيسا لرابطة املحترفني 2017-2016
 نائبًا لرئيس االتحاد السعودي لكرة القدم

2016 الى ديسمبر 2017
 عضوا في مجلس إدارة اتحاد القدم

2018 - 2017
 عضوًا بلجنة االنضباط باالتحاد اآلسيوي

2015
 عضوًا في لجنة االنضباط باالتحاد الدولي

2021 - 2015
 رئيسًا لالتحاد السعودي لكرة القدم

2019
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After the Kingdom’s request to host the 2029 Asian Winter Games in NEOM

Al-Musallam: The Saudi 
plan is ambitious and
deserves support

After the Kingdom’s request to host the 2029 Asian Winter Games in NEOM

Al-Musallam: The Saudi 
plan is ambitious and
deserves support

Hussein Al-Musallam, Direc-
tor-General of the Olympic Council 
of Asia, affirmed Saudi Arabia’s 
ability to host the Asian Winter 
Games, and that the Council will 
provide it with absolute support, 
considering that its candidacy is 
an important step towards increas-
ing the popularity of winter sports 
in the West Asian region.

The Olympic Council of Asia had 
announced that it had received an 
official request from Saudi Arabia 
to host the ninth Asian Winter 
Games in 2029 in the Trojena 
region of Neom, expressing its 

welcome to this request.
Al-Musallam said: “I think that 

no one thought of hosting an Asian 
Winter Games of this size in the 
Middle East, especially in the Gulf 
region. It is a challenge, but there 
is the ability to host this, and if it 
happens, it will be a great success 
and a great challenge as well as a 
great legacy”.

He continued, “The countries 
that usually apply to host the win-
ter games have snow and moun-
tains, and since the beginning of 
the Asian Winter Games in Sappo-
ro 1986, the Games have always 

moved between Japan, China, 
Korea and Kazakhstan, and today 
there is a request to host it by the 
Kingdom of Saudi Arabia in West 
Asia, and it is our duty to support it 
in this important bid”.

The Olympic Council of Asia will 
announce the name of the host city 
for the Asian Winter Games after 
its general assembly meeting on 
October 4th in Phnom Penh, the 
capital of Cambodia.

The Director-General of the 
Olympic Council of Asia added: 
“Just as a Winter Olympic Games 
are held, there is a Winter Asian 

Games, and all the capabilities of 
the Olympic Council will be har-
nessed to the absolute support of 
the Kingdom,” explaining: “We are 
pleased that the GCC countries or 
any country host a major tourna-
ment, there are conditions Such as 
services, facilities and infrastruc-
ture, the airport, housing, roads 
and the Olympic Village... because 
we are building something with 
international requirements, as if 
you are building a new city”.

Regarding the Saudi plan, he 
stressed: “I think the plan is 
ambitious. We need to confirm the 

success through teamwork and the 
application of international rules 
and the laws of international winter 
federations. I think that if this was 
a success, it will be a move after 
the tournament to a city where you 
can swim in the Red Sea and play 
the Winter Games at the same time, 
and this will have a positive impact 
on tourism”.

Trojena is located in the center of 
Neom, 50 km from the coast of the 
Gulf of Aqaba, in an area charac-
terized by a group of the highest 
mountain peaks in Saudi Arabia, 
with an altitude of about 2,600 

meters above sea level.
Al-Musallam concluded: “Caring 

for the development of sports will 
positively affect the development 
of society, through teamwork, 
health work, and thinking about 
serving and representing the 
country. Sport includes all sectors, 
whether they are artistic, medical 
or tourism”.

Last year, Riyadh won the bid 
to host the 2034 Summer Asian 
Games, the largest multi-sports 
games supervised by the Olympic 
Council of Asia.

After the Kingdom’s request to host the 2029 Asian Winter Games in NEOM

Al-Musallam: The Saudi 
plan is ambitious and
deserves support
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In the presence of His Royal 
Highness Prince Turki bin 
Talal bin Abdulaziz, Prince of 
Asir region, the 8th edition of 
the Arab Cup for Youth Teams 
2022 concluded with the final 
match between Saudi Arabia 
and Egypt, at the Prince Sultan 
bin Abdulaziz Sports City Sta-
dium in the city of Abha. Saudi 
U23 team was crowned with 
the championship title after 

winning on Penalty-shootout 
against Egypt in the final 
match.

Abdulaziz Al-Aliwa took the 
lead for the Saudi national 
team, while Salah Al-Din Mus-
tafa equalized for Egypt, to 
end the match with a 1-1 draw, 
before the penalty shootout, 
which the Saudi team won 5-3.

The Saudi national team 

player, Musab Al-Juwair, won 
the best player award in the 
final match. Overall tour-
nament awards saw Saudi 
national team player Abdullah 
Radeef won the competition’s 
top scorer award with 6 goals, 
while his colleague Musab 
Al-Juwair won the best player 
award, and Egypt’s goalkeeper 
Ahmed Nader Al-Sayed won 
the best goalkeeper.
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Prince of Asir region honored the match and crowned 
the winners:

Saudi U23 team is the 
Champion of Arab Cup
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Thanking 
the

president
His Highness the President of the Federation met with 

the President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip 
Erdogan, and thanked him for the warm hospitality and 
great reception of the sports family of the federation.

of the participating Saudi 
delegation.

During his speech at the 
ceremony, Prince Abdulaziz 
Al-Faisal expressed his 
thanks and appreciation to 
the Kingdom under the lead-
ership of the Custodian of 
the Two Holy Mosques King 
Salman bin Abdulaziz, and 
His Royal Highness Prince 
Muhammad bin Salman bin 
Abdulaziz  the Crown Prince 
- may Allah preserve them, 
for the support and attention 
they give to the advance-
ment of the activities of the 
Islamic Solidarity Sports 
Federation, stressing that 
the Kingdom’s leadership 
and people are very keen on 
the establishment and continu-
ation of this federation.

He said: “We meet today on 
a new date under one flag, 
permanent brotherhood, and 
a great goal. There is nothing 
more beautiful than peace and 
higher than Islam, which, since 
its first years of birth, encour-
aged swimming, archery and 
horse riding, coming ahead of 
all humanity in urging to exer-
cise and practice sports”.

His Highness stressed that 
the present moment is the 
culmination of Islamic sports, 
and the transcendence of its 
values that they have lived 
under the banner of this feder-
ation since the moment it was 
established four decades ago 
in the land of light and guid-
ance Makkah.

His Highness Prince Ab-
dulaziz expressed his happi-
ness with the launch of the 5th 
Islamic Games, which bears 
a clear goal, high value, and 
brotherly depth that will be 
embodied in reality with the 

competitions of this tourna-
ment, in which more than 4,000 
male and female athletes from 
54 countries compete, who will 
present a bright image of true 
competition and great sporting 
values.

His Highness, President of 
the Islamic Solidarity Sports 
Federation, Prince Abdulaziz 
bin Turki Al-Faisal, expressed 
his thanks and appreciation to 
His Excellency President Re-
cep Tayyip Erdogan, the gov-
ernment and people of Turkey 
for the support and services 
that contributed to the launch 
of this event, and to the Orga-
nization of Islamic solidarity 
for its support for the activities 
of the Federation through all 
its affiliated organizations, to 
those in charge of the Islamic 
Solidarity Sports Federation, 
and to the organizing com-
mittee, wishing success to all 
participating athletes and to all 
participating countries.

In his speech, Turkish Pres-
ident Recep Tayyip Erdogan 
welcomed all participating 

countries in the Turkish city of 
Konya, announcing the official 
launch of the tournament.

The opening ceremony in-
cluded many artistic and popu-
lar paragraphs, ending with the 
parade of the countries partici-
pating in the tournament.

Saudi flag was carried in the 
parade by female taekwondo 
player Donia Abu Talib.

Gold in the end
Prince Fahd bin Jalawi bin 

Abdulaziz bin Musaed, the 
head of the Saudi mission, 
crowned Tariq Hamdi, the 
Saudi Karate national team 
player, with the gold medal in 
over-84 kg weight competition 
after defeating his Azerbaijani 
counterpart Ismayilov Gurban 
10-4.

Tariq defeated Moroccan 
Ahmed Khader, Qatar’s Khaled 
Hassanein in the quarter-finals 
3-0, and Turkish Sen Fateh in 
the semi-finals 2-0.

With Hamdi’s medal, the 
Kingdom’s medal tally became 
24 medals (two gold, 12 sil-

ver, and 10 bronze), while his 
colleague Faraj Al-Nashiri came 
fourth in the under-83 kg com-
petitions, losing to Moroccan 
Nabil Chaabi.

In the kata competitions for 
teams, the Saudi team, con-
sisting of Faraj Al-Nashiri, 
Muhammad Al-Rajeh and Fadel 
Al-Ghomgham, achieved fourth 
place with 23.5 points.

logistics services
The administration of the 

Saudi delegation headed by 
Prince Fahd bin Jalawi was 
keen to meet the requirements 
of all members of the Saudi del-
egation, including administra-
tors, technicians and players 
throughout the days of their 

presence in Konya, Turkey.
The management of the Saudi 

delegation provided all the lo-
gistical and daily services to all 
the athletes participating in the 
tournament, especially the male 
and female players, in terms of 
transportation or meeting the 
sports and daily needs.

24 Medals
The technical level of the 

Saudi teams that participated 
in the tournament varied, due 
to many technical factors, the 
most important of which are 
the age groups, the first partic-
ipation abroad, and giving the 
opportunity for the new sports 
generation, which is hoped 
to be the champion of Riyadh 

Asiad 2034.
Saudi players doubled their 

tally of medals achieved in 
Baku Games 2017 (11 medals) 
to win 24 medals, finishing the 
tournament in 15th position in 
the overall ranking.

Weightlifting took the highest 
share of medals with 11 medals 
(1 gold, 6 silver and 4 bronze), 
athletics came second with 5 
medals (4 silver and 1 bronze), 
then karate with three medals 
(gold and 2 bronze), then table 
tennis with two medals (One 
silver and one bronze), then 
Paralympic swimming with one 
bronze medal, in addition to a 
silver medal in team games for 
the U-23 football team.



8283 العدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 مالعدد 723 - محرم 1444 هـ أغسطس  2022 م

of the Republic of Turkey, led 
by His Excellency President 
Recep Tayyip Erdogan, and the 
Minister of Sports, Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, and to 
the city of Konya for hosting 
this exceptional edition of the 
Islamic Games”.

During his closing speech, 
Al-Faisal congratulated all the 
winners of Islamic medals, 
expressing his pride in the 
organizers of the tournament, 

including administrators and 
volunteers.

His Excellency Recep Tayy-
ip Erdogan, President of the 
Republic of Turkey, opened the 
tournament on 10th of August, 
in the presence of His Royal 
Highness Prince Abdulaziz bin 
Turki Al-Faisal, President of 
the Islamic Solidarity Sports 
Federation.

The ceremony, which was 
held at the Konya stadium, 

witnessed the announcement 
of the official launch of the 
tournament, with the partici-
pation of 54 countries, whose 
athletes entered the track, in 
the presence of a number of 
their excellencies, heads of 
Islamic countries, their High-
nesses, Excellencies, heads of 
Olympic committees in the Is-
lamic world, and His Highness 
Prince Fahd bin Jalawi bin 
Abdulaziz bin Musaed, head 

The 5th Islamic Solidarity Games conclude in Konya

Al Faisal: The goal is clear 
and the values are high

Turkish President Recep Tayyip Erdogan 
announces the start of the tournament

The 5th Islamic Solidarity 
Games hosted by Konya, Tur-
key, concluded in a span of 15 
days, with the participation of 
4,000 male and female players 
representing 54 Islamic coun-
tries.

The President of the Islamic 
Solidarity Sports Federation, 
Prince Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal, extended during the 
closing ceremony, which was 
held at the university stadium, 

in the presence of the head of 
the Saudi delegation participat-
ing in the tournament, Prince 
Fahd bin Jalawi bin Abdulaziz 
bin Musaed, Minister of Youth 
and Sports of the Republic of 
Turkey, Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, and a number of 
heads of the National Olympic 
Committees, his thanks and 
appreciation to the Custodian 
of the Two Holy Mosques King 
Salman bin Abdulaziz Al Saud 

- may Allah support him - and 
His Royal Highness the Crown 
Prince, Prince Muhammad bin 
Salman bin Abdulaziz - may 
Allah protect him - for the 
unlimited support and atten-
tion they give to the Islamic 
Solidarity Sports Federation to 
advance its activities towards 
the desired goal.

Al-Faisal said: “I also extend 
my thanks and appreciation 
to the government and people 
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His Royal Highness Prince 
Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports, crowned 
the Ukrainian boxer Oleksan-
dr Usyk with the title of world 
heavyweight boxing champion, 
after beating British competitor 
Anthony Joshua by two judg-
es decisions, in the “Rage on 
the Red Sea” Fight, which was 
held in Jeddah on August 20 
2022, with the attendance of 

more than 10,000 spectators in 
King Abdullah Sports Stadium 
arena in Jeddah, as well as 
millions of people around the 
world through broadcasting 
channels.

Usyk managed to preserve 
his WBA Super, IBF, WBO and 
IBO titles, which he won in the 
first fight, held in September 
of 2021, at Tottenham Hotspur 
Stadium in London, with the 

attendance of 60,000 specta-
tors, before Joshua demanded 
a rematch, which happens 
for the first time in the history 
of heavyweight competitions 
after 1999.

Usyk also added the Ring 
Magazine title that boxer Tyson 
Fury abandoned early last 
week.

The event kicked off with a 
number of secondary fights, in 
the presence of more than 200 
media professionals from in-
side and outside the Kingdom, 
holding 15 different national-
ities, and representing more 
than 100 channels, newspa-
pers and websites specialized 
in boxing.

The fights witnessed a land-
slide victory for Saudi boxer 
Ziad Al-Mayouf over Mexi-
can Jose Alator by technical 
knockout in the first round, 
after only one minute and five 
seconds.
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الفروسية

His Royal Highness Prince 
Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports, crowned 
the Ukrainian boxer Oleksan-
dr Usyk with the title of world 
heavyweight boxing champion, 
after beating British competitor 
Anthony Joshua by two judg-
es decisions, in the “Rage on 
the Red Sea” Fight, which was 
held in Jeddah on August 20 
2022, with the attendance of 
more than 10,000 spectators in 
King Abdullah Sports Stadium 
arena in Jeddah, as well as 
millions of people around the 
world through broadcasting 
channels.

Usyk managed to preserve 
his WBA Super, IBF, WBO and 
IBO titles, which he won in the 
first fight, held in September 
of 2021, at Tottenham Hotspur 
Stadium in London, with the 
attendance of 60,000 specta-
tors, before Joshua demanded 
a rematch, which happens for 
the first time in the history of 
heavyweight competitions after 
1999.

Usyk also added the Ring 
Magazine title that boxer Tyson 
Fury abandoned early last 
week.

The event kicked off with a 
number of secondary fights, in 
the presence of more than 200 
media professionals from in-
side and outside the Kingdom, 
holding 15 different national-
ities, and representing more 
than 100 channels, newspa-
pers and websites specialized 
in boxing.

The fights witnessed a land-
slide victory for Saudi boxer 
Ziad Al-Mayouf over Mexican 
Jose Alator by technical knock-
out in the first round, after only 
one minute and five seconds.

His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, Crown 
Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense, ac-
companied by FIFA President Gianni Infantino, attended the 
(Rage on the Red Sea) Battle.

His Highness the Minister of Sports crowns the Ukrainian with 
the title of world heavyweight boxing champion

Usyk Night
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The crown prince honors the (Rage on the red sea)

Flourished by 
your presence
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Saudi Football Association requests to 

host AFC Women’s Asian Cup 2026
Saudi Federation announced 

its intention to host the AFC 
Women’s Asian Cup 2026, and it 
is scheduled to present the AFC 
with an integrated file supported 
by all requirements and condi-
tions, and it includes global and 
regional sporting events hosted 
by Saudi Arabia in the past years 
and received global acclaim.

The Chairman of the Board of 
Directors of the Saudi Football 
Federation, Yasser Al-Misehal, 
said that the desire of the Fed-
eration to host AFC Women’s 
Asian Cup 2026 comes out of 
the pursuit of achieving new 
leaps in women’s football.

Al-Misehal confirmed that the 
announcement of the intention 
to run to host the competition 
comes in light of the generous 
and unlimited support of the 
our wise leadership, and the 
great interest of the Minister 
of Sports and President of the 
Saudi Olympic and Paralympic 
Committee Prince Abdulaziz bin 
Turki Al-Faisal, which always 
pushes the federation to com-
pete to host major regional and 

continental sporting events.
He added that the desire to 

host the AFC Women’s Asian Cup 
2026 comes within the effort of 
achieving new leaps in the field of 
women’s football in Saudi Arabia, 
which in recent months witnessed 
its launch despite its recent era.

He pointed out that the ambi-
tious plan for women’s football 
in Saudi Arabia aims not only to 

spread the game or honorable 
representation in tournaments, 
but also for the Saudi Federation 
to host a distinctive version of 
women’s football.

He concluded that the Saudi 
Federation will begin to form a 
special committee to work on the 
hosting file, and present it in an 
honorable manner, in order to 
achieve the desired goal.
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Solidarity games..
Rivalry and cordiality

Saudi U23 is

Arab champion
 Announcement
 of the code of
 the first tracks
in Riyadh

Gamers season..
 challenges and
entertainment USYK WINS

(RAGE ON THE RED SEA) FIGHT
USYK WINS

(RAGE ON THE RED SEA) FIGHT


