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امللك  تحت رعاية خادم الحرمني الشريفني 
الله-  -حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  عن  ونيابة   ،
العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
حضر   ،  - الله  -حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس 
بندر  بن  فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب 

بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في 28 من 
األولى  النسخة  افتتاح  حفل  املاضي  أكتوبر 
لدورة األلعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي 
وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 
امللك  استاد  على  وذلك   ، وإداري  ي 

ّ
فن مشرف 

فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

كان  الحفل  مقر  سموه  وصول  ولدى 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  استقباله  في 
الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية  رئيس 
األلعاب  لدورة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس 

السعودية .

أمير الرياض يفتتح دورة األلعاب السعودية 2022

صناعة أبطال المستقبل

لظروف الطبع...ملف كامل عن الدورة  في العدد القادم
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ملشاعر  مرادف  تكون  حتى  عباراتي  ترتيب  في  مشقة  أجد  ـ 

ولي  سمو  استقبال  أتابع  وأنا  الخاطر  في  تجيش  التي  االمتنان 

العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز  ألعضاء بعثة املنتخب األول لكرة القدم الذي 

يستعد للمشاركة في كأس العالم بقطر.

ـ حدث يصعب  توصيف دالالته ومدلوالته ، بل وانعكاساته  على 

منتخبنا ، وعلى مجمل املشهد الرياضي السعودي .

إدارة  ـ فاقتطاع جزء مقدر من وقت سموه وسط انشغاالته في 

الرضا  هذا  بكل  ليمنحها  والتأثير  واملكانة  الحجم  بهذا  دولة 

والسعادة لبعض شباب وطنه ممثلني في املنتخب األول لكرة القدم 

لهو باألمر الكبير الذي يؤكد تفاعل القيادة مع كل شؤون الوطن ، 

وتناغمها مع أحالمه وطموحاته وأمانيه .

ـ هاماتنا فوق هام السحب بهذه القيادة الحكيمة الرشيدة  التي 

تعلي من قيمة الوطن واملواطن .

ـ وكل التوفيق ملنتخبنا في هذا االستحقاق الكروي .

د. رجاء هللا السلمي

التحفيز  يف أبهى صوره      
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استقبل أعضاء المنتخب األول 
متمنياً لهم التوفيق يف المونديال :

سمو ولي العهد لالعبين :

وألعبوا بال ضغوط نفسية

استمتعوا

الحدث
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بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  استقبل 
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
في مكتبه بجدة، العبي املنتخب السعودي األول لكرة 
الذي يستعد  الفني واإلداري  الجهازين  القدم وأعضاء 
املقرر  2022م  العالم  كأس  منافسات  غمار  لخوض 
إقامتها في قطر نوفمبر الحالي وذلك بحضور صاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 

الرياضة، ورئيس االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر 
بن حسن املسحل.

بمناسبة  التهنئة  للجميع  العهد  ولي  سمو  وقدم 
والجهد  املستمر  بالدور  منوًها  العالم،  لكأس  التأهل 
ا 

ً
شيئ أصبح  هذا   « مضيفًا  التأهل؛   لضمان  املبذول 
الزًما بالنسبة لنا كسعوديني وكمنتخب سعودي ».

بأن  لالعبني  حديثه  في  العهد  ولي  سمو  وطالب 

مباريات  يؤدوا  وأن  الثالث  املباريات  بهذه  يستمتعوا 
على  تؤثر  أن  يمكن  نفسية  ضغوط  بدون  املجموعة 
أدائهم الطبيعي، مشيًرا إلى صعوبة املجموعة في كأس 
نتائج  تحقيق  املنتخب  من  متوقعا  ليس  وأنه  العالم، 
 بأول، 

ً
كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أوال

وإن شاء الله القادم أفضل.

شكراً على هذا 
الدعم المتواصل

ولي  لسمو  الشكر  الرياضة  وزير  سمو  رفع 
العهد على الدعم املتواصل، منوًها بأداء الالعبني 
املسؤولية،  بقدر  كانوا  حيث  التصفيات،  خالل 
في  املسيرة  هذه  يكملوا  أن  الله  شاء  إن   

ً
متأمال

إلى  مشيًرا  العالم،  كأس  في  املنتخب  تمثيل 
يليق  جهد  أفضل  تقديم  على  الالعبني  حرص 

باسم اململكة.
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الحدثالحدث

سمو وزير الرياضة يعلن  انطالق  موسم الدرعية 2022

حزمة إمتاع
أعلن وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية األمير عبدالعزيز 
نسخته  في   2022 الدرعية  موسم  انطالق  الفيصل،  تركي  بن 
الثانية، والذي يستمر حتى 22 فبراير 2023م، وذلك في حفل أقيم 
)الخميس(  20 أكتوبر بالرياض، بحضور محافظ الدرعية األمير 
أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، ووزير السياحة أحمد بن عقيل 

الخطيب.
الحّية  العروض  من  العديد  إقامة  االفتتاح  حفل  وتضمن 
العاملية  الرياضية  املنافسات  من  حزمة  عن  اإلعالن  جانب  إلى 
والفعاليات الترفيهية والثقافية املتنوعة، والتي ستشهدها الدرعية 

التاريخية على مدار 4 أشهر.
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 الدرعية وجهة للتميز واإلبهار
نوه  وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية  األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
العهد  وولي  الشريفني  الحرمني  خادم  واهتمام  بدعم  الحفل  خالل  له  كلمة  في 
بالفعاليات العاملية التي تشهدها اململكة، مؤكدًا أن هذا الدعم واالهتمام منحهم كل 
مقومات النجاح وممكنات التفوق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدرعية التاريخية 

عاملية  األصالة، كوجهة  من جذور  املمتدة  النوعية،  الفعاليات  من  العديد  ستشهد 
العربية  اململكة  تاريخ  ا في 

ً
ا عريق

ً
للتميز واإلبهار، وفي مكان يحمل موروث دائمة 

السعودية.
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الحدث

هيئة  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  كد 
على  و 

ّ
انزيريل جيرارد  الدرعية  بوابة  تطوير 

مواقع  أبرز  كأحد  ومكانتها،  الدرعية  أهمية 
التراث العاملي، واملسجلة في منظمة اليونسكو، 
عاملية،  اليوم وجهة  أصبحت  أنها  إلى  مشيرًا 
ومركزًا للتراث الثقافي والترفيهي والسياحي 

بما تحتويه من إرث تاريخي.

البطوالت  تعدد  أن  إلى  جيرارد  وأشار 
الترفيهية  واألنشطة  العاملية  الرياضية 

الدرعية  موسم  خالل  ستقام  التي  والثقافية 
من  كبيرة  أعداد  توافد  في  سيسهم   ،2022
التواجد  إلى  شغفهم  سيقودهم  الذين  الزوار 
أثناء الفعاليات املقامة، واالستمتاع بأجوائها 
املفعمة بالتنافس الشريف والحماس، بتواجد 

نجوم عامليني في مختلف األلعاب.

الشغف سيقود العالم إلى هنا
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 فعاليات موسم 
الدرعية 2022

جوالت لونجني العاملية لقفز الحواجز التي انطلقت 
الخميس نفسه، بمشاركة أشهر فرسان العالم.

جولة العالم لكرة السلة فيبا 3 باي 3

كأس الدرعية للتنس

فورموال إي درعية إي بري .

مباراة  بني حامل لقب دوري كأس األمير محمد بن 
سلمان للمحترفني في املوسم املاضي فريق الهالل، 

وفريق نادي نيوكاسل اإلنجليزي .

كأس السوبر اإليطالي بني حامل لقب الدوري املوسم 
املاضي فريق إي سي ميالن، وبطل الكأس فريق إنتر 

ميالن.

 الفعاليات المصاحبة
فعاليات ترفيهية في قرية الدرعية الرياضية.

الثقافة وهيئة فنون  فعالية حول الحطب مع وزارة 
الطهي ملدة 10 أيام .

تطوير  هيئة  التي ستطلقها  البجيري  مطل  منطقة 
بوابة الدرعية .

الدرعية، والتي تضم فعاليات ثقافية  ليالي  منطقة 
ترفيهية يومية .

االحتفال  في 22 فبراير بيوم التأسيس السعودي.
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الحدث

تسلم األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة شعلة  دورة_األلعاب_السعودية 
من الفارس عبدالرحمن الراجحي بعد أن مرت 
بعدد من املناطق قبل وصولها إلى الرياض . 

الشعلة تصل 
يد الفيصل
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م األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير 
َّ
لحظة تسل

منطقة الرياض، شعلة دورة األلعاب السعودية 2022، التي 
الشريفني  الحرمني  الرياض، تحت رعاية خادم  انطلقت في 
. وحمل  الله  آل سعود، حفظه  العزيز  عبد  بن  امللك سلمان 
املنتخب  قائدا  الجابر،  وسامي  الله،  عبد  ماجد  الشعلة 
السعودي األول لكرة القدم السابقان، ويزيد الراجحي، سائق 
الراليات، ونجد فهد، بطلة األلعاب اإللكترونية “فيفا 2020”.

شعلة دورة األلعاب السعودية 2022 تجوب 
كل أنحاء المملكة 

3500 كم ..
و57 معلماً سياحياً

األلعاب  دورة  من  األولى  النسخة  شعلة  أنهت 
اململكة  مناطق  مختلف  في  جولتها   ،2022 السعودية 
رياضي  حدث  ألكبر  اإليجابية  للقيم  للترويج  ومدنها، 
قطعت  تتابع  رحلة  خالل  من  اململكة،  تاريخ  في  وطني 

خاللها أكثر من 3500 كم في جميع أنحاء اململكة.

أبرز  وزارت  مناطق   5 في  رحالها  املسيرة  ت 
ّ
وحط

على  والسياحية  والحضارية  والتاريخية  الثقافية  املعالم 
اململكة.  أنحاء  جميع  في  شهيرًا  معلمًا   57 جاب  مسار 
ممن  املجتمع  في  واملؤثرين  األبطال  من  عددًا  ورافقها 
لنقل  كبيرة،  وإنجازات  وبطوالت  إسهامات  لهم  كانت 
ومنح  املسيرة  طوال  الناس  إلى  وصداقة  سالم  رسالة 
واملشاركة  الشعلة  مشاهدة  فرصة  املجتمع  أفراد  جميع 

في االحتفاء برمزيتها اإلنسانية.

األحد  يوم  انطلقت  قد  الشعلة  مسيرة  وكانت 
والباراملبية  األوملبية  اللجنة  مقر  أمام  من  سبتمبر   11
األوملبي  فهد  بن  فيصل  األمير  مجمع  في  السعودية 
فهد  األمير  السمو  صاحب  أوقد  حيث  الرياض،  بمدينة 
بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة 
الشعلة  الدورة،  مدير  السعودية،  والباراملبية  األوليمبية 

األولى إيذانًا ببدء مسيرتها.

امللكي  السمو  صاحبة  الشعلة  مراسم  وحضر 
األميرة دلّيل بنت نهار بن سعود آل سعود، نائب مدير 

الدورة.

رياضي  أول  باحمدان،  كمال  األوملبي  البطل  وكان 
يحظى بشرف حمل شعلة دورة األلعاب السعودية 2022.

وتم نقل الشعلة خالل رحلة تتابع من قبل الرياضيني 
سيرًا على األقدام وباستخدام وسائل النقل املختلفة.

وتنطوي أهداف دورة األلعاب السعودية 2022 والتي 
على  املاضي  أكتوبر  من  والعشرين  السابع  في  انطلقت 
زيادة عدد ممارسي الرياضة في اململكة، واكتشاف جيل 
جديد من األبطال في األلعاب الرياضية، حيث ترتبط دورة 
يهدف  الذي  النخبة،  رياضي  ببرنامج  السعودية  األلعاب 
إلى اكتشاف أبطال رياضيني عبر كشافي البرنامج الذين 
املستقبل  أبطال  الختيار  الدورة  مجريات  سيتابعون 

 أوملبيني.
ً

ورعايتهم ليصبحوا أبطاال

كما تهدف الدورة إلى رفع مستوى قدرات اململكة في 
تنظيم األحداث الرياضية الكبرى تماشيًا مع رؤية اململكة 
2030، وبشكل يواكب الدعم غير املحدود الذي يحظى به 

القطاع الرياضي من قبل قيادة اململكة.

املختلفة  األلعاب  شعبية  زيادة  إلى  الدورة  وتسعى 
بني  للتنافس  مثالية  رياضية  بيئة  وتحقيق  اململكة  في 
تخصيص  تم  إذ  الرياضات،  مختلف  في  الرياضيني 

جوائز مالية ضخمة.

وسيحصل الفائز بامليدالية الذهبية في أي لعبة على 
 100 والبرونزية  ريال،  ألف   300 والفضية  ريال،  مليون 

ألف ريال.

الرياض
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الحدث

م صاحُب السمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة 
ّ
لحظة تسل

ه بما يحظى به القطاع الرياضي من  ه سموُّ نجران، بمقر اإلمارة للشعلة. وقد نوَّ
 
ً
 رياضية

ً
 وجهة

َ
 اململكة

َ
دعم غير محدود من القيادة الحكيمة -أيدها الله - بما جعل

ن املتابعة املستمرة  للعديد من الفعاليات العاملية؛ تحقيقًا لرؤية اململكة 2030، وثمَّ
من صاحِب السموِّ امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

م أمير منطقة جازان األمير محمد بن ناصر بن 
ّ
لحظة تسل

عبدالعزيز، بمقر اإلمارة للشعلة بحضور نائب املدير العام لدورة 
بن  عبدالرحمن  بن  بنت فيصل  دليل  األميرة  السعودية  األلعاب 

ناصر، وأعضاء اللجنة العليا املنظمة.

الرياضي  القطاع  به  يحظى  بما  جازان  منطقة  أمير  ه  ونوَّ
 
ً
 وجهة

َ
 اململكة

َ
من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة بما جعل

اململكة  لرؤية  تحقيقًا  العاملية؛  الفعاليات  من  للعديد   
ً
رياضية

2030، مؤكدًا أن دورة األلعاب السعودية ٢٠٢٢ تمثل خطوة مهمة 
في طريق تأسيس جيل قادر على املنافسة في الدورات األوملبية، 
مثمنًا املتابعة املستمرة من وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل.

بديوان  الشرقية  املنطقة  أمير  تسلم  لحظة 
امللكي  السمو  صاحبة  بحضور  للشعلة  اإلمارة 
املدير  نائب  سعود  بن  نهار  بنت  دليل  األميرة 
العام لدورة األلعاب السعودية وصاحبة السمو 
امللكي األميرة دليل بنت فيصل مديرة العمليات 

لجودة الشعلة، وأعضاء اللجنة العليا املنظمة، 
الدكتور خالد بن  الشرقية  املنطقة  إمارة  ووكيل 

محمد البتال، وعدد من الالعبني.

الشرقية  املنطقة  أمير  نائب  سمو  ونوه 
الرياضي؛  للقطاع  القيادة  من  الكبير  بالدعم 

لكي يكون له أثر إيجابي في تشجيع املواطنني 
على املنافسات وصنع أجواء رياضية تهدف إلى 
األحداث  تنظيم  في  اململكة  قدرات  مستوى  رفع 

الرياضية الكبرى تماشيًا مع رؤية 2030.

نجران

الشرقية

جازان
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سمو األمير عبدالعزيز  بن تركي يلتقي بفريق عمل دورة األلعاب    
السعودية ٢٠٢٢  للوقوف على آخر االستعدادات للدورة مقدمًا شكره لهم 
على كافة مجهوداتهم خالل الفترة املاضية إلقامة دورة رياضية ناجحة.

اللمسة األخيرة
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الحدث

اجتماع  في  السعودية  األوملبية  اللجنة  شاركت 
اآلسيوي  األوملبي  للمجلس   41 الـ  العمومية  الجمعية 
بوفد  كمبوديا   عاصمة  بنه  بنوم  استضافتها  التي 
عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  ترأسه صاحب  رفيع 
اللجنة  رئيس  الرياضة   وزير  الفيصل  تركي  بن 
املجلس  رئيس  نائب  السعودية  والباراملبية  األوملبية 

السعودي  الوفد  اآلسيوي وضم  األوملبي 
لالجتماعات صاحب السمو األمير فهد 
مساعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  بن 
والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب 
السعودية عضو املكتب التنفيذي رئيس 
لجنة التعليم باملجلس األوملبي اآلسيوي, 
فيما يمثل األوملبية السعودية في أعمال 
اللجنة  إدارة  مجلس  عضَوا  الجمعية 
فهد  بن  عبدالله  األمير  السمو  صاحب 
بحضور  العريفي،  وأضواء  عبدالله  بن 

الرئيس التنفيذي لشركة نيوم املهندس نظمي النصر 
ضمن فريق ملف تروجينا 2029 املرشح الستضافة 
ومتابعة  وبحضور  الشتوية.   اآلسيوية  األلعاب  دورة 

44 لجنة أوملبية آسيوية.

األوملبي  للمجلس  العمومية  الجمعية  اجتماع  وبدأ 

اللجنة  رئيس  باخ  توماس  ووجهها  بكلمة  اآلسيوي 
ألقى  كما  الفيديو.  عبر  الحضور  إلى  الدولية  االوملبية 
القائم بأعمال رئيس املجلس_االوملبي_اآلسيوي راجا 
كمبوديا  في  االوملبية  اللجنة  ورئيس  سينغ  راندير 
ثونغ خون كلمتني ترحيبيتني، فضال عن كلمة لرئيس 
الوزراء الكمبودي هون سني الذي حضر افتتاح أعمال 

الجمعية العمومية.

العمومية  الجمعية  اجتماع  وشهد 
تروجينا  مدينة  استضافة  إتفاقية  توقيع 
اآلسيوية  األلعاب  لدورة  نيوم  منطقة  في 

الشتوية عام 2029.
الجمعية  االجتماع مصادقة  كما شهد 
الرياض مركزًا  الـ41 على تسمية  العمومية 

إقليميًا جديدًا للمجلس األوملبي اآلسيوي.

يف العمومية 41 للمجلس األولمبي اآلسيوي

تروجينا تنجح .. والرياض تكسب

10-2022 .indd   1610-2022 .indd   16 10/30/2022   11:24:14 AM10/30/2022   11:24:14 AM



17 العدد 725 - ربيع األول 1444 هـ اكتوبر 2022 م

قرارات الجمعية 
العمومية

تروجينا  مدينة  استضافة  إتفاقية  توقيع  ـ 
في منطقة نيوم لدورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 

عام 2029.
تسمية  على  العمومية  الجمعية  ـ مصادقة   
الرياض مركزًا إقليميًا جديدًا للمجلس األوملبي 

اآلسيوي.
للدورات  املنظمة  اللجان  استعرضت  ـ 
 ،2023 هانغتشو  في  املقبلة  األربع  اآلسيوية 
 2030 والدوحة   ،2026 ناغويا   – وآيتشي 
إستعداداتها  آخر  عن  تقارير   ،2034 والرياض 

لإلستضافة .
اآلسيوية  األلعاب  دورة  من  لكل  تقرير  ـ 
 ،2023 تايالند  في  القتالية  والفنون  للصاالت 
والفنون  للصاالت  اآلسيوية  األلعاب  ودورة 

القتالية في الرياض عام 2025.
اللجنة  التضامن األوملبي في  ـ  قدمت لجنة 
األوملبية الدولية، واتحاد اللجان األوملبية الوطنية 
»أنوك« – تفاصيل عن آخر األعمال واملستجدات 

املختلفة.

للمجلس  العمومية  الجمعية  أعمال  هامش  على 
األوملبي اآلسيوي التي عقدت في كمبوديا ، التقى سمو 
وزير  بمعالي  الفيصل   تركي  بن  عبدالعزيز  األمير 
واستعرض  ›بان سورساك‹  السيد  الكمبودي  التجارة 

معه العالقات املشتركة بني البلدين في مجال الشباب.    
كما اجتمع بمعالي وزير التربية والتعليم والشباب 

والرياضة الكمبودي السيد هانق تشون نارون في املقر 
الرئيس لألسرة األوملبية اآلسيوية.      

كمبوديا  في  الخاصة  املهام  بوزير  والتقى سموه  
على  معاليه  أ 

ّ
هن حيث  حسن‹  عثمان  ›داتوك  معالي 

لألسرة  الهامة  االجتماعات  لهذه  الناجحة  االستضافة 
األوملبية اآلسيوية. 

سلسلة لقاءات كمبودية 

هوية وشعار 
الفنون القتالية

خالل  اآلسيوي  األوملبي  املجلس  اعتمد 
دورة  وشعار  هوية  الـ41  العمومية  الجمعية 
املغلقة  للصاالت  السابعة  اآلسيوية  األلعاب 
األولى  للمّرة  قام 

ُ
ت والتي  القتالية 2025  والفنون 

في غرب آسيا

يف العمومية 41 للمجلس األولمبي اآلسيوي

طلب .. وقبول
كانت اململكة  قد تقدمت في أغسطس املاضي بطلب استضافة الدورة في تروجينا التي تشكل وجهة السياحة 
الجبلية العاملية في »نيوم«. وبذلك ستصبح اململكة أول دولة من غرب قارة آسيا تستضيف دورة األلعاب اآلسيوية 

الشتوية. 
اللجنة  الرياضة رئيس  الشتوية )تروجينا 2029( كل من وزير  األلعاب اآلسيوية  ووقع عقد استضافة دورة 
األوملبية والباراملبية السعودية األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، املهندس نظمي 

النصر، والرئيس املكلف للمجلس األوملبي اآلسيوي راجا راندير سينج. 
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والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  عن  نيابة 
ترأس  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  السعودية 
نائبه األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد 
العمومّية  الجمعية  أعمال  ختام  في  السعودي  الوفد 
الوطنية  األوملبية  اللجان  التحاد  والعشرين  السادسة 
الدكتور  الكورية سيئول برئاسة  العاصمة  »أنوك« في 
روبني ميتشل، وشهدت الجمعية، فوز الدكتور ميتشل 
تكليفه  بعد  املقبلة  األربعة  لألعوام  االتحاد  برئاسة 
العامني املاضيني، كما زكت الجمعية الشيخ  بالرئاسة 
جوعان بن حمد آل ثاني نائبًا لرئيس املجلس عن قارة 
بعد  لالتحاد  الجديد  التنفيذي  املكتب  لُيعتمد  آسيا، 

شغور هذا املنصب خالل العامني السابقني.

اللجان  املقدمة من قبل  التقارير  االجتماع  واعتمد 
املنظمة للدورات األوملبية املقبلة، وعلى رأسها أوملبياد 
الشتوية 2024م،  الشباب  ألعاب  باريس 2024، ودورة 
في  إقامتها  واملقرر   2026 الشتوية  األلعاب  ودورة 
 ،2032 وبريزبن   ،2028 أنجلوس  ولوس  إيطاليا، 
والتوصيات املتعلقة في أنشطة اللجان األوملبية الوطنية 
اللجنة  عليها  تشرف  التي  الدورات  في  ومشاركتها 

األوملبية الدولية.

وهنأ األمير فهد بن جلوي الدكتور روبن ميتشل 
األسرة  عن  نيابة  لالتحاد  رئيسًا  انتخابه  بمناسبة 
األوملبية السعودية، معربًا عن تمنياته لالتحاد برئاسة 
سعادته دوام التقدم والنجاح، كما التقى برئيس اللجنة 

عن  أعرب  الذي  باخ  توماس  الدكتور  الدولية،  األوملبية 
التي  األولى  السعودية  األلعاب  دورة  بنجاح  تمنياته 
املاضي  أكتوبر   27 الفترة  خالل  بالرياض  انطلقت 

وحتى السابع من نوفمبر الحالي .

وهنأ األمير فهد بن جلوي، الشيخ جوعان بن حمد 
األوملبية  اللجان  اتحاد  لرئيس  نائبًا  بتزكيته  ثاني  آل 
الوطنية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في هذه املهمة 
دول  في  الرياضية  الحركة  وتقدم  رفعة  تعكس  التي 

مجلس التعاون.

وبحضور  السعودي  الوفد  رئيس  واستعرض 
رئيس رابطة االتحادات الدولية السيد إيفو فيراني، آخر 

الحدث

وقع اتفاقية بين التعليم ومقاطعة جيونغسن

إبن جلوي يحضر اجتماع أنوك 
.. ويلتقي باخ 
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القتالية  للفنون  العاملية  األلعاب  دورة  ملف  مستجدات 
العام  من  أكتوبر  في  الرياض  مدينة  تستضيفها  التي 
االتحاد  رئيس  يول«  »جي  بالسيد  واجتمع  2023م، 
سبل  وتعزيز  آلية  لبحث  الجليد،  على  للتزلج  الدولي 
التعاون مع االتحاد الدولي بشأن دورة األلعاب اآلسيوية 

الشتوية )تروجينا 2029(.

من جهة أخرى، وقع رئيس لجنة التعليم باملجلس 
األوملبي اآلسيوي األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 
اآلسيوي  األوملبي  للمجلس  العام  واألمني  مساعد  بن 
جيونغسن  مقاطعة  ورئيس  املسلم  حسني  الكابنت 
لجنة  بني  تعاون  اتفاقية  جون  سيونق  تشوي  السيد 

التعليم باملجلس واملقاطعة.

وتهدف االتفاقية؛ إلى االعتراف باللجنة كجزء من 
)OCA(، واعتبارها جزء تعليمي من الحديقة األوملبية 
إلنشاء  املتبادلة  التنمية  أجل  من  والتعاون  الوطنية، 

األكاديمية األوملبية اآلسيوية.

وقال األمير فهد بن جلوي: »إن توقيع هذه االتفاقية 
خطوة ضمن خطوات قادمة لتعزيز التعليم األوملبي في 
القارة الصفراء، مما سيسهم في خلق مجتمع آسيوي 
األوملبي،  وامليثاق  بالقيم  الوعي  من  كبيرة  درجة  على 
على  الكورية  املقاطعة  لرئيس  وتقديره  شكره  مقدمًا 

تبني هذه االتفاقية«.

وقع اتفاقية بين التعليم ومقاطعة جيونغسن

األمير فهد بن جلوي يهنئ جوعان بن حمد

ويجتمع بالسيد ›إيفو فيراني‹ رئيس رابطة االتحادات الدولية
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الحدث

بن  جلوي  بن  فهد  األمير  السمو  صاحب  أكد 
األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب  مساعد  بن  عبدالعزيز 
االتحادات  دعم  إستراتيجية  أن  السعودية،  والباراملبية 
من  الرياضي  القطاع  تطوير  إلى  تهدف  الرياضية 
خالل تنظيم عمل االتحادات وتأسيس بنية داعمة لها 

لتحقيق أهداف رؤية اململكة 2030.

جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي الدوري الخامس 
بمجمع  الوزارة  مقر  في  ُعقد  الذي  الرياضي،  للقطاع 
األمير فيصل بن فهد األوملبي بالرياض، حيث تحدث 

في  إطالقها  بعد  أنه  مبينًا  اإلستراتيجية،  عن  سموه 
علن عن نتائج التقييم التشغيلي 

ُ
شهر أكتوبر 2021 أ

الذي اشتمل على متغيرات من حيث الهيكل التنظيمي 
لـ54 اتحادًا.

التشغيلي  التقييم  عملية  أن  إلى  وأشار 
رئيسة،  معايير   3 على  اشتملت  لإلستراتيجية 
والحوكمة  والتنظيم  واألهداف  )اإلستراتيجية  هي 
والتنفيذ(، موضحًا أن املرحلة األولى للتقييم التشغيلي 
هيكل  أبرزها  عدة،  مستهدفات  حققت  لالتحادات 

تنظيمي معتمد، خطة إستراتيجية معتمدة، مؤشرات 
أداء، مدير تنفيذي ومدير مالي متفرغان.

عن  املقبلة  املدة  خالل  ن 
َ
سُيعل أنه  سموه  وأبان 

معايير  تشمل  حيث  لالتحادات،  الفني  التقييم  نتائج 
الرياضية  واملشاركات  الرياضي  واألداء  الحوكمة 

واالقتصاد والثقافة والسياحة.

 معايري التقييم التشغيلي 

 ـ اإلسرتاتيجية واألهداف 
ـ التنظيم واحلوكمة 

ـ التنفيذ

مكاسب  املرحلة األولى :
ـ هيكل تنظيمي معتمد

ـ خطة إسرتاتيجية معتمدة.
ـ مؤشرات أداء .

ـ مدير تنفيذي متفرغ
ـ مدير مالي متفرغ.

معايري التقييم :
ـ احلوكمة واألداء الرياضي .

 ـ املشاركات الرياضية .
ـ االقتصاد 

ـ الثقافة 
ـ السياحة.

إبن جلوي : المرحلة األولى 
حققت المستهدف

كشف عن جوانب من استراتيجية دعم االتحادات الرياضية :
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أرقام البطولة :

األهداف :

اختتمت فعاليات تصفيات سابك ألوملبياد الروبوت 
بالرياض،  للعلوم  سلمان  امللك  واحة  مقر  في  العاملي 
بن  جلوي  بن  فهد  األمير  السمو  صاحب  بحضور 

والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب  عبدالعزيز 
السعودية، ومعالي رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
ومعالي  الدسوقي  محمود  بن  منير  الدكتور  والتقنية 

الدكتور  للعلوم  سلمان  امللك  واحة  على  العام  املشرف 
خالد طاهر.

أقيمت في 18 مدينة .

املشاركون :

200 طالب وطالبة من مختلف مدارس اململكة .
امليداليات :

 حقق امليداليات الذهبية 8 فرق من أصل 100 فريق تأهلوا من خالل 
مستوى  على  الروبوت  أوملبياد  نهائيات  في  للمشاركة  التصفيات 

العالم  في شهر نوفمبر املقبل في مدينة دورتموند األملانية.
التصفيات األولية شهدت مشاركة 438 فريقا .

1176 طالبا وطالبة في الفئات الحضورية .
1789 فريقا و 11342 طالبا وطالبة في الفئة االفتراضية .

اإلشراف :

427 مدربًا ومدربة في الفئات الحضورية .
3504 مدربًا ومدربة في الفئة االفتراضية .

الحكام :

ـ 416 حكمًا.

واملهندسني  العلماء  من  املستقبل  أجيال  إلهام  إلى  التصفيات  تهدف  ـ 
واملخترعني .

ـ تحسني كفاءاتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

بحضور نائب رئيس اللجنة األولمبية والبارالمبية السعوديةكشف عن جوانب من استراتيجية دعم االتحادات الرياضية :

 تأهل 8 فرق ألولمبياد الروبوت 
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الحدث

ملكافحة  الوطنية  للجنة  العامة  األمانة  أطلقت 
 15 وملدة  املاضي  أكتوبر2022م؛   8 من  بدًءا  املخدرات 
يومًا وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الحملة 
اإلعالمية التوعوية #خلك_قريب، والتي تهدف إلى زيادة 
الوعي بأهمية الترابط األسري لحماية األبناء من الوقوع 
قبل  من  واإلرشاد  املسؤولية  وتعزيز  املخدرات،  في 
للتوعية  الوطنية  اللجنة  إطار جهود  في  وذلك  األسرة؛ 
تؤدي  التي  الطرق  وتجنب  املخدرات  الوقاية من  بسبل 

إلى تعاطيها وإدمانها.

وترفع  واألبناء،  الوالدْين  الحملة  وتستهدف 
شعار#خلك_قريب الذي يعكس ضرورة وجود احتراًزا 
تعاطي  إلى  االنحدار  من  لألبناء  ووقاية  العائلة  في 
املخدرات، وذلك لتحقيق التوعية التي تكفل تعزز حماية 

األبناء وتحفظ مستقبلهم.

تفعيل  بهدف  )#خلك_قريب(  حملة  وانطلقت 

املخدرات  على  للقضاء  كافة  املجتمعية  األدوار 
أبرزت  التي  اإلعالمية  املواد  من خالل  وذلك  وإدمانها؛ 
العائلة على سلوك  متابعة  األسري وغياب  التفكك  أثر 
تجرفهم  التي  امللتوية  الطرق  إلى  وانحرافهم  األبناء 
نحو التعاطي واإلدمان، كما شددت على أهمية الترابط 
األبناء  لوقاية  أساسي  كسبب  واالحتواء  األسري 

وحمايتهم من املخدرات.

خلك قريب

حملة وطنية متكاملة 
لمكافحة المخدرات 

الجهات المتعاونة 
وزارة الداخلية 
وزارة الصحة 

وزارة الرياضة 
وزارة الثقافة 
وزارة اإلعالم

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 
وزارة التعليم 

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
 وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

 وزارة النقل والخدمات اللوجستية 
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي 

هيئة الغذاء والدواء 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جهات حكومية أخرى
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ث
ثال

د 
بع

ـ فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
الباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب 
السعودي  االتحادين  رئيس  السعودية 
والعربي للهجن نائب رئيس االتحاد الدولي 

للهجن .
ليمأل  للعلن  بزغ  كفاءة سعودية شابة  ـ 

األسماع 
واألبصار بعد تجارب ثرة .. 

وتغلب  بجدارة  فيها  تقلب  ومناصب  ـ 
على مشاقها 

بالعلم واملقدرة والهمة ، والصبر .
باإلخالص  ثرية  رياضية  ومواقف  ـ 
والجهد والعطاء لعيون رياضة هذا الوطن ..

ـ وألجل أن تكون رايته هي األعلى في كل 
منصات

التتويج .
ـ تجد سموه أينما توقعت ..

ـ وتراه حاضرًا حني يكثر الغياب 
بشوشه  ابتسامة  شفاهه  على  ومعلقًا  ـ 

مرحبة  التنطفي .. وال تفتر .

اللجنة  في  قانونّيًا  بدأ عمله مستشارًا  ـ 
مستشارًا  ثم   ،2007 عام  السعودية  األوملبية 
من  الدولية  العالقات  الرئيس لشؤون  لسمو 

2012 حتى 2015.
ـ ومن هناك بدأ حضوره امللفت  ليتسلم 
اإلدارة التنفيذية للعالقات الدولية منذ العام 

.2017
ـ ومن ثم جرى تعيينه عضوًا في مجلس 

ادارة اللجنة االوملبيه منذ عام 2019.
مجلس  جلوي  بن  فهد  األمير  يرأس  ـ 
واإلتحاد  للهجن،  السعودي  االتحاد  إدارة 
عضويته  إلى  إضافة  للترياثلون،  السعودي 
القطاع  الستراتيجية  العليا  اللجنة  في 

الرياضي.
أن  الزاهي  الحضور  لهذا  البد  وكان  ـ 
الدولّية فهو  يتمدد فتبوأ عددًا من املناصب 
مستشار سمو رئيس اتحاد اللجان األوملبية 

العربية ..

ـ كما أنه عضوًا في لجنة الشؤون العامة 
األوملبية  اللجنة  في  االجتماعية  والتنمية 

الدولية.. 
ـ ونائبًا لرئيس االتحاد الدولي للهجن ..

ـ  وعضوًا في لجنة العالقات الدولية في 
املجلس األوملبي اآلسيوي..

ـ وعضوًا كذلك في لجنة العالقات الدولية 
في اتحاد اللجان األوملبية الوطنية )االنوك(.

ـ ومن  28يوليو 2020 أعلن سموه نائبا 
لرئيس اللجنة األوملبية الباراملبية السعودية 

.

ـ وتوسعت دائرة حراكه .. 
ـ وبات الدينمو املحرك في اللجنة األوملبية 
الباراملبية ، بعد أن عهد إليه الفيصل بالكثير 
وكفاءته  وقدراته  لنشاطه  تقديرًا  املهام  من 

التي 
ال يتجادل حولها إثنان .

فهد بن جلوي .. دينمو األولمبية 
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الدكتور حسن  اليد  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  توج 
آل  علي  بن  فاضل  السعودي  االتحاد  ورئيس  مصطفى 
نمر، فريق ماغديبورغ األملاني بلقب بطولة العالم لألندية 
)15(، للمرة الثانية في  لكرة اليد “سوبر جلوب 2022” الـ
برشلونة  منافسه  على  فوزه  بعد  التوالي،  على  تاريخه 
اإلسباني في األشواط اإلضافية، بنتيجة 41/39 في ختام 
منافسات البطولة، التي استضافتها اململكة خالل الفترة 
من 18 إلى 23 أكتوبر املاضي للمرة الثالثة على التوالي، 

على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بمشاركة 12 ناديًا.
وكان اللقاء قد انتهى في وقته األصلي بالتعادل 35-

فريق ماغديبورغ من  اإلضافية تمكن  األشواط  35، وفي 

التقدم بالنتيجة وتحقيق الفوز والتتويج 
باللقب.

وعقب نهاية اللقاء، تسلم قائد فريق 
وامليداليات  البطولة  كأس  ماغديبورغ 
برشلونة  فريق  نال  فيما  الذهبية، 
فريق  وحصل  الفضية،  امليداليات 
البرونزية  امليداليات  على  كيلسي 
فريق  على  فوزه  بعد  الثالث،  واملركز 
الذي   ،35-26 بنتيجة  املصري  األهلي 

حل في املركز الرابع.

هزم برشلونة يف النهائي سوبر جلوب

ماغديبورغ بطاًل 
ألندية العالم لليد 

الحدث
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حضور تاريخي
أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس االتحاد 
التي   الـ15  النسخة  »هذه  أن  للعبة  الدولي 
من  ا  تاريخّيً األفضل  هي  الدمام  في  أقيمت 
بالنسخ   

ً
مقارنة الجماهيري  الحضور  حيث 

السابقة«، حيث بلغ عدد الحضور خالل الدور 

التمهيدي فقط 16 ألف متفرج، على مدى األيام 
الثالثة األولى للبطولة.

الحكام السعوديون في البطولة
في  ا  سعودّيً حكًما   17 البطولة  في  شارك 
البطولة كحكام طاولة، وهم:  مباريات  جميع 

الرتتيب النهائي
ماغديبورغ

كأس البطولة وامليداليات الذهبية

برشلونة

 امليداليات الفضية

كيلسي   امليداليات البرونزية 

املركز ٤.  األهلي املصري 

الترجي التونسي   املركز ٥.

الخليج السعودي   املركز ٥ 

بنفيكا البرتغالي    املركز ٦

 تاوباتي البرازيلي  املركز ٧ 

الكويت الكويتي   املركز ٨

 مضر   السعودي  املركز ١٠

سيدني األسترالي  املركز ١١

 مينيستروس املكسيكي   املركز ١٢

من البطولة
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علي السقوفي، محمد الصقر، حسني الكعيبي، 
محمد مالئكة، محمد الخويلدي، علي الصادق، 
زكريا  الخضيمي،  تيسير  الخضيمي،  محمد 
التركي، جاسم  أبوعبيد، نادر السويكت، تركي 
الحويل،  مشاري  الدريويش،  فيصل  الحمود، 

حسني املختار، محمد مالئكة، وماجد املالكي.

لجنة اإلحصاء
الشباب  من  خمسة  اإلحصاء  لجنة  ضمت 
محمد  الخضراوي،  حسني  وهم:  السعوديني 
البريدي،  خالد  عجاج،  حسني  اليوسف، 
من  فريق  إلى  باإلضافة  شوكان،  ومصطفى 
كرواتيا مكون من إيفان فيليتيك، بوجان ليتك، 
وعملت  ديريك،  وتوميسالف  كاسيك،  مارين 
الفنية  األمور  جميع  إحصاء  على  اللجنة  هذه 
األهداف  تسجيل  مثل  والسلبية،  اإليجابية 
تحصل  التي  والعقوبات  واألخطاء  والصناعة 
خاص  برنامج  إلى  باإلضافة  الالعبون،  عليها 
العب  كل  فيها  شارك  التي  الدقائق  عدد  حسب 

في املباراة.

أركان في املجمعات التجارية
باملنطقة  التجارية  املجمعات  من  عدد  شهد 
ركن  وجود  البطولة،  أيام  خالل  الشرقية 
الزوار  تعريف  بهدف  املجمعات؛  داخل  خاص 
خاصة  فعالية  مع  اليد  كرة  بلعبة  واملتسوقني 

باللعبة، وتشهد هذه األركان إقبااًل كبيًرا.

قرية الجماهير
التي  للبطولة  املصاحبة  الفعاليات  جذبت 
أقيمت في قرية الجماهير في الفناء الخارجي 
كبيرة  أعداًدا  بالدمام،  الرياضة  وزارة  لصالة 
من الجماهير التي تتوافد بشكل كبير لحضور 
ترفيهية  ألعاًبا  الفعاليات  وشملت  املباريات، 
وغنائية ومسابقات تتعلق برياضة كرة اليد، 

والكافيهات  الطعام  عربات  إلى  باإلضافة 
شاشة  القرية  في  تتوفر  كما  املتنقلة، 

بمتابعة  للجماهير  تسمح  عمالقة 
في   

ً
مباشرة الهواء  على  املباريات 

الهواء الطلق.

والهدايا  الدروع  تبادل    
التذكارية

املنظمة  اللجنة  أقامت 
للوفود  عشاء  حفل  للبطولة 
الدكتور  بحضور  املشاركة، 
حسن مصطفى رئيس االتحاد 
بن  فاضل  واألستاذ  الدولي، 
االتحادين  رئيس  النمر  علي 
العربي والسعودي لكرة اليد، 
وجرى  الوفود،  ورؤساء 
الدروع  تبادل  الحفل  خالل 

والهدايا التذكارية.

الحدث
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 القاضي أعلن 
شارة البدء

بن  بدر  الرياضة  وزير  نائب  وكان  
 عن سمو 

ً
عبدالرحمن القاضي  قد افتتح نيابة

استضافتها   التي  البطولة  الرياضة..  وزير 
صالة  على  التوالي،  على  الثالثة  للمرة  اململكة 
إلى   18 من  املدة  بالدمام، خالل  الرياضة  وزارة 

23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 نادًيا.

3 شركات ترعى سوبر 
جلوب

في  والتسويق  االستثمار  بلجنة   
ً
ممثال اليد  لكرة  السعودي  االتحاد  وقع 

االتحاد، ثالثة عقود رعاية مع ثالث شـركات كبـرى في عدد من املجاالت، وذلك 
التي   ،»2022 جلوب  »سوبر  اليد  لكرة  لألندية  العالم  بطولة  لرعاية 
أقيمت خالل الفترة من 18 – 23 أكتوبر املاضي2022م، على صالة وزارة 

الرياضة بالدمام.
اليد  لكرة  السعودي  االتحاد  مقر  في  العقـود  توقيع  مراسم  وجرت 
رئيس  بحضور  الرياض،  بالعاصمة  األوملبي  فهد  بن  فيصل  األمير  بمجمع 
االتحاد األستاذ فاضل آل نمر، وعدد من منسوبي لجنة االستثمار والتسويق 

في االتحاد .
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الحدث

للجميع   للرياضة  السعودي  االتحاد  افتتح 
في  للجميع(  الرياضة  )دوم  الرياضية  القبة 
الرياضة،  وزارة  مع  بالتعاون  الدمام،  مدينة 
الحياة، بحضور صاحب  وبدعم برنامج جودة 
طالل  بن  الوليد  بن  خالد  األمير  امللكي  السمو 
للجميع،  للرياضة  السعودي  االتحاد  رئيس 
بن  بدر  األستاذ  الرياضة  وزير  نائب  ومعالي 
عبدالرحمن القاضي، واملدير التنفيذي لالتحاد 

السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني.
من  أكثر  املرافق  هذه  تستقطب  أن  ويتوقع 
150 ألف زائر خالل العام األول، وأكثر من 250 

ألف زائر خالل العام الثاني.

دوم الرياضة للجميع 
افتتاح القبة الرياضية يف الدمام

مشروع
الــقــبـة

القبة جزًء من مبادرة 
»أماكن حيوية«

خلق بيئة مناسبة، ملساعدة أفراد املجتمع على الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية.
اإلسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ يهدف البرنامج إلى رفع نسبة األشخاص الذين يمارسون 

الرياضة واألنشطة البدنية بشكل منتظم في اململكة.
التسجيل عبر تطبيق »الرياضة للجميع«، حيث سيستضيف اتحاد الرياضة للجميع الفعاليات الرياضية في 
القبة إلى جانب الفعاليات املتنوعة التي تنظمها املجموعات الرياضية املجتمعية، باإلضافة إلى األنشطة التي 

ينظمها االتحاد
القبة مصممة بشكل مميز لتكون متعددة األنشطة مما يمكن الزوار من ممارسة الرياضات املختلفة.

تضم القبة أكثر من 10 مالعب وبمرافق تم تجهيزها بمستوى عاٍل بكافة الوسائل املتطور.
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هذه  مثل  تنفيذ  في  املبذولة  الجهود  هذه 
الدعم  تجسد  اململكة،  في  الرياضية  املشاريع 
غير املحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي 
نحو  الله-  -أيدها  الحكيمة  القيادة  قبل  من 
مستوى  تعكس  متنوعة،  رياضية  نهضة 
العهد  هذا  في  واالزدهار  والنماء  اإلنجاز 
رؤية  مستهدفات  لتحقيق  وصواًل  الزاهر، 

.2030
في  جانبها   من  تسهم  الرياضة  ووزارة 
الذي  الحياة،  جودة  برنامج  مبادرات  تنفيذ 
يعكس رؤية القيادة في تهيئة البيئة املناسبة 
الفرد  حياة  نمط  لتحسني  الخصبة،  واألرض 
جديدة،  خيارات  واستحداث  ودعم  واألسرة، 
تعزز املشاركة في األنشطة الثقافية والترفيهية 

مما  املالئمة،  األخرى  واألنماط  والرياضية 
وخلق  الحياة،  جودة  تعزيز  في  يسهم 
الفرص  تعزيز  جانب  إلى  الوظيفية،  الفرص 

االستثمارية وتنويع النشاط االقتصادي.

عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة

ممارسي  رغبات  تحقيق  في  ستسهم  الرياضة  القبة 
األنشطة الرياضية من مختلف األعمار، إضافة إلى املساهمة 
في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 املرتبطة بتعزيز 

ممارسة األنشطة الرياضية في اململكة.
ونطمح من خالل هذه املشاريع إلى اإلسهام في بناء جيل 

رياضي يتفوق إقليميًا وعامليًا«.

خالد بن عبدالله البكر
الرئيس التنفيذي ملركز برنامج جودة احلياة 

ذات مساحات واسعة الستضافة  أماكن  القبة  تشتمل على 
العديد من الفعاليات الرياضية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية 
الرياضة، وإسهامها في الحفاظ على صحة املجتمع، كما يسعى 
االتحاد السعودي للرياضة للجميع، من خالل هذه الخطوة، إلى 
تمكني أفراد املجتمع على ممارسة األنشطة الرياضية في منشأة 

رياضية نموذجية تغطي أنواع الرياضات املختلفة.
وسيقوم مشروع القبة الرياضية بدور مهم في تحويل اململكة 
البطوالت  ملختلف  رئيٍس  ومركز  حيوية،  رياضية  وجهة  إلى 
املواصفات  ذات  املتطورة  املنشآت  كما ستسهم هذه  الرياضية، 
وتطوير  للمملكة  الرياضية  التحتية  البنية  تعزيز  في  العالية 

نمط املعيشة والترفيه.

خالد بن الوليد بن طالل
رئيس االحتاد السعودي للرياضة للجميع

افتتاح القبة الرياضية يف الدمام

الوزارة تدعم برنامج جودة الحياة

تعزيز الوعي الرياضي

بناء جيل متفوق
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احتفالية  وزارة الرياضة ، باليوم الوطني الـ92 . في حضور مساعد الوزير األستاذ عبداالله الدالك .
وقد غرد حساب وزارة الرياضة عبر تويتر في مقطع فيديو ، معلقا :” شكرًا.. لكل من تعب وحرص وضّحى.. وكانت بطولته أنه يصنع بطل 

وطني.. هي لنا دار 92 “.

 الوزارة تحتفي وتحتفل 

ولي العهد يشّرف نزال البحر األحمر

اليوم الوطني
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ماراثون جدة

علن االتحاد السعودي للرياضة للجميع 
ماراثون  »نصف  سباق  موعد  إطالق  عن 
من  العاشر  السبت  يوم  الذي سيقام  جدة«، 
بدعم  جدة،  محافظة  في  املقبل  ديسمبر 
جودة  وبرنامج  الرياضة  وزارة  من  مباشر 
أفراد  جميع  لتشجيع  سعيًا  وذلك  الحياة؛ 
البدني  النشاط  ممارسة  على  املجتمع 
وما  الرياضية،  الفعاليات  في  واملشاركة 

خادم  بقيادة  الرشيدة  الحكومة  توليه 
الحرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني 
للقطاع  ومستمر  محدود  غير  دعم  من 
وأهداف  خطط  مع  يتواكب  وبما  الرياضي، 

رؤية اململكة 2030.
»نصف  سباق  إطالق  أن  بالذكر  الجدير 
ماراثون جدة« يأتي بعد النجاح الذي حققه 
»ماراثون الرياض«، والذي يعد أول ماراثون 

أطلق  حيث  اململكة،  في  تنظيمه  يتم  كامل 
في وقت سابق من العام الجاري، خالل املدة 
من 4 إلى 5 مارس 2022، واستقطب السباق، 
من  أكثر  كلم،   42 مساره  طول  يبلغ  الذي 

10.000 مشارك من جميع أنحاء العالم.

بجوائز مليونية ومشاركة مفتوحة لـ 3 مسارات

»نصف ماراثون جدة«...
نهاية العام
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رّحب األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزير 
والباراملبية السعودية باملشاركني كافة بهذا 
ألن  متطلعًا  العالم،  دول  جميع  من  السباق 

يحقق هذا الحدث الرياضي املهم أهدافه في 
زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وبناء مجتمع 
حيوي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اململكة 
تمكنت  املاضية،  القليلة  األعوام  وخالل 

هدفها،  تحقيق  نحو  كبير،  تقدم  إحراز  من 
في  الرياضية  الوجهات  أهم  إحدى  لتصبح 
ثم  أواًل  الله  توفيق  إلى  ذلك  مرجعًا  العالم، 

دعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله.

الوليد بن طالل  أكد األمير خالد بن 
للرياضة  السعودي  االتحاد  رئيس 
في  الحالية  األهداف  أحد  أن  للجميع 
عالية  رياضية  فرص  خلق  هو  اململكة 
لتحدي  املجتمع  أفراد  لجميع  الجودة 
أنفسهم ولتمكينهم من ممارسة النشاط 

البدني.
إيجابية  فعل  ردود  »شهدنا  وقال: 
كان  الرياضية،  فعالياتنا  على  واسعة 
مما  الرياض،  ماراثون  نجاح  منها 
نصف  تخصيص  على  نعمل  جعلنا 
 

ً
شامال سيكون  والذي  جدة،  ماراثون 

لجميع أفراد املجتمع«.
من  االهتمام  هذا  »يأتي  وأضاف: 
مع  تماشًيا  الفعالية  لهذه  االتحاد 
وبرنامج   2030 اململكة  رؤية  أهداف 
جذب  إلى  يتطلع  الذي  الحياة،  جودة 
املزيد من املشاركني في ممارسة األنشطة 
ضرورًيا  أمًرا  ذلك  يعد  ما  البدنية، 
ولضمان  البدنية  الصحة  على  للحفاظ 
دعم جميع شرائح مجتمعنا في السعي 
لعيش حياة أكثر صحة وتوازن، وبهذه 
في  للمشاركة  الجميع  أدعو  املناسبة 

سباق نصف ماراثون جدة«.

بجوائز مليونية ومشاركة مفتوحة لـ 3 مسارات

الفيصل : نتقدم نحو الهدف

خالد بن الوليد : كل ردود الفعل إيجابية 

المشاركون : 
جميع أفراد املجتمع 

 الجوائز :
مليون ريال للفائزين باملراكز املتقدمة

مسارات السباق :
كيلومتًرا   21.1 يعادل  ما  أي  املاراثون  النصف  مسافة   

ملحبي رياضة الجري.

سباق بمسافة 10 كيلومترات ملن هم من سن 17 وفوق .

من  واألطفال  للمبتدئني  كيلومترات   4 بمسافة  سباق 

جميع أفراد املجتمع.

الفعاليات  المصاحبة

منطقة ترفيهية
السباق  انطالق  قبل  املاراثون«،  »قرية  عليها   يطلق 
بيوم واحد، تتيح لجميع املشاركني والزائرين االستمتاع 
الرياضية  والفعاليات  األنشطة  من  واسعة  بمجموعة 

املصاحبة،
 ـ  منطقة مخصصة للمأكوالت واملشروبات .

 ـ العديد من الفعاليات الترفيهية األخرى.

برامج تدريب :
الحقًا  وإعالنها  جدولتها  سيتم  مخصصة  تدريبية  برامج  ـ  
االجتماعي  التواصل  ومنصات  للماراثون  اإللكتروني  املوقع  عبر 
يشكل  إذ   ،. الحدث  هذا  في  باملشاركة  الراغبني  تستهدف  والتي 
ا مهًما من برنامج جودة الحياة،  سباق »نصف ماراثون جدة« جزًء
البرامج  من  املزيد  إقامة  تشمل  التي  حيوي«،  »مجتمع  ومبادرة 
األنشطة  في  املشاركة  على  املجتمع  أفراد  لتشجيع  واألنشطة 

الرياضية والبدنية في اململكة.
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نافذة رياضية

من  الثانية  النسخة  فعاليات  الرياض  شهدت   
وفود  بمشاركة  عقد  الذي  الخليجي،  الشباب  منتدى 
شبابية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخرج املنتدى بالعديد من التوصيات الهامة التي 
مشتركة،  خليجية  وأنشطة  برامج  خلق  في  تسهم 
املناسبة  الفرص  وخلق  الشباب  تمكني  على  والتأكيد 

لهم التي تتوافق مع طموحاتهم واهتماماتهم.

املحاور التي ناقشها املنتدى: 
واملقومات  الراهنة  التحديات  بني  الخليجية  الهوية   

املشتركة. 

 مستقبل االبتكار في األعمال واملعيشة واالستدامة 
في دول مجلس التعاون .

املتعلقة  الناعمة  القوة  الضوء على مالمح    تسليط 
وعالقتها  وأهميتها  ومفهومها  الخليجية،  بالهوية 

بالدبلوماسية العامة .

 تعزيز تلك املالمح في ظل رؤية دول مجلس التعاون 
واملساهمة في تحقيقها.

 مناقشة مستقبل االبتكار في األعمال .

 تأكيد أهمية تنمية القدرات الشبابية .

  الوقوف على دور قطاع األعمال في تطوير البرامج 
الصغيرة واملتوسطة والناشئة في دول املجلس .

املنتديات  في  للمشاركة  الشبابية  الكوادر  تهيئة   
والفعاليات واملؤتمرات الدولية واملحلية واإلقليمية.

املستقبلية  والرؤى  األفكار  من  العديد  طرح   
للمناقشة .

تواجه  التي  واملعوقات  الصعوبات  تذليل  كيفية   
الشباب.

الرياض تستضيف النسخة الثانية من منتدى الشباب لدول مجلس التعاون

الهوية الخليجية .. التحديات والمقومات
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»نيت ووك جدة« تخطف األضواء
والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك  جامعة  شهدت 
»نايت  فعالية  لحضور  كبيرًا  إقبااًل  »كاوست« 
املجتمع في  إدارة خدمات  التي نظمتها  ووك جدة« 
للرياضة  السعودي  االتحاد  مع  بالتعاون  الجامعة 

للجميع.

زائر  أالف   5 من  أكثر  الجامعة  واستقبلت 
للفعالية املمتدة على مناطق مختلفة داخل الجامعة 
الرياضي  املسار  والتي تحوي  املمشى  وهي منطقة 
الفعاليات  من  كلم   4 إلى   3 بني  تتراوح  بمسافة 
باإلضافة  واألضواء  املوسيقى  بعروض  املصحوبة 
مسرح  من  تتكون  والتي  املهرجان  منطقة  إلى 
ترفيهي ومرافق أخرى لألنشطة الرياضية املختلفة، 

وكذلك منطقة للمطاعم وعربات »الفود ترك«.

العديد  »نايت ووك« واحدة من  وتعتبر فعالية 
للعلوم والتقينة  الله  امللك عبد  من مبادرات جامعة 
التجارب  من  واسعة  مجموعة  لتقديم  »كاوست« 
الثقافية والرياضية والترفيه للمجتمع في كاوست 
مستهدفات  تحقيق  في  وإسهامًا  كاوست  وخارج 

رؤية اململكة 2030
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نافذة رياضية

محافظ الطائف يطلع على 
أنشطة نادي عكاظ

استقبل صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ 
الطائف في مكتبه  مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي ورئيس نادي عكاظ 
جمعان الخديدي وأعضاء مجلس إدارة النادي. واستمع سموه لنبذة عن أنشطة نادي عكاظ 
املختلفة  الرياضات  للنهوض بالنادي لتحقيق مزيد من اإلنجازات في  الرياضية، متطلًعا 
ودعم املواهب الشابة التى تزخر بها املحافظة في جميع األلعاب. ونوه سمو األمير سعود 
اململكة،  للرياضة والرياضيني في  الله-  -أيدها  الرشيدة  القيادة  الكبير من  بن نهار بالدعم 
متمنًيا التوفيق لنادي عكاظ وجميع أندية املحافظة في مشاركتهم القادمة. من جهته، عبر 
مدير مكتب وزارة الرياضة باملحافظة ورئيس مجلس إدارة نادي عكاظ عن شكرهما لسمو 

محافظ الطائف على متابعته املستمرة ودعمه لألنشطة الرياضية باملحافظة.

 تحدي  مسار العقبات 

 »Tough Mudder« أكمل االتحاد السعودي للرياضة للجميع استعداداته الستضافة تحدي سباق العقبات
ديراب  نادي  الحالي  في  نوفمبر  يوم 25  التحدي  العقبات«، وسيقام  الرياض تحت شعار »مسار  في مدينة 

الريفي للجولف.

مسارات التحدي

تمكني  بهدف  األعمار،  جميع  مع  ليتناسب  صمم  العقبات  سباق  تحدي  أن  بيان  في  االتحاد،  وأوضح 
املشاركني من التغلب على التحديات، وتطوير مهارات العمل الجماعي بشكل أفضل، بحيث سيتيح للمشاركني 
البالغني خوض سباق بمسافة 5 أو 10 كيلومترات مع أكثر من 21 عقبة مختلفة الجتيازها، كما سيمنح صغار 
السن الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة الفرصة للمشاركة في »mini tough Mudder«، الذي يعد نسخة مصغرة 

وأقل إجهاًدا لخوض سباق تقدر مسافته بـ 1.5 كيلومتر مع أكثر من 8 عقبات مختلفة وممتعة.

الرياضية  األنشطة  في  املشاركة  مستويات  لرفع  تأتي  الفعالية  هذا  استضافة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ا من استراتيجية االتحاد السعودي للرياضة للجميع التي تسعى إلى إقامة الفعاليات 

ً
والبدنية في اململكة، انطالق

واألنشطة لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة، بحيث ستتوفر الفرصة للمشاركني باختبار قدراتهم البدنية والذهنية 
والتواصل مع املشاركني اآلخرين، مما يضفي نوًعا من اإلثارة والتشويق على التحدي.

االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع يعلن عن سباقه 

الجديد 
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 نائب أمير حائل يتفقد 
اللواء

زار صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز 
نائب أمير منطقة حائل مقر وملعب نادي اللواء بمحافظة بقعاء.

وتجول سموه في أركان النادي - بحضور محافظ بقعاء املكلف مناور 
شباب ومدير فرع وزارة الرياضة باملنطقة أحمد روزي ورئيس نادي اللواء 
النادي  اللواء وافتتح ملعب  النافل - وشاهد جانبًا من تمرين العبي  وليد 
بعد أعمال التطوير، ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للرياضة 

والرياضيني وألندية الوطن بمتابعة من سمو وزير الرياضة.

املدة :3 أيام  املكان : مدينة الرياض

األهداف

املوعد من 6 إلى 8 
ديسمبر املقبل

دورة القيادة 
المعتمدة .. 

تطوير الرياضة 
للجميع

في  التسجيل  باب  فتح  عن  االتحاد  أعلن 
املنظمة  من  املعتمدة«  القيادة  »دورة  برنامج 

 ،TAFISA )الدولية للرياضة للجميع )تافيسا

ـ تعريف املتدربني من القادة واملهنيني الرياضيني بأساسيات تطوير الرياضة للجميع . 
ـ تعزيز األنشطة الرياضية والبدنية في اململكة من خالل توفير منصة للنقاش.

ـ التدريب على املشاركة املعرفية
ـ كيفية تبادل الخبرات .

ـ تعزيز التواصل بني املشاركني.
 ـ تطوير وتعزيز التنمية الرياضية باململكة.

ـ دعم املؤسسات الرياضية.

موضوعات الدورة :

ـ الفلسفة العاملية للرياضة للجميع وتافيسا.

ـ الرياضة املجتمعية في اململكة العربية السعودية . 

ـ البرامج والفعاليات للرياضة للجميع .

ـ  تحديد الفئات املستهدفة. 

ـ التسويق والعالقات العامة .

ـ القيادة واإلدارة.

ـ تطوير استراتيجية الرياضة املجتمعية.
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الفروسية

كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز 

أبا الخيل بطاًل

توج صاحب السمو األمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية 
الفارس  للفروسية  السعودي  االتحاد  األمير عبدالله بن فهد رئيس  السمو  بحضور صاحب 

فيصل أبا الخيل الحاصل على كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز.

قرابة 200  بمشاركة  الرياض  بمدينة  بالجنادرية  السعودية  قفز  بمقر  البطولة  وأقيمت 
فارس وفارسة وبالتزامن مع احتفاء اململكة بذكرى اليوم الوطني الـ ٩٢ .

عبدالله  الفارس  األول  املركز  حقق   )٢( مفتوح  الوطن  لفرسان  املخصص  األول   الشوط  في 
إبراهيم فيما جاء في املركز الثاني الفارس محمد آل هادي وحل ثالثًا الفارس حسن آل هادي.

وشهدت البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا أضاف وهًجا مميًزا حيث استمتع الحضور باالحتفاالت املقامة لليوم 
الوطني وأقيم عقب التتويج اوبريت غنائي خاص بهذه املناسبة مع عروض فروسية وكذلك الفنون الشعبية.
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العصيمي بطاًل 
لكأس القدرة 

والتحمل
توج الرئيس التنفيذي للجنة األوملبية والباراملبية 
السعودية عبدالعزيز العنزي وبحضور املدير التنفيذي 
القحطاني  محمد  للفروسية  السعودي  لالتحاد 
 لكأس اللجنة األوملبية 

ً
الفارس فيصل العصيمي بطال

أقيم  والذي  والتحمل،  للقدرة  السعودية  والباراملبية 
كم   100 ملسافة  القصيم  بمنطقة  البدائع  بمحافظة 
مختلف  من  وفارسة  فارس   100 من  أكثر  بمشاركة 

مناطق اململكة.

وجاء فوز العصيمي برفقة الجواد »دوق« وبسرعة 
به  تصدر  ا 

ً
مميز أداًء  قّدم  أن  بعد  ساعة   / كم   28،74

مراحل السباق األربع، ليحل في املركز الثاني الفارس 
فارس أبوراس على الجواد »جير شير« وبسرعة 28،57 
كم / ساعة، وجاء في املركز الثالث الفارس ريان املبطي 
كم/ساعة،   26،93 وبسرعة  سبيد«  »هاي  الجواد  على 

وخصص للسباق جوائز مالية تقدر بـ 400 ألف ريال.
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سمو وزير الرياضة يتوج األوكراني بلقب بطل العـالم للوزن الثقيـل للمالكمة

الفروسية

سباقات  لنادي  التنفيذي  الرئيس  توج 
مروان  الفروسية  هيئة  عام  أمني  الخيل 
ابن  باليابان  طوكيو  ميدان  على  العليان، 

ملكيته  العائد   Dolce More رولرشيب  الفحل 
بطال  اليابانية،  ريسنج  اتش  ثري  شركة  إلى 
»الكأس  جائزة  على  الكبير  السنوي  للسباق 

وامتطى  الثالثة،  الفئة  السعودي«  امللكي 
صهوته الخيال كازيو يوكوياما، واشرف على 

.Naosuke Sugai تدريبه

 Dolce More
بطاًل للكأس الملكي السعودي
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على  فيصل  بنت  أمل  السعودية  الشابة   حصلت 
خّيالة  كأول  مسبوق  غير  إنجاز  في  خّيال،  رخصة 
في  املطلوبة  واملعايير  االختبارات  تجتاز  سعودية 
الرخصة من  الحصول على  أمل من  السباقات. وتمكنت 
نادي سباقات الخيل بعد نجاحها في االختبار املخصص 
الرخصة. وبذلك تكون  اللجنة املخولة بمنح هذه  من قبل 

مهيأة للمشاركة في السباقات الرسمية.

منح عند اجتياز االختبارات 
ُ
يذكر أن رخصة خّيال ت

املخصصة وفق آلية دولية متعارف عليها؛ ليكون حاملها 
على قدر كبير من االحترافية ملواكبة قوة السباقات وما 
منظومة  وفق  وتكنيكات خاصة،  تكتيكات  من  تتضمنه 

من القواعد واألنظمة.

بندر بن خالد 
الفيصل يحتفي 

بعد أول مدربة سعودية »سارة القحطاني« نحتفي اليوم 
مجددًا بـ »أمل بنت فيصل«  كأول خيالة سعودية تحصل على 

ال رخصة خيَّ

املجال  في  املرأة  تمكني  من  ملزيد  كخطوة  ذلك  ويأتي 
القيادة  جهود  إطار  في  املنظومة  تطوير  وتعزيز  الفروسي 
في  املرأة  ومشاركة   2030 اململكة  رؤية  لتحقيق  الرشيدة 

مختلف املجاالت

رخصة خيال  
لـ أمل فيصل

رخصة خيال  
لـ أمل فيصل
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الزهراني نائباً بـ» اآلسيوي« وعضواً 
تنفيذياً بـ » دولي الصحافة الرياضية«

الحدث

وزارة  وكيل  الزهراني  عادل  األستاذ  انتخب 
التنفيذي  املكتب  عضو  واالتصال  لإلعالم  الرياضة 
منصب  في   الرياضية   للصحافة  الدولي  لالتحاد 
للصحافة  اآلسيوي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب 
الرياضية، وذلك بأغلبية األصوات في االنتخابات التي 
الخامس من  في  اإليطالية روما  العاصمة  في  أقيمت 
أكتوبر املاضي، بحضور ممثلني ألكثر من 100 دولة 
للصحافة  اآلسيوي  و  الدولي  االتحادين  أعضاء  من 

الرياضية.

واآلسيوي  الدولي  لالتحادين  الزهراني  وانضم 
السعودي  الرياضي  لإلعالم  نوعها  من  سابقة  في 
العاصمة  في  جرت  ساخنة  انتخابات  بعد  وذلك 

اإليطالية روما.

الجنوبي  الكوري  فوز  االنتخابات  وشهدت 
هيدونغ يونغ بمنصب الرئيس خلفًا للكويتي سطام 

عيسى  كواري  أحمد  املاليزي  إعالن  بعد  السهلي 
انسحابه. كما شهدت انتخابات اختيار نواب الرئيس 
انسحاب املرشحني إلياس أوموروف من كازاخستان 

وأحمد الكعبي من عمان.

واحتفظ الباكستاني امجد عزيز ماليك بمنصبه 
نيرانجان راجبانشي  والنيبالي  بالتزكية،  أمينًا عامًا 
شولتم  انسحاب  بعد  الصندوق  أمني  بمنصب 

اوتغونباتار من منغوليا
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الكوري يونغ .. رئيساً

 »كوريا الجنوبية«

هيدونغ يونغ  رئيسًا

»السعودية«

نائبًا أول للرئيس. األستاذ عادل الزهراني 

نواب الرئيس

»قطر« 

مبارك البوعينني

 »ماليزيا«

أحمد كواري عيسى

»إيران« 

ميسم زمان آبادي

 »الهند«

سابا ناياكان سلفاكوماراسوامي

 »الكويت«

خليل حيدر

 »باكستان« 

امجد عزيز ماليك  أمينًا عامًا .

»نيبال«

أمينًا للصندوق  نيرانجان راجبانشي 

تتويج لقيمة اإلعالم 
السعودي 

األستاذ عادل الزهراني وصف الفوز بأنه تتويج 
ملكانة وقيمة اإلعالم الرياضي السعودي الذي يسير 
لألمير  شكره  مقدما  األفضل.  نحو  ثابتة  بخطى 
على  الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن  العزيز  عبد 
دعمه ومساندته ، مشددا على أن هذا الفوز والترشح 
املتابعة  ثمرة  يعد  والدولي،  القاري  املستويني  على 
والحرص الدائم الذي يجده القطاع الرياضي بمختلف 

مجاالته من قبل سموه.

الرياضي  اإلعالم  لتمثيل  بقوة  سنعمل   : وزاد 
والدولية  والقارية  اإلقليمية  املحافل  في  السعودي 
خير  فيه  ملا  والعاملية  اآلسيوية  العضوية  واستثمار 
تطلعات  وتحقيق  السعودي  الرياضي  اإلعالم 
الرياضي السعودي على الصعيد  املنتسبني للوسط 

اإلعالمي.

تستعد اململكة  لتنظيم األوملبياد العاملي للروبوت 
بتنظيم  صديقي«،  »روبوتي  عنوان  تحت   ،2022 لعام 
والروبوت  الالسلكية  للرياضات  السعودي  االتحاد 
بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التعليم وواحة امللك 

سلمان للعلوم.

إبداعات  إظهار  تستهدف  عاملية  مسابقة  وتعد 
عاًما   19 حتى  ثمانية  من  العمرية  الفئة  في  الشباب 

والبرمجة  االصطناعي  والذكاء  الروبوت  مجاالت  في 
 STEM بمنهجية

دورة  ينهون  ومدربة  مدرب   400 من  أكثر  وبلغ 
في  فرقهم  ملشاركة  استعدادًا  الفرق  قادة  إعداد 
العاملي  لألوملبياد  املؤهلة  والنهائية  األولية  التصفيات 

الروبوت.

الرياض تستضيف أولمبياد 2022

»روبوتي صديقي«

ـ الفئة املفتوحة »مبدعي املستقبل« 

ـ الفئة العادية »مهام الروبوت«

 ـ مهندسو املستقبل 

ـ فئة رياضة الروبوت 

ـ فئة تحديات الروبوت االفتراضية.

فئات التنافس
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الحدث
يف بطولة العالم  

للمصارعة الحرة 

  نبيل 
يخطف 

البرونزية
نبيل  للمصارعة  السعودي  املنتخب  العب  أحرز 
العالم لألساتذة  هوساوي امليدالية البرونزية في بطولة 
في  فوزه  بعد  كيلو جرام  وزن 100  الحرة  للمصارعة 
مباراة امليدالية البرونزية على منافسه القيرقيزستاني 

بالتفوق الفني عدم التكافؤ بنتيجة 14 - صفر.

البطولة  وكان هوساوي قد واجه في مشواره في 
العب الهند منتصًرا بالكتف في دور الـ16، ثم الفوز على 
العب أمريكا 14 - 4 ، ليواجه العب سلوفاكيا في نصف 
النهائي قبل أن يخسر أمامه ليواجه العب قيرقيزستان 
على امليدالية البرونزية التي استطاع تحقيقها ببلغاريا 
بطوالت  في  السعودية  للمصارعة  مشاركة  أول  في 

العالم لألساتذة.
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تكريم »نبيل« وتدشين 
شعار »المصارعة«

كّرم سمو األمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية املصارع نبيل هوساوي بعد 
تحقيقه امليدالية الذهبية في املصارعة الرومانية وزن 100 كيلو و امليدالية البرونزية في املصارعة الحرة لذات الوزن 
، بحضور األميره دلّيل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز مستشارة سموه، و األستاذ فهد الفراج رئيس االتحاد 
ونائبه األستاذ سعد النمر و املدير التنفيذي لالتحاد األستاذ عبدالله املزيد في مقر االتحاد في مجمع األمير فيصل 

بن فهد األوملبي بالعاصمة الرياض .

القيادة  بدعم  تحظى  والتي  األلعاب  في شتى  اململكة  أبطال  كافة  مع  به  املعمول  ُيعد  الذي  التكريم  هذا  وجاء 
الرشيدة و املسؤولني في وزارة الرياضة و اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية.

ن سموه  شعار اتحاد املصارعة الجديد والذي يأتي ضمن ملف هوية كامل ، بجانب إطالعه على 
ّ

كما  دش
الخطة اإلستراتيجية لالتحاد.

و أكد األستاذ فهد الفراج رئيس اتحاد املصارعة أن اإلنجازات التي تحققت جاءت بفضل الله ثم بدعم القيادة 
الحكيمة و سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية وسمو نائبه ، وأضاف » نستشعر دعًما كبيًرا غير مسبوق 

لرياضتنا، ونفخر أن نساهم

املهام في كافة  الذي جاء كذلك بعمل فريق عمل متعدد  ، و  العاملي  في بطولة ذهبية وبرونزية في املستوى 
إدارات ولجان االتحاد ».
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حوار

رئيس االتحاد السعودي للرياضة المدرسية يؤكد بأن اتحاده هو األساس ..

 الشعيالن : رؤيتنا واضحة .. 
وبرامجنا عالمية
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- التعاون مع وزارة الرياضة من خالل دوري املدارس لكرة القدم واأللعاب املختلفة 
للبنني والبنات.  حيث يتم العمل حاليا على برامج عملية تهدف إلى تقوية الالعبني 

والالعبات وجلب أفضل املواهب إليها .

- االتفاق مع أكاديمية مهد الرياضية لتدريب املعلمني واملعلمات الكتشاف املواهب 
املواهب  الكتشاف  تكوين  برنامج  خالل  من  املختلفة.  واأللعاب  القدم  كرة  في 

الرياضية .

واملعلمات  املعلمني  لتدريب  للجولف  السعودي  االتحاد  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع   -
وذلك لنشر اللعبة في مدارس اململكة خالل املرحلة القادمة.

- إعداد مذكرة تفاهم بني وزارة التعليم ووزارة الرياضة، واملسودة األولية جاهزة 
وسيتم اإلعالن عنها.

ـ توقيع مذكرات تفاهم مع االتحادات الرياضية للرفع من مستوى الرياضيني في 
األلعاب املختلفة باملدارس للبنني والبنات.

إدارة  مجلس  على  عرضها  تم  اإلعاقة  ذوي  من  بالطالب  خاصة  برامج  إعداد  ـ 
االتحاد ألخذ املوافقة عليها وسيتم تنفيذها حال إقرارها رسميا .

••تم التنسيق بني االتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره اإلنجليزي لتوفير مدربني 
يقومون بإلقاء املحاضرات التحكيمية للمعلمني واملعلمات وبعد ذلك يقوم املتدربون 
بتحكيم البطولة، وسيتم التعامل مع األلعاب املختلفة بنفس الطريقة مع االتحادات 

املعنية.

 كرة القدم للبنات .

 كرة اليد للبنني والبنات .

 كرة طاولة للبنني والبنات.

 الجودو للبنني والبنات.

 تايكوندو للبنني والبنات.

 جوجيتسو للبنني والبنات

 كرة سلة للبنني والبنات.

جعله  املدرسية  للرياضة  السعودي  االتحاد  رئيس  الشعيالن  علي  األستاذ  حماس 
شعلة متقدة من النشاط ألجل الوقوف باالتحاد على هرم الرياضة السعودية ، فهو 
الذي تبنى عليه كل  املدرسية هي األساس  الرياضة  أن  ـ  ـ وهو محق في رؤياه  يرى 

الرياضات األخرى في العالم .

االتحاد وكما يقول في هذا الحوار يملك رؤى وبرامج وأطروحات ستضعه حيث ما 
يطمح هو واملسؤولون عن الرياضة في اململكة والذين منحوه الثقة ويريد أن يكون 

في مستواها .

وهنا الخالصة ..

االستعداد الحتضان  لدينا  االتحاد  في  نحن   ••
صقلها   و  التعليم  بوزارة  املتميزة  اإلدارية  الكفاءات 
هذه  الختيار  موضوعة  آلية  وهناك   ، وتطويرها 
الكفاءات، ونظام االستقطاب لالتحاد يتم وفق الالئحة 

التنظيمية له.

•• الشراكة بني  وزارتي الرياضة والتعليم مثمرة 
فيه  يشارك  الذي  املدارس،  دوري  في  سيما  ال  جدا  
وسيكون  مختلفة،  ألعاب  في  والطالبات  الطالب  آالف 
مصلحة  في  تصب  أخرى  وشراكات  اتفاقيات  هناك 

الرياضة املدرسية.

للبنني،  القدم  لكرة  املدارس  دوري  نجاح  بعد   ••
دوري  فكرة  جاءت   ، نعيشه  الذي  الرياضي  والتطور 
بعد  للفتيات  املختلفة  واأللعاب  القدم  لكرة  املدارس 
طرحه في اجتماع اللجنة العليا لدوري املدارس، وتمت 

املوافقة عليه من قبل املقام السامي الكريم.

دوري  في  املبهرة  النجاحات  تحقيق  بعد   ••
املدارس لكرة القدم فإن االتحاد السعودي للرياضة 
البطوالت  جميع  تكون  أن  على  يعمل  املدرسية 
أفضل،  أو  املدارس  دوري  مستوى  بنفس  القادمة 

وساق  قدم  على  االتحاد  في  العمل  يجري  لذلك 
لتحقيق ذلك.

الدولي  للتعليم  الدولي  املعرض  في  شاركنا   ••
القدم  لكرة  املدارس  بدوري  الخاص  بالجناح   2022
باالتحاد  التعريف  خالله  من  وتم  املختلفة،  واأللعاب 
املرحلة  خالل  وتوجهاته  وأهدافه  وإستراتيجيته 
من  الكثير  أعطت  مهمة  مشاركة  وكانت  القادمة، 
املدرسية  للرياضة  السعودي  االتحاد  بمهام  التعريف 

لكل من زار هذا املعرض.

االتحادات  أهم  أحد  املدرسية   للرياضة  السعودي  االتحاد 
للتفوق  يطمح  بلد  أي  في  الرياضة  أساس  يعتبر  بل  الرياضية، 
الرياضة  ملمارسي  األكبر  الشريحة  وجود  بسبب  وذلك  الرياضي، 

للبنني والبنات وملختلف األلعاب الرياضية، بجانب خاصية اكتشاف 
املواهب الرياضية من خالل الرياضة املدرسية منذ وقت مبكرمما يعد  

اختصارًا للوقت والجهد معا .

تعريف الشعيالن لالتحاد

األلعاب التي تمت إضافتها:

برامج االتحاد المنفذة وتحت التنفيذ
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دوري المدارس

اختتمت منافسات البطولة العامة  لدوري املدارس 
لكرة القدم  للبنات في الـ 25 من شهر أكتوبر املاضي، 
منافسات  ذاته  الشهر  من   26 الـ  في  انطلقت  ثم  ومن 
السابع من شهر  يوم  إلى  التي تستمر  املناطق،  بطولة 
نوفمبر الحالي ، ومن ثم تقام بطولة نخبة اململكة خالل 

الفترة من الرابع إلى الـ 15 من شهر ديسمبر القادم.

انطلق  للبنات قد  القدم  املدارس لكرة  وكان دوري 
بمنافسات  اململكة،  ومدن  محافظات  مختلف  في 
وزارة  نفذته  الذي  العام،  التعليم  ملدارس  العامة  البطولة 
مشروع  ضمن  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  الرياضة 

دوري املدارس.

للبنات  املدارس  دوري  منافسات  في  وشارك 
مدرسة،   1906 من  فريقًا   4768 مثلن  العبه   48324
حيث لعبت مبارياته في 63 ملعبًا من مالعب مدارس 
التربية  معلمات  من  حكمًا   413 وأداره  العام،  التعليم 
تحكيم  في  تدريبية   لدورات  خضعن  الالتي  البدنية 
.
ً
املباريات، بينما درب الفرق املشاركة فيه 3793 مدربة

ختام رائع لـ  البطولة العامة

دوري المدارس لكرة  القدم 
للبنات يبدأ مرحلة المناطق
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رحب عضو اللجنة العليا لدوري 
السعودي  االتحاد  رئيس  املدارس 
علي  األستاذ  املدرسية  للرياضة 
املدرسية  الفرق  بجميع  الشعيالن 
املشاركة في منافسات دوري املدارس 
التوفيق  متمنيًا  للبنات،  القدم  لكرة 
لجميع الفرق، وقال: »سعدنا بانطالقة 
دوري  ملنافسات  األولى  النسخة 
ضمن  للبنات  القدم  لكرة  املدارس 
تنفذه  الذي  املدارس  دوري  مشروع 
بعد  وذلك  والتعليم،  الرياضة  وزارتي 
نجاح النسخ الثالث املاضية من دوري 
يحفز  النجاح  فهذا  للبنني،  املدارس 
واملدارس  التعليم  مكاتب  من  الجميع 
والعمل  الجهد  من  مزيد  بذل  على 

إلنجاح دوري املدارس للبنات«.

»مشروع  أن  الشعيالن  وأكد 
وزارتي  بني  املشترك  املدارس  دوري 
في  كثيرًا  أسهم  والتعليم  الرياضة 
مدارس  في  املدرسية  الرياضة  تنمية 
فرق  »كافة  مضيفًا:  العام«،  التعليم 
الرياضي  املشروع  هذا  في  العمل 
واإلصرار  العزيمة  تستمد  الوطني 
ومتابعة  توجيهات  من  والتحدي 
األمير  امللكي  السمو  صاحب 
وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
التعليم  وزير  معالي  ومن  الرياضة 
البنيان،  عبدالله  بن  يوسف  األستاذ 
املدارس  في  الرياضية  املواهب  لتنمية 
بما  الرياضية  باملنافسات  والنهوض 
يتواكب مع رؤية اململكة 2030، فهناك 
تعيشه  مزدهر  تطور  الحمد  ولله 
املعلمات  تأهيل  جوانب  في  املدارس 
في تدريب فرق كرة القدم وتحكيمها 
للمباريات،  اإلداري  التنظيم  وفي 
السعودي  االتحاد  عقد  بعدما  وذلك 
جهات  عدة  مع  املدرسية  للرياضة 
دورات تدريبية تأهيلية  للمعلمات في 

مختلف املناطق«.

تجربة البنين تحفزنا للنجاح مع البنات
الشعيالن : 

10-2022 .indd   4910-2022 .indd   49 10/30/2022   11:24:38 AM10/30/2022   11:24:38 AM



العدد 725 - ربيع األول1444هـ اكتوبر 2022 م50

الحصيلة  24 ميدالية 
أخضر الدراجات يشارك يف عربية القاهرة 

العابنا

اختتم املنتخب السعودي للدراجات مشاركته في منافسات 
البطولة العربية الـ 11 لدراجات املضمار »كبار - شباب - سيدات« 
التي استضافتها مصر على مضمار القاهرة الدولي خالل الفترة 

من 5 - 9 أكتوبر الجاري.

واألخير  الخامس  اليوم  خالل  السعودي  املنتخب  ونجح 
 1 فضية   1 ذهبية   1« بواقع  ميداليات  ثالث  حصد  في  للبطولة 
في  األخضر  حققها  التي  امليداليات  إجمالي  ليكون  برونزية« 

منافسات البطولة كافة 24 ميدالية.

ميداليات اليوم األخير :

سباق  في  ذهبية  الدريعي   عبدالعزيز  ـ 
سبرنت .

 عزام العبداملنعم  فضية في سباق سبرنت. 

 ـ أمير السلطان  برونزية في سباق سبرنت.

مثل األخضر في فئة الكبار - رجال – 

آل  علي  الربيع،  مصطفى   ، الجمعة  حسن   
عبدالعزيز  اليوسف،  يوسف  أحمد،  شيخ 
املشيخص،  محمد  السليمي،  علي  الخويتم، 

عزام العبداملنعم، عبدالعزيز القطان.

فئة الشباب - رجال –

الدريعي،  عبدالعزيز  عبدالله،  بو  أحمد   
السلطان،  أمير  املهنا،  عبدالله  ربح،  سلمان 
غسان مليباري، البراء جبره، رضا املناسف .

فئة  - السيدات – 

مشاعل  سمباوة،  دانية  الدريوش،  منيرة 
الحازمي، مروج فلمبان.

املنتخبات املشاركة :

اململكة العربية السعودية 

اإلمارات العربية املتحدة 

سلطنة عمان

العراق 

املغرب 

الجزائر 

السودان 

جنوب السودان

مصر البلد املستضيف.

دورة لحكام الفرفيرة
أقام معهد إعداد القادة دورة الحكام املستجدين لكرة قدم الطاولة 

“الفرفيرة”.

ونظمت الدورة في أبها، وهدفت إلى شرح قوانني اللعبة، وتأهيل 
الحكام، وإجراء تطبيقات عملية للعبة.

جميع  في  السعودية  الكوادر  وتأهيل  إعداد  إلى  املعهد  ويهدف 
الرياضات من خالل برامج ومعايير فنية معتمدة.

المشاركون : 12 العباً والعبة 
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مدرب جديد ولجنة استثمارية 
اتحاد السلة يعتمد عدداً من القرارات

عقد مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة السلة  االجتماع الخامس، برئاسة رئيس االتحاد الدكتور غسان طاشكندي، وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة  حيث أصدر 
عددًا من القرارات لدعم مسيرة االتحاد .

اتحاد اليد يوقع مع »لياقة«
بن  سلطان  بن  خالد  بن  فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب  شهد 
بني  التعاون  اتفاقية  توقيع  الشمالية  الحدود  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
نمر  آل  بن  فاضل  اإلدارة  مجلس  رئيس  ومثله  اليد  لكرة  السعودي  االتحاد 
وجمعية لياقة الرياضية ومثلها رئيسة مجلس إدارة الجمعية ابتسام بنت 
فاضل العنزي، حيث تستهدف االتفاقية نشر ثقافة اللعبة ، وتنمية وتعزيز 
منافسات كرة اليد الرياضية النسائية ، وتقديم الدورات التدريبية، وتأسيس 

فريق رياضي في لعبة كرة اليد.

كما زار األستاذ فاضل آل نمر، رئيس االتحاد السعـودي لكرة اليد مقر 

ـ االطالع والتصديق على محضر االجتماع الرابع ملجلس 
اإلدارة .

للمدة  لالتحاد  املالية  املصروفات  على  التصديق  ـ 
السابقة. مراجعة الئحة أوضاع الالعبني والتعميم على 

تاريخ تعاقدات األندية والئحة الهواة .

للسنة  السلة  لكرة  األشبال  دوري  نظام  على  املوافقة  ـ 
املنتخبات  مشاركات  تقارير  على  االطالع  ـ  الحالية. 

الوطنية املختلفة خالل املشاركات السابقة.

فيما  السلة  بكرة  الخاصة  التجهيزات  على  االطالع  ـ 

يخص دورة األلعاب السعودية القادمة.

ـ املوافقة على تشكيل لجنة عمل لالستعداد الستضافة 
لكأس  املؤهلة  سنة   16 تحت  ملنتخبات  الخليج  بطولة 

آسيا لعام 2023م

ـ املوافقة على التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السعودي 
لكرة السلة سيتم اإلعالن عنه خالل األيام القادمة

وغرفة  واالستئناف  االنضباط  لجان  تشكيل  اعتماد  ـ 
فض املنازعات. 

ـ اعتماد تشكيل اللجنة االستثمارية باتحاد كرة السلة 

برئاسة الدكتور ريان كركدان, 

املطيري  محمد  التعاون  نادي  العب  عن  اإليقاف  رفع  ـ 
الخضير  وعلي  التمار  عبداللطيف  الفتح  نادي  والعبي 

واالكتفاء بمدة اإليقاف للمدة املاضية. 

الخبير  مع  بالتعاقد  الحكام  لجنة  اقتراح  على  املوافقة  ـ 
لعمل  كوكوركيدس  ستاليوس  السيد  التحكيمي 

محاضرات دورية للحكام. 

الشرقية  املنطقة  في  فرعيتني  لجنتني  اعتماد تشكيل  ـ 
واملنطقة الغربية.

القرارات: 
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العابنا

الفهيد : تلك هي البداية 
تنظيم  على  اللعبة  اتحاد  إلى حرص  الفهيد  راكان  للجمباز  السعودي  لالتحاد  التنفيذي  املدير  أشار 
الالعبات على  بذلتها  التي  للجهود  النسائية، وتحفيزًا منه  بالرياضة  البالغ  الثانية، الهتمامه  للمرة  البطولة 
صعيد التدرييات السابقة للبطولة، وجّديتهن في املنافسة طوال مشاركتهن فيها، مؤكدًا أن البطولة ليست 
إال البداية، ألن االتحاد يعتزم تنظيم املزيد من البطوالت النسائية في مختلف ألعاب الجمباز، بهدف رفع عدد 

املمارسات لهذه الرياضة وتشجيع العباتها.

العاصمة  في  للجمباز  السعودي  االتحاد  نظم 
في  للبنات  والهيئات  لألندية  اململكة  بطولة  الرياض 
دورتها الثانية بمشاركة 9 أندية، وانطلقت على صالة 

ملعب األمير فيصل بن فهد، وشملت الفئات العمرية 
من 7 إلى 8 سنوات.

وكان رئيس االتحاد السعودي للجمباز سليمان 
الجاسر حاضرًا في اليوم الختامي ، إذ تّوج أصحاب 

املراكز الثالثة األولى في البطولة.

تتويج بطالت الجمباز

ترتيب المراكز :

ـ »مركز الرياض« املركز األول

ـ »مركز رمز الحركة« املركز الثاني

ـ  »مركز Expressions« ثالثًا.

الفردي العام :
 ـ منيرة الخويتم من مركز الرياض امليدالية الذهبية .

ـ هديل الكبير من ذات املركز امليدالية الفضية .

ـ  كادي عبداملجيد من مركز رمز الحركة امليدالية البرونزية.
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بطولة للتزلج المتعرج
اختتمت في جدة بطولة جدة للتزلج املتعرج التي أقيمت بهدف استقطاب املواهب الوطنية، والتي نظمها 
الرياضة، بمشاركة 45 العبا والعبة، وبتحكيم  املغامرة، تحت إشراف وزارة  لرياضات  السعودي  االتحاد 
عاملي من بولندا واستمرت على مدى يومني. وتأهل الفائزون للدخول في معسكر إعدادي لتكوين منتخب 
األول  اليوم  اململكة. وخصص  باسم  دولية  بطوالت  في  املشاركة  أجل  من  املتعرج  التزلج  لرياضة  سعودي 
للذكور.  الشباب  لفئة  الثاني  اليوم  خصص  بينما  واإلناث،  للذكور  الناشئني  وفئة  اإلناث  من  الشباب  لفئة 
وأوضح املدير التنفيذي لالتحاد السعودي للمغامرة محمد النهدي، أن االتحاد يهدف إلى استقطاب املزيد 
من الرياضيني والرياضيات في هذه األلعاب من أجل تطويرها محليا ثم تمثيل اململكة بها في االستحقاقات 

الدولية.

 خاضت العداءة السعودية رؤى السليماني، تحديًا 
جديدًا في مشوارها الرياضي، الذي يختلف كثيرا عن 
منافسات  وهي  الجري،  سباقات  مضمار  تحديات 

الدوري املمتاز لسيدات كرة القدم 2022/2023.

األهلي،  فريق  لصفوف  السليماني  وانضمت 
والذي دخل لساحة كرة القدم النسائية بعد استحواذه 
فريق  بمواجهة  مشواره  ليفتتح  »مراس«،  فريق  على 

االتحاد.

مشاركات  متر   100 ال  مسافة  لعداءة  وكان 
عديدة مع املنتخب السعودي أللعاب القوى بالبطوالت 
العربية  األندية  ألعاب  دورة  وأشهرها  اإلقليمية، 

للسيدات 2020 في الشارقة اإلماراتية.

فوز  في  مساهمتها  املشاركة  تلك  وشهدت 

املنتخب بامليدالية البرونزية بسباق 100×4 متر تتابع 
ونورة  التركي،  ومنيرة  بوعريش،  رغد  زميالتها  مع 

سعود.

البطوالت  في  السليماني  مشاركات  واستمرت 
اإلقليمية مع منتخبها السعودي أللعاب القوى، ومنها 
البطولة العربية أللعاب القوى للكبار 2021 في تونس، 

ودورة األلعاب الخليجية 2022 في الكويت.

صاحب الموهوبتين .. مبدع 
رؤى تتنقل  بين  قدم األهلي وقوى منتخب السيدات 
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ألعابنا

الباهلي  منى  حققت 
الفردي  فئة  في  األول  املركز 
السعودية  لبطولة  العام 
بنسختها  »للفتيات«  للجمباز 
مدينة  في  أقيمت  التي  الثانية 
الخبر بتنظيم وإشراف االتحاد 

السعودي للجمباز.

الرياض بطاًل لممتاز الريشة 
والفيصلي للشباب

فئة   2022 املمتاز  الدوري  لقب  الطائرة  للريشة  الرياض  فريق  حصد 
ر الرياض الترتيب العام  الناشئني في مقر نادي أحد في املدينة املنورة. وتصدَّ
الثاني  املركز  في  االتفاق   

َّ
حل بينما  الذهبية،  وامليدالية  الدوري  كأس  ا 

ً
محقق

ا، وحصل على امليدالية البرونزية. 
ً
ونال امليدالية الفضية، وجاء الفيصلي ثالث

كما حقق نادي الفيصلي بطولة الدوري املمتاز للريشة الطائرة لفئة الشباب 
التي أقيمت على صالة نادي أحد باملدينة املنورة على مدار 3 أيام بمشاركة 62 

العبًا مثلوا 16 ناديًا.

لكرة  السعودي  االتحاد  أعلن 
املدرب  مع  رسمًيا  تعاقده  عن  السلة 
لتدريب  غوياكرز  يوهان  الهولندي 
السلة  لكرة  االول  السعودي  املنتخب 

وملدة عام قابلة للتمديد.

إدارة  مجلس  رئيس  العقد  ووقع 
غسان  السلة  لكرة  السعودي  االتحاد 
طاشكندي مع املدرب يوهان غوياكرز 

في مدينة امستردام في هولندا.

صادر  بيان  بحسب  املقرر  ومن 
أن  السلة،  لكرة  السعودي  االتحاد  عن 
األخضر  على  إشرافه  املدرب  ُيباشر 
في  مبارياته  األخضر  خوض  قبل 
نظيره  امام  العالم  كأس  تصفيات 
الحالي  نوفمبر   ١٠ يوم  الهندي 
الفلبيني  نظيرة  امام  الثانية  واملواجهة 

يوم ١٣ نوفمبر في جدة.

الباهلي أولى بجمباز الفتيات

يوهان غوياكرز مدرياً ألخضر السلة

النتائج :

   فئة 12-14 عامًا

 منى الباهلي العبة مركز »الرياض«املركز األول

 آية شطا من نادي »االتحاد« املركز الثاني .

 تولني حجازي من أكاديمية »جوغا جمب« املركز الثالث.

   فئة 9 إلى 11 عامًا.

 شهلة الغامدي من فريق »رمز الحركة« املركز األول .

 تاال سالم من مركز »الرياض« املركز الثاني.

 المار السيوف العبة مركز »رمز الحركة« املركز الثالث.
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للجوجيتسو  السعودي  االتحاد  حقق 
إنجازات عدة في مشاركاته اإلقليمية والدولية 
ذهبية  أول  أبرزها  من  األخيرة،  الفترة  في 
الخارجية  املشاركات  في  سعودية  نسائية 
منذ تأسيس االتحاد عام 2017، وحصدتها 
ملحترفي  القاري  الدوري  في  إلياس  دينا 
الجوجيتسو جولة آسيا بوزن 95 كيلوجراًما 
وثالث  فضية،  إلى  إضافة   ، اإلمارات  في 

برونزيات.

2018 ذهبية آسيا “94+”

2019 فضية العالم “56”

2021 فضية العالم “62”

2022 ذهبية آسيا “94+”

تدشين أكاديمية طائرة
دشن رئيس االتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي 
بحضور عضو مجلس اإلدارة األستاذة حنان القحطاني واألستاذ باسم 
»أكاديمية  الطائرة  لكرة  السعودي  اإلتحاد  إدارة  مجلس  عضو  منقل 
عيون جدة للكرة الطائرة«، وهي أول أكاديمية خاصة باململكة العربية 
السعودية )ماعدا املوجودة في النوادي الرياضية الرسمية( ويقود هذه 

األكاديمية املدرب الوطني والعاملي القدير الكابنت أحمد الزهراني  .

أعلن االتحاد السعودي لكرة الطاولة توقيع اتفاقية تعاون مع إدارة نادي الهدى في القطيف من 
أجل تنظيم أنشطة خاصة باللعبة.

ع االتفاقية الدكتور عبد الله البار، رئيس االتحاد السعودي للعبة، الذي زار مقر النادي، 
َّ
ووق

ل في منشآته، والتقى العبي كرة الطاولة من جميع الفئات السنية. أمس، وتجوَّ

إلى  إضافة  للجنسني،  القطيف  في  النادي  في صالة  تدريب  مركز  إنشاء  االتفاقية  وتشمل 
إطالق املعسكرات الخاصة باملنتخبات السعودية لجميع الفئات السنية، ومزاولة التدريبات اليومية 

لالعبي الباراملبية.

محترفون أجانب يف الطاولة
يدرس االتحاد السعودي لكرة الطاولة، قرار مشاركة الالعبني األجانب في الدوري املمتاز 
بدءا من املوسم املقبل. وسيتم السماح بالعب أجنبي وحيد، لألندية املشاركة في الدوري املمتاز 
الدرجة  املواليد ألندية  الالعبني  اعتماد مشاركة  قرار  اتخاذ  فيما سيتم  أندية،  تبلغ 10  والتي 
األولى، من خالل العب وحيد لكل ناد مشارك. وينتظر اتحاد اللعبة املوافقة الرسمية من الجهات 
املختصة العتماد القرارات، التي تهدف إلى توسيع ممارسة الرياضيني للعبة كرة الطاولة في 

مختلف مناطق اململكة، لتحقيق أهداف رؤية اململكة 2030، وزيادة االحتكاك، وتطوير اللعبة.

دينا  تحصد ذهبية الجوجيتسو

اتفاقية بين اتحاد الطاولة ونادي الهدى
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 فئاِت املنتخب السعودي السنية للكاراتيه 
ُ

تواصل
منتخب  صعيد  على  واألوملبي  والشباب  الناشئني 
بطولة  في  للمشاركة  التحضيرات  والسيدات،  الرجال 
العالم للفئات السنية للكاراتيه املقامة في تركيا بتاريخ 
24 حتى 31 نوفمبر 2022م، وذلك من خالل معسكر 
الكاتا  مدرب  إشراف  تحت  بالرياض  داخلي  إعدادي 
أفقير  منير  القتال  ومدربي  يوسف،  رضا  الدكتور 

ويورجان.

وقال رئيس االتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور 
لعديد  األولى  :إن هذه املشاركة تعدُّ  الشهري  مشرف 
من العبي املنتخب في بطولة العالم، حيث يعمل االتحاد 
على تكوين منتخبات سنية جديدة وصناعة مواهب 
املهارات  إكسابهم  خالل  من  الوطن،  رياضة  تخدم 
لالستحقاقات  لتهيئتهم  الالزمة؛  الدولية  والخبرات 
القادمة على جميع األصعدة الدولية والقارية والعربية.

تقديم  إلى  للكاراتيه  السعودي  االتحاد  ويهدف 
مشاركات  روزنامة  ضمن  تأتي  متميزة،  مشاركة 
ملواصلة  خاللها  من  يسعى  التي  الخارجية  االتحاد 
تحقيق األلقاب وصناعة أبطال على جميع املستويات 
ا لإلستراتيجية العامة لالتحاد، وضمن 

ً
في اللعبة، وفق

أهم املستهدفات التي يسعى لتحقيقها.

نخبة  لبطولة  األولى  املرحلة  تصفيات  اختتمت 
الكاتا  منافسات  في  للكاراتيه،  الجماعي  الدوري 
صالة  احتضنتها  التي  األولى،  الدرجة  لفئة  والقتال 
 180 و  نادًيا   18 بمشاركة  بحائل،  الرياضة  وزارة 

العًبا.

أندية   8 مشاركة  »القتال«  منافسات  وشهدت 

العام  الترتيب   
َ
صدارة النصر  فيها   

َّ
احتل العًبا،  و80 

 31 برصيد  ا 
ً
وصيف الهالل  يليه  نقطة،   33 بتحقيقه 

وبعده  نقطة،  ا برصيد 27 
ً
ثالث األهلي  ثم  نقطة، ومن 

حراء رابًعا برصيد 25 نقطة، والرائد خامًسا برصيد 
19 نقطة، والشباب سادًسا برصيد 15 نقطة، والثقبة 
 7 برصيد  ا 

ً
ثامن واالتحاد  نقطة،   11 برصيد  سابًعا 

.
َ
نقاط

وفي منافسات »الكاتا« فشارك بها 10 أندية و50 
 
َ
العًبا، وتقاسم هجر والهالل والنصر واالتحاد صدارة

الوطني  يليهم  نقطة،   25 بتحقيقهم  العام  الترتيب 
نقاط  بـ9  والشباب  نقطة، واألهلي وحراء  برصيد 13 

لكل منهم، والثقبة واالتفاق بـ5 نقاط لكل منهما.

المبارزة تخطف برونزية 
آسيوية

في  األبيه،  لسالح   
َ
البرونزية  

َ
امليدالية للمبارزة،  السعودي  املنتخب  ق 

َّ
حق

البطولة اآلسيوية تحت 23 عامًا بالكويت، للمرة األولى في تاريخ  منافسات 
املبارزة السعودية لفئة تحت 23 عامًا.

ونواف  العكاس،  وعمر  الداوود،  جواد  من:   
ٌّ

كل السعودي  األخضَر  ل 
َّ
ومث

الخالدي، وحسني الطويل، إضافة إلى محمد فؤاد املدير الفني، وماهر شورو 
مدرب املنتخب.

ألعابنا

النصر يتوج بـ القتال وصدارة جماعية يف الكاتا

الكاراتيه يجهز منتخباته لبطولة العالم
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للدراجات  السعودي  املنتخب  العبات  نجحت 
خالل  املشرفة  بنتائجهن  التتويج  منصة  اعتالء  في 

 - كبار   « للمضمار   11 الـ  العربية  البطولة  منافسات 
استضافتها جمهورية مصر  التي  - سيدات«  شباب 

 9 بمشاركة  الدولي.  القاهرة  مضمار  على  العربية 
منتخبات عربية.

المزيدي يتألق يف أثقال 
آسيا

امليدالية  املزيدي  محمد  نواف  السعودي  الرباع  خطف 
كجم   73 لوزن  املجموع  وبرونزية  النتر  منافسات  في  البرونزية 
املزيدي  وانتزع  البحرين.  بمملكة  األثقال،  لرفع  آسيا  بطولة  في 
برونزية النتر برفعه 170 كجم، كما نال برونزية املجموع برصيد 
309 نقاط. وحقق املركز األول العب املنتخب األوزبكي برصيد 322 
نقطة، بينما حصد املركز الثاني العب املنتخب الصيني برصيد 

321 نقطة.

حصاد 
عربي 
وفير 

للدراجات 
النسائية 

نتائج البطولة

 ـ امليدالية الفضية لسباق املاديسون في عربية املضمار. 

  ـ امليدالية البرونزية لسباقي السرعة الفرقية واملطاردة الفرقية . 

 منيرة الدريويش :

ـ برونزية سباق املطاردة الفردية

ـ برونزية سباق سكراتش  في عربية املضمار.

 »مشاعل الحازمي« :

 البرونزية في 3 سباقات :

ـ عربية املضمار

ـ سباق السبرنت 

ـ سباق األومينيوم.
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تأهل رابع لشباب اليد لكأس العالم 

السيارات

برالي  الراجحي  يزيد  السعودي  السائق  فاَز 
ز صدارته للترتيب العام املؤقت للُبطولة،  القصيم، وعزَّ
إذ خاَض املشاركون املرحلة الخاصة الثانية )األخيرة( 
متدة ملسافة 123 كيلومتًرا، جنوب 

ُ
من رالي القصيم، امل

األوقات  أسرع  من تسجيل  يزيد  ن 
َّ
وتمك بريدة،  غرب 

فيها، والفوز بلقب الرالي.

وحقق خالد الفريحي سائق فريق حرس الحدود 
السعودي مركز الوصافة في الترتيب العام للرالي، إذ 
 

ّ
ل رابع أسرع توقيت في املرحلة األخيرة، فيما حل سجَّ

املركز  زابليتال في  التشيكي ميروسالف  السائق 
الثالث.

اتحاد  في  املسؤولون  وبني 
النتائج  أن  السيارات 

أوقات  إلى  زمنية  عقوبات  إضافة  مع  جذرًيا،  رت  تغيَّ
املرور  نقاط  يجتازوا  لم  ممن  املشاركني  من  عدد 
أن  إال  الخميس،  دروب وطرقات مرحلة  داخل  املقررة 
هذا لم يؤثر على أول مركزين في ترتيب فئة السيارات، 
وتقدم  الثالث،  املركز  إلى  ميروسالف  صعد  ولكن 
املركزين  إلى  عقيل  ودانيا  السيف  السعوديان صالح 

الرابع والخامس على التوالي في الترتيب العام، واحتل 
عبداللـه السند املركز السادس، واألول في فئة »تي 2« 
املخصص لسيارات الرالي من اإلنتاج التجاري الواسع.

 »3 »تي  فئة  لقب  على  املنافسة  معالم  رت  وتغيَّ
على  رأًسا  النموذجية  الخفيفة  الصحراوية  للسيارات 
انقلبت سيارة  إذ  األخيرة،  الخاصة  املرحلة  في  عقب 
– ساوث(،  أم   – )كان  عقيل  دانيا  السعودية  السائقة 
وخسر صالح السيف 

تقلبات يف المراكز وعقوبات زمنية يف رالي القصيم

الراجحي »يزيد« من 
غلته ويتصدر
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َح 
َ
أكثر من ساعة جّراء مشكلة تقنية في سيارته، ما فت

»فريق  من  الحربي  حمد  السعودي  السائق  أما  الباب. 
في  الفئة  هذه  بلقب  فاز  فقد  للسباقات«،  الشقاوي 
قيم 

ُ
حه اإلسباني مارك سيرا امل

ّ
سيارة كان - أم، مع مال

املركز  في  الرالي  أنهى  حمد  بأن  علًما  طر،  قـَ دولة  في 
السابع في الترتيب العام.

الشمري  ماجد  السعوديان  السائقان  وأكمل 
األولى،  الخمسة  املراكز  قائمة  اليعيش  وعبدالعزيز 
بلقب  فاَز  الذي  السند،  عبداللـه  السادس  املركز  وفي 
السعودي سعدي  السائق  أنهى  2«، في حني  »تي  فئة 
املركز  الرالي في  الحمود  األردني عطا  حه 

ّ
املوري ومال

الـ15، واألول في فئة السيارات الصحراوية من اإلنتاج 
التجاري »تي 4«.

الدّراج  سجل  العادية،  النارية  الدّراجات  فئة  وفي 
غير  توقيت  أسرع  املغيرة  عبدالحليم  السعودي 
املرحلة األخيرة على منت دّراجة »كاي تي  رسمي في 
الرحياني  أنس  مواطنه  أمام  مريًحا  ا 

ً
فارق ا 

ً
أم«، محقق

سترالي مارتن تشاملرز .
ُ
واأل

ترتيب  متصدر  الغنيم،  مشعل  السعودي  وأنهى 
فئة الدّراجات، الرالي في املركز الرابع، على منت دّراجة 
له للفوز بلقب فئة  »كاي تي أم«، ولكن هذا كان كافًيا 
متقدًما   ،2022 القصيم  رالي  في  النارية  الدّراجات 

بفارق 12 دقيقة عن أقرب ُمنافسيه.

الخريف  ياسر  السعودي  أنهى  مارتن،  وخلف 
أسرع  ل  ياسر سجَّ بأن  علًما  الثالث،  املركز  في  الرالي 
األوقات في املرحلة الخاصة االستعراضية، فيما أكمل 

السعوديان أنس الرحياني وأحمد الجابر قائمة املراكز 
العلي  حمدان  اإلماراتي  الدّراج  فاز  األولى.  الخمسة 
بفئة املحركات بسعة أكبر من 450 سنتيمتًرا مكعًبا، 
واحتل املركز العاشر في الترتيب العام. بينما تاَه الدّراج 
ت عليه 

َ
ِرض

ُ
القطري محمد الكعبي عن نقطة مرور، لذا ف

عقوبة زمنية ساعة واحدة إلى توقيته، ما أخرجه من 
قائمة املنافسني.

الدّراج السعودي عبداملجيد الخليفي من  وتصّدر 
»كوادز«  العجالت  رباعية  النارية  الدّراجات  فئة  جديد 
هيثم  مواطنه  على  ًما  متقدِّ »ياماها«،  دّراجة  منت  على 
املرحلة  في  مرور  قطتي 

ُ
ن عن  هيثم  تاَه  التويجري. 

قاسية  إلى عقوبة زمنية  ه 
َ

ض ما عرَّ األخيرة،  الخاصة 
أدت لتراجعه خلف عبداملجيد.

 لرالي عسير والذي شكل 
ً
وكان الراجحي قد تّوج ، بطال

للراليات  تويوتا  السعودية  البطولة  من  األولى  الجولة 
للسيارات  السعودي  اإلتحاد  من  بتنظيم  الصحراوية 

SAMF والدراجات النارية الـ

في  األول  ظهوره  في  األول  باملركز  الفوز  تحقيقه  بعد 
على  ساعات   3:19:58.7 قدره  إجمالي  بزمن  العام  الترتيب 
منت سيارة تويوتا هايلوكس بفارق 26:01.5 دقيقة عن أقرب 

منافسه املتسابق التشيكي ميروسالف زابيلتال.

فون  ديرك  مالحه  بصحبة  الراجحي  العاملي  وحقق 
املرحلتني  كلتا  في  متصدرًا  التواقيت  أسرع  تسيتسفيتس 
بلغت مجموع مسافتها في  فيها حيث  السباق  التي جرى 
املراحل الخاصة 769.10 كلم بني منطقة الغضاة، قرن القاعة 
وطريب في أبها في الفترة ما بني 21-24 من شهر ديسمبر 

الجاري.
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اليوم الوطني

اليوم الوطني  هو يوم االحتفاء والتكريم ورد الجميل لهذا الوطن العظيم الذي منحنا األمن 
واألمان واالستقرار ، وجعلنا بني طليعة شعوب العالم في الرخاء والسعادة .

وشرف كبير أن نحتفل بهذا اليوم التاريخي  مع كل مواطني هذا البلد ورياضييه . وصراحة 
الذين  السعوديني  الرياضيني  الجديد من  إلهام للجيل  الحماس  ألن نكون مصدر  أنا في غاية 

لديهم إمكانات هائلة سترى النور في السنوات املقبلة.

حسني علي رضا - بطل التجديف

هذا الوطن بدعمه ووفائه علمني كيف أكون 
ممتنًا وفخورًا وشكورًا ، فعندما  أقف على منصة 
التتويج ، أحس بمدى االعتزاز الذي يمأل جوانحي 
ألنني من هذا البلد العظيم  ، وأكون سعيدًا وأنا 

أرى علمه خفاقا بني األمم  .

الله  حباها  أن  منذ  اململكة  موقع  هو  هذا 

الله،  بنعمة توحيدها على يدي املغفور له، بإذن 
ـ طيب  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، 
به،  نفخر  الذي  ماضينا  فاللملكة   . ـ  ثراه  الله 
وحاضرنا الذي ننعم بخيراته ، و مستقبلنا الذي 

نعمل ألجله 

طارق حامدي - بطل تايكوندو

النجاحات  ال تولد من عدم ..

ووراء كل عمل عظيم  أياد في الخلف ..

تفكر وتخطط وتدعم وتدفع بسخاء ..

ومع كل منجز رياضي سعودي جديد 

تتوجه األنظار نحو قيادة عليا لوطن شامخ 

توارثت الوفاء والعطاء والدعم ..

وكانت النتيجة حصيلة وافرة ومتتابعة 

من البطوالت والحضور الدولي في 

كل منصات التتويج .

أبطالنا ونجومنا .. رجاال ونساء 

ممنونون لهذا الوطن .. وسعداء بسخائه

وكرمه الذي أوصلهم ألعلى مراتب النجاح ..

وفي الذكرى الـ 92 كانوا  جميعًا 

على قلب رجل واحد .. يحتفلون 

وهم يرفعون العلم السعودي رمز

التوحيد والوحدة واإلباء والشمم .

ويتحدثون  هنا في هذا االستطالع 

بنفس اللغة معبرين عن حبهم ووالئهم

وتمنياتهم بأن تظل اململكة  الحبيبة أرضًا

للخير واملحبة والسالم . 

أصداء اليوم الوطني الـ 92 الزالت تعطر األجواء

رياضيونا: اليزال لألحالم .. بقية 

أفخر بوطني بين األمم

يوم الوفاء واالحتفاء 
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اختالف  على  والرياضيني  عامة  السعودي  الشعب  أهنئ 
 92 الذكرى  بمرور  الخصوص  وجه  على  ورياضاتهم  ألعابهم 
امللك عبدالعزيز  الله  له بإذن  اململكة على يد املغفور  على توحيد 
من  مناسبة عظيمة نسترجع  ، وهي  ’ال سعود  عبدالرحمن   بن 
خاللها عظمة املؤسس الراحل وعزم وطموح أبنائه وأحفاده من 
هذا  بكل  تنعم  السعودية  العربية  اململكة  أصبحت  حتى  بعده 
األمان واالستقرار والنماء . ونحن معشر الرياضيني وبالذات في 
كرة القدم النجد من كلمات الشكر مايوفي حق قيادتنا الحكيمة 
كل  في  املوعد  في  نكون  أن  أجل  من  والنفيس  الغالي  تبذل  التي 
في  الظن  حسن  عند  نكون  بأن  ونعدكم   ، الرياضية  املناسبات 
كأس العالم التي ستقام خالل هذا الشهر في قطر ، ودعواتكم لنا 

بالتوفيق .
سالم الدوسري  - العب كرة قدم دولي

 أسعى لتحقيق هذا الهدف

كوني  ممثلة لرياضة التنس  في اململكة لذلك تجدوني أحس 
بشرف وتميز عظيمني. وحقيقة آمل أن أرفع اسم بلدي عاليا في 
املحافل الدولية الكبرى. ولعل من أهم أهدافي املساهمة في نشر 
هذه اللعبة األنيقة بني الفتيات في جميع أنحاء اململكة  حتى 
نرى  قريبا املزيد منهم في صاالت اللعبة . ومن املهم أن أكّرس 
نفسي ملا أطمح له، وأن أحيط نفسي بمن سيدعمونني في هذا 

التوجه.

يارا  احلقباني  - بطلة تنس

لن نويف قيادتنا حقها

أنا   أبحث   دئمًا   عن  
 االحتماالت   والفرص   الجديدة.  
 نحن   نعيش   فـي   زمن   التغيير  
القيادة  هذه  ظل  في   الكبير 
الحكيمة التي تدعم املرأة حتى 
التنمية  في  شريكا  تصبح 
،   وال   أفترض   أنني   أعرف   ما  
 قد   يأتي  . أنا   ممتنة   لكوني  
 أعيش   فـي   مثل   هذا   الوقت 
الدعم  كل  يمنحني  وطن  وفي 
،   وأتطلع   والتحفيز  واملحبة 
 إلى   اكتشاف   مغامرات   جديد 

تضعني في الطليعة  .                                   

دانيا عقيل  - بطلة راليات

سعيدة وممتنة 
لدعم بلدي
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لن  أكون األخيرة

الفن  رياضة  اقتحم   وأنا  طموحي 
بلدي  لبنات  الطريق  أمهد   أن  النبيل 

لتمثيل وطني الحبيب إقليميا ودوليا

وأود التأكيد بأن طموحي ليس فقط 
التأكد من أنني لن أكون آخر امرأة تشغل 
بل  فحسب،  املالكمة  في  قياديا  منصبا 
لجميع  الطريق  وتمهيد  لتمكني  أيضا 
والحكمات  واملدربات  الرياضيات 
لتمثيل  يسعوا  أن  الطريق  في  القادمات 
هذا الوطن الحبيب وعكس الوجه املشرق 

له أمام العالم.

رشا اخلميس  - أول مالكمة سعودية

اليوم الوطني

 بلدي علمني الطموح

كل  ومثل   , والطموح  الوفي  الوطن   لهذا  بانتمائي  فخورة  تجدوني 
أبناء بلدي  أشعر باألمان فيه وباالمتنان لقادته والفخر لكوني مواطنه 
أقاتل  كيف  علمتني  الحبيبب  بالدي  لشعبها.    معطاءة  دولة  في 
أكون مثابرة وأعمل  التحديات، وكيف  أواجه  أجل هدفي وكيف  من 
على تحقيق أحالمي. وطني العظيم  منحني فرصة إظهار مواهبي 
وصقلها والوصول بها ألعلى املراتب ، لذا أنا فخورة به وبانتمائي 

له.

أبرار بخاري  - بطلة تايكوندو

مطمئنون على المستقبل
محددة  عبارات  أو  كلمات  خالل  من  يمكن   ال 

وصف ما أشعر به من اعتزاز وفخر كوني مواطنة 
فخورة  أنا  وحقيقة   ، العظيم  الكيان  لهذا  تنتمي 
ونستمتع  اآلن  نعيشه  وازدهار  وتطور  تقدم  بكل 
على  االطمئنان  غاية  ومطمئنون   ، تفاصيله  بكل 
القوية  قيادتنا  مع  املستقبل  عليه  سيصبح  ما 
الحمد  ولله  محظوظون   فنحن   ، والداعمة 
والشكر بأننا من مواطني هذه اململكة العظيمة.

ليلى القحطاني  - العبة كرة قدم

10-2022 .indd   6210-2022 .indd   62 10/30/2022   11:24:43 AM10/30/2022   11:24:43 AM



63 العدد 725 - ربيع األول 1444 هـ اكتوبر 2022 م

للحوار  عبدالعزيز  امللك  ملركز  العام  األمني  ثّمن 
الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان الدور الهام 
املؤسسات  بها  تقوم  التي  املجتمعية  واملسؤولية 
النبيلة  القيم  وترسيخ  تعزيز  أجل  من  املجتمعية 
القيم  منظومة  تعزيز  في  تسهم  والتي  للتطوع 
في  املركز  حرص  على  مؤكًدا  املشتركة،  اإلنسانية 
يجسد  مما  واستمراريتها  التطوعية  البرامج  تبني 

صوًرا متعددة للتالحم والتعايش بني أبناء املجتمع. 

نظمه  الذي  التعريفي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
 30 بمشاركة  الرياضة  وزارة  مع  بالتعاون  املركز 
متطوًعا ومتطوعة من دول مجلس التعاون الخليجي 
برامج  في  املركز  يقدمها  التي  بالجهود  للتعريف 
اضطالًعا  خاًصا  اهتماًمًا  يوليها  والتي  التطوع 
إذ  التطوعي  العمل  ثقافة  وتعزيز  نشر  في  بدوره 

هو  ملا  ا 
ً
وفق االستراتيجية  مستهدفاته  يأتي ضمن 

الدين  لتعاليم  وامتداًدا  قيم  املجتمع من  في  متأصل 
نشر  في  هاٍم  دوٍر  من  التطوع  يمثله  وملا  السمحة، 
ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والتالحم الوطني، 
بمقر  املاضي  م   2022 أكتوبر   4 الثالثاء  يوم  وذلك 

املركز بالرياض. 

 استثمار طاقات الشباب لخدمة العمل التطوعي.

 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى مختلف فئات املجتمع السعودي .

 تشجيع التعاون والتكاتف بني أفراد املجتمع ملواجهة التحديات التي تواجه الدولة 
ألنها مهما بلغت من قوة وتوفر لإلمكانات املادية والبشرية ال تستطيع القيام بكافة 

األعمال فال بد أن تسند بجهود أهلية تدعم جهودها . 

 تعزيز ثقافة السلم داخل املجتمع الواحد ونشر املحبة والوئام من خالل الحص 

على مساندة الناس لبعضهم البعض.

 التأكيد على دور اململكة في دعم الحوار بني مختلف الثقافات والحضارات .

 تدعيم قيم التنوع الثقافي والعيش املشترك.

التطوعي،  العمل  في  وتنظيمها  جهودهم  واحتواء  الشباب  مشاركة  تمكني   
باعتباره قيمة إنسانية نبيلة تعّزز ثقافة التعايش املجتمعي والتالحم الوطني .

مركز الحوار ينظم لقاءً تعريفياً لـ30 متطوعاً خليجياً

المتطوعون :

أهداف  المركز

أكثر من )             ( ستة آالف متطوع ومتطوعة.

ترسيخ القيم النبيلة للتطوع

6000
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أحوال المستديرة

أخضر الشاطئية 
يف مجموعة 

البرازيل 
أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس القارات لكرة 
القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها االتحاد 
 في Beach Soccer واملقرر 

ً
الدولي لكرة القدم ممثال

إقامتها في إمارة دبي بدولة في الفترة من 1 إلى 5 
نوفمبر املقبل عن وجود املنتخب السعودي للكرة 
الشاطئية في املجموعة األولى بجانب منتخبات 

اإلمارات )املستضيف( والبرازيل وأسبانيا.

رئيس  املسحل،  ياسر  وجه 
دعوة  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد 
في  السعودية  األندية  رؤساء  إلى 
نهائيات  لحضور  الدرجات،  جميع 
الجاري في  العام  نهاية  العالم،  كأس 

قطر.

انعقاد  عقب  املسحل  وقال 
لالتحاد  العادية  العمومية  الجمعية 
سمو  من  توجيه  »في  السعودي: 
العزيز  عبد  األمير  الرياضة  وزير 
بدعوة  قمنا  الفيصل  تركي  بن 
رؤساء األندية لحضور كأس العالم، 
جهوًدا  ويبذلون  اآلن،  يعملون  هم 
اتحاد  مستوى  على  خاصة  كبيرة 
منتخب  منتخبهم،  وهذا  القدم،  كرة 
أقل  أن دعوتهم هي  وأعتقد  الجميع، 

الواجب«.

االتحاد  أن  املسحل  وأوضح 
السعودي يعمل بالتنسيق مع وزارة 
عدد  بمغادرة  التكفل  على  الرياضة 
قطر،  إلى  السعودية  الجماهير  من 

ملساندة منتخب بالدهم.

دوري  مسابقة  توقف  وحول 
روشن ليتسنى لألخضر االستعداد 
نوقف  »لم  املسحل:  قال  للمونديال، 
توقفت،  الدوريات  الدوري ألن بعض 

بل الحتياج املدرب إلى هذه املدة، في 
أن  كما  أجانب،  7 العبني  ظل وجود 
الالعبني السعوديني ال يجدون فرصة 
لعب كافية، وكان ذلك بالتنسيق مع 

الرابطة«.

مجلس  رئيس  واستعرض 
القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  إدارة 
االتحاد  أعمال  املسحل  ياسر 
الجمعيتني  بني  الزمنية  الفترة  خالل 
بعد  امليزانية  وبيان  العموميتني، 
واملصادقة  وتدقيقه،  مراجعته 

عبدالله  تعيني  على  باإلجماع 
عضًوا  حماد  فيصل  بن 

االتحاد،  إدارة  مجلس  في 
رئيًسا  القنيعان  وأحمد 

االستئناف،  للجنة 
التعديالت  واعتماد 

على  املقترحة 
األساسي  النظام 

لالتحاد.

تنسيق لنقل الجماهير إلى قطر

دعوة رؤساء األندية السعودية 
لحضور المونديال
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المعمر : نسعى لالحتكاك 
وكسب الخبرات 

الشاطئية،  القدم  لكرة  األول  الوطني  املنتخب  مدير  وصف 
عبداملحسن املعمر املشاركة في هذا املحفل الدولي بأنها تأتي امتداًدا 
للدعم الكبير الذي يحظى به املنتخب من قبل االتحاد السعودي لكرة 

القدم«.

وزاد »املنتخب يسعى من خالل هذه املشاركة االحتكاك باملنتخبات 
املشاركة وكسب املزيد من الخبرات منهم كون املنتخبات املشاركة في 

البطولة العاملية يصنفون بالنخبة في كرة القدم الشاطئية ».

أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم عن فوز الهالل بجائزة الجمهور املثالي 
ملنافسات الدوري موسم 2021/ 2022.

وكشف االتحاد  عبر حسابه الرسمي على »تويتر«، أن لجنة املسؤولية 
موسم  في  املثالي«  »الجمهور  صاحب  بوصفه  الهالل،  حددت  االجتماعية، 

 .2022-2021

جماهير  الهالل  » املركز األول 

الجائزة 150 ألف ريال

املجموع 75.40%. 

عدد الحضور 16.49%. 

انضباط الجماهير 24.17%. 

املبادرات املبتكرة 14.75%.

تصويت الجماهير 15%،

جماهير االتحاد » املركز الثاني »

الجائزة  100 ألف ريال. 

املجموع 69.53% . 

عدد الحضور 40%. 

انضباط الجمهور 20%.

 تصويت الجماهير 9.53%.

جماهير األهلي » املركز الثالث »

الجائزة 50 ألف ريال .

 املجموع 63.49% .

عدد الحضور 19.36%.

 انضباط الجمهور 22.5% .

املبادرات املبتكرة 11.5 .

التصويت 5.13% . 

االتحاد ثانياً واألهلي ثالثاً

جائزة الجمهور المثالي »هاللية«

123
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أخضر الشاطئية 
يف مجموعة 

البرازيل 
أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس القارات لكرة 
القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها االتحاد 
 في Beach Soccer واملقرر 

ً
الدولي لكرة القدم ممثال

إقامتها في إمارة دبي بدولة في الفترة من 1 إلى 5 
نوفمبر املقبل عن وجود املنتخب السعودي للكرة 
الشاطئية في املجموعة األولى بجانب منتخبات 

اإلمارات )املستضيف( والبرازيل وأسبانيا.

أحوال المستديرة

بعد توقف دوري روشن

دوري السيدات يعيد الحياة للمدرجات

انطلق دوري السيدات السعودي  بمشاركة 8 أندية أبرزها الهالل 
بالغة  إثارة  املباريات  وشهدت  واالتحاد،  واألهلي  والنصر  والشباب 
بسبب  السعودي  روشن  دوري  مباريات  توقف  عن  الجمهور  ُعوضت 

استعدادات املنتخب السعودي  للمشاركة في كأس العالم 2022.

الدوري  تاريخ  في  هدف  أول  الحمدان   منيرة  الالعبة  وسجلت 
السعودي للسيدات، فيما سجلت  مباركة الصيعري الهاتريك األول .
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» النسائية« تنظم ورشة عمل 
أقامت إدارة كرة القدم النسائية في االتحاد السعودي لكرة القدم، ورشة 
عمل إعالمية بمقر االتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور 25 من ممثلي األندية 
املشاركة في الدوري املمتاز، ودوري الدرجة األولى للسيدات في نسختيهما 
األولى للموسم الرياضي 2022-2023. وركزت ورشة العمل على جوانب عدة، 
النسائية  القدم  كرة  منظومة  وتطوير  إنجاح  في  األندية  دور  أهمها  ومن 
التنظيمات  ألية  عرض  خالل  من  الدوري  في  اإلعالمية  للتغطية  والتنسيق 
 من، منافسات الدوري املمتاز للسيدات 

ً
اإلعالمية التي سيتم تطبيقها في كال

ودوري الدرجة األولى، وتهدف هذه التنظيمات لزيادة جودة العمل اإلعالمي 
لألندية املشاركة في الدوري.

جائزة  في  األول  املركز  النصر  نادي  حقق 
-2021 الرياضي  للموسم  االجتماعية  املسؤولية 
2022م، عن مبادرة »فرحتكم نصرنا« ليحصل على 
مبلغ 500 ألف ريال، وذلك خالل حفل لجنة املسؤولية 
العمومية  الجمعية  أقيم على هامش  الذي  االجتماعية 
الخامسة  دورتها  في  القدم  لكرة  السعودي  لالتحاد 

عشر.

الثاني  املركز  جائزة  على  الفتح  نادي  وحصل 
مبادرة  عن  وذلك  ريال  ألف   400 قيمتها  تبلغ  والتي 
من  السكر  مرض  بمصابي  والخاصة  »متصالحني« 
املركز  االتفاق جائزة  نادي  األطفال، فيما حصد  فئة 
وذلك  ريال  ألف   300 مبلغ  على  حصل  حيث  الثالث 
الطبي واملخصص  للتأهيل  عن مبادرة مركز االتفاق 

لتأهيل إصابات املالعب والحوادث ألفراد املجتمع.

أما املركز الرابع وجائزته التي تبلغ 200 ألف ريال 
»نتحرك«  مبادرة  عن  القادسية  نادي  لصالح  فذهب 
بالعبي  اإلعاقة  ذوي  الالعبني من  لدمج  تهدف  والتي 

األلعاب املختلفة.

نصف مليون للنصر جائزة 
المسؤولية االجتماعية 
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Al-Zahrani is deputy at Asian Sports Press 
Federation and executive member at AIPS

Mr. Adel Al-Zahrani, Undersec-
retary of the Ministry of Sports 
for Media and Communication, 
member of the Executive Office 
of the International Association 
of Sports Press (AIPS), was 
elected as the first vice-president 
of the Asian Sports Press Fed-
eration, by a majority of votes 
in the elections that were held 
in the Italian capital, Rome, on 
the October 5th, in the presence 
of representatives of more than 
100 countries from the Asian and 

International sport press associ-
ations.

Al-Zahrani joined the Interna-
tional and Asian Associations, in 
a precedent for the Saudi sports 
media, after competitive elec-
tions in the Italian capital, Rome.

The elections witnessed the 
victory of South Korean Hee Don 
Jung as president, succeeding 
Kuwaiti Sattam Al-Sahli, after 
Malaysian Ahmed Khwari Isa 
announced his withdrawal.

The elections also witnessed 
the selection of vice presidents 
after the withdrawal of candi-
dates Ilyas Umurov from Ka-
zakhstan and Ahmed Al-Kaabi 
from Oman.

Pakistani Amjad Aziz Malik 
retained his position as Secre-
tary-General by acclamation, 
and Nepalese Niranjan Rajbansi 
as Treasurer after the withdraw-
al of Shultem Otgonbatar from 
Mongolia.
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Beating FC Barcelona in IHF Super Globe final:

SC Magdeburg is World 
handball champion

The President of the International Handball Fed-
eration (IHF) Dr. Hassan Mustafa, and the Presi-
dent of the Saudi Federation, Fadel bin Ali Al-Nimr, 
crowned the German team SC Magdeburg with the 
title of the World Club Handball Championship “Su-
per Globe 2022” for the second time in its history, 
after his victory over his Spanish rival Barcelona in 
overtime, with a score of 39/41, at the end of the 
tournament, which was hosted by the Kingdom from 
18 to 23 October for the third time in a row, at the 
Ministry of Sports Hall in Dammam, with the partici-
pation of 12 clubs.

The original time score was (35-35) but Magde-
burg managed to secure the title after Extra time.

At the end of the match, the captain of the Mag-
deburg team received the championship trophy and 
gold medals, while Barcelona won the silver med-
als, and Kielce won the bronze medals and third 
place, after defeating Al-Ahly of Egypt 26-35, who 
finished fourth.
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The Minister of Sports and 
Head of the Diriyah Season 
Prince Abdulaziz bin Tur-
ki Al-Faisal announced the 
launch of the Diriyah Season 
2022 in its second edition, 
which will continue until 22 
February 2023, in a ceremony 
held Thursday, October 20th 
in Riyadh, in the presence of 
the Governor of Diriyah, Prince 
Ahmed bin Abdullah bin Ab-
dul Rahman, and the Minister 
of Tourism Ahmed bin Aqeel 
Al-Khatib.

The opening ceremony 
included many live performanc-
es, in addition to announcing a 
package of international sports 
competitions and various enter-
tainment and cultural events, 
which will take place in the 
historic Diriyah over a period of 
4 months.
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His Highness the Minister of Sports announces 
the start of the Diriyah season 2022:

Enjoyment package
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His Royal Highness Prince 
Mohammed bin Salman bin Ab-
dulaziz, Crown Prince and Prime 
Minister, received, in his office in 
Jeddah, the players of the Saudi 
national football team along with 
members of the technical and ad-
ministrative staff who are prepar-
ing to compete in the FIFA World 
Cup 2022 to be held in Qatar, in 
the presence of His Royal High-
ness Prince Abdulaziz Bin Turki 
Al-Faisal, Minister of Sports, and 

Yasser Bin Hassan Al-Misehal, 
President of the Saudi Football 
federation.

His Highness the Crown 
Prince congratulated everyone 
on qualifying for the World Cup, 
noting the continuous role and 
effort exerted to ensure qualifica-
tion; saying: “This has become 
a necessity for Saudis and the 
national team”.

Speaking to the players, his 

royal highness urged them to 
enjoy these three matches and to 
play the group matches without 
psychological pressure that could 
affect their normal performance, 
pointing to the difficulty of the 
group in the World Cup, and 
that the team is not expected to 
achieve great results, stressing 
that all the prayers are with them, 
and everyone is following up their 
performance, wishing them the 
best in the future.

Thanks for this continuous 
support

His Highness the Minister of Sports thanked 
His Royal Highness the Crown Prince for the 
continuous support, noting the players’ perfor-
mance during the qualifiers, as they were up to 
the responsibility, hoping, Allah willing, that they 
would complete this journey in representing 
the national team in the World Cup, pointing to 
the players’ keenness to provide the best effort 
worthy of the Kingdom’s name.
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His Highness the Crown Prince to the players:

Enjoy yourselves and 
play without pressure

Receiving the 
members of the 
Football Nation-
al team, wishing 
them success in 
FIFA World Cup:
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Prince of Riyadh inaugurates the Saudi Games 2022

Industry of future 
champions

Under the auspices of the Custo-
dian of the Two Holy Mosques King 
Salman bin Abdulaziz Al Saud - may 
Allah protect him - and on behalf of 
His Royal Highness Prince Mu-
hammad bin Salman bin Abdulaziz, 
Crown Prince and Prime Minister 
- may Allah protect him -, His Royal 
Highness Prince Faisal bin Bandar 

bin Abdulaziz, Governor of the Ri-
yadh region, attended Last October 
28, the opening ceremony of the 
first edition of the Saudi Games, the 
largest national sporting event, with 
the participation of more than 6000 
athletes and 2,000 technical and 
administrative supervisors, at King 
Fahd International Stadium in the 

capital, Riyadh.
Upon his arrival at the venue, 

he was received by Prince Ab-
dulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister 
of Sports, Chairman of the Saudi 
Olympic and Paralympic Commit-
tee, and Chairman of the Supreme 
Organizing Committee for the Saudi 
Games.
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Issue 725 - Rabi Al-Awal  1444, Oct 2022

Royal motivation for the 
(Green Falcons) before 
the world cup

Launch of Diriyah 
season 2022

Prince of Riyadh inaugurates the Saudi Games 2022

Making  of future 
champions

Royal motivation for the 
(Green Falcons) before 
the world cup

Launch of Diriyah 
season 2022
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