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الترشيحات  األرجنتني صاحب  منتخب  على  تاريخيًا  فوزًا  العالم  كأس  في  مبارياتنا  استهاللية  ـ جاءت 
األكبر للفوز باللقب .

ـ الفوز املستحق حمل الكثير من اإلشارات  ماجعله حديث العالم كله من املاء إلى املاء .

ـ فمن تابعوا املشهد منذ البداية وماسبق رحيل األخضر للدوحة يتذكرون باإلعجاب كله سمو ولي العهد 
وهو يودع البعثة بكلمات ودودة ومعبرة حملت من الرسائل املبطنة ماقاد املنتخب لهذا الظهور املدهش .

ـ سموه نزع عنهم فتيل التوتر عندما قال لهم بالحرف الواحد النريد منكم غير أن تستمتعوا  باللعب .. 

، أو حديث مجالس ، بل كان نابعًا من فهم عميق ملايعتمل في نفوس الالعبني قبل  ـ لم يكن األمر صدفة 
املنتخبات في  أفضل  املشوار بمواجهة أحد  ، وما يتشكل في دواخلهم من ضغوط وهم سيستهلون  سفرهم 

العالم .

ـ كان سموه يقرأ  في تلك الصفحات جيدًا ، ويدرك معنى أن يزيل عنهم هذا القلق ، ومدى انعكاسات حديثه  
اإليجابية عليهم .

ـ وقد كان !!

ً..استمتعوا باللعب ... فأمتعونا .. وكانت املحصلة أن فازوا على بطل كوبا  ـ تحرروا من الضغوط تماما 
أميركا والفائز بلقب السوبر العاملي .. بل املرشح األول للفوز بكأس العالم الحالية .

ـ نجومنا الخضر قدموا من األداء ما يستحق  أن  ُيدرس.

ـ لعبوا بإحترافية ، وبانضباط تكتيكي عالي ، كلهم كانوا نجوما في مراكزهم وأدوارهم .. وكانوا وفيني 
تماما ملوعدهم مع جماهيرهم  التي ساندتهم في ملعب لوسيل كما يليق به وبها ، وكانت الالعب رقم واحد .. 

وتلك التي تابعتهم بقلوب خضراء  خلف الشاشات حتى تحقق النصر.

ـ وآخر القول ..

ـ نحن في حالة فخر دائم بهذه القيادة الرائعة التي تحسن التوقيت ، وتفي باملواعيد ، وتملك حاسية اختيار 
كل ماهو صواب ألجل بالدنا .

ـ قيادة تختار لهذا الشعب الوفي من القيم النبيلة أجودها لتهديها للعالم.

د. رجاء هللا السلمي

حكمة الفعل والتوقيت 
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مناخ رياضي صحي

بها  تمر  التي  االنتعاشة  مقدار  مالحظة  شديدة  ببساطة  يمكن 
وألعابها ومناشطها خالل  في مختلف ضروبها  السعودية  الرياضة 
السنوات الخمسة األخيرة ، وهو إنتعاش مضطرد يتطور في حلقات 
والتنافس  املشاركات  صعيد  على  ذلك  كان  سواء  متوسعة  دائرية 
االستضافات  صعيد  على  ذلك  كان  أو   ، واإلنجازات  األرقام  وتحقيق 
املتالحقة لكبرى البطوالت العاملية ، وهذا يكشف بجالء عن حجم العمل 
الذي تقوم به االتحادات الرياضية تحت مظلة وزارة الرياضة واللجنة 
للقطاع  الرشيدة  القيادة  دعم  ذلك  كل  وفوق   ، السعودية  األوملبية 
الرياضي ، ووضعه ضمن مستهدفات رؤية 2030 باعتبار أن الشباب هم 
عماد التنمية في أي بلد ، والقطاع الرياضي يقوم على هؤالء الشباب 
، ومن الجميل مالحظة أن تلك االستضافات منحت الكوادر السعودية 
هذه  مثل  مع  للتعامل  الضرورية  الخبرات  واكتساب  التأهيل  فرصة 
الفعاليات العاملية الضخمة مثل الفورموال1 وإي ورالي داكار وبطوالت 
العالم للمالكمة ومباريات السوبر اإليطالي واالسباني وغيرها ، كما 
أن برامج االعداد والتأهيل الجيدة للمنتخبات الوطنية في كل األلعاب 
جعلها قادرة على التواجد في كل االستحقاقات الخارجية واملنافسة 
فيها مما أوجد مناخا رياضيا صحيا من شأنه أن يضع اململكة في 

سنوات قليلة ضمن مصاف الدول املتقدمة رياضيًا .
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الحدث

مجلس الوزراء يهنئ بالفوز على األرجنتين والفيصل يشكر

العالم  يصفق لألخضر 

اململكة  منتخب  الوزراء  مجلس  هنأ 
كأسالعالم_2022  في  املشارك  القدم  لكرة 
نظيره  على  فوزه  بمناسبة 
يواصل  بأن  راجيًا  األرجنتيني، 
الروح  بنفس  البطولة  في  مشواره 
أبناء  بها  عرف  التي  والعزيمة 
الدول  لقادة  الشكر  ومقدمًا  الوطن 
عبروا  ما  على  والصديقة  الشقيقة 

عنه من تهاٍن وتبريكات بهذا الفوز
وزير  سمو  رفع  جانبه  ومن 
الرياضة األمير عبد العزيز بن تركي 
والتقدير  الشكر  خالص  الفيصل 
الشريفني،  الحرمني  خادم  ملقام 
ومجلس  األمني،  عهده  ولي  وسمو 
الوزراء املوقر، على التهنئة الكريمة 
السعودي  املنتخب  فوز  بمناسبة 
األرجنتني  منتخب  نظيره  على 
كأس  في  هدف،  مقابل  بهدفني 

العالم 2022 بقطر
وقال في تغريدته:

خالص  أرفع  أن  يسرني 
واالمتنان  والتقدير  الشكر 
خادم  موالي  ملقام 
الشريفني،  الحرمني 
وسمو سيدي ولي العهد، 
املوقر،  الوزراء  وملجلس 
الكريمة  التهنئة  على 

لبعثة املنتخب بعد الفوز في املونديال.

قد  العاملية  اإلعالم  وسائل  وكانت 
للسعودية  التاريخي  الفوز  مع  تفاعلت 
املجموعة  افتتاح  في   1-2 األرجنتني  على 

الثالثة من كأس العالم 2022.

الفرنسية:  األنباء  وكالة  ذكرت  حيث 
في  ميسي  أرجنتني  تصعق  السعودية 
كأس العالم، فيما قالت »رويترز« إن تغلب 
مفاجأة  يعد  األرجنتني  على  السعودية 

مذهلة.

فيما كتبت »بي بي سي« أن السعودية 
قاومت ميسي ورفاقه وصدمت األرجنتني.

أن  ان«  بي  اس  »اي  ذكرت  بينما   
واألرجنتني،  ميسي  هزمت  السعودية 
تاريخ  في  املفاجآت  أكبر  من  واحدة  في 

املونديال.

بوست  واشنطن  صحيفة  ونشرت 
تقريرا قالت فيه::خسرت األرجنتني بقيادة 
في  السعودية  أمام   1-2 ميسي  ليونيل 
ميسي  العالم..  لكأس  االفتتاحية  املباراة 
لديه صفقة للترويج للسعودية التي ترغب 
وكذلك   ،2030 العالم  كأس  استضافة  في 
األرجنتني.. إنه وضع غريب أن تكون فيه«.

وكتبت صحيفة واشنطن بوست تقريرا 
حمل عنوان »فوز السعودية بكأس العالم 

األوسط  الشرق  يوحد  األرجنتني  على 
الضوء  ألقت  حيث  باالحتفاالت«،  املنقسم 
املسلمون  بها  احتفل   1-2 »نتيجة  أن  على 
والعرب في كل مكان على أنها انتصار لهم. 
في جميع أنحاء الواليات املتحدة وأوروبا 
وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط، وجد 
الناس الفخر والسعادة في فوز السعودية 

على فريق اشتهر بأنه أقوى بكثير«.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
التصديق  عدم  »صدمة  فيه:  قالت  تقريرا 
أن  بعد  األرجنتني  مشجعي  فعل  رد  كان 
أكبر  من  وزمالؤه  ميسي  ليونيل  عانى 
االضطرابات في تاريخ كأس العالم بهزيمة 

مفاجئة أمام املنتخب السعودي..«



89 العدد 726 - ربيع الثاني 1444 هـ نوفمبر 2022 مالعدد 726 - ربيع الثاني 1444هـ نوفمبر 2022 م

الحدثالحدث

 CNN الفيصل لـ

ليس لدينا عرضاً 
الستضافة مونديال 2030

تحدث صاحب السمو امللكي  األمير عبدالعزيز بن 
عرض  CNNعن  لشبكة  الرياضة  وزير  الفيصل  تركي 
تنظيم كأس العالم 2030، قائال إنه ليس لدينا عرض 

لتنظيم كأس العالم 2030.
استضافة  ملفي  على  يركز  أنه  سموه  وأوضح 

اململكة لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.
األلعاب  استضافة  بعرض  أيضا  وزاد:”فزنا 

اآلسيوية في عام 2030، مبينا:”ينصب تركيزنا الكامل 
البنية  تجهيز  وكيفية  املالعب  تجهيز  كيفية  على 

التحتية الستضافة هذين الحدثني”.
وتابع:”ال أعلم شيء عن خطط كريستيانو رونالدو 
أجانب  العبني   7 ولدينا  قوي  ودورينا  املستقبلية، 

ونلعب في أعلى املستويات”.

ارفع رأسك
انت

سعودي 



1011 العدد 726 - ربيع الثاني 1444 هـ نوفمبر 2022 مالعدد 726 - ربيع الثاني 1444هـ نوفمبر 2022 م

الحدث

ث
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د 
بع

ـ دم واحد
ـ ولغة واحدة

ـ ومصير واحد 
ـ وجوار لن تنقطع أواصره

ـ ودين تسامح ومحبة يجري في ذات 
العروق واألوردة .

ـ فعالقات األشقاء تظل أقوى من 
كل مستجد .

ـ وأمنت من كل عارض

ـ وأجمل من كل الحكايات .

ـ األمير محمد بن سلمان والشيخ تميم 
بن حمد 

يمثالن قوة اإلرادة الشابة .. 
ومستقبل هذا الخليج الضاج 

بالخيرات ..
ـ والحالم بسالم يعم كل أرجاء العالم .

في دوحة الخير ..
كان العراب حاضرا  كما يليق

بقيمته وقامته ..
ـ وكان الشيخ تميم هاشا وباشا

وسعيدا  بمقدمه ..
 فقد زين هذا الحضور الفخيم 

مونديال العرب .

شكراً لهذا الحضور الفخم

الفيصل يف الدوحة 
مع خالد بن خليفة 

الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  الرياضة  وزير  سمو  التقى 
بمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء القطري وزير الداخلية في منطقة الجماهير التفاعلية )البيت 

السعودي( 

كأس  لإلفتتاح  العهد  ولي  سمو  حضور  حول  سموه  غرد  كما 
:
ً
العالم قائال

حضور سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- حفل افتتاح مونديال 
ومنطقتنا  وطننا  في  ونجاحها  الرياضة  دعم  يجسد  قطر2022 

الخليجية والعربية  شكًرا سيدي.

: 
ً
كما غرد قائال

كل األمنيات لألشقاء في قطر
بالتوفيق في تنظيم كأس العالم

نسخة استثنائية نفخر بها جميًعا بإذن الله
وغرد سموه عقب االفتتاح :

حفل متميز يترجم جهود كبيرة
بإذن الله نسخة ناجحة ملونديال  قطر2022

وغرد مهنئًا منتخب الرياضات الالسلكية : 
لـ أبطال_املستقبل من العبي والعبات منتخبنا السعودي  أبارك 
#االوملبياد_ في   الذهبية  امليدالية  تحقيق  الالسلكية  للرياضات 

العاملي_للروبوت_2022 
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الحدث

سموه يهنئ دنيا
بارك سمو األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

عبر  أبوطالب  دنيا  السعودية  للبطلة  الرياضة  وزير 
تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها »أبارك لبطلتنا ›دنيا 
للتايكوندو  العالم  بطولة  برونزية  تحقيق  طالب‹  أبو 

للكبار.. 
نفتخر بك وبإذن الله تألق مستمر ودائم

وزارة  وكيل  العريفي،  أضواء  األستاذة  التقت 
السفير  واالستثمار  االستراتيجي  للتخطيط  الرياضة 
توليدو  غوميز  انيبال  السيد  اململكة   في  املكسيكي 
حيث تناول اللقاء سبل تطوير العالقات الرياضية بني 

البلدين .

عت وزارة الرياضة ومجمع امللك سلمان العاملي للغة 
ّ
وق

بمقر  التوقيع  مراسم  جرت  حيث  تفاهم؛  مذكرة  العربية 
الوزارة في الرياض، بني عبد العزيز بن عبد الرحمن املسعد 
الرياضة والشباب، والدكتور  الرياضة لشؤون  وكيل وزارة 
امللك  ملجمع  العام  األمني  نائب  أبانمي  محمد  بن  إبراهيم 

سلمان العاملي للغة العربية.

الرياضة تعزز مكانة 
اللغة العربية

في  العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  في  الطرفني  بني  املشترك  للتعاون  إطـار  وضع   
الرياضة السعودية والعربية والعاملية .

بمكانتها  والتعريف   ، العربية  اللغة  لدعم  توعوية  تنظيم حمالت  في  التعاون   
وثقافتها .

 استثمار املناسبات واألحداث الرياضية والبرامج اإلعالمية والتعليق الرياضي 
للتعريف بها .

ا من الهوية الوطنية السعودية   إبراز اللغة العربية والثقافة العربية، بصفتها جزًء
في املحافل واملناسبات الرياضية داخل وخارج اململكة.

 سيقدم مجمع امللك سلمان العاملي للغة العربية، العديد من الدورات التي تهدف 
لتنمية مهارات العاملني في القطاع الرياضي .ـ سيعمل على بناء معايير لقياس 

الخطاب الرياضي اللغوي . 
 التعاون في إتاحة الوصول إلى املنصة التعليمية التفاعلية لتعليم اللغة العربية 

لغيـر الناطقني بها .
 العديد من املبادرات املشتركة التي تعود باملنفعة العامة على منسوبي الطرفني. .

أهداف
المذكرة

واملعالي  السمو  ألصحاب  الـ34  االجتماع  رفع 
الشكر  الخليجية  األوملبية  اللجان  رؤساء  والسعادة 
والتقدير ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول املجلس 
املجلس،  بأبناء  الكبير  واهتمامهم  حرصهم  على 
املستدامة،  التنمية  تحقيق  في  املحوري  ودورهم 
االقتصادية،  التنمية  في  أكبر  بشكل  وتمكينهم 

وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
األمانة  بمقر  عقد  الذي  االجتماع  ذلك خالل  جاء 
برئاسة  الرياض  بمدينة  التعاون  مجلس  لدول  العامة 
األمير  السعودية  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس 

تركي  بن  عبدالعزيز 
معالي  وحضور  الفيصل 
األمني العام ملجلس التعاون 
العربية  الخليج  لدول 
فالح  بن  نايف  الدكتور 

الحجرف.
االجتماع،  واعتمد 
فض  هيئة  مسمى  تغيير 
الرياضية  املنازعات 
مملكة  ومقرها  الخليجية 
البحرين، إلى هيئة التحكيم 
مجلس  لدول  الرياضي 
التعاون؛ بناًء على ما رفعه 
التنفيذي  املكتب  اجتماع 
السمو  ألصحاب  الـ96 
عموم  أمناء  والسعادة 
الخليجية  األوملبية  اللجان 

األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب  برئاسة  عقد  الذي 
والباراملبية السعودية األمني العام األمير فهد بن جلوي 

بن عبدالعزيز بن مساعد.
ووافق االجتماع على إنهاء عمل اللجان التنظيمية 
لجنة  وتشكيل  املجلس،  دول  في  الرياضية  لأللعاب 
بتنظيم  تقوم  رياضية  دورة  بكل  خاصة  تنظيمية 
ومتابعة الدورة وفقًا للوائح االتحادات القارية والدولية، 
وتشكيل أربع لجان استشارية خاصة بتنظيم ومتابعة 
الرياضية،  اللجنة  وهي:  املشترك،  الرياضي  العمل 
ولجنة رياضة املرأة، ولجنة الرياضيني، ولجنة رياضة 

الباراملبية.
النسائي  العنصر  مشاركة  االجتماع،  اعتمد  كما 
في جميع الدورات الرياضية املقبلة، وهي، دورة األلعاب 
الرياضية الخليجية األولى الشباب بدولة اإلمارات عام 
القتالية  لأللعاب  الخليجية  الرياضية  والدورة  2023م، 
الرياضية  األلعاب  ودورة  2024م،  باململكة  والصاالت 
عمان  بسلطنة  الشاطئية  لأللعاب  الثالثة  الخليجية 
الرابعة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  ودورة  2025م، 
بدولة قطر 2026م، ودورة األلعاب الرياضية الخليجية 
2027م.وأقر  بالبحرين  الشاطئية  لأللعاب  الرابعة 
األندية  بطولة  تنظيم  االجتماع، 
لأللعاب  الدوري  ألبطال  املجمعة 
االجتماع  للجنسني.وقدم  الجماعية 
الكويت؛  لدولة  والتقدير،  الشكر 
على النجاح الباهر والجهود املميزة 
التي بذلتها في تنظيم دورة األلعاب 
املاضي. مايو  في  الثالثة  الخليجية 
واختتم االجتماع، بأصدق األمنيات، 
لدولة قطر الشقيقة، بتنظيم نسخة 
ملونديال  مسبوقة  وغير  مميزة 
انطلق  الذي  القدم  لكرة  العالم  كأس 
التأكيد  مع  املاضي،  نوفمبر  في 
على استعداد جميع اللجان األوملبية 
التسهيالت  كافة  لتقديم  الخليجية 
يسهم  بما  قطر؛  دولة  في  لألشقاء 
في تنظيم نسخة ناجحة للمونديال 

-بإذن الله-.   

يف اجتماع الـ34 لرؤساء اللجان األولمبية الخليجية 

اعتماد المشاركة النسائية 

أضواء تلتقي توليدو
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عام  الثانية  النسخة  وتدشني  أخرى،  مرة  السعودية  األلعاب  دورة  تكرار  الرياضة  وزارة  أعلنت 
2023، خاصة بعدما لقت النسخة األولى دعم كبير ومستوي تنظيمي مبهر. حيث  أعلن األمير فهد 
في حفل  السعودية،  والباراملبية  األوملبية  للجنة  العام  األمني  بن مساعد  العزيز  عبد  بن  بن جلوي 
األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزير  عن  بالنيابة  السعودية  األلعاب  لدورة  األولى  النسخة  ختام 
والباراملبية السعودية، إقامة النسخة الثانية من دورة األلعاب السعودية في العام 2023 في الرياض، 

الستكمال الحلم، ومواصلة املنافسة األضخم على نطاق أوسع.
تأكيدي ألستمرارية  فيديو  »تويتر«،  عبر  السعودية  األلعاب  لدورة  الرسمي  الحساب  نشر  كما 

الحدث كل عام وانطالق النسخة الثانية عام 2023.

دورة األلعاب السعودية .. 
كالكيت ثاني مرة

سوبر .. وديربي .. وكأس

 ريال مدريد مع فالنسيا  األربعاء 11 يناير 2023. 

 برشلونة وريال بيتيس  الخميس 12 يناير.

 نهائي البطولة بني الفائز من كلتا املباراتني، يوم األحد 15 يناير 2023.

كأس موسم الدرعية :

 الهالل ونيوكاسل يونايتد اإلنجليزي . 

السوبر اإليطالي :

يجمع قطبي مدينة ميالنو )ميالن - إنتر ميالن(

كأس  لبطولة  اململكة  استضافة  تفاصيل  عن  الوزارة  أعلنت 
السوبر اإلسباني للمرة الثالثة على التوالي، خالل الفترة من 11 

إلى 15 يناير 2023.
وتشارك 4 فرق في تلك البطولة، وهي: بطل النسخة املاضية من 
الدوري اإلسباني ريال مدريد، الوصيف برشلونة، بطل النسخة 

املاضية من كأس ملك إسبانيا ريال بيتيس، الوصيف فالنسيا.
ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس، على أن يخوض ريال مدريد 
مباراة ضد فالنسيا، في مباراتي نصف نهائي السوبر اإلسباني 
لتلك النسخة ليتأهل الفائزان لخوض املباراة النهائية على الكأس 

اإلسبانية التاريخية »كأس السوبر«.

 امللعب : ملعب امللك فهد 
بالرياض ضمن الفعاليات 

الكروية ملوسم الدرعية .

ملعب األمير فيصل بن 
فهد في الرياض 

 ملعب امللك فهد 
بالرياض

8 من شهر ديسمبر للعام 
الجاري 2022.

يوم األربعاء 18 يناير 
.2023
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القاضي يف سلوى
معالي نائب وزير الرياضة األستاذ بدر القاضي خالل قيامه برفقة معالي محافظ  
الهيئة العامة للجمارك  املهندس سهيل أبانمي، بتفقد جاهزية منفذ سلوى قبل انطالق 

كأس العالم 2022 في قطر .

وقت  في  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  احتفى 
إلى  العالم  النسخة األصلية من كأس  سابق بوصول 
اململكة العربية السعودية، التي كانت قد مثلت الجولة 
األخيرة من رحلة الكأس حول العالم قبل وصوله إلى 
دولة قطر؛ حيث تقام  حاليا النسخة الثانية والعشرون 

من املونديال »قطر 2022«.
واحتضن حي الطريف بالدرعية التاريخية، نسخة 
لشؤون  الوزير  مساعد  حضور  في  العالم،  كأس 
الرياضة  وزارة  ووكيل  باعشن،  عبدالعزيز  الرياضة 
لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز املسعد، ووكيل 
التخطيط االستراتيجي واالستثمار في وزارة الرياضة 
السعودي  لالتحاد  العام  واألمني  العريفي،  أضواء 
لالتحاد  املساعد  العام  واألمني  القاسم،  إبراهيم 
لشركة  العام  واملدير  الرئيس  ونائب  القباع،  إبراهيم 
ونجم  سيبي،  تولغا  األوسط  الشرق  في  كوكاكوال 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ممثل  اإلسباني  املنتخب 

املنتخب  مرمى  وحارس  فيا،  ديفيد  الالعب 
السعودي »الدولي السابق« محمد الدعيع، 
رجال  من  عدد  حضور  إلى  إضافة 

األعمال واإلعالم والرياضيني.
العام  األمني  أعرب  جانبه  \sمن 

سعادته  عن  القاسم  إبراهيم 
النسخة األصلية من  بوصول 

السعودية،  إلى  العالم  كأس 
املحطة  اململكة  تكون  وأن 

األخيرة له قبل الوصول 
متمنًيا  الدوحة،  إلى 
الشقيقة  قطر  لدولة 
نسخة  تنظيم 
وتاريخية  استثنائية 
الكروي  للحدث 

األكبر في العالم.

وأضاف القاسم: »نتطلع أن ينجح املنتخب الوطني 
في تحقيق أهدافه من املشاركة السادسة في املونديال 
الذي تستضيفه قطر للمرة األولى في الشرق األوسط«.

وكانت النسخة األصلية من كأس العالم وصلت 
صباح اليوم الجمعة إلى جدة؛ حيث انتقلت من مطار 
امللك عبدالعزيز بجدة إلى استاد مدينة امللك عبدالله 
الرياضية، قبل أن تنتقل إلى كورنيش جدة لتختتم 
وفد  مع  غادرت  حيث  مول؛  األندلس  في  الجولة 
االتحادين الدولي والسعودي وممثلي وزارة الرياضة 
الرياض؛  إلى  كوكاكوال،  للجولة  املنظمة  والشركة 
الفرصة  ستتاح  فيما  الدرعية،  احتفالية  لحضور 
التذكارية  الصور  اللتقاط  للجماهير  السبت  غًدا 

الظهران  مدينة  إلى  االنتقال  قبل  مول،  غرناطة  في 
»تنوين«  اإلبداع  احتفالية ضمن موسم  للمشاركة في 

في مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي »إثراء«.

الخامسة  الجولة  من  جزًءا  الفعاليات  هذه  وتمثل 
لكأس العالم فيفا التي تنظمها كوكاكوال، والتي شملت 
زيارة 51 دولة ومنطقة هذا العام لتسّجل بذلك خطوة 
لكرة  الدولي  واالتحاد  كوكاكوال  هدف  نحو  أخرى 
القدم »فيفا« بزيارة الكأس لجميع الدول األعضاء في 

االتحاد، والبالغ عددها 211 دولة بحلول العام 2030.

وقال نائب الرئيس واملدير العام لشركة كوكاكوال 
»جماهير  سيبي:  تولغا  األوسط  الشرق  منطقة  في 
حماسها  ونشاركها  القدم،  بكرة  شغوفة  السعودية 
العالم،  كأس  في  ومشاركته  الخضر  الصقور  تجاه 
هذه  السعودية  في  الجماهير  بمنح  فخورون  ونحن 
السعوديني  املشجعني  من  اآلالف  تمنح  التي  التجربة، 
منتخبهم  وتشجيع  للمباريات  بتذاكر  للفوز  الفرصة 

الوطني خالل البطولة.

في املقابل قال النجم اإلسباني وحامل لقب بطولة 
ديفيد  إسبانيا  منتخب  مع   2010 عام  العالم  كأس 
حيث  السعودية؛  في  هنا  أكون  أن  لشرف  »إنه  فيا: 
كوكاكوال  تنظمها  التي  فيفا  العالم  كأس  جولة  تصل 
في  الجماهير  آالف  مشاعر  وتالمس  السعودية،  إلى 

رحلتها

 التمديد للدالك
4 سنوات

خدمات  بتمديد  الكريم  امللكي  األمر  صدر 
الدالك  سعد  بن  عبداالله  األستاذ  معالي 
املمتازة ملدة  الرياضة( باملرتبة  لوزير  )مساعًدا 

أربع سنوات .

كأس العالم يف حي الطريف
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نوفمبر  من  السابع  في   الستار  أسدل 
الرياضي  الحدث  منافسات  على  املاضي 
السعودية  األلعاب  دورة  في  املتمثل  األكبر 
يوما   12 من  أكثر  بعد  األولى،  نسختها  في 
املشاركة،  الفرق  بني  املثير  التنافس  من 
من  النظير  منقطع  تنظيمي  نجاح  ووسط 
والباراملبية  االوملبية  واللجنة  الرياضة  وزارة 

السعودية.

واملنافسات  األلعاب  كل  نهاية  وعقب    
قائمة  األوملبية  اللجنة  فرق  احتلت  املدرجة 
امليداليات املنوعة وصدارة الترتيب العام بـ71 
ميدالية منوعة »22 ذهبية ومثلها فضية و27 
بصدارة  الهالل  نادي  انفرد  فيما  برونزية«، 
و18  ذهبية   14« منوعة  ميدالية  بـ42  األندية 
أقرب  عن  مبتعدا  برونزيات«  و10  برونزية 

منافسيه بفارق كبير جدا.

في  رسميا  انطلقت  قد  الدورة  وكانت 
األسبوع األخير من أكتوبر املاضي وافتتحت 

الجمعة  يوم  ضخم  بحفل 
نفسه  الشهر   من   28
 6000 من  أكثر  بمشاركة 
ورياضية  رياضي 
مثلوا أكثر من 200 ناٍد 
أنحاء  مختلف  من 

تنافسوا  اململكة، 
رياضة   45 في 

وجماعية  فردية 
بينها  من 

ألعاب   5
خصصت 

للرياضات 
الباراملبية، 
ستحق  ا و
الفائزون 

مليون   200 بلغت  مالية  مبالغ  على  الحصول 
ريال.

وقوة  إثارة  الدورة  منافسات  وشهدت 
انطالقتها  منذ  كبيرا  جماهيريا  وحضورا 
للعنصر  وكان  فيها،  لحظة  آخر  وحتى 
األلعاب  عدد  في  فعالة  مشاركة  النسائي 
تاريخ  في  مرة  ألول  والفردية  الجماعية 

الرياضية السعودية.

كما حظيت بتغطيات اعالمية واسعة عبر 
أخرى  وقنوات  السعودية  الرياضية  القنوات 
واملواقع  واملقروءة  املرئية  االعالم  ووسائل 

االلكترونية.

األولمبياد السعودي يختتم منافساته  بعد 12 يوماً من اإلثارة

 »بيننا أبطال« ..

الحلم يتحقق
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البطل غير المتوج
بذهبية‹    تتويجه  بعد  السميري‹  ناصر  الالعب  مشاعر  كانت  هكذا   

 . )املتوازي( في منافسات الجمباز

بذهبية  األهلي  فريق  تتويج 
منافسات كرة الطائرة بعد تغلبه على 

نظيره الهالل  3-2 في النهائي.

تتويج فريق  النصر بذهبية منافسات كرة السلة 3×3 بعد تغلبه على الهالل 12/16

بذهبية  الخويلدية   نادي  العب  رضي  آل  حسن  تتويج 
منافسات رفع األثقال رجال وزن 102 كجم +

 تتويج راكان رضا وكاريمان 
أبو الجدائل  بذهبية تجديف 

الصاالت 

األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب  سمو   
مسابقات  في  يتوج الفائزين  والباراملبية 

الجمباز واملالكمة التايالندية .
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أحمد الهاشم يتوج بذهبية 400 متر سباحة حرة .

سليم  ال  سراج  الرباع  تتويج 
بعد  كجم   61 األثقال  رفع  بذهبية 
كأكثر العب في  رفع ونتر 150 كجم 

الدورة .

سمو نائب رئيس اللجنة األوملبية الباراملبية السعودية يتوج الفائزين بذهب املبارزة والعاب القوى واملالكمة .

تقلد الكسندر رشيد العب فريق العدالة ذهبية 
200 متر متنوع سباحة .

تتويج 
الالعب إبراهيم 

مصطفى البراهيم 
بامليدالية الذهبية 

واملركز األول 
في الباراملبية  

لفئة وزن 72 
كيلوغرامًا.

االتحاد  العب  بقسماطي  علي  تتويج 
بذهبية منافسات السباحة 50 متر ظهر .

دورة األلعاب
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الرئيس،  نائب  مستشارة  العزيز،  عبد  بن  نهار  بنت  دلّيل  األميرة   
األمينة العامة للجنة األوملبية والباراملبية السعودية، نائبة مدير دورة 
كرة  منافسات  يونايتد،بذهبية  جدة  فريق  تتوج  السعودية،  األلعاب 

السلة للسيدات .

األلعاب  دورة  مدير  سمو 
نجد  نادي  العبي  يتّوج  السعودية 
شاه«  مهد  وشيخ  كوثر،  »خديجة 
»سيدات  فئة  الذهبية  بامليدالية 
الريشة  منافسات  في  ورجال« 

الطائرة .   

تتويج دالل املؤمن العبة نادي النور بذهبية رفع األثقال للسيدات وزن 81 كجم

منافسات  بذهبية  رضا  علي  راكان  تتويج 
التجديف الداخلي للرجال .

تتويج حمزة 
سيد بذهبية 

منافسات 
البلياردو رجال 

و الالعبة الرا  
مبارك بذهبية 

السيدات  .
الغضباني  وخالد  العتيبي  راكان  تتويج 

بذهبية منافسات البلوت .

تتويج مشاعل الحازمي 
بذهبية سباق الدراجات فئة 

السيدات 

تقلد حسن اليوسف 
ذهبية منافسات املبارزة 

سالح الشيش رجال. 

تتويج  الالعبة داليا 
السميري بامليدالية 

الذهبية واملركز األول.
  في منافسات 

الشطرنج للسيدات .
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دورة األلعاب

ذهبية   الجهني   عبدالعزيز  االتحاد  العب  تقلد 
الجمباز » جهاز الحركات األرضي » .

تتويج عبدالرحمن 
الخليوي بذهبية البولينج 

للرجال وايرين تومولفا  
بذهبية السيدات .

تتويج عمار مزيو 
بذهبية منافسات 

الجودو وزن فوق 90 
كجم .

بذهبية   العتيبي  سلطان  تتويج 
سباق 50 متر سباحة صدر .

تتويج علي عيسى بذهبية 200 متر ظهر سباحة 

تتويج كاريمان أبو الجدائل بذهبية منافسات 
التجديف الداخلي للسيدات  .

تتويج علي 
آل مبيريك 

العب االبتسام 
بذهبية الجمباز 

» الحلق “ .

تتويج فريق الباحة لكرة الهدف الباراملبية 
بالذهبية  
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الذهبية  بامليدالية  املطيري  سعيد  الالعب  توج 
واملركز األول في منافسات الرماية .

تتويج ناصر سراج 
بذهبية منافسات كرة 

الطاولة الباراملبية » وقوف ».

سمو األمير فهد بن 
جلوي يتوج الفائزين  

بذهب الرماية .

الهالل  العب  زبن  الدين  عماد 
متر   100 منافسات  بذهبية  يتوج 

سباحة حرة .

تتويج فوزية الخيبري بذهبية منافسات املبارزة سالح األبيه سيدات. 

نتيف   آل   كاظم  الخويلدية  العب  تتويج 
بذهبية الجمباز » حصان الحلق ».

تتويج  الالعبة كوثر البارودي 
بميداليتني ذهبيتني في 

منافسات السباحة للسيدات 
. ففي مسابقة 50 متر حرة 

للسيدات حققت  املركز األول 
وامليدالية الذهبية .وحصدت 

ميداليتها الذهبية الثانية في 
مسابقة 50 متر صدر.

منافسات  بذهبية  الخليج  فريق  تتويج  
النهائية على  اليد بعد تغلبه في املباراة  كرة 

فريق الهدى بنتيجة 34-38.

دورة األلعاب
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الحدث

بن  جلوي  بن  فهد  األمير  السمو  صاحب  أكد 
األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب  مساعد  بن  عبدالعزيز 
تشهدها  التي  الكبيرة  النقلة  أن  السعودية  والباراملبية 
الرياضة بدعٍم غير محدود من خادم الحرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده 
امللكي  السمو  صاحب  ومتابعة  الله,  حفظهما  األمني 
الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير 
ال  كان  السعودية،  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
بد معها من تسليط اهتمام اللجنة األوملبية والباراملبية 

السعودية على املدربني الوطنيني.
جاء ذلك خالل كلمة سموه في املؤتمر األول لرابطة 
املدربني السعوديني الذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس 
اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل على هامش دورة األلعاب السعودية 
 400 من  أكثر  بمشاركة  الرياض,  مدينة  في  األولى 

مدرب ومدربة.

وكرم سموه على هامش املؤتمر أكثر من 30 مدربًا 
بخبرتهم  املاضية،  األعوام  مدار  على  تميزوا  وطنيًا 
خليل  وهم:  التدريب،  مجال  في  العريقة  وإنجازاتهم 

الخراشي  ومحمد  الجوهر  وناصر  الزياني 
السلوة  وحمود  الحسيني  وعبداللطيف 
والدكتور عبدالعزيز الخالد وسعد الشهري 
)كرة  املحمدي  وصالح  العطوي  وخالد 
العمار  وخالد  السلولي  ومحمد  القدم(، 
السنحاني وسلمان  الطائرة(، وعلي  )الكرة 
سعيد  آل  وفاضل  السلة(،  )كرة  الثواب 
آل  وعاصم  اليد(  )كرة  هالل  وعبداملنعم 
القوى(،  )ألعاب  حزام ومطلق يحيى مهدي 
)الكاراتيه(،  املالكي  وثامر  العلي  وعمر 
الدويسان  وفهد  القحطاني  ومحمد 
وماجد  الناصري  وفؤاد  )التايكوندو(، 
السادة وطاهر  )املبارزة(، وعدنان  املطيري 

الشيبة )رفع األثقال(، وسامي الخالدي )كرة الطاولة(, 
الكوكبة  هذه  بني  بوجوده  سعادته  عن  سموه  معبرًا 
التاريخ بإنجازاتهم  الذين يشهد لهم  الوطنية  التدريبية 

األلعاب  جميع  في  املاضية  األعوام  مدى  على  الكبيرة 
الرياضية.

خاللها  تحدث  األولى  جلسات،   4 املؤتمر  وتخلل 
الدكتور يحيى الشريف عن مسار مهنة التدريب 
التعليم  دورات  خالل  من  التطوير  وأهمية 
املستمر، إضافة إلى أهمية وجود وكيل أعمال 
متميز ليقدم املدرب بالشكل املطلوب، واختيار 
تحدث  ثم  جدًا,  تامة  بعناية  املساعدة  الفريق 
البروفيسور املهدي بن عبداملجيد في الجلسة 
لالنتقاء  العلمية  األسس  مسار  عن  الثانية 
الرياضي، تالها جلسة للدكتور حسني جعفر 
الذي تناول موضوع األسس العلمية لتصميم 
املوهوبني,  لالعبني  العضلية  القوة  برامج 
الرابعة  الجلسة  الباقري في  فيما تحدث علي 
في  وأهميته  الذهني  اإلعداد  عن  واألخيرة 

الوصول باملوهوب إلى منصة التتويج.

إبن جلوي : النقلة الكبيرة وراء هذا 
االهتمام بكل الرياضيين

تكريم 30 مدرباً  يف المؤتمر األول لرابطة المدربين السعوديين ..
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السيارات

األمير  امللكي  السمو  صاحب  توج 
عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة 
حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، رئيس 
تويوتا  حائل  لرالي  املنظمة  العليا  اللجنة 
الدولي 2022م  ، الفائزين في رالي حائل تويوتا 
يمثل  الذي   18 الـ  نسخته  في  2022م  الدولي 
الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات 
الباها من االتحادين الدوليني للسيارات »فيا« 
والدّراجات النارية »فيم«، والجولة الثالثة من 
كأس الشرق األوسط لراليات الباها، والجولة 

للراليات  السعودية  الثالثة من بطولة تويوتا 
الذي  الختام  حفل  خالل  وذلك   ، الصحراوية 
 ، بحائل  الترفيهي   « »املغواة  مركز  في  أقيم 
بحضور صاحب السمو امللكي األمير خالد بن 
مجلس  رئيس  الفيصل،  الله  عبد  بن  سلطان 
والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة 
النارية وعدد من املسؤولني، حيث  تّوج سموه 
السائق السعودي يزيد الراجحي، فائزًا  بلقب 
تّوج  فيما   ،2022 حائل   – السعودية  باها 
سموه  الدراج اإلماراتي محمد البلوشي ،فائزًا 

والدراج  العادية،  النارية  الدراجات  فئة  بلقب 
فئة  بلقب  فائزًا    ، التويجري  هيثم  السعودي 

الدراجات النارية رباعية العجالت »كوادز«.
من جهته ،أكد الراعي الرسمي لرالي حائل 
ابراهيم  تويوتا،الدكتور  شركة  2022م  الدولي 
دعم  عاتقها  على  اخذت  الشركة  أن  باداؤود 
من  أكثر  منذ  الراليات  في  السعودي  الشباب 

عشرين عامًا،
 

ال جديد  ... اللقب  
استحقه »يزيد«

أمير حائل يتوج الفائزين يف برالي تويوتا الدولي 2022م

سيارة وشاحنة 
واحدة يف فئة 
الرالي الوطين.

المشاركون 

سيارة

دراجة نارية

دّراجات رباعية 
العجالت »كوادز«

25
36

32
8

يزيد الراجحي )السعودية(/ ديرك فون تسيستفيتس )ملانيا( - تويوتا »هايلوكس أوفردرايف« – 
4:18:55 ساعات

النتائج باها السعودية – حائل 2022:
ح السيارة التوقيت

ّ
السائق واملال

فئة الدّراجات النارية:
الدّراج والدّراجة التوقيت

1
ميروسالف زابليتال )تشيكيا(/ ماريك سيكورا )سلوفاكيا( - فورد »أف 150 إيفو« – 4:43:32 

ساعات 2
 –  )3 )تي   »3 أكس  »مافريك  أم   - كان   - )ِفرنسا(  بانسيري  زافييه  )إسبانيا(/  ألفاريز  فرناندو 

4:47:55 ساعات 3
أم  »تي   - )اإلمارات(  البلوشي  محمد 

450« – 5:41:14 ساعات 1
كاوازاكي   - )الكويت(  الشطي  اللـه  عبد 

»كاي سي 450« – 5:45:38 ساعات 2
مشعل الغنيم )السعودية( - هاسكفارنا 

»450 رالي« – 5:46:02 ساعات 3
أنس الرحياني )السعودية( – »كاي تي أم« 

»إي أكس سي أف 450« – 5:46:02 ساعات 4
عبد اللـه أبو عيشة )األردن( - »كاي تي أم« 

»450 رالي مصنعية« – 5:51:25 ساعات 5
مارتن تشاملرز )قطر( - هوندا »سي آر أف 

450« – 5:54:32 ساعات 6

غال( - كان - أم »مافريك أكس آر 
ُ
كريستيانو دي سوسا باتيستا )البرازيل(/ فاوستو موتا )الُبرت

أس توربو آر آر« )تي 3( – 4:56:27 ساعات 4
آر أس  أكس  »مافريك  أم   – كان   – )إسبانيا(  )إسبانيا(/ مونيكا بالزا فاسكويز  إدوارد بونس 

توربو« )تي 4( – 4:59:09 ساعات 5
أم »باغيرا دي في 21« )تي 3( –   - - كان  )ِفرنسا(  علياء كولوتش )اإلمارات(/ ستيفان دوبلي 

4:59:17 ساعات 6
)تي  أكس 3«  أم »مافريك   – – كان  )األوروغواي(  )السعودية(/ سيرجيو الفوينتي  دانيا عقيل 

3( – 5:03:24 ساعات 7
إيجيديوس فالييشا )ليتوانيا(/ مينداوغاس فارزا )ليتوانيا( - كان - أم »مافريك أكس آر أس 

توربو« )تي 4( – 5:04:00 ساعات 8
 –  )3 )تي   »3 أكس  »مافريك  أم   - كان   - )أوكرانيا(  تسيرو  دميترو  )السعودية(/  الحربي  حمد 

5:10:07 ساعات 9
 –  )3 )تي   »3 أكس  »مافريك  أم   – كان   - )هولندا(  )السعودية(/ ووتر روزغار  العبيدان  مشاعل 

5:19:32 ساعات 10
سعيد املوري )السعودية(/ عطا الحمود )األردن( - كان - أم »مافريك أكس آر أس توربو« )تي 

4( – 5:24:00 ساعات 11
كاميال ليباروتي )إيطاليا(/ تايي بيري )إسبانيا( – ياماها »واي أكس زد 1000 آر« – 5:54:36 

ساعات 12
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السيارات

أطلق رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية األمير خالد 
عام  مدير  بحضور  الصحة«،  تعزيز  »لرالي  البداية  شارة  الفيصل؛  العبدالله  سلطان  بن 
الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وذلك خالل زيارته مخيم 

صحة حائل املقام على هامش فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2022.
على  النارية،  والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  وتجول 
األجنحة الصحية، وشاهد البرامج واألنشطة الهادفة لتعزيز الصحة ونمط الحياة ورفع 

الوعي بأهمية النشاط البدني لجسم صحي سليم.

لرئيس  الصحة«  »رالي تعزيز  الصحية بمنطقة حائل وسام  الشؤون  د مدير عام 
ّ
وقل

سلطان  بن  خالد  األمير  النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس 
الفيصل.

تعزيز  »رالي  مبادرة  أن  الشمري،  فرحان  الدكتور  حائل  صحة  عام  مدير  وأوضح 
عالقة  ويؤكد  الدولي،  حائل  رالي  يحاكي  صحي  ورالي  إبداعي  مشروع  هو  الصحة« 
الرياضة بالصحة وفق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصحة ملجتمع صحي 

وحيوي تماشًيا مع مستهدفات التحول الصحي.
وأشار »الشمري« إلى أن املسار يحاكي بيئة حائل؛ حيث يمّر املتسابق من خالله بعدة 
محطات يقف عندها املتسابق بسيارته الكهربائية للفحص، ويتم أخذ عالماته الحيوية: 
الصحية،  املخاطر  تحديد   - الجسم  وكتلة  الوزن  قياس   - كولسترول«  »سكر،  تحاليل 

باإلضافة إلى قياس نسبة النيكوتني.
وأضاف: »في املحطة النهائية يحصل املتسابق على نقاط تؤهله إلى نيل جائزة الفوز 
بهدف  وذلك  له،  املناسب  الصحي  التثقيف  تقديم  إلى  باإلضافة  الصحة،  تعزيز  برالي 
وسليمة  صحية  بحياة  واالستمتاع  اليومية  حياتهم  نمط  من  للتحسني  الزوار  تشجيع 

من األمراض«.

األمير  حائل  منطقة  أمير  سمو  أهدى 
عبدالعزيز،نجاح  بن  سعد  بن  عبدالعزيز 
الله  بعد  التي  الرشيدة   القيادة  إلى  املهرجان 
استطاع  به  والذي  منقطع  غير  دعمًا  دعمته 
الرالي تحقيق مايهدف إليه. وشكر سموه الله 
على اختتام هذه البطولة بكل سالمة والتي لم  
قادها  الذي  ،األمر  ماُيعّكر صفوها  يكن هناك 
ان  إلى  سموه  وأشار  جدًا.  عالي  نجاح  إلى  
الطبيعة واملنطقة واألجواء واملتسابقني،جعلت 
لجميع  وسياحية  نفسية  أبعاد  للمهرجان 

املتسابقني وكل من هو في منطقة حائل.
رالي  بطولة  أن  حائل   أمير  وأكد   
الناجحة  اململكة   بطوالت  من  حائل،تعتبر 
ومن  املباركة  الدولة  هذه  قدرة  عكست  التي 
تنظيم  على  وقدرتهم  الوطن  هذا  ابناء  خالل 
بطولة  اعتماد  أن  سموه  وأعتبر  فعالية،  أي 
فعالية  يثري  ،والذي  عاملية  بطولة  الدرجات 
فعاليات مصاحبة  تواجد  إلى  ونتطلع  الرالي 
القتًا  حاليًا،  املوجودة  من  بكثير  أكثر  للرالي 
بطولة  على  نفسها  فرضت  حائل  أن  سموه 

اعطتها  املكانية والتي  الراليات بحكم قدرتها 
األولوية في هذا األمر وهي تستحق أن يكون 
مكانًا  ويجعلها  منه  ُيستفاد  قوي  تواجد  لها 

مناسبًا لبطوالت دولية أخرى.
وعن اختالف تواريخ إقامة رالي حائل من 
عام آلخر،أشار أمير حائل إلى أنه في كل مرحلة 
يتم قياس األمر واختيار األوقات األنسب ولن 
وأبان   دد، 

ُ
امل في  كبير  اختالف  هناك  يكون 

سموه أن رالي دكار ُيثري رالي حائل والعكس 
صحيح ،ويساهمان في إيجاد املناخ الرياضي 

ملحركات السيارات.

استمرار  أن  سموه،أكد  حديث  نهاية  وفي   
الله  لوال  يكن  لم   ١٨ النسخة  إلى  حائل  رالي 
املنطقة  أبناء  وقدرة  الرشيدة  القيادة  دعم  ثم 
حائل  في  نفسه  الرالي  وجد  إدارته،والتي  على 
ايقونة  وجعلته  املنطقة  امكانيات  بحكم 
للمغامرة،وحرص املتسابقني على السباق على 

أرض حائل متنوعة التضاريس.

إطالق »رالي تعزيز الصحة«

قدرات حائل المكانية 
أعطتها األولوية

عبدالعزيز بن سعد :

الشكر للجميع

االمير خالد  امللكي  السمو  قدم  صاحب 

رئيس  الفيصل  الله  عبد  بن  سلطان  بن 

للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس 

أمير  لسمو   شكره  النارية  والدراجات 

الكبير  الدعم  منطقة حائل وسمو نائبه على 

في  الكبيرة  الرياضية  الفعالية  وجدته  الذي 

املنطقة،كما شكر جميع الجهات املشاركة في 

انجاح الرالي.
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قطع 1600كلم للوصول لكأس العالم

السلمي يبدد  التصورات 
الخاطئة »سيراً على األقدام«

استقبال فريق »شعلة 
الشرقية«

بن  فهد  بن  أحمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  استقبل 
بديوان  الشرقية  املنطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن  سلمان 
اإلمارة رئيس فريق »شعلة الشرقية« مرام البتيري والعبات 

الفريق.
أ سموه طاقم الفريق بمناسبة مشاركتهم في الدوري 

ّ
وهن

السعودي النسائي األول، مثمنًا ما قدموه من جهود لتقديم 
مستويات متميزة في الدوري.

املنطقة  أمير  نائب  سمو  بدعم  البتيري  أشادت  بدورها 
الشرقية للرياضات النسائية في املنطقة

كيان  أطالق  جدة  شهدت 
يعمل  رياضي”  ـ  “اقتصادي 
السعودية  بطالت  تأهيل  على 
ويعدهن  األلعاب،  مختلف  في 
عبر  عاملية،  انجازات  لتحقيق 
الخبرات،  بأفضل  االستعانة 
كبيرة  استثمارات  وضخ 
تساهم في االرتقاء بالرياضة 
النسائية في اململكة، لتضاهي 
اآلسيوية  الدول  في  مثيلتها 

والعاملية املتطورة.
رياضي  تحالف  أول  وفي 
جرى  واقتصادي،  وتعليمي 
شركة  تأسيس  عن  االعالن 
الرياضية  الوطنية  الكفاءات 
تستحوذ  التي  “شكور” 
خالل  من  يونايتد  جدة  على 
مع  استراتيجية  شراكة 
جامعة األعمال والتكنولوجيا، 
عقد  صحفي  مؤتمر  خالل 
حضور  وسط  الجامعة  بمقر 
كبير،  ورياضي  إعالمي 
وبوجود عدد من الشخصيات 

االكاديمية واالقتصادية.

الرئيس  دحالن  عبدالله  مهند  الدكتور  أكد 
اإلعمال  لجامعة  املنتدب  والعضو  التنفيذي 
البشري  بالعنصر  الجامعة  اهتمام  والتكنولوجيا، 
 ، االقتصادية  الوطنية  التنمية  في  اساسية  كركيزة 

الوطن،  رؤية  مرتكزات  تحقيق  في  اساسية  وركيزة 
مدى  على  يونايتد  جدة  نادي  مسيرة  واستعرض 
السنوات الطويلة املاضية، وإنجازاته الحافلة بالعطاء 
االندية  العديد من  الجامعة دعمت  أن  والنماء، مؤكدا 

وساهمت في تنمية الكفاءات املتميزة في بناء الوطن، 
وتطرق الى استراتيجية شكور التي تواكب تطورات 
قطاع الرياضة وتساهم في تحقق مستهدفات رؤية 

اململكة 2030.

الذي  السلمي،  عبدالله  السعودي  الرحالة  أعرب 
على  سيرًا  جدة,  مدينة  من  قادمًا  الدوحة  إلى  وصل 
عن  العالم  كأس  في  بالده  منتخب  لتشجيع  األقدام؛ 
أمله بأن تشكل رحلته، التي استمرت 55 يومًا، حافزًا 
ملد جسور التعاون، وبناء العالقات بني الناس، وتبديد 

األفكار والتصورات الخاطئة عن العالم العربي.
واختار الرحالة ومشجع كرة القدم أسلوبًا خاصًا 
للتعبير عن دعمه وتشجيعه ملنتخب بالده وسعادته 

أرض قطر  حيث  الكروي على  املهرجان  باستضافة 
الصحراء  فيها  يعبر  برحلة  القيام  على  العزم  عقد 
البحر  على ساحل  مدينة جدة  في  رأسه  من مسقط 
على  الدوحة  القطرية  العاصمة  إلى   

ً
وصوال األحمر، 

عن  تزيد  ملسافة  األقدام  على  سيرًا  العربي،  الخليج 
1600 كلم.

وانطلق السلمي في رحلته سيرًا على األقدام من 
نصب  واضعًا  املاضي،  سبتمبر   9 في  جدة  مدينة 

املونديال  تستضيف  التي  قطر  إلى  الوصول  عينيه 
خطة  »وضعت  وقال:  العربي,  العالم  في  مرة  ألول 
كورنيش  من  أنطلق  بأن  العالم،  كأس  نحو  لرحلتي 
الدوحة  إلى   

ً
وصوال األحمر،  البحر  على ساحل  جدة 

على الخليج العربي؛ ألصبح أول من يقطع هذه املسافة 
بني املدينتني عبر الجزيرة العربية سيرًا على قدميه«.

أمير الرياض يستقبل 
الرحالة اليحيا

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير 
الرحالة  الحكم  بقصر  مكتبه  في  استقباله   خالل  الرياض  منطقة 
الدراجة  على  برحلة  قام  الذي  اليحيا،  إبراهيم  بن  فهد  السعودي 
الحرمني  خادم  سفارة  في  انتهت  الرياض  مدينة  من  الهوائية 

الشريفني بدولة قطر تحت شعار »معاك ياألخضر«.

» شكور«  يؤهل بطالت السعودية 

استراتيجية شكور تواكب التطلعات
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تتويج أبطال الكاراتيه
تّوج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز املسعد، ورئيس االتحاد 

السعودي للكاراتيه مشرف الشهري، الفائزين والفائزات في منافسات الكاراتيه.

وحسم الالعب عماد املالكي املركز األول وامليدالية الذهبية لوزن تحت 60 كغم ، وفي وزن 
تحت 67 كغم، حصد الالعب عمر العازمي امليدالية الذهبية واملركز األول.

وفي وزن تحت 75 كغم، حصد الالعب رائف التركستاني امليدالية الذهبية ، وفي وزن 
تحت 84 كغم، حسم الالعب صالح القويع امليدالية الذهبية ، وفي وزن فوق 84 كغم، حصد 
حصدت  للسيدات،  املفتوح  الوزن  منافسات  الذهبية.وفي  امليدالية  سفياني  سند  الالعب 

الالعبة وجن الشهري امليدالية الذهبية واملركز األول.

استقبل صاحب السمو امللكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر اإلمارة  مدير فرع وزارة الرياضة 
باملنطقة، يرافقه املتسابقون الفائزون باملركز األول من أبناء املنطقة برالي القصيم 
ورالي حائل، والفائزون في دورة األلعاب السعودية من األفراد وأندية املنطقة، وذلك 

بحضور وكيل إمارة املنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وهنأ سموه الفائزين برالي القصيم وحائل نظير ما حققوه من منجزات رياضية 
على املستوى املحلي، مؤكدًا سموه أن الوطن يفخر بإنجازات أبنائه، وأن هذا اإلنجاز 
الرياضي يعد مكسبًا رياضيًا للمنطقة، واستمراًرا لتميزها في املناشط الرياضية 
الذي يسهم في دعم  النهج  إلى االستمرار على هذا  املتعددة باملنطقة، داعيًا سموه 

وتطوير مختلف الرياضات باملنطقة.
دعمه  على  القصيم  أمير  لسمو  وتقديرهم  شكرهم  عن  أعربوا  املتسابقون 

وتحفيزه لهم الذي أسهم في تحقيق املنجزات الرياضية على األصعدة كافة.

فازت اململكة باملركز األول في مسابقة بطولة أوملبياد الروبوت العاملية 
2022، التي عقدت في دورتموند، أملانيا، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 

املاضي.
وفقا للمسؤولني، كانت املسابقة حدثا عامليًا يهدف إلى إظهار إبداع 
الشباب في الفئة العمرية من 8 إلى 19 عاما في مجاالت الروبوتات والذكاء 

االصطناعي وبرمجة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
املشارك  السعودي  الفريق  أدار   »menafn« موقع  ذكره  ما  وبحسب 
بعد  عن  والتحكم  الالسلكية  للرياضة  السعودي  االتحاد  البطولة  في 
والروبوتات بالشراكة مع االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة 
والطائرات بدون طيار )SAFCSP(،ووزارة التربية والتعليم، ومدينة امللك 
امللك  وواحة  سطام،  األمير  وجامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  العزيز  عبد 
سلمان، وشركة ثاكا، برعاية شركة سابك للتصفية، وشركة االتصاالت 

السعودية لحلول ملشاركة فرق اململكة.
فرق،  بثمانية   WRO ل  العاملية  النهائيات  في  السعودية  وشاركت 
وهي تعد أكبر مشاركة في تاريخ مشاركة اململكة في نهائيات األوملبياد، 
حيث تنافس 365 فريقا من 73 دولة حول العالم، وفازت اململكة باملركز 
األول في فئة مستقبل االبتكار للمرحلة االبتدائية على املستوى الدولي 
كإنجاز جديد للمملكة في هذه البطولة، باإلضافة إلى املركز السابع في 
الروبوت، واملركز الحادي عشر في فئة املبدع تصنيفها في  فئة رياضة 

مشاركتها السابقة.

المملكة بطلة ألولمبياد 
الروبوت العالمية

أبطال رالي القصيم  وحائل يف ضيافة األمير
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حدد االتحاد السعودي لكرة القدم 20 من ديسمبر الحالي، موعدًا النطالق 
دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمني الشريفني، حسبما أعلن عبر حسابه 

الرسمي في »تويتر«.

نظيره  ضمك  يستضيف  حيث  بمواجهتني،  البطولة  منافسات  وتفتتح 
الوحدة على ملعب مدينة األمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في املحالة، 

ويحل الخليج ضيفًا على الفيحاء على ملعب مدينة املجمعة الرياضية.

بلقاء  بدايتها   ، الشهر  البطولة بثالث مباريات في 21 من هذا  وتتواصل 
الرياضية في  العزيز  األمير سلطان بن عبد  أبها والتعاون على ملعب مدينة 
فيصل  األمير  ملعب  على  ضيفه،  االتفاق،  مع  الهالل  يلتقي  وبعدها  املحالة، 

بن فهد في امللز، وتجمع املباراة الثالثة فريقي النصر والعدالة على 
ملعب مرسول بارك.

الـ22 منه،  النهائي بثالث مواجهات في  وتختتم منافسات ثمن 
ملعب  على  والشباب  االتحاد  بني  القمة  مباراة  مقدمتها  في  وتبرز 
مدينة امللك عبد الله الرياضية في جدة، فيما يستقبل الباطن ضيفه 
الطائي،  نظيره  الفتح  ويالقي  الباطن،  حفر  في  ملعبه  على  الرائد 
في  الرياضية  جلوي  بن  الله  عبد  األمير  مدينة  ملعب  على  ضيفه، 

األحساء.

وجرت القرعة مطلع نوفمبر الجاري دون تصنيف األندية، ووفقًا 
ملسارها فإن املواجهات الكبيرة بخالف لقاء االتحاد والشباب في دور 

بعدما  األقل،  على  النهائي  الدور نصف  الـ16، ستكون مؤجلة حتى 
وضعت القرعة الثالثي االتحاد والشباب والهالل في املسار األول إلى 
جانب فرق الفيحاء »حامل اللقب«، الخليج، الفتح، الطائي، واالتفاق، 
ضمك،  الرائد،  الباطن،  جانب  إلى  النصر  الثاني  املسار  يضم  فيما 

الوحدة، التعاون، أبها، العدالة.

البطولة خالل  النهائي من  الدور ربع  أن تلعب منافسات  وتقرر 
13 و14 مارس املقبل، ونصف النهائي 23 و24 أبريل املقبل، فيما لم 

يحدد موعد املباراة النهائية.

16 كأس 
الملك .. 20 

ديسمبر

مواجهة مبكرة بين االتحاد والشباب
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»مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل7«

 التطوير  يبدأ بـ »غربلة األنظمة«

الهجن

بن  سلمان  بن  خالد  األمير  السمو  صاحب  أكد 
محمد رئيس لجان التحكيم بـ«مهرجان امللك عبدالعزيز 
لإلبل7« أن اللجان تتعامل مع جميع املشاركني والعموم 
بكل حيادية في قراراتها ويتم اختيار األعضاء بعناية, 
مشيرًا إلى أن هناك لجنة للمراقبة لضمان دقة العمل 

في املهرجان وتقييمه بشكل عادل.

جاء ذلك خالل اللقاء املفتوح للجان املهرجان مع 
مالك الهجن الذي عقد  في الرياض للكشف وتسليط 
الضوء على آخر مستجدات مهرجان امللك عبدالعزيز 
الذي ينطلق في نسخته السابعة مطلع ديسمبر املقبل.

لدينا تختلف عن  التحكيم  »طريقة  وقال سموه: 
كونها  املقارنة  على  تعتمد  حيث  الخيل  في  التحكيم 
مجدية وفعالة وأثبتت نجاحها, كاشفًا عن العديد من 

اآلليات املطبقة في لجان التحكيم ملختلف املنافسات 

لحجم  نظرًا  للجميع،  عادل  تحكيم  إلى  للوصول 
املهرجان ومكانته.

وتطرق اللقاء إلى العديد من األمور التطويرية التي 
تم استحداثها في سابع نسخة من املهرجان في ظل 
الرئيسة  أهدافه  لتحقيق  اإلبل ومنسوبيه  نادي  سعي 
هذا  على  واملحافظة  اإلبل  بقطاع  العناية  في  واملتمثلة 
التراث وتنميته وابتكار الفرص االستثمارية املتعلقة به 
وتطويرها، وترسيخ االهتمام باإلبل بوصفها موروثًا 
الثقافة  هذه  نشر  في  والتعاون  اململكة  في   

ً
أصيال

من  العديد  خالل  من  العالم،  مستوى  على  ودعمها 

االتفاقيات التي أبرمها النادي مع مختلف الجهات.

باملهرجان  التنظيم  لجان  فيما استعرض رئيس 
منذ  للمشارك  الالزمة  الخطوات  العسكر  سطام 
بتاريخ  انطلق  الذي  اإللكترونية،  البوابة  في  التسجيل 
7 نوفمبر املاضي وهو بداية التسجيل املبكر واستمر 

 ، نوفمبر   20 حتى 
التسجيل  تاله 

خر  ملتأ ا
من 

كما  أيام،  بثالثة  املشاركة  قبل  وحتى  نوفمبر   21
استعرض أوقات الدخول للمشاركني ) املبكر - املتأخر 
املستجدات من خالل  املنافسات، وأبرز  ( في مختلف 
مكتب للخدمات املشتركة وهو ما تم استحداثه لتقديم 

خدمة أفضل للمشاركني ومقره شارع الدهناء .

وأوضح أن النسخة السابعة من املهرجان ستشهد 
استحداث العديد الجوائز مثل استحداث كأس الوصيف 
لفئة نخبة النخبة ملن يحتل الوصافة إضافة إلى جائزة 
قدرها 500 ألف ريال، وكذلك تسمية الشوط النسائي 
بمهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل7, بشوط األميرة نورة 
ا ملكيًا، واملتوجه تستلم 

ً
بنت عبدالرحمن، ويعد شوط

جائزتها من راعي الحفل واليحق لها اإلنابة ، إضافة إلى 
تغيير مسمى الشوط الدولي إلى شوط املنظمة الدولية 
العالم،  دول  في  اإلبل  مالك  جميع  ويستهدف   ، لإلبل 
الدولية  واملشاركات  حققها  التي  النجاحات  بعد  وذلك 
النسخة املاضية(، وتغيير مسمى  التي استقطبها في 
واستحداث شوط  األصايل،  مزايني  الى  الهجن  مزايني 
وكذلك  التخييم،  بمناطق  املتعلقة  والشروط   ، البداوة 
الحديث عن منصة سمها وتنظم تسمية الفرديات في 

املنصة وشرح أهم األمور املتعلقة بهذا الجانب.

من جانبه استعرض رئيس لجان الهجن والهجيج 
سعود بن عبدالله بن حثلني، شروط املشاركة في هذه 
للكثير  استثنائية  عدها  التي  املهرجان،  من  النسخة 
من العوامل أبرزها شوط الهجيج الذي كان في السابق 

موزعة  أشواط   9 وحاليًا  واحًدا  وهجيًجا  واحًدا  يوًما 
على أكثر من يوم ليصبح بنظام خروج املغلوب وتأهيل 
احتساب  نظام  أن  إلى  للنهائي، مشيرًا  الوصول  حتى 
النتائج اختلف حيث كان سابقًا من يحصل على املركز 
األول يفوز، وحاليًا ال يتم احتساب النتائج مباشرة بل 
يتم االنتظار حتى يتم اعتمادها من لجان التحكيم من 
خالل رصد النقاط والنتائج وبالتالي الفرصة متاحة ملن 
يحتل املراكز من الرابع وحتى العاشر للفوز ، وتراجع 
من حقق املركز األول إلى مراكز متأخرة، مشيرًا إلى أن 

التطوير مستمر سنويًا ومع كل نسخة مع املهرجان.

وسلط بن حثلني الضوء على مسابقة هجيج اإلبل 
من  تعزز  جديدة  تطويرية  وآلية  بروزنامة  تعود  اللي 
الك واملهتمني، إضافة إلى الجدول 

ُ
شدة التنافس بني امل

عدل ملنافسات هجيج اإلبل بعد إضافة شوط القعدان.
ُ
امل

مستجدات النسخة السابعة
 استحداث كأس الوصيف لفئة نخبة 
إلى  إضافة  الوصافة  يحتل  ملن  النخبة 

جائزة قدرها 500 ألف ريال.  

بمهرجان  النسائي  الشوط  تسمية   
األميرة  بشوط  لإلبل7,  عبدالعزيز  امللك 
ا ملكيًا، 

ً
نورة بنت عبدالرحمن، ويعد شوط

واملتوجه تستلم جائزتها من راعي الحفل 
واليحق لها اإلنابة .

إلى  الدولي  الشوط  مسمى  تغيير   
ويستهدف   ، لإلبل  الدولية  املنظمة  شوط 
جميع مالك اإلبل في دول العالم، وذلك بعد 
النجاحات التي حققها واملشاركات الدولية 

التي استقطبها في النسخة املاضية.

الى  الهجن  مزايني  مسمى  تغيير   
مزايني األصايل . 

 استحداث شوط البداوة ، والشروط 
املتعلقة بمناطق التخييم .

وتنظم  سمها  منصة  عن  الحديث   
أهم  وشرح  املنصة  في  الفرديات  تسمية 

األمور املتعلقة بهذا الجانب.

نظام األشواط الجديدشواط 
واحًدا  يوًما  السابق  في  كان  الهجيج  شوط   

من  أكثر  على  موزعة  أشواط   9 وحاليًا  واحًدا  وهجيًجا 

يوم ليصبح بنظام خروج املغلوب وتأهيل حتى الوصول 
للنهائي .

 نظام احتساب النتائج اختلف حيث كان سابقًا من 

يتم احتساب  األول يفوز، وحاليًا ال  املركز  يحصل على 

اعتمادها من  النتائج مباشرة بل يتم االنتظار حتى يتم 

والنتائج وبالتالي  النقاط  التحكيم من خالل رصد  لجان 

الفرصة متاحة ملن يحتل املراكز من الرابع وحتى العاشر 
للفوز .

 تراجع من حقق املركز األول إلى مراكز متأخرة
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الحدث

برعاية صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني الشريفني أمير منطقة 
الفائزين باملراكز  مكة املكرمة، توج صاحب السمو األمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة 
األولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة املكرمة الدولية لجمال الخيل العربية الثالثة عشر، 
والتي أقيمت في مزرعة الصواري بجدة بمشاركة أهم املرابط السعودية والخليجية والعربية والعاملية 

لجمال الجواد العربي.

وبدأ الحفل بعرض خاص للخيول قدمه عدد من الفارسات، التي كّرمهم سموه عقب 
العرض.

اختتمت  حيث  األبطال،  الختيار  النهائية  التصفيات  بدأت  ثم 
سموه،  من  لجوائزهم  األولى  باملراكز  الفائزين  باستالم 

إضافة إلى تكريم حكام البطولة والرعاة.

البطولة  درع  لسموه  ّدم 
ُ
ق ذلك،  عقب 

الدولية.

الفيصل   تركي  بن  العزيز  عبد  األمير  امللكي  السمو   عن صاحب 
ً
نيابة

توج وزير الرياضة  صاحب السمو األمير عبدالله بن فهد عضو مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية الفائزين بكأس األوملبية للهجن   2022 

والذي أقيم في ميدان تبوك للهجن.  

يراتتويج أبطال جمال الخيل العربية
ام

ك
 ال

ث
دي

ح

نتائج البطولة النهائية 
*بطولة املهرات أعمار »سنة« 

املهرة ليالي السيد ملربط السيد في املركز األول
*بطولة املهرات أعمار »2 – 3« سنوات .

 املهرة دمشق السيد ملربط السيد املركز األول.

*بطولة األفراس :
املركز  في  البرغش  إبراهيم  لعبدالعزيز  أد  هيفاء  الفرس 

األول .
بطولة األمهار أعمار »سنة«

 املهرة كارم الباهية لريان بن عبدالرحمن الصيقل في املركز 
األول.

* بطولة األمهار أعمار »2 – 3« سنوات .
املهرة دي شجي لهجاس هجالن آل هجالن في املركز األول .

في بطولة الفحول 
األمير  امللكي  السمو  لصاحب  عذبة  حاتم  الفحل  تّوج   

عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز باملركز األول .
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الحدث

انضم نجما التنس العامليني نيك كيريوس 
وتايلور فريتز إلى قائمة املتنافسني على كأس 
العبا   12 فيها  التي سيشارك  للتنس،  الدرعية 
عامليا في لعبة التنس، ويبلغ مجموع جوائزها 

3 ماليني دوالر أمريكي.

موسم  فعاليات  ضمن  البطولة  وستقام 
الدرعية في نسخته الثانية، خالل الفترة من 8 

إلى 10 ديسمبرالحالي .

باململكة  البطولة  في  مشاركته  وحول 
نيك  األسترالي  الالعب  قال  السعودية  العربية 
إلى  »أتطلع  في تصريحات صحفية:  كيريوس 
مع  باللعب  واالستمتاع  اململكة،  على  التعرف 

كبار الالعبني خالل البطولة«.

من  املشجعني  إمتاع  »أتمنى  وأضاف: 
داخل وخارج اململكة، وتقديم أفضل املستويات 

في  موسمي  نهاية  في  أسعى  كما  واملهارات، 
الدرعية  كأس  في  الفوز  لتحقيق  الحالي  العام 

للتنس«.

تايلور  األمريكي  الالعب  أكد  جهته،  من 
بالنسبة  للتنس  الدرعية  كأس  أهمية  فريتز 
مثاليا  استعدادا  تمثل  البطولة  أن  مبينا  له، 
اللعب  إلى  تطلعه  عن  وعبر  الجديد،  للعام 
واالستمتاع  السعودية  التنس  جماهير  أمام 

باألجواء الرائعة في اململكة.

العب  أفضل  لقب  لحصد  فريتز  ويتربع   
تنس من الواليات املتحدة، وتم تصنيفه مؤخرا 
من أفضل 10 العبني بالعالم، حيث فاز في 2022 
ويلز،  إنديان  بطولة  في  له  ماسترز  لقب  بأول 
وتأهل لنهائيات NITTO ATP في تورينو، كما 
أنه وصل لربع نهائي جراند سالم ألول مرة في 

ويمبلدون.

العبي  أشهر  أحد  كيريوس  يعتبر  فيما 
الفردي  لقبه  العام  هذا  حقق  حيث  التنس، 
السابع في واشنطن، ولقب الزوجي في بطولة 
كوكيناكيس،  تاناسي  مع  املفتوحة  أستراليا 
ويمبلدون  بطولة  لنهائي  وصوله  جانب  إلى 

.2022

وتستضيف وزارة الرياضة باقة من نجوم 
التاريخية  الدرعية  في  العاملية  التنس  رياضة 
نيك  مثل   2022 الدرعية  موسم  فعاليات  ضمن 
حامل  جانب  إلى  فريتز،  وتايلور  كيريوس، 
األوملبي  والبطل  ميدفيديف،  دانييل  اللقب 
ألكسندر زفيريف، وأندري روبليف، وكاميرون 
وستان  ثيم،  دومينيك  إلى  إضافة  نوري، 
املزيد  عن  قريبا  اإلعالن  سيتم  فيما  فافرينكا، 

من الالعبني الذين سيشاركون في البطولة.

كأس  باتحاد  املسابقات  لجنة  أصدرت 
مباريات  القدم،جدول  لكرة  العربي  الخليج 
نسختها  في  العربي  الخليج  كأس  بطولة 
قام في محافظة 

ُ
الخامسة والعشرين والتي ست

البصرة بالعراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير 
.2023

باللقاء  البطولة  مباريات  وتنطلق 
منتخبي  يجمع  والذي  يناير   6 في  االفتتاحي 
وُعمان،  )املستضيف(  العراق  األولى  املجموعة 

على استاد البصرة الدولي.

العربي  الخليج  كأس  التحاد  العام  األمني 
لكرة القدم، جاسم الرميحي، أّكد على استضافة 

مدينة البصرة العراقية خليجي 25 في موعده 
وكما هو مقرر له مسبقًا.

وقال  »لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع 
اللجنة املنظمة للبطولة واالتحاد العراقي لكرة 
القدم، وهناك اطالع دائم على املستجدات كافة، 

واألمور التنظيمية األخرى ذات الصلة«.

وأّكد الرميحي »نحن كاتحاد كأس الخليج 
االتحاد  بأن  تامة  ثقة  على  القدم  لكرة  العربي 
العراقي لكرة القدم سيقوم بتصويب أي قصور 
حينه،  في  وتداركه  تكراره  عدم  على  والعمل 
خبرات  من  يملكون  بما  ذلك  على  وقادرون 

تنظيمية وكفاءات ميدانية«.

تأجلت  القدم،  لكرة  الخليج  بطولة  وكانت 
العراقية  البصرة  مدينة  في  مقررة  كانت  التي 

في ديسمبر املقبل، إلى يناير 2023.

الرياضية في  أعلن فريق إستراتيجية دعم األندية 
للربع  الحوكمة  مبادرة  تقييم  نتائج  الرياضة،  وزارة 
تصنيف  حسب  الجاري،  الرياضي  للموسم  األول 

األندية اإلداري.
النصر  هي  أندية  أربعة  فشل  النتائج  وكشفت 
واالتحاد والخليج والفيحاء، من بني 16 ناديًا في تحقيق 

النسبة املطلوبة الستيفاء متطلبات الحوكمة للربع األول 
كأس  دوري  ألندية   2023-2022 الرياضية  السنة  من 
على  الحصول  تخولها  التي  بن سلمان،  األمير محمد 
دعم من وزارة الرياضة، وفقًا الستراتيجية دعم األندية.
االتفاق  أندية  الحوكمة تصنيف  كما كشف تقرير 
تمنحها  التي  األولى  الفئة  ضمن  والشباب  والهالل 

فرصة الحصول على دعم مالي بقيمة 7 ماليني ريال، 
إلى جانب حصول أندية أبها والطائي والعدالة وضمك 
والوحدة والرائد والباطن على دعم وزارة الرياضة بقيمة 
دعم  على  والتعاون  الفتح  وحصول  ريال،  ماليني   5

وزارة الرياضة بقيمة 5.75 مليون ريال.

بعد انضمامهما  لقائمة المتنافسين على كأس الدرعية

كيريوس وفريتز: نتوق ألجواء 
المملكة الرائعة

فريق إستراتيجية دعم األندية الرياضية يعلن نتائجه 

االتفاق والهالل والشباب.. فئة أولى

العراق وعمان يف افتتاح خليجي 25



4849 العدد 726 - ربيع الثاني 1444 هـ نوفمبر 2022 مالعدد 726 - ربيع الثاني 1444هـ نوفمبر 2022 م

أحوال المستديرة

األخضر األولمبي بطاًل 
لقدم غرب آسيا

حقق املنتخب السعودي األوملبي لقب بطولة كأس 
بعد  وذلك  تاريخه  في  األولى  للمرة  آسيا  غرب  اتحاد 
البطولة  نهائي  في  قطر  منتخب  نظيره  على  انتصاره 

الذي أقيم على ملعب امللك عبد الله في مدينة جدة.

اللقاء  القطري  ضيفه  األوملبي  األخضر  وكسب 
اللقب  معانقة  في  معها  لينجح  هدف،  مقابل  بثالثية 
في النسخة الثالثة من البطولة التي انطلقت في 2015 

وأقيمت النسخة املاضية منها العام املاضي.

الغامدي أهداف األخضر السعودي  وافتتح أحمد 
مع الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، قبل أن يعزز سعد 
الناصر تقدم األخضر  بهدف ثاٍن بعد دقائق قليلة من 

التقدم بهدف  الهدف األول، فيما عزز مصعب الجوير 
ثالث في شوط املباراة الثاني، وسجل املنتخب القطري 
من خالل ضربة  هارون  ذياب  طريق  عن  األول  هدفه 

جزاء.

وكان سعد الشهري مدرب املنتخب السعودي بدأ 
الصانبي ومن  الرحمن  بقائمة مكونة من عبد  املباراة 
أمامه كل من محمود أبو الشامات ومشعل الصبياني 
وريان حامد وحسني الصبياني ونايف مسعود، وفي 
وزياد  الناصر  وسعد  الجوير  مصعب  امليدان  وسط 
محمد  وحيدًا  املقدمة  وفي  الغامدي  وأحمد  الجهني 

مران.

األخضر األولمبي بطاًل 
لقدم غرب آسيا
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كاخيا :  جاهزون إلنجاح هذه الرعايةالسلمي :  التفاصيل وتدشين الهوية .. قريباً

العابنا

العربي  االتحاد  رئيس  الفيصل،  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  بحضور 
لكرة القدم، أبرم االتحاد عقد رعاية بطولة األندية العربية مع شركة سبورت 

بارتنرز إنترناشونال

في  الرياض،  بمدينة  االتحاد  رئيس  مكتب  في  التوقيع  مراسم  وتمت 
العربي  لالتحاد  العام  األمني  قام  حيث  الدالك،  سعد  بن  عبداإلله  حضور 
إنترناشونال  بارتنرز  سبورت  شركة  ورئيس  السلمي  الله  رجاء  الدكتور 
من  ا  بدًء أعوام  لثالثة  يمتد  الذي  الطرفني،  بني  العقد  بتوقيع  كاخيا  بيار 

عام 2023 القادم.

قدم األمني العام لالتحاد العربي لكرة القدم الدكتور 
رجاء الله السلمي الشكر والتقدير لألمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل رئيس االتحاد العربي، وقال: »كل الشكر 
لألمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وألعضاء مجلس 
االتحاد على االهتمام واملساندة من أجل وتنمية برامج 
وأنشطة ومسابقات االتحاد، لتمضي قدمًا في تحقيق 

أهدافها للرياضيني العرب«، مضيفًا: »عقد رعاية بطولة 
االتحاد،  مسابقات  تطوير  برنامج  ضمن  جاء  األندية 
كرة  لرياضة  أهدافها  وتحقيق  استمراريتها  لضمان 
القدم العربية، خصوصًا بعد نجاح النسخ املاضية من 

مسابقات االتحاد وفي مقدمتها بطولة األندية«.

»سيتم  بأنه  السلمي  رجاءالله  الدكتور  وأوضح 
خالل الفترة املقبلة اإلعالن عن كافة التفاصيل الخاصة 
وتدشني  الجديدة  نسختها  في  العربية  األندية  ببطولة 

هويتها في مؤتمر صحفي«.

بارتنرز  سبورت  شركة  رئيس  أبدى 
بطولة  برعاية  كاخيا، سعادته  بيار  إنترناشونال 
األندية العربية، وقال: »االتحاد العربي لكرة القدم، 
ولديه  كبيرة،  رياضية  مكانة  ويتبوأ  عريق  اتحاد 

مسابقات كروية ذات تاريخ مجيد في رياضة كرة 
بطولة  وتنمية  تطوير  على  معه  وسنعمل  القدم، 
وستقدم  تفوقها،  في  لتستمر  العربية  األندية 
هذه  إلنجاح  وإمكاناتها  خبراتها  كافة  الشركة 

األمير  الشركة  إدارة  الرعاية، ونشكر في مجلس 
االتحاد  رئيس  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 

العربي على اهتمامه بهذه الشراكة«.

التوقيع تم بحضور الفيصل

بارتنرز ترعى  بطولة 
األندية العربية
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فضية آسيوية لزوجي 
البولينج

سلطان،  بن  محمد  األمير  للبولينج  السعودي  املنتخب  العبا  حقق 
منافسات  الزوجي ضمن  مسابقة  في  الفضية  امليدالية  الريش،  أبو  وياسر 

بطولة آسيا الـ 16 للكبار التي أقيمت في ماليزيا.

وبارك رئيس االتحاد السعودي للبولينج عبدامللك الشثري، هذا اإلنجاز 
: »اللهم لك الحمد، إنجاز جديد يكتبه 

ً
عبر حسابه على موقع »تويتر« قائال

أبطال البولينج بأيدي الالعبني األمير محمد بن سلطان وياسر أبو الريش، 
ألف مبروك يا رجال«.

الكبرى  الجائزة  نهائيات  الستضافة  الرياض  مدينة  اختيار  للتايكوندو  الدولي  االتحاد  أعلن 
للتايكوندو، خالل الفترة من 8-10 ديسمبر املقبل بمشاركة 79 دولة من مختلف القارات.

وتعد هذه النهائيات، أكبر وأهم حدث رياضي سنوي في روزنامة 
عبر  تكون  فيها؛  املشاركة  كون  للتايكوندو،  الدولي  االتحاد 
البطاقات التأهيلية، والرصيد النقطي الذي يحرزه الالعب طوال 
على  الدولي  لالتحاد  التابعة  األخرى  البطوالت  في  مشاركاته 

مدار السنة.

الرياض تستضيف الجائزة الكبرى للتايكوندو

العابنا

رئيس  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  رفع 
اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية، الشكر والتقدير 
امللك سلمان  الشريفني  الحرمني  ملقام خادم  والعرفان 
الله-، وسمو ولي العهد  بن عبدالعزيز آل سعود -أيده 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  رئيس 
على  الله-،  -حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الرياضي 

أسهم -بفضل الله- في وضع اململكة في مصاف الدول 
املتقدمة رياضيًا.

هذه  الستضافة  اململكة  اختيار  أن  سموه،  وأكد 
الدولي  الرياضي  املجتمع  ثقة  على  دليل  النهائيات 

بقدرات اململكة على احتضان أكبر املنافسات.

أهداف  مع  االستضافة،  هذه  »تتوافق  وأضاف: 

بما   ،2030 اململكة  رؤية  ضمن  الرياضي  القطاع 
وأهم  أكبر  استضافة  في  اململكة  فرص  ويرفع  يعزز 
سانحة  فرصة  أنها  إلى  مشيرًا  العاملية«،  األحداث 
لالعبني السعوديني الكتساب الخبرة وزيادة االحتكاك 
الرياضي وتحقيق أرقام تأهيلية لدورة األلعاب األوملبية 

باريس 2024م.

مي  الثانية  بنسخته  الدرعية  موسم  قائد  توج 
العالم  بلقب بطولة جولة  الالتفي  الهالبي فريق ريجا 
لكرة السلة 3×3، التي اختتمت منافساتها في الدرعية 
 ،2022 الدرعية  موسم  فعاليات  ضمن  التاريخية، 
وسط حضور جماهيري كبير من الزوار وعشاق كرة 

السلة الثالثية من داخل اململكة وخارجها. 

نظمتها  التي  البطولة  بلقب  ريجا  فريق  وفاز 
لكرة  السعودي  االتحاد  مع  بالتعاون  الرياضة  وزارة 
 ،FIBA السلة  لكرة  الدولي  االتحاد  وإشراف  السلة 
وذلك بعد تغلبه في املباراة الختامية على فريق يوبي 
األولى  الجائزة  ليحصد  )21-19(؛  بنتيجة  الصربي 

بمبلغ 40.000 دوالر، فيما حصل املركز الثاني على 
أفضل العب  إلى جانب جائزة  دوالر،  مبلغ 30.000 
كارليس  ريجا  فريق  العب  بها  فاز  التي  البطولة  في 

السمانيس. 

الثالثية  السلة  لكرة  العالم  جولة  في  وشارك 
اللعبة  فرق  أفضل  من  عامليًا  فريقًا   14 بالدرعية 
من  كبيرًا  عددًا  تضم  والتي  الدولي،  املستوى  على 
العالم، حيث مثل اململكة فريقا جدة  اللعبة في  نجوم 
وأنتوب  التفيا،  ريجا من  فريق  إلى جانب  والرياض، 
وسانت  أوماها  وفريقا  الصربي،  ويوبي  البلجيكي، 
النمساوي،  وفيينا  األمريكيان،  باليساليف  لويس 

وأوتريخت الهولندي، وفريق أوكاياما الياباني، وأيضًا 
فريقا لوسيل DAS والدوحة QSC من قطر. 

يومني  مدار  على  أقيمت  التي  البطولة  واشتملت 
الثانية،  بنسخته  الدرعية  موسم  فعاليات  ضمن 
والفنية  املنوعة  الترفيهية  الفعاليات  من  حزمة  على 
املصاحبة لها في قرية الدرعية الرياضية وقرية فيبا 
داخل  من  البطولة  زوار  أمام  الفرصة  وأتاحت   ،3x3
خالل  والتنافس  باإلثارة  لالستمتاع  اململكة  وخارج 
ممّيزة  وأجواء  مختلفة  تجارب  جانب  إلى  املباريات، 
التفاعلية  واألنشطة  واأللعاب  الفعاليات  وفرتها  التي 

واملفاجآت العديدة.

دنيا تخطف برونزية 
العالم للتايكوندو

وثقت دنيا أبو طالب، إنجازا جديدا في جدار بطوالت اململكة العربية السعودية، 
بعد اقتناصها

للتايكوندو  العالم  بطولة  منافسات  في  - 49 كجم«  »وزن  البرونزية  امليدالية   
للكبار2022 في مدينة »جواداالجارا« املكسيكية، وسط مشاركة 122 دولة، املميز 
في هذا اإلنجاز أنه األول من نوعه لسيدات التايكوندو السعودي على مستوى العالم.

الفيصل : االستضافة تتوافق مع أهداف الرؤية ريجا بطاًل لسلة الدرعية 3×3
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ألعابنا

4 ميداليات آسيوية للريشة 
حقق املنتخب_السعودي  للريشة امليدالية الذهبية »زوجي« وثالث ميداليات برونزية »فردي« في بطولة غرب 

آسيا للشباب والناشئني 2022.

الوطنية  البطولة  شارك أكثر من 5000 العب في 
االتحاد  نظمها  التي  الثالث،  أسبوعها  في  للكريكيت 
السعودي  االتحاد  مع  بالتعاون  للكريكيت  السعودي 
للرياضة للجميع، إذ تعد هذه البطولة، التي أقيمت في 
من  لالتحاد  سنوية  بطولة  أكبر  اململكة،  أنحاء  جميع 

و11  فريقًا   180 يمثلون  الذين  املشاركني،  عدد  حيث 
رابطة، إذ خاضوا أكثر من 90 مباراة.

التي  كريكيت  السوفتبول  بطولة  شهدت  فيما 
أقيمت في 3 مدن باململكة، مشاركة أكثر من 3 آالف 
 34 يعادل  بما  روابط،  و3  فريقًا   68 يمثلون  العب، 

مباراة.

أكتوبر  من  الـ14  في  انطلقتا  البطولتني  أن  يذكر 
املاضي، وتستمران حتى يناير املقبل.

من  املقدمة  للفرق  أرامكو  سلسلة  بطوالت  آخر  منافسات  اختتمت 
والتي  للسيدات  األوروبية  الجولة  ظل  تحت  العامة  االستثمارات  صندوق 
 -12  10 من  الفترة  في جدة خالل  غرينز  رويال  وملعب  نادي  احتضنها 

نوفمبر املاضي  .

وتألقت سفيرة جولف السعودية النجمة األملانية كيارا نوجا بانتزاعها 
13 ضربة  بتسجيلها  األخير  اليوم  منافسات  أنهت  أن  بعد  الفردي  اللقب 
تحت املعدل، بعد ما قدمت أداًء قويًا وحافظت على مستواها لتتمكن من 
التفوق على النجمة اإلنجليزية تشارلي هول عند التصفيات بفارق ضربة 

واحدة.

الذي يضم  نيكول غارسيا  أفريقية  الجنوب  النجمة  فريق  تمكن  كما 
ماليكا  تاريزا  والتشيكية  أليكساندر  كاساندرا  أفريقية  الجنوب  من   

ً
كال

والالعبة املغربية الهاوية سونيا بايحيى، من انتزاع صدارة ترتيب سلسلة 
بنتيجة 29 ضربة تحت  الفريق  تعادل  بعد  وذلك   ، للفرق  أرامكو  بطوالت 
املعدل، مع فريق النمساوية كريستني وولف وفريقها الذي يتكون من كل 
من األسكتلندية لورا بيفردج واألمريكية ألكساندرا سواين والالعبة الهاوية 

السعودية رغدة العيساوي.

ُيذكر أن رابغ شهدت نهاية سلسلة بطوالت أرامكو للفرق لهذه السنة 
2022 بعد أن حققت نجاحًا باهرًا بداية من بانكوك ولندن وسوتوجراندي 

ثم نيويورك الشهر املاضي.

5 اآلف  العب يتنافسون يف الكريكت

يف ختام منافسات جولف أرامكو

نوجا تنتزع الفردي  وغارسيا تتوج بالفرق
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ماذا تعرف عن اللعبة

أيرمي ناجي. 

شيهو ناجي.

 كاينت ناجي. 

كوشي ناجي. 

جوجي كرمي. 

كوكيو ناجي.

 إيكي أوتوشي.

 تانشي ناجي. 

أوتش كروتشي.

 سومي أوتوشي.

أيرمي ناجي. 

شيهو ناجي.

 كاينت ناجي. 

كوشي ناجي. 

جوجي كرمي. 

كوكيو ناجي.

 إيكي أوتوشي.

 تانشي ناجي. 

أوتش كروتشي.

 سومي أوتوشي.

 .. تحريك الطاقة الكامنة

ِهَرت 
ُ
اشت القتال  ألعاب  من  اآليكيدو 

صنف  من  يابانّية  رياضة  بوصفها 
أّسسها  إذ  الحديثة؛  القتالّية  الفنون 
ووضع حجر األساس فيها موريهيه 
و1960م،   1925 عاَمي  بني  أويشيبا 
نيبون  »داي  مة 

ّ
منظ بها  واعترفت 

باسم  1942م  عام  كاي«  بوتوكو 
هي  مة 

ّ
املنظ وتلك  آيكيدو،  رياضة 

إلى  تهدف  يابانّية  حكومّية  مة 
ّ
منظ

أثناء  الياباني  القتالّية  الفنون  ضّم 
وموريهيه  الثانية،  العاملية  الحرب 
أويشيبا كان يحمل لقب أوسينسيه 
يحمل  ا 

ً
وأيض الكبير،  املعلم  ويعني 

املؤّسس،وهي  ويعني  كايسو  لقب 
أكثر منها هجومّية،  دفاعّية  رياضة 
ما 

ّ
وإن تنافس،  فيها  يكون  ال  ولذلك 

لرّد  الخصم  طاقة   
ّ

تستغل هي 
 
ّ
إن القول  يمكن  وأخيًرا  عدوانه،  

اللغة  في  ف 
ّ
تتأل اآليكيدو  رياضة 

اليابانّية من ثالث مقاطع وهي: آي: 
وكي:  التوافق،  أو  االنسجام  وتعني 
وتعني الطاقة الكامنة، ودو: وتعني 

الطريقة.
اآليكيدو

تقنيات رياضـــــــــــــــــــــــــــــة اآليكيدو 
ثبيت: واسمها كاتامي وازا، 

ّ
تقنّيات الت

ويندرج تحت هذا الباب عّدة أسماء لعّدة 
تقنّيات هي:

تقنّيات الّرمي: واسمها ناجي وازا، ويندرج 
تحتها أسماء عّدة هي: 

تقنيات الرمي والتثبيت: واسمها ناجي كاتامي وازا، وفيها 
تقنّية واحدة هي: 

جوتي جايشي.
تمارين قّوة النّفس واالنسجام: واسمها كوكيو هو، وهما اثنان:

 رايبو.    زاهو.
وضعيات وقوف القتال مع الخصم: وهما اثنتان، وهي: 

آي هانمي.   جياكو هانمي.

 وضعّيات القتال: وهي ثالثة:

سواري وازا.  هانمي هنتاشي. تاشي وازا.  
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الرياضة للجميع

لالتحاد  التنفيذي  املدير  شاركت 
شيماء  للجميع  للرياضة  السعودي 
مسك  بمنتدى  في جلسة حوارية  الحصيني، 
»مسك«  مؤسسة  نظمته  الذي   2022 العاملي 
للمؤتمرات  الدولي  عبدالعزيز  امللك  مركز  في 
في الرياض، ليومني، كما يجمع منتدى مسك 
العاملي القادة واملبدعني واملفكرين الشباب مع 
العامليني الستكشاف وتجربة طرق  املبتكرين 

حديثة لقيادة التغيير وصنع األثر.

الجلسة  في  الحصيني  وأوضحت 
إستراتيجية  على  يعمل  االتحاد  أن  الحوارية 
محددة تحقق التطلعات نحو مجتمع صحي 
خالل  سيسعى  االتحاد  أن  مؤكدة  ورياضي، 
رياضية  منشآت   6 بناء  إلى  القادمة  املدة 
رياضيًا  ومرفقًا  ملعبًا   40  30- بحجم  جديدة 
في جميع أنحاء اململكة؛ مما يسهم في تفعيل 
ما  واستقطاب  رياضية  أنشطة   10 من  أكثر 

يزيد عن 250 ألف مشارك في العام األول.

االتحاد  يكتِف  لم   : الحصيني  وقالت 
األنشطة  للجميع بإطالق  للرياضة  السعودي 
عمل  بل  فحسب،  الرياضية  والفعاليات 
املجتمعية  القطاعات  مختلف  تشجيع  على 
البرامج  تنظيم  على  تقوم  إستراتيجية  وفق 
الرياضة  أداء  وتطوير  الرياضية  والفعاليات 
 
ً
طويال شوطًا  االتحاد  قطع  حيث  املدرسية، 

منذ تأسيسه عام 2018م في تكوين الشراكات 
البرامج  في  الطموحة  للمبادرات  الداعمة 
إلى  تمتد  مستقبلية  خطط  عبر  الرياضية 
بمشاركة  صحي  مجتمع  لبناء  سنوات   5

مجتمعية.

السعودي  االتحاد  يسعى  وأضافت: 

املجتمع  أفراد  تمكني  إلى  للجميع  للرياضة 
الرياضية  األنشطة  ممارسة  من  السعودي 
والوسائل  السبل  توفير جميع  والبدنية عبر 
املتاحة، حيث تم تحقيق العديد من اإلنجازات 
التي أدت إلى زيادة حجم املشاركة املجتمعية 
الرياض  ل ماراثون 

َّ
الرياضية، مث البرامج  في 

أقيم في شهر مارس 2022م، واستقطب  الذي 
جنسية؛   100 من  أكثر  من  املشاركني  آالف 
رياضية  وجهة  إلى  اململكة  تحويل  بهدف 

عاملية.

وأشارت الحصيني إلى أن استطالعات 
السعودي  االتحاد  أجراها  التي  الرأي 
 41% نحو  أن  أظهرت  للجميع،  للرياضة 
يعانون  كانوا  السعودي  املجتمع  أفراد  من 
قريبة  رياضية  منشآت  توفر  عدم  من 
منهم، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة السيدات 
إلى  الوصول  صعوبة  يواجهن  اللواتي 
من  نسبة  وانخفاض  الرياضية،  املرافق 
الرياضة، ُمبينة  لديهن االستعداد ملمارسة 
أن اتحاد الرياضة للجميع تمكن من تحقيق 
وتوفير  املعوقات  هذه  إزالة  في  النجاح 
جميع السبل والوسائل الداعمة لزيادة حجم 
ممارسة األنشطة البدنية مع استثمار جميع 
الجهود التي تضمن توفير الخبرات التفاعلية 
للشباب داخل وخارج املدرسة في بناء أسس 
املرأة  مشاركة  ودعم  البدني،  النشاط  عادات 
في  السعودي  املجتمع  نصف  تمثل  التي 

البرامج الرياضية.

من  العديد  شهد  مسك،  منتدى  أن  يذكر 
القادة  من  املتحدثون  قدمها  التي  املشاركات 
خاللها  تم  الشباب،  واملبدعني  واملفكرين 
»جيل  للمنتدى  الرئيس  املحور  مناقشة 
التغيير«، حيث استهدف املنتدى في نسخته 
السادسة لهذا العام - التي جاءت متزامنة مع 
ذكرى مرور 10 سنوات على التأسيس - العمل 
على رفع مستوى الوعي حول القيم واألهداف 

التي تتشاركها األجيال املختلفة.

مؤخرًا  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  وقع 
مذكرة تفاهم مع شركة  ASICS اليابانية ذات العالمة 
التجارية الرياضية، التي تعد رائدة في تصنيع املالبس 
التعاون  أوجه  تعزيز  إلى  املذكرة  وتهدف  الرياضية، 
بني الطرفني من خالل تبادل املعرفة والخبرات ضمن 
الرياضية والحمالت  مجاالت متعددة تشمل األنشطة 
إبراز  في  للمساهمة  ونحوها،  التوعوية  التسويقية 
الجانبني،  التنمية بني  التطلعات نحو  الجهود وتحقيق 
الرؤية  مشروع  من  جزءًا  الشراكة  هذه  تشكل  كما 
نحو  أهدافها  تصب  والتي   ،2030 اليابانية  السعودية 
مشاركة القطاعني العام والخاص بني اململكة واليابان.

أكثر من هدف

في  توقيعها  جرى  التي  االتفاقية  هذه  وتساهم 
بمدينة  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  مقر 
الرياض، إلى تطوير املجموعات الرياضية، والفعاليات 
الرياضية، وأبحاث التسويق. وبموجبها، سيعمل كال 
واألنشطة  الفعاليات  لدعم  وثيق  بشكل  الطرفني  من 
مجالي  في  التعاون  إلى  إضافة  املجتمعية،  الرياضية 
إستراتيجية  حمالت  وتنظيم  والتواصل،  التسويق 

لزيادة الوعي بممارسة األنشطة البدنية.

االتحاد  اهتمام  الخطوة  هذه  تعكس  وفيما 
السعودي للرياضة للجميع بتنمية املجتمع عبر تقديم 
مبادرات متنوعة لتشجيع ممارسة األنشطة الرياضة، 
انطالقًا من شعار »العقل السليم في الجسم السليم« 
إلى  االتفاقية  هذه  خالل  من   ASICS تسعى  كما   ،
املساعدة في خلق فرص متعددة للمجتمع السعودي،  
األنشطة  في  املشاركة  على  املجتمع  أفراد  كافة  وحث 

البدنية، و البرامج الرياضية. 

رؤية الشركة تتوافق 

مع أهداف االتحاد

صالح  بنت  شيماء  األستاذة  قالت  جهتها  من 
السعودي  لالتحاد  التنفيذي  الرئيس  الحصيني، 
مع  الشراكة  هذه  إطالق  »يسعدنا  للجميع:  للرياضة 
العالمة التجارية العاملية اليابانية أيسكس، للتعاون مع 
القطاع الخاص في املجال الرياضي لالستثمار األمثل 
وإتاحة الفرص باستحداث مبادرات رياضية مجتمعية 
مع  تتوافق  الشركة  رؤية  أن  خصوصًا  اململكة،  في 
أهداف االتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهو األمر 
واللياقة  الصحة  مستويات  تطوير  في  يسهم  الذي 

أفراد  جميع  وتمكني  السعودي،  للمجتمع  البدنية 
املجتمع من االستمتاع بحياة أكثر صحة وسعادة«.

الشراكة تشكل جزءًا من  أن هذه  بالذكر  الجدير 
مشروع الرؤية السعودية اليابانية 2030، والتي تصب 

بني  والخاص  العام  القطاعني  مشاركة  نحو  أهدافها 
التقارير  وإعداد  التنسيق  خالل  من  واليابان،  اململكة 
حول املبادرات االستراتيجية التي تساهم في تحقيق 
أهداف استراتيجيات النمو والتنمية الوطنية لكل دولة.

العام  املدير  تاكايوكي،  مانو  قال  جهته  ومن 
بأن   ASICS في  »نؤمن  العربية:   ASICS لشركة 
االتحاد  مع  وبتعاوننا  باملجتمعات،  ترتقي  الرياضة 
وفقًا  العمل  إلى  نتطلع  للجميع  للرياضة  السعودي 
وإلهام  الجسم«  وصوت  العقل  »صوت  لفلسفة 
يشعروا  أن  و  أكثر  للتحرك  السعودي  املجتمع 
بالتأثير اإليجابي الذي تحدثه الرياضة والحركة على 

الجسم والعقل ».

االتحاد  جهود  إلى  الشراكة  هذه  وتضاف 
برنامج  مع  املنسجمة  للجميع،  للرياضة  السعودي 
اململكة 2030، حيث  رؤية  برامج  أحد  الحياة،  جودة 
يسعى االتحاد الرياضة للجميع إلى زيادة مستويات 
النشاط البدني في اململكة، كما يلتزم االتحاد بتمكني 
٪40 من أفراد املجتمع في جميع أنحاء اململكة من 
املشاركة في األنشطة الرياضية اليومية بحلول عام 

.2030

اتحاد الرياضة للجميع يوقع مع شركة  ASICSمنتدى مسك العالمي 2022 يناقش تجربة طرق حديثة لقيادة التغيير وصنع األثر

الحصيني : هدفنا بناء مجتمع 
صحي بمشاركة مجتمعية

ترقية الفعاليات واألنشطة 
الرياضية المجتمعية
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نافذة رياضية

بدايتها  الفعلية كانت عام 2018، ولها أكثر 
من 6 مشاركات كروية داخل وخارج اململكة . 

في دوري  وتألقت  انطلقت  “العاصفة”،  من 
بفضل  واستطاعت  للسيدات  األول  املناطق 
مهارتها العالية الحصول على لقب أفضل العبة 

في املنطقة الغربية.

 رغد كانت ضيفة هذا الحوار

ا  عندما  شغفت بكرة  ** كنت صغيرة جًدّ
مع  الخامسة  في  اللعبة  ممارسة  وبدأت  القدم، 
النجم  دور  أتقمص  كنت  جدية،  بكل  أشقائي 
اإلنجليزي ديفيد بيكهام  ومن هنا بدأ شغفي 
بخط الوسط وصناعة اللعب فلم أجد نفسي إال 

وقد تزايد حبي لهذه الرياضة.

كرة  فرق  أربعة  مع  رحلتي  في  **تدرجت 
قدم نسائية، البداية كانت مع فريق السامر في 
2013، ثم انتقلت بعدها إلى فريق موج جدة في 
أنا العبة  ِمراس 2019، حالًيا  2017، ومن بعده 
فريق العاصفة، وجميع الفرق التي التحقت بها 
الكثير وصقلت مهاراتي وخبراتي،  أضافت لي 
وهذا بعد الله سبب تمثيلي للمنتخب السعودي 

للسيدات.

**حصلت على لقب أفضل العب في املنطقة 
طموحاتي،  سقف  رفع  اللقب  هذا  الغربية.. 
الكثير من الفخر واملسؤولية تجاه  وأضاف لي 
وبإذن  وأكبر،  أكثر  وإنجازات  تحقيق نجاحات 
من  املزيد  تحقيق  على  جاهدة  سأعمل  الله 

إلى  أطمح  حيث  فريقي.   ومع  الفردية  األلقاب 
تمثيل وطني في أفضل صورة، والحصول على 

ا ا ودولًيّ العديد من األلقاب املهمة محلًيّ

فريقي  6 مشاركات رسمية مع  لي  **كانت 
دوري  وهي:  للسيدات،  السعودي  واملنتخب 
كرة  مناطق  دوري  القدم،  لكرة  النسائي  جدة 
دوري  للجميع،  الرياضة  دوري  الصاالت،  قدم 
األلعاب  دورة  سيدات،  القدم  لكرة  املناطق 
بطولة  وآخرها  الكويت،  في  الخليجية 
التي  الصاالت  لكرة  الثالثة  آسيا  غرب  اتحاد 

استضافتها السعودية أخيًرا.

مشاركاتي  في  أهداف  ثالثة  **حققت   
لحظات  لي  لت 

َّ
مث وجميعها  املنتخب،  ضمن 

منتخب  ضد  كان  األول  الهدف  استثنائية، 
اإلمارات في بطولة األلعاب الخليجية، والهدفان 
اآلخران كانا أمام منتخب عمان في بطولة غرب 

آسيا الثالثة.

بكل  مختلفة  آسيا   غرب  بطولة  **تجربة 
لنا  أضافتها  التي  الكبرى  واألهمية  املقاييس، 
املنتخبات  مجموعة  مع  املباشر  االحتكاك  هي 
كبيرة،  قوية ولها خبرات  أنها  األخرى، خاصة 
في  ملسنا  كما  السعودي،  باملنتخب  مقارنة 
أنفسنا التطور الذي عملت عليه وزارة الرياضة 

جاهدة إلظهارنا بهذا املستوى في البطولة.

استفدت  الشخصي  الصعيد  على   **
الفنية  الطواقم  وتوجيهات  دعم  من  الكثير 

به  حظينا  الذي  األكبر  الدعم  وكان  واإلدارية، 
املباشر  التلفزيوني  النقل  البطولة هو  في هذه 
والسماح الرسمي بحضور الجماهير ملؤازرتنا 
في  كبيًرا  دوًرا  لعب  الذي  األمر  وتشجيعنا، 
حماسنا وإصرارنا على تحقيق مراكز متقدمة.

** هناك الكثير من الذكريات التي صنعتها 
تأثيًرا على وجداني  األقوى  لكن  القدم،  كرة  لي 
لحظة إعالن حصولي على جائزة أفضل العبة 
في املنطقة الغربية ضمن بطولة دوري املناطق 

السعودي األول للسيدات.

إن  أقول  أن  أستطيع  املشاركات  خالل   **
اآلن  السعودية  النسائية  القدم  كرة  فرق  جميع 
قوية، بفضل االهتمام املكثف الذي توليه وزارة 

الرياضة.

منذ  الدعم  راية  حملت  أسماء  هناك   **
نغفلهم،  أن  نستطيع  وال  اآلن،  حتى  بدايتنا 
عالية  العريفي،  أضواء  بهيان،  بن  ملياء  وهن: 
القدم  كرة  ظهور  في  كبير  دور  لهن  الرشيد، 
النسائية ورياضة املرأة بالشكل الذي هي عليه 
رياضة  عرابة  لقب  يستحققن  وجميعهن  اآلن، 

املرأة.

** أحببت اللعب في العشب وفي الصاالت  
القوانني،  بالقدم مع اختالف  أنها تلعب  بسبب 
مالعب  في  سواء  القدم  كرة  مليولي،  وبالنسبة 
عشبية أو صاالت رياضة تنافسية وجميلة أجد 

متعة عظيمة في لعبها.

اختصاصية التمريض تسير على خطى بيكهام 

رغد مخيزن :

 العاصفة ستقودني 
لحلم الُعمر

خريجة جامعة امللك سعود للعلوم الصحية واختصاصية التمريض رغد مخيزن  لم تترك عشقها 
لكرة القدم  يذهب هدرًا خاصة وأن هناك اآلن رياضة نسائية واهتمام عالي املستوى برياضة املرأة ككل .

فالعشق الذي تشكل داخلها منذ سنوات طفولتها األولى ووجدت صعوبات وقتها في إخراجه للعلن 
، جاء الوقت اآلن لتعلن عنه ، بل وتمارس عشقها كالعبة رسمية تشارك حاليا ضمن منتخب اململكة 

لكرة القدم .
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اليوم الوطني
مركز الحوار ينظم لقاءً تعريفياً لـ30 متطوعاً خليجياً

Saudi Baja 2022-Hail– final result (Driver 
and Navigator, Car, and Timing)
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The Prince of Hail crowns 
the winners of the 2022

Toyota International Rally

His Royal Highness Prince 
Abdulaziz bin Saad bin Ab-
dulaziz, Governor of Hail 
Region, Chairman of the Hail 
Region Development Authority, 
Chairman of the Supreme Or-
ganizing Committee of the Hail 
Toyota International Rally 2022, 
crowned the winners of the Hail 
Toyota International Rally 2022 
in its 18th edition, which rep-
resents the seventh round of 
the Baha World Rally Cup From 
the International Federation of 
Automobiles “FIA” and Motor-
cycles “FEM”, the third round 
of the Middle East Cup for Baha 
Rally, and the third round of 

the Toyota Saudi Desert Rally 
Championship, during the clos-
ing ceremony that was held at 
the “Al-Meghwa” entertainment 
center in Hail, in the presence 
of His Royal Highness Prince 
Khalid bin Sultan bin Abdul-
lah Al-Faisal, Chairman of 
the Board of Directors of the 
Saudi Federation of Motors and 
Motorcycles, and a number of 
officials.

His Highness crowned Saudi 
driver, Yazid Al-Rajhi, as the 
winner of the Saudi Baha title 
- Hail 2022, Emirati cyclist, 
Muhammad Al-Balushi, as the 
winner of the ordinary motorcy-

cle category, and Saudi cyclist, 
Haitham Al-Tuwaijri, as the 
winner of the quads category.

His Highness, the Governor 
of Hail, Prince Abdulaziz bin 
Saad bin Abdulaziz, dedicated 
the success of the festival to 
the wise leadership, which, 
after Allah, supported it contin-
uously, which enabled the rally 
to achieve its goals.

His Highness thanked Allah 
for the safe conclusion of this 
tournament, which did not in-
volve any accidents and ended 
up in a great success.

His Highness pointed out that 

the nature of the Hail region, the 
atmosphere and the contestants 
created psychological and 
tourist dimensions for all the 
contestants and everyone who 
is in the Hail region.

The prince of Hail confirmed 
that the Hail Rally Champion-
ship is one of the successful 
championships of the Kingdom, 
which reflected the ability of 
Saudi Arabia and its citizens to 
organize any event.

His Highness considered that 
adopting the cycling champion-
ship as a world championship 
enriches the effectiveness of 
the rally, indicating that Hail 
imposed itself on the rally 
championship by virtue of its 
spatial ability, and it deserves 
to have a strong presence that 
can benefit from it and make it 
suitable venue for other interna-
tional tournaments.

His Royal Highness Prince 
Khalid bin Sultan bin Abdul-
lah Al-Faisal, Chairman of the 
Board of Directors of the Saudi 
Federation of Motors and Mo-
torcycles, thanked His High-
ness the Governor of Hail and 
his deputy for the great support 
that the large sporting event 
found in the region, and also 
thanked all the parties involved 
in the success of the rally.

The official sponsor of the 
2022 Hail International Rally, 
Toyota, Dr. Ibrahim Badaoud, 
confirmed that the company 
has taken it upon itself to sup-
port Saudi youth in rallies for 
more than twenty years.

In the Hail Toyota Internation-
al Rally 2022, 25 cars, 36 motor-
cycles and 8 quads participated 
in the motorcycle section, in ad-
dition to 32 cars and one truck 
in the national rally category.

Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Dirk von Zitzewitz (DEU) Toyota Hilux 
Overdrive 4hr 18min 55sec

Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SVK) Ford F150 Evo  
4hr 43min 23sec

Fernando Alvarez (ESP)/Xavier Panseri (FRA) Maverick X3 
(T3) 4hr 47min 55sec

Cristiano Batista (BRA)/Fausto Mota (PRT) Maverick XRS 
Turbo RR (T4) 4hr 56min 27sec

Aliyyah Koloc (ARE)/Stéphane Duplé (FRA) Buggyra CAN-
AM DV21 (T3) 4hr 59min 17sec

Eduard Pons (ESP)/Mónica Plaza Vasquez (ESP) Can-Am 
Maverick XRS Turbo (T4) 4hr 59min 29sec

Dania Akeel (SAU)/Sergio Lafuente (URY) Can-Am Maverick 
X3 (T3) 5hr 03min 42sec

Egidijus Valeiša (LTU)/ Mindaugas Varža (LTU) Can Am Mav-
erick XRS Turbo (T4) 5hr 04min 00sec 

Mashael Al-Obaidan (SAU)/Wouter Rosegaar (NLD) Can-Am 
Maverick X3 (T3) 5hr 19min 32sec

Saeed Al-Mouri (SAU)/Ata Al-Hmoud (JOR) Can Am Maverick 
XRS Turbo (T4) 5hr 24min 00sec

Camelia Liparoti (ITA)/Taye Perry (DEU) Yamaha YXZ 1000R 
(T4) 5hr 54min 36sec

Hamed Al-Harbi (SAU)/Dmytro Tsyro (UKR) Can
Am Maverick X3 (T3) 5hr 10min 07sec
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At the 34th meeting of the heads of the Gulf 
Olympic Committees

Approval of women’s 
participation

The 34th meeting of Their 
Highnesses and Excellen-
cies, the heads of the Gulf 
Olympic Committees, ex-
tended thanks and appreci-
ation to their Majesties and 
Highnesses, the leaders of 
the GCC states, for their 
keenness and great interest 
in the people of the Coun-
cil, and their pivotal role 
in achieving sustainable 
development, empowering 
them further in economic 
development, qualifying 

them, and developing their 
capabilities and skills.

This came during a meet-
ing held at the headquarters 
of the GCC General Secre-
tariat in Riyadh, headed by 
the President of the Saudi 
Olympic and Paralympic 
Committee, Prince Ab-
dulaziz bin Turki Al-Faisal, 
and in the presence of His 
Excellency the Secre-
tary-General of GCC, Dr. 
Nayef bin Falah Al-Hajraf.

The meeting approved 

changing the name of the 
Gulf Sports Dispute Set-
tlement Authority, which 
is based in the Kingdom 
of Bahrain, to the Sports 
Arbitration Authority for 
GCC, based on what was 
advised by the 96th Execu-
tive Office meeting of Their 
Highnesses and Excellen-
cies, Secretaries of the Gulf 
Olympic Committees, which 
was held under the chair-
manship of Vice President 
of the Saudi Olympic and 

Paralympic Committee, Sec-
retary General Prince Fahd 
bin Jalawi bin Abdulaziz bin 
Musaed.

The meeting agreed to end 
the work of the organizing 
committees for sports in the 
GCC countries, and to form 
an organizing committee 
for each sports tournament, 
that organizes and follows 
up the tournament in ac-
cordance with the regula-
tions of the continental and 
international federations, 
and to form 4 advisory com-
mittees for organizing and 
following up joint sports 
work, namely: the Sports 
Committee, the Women’s 
Sports Committee, And the 
Athletes Committee, and the 

Paralympic Sports Commit-
tee.

The meeting also ap-
proved the participation 
of women in all upcom-
ing sports tournaments, 
namely: the first Gulf youth 
sports tournament in the 
UAE in 2023, the Gulf sports 
tournament for martial arts 
and indoor sports in Saudi 
Arabia 2024, the third Gulf 
beach games tournament in 
Oman 2025, the Fourth Gulf 
Sports games in Qatar 2026, 
and the Fourth Gulf Beach 
games in Bahrain 2027.

The meeting approved the 
organization of the com-
bined club championship 
for the league champions 
for team games for men and 

women, and also expressed 
thanks and appreciation to 
the State of Kuwait for the 
outstanding success and dis-
tinguished efforts it made 
in organizing the third Gulf 
Games last May.

The meeting concluded 
with the best wishes for 
Qatar to organize a distin-
guished and unprecedented 
edition of the FIFA World 
Cup, which was launched 
last November, with an em-
phasis on the readiness of 
all Gulf Olympic committees 
to provide all facilities to 
the brothers in the State of 
Qatar, contributing to orga-
nizing a successful edition 
of the World Cup – Allah 
willing. 
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42 various medals (14 gold, 
18 silver and 10 bronze) 
away from its closest 
competitors by a very large 
margin.

The Games was offi-
cially launched in the last 
week of last October and 
opened with a huge cere-
mony on Friday, the 28th 
of the same month, with 
the participation of more 
than 6,000 male and fe-
male athletes representing 
more than 200 clubs from 
all over the Kingdom. They 
competed in 45 individual 

and team sports, includ-
ing 5 games dedicated to 
Paralympic sports. The 

winners were entitled to 
receive sums of money 
amounting to 200 million 

riyals.
The Games competitions 

witnessed excitement, 
strength, and a large public 
presence from its inception 
until the last moment, and 
females had an active par-
ticipation in a number of 
team and individual games 
for the first time in the his-
tory of Saudi sports.

It also received wide me-
dia coverage through Sau-
di sports channels, other 
channels, visual and print 
media, and websites.
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The largest sporting 
event, the Saudi Games, 
was concluded on 7th 
of November, in its first 
edition, after more than 
12 days of exciting com-
petition between the 
participating teams, and 

amid unparalleled orga-
nizational success from 
the Ministry of Sports and 
the Saudi Olympic and 
Paralympic Committee.

After the end of all the 
listed games and compe-
titions, the Olympic Com-

mittee teams occupied the 
list of various medals and 
topped the general stand-
ings with 71 various med-
als (22 gold, 27 silver and 
27 bronze medals), while 
Al Hilal Club was alone in 
the top of the clubs with 

The Saudi Olympics concludes its competi-
tions after 12 days of excitement

“Among Us Heroes”...the 
dream comes true
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stuns Argentina Messi in 
the World Cup, while “Re-
uters” said that Saudi Ara-
bia’s defeat of Argentina is 
an amazing surprise, while 
“BBC” wrote that Saudi Ara-
bia resisted Messi and his 
companions and shocked 
Argentina, and “ESBN” said 

that Saudi Arabia defeated 
Messi and Argentina, in one 
of the biggest surprises 
in the history of the World 
Cup”.

The Washington Post 
published a report in which 
it said: “Argentina, led by Li-
onel Messi, lost 2-1 to Saudi 

Arabia in the opening match 
of the World Cup. Messi 
has a deal to promote Saudi 
Arabia, which wants to host 
the 2030 World Cup, as well 
as Argentina. It is a strange 
situation to be in”.

The Washington Post 
wrote a report titled: “Saudi 

Arabia’s World Cup victory 
over Argentina unites the 
divided Middle East in cele-
brations,” highlighting that 
“the 2-1 result was celebrat-
ed by Muslims and Arabs 
everywhere as a victory for 
them. Throughout the United 
States, Europe and South 
East Asia and the Middle 
East, people found pride and 
happiness in Saudi Arabia’s 
victory over a team that was 
known to be much stronger”.

British Daily Mail news-
paper published a report in 
which it said: “The shock of 
disbelief was the reaction of 
the Argentine fans after Lio-
nel Messi and his colleagues 
suffered one of the biggest 
turmoil in the history of the 
World Cup with a surprising 
defeat against the Saudi na-
tional team”.
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The Council of Ministers 
congratulated the King-
dom’s football team partici-
pating in the 2022 World 
Cup on its victory 
over Argentina, 
hoping that it 
would contin-
ue its road in 
the tourna-
ment with the 
same spirit 
and determi-
nation with 
which the 
countrymen 
were known, 
and thanked 
the leaders 
of brotherly 
and friendly 

countries for their congrat-
ulations and blessings on 

this 

victory.
His Highness, the Minister 

of Sports, Prince Abdulaziz 
bin Turki Al-Faisal, raised 
his sincere thanks and 

appreciation to the Cus-
todian of the Two Holy 

Mosques, His High-
ness the Crown 
Prince, and the 
esteemed Coun-
cil of Ministers, 
for their kind 
congratula-
tions on the 
occasion of 
the Saudi na-
tional team’s 
victory over 
Argenti-
na (2-1) 

in the 2022 World Cup in 
Qatar, and he said in his 
tweet: “I am pleased to 
raise my sincere thanks, 
appreciation and gratitude 
to the Custodian of the Two 
Holy Mosques, His High-
ness the Crown Prince, 
and the esteemed Council 
of Ministers, for their kind 
congratulations to the 
delegation of the national 
team after winning the first 
match at World Cup”.

International media had 
interacted with Saudi Ara-

bia’s historic victory over 
Argentina (2-1) in the open-
ing of Group C of the 2022 

World Cup.
Agence France-Presse 

reported: Saudi Arabia 

The Council of Ministers congratulates the victory over Ar-
gentina and Al-Faisal thanks:

The world applauds 
the Green Falcons
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Al Faisal told CNN:

We don’t have a bid to 
host 2030 World Cup

His royal highness prince 
Abdulaziz bin Turki Al-Fais-
al, Minister of Sports, told 
CNN that Saudi 
Arabia do 
not have an 
offer to orga-
nize the 2030 
World Cup.

His High-
ness made 
it clear that 
Saudi Arabia 
is focusing on 
hosting the 
Asian Cup for 
men 2027 and 
for women 
2025.

He added, “We also won 
the bid to host the Asian 
Games in 2030, and our full 

focus is on how to prepare 
the stadiums and the infra-
structure to host these two 

events.”
he contin-

ued: “I do not 
know anything 
about Cristia-
no Ronaldo’s 
future plans. 
Our league is 
strong, and we 
have 7 for-
eign players 
in each team, 
and we play 
at the highest 
levels.”
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Issue 726 - Rabi Al-Thani  1444, Nov 2022

Qatar is 
gifting the 
world an 
exceptional 
World Cup 

 The green
 falcons write
history 

Diriyah season.. 
competition and 
entertainment

Saudi Olympics 
formulates future 
champions 

Saudi 
Olym-
pics for-
mulates 
future 
champi-
ons 

Diriyah season.. 
competition and 
entertainment

Raise your head, 
you are Saudi


