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د. رجاء هللا السلمي

 ـ في  ذلك املونديال الباهي حققنا األهم ..

ـ نعم ..

األخضر  قدمه  الذي  الفاخر  املستوى  لكن  اإلقصائية  لألدوار  نتأهل  لم 
تحدث عن قدرتنا على الذهاب بعيدًا.. 

العالم  بطل  كسبنا  الذين  الوحيدين  كنا  بل   ، التانغو  أسكتنا صوت  ـ 
مستوى ونتيجة .

ـ أحيانًا )  األفضلية(  قد ال تمضي بك إلى حيث )تشتهي( ، لكنها حتما
ستكون )رصيدًا(  تراكميًا تدخره للقادم .

ـ من الدوحة عدنا بالفوائد السبعة كلها ..
حضور  أزهى  على  يوقع  الرؤية   عراب  امللهم  األمير  كان  املنصة  في  ـ 

ويقدم دروسًا في الوفاء لألشقاء ..

ـ وفي املدرجات كانت جماهيرنا تنثر كل ألوان الفرح .  

خرجنا باألهم
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2022 عام الحصاد

العالم 2022 في  لم  يكن ظهور املنتخب السعودي املبهر في كاس 
األداء  ، فمؤشرات  املجموعات  الخروج من مرحلة  قطر مستغربًا رغم 
أن  الى  بجالء  يشير  كان  درجاتها  اختالف  على  القدم  كرة  ملنتخبات 
متصاعدة  وتيرة  ووفق  بتناغم  تسير  السعودية  الكروية  املنظومة 
أديرت بكفاءة عالية لتؤدي في نهاية املطاف الى ظهور تلك املنتخبات 
بتلك املستويات وتحقيقها للعديد من البطوالت القارية واإلقليمية في 
بعد   ، الحصاد  عام  عليه  نطلق  أن  مايمكن  وهو   ، تحديدًا   2022 عام 
السعودي  االتحاد  تحتها  ومن  الرياضة  وزارة  قادتها  مقدرة  جهود 

لكرة القدم .
إال  الوقتية  أسبابه  وله  األول  الدور  املتوقع من  الخروج غير  ورغم 
العالم  في  مكان  كل  من  املنتخب جاءت  واحترافية  بأداء  االشادات  أن 
الذي  االهتمام  األرض هو سلسلة ممتدة من  أن مايحدث على  لتؤكد 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  في  ممثلة  العليا  القيادة  من  بدأ 
الوزراء صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ، 
ومايقدمه من دعم مادي ومعنوي للرياضة السعودية في املجمل ولكرة 
القدم على وجه خاص  ، ولعل حديثه ـ حفظه الله ـ لالعبني قبل انتقال 
املنتخب للدوحة دافعا  أساسيا في ماقدمه الالعبون على أرض امللعب 
في  الرياضة  لتضع  العالي  القدر  بهذا  تعطي  وفية  لقيادة  فالتحية   ،

بالدنا في موقعها العاملي الذي تستحقه.  
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يف ختام  المونديال األجمل وعقب النهائي األكثر إثارة يف التاريخ 

الحدث

العالم  كأس  بطولة  بلقب  األرجنتني  منتخب  توج 
2022 بعد فوزه املثير على فرنسا بركالت الترجيح 2-4، 
عقب انتهاء الوقت األصلى واألشواط اإلضافية بالتعادل 
بينهما  أقيمت  التي  املثيرة  املواجهة  في   ،3-3 اإليجابى 
على ستاد »لوسيل«، فى املباراة النهائية للنسخة رقم 22 
نوفمبر   20 من  ا  بدء قطر  استضافته  الذى  املونديال  من 

املاضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 مالعب مختلفة.
أرقام  فى  املتخصصة  العاملية  »أوبتا«  لشبكة  ووفقًا 
ميسي  ليونيل  فإن  العاملية،  القدم  كرة  وإحصائيات 
صاحب الرقم القياسي في معظم املباريات التي لعبت في 

كأس العالم )26(.

األملاني  األسطورة  متخطيا  مباراة،   26 ميسي  وبات 

الـ25  صاحب  ماتيوس،  لوثار 
الثالث  املركز  في  ويأتي  مباراة، 

األملاني ميروسالف كلوزه برصيد 24 
مباراة.

كما ذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
تاريخ  فى  العب  أول  أصبح  ميسي  أن 

جميع  خالل  التسجيل  فى  ينجح  املونديال 
النهائي، ربع  مراحل البطولة، »املجموعات، ثمن 

النهائي، نصف النهائي واملباراة النهائية«.

نجمة ثالثة لمنتخب التانغو 
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الحدثالحدث

اليوم  احتفاالت  في  تركي،  بن  عبدالعزيز  األمير  الرياضة   وزير  شارك 
الوطني القطري.

وجاء ذلك بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى جانب 
رؤوساء االتحادات الدولية واللجان األوملبية.

سموه والشيخ 
جوعان بن حمد، 
والشيخ سلمان آل 

خليفة والسيد جياني 
إنفانتينو والسيد 
الكسندر تشيفرين 
وعدد من القيادات 
الرياضية الدولية 

في البيت السعودي 
بالدوحة .   

سموهيرأس االجتماع   
األول ملجلس إدارة 

جمعية الحلم اآلسيوي 
بحضور رئيس 

االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الشيخ سلمان آل 

 خليفة    .  

سمو وزير 
الرياضة يتابع 
لقاء األرجنتني_

وكرواتيا  بتواجد 
رئيس االتحاد 
 FIFA الدولي
السيد جياني 

إنفانتينو 
والشيخ سعود بن 

عبدالرحمن     

سمو وزير 
الرياضة يلتقي  
عددًا من خبراء 
كرة القدم في 

البيت السعودي 
 بالدوحة

الفيصل يف 
الدوحة
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الحدث

ث
ثال

د 
بع

 ـ خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل 
..

 رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية.
ـ عاشق لسباقات السيارات 
 ـ ليس ذلك فحسب فسموه  ..

 أسس مع رفيق دربه األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل 

 فريق »الفيصل للسباقات« في 2007
. ـ الحكاية بدأت  .. ولم ولن تنتهي .

ـ فالعشق فنون وجنون وشغف ..
ـ تتبعه طموحات التقف عند خط األفق 

ـ قبل عقدين من الزمان بدأ يغزل 
خيوط هذه املحبة .. 

ـ وعبر بوابة سباقات »األوتوكروس«.
انطلق البطل السعودي اليلوي على 

شيء ..
ـ لذلك لم يكن غريبًا أن يطل من خلف 

املقود
في فورموال إي  على حلبة البحرين 

في 2003..
إطاللة الواثق .

ـ وألن طموحه يسابق الزمن .. فيسبقه 
..

 خاض تجربة التدرب في أكاديمية
»فورموال بي أم دبليو« عام 2006

إمعانا في التخصص . وبحثا عن 
خبرات

تصقل هذا العشق الفطري .
ـ ومع فريق الفيصل الحقا توالت 

املشاركات
ـ وطرق الفريق كل الدروب الوعرة 

وصواًل للمجد..
ـ خاضوا كأس العالم للراليات 

الصحراوية الـ »كروس كاونتري«.
ـ ونجحوا في الفوز بأقوى سباقات 

»جي تي« 
على مستوى الشرق األوسط.

ـ ووضعوا أسماءهم على الخارطة .

ـ وألن الرجل املناسب يجب أن يكون في 
املكان املناسب

كان اختياره في 2017 رئيسا لالتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية  

قرارًا منطقيا ً.
ـ وألن هذا االختيار صادف أهله ..
ـ فقد كرس وقته وجهده لتطوير 

رياضة السيارات 
في اململكة .

ـ ليتوج هذا الجهد الكبير بحصوله 
على شخصية العام

في قطاع السيارات  لعام 2020من أمانة 
الجائزة الوطنية لقطاع السيارات .

ـ ومنذ ذلك التاريخ وسموه يضيف في 
كل يوم لبنة جديدة 

في صرح هذه الرياضة الفخمة.
ـ واآلن تعيش اململكة زخمًا من 

الفعاليات العاملية 
في هذه الرياضة عبر بطوالت من 

العيار فوق الثقيل
أمثال الفورموال1 والفورموال إي ، 

ورالي داكار .. 
وغيرها.

ـ وال زالت جعبته تحمل الكثير .

العاشق المناسب .. يف المكان المناسب

نفسها  السعودية  الجماهير  قدمت  
الجماهير  كأفضل   2022 قطر  مونديال  في 
بشهادة   ، املجموعات  دور  في  الحاضرة 
املنتخبات  ومناصري   ، الضيافة  أصحاب 
املشاركة الذين أبدوا سعادتهم واستمتاعهم 
الكثافة  بتلك  السعودية  الجماهير  بتواجد 
وباالهازيج   ، األخضر  مباريات  خالل 

الرابطة  قادتها  التي  واملرتبة  الجميلة 
الذي  والحماس   ، املدرجات  في  املتواجدة 
حيث  السعودي  املنتخب  نجوم  به  ألهبت 
قدموا واحد من أفضل أداء املنتخبات في هذا 
في  األخضر  يحالف  لم  الحظ  أن  لوال  الدور 

املرور للدور الثاني .

مختلف  بني  حزن  مظاهر  وسرت 
السعودية  املشاركة  انتهاء  بعد  الجماهير 
الى  عائدين  املشجعني  هؤالء  معظم  ورحيل 
أجواء  في  كبيرًا  فراغًا  تركوا  حيث   اململكة 

املونديال أحس به الجميع .

جماهير األخضر  فاكهة المونديال
رحيلهم أثر على أجواء البطولة

أضواء العريفي 
مساعداً لوزير الرياضة

أصدر وزير الرياضة، األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قرارا بتكليف أضواء العريفي، مساعدًا 
للوزير لشؤون الرياضة.

حسابها  عبر  الرياضة،  لشؤون  للوزير  مساعدًا  تعيينها  قرار  على  العريفي،  أضواء  وعلقت 
الرسمي في »تويتر«، قائلة:«أتقدم بالشكر واالمتنان إلى وزير الرياضة على الثقة الغالية، وأسأل 

الله السداد وأن يسخرنا جميعًا لخدمة وطننا الغالي«.
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موسم الدرعية

اكتسبت كأس الدرعية للتنس في دورتها 
ضمن  الرياضة  وزارة  تنظمها  التي  الثانية، 
فعاليات موسم الدرعية 2022، أهميتها كونها 
الصعيدين  على  التنس  بطوالت  أبرز  أحد 
املالية  جوائزها  لقيمة  والدولي؛  املحلي 
دوالر،إلى  ماليني   3 إلى  تصل  والتي  الكبيرة 

جانب مشاركة 12 العًبا من املصنفني عامليًا.

مثالية  فرصة  الدرعية«  »كأس  عد 
ُ
وت

لالعبني املصنفني لالستعداد للموسم الجديد 
لالعبني،  بالنسبة  القوي  الرياضي  والتنافس 
تنظيم  في  السعودية  قدرة  تأكيد  إلى  إضافة 
الكبرى،  الرياضية  والفعاليات  البطوالت 

واستضافة نجوم رياضة التنس العاملية.

هذه  خالل  من  الرياضة  وزارة  وتسعى 
الدرعية  في  فعالياتها  عرض 

ُ
ت التي  البطولة 

الطريف  حي  تحتضن  التي  التاريخية 

حول  التراثية  املواقع  أشهر  أحد  التاريخي 
للتراث  اليونسكو  العالم واملسجل على الئحة 
التاريخية  الدرعية  مكانة  تعزيز  إلى  العاملي، 

كوجهة رياضية عاملية.

املجتمع  توعية  إلى  الوزارة  تسعى  كما 
رياضة  بثقافة  الفئات  بمختلف  السعودي 
حيث  ممارسيها،  قاعدة  وتوسيع  التنس، 
ُيتوقع أن تتأمل من الكرة الصفراء نموًا كبيرًا 
في األعوام املقبلة، خصوصًا أنها تندرج ضمن 
دعم  إستراتيجية  في  املختارة  الرياضات 

األندية التي أطلقتها الوزارة منذ فترة.

على  للتنس  الدرعية  كأس  قيمة  وتزداد 
املالية  الدولي في ظل قيمة جوائزها  الصعيد 
الكبيرة، حيث تبلغ قيمة ربع النهائي 125 ألف 
في  دوالر،  ألف   250 النهائي  ونصف  دوالر، 
ومليون  للنهائي،  دوالر  مليون  نصف  مقابل 

دوالر للفائز باللقب.

الالعبني  من   12 البطولة  في  ويشارك 
ومنهم  الصفراء،  الكرة  في  عامليًا  املصنفني 
ثمانية العبون مصنفون في قائمة التصنيف 
العاملي كأفضل 20 العبًا لرياضة التنس، وهم؛ 
الرابع  املصنف  تسيتسيباس  ستيفانوس 
كأس  لقب  حامل  ميدفيديف  ودانييل  عامليًا، 
وأندري  السابع،  واملصنف   2019 الدرعية 
روبلبيف الثامن، وكذلك تايلور فريتز التاسع 
عامليًا، وهوبرت هوركاتش العاشر، وألكسندر 
كاميرون  جانب  إلى   ،12 املصنف  زفيريف 
نوري 14 عامليًا، وماتيو بيريتيني املصنف 16 

عامليًا.

يشار إلى أن بطولة كأس الدرعية للتنس 
2019 التي فاز بلقبها الالعب الروسي دانييل 
في  كبيرًا  رياضيًا  نجاحًا  حققت  ميدفيديف 

 3 ماليين دوالر و12 العباً عالمياً
كأس الدرعية للتنس..
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موسم الدرعية

فريتز  بطاًل لكأس الدرعية للتنس
األمريكي  الالعب  استطاع 
كأس  لقب  انتزاع  فريتز  تايلور 
الالعب  للتنس 2022 من  الدرعية 
الروسي دانييل ميدفيديف حامل 
وذلك  السابقة،  البطولة  لقب 
نظمتها  التي  البطولة  ختام  في 
فعاليات  ضمن  الرياضة  وزارة 
الثانية،  بنسخته  الدرعية  موسم 
وسط حضور جماهيري كبير من 
وممارسيها  التنس  كرة  محبي 
وعشاق الرياضة في قرية الدرعية 

الرياضية.

التنفيذي  املدير  وتّوجت 
نجالء  األميرة  الدرعية  ملوسم 
بنت عبدالرحمن، فريتز املصنف 
البطولة،  بلقب  عامليًا  التاسع 
الختامية  املباراة  في  تغلبه  إثر 
السابع  املصنف  ميدفيديف  على 
حيث   ،6-7  6-7 بنتيجة  عامليًا، 
مبلغ  على  باللقب  الفائز  حصل 
املركز  حصل  فيما  دوالر،  مليون 
مليون  نصف  مبلغ  على  الثاني 

دوالر.

جودي موراي تحاضر يف التنس
على هامش كأس الدرعية

نظمت وزارة الرياضة زيارة ملدربة التنس 
األسكتلندية العاملية املخضرمة جودي موراي، 
وجيمي  آندي  الشهيرين  التنس  نجما  والدة 
والجامعات  املدارس  من  عدد  إلى  موراي، 
تدريبي  برنامج  لتقديم  الرياض؛  مدينة  في 
الفتيات  وتشجيع  اللعبة،  عن  وتعريفي 
وذلك  التنس،  رياضة  ممارسة  على  والنساء 

على هامش فعاليات كأس الدرعية للتنس.

كأس  هامش  على  مشاركتها  وحول 
موراي:  جودي  قالت  للتنس  الدرعية 
على  القادم  الجيل  تشجيع  أن  »أعتقد 
عن  أهمية  اليقل  املضرب  كرة  ممارسة 
الذين سيشاركون  التنس  مشاهدة نجوم 

أمام  الفرصة  فإتاحة  ذاتها؛  البطوالت  في 
في  التنس  ملمارسة  الناس  من  أكبر  عدد 

مسيرتي  طوال  لي  بالنسبة  األهمية  غاية 
الرياضية، والتعلق باللعبة كما حدث 

جيمي  أوالدي  وكذلك  معي 
وآندي«.

موراي  وأضافت 
تحرص  أنها 

بشكل 

على  والنساء  الفتيات  تدريب  على  خاص 
اللياقة  أو  املتعة  أجل  من  سواء  التنس،  لعب 

الحقًا،  الرياضة  ممارسة  أو  البدنية 
مشاركة  إلى  تتطلع  أنها  إلى  مشيرة 
للمجتمع  التنس  في  املهنية  خبراتها 
السعودي، وتشجيع املزيد من الفتيات 

والسيدات على ممارسة الرياضة.

رئيسة  أشارت  جهتها،  من 
األستاذة  للتنس  السعودي  االتحاد 
االتحاد يسعى  أن  إلى  أريج مطبقاني 
معتبرة  النسائي،  التنس  لتطوير 
للترويج  مميزة  فرصة  الدرعية  كأس 
من  العديد  وإقامة  باململكة،  للرياضة 
في  السعوديات  للفتيات  األنشطة 
تتضمن  والتي  والجامعات،  املدارس 
جودي  الشهيرة  التنس  مدربة  زيارة 
واسعة  خبرة  من  تملكه  بما  موراي، 
في مجال تشجيع النساء على ممارسة 

اللعبة حول العالم.
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موسم الدرعية

إلى  الثانية  بنسخته  الدرعية  موسم  ويسعى 
ما  ظل  في  العاملية؛  الرياضية  األحداث  استضافة 
مستوى  على  سواء  قدرات  من  اململكة  به  تتمتع 
إلى  إضافة  للمالعب،  التحتية  البنية  أم  التنظيم 
تمكني  في  جهود  من  الرياضة  وزارة  به  تقوم  ما 
بالخبرات  االحتكاك  من  السعوديني  الالعبني 

العاملية في األلعاب كافة. 

اإلنجليزي  يونايتد  نيوكاسل  فريق  توج 
فريق  على  فوزه  بعد  الدرعية،  موسم  كأس  بلقب 
املواجهة  في  نظيفة،  بخماسية  السعودي  الهالل 
فهد  بن  فيصل  األمير  ملعب  على  أقيمت  التي 
بامللز، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022م، وذلك 
من  كبيرًا  جماهيريًا  حضورًا  شهدت  مباراٍة  في 
محافظ  معالي  املباراة  حضر  الفريقني.  مشجعي 
ياسر  األستاذ  العامة  االستثمارات  صندوق 

األستاذ  الرياضة  وزير  مساعد  ومعالي  الرميان، 
عبداإلله الدالك.

اململوك  يونايتد  نيوكاسل  نادي  وقام  
معالم  بزيارة  العامة  االستثمارات  لصندوق 
العاصمة الرياض، وأقام  الفريق معسكرًا تدريبيًا 
ظل  في  اإلنجليزي،  الدوري  توقف  مع  بالتزامن   ،
وذلك   ،2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  إقامة 

الدوري  منافسات  الستئناف  استعدادته  ضمن 
اإلنجليزي.

اململكة  إلى  يونايتد  نيوكاسل  زيارة  وتعدُّ 
هي الزيارة الثانية، حيث أقام الفريق معسكرًا ملدة 
أسبوع في محافظة جدة في يناير املاضي، واجه 
مقابل  بهدفني  وكسبه  وديًا  االتحاد  فريق  خالله 

هدف.

نيوكاسل يتوج بكأس 
موسم الدرعية

 بعد فوزه على الهالل

نيوكاسل يتوج بكأس 
موسم الدرعية

 بعد فوزه على الهالل
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الحدث

م االتحاد السعودي لكرة القدم ملفه 
َّ
سل

آسيا  كأس  نهائيات  الستضافة  النهائي 
لكرة القدم للسيدات 2026، وذلك إلى االتحاد 

القاري للعبة.

االتحاد  رئيس  املسحل،  ياسر  وأكد 
تسعى  السعودية  أن  القدم،  لكرة  السعودي 
الكبير  القاري  الحدث  هذا  الستضافة 
 ملا تشهده من قفزات تنموية شاملة، 

ً
مواكبة

تفتح هذه  الرياضة، حيث  عالم  في  السيما 
االستضافة آفاقًا جديدة لكرة القدم النسائية 
تقدمًا  حققت  التي  واملنطقة،  السعودية  في 
كبيرًا رغم حداثة عهدها، مبينًا أن السعودية 
تحظى ببنية تحتية رياضية قوية تؤهلها 

حيث  للسيدات،  آسيا  كآس  الستضافة 
القارة اآلسيوية  أبناء  ب بالضيوف من  ترحِّ

وكل أنحاء العالم.

وقت  منذ  استعددنا  املسحل:  وأضاف 
مستويات  أعلى  وفق  البطولة  لهذه  مبكر 
ومليء  شامل  السعودي  وامللف  التنظيم، 
التي ستثري بطولة كأس آسيا  بالتفاصيل 
من  وواثقون   ،2026 للسيدات  القدم  لكرة 

ارتفاق فرص الفوز باالستضافة.

السعودي  االتحاد  ملف  ويتضمن 
وشروطها  البطولة  متطلبات  القدم  لكرة 
الفعاليات  إلى  باإلضافة  ومعاييرها، 
واألحداث الرياضية اإلقليمية والعاملية التي 

استضافتها اململكة على مدى األعوام القليلة 
ضمن  عاملية،  بإشادات  وحظيت  املاضية 
يسعى  القدم  لكرة  السعودي  لالتحاد  خطة 
األحداث  كبرى  استضافة  إلى  خاللها  من 

الرياضية القارية والعاملية.

الستضافة  السعودية  وتتنافس 
األردن  ستقدمها  ملفات  مع  البطولة، 
 2006 مضيفة  وأستراليا   2018 مستضيفة 
وأوزبكستان التي لم يسبق لها االستضافة، 
ومن املزمع أن يتخذ االتحاد اآلسيوي لكرة 
املستضيف  الدولة  عن  واإلعالن  قراره  القدم 

للبطولة في العام املقبل 2023.

المسحل :   ملفنا شامل 
ومليء بالتفاصيل

االتحاد السعودي يقدم ملفه النهائي الستضافة كأس آسيا للسيدات 2026
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وزارة الرياضة 2022

سمو وزير الرياضة يشهد انطالق سباق 
فورموال إي الدرعية 2022

ريال مدريد
 للسوبر 

ً
بطال

اإلسباني

سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
يرعى حفل سباق كأس السعودية .. والجواد 

ً
»إمبلم رود« بطال
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املنتخب 
السعودي

يتأهل إلى 
نهائيات كأس 

العالم 2022
متصدرًا 
مجموعته

سمو أمير منطقة مكة املكرمة يسلم سمو 
وزير الرياضة جائزة مكة للتميز اإلداري

وزارة الرياضة 2022
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تتويج الهالل بكأس االتحاد السعودي
 للكرة الطائرة

معهد إعداد
القادة ينفذ 

10 برامج
تدريبية

لنحو 4641
مستفيدا

سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان يتوج 
فريق الفيحاء بكأس خادم الحرمني الشريفني 

وزارة الرياضة 2022
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معالي نائب 
وزير الرياضة 
يتوج منتخب 
املغرب بكأس 

العرب لكرة قدم 
الصاالت 

املنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة
يحقق بطولة كأس آسيا

وزارة الرياضة 2022
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املنتخب السعودي لكرة اليد شباب يتأهل 
آلى كأس العالم 2023 

الرباع 
السعودي على 
العثمان يحرز 
ذهبية البطولة 

اآلسيوية 
للشباب 

انطالق النسخة الرابعة من مهرجان ولي العهد 
للهجن في الطائف

وزارة الرياضة 2022
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سمو ولي العهد يشهد نهائي بطولة العالم للوزن 
الثقيل )نزال البحر األحمر(

املنتخب 
السعودي 
للشباب 

يحقق كأس 
العرب في 
مدينة أبها

وزارة الرياضة 2022
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سمو ولي العهد يطلق االستراتيجية 
الوطنية لأللعاب والرياضات االلكترونية

االعالن عن فوز 
ملعب تروجينا 

باستضافة 
دروة األلعاب 

اآلسيوية 
الشتوية 2029

املنتخب 
السعودي يغادر 

مونديال قطر بعد 
أداء رائع حيث 

كسب األرجنتني 
وخسر من  

بولندا واملكسيك

سمو ولي العهد يستقبل العبي املنتخب السعودي 
وأعضاء الجهازين الفني واإلداري

وزارة الرياضة 2022
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السيارات

خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  أكد 
مجلس  رئيس  الفيصل،  العبدالله  سلطان  بن 
والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة 
املحركات  رياضة  شركة  رئيس  النارية، 
اململكة لسلسلة كأس  أن استضافة  السعودية 
العالم للسيارات السياحية، تشكل إضافة قوية 

ملحفظتها املتنامية في استضافة أكبر األحداث 
و  السيارات  ورياضة  عامة  بصورة  الرياضة 

املحركات خاصة.

العالم  كأس  ختام  في  سموه  وقال 
للسيارات السياحية »دبليو تي سي آر« والتي 
نظمها االتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع 

شركة رياضة املحركات السعودية، واحتضنت 
الفترة  منافساتها حلبة كورنيش جدة، خالل 
بفصل  إنه   « املاضي  نوفمبر   27 إلى   25 من 
الله ثم الدعم الكبير واملستمر من قبل قيادتنا 
اململكة في مقدمة  الله-. جعل  -أيدها  الرشيدة 
الدول املهمة في استضافة األحداث والفعاليات 

تحتية  بنية  من  تملكه  ملا  املجاالت  في شتى  العاملية 
من  تمكنها  بشرية  ومقدرات  ومقومات  متكاملة 
الرياضية خاصة  األحداث  أهم  استقطاب  في  النجاح 
داكار  ورالي   ،1 كالفورموال  املحركات  رياضة  في 
والفورموال إي وإكستريم إي، بكل حرفية واتقان، ما 

جعلها منصة دولية لرياضة السيارات واملحركات.

العالم  اليوم إضافة كأس  وأضاف سموه »نشهد 
في  املتنامية  اململكة  ملحفظة  السياحية  للسيارات 
استضافة أكبر األحداث العاملية في رياضة املحركات 
امللكي  السمو  صاحب  من  وتوجيه  بمتابعة  وذلك 
بكل  الذي يعمل  الفيصل،  تركي  بن  األمير عبدالعزيز 
وما  عامة  بصفة  الرياضي  القطاع  ودعم  لنقل  اقتدار 
في  املشرفة  السعودي  املنتخب  مشاركة  من  نشهده 
مونديال كأس العالم 2022 م بدولة قطر الشقيقة ألكبر 
يحظى  التي  النوعية  والنقلة  التطور  هذا  على  دليل 

بها قطاع الرياضة والشباب في اململكة.

وفيما يتعلق برياضة املحركات والسيارات كشف 
صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلطان العبدالله 
والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  إن  الفيصل 
النارية يعمل على تطوير رياضة املحركات والسيارات 
وتنميتها ونشرها خاصة بني فئة الشباب في املجتمع، 
سيعلن  استراتيجية  خطط  هناك  أن  سموه  مبيننًا 
وأكاديميات  منشأت  بناء  تتضمن  الله  بإذن  عنها 
تعمل على استقطاب جيل جديد من الشباب السعودي 
يبدأ من عمر 5 سنوات لتهيئتهم وتدريبهم من الصغر 

ليكونوا ابطااًل يمثلون الوطن في املحافل العاملية .

مادحا ً كأس العالم للسيارات السياحية ..

 خالد بن سلطان 
الفيصل : السلسلة 

إضافة قوية 
لمحفظتنا 

المتنامية
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السيارات

رالي داكار 2023.. 

»8500 كلم« بين البحر 
األحمر والخليج 

افتراضي، عن  داكار، عبر مؤتمر صحفي  لرالي  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
بمشاركة  وذلك   ،2023 السعودية  داكار  رالي  من  الرابعة  النسخة  تفاصيل 
االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  الفيصل  العبدالله  سلطان  بن  خالد  األمير 
السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة املحركات السعودية، 
كاستيرا  وديفيد  سبورت،  أماوري  ملنظمة  التنفيذي  الرئيس  لومينير  ويان 

مدير رالي داكار.

الرالي،  من  الجديدة  النسخة  مسار  عن  الكشف  املؤتمر  خالل  وجرى 
الذي سيجري للعام الرابع تواليًا على أرض السعودية، وانطلق فعليا في 31 
مختلف  في  مركبة   453 بمشاركة  الحالي   يناير   15 إلى  املاضي  ديسمبر 

فئات السباق منها 89 مركبة في سباق »داكار كالسيك« وبمسافة تتخطى 
8500 كلم، في نسخة تعّد األطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ 

عام 2014، وبمشاركة سائقني من أكثر من 68 دولة مختلفة.

ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية، و14 مرحلة عادية، 
 برحلٍة تمهيدية من مخيم البحر في املناطق 

َ
حيث يستهل السائقون املسيرة

مرورًا  الشرقي،  الجنوب  أقصى  إلى  التوجه  قبل  الغربية  الشمالية  الجبلية 
بالعال، حائل، الدوادمي، وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، والدمام.

خدمات لوجسيتية ضخمة  
تحت خدمة الحدث 

السعودية  داكار  لرالي  املنظمة  اللجنة  أعلنت   
اللوجسيتية،  استعدادتها  تفاصيل  عن   ،2023
التحديات في عالم رياضة املحركات والرالي  ألكبر 
األعرق على وجه األرض، والذي تستضيفه اململكة 
بالكامل للمرة الرابعة على التوالي والذي انطلق في 

31 ديسمبر املاضي وحتى 15 يناير الحالي.

عن  السعودية  داكار  رالي  منظمو  وكشف 
توفير أطقمًا بشرية موزعة كل حسب اختصاصه، 
خدمات  توفير  على  األطقم  تلك  عمل  ويقوم 
لوجستية ملساندة الرالي، كالخدمات الطبية القادرة 
على االستجابة السريعة بفضل مجموعة متكاملة 
وخدمات  التنقل  ووسائل  والوسائل،  األجهزة  من 

اإلقامة والتغذية.

على  أفضل خدمة  تقديم  إلى  اململكة  وتسعى 
مختلف األصعدة لضمان تحقيق النجاح التنظيمي 
بمكانة  تليق  مشرفة  بصورة  وخروجه  للحدث 
اململكة، ال سيما وأن تنظيم مثل هذا الحدث العاملي 
املستويات،  مختلف  على  جبارة  جهودًا  ب 

ّ
تتطل

وبخاصة النواحي اللوجستية مع مشاركة أكثر من 
450 مركبة في مختلف فئات السباق الذي تتخطى 
مسافته 8500 كلم، في نسخة تعّد األطول للمراحل 
 ،2014 عام  منذ  للتوقيت  الخاضعة  الخاصة 

وبمشاركة سائقني من أكثر من 68 دولة مختلفة.

تعددة للطواقم التنظيمية وتلك 
ُ
وإلتمام املهام امل

العتاد،  من  هائل  كم  تسخير  تم  بالرالي،  املشاركة 
واآلليات اللوجستية، واإلعالمية، وخدمات اإلسعاف، 

منها  هيليكوبتر،  طائرة   15 املنظمون  وخصص 
إلدارة  والباقي  التلفزيوني،  للنقل  مخصصني   4

السباق والضيافة واإلسعاف وللطواقم الطبية.

تخصيص  تم  الجوي،  النقل  على  وعالوة 
للتنقل عبر  قافلة كبيرة من الحافالت والشاحنات 
للمبيت،  32 شاحنة  منها  للمبيت،  وأخرى  املراحل 
والخدمات  العمليات  إلدارة  شاحنة   25 جانب  إلى 
الطبية، إضافة إلى أكثر من 89 سيارة ُرباعية الدفع 
سيارة  و38  الطبية  للخدمات  مخصصة   11 منها 
وضعها  تم  الوعرة،  للمسارات  خصيصًا  مجّهزة 
سيارة  و40  وإدارته،  الرالي  منظمي  تصّرف  تحت 

للتنقل بني املراحل.
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أكبر  داكار  رالي  من   45 النسخة  عادت 
والرالي  املحركات  رياضة  عالم  في  التحديات 
العربية  اململكة  إلى  األرض،  وجه  على  األعرق 
خالل  التوالي  على  الرابعة  للمرة  السعودية 
الفترة من 31 ديسمبر املاضي وحتى 15 يناير 
بطولة  ملوسم  االفتتاحية  الجولة  في  الحالي، 
العالم للراليات الصحراوية من االتحاد الدولي 

للسيارات.

األمير خالد  امللكي  السمو  وأعرب صاحب 
مجلس  رئيس  الفيصل،  العبدالله  سلطان  بن 
والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة 
السعودية،  املحركات  رياضة  وشركة  النارية 
اململكة  إلى  داكار  رالي  بعودة  سعادته  عن 
العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي، 
الدعم  يجّسد  الحدث  هذا  أن  سموه  مشددًا 
السخي لخادم الحرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، للنهوض 

بالقطاع الرياضي، وحرص سيدي صاحب 
سلمان  بن  محمد  األمير  امللكي  السمو 

توفير  على  الله،  حفظه  العهد،  ولي 
شأنها  من  التي  اإلمكانات  كافة 

أن ترسخ مكانة اململكة الريادية 
الرياضية  الساحة  على 
ملستهدفات  وفقًا  العاملية، 
رؤية اململكة 2030، واملتابعة 
الحثيثة  والتوجيهات 
امللكي  السمو  لصاحب 
تركي  بن  عبدالعزيز  األمير 
الرياضة،  وزير  الفيصل، 
مسار  أن  إلى  سموه  مشيرًا 
شأنه  من  الجديد  الرالي 
اإلثارة  من  مزيدًا  يضفي  أن 

أجمل  وسيعكس  للسائقني، 
التي  الخالبة  الطبيعية  املناظر 

جمهور  أمام  اململكة  بها  تتميز 
رالي داكار من جميع أنحاء العالم.

مجددًا  للترحيب  »نتطلع  سموه:  وقال 
في  تحديًا  األكثر  الرالي  في  باملشاركني 
التنافسية  األجواء  بهذه  لالستمتاع  العالم، 
على  للبناء  اململكة،  أرض  على  االستثنائية 
الثالثة  األعوام  في  حققناه  الذي  النجاح 
أكبر  استضافة  على  قدرتنا  وتأكيد  املاضية، 
السباقات العاملية، لننقل من خاللها للعالم، ما 
تتميز بها بالدنا من طبيعة رائعة وتضاريس 
متنوعة ومختلفة، تحكي جمال اململكة العربية 

السعودية«.

مسار جديد

وكشفت »منظمة أماروي سبورت« عن املسار 
الجديد كليًا هذا العام، الذي سيأخذ املشاركني 
من شواطيء البحر األحمر مرورًا برمال صحراء 
ململكة  ا

وصواًل إلى الدمام على ساحل الخليج العربي، 
واحدة  ومرحلة  مرحلة   14 تستغرق  رحلة  في 
السعودية  داكار  رالي  مسار  ويعتبر  تمهيدية، 
الخاضعة  الخاصة  للمراحل  األطول  هو   2023
ويتراوح  باململكة،  الرالي  تاريخ  في  للتوقيت 

طول املراحل الخاصة بني 350 – 500 كم.

 2023 السعودية  داكار  رالي  ويتميز 
وستكون   ،70% بنسبة  جديدة  بمسارات 
االنطالقة من معسكر على شواطئ البحر األحمر 
في ينبع، قبل أن تتجه شرقا نحو العال وحائل 
دائريني.  مرحلتني  السائقون  سيخوض  حيث 
ليبدأ الرالي بعد ذلك رحلته جنوبًا ويتوقف في 
الدوادمي قبل يوم الراحة في الرياض. وبعدها 
ستستمر الرحلة شرقًا نحو حرض قبل التوجه 
إلى أقصى الجنوب الشرقي في رحلة تستغرق 
في  الرملية  الكثبان  من  محيط  عبر  أيام  ثالثة 

صحراء الربع الخالي.

مساحة  الخالي  الربع  منطقة  وتغطي 
في  الصعبة  الرملية  الكثبان  من  شاسعة 
املنطقة  وهي  فرنسا،  بحجم  صحراء 
املاراثون،  مرحلة  ستستضيف  التي 
من  املتسابقني  منع  سيتم  حيث 
من  الخارجية  املساعدة  تلقي 

فرقهم.

مرحلة  انتهاء  وبعد 
املاراثون، سيسافر املتسابقون 
شمااًل على طول ساحل الخليج 
العربي، مرورًا بشيبة والهفوف 
املرحلة  إلى  الوصول  قبل 
ليقطع  الدمام،  في  النهائية 
كيلومتر   5000 نحو  السائقون 
الخاضعة  الخاصة  املراحل  من 
للتوقيت، في أطول مسافة للمراحل 
الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 

.2014

داكار كالسيك

فئة  عودة  العام  هذا  نسخة  وستشهد 
يشارك  والتي  الثالثة،  للمرة  كالسيك  داكار 
بها املركبات التاريخية واألقدم )ما قبل القرن 
العام  هذا  وسيشهد  والعشرين(،  الحادي 
سرعات  لتحديد  تمامًا  جديدة  فئة  إضافة 

مع  تتكيف  منخفضة  متوسطة 
السيارات األقل قوة لتقديم منافسة 

أكثر عداًل.

هذا  سيشهد  كما 
جديدين  تحديني  العام 

مساعد  »تحدي  هما 
للمركبات  السائق« 

بدون  تشارك  التي 
أدوات  على  االعتماد 
»تحدي  و  ؛  حديثة 
الكالسيك  نادي 
 » ني يقو أل ا
التي  للسيارات 
في   

ً
أصال شاركت 

القرن  في  داكار 
العشرين.

ت  ا تغيير
ئح  ا للو ا

الرياضية

تم  كما 
عن  اإلعالن 
من  عدد 

ت  لتغييرا ا

حيز  ستدخل  التي  الرياضية  اللوائح  في 
دليل  تقديم  ذلك  في  بما  العام  هذا  التنفيذ 
املشاركني  لجميع  املتاح  اإللكتروني  الطريق 
األقسام  بعض  وتقسيم  جديد،  مرآة  وطريق 
كتيبات  تعيني  ويتم  ب(.  و  )أ  مسارين  إلى 
الطرق للمسارين أ و ب، بشكل عشوائي بحيث 
يمكن أن يتعرض املتنافسون الذين يتبعون 
أسالفهم لخطر فقدان نقاط الطريق 
وبالتالي  بهم،  الخاصة 
عقوبات  يتحملون 

شديدة.

علن  أ و
املنظمون 
أيضًا 

يفتتحون  الذين  ألولئك  زمنية  مكافأة  عن 
أن  من  الرغم  على  الدراجات.  فئة  في  املرحلة 
فإن  بعد،  عنها  اإلعالن  يتم  لم  املكافأة  قيمة 
عن  الدراجني  ردع  هي  القاعدة  تغيير  فكرة 
بمرحلة  للفوز  املركز  عن  طواعية  التخلي 

بسبب عقبات افتتاح املرحلة التالية.

هو  داكار  رالي  أن  بالذكر  والجدير 
املحركات  رياضة  في  السباقات  أعرق  أحد 
اإلثارة  ومستوى  وأحداثه  إلى حجمه  بالنظر 
تنظيمه  ويتولى  يضمنه،  الذي  والحماس 
»منظمة أماوري سبورت« بالتعاون مع شركة 
تعمل  والتي  السعودية،  املحركات  رياضة 
للسيارات  السعودي  االتحاد  مظلة  تحت 
السلطات  مع  بالتنسيق  النارية،  والدراجات 
خالل  السائقون  وسيقطع  األخرى،  املحلية 
في  كم   5000 إلى  تصل  مسافة  الـ45  نسخته 
جميع أنحاء اململكة، ويتألف مسار الرالي هذا 
و14  واحدة  تمهيدية  مرحلة  من  العام 
واحد  يوم  يتخللها  عادية،  مرحلة 
وسيخوض  الرياض،  في  للراحة 
مراحل   3 خاللها  املتسابقون 

دائرية وواحدة ماراثونية.

عودة رابعة لرالي داكار
خالد بن سلطان الفيصل :

مسار الرالي الجديد سيضفي 
مزيداً من اإلثارة للسائقين
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الثاني  للعام  الراجحي  يزيد  توج 
على التوالي ببطولة كأس العالم للراليات 
وبدوره   ،»T1« فئة  باها  الصحراوية 
حسابه  عبر  الفوز  بهذا  سعادته  عن  عبر 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
الحرمني  لخادم  اللقب  مهديا  تويتر، 
موجها  وتابع  العهد،  وولي  الشريفني 
االتحاد  ورئيس  الرياضة  لوزير  الشكر 

»هذا  وقال  للسيارات،  السعودي 

اإلنجاز جاء خالل الجولة الختامية 
للسيارات  الدولي  االتحاد  كأس  من 

للراليات الصحراوية القصيرة«.

من جانبه هنأ خالد بن سلطان 
مجلس  رئيس  الفيصل،  العبدالله 
للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة 
الراجحي  يزيد  النارية،  والدراجات 

وغرد  الفوز،  هذا  على 

للراليات  العالم  لبطل  »أبارك  قائال  تويتر  عبر 
التوالي  على  الثانية  للمرة  فوزه  بمناسبة 
العالم للراليات الصحراوية، ألف  ببطولة كأس 

مبروك يا بطل نفخر بك وبإنجازاتك«.

بهذا  فرحتها  الرياضة  وزارة  أبدت  كما 
حسابها  عبر  الراجحي  ليزيد  مباركة  الفوز 
الرسمي على موقع التواصل االجتماعي تويتر.

أول سعودي يتوج ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية

يزيد بطاًل 
»T1 لـ »باها فئة

يزيد يشكر

أهدي لقب كأس العالم الذي حققته 

خادم  ملقام  الصحراوي  دبي  باها  في 

حفظهما  عهده  ولي  وسمو  الحرمني 

الله، كما أشكر وزير الرياضة، ورئيس 

على  للسيارات  السعودي  االتحاد 
املتابعة. 
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كشف منظمو »إكستريم إي« عن روزنامة 
سباقات  لسلسلة   2023 لعام  الثالث  املوسم 

سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

الضوء  تسليط  السلسلة  هذه  وتستهدف 
على تأثير التغّير املناخي والتدخالت البشرية 
في املواقع النائية املتميزة بطبيعتها الخالبة، 
والتشجيع على استخدام املركبات الكهربائية 

لدعم جهود الحفاظ على البيئة.

تنطلق  التوالي،  على  الثالث  وللعام 
العربية  اململكة  من  للسلسلة  العاملية  الجولة 
»نيوم«  مدينة  ستستضيف  حيث  السعودية، 
الجولة االفتتاحية يومي 11 و12 مارس 2023، 

للعام الثاني على التوالي.

الرامية  نيوم  رؤية  مع  ذلك  ويتماشى 
قوة  وتسخير  مستدام  بيئي  نظام  بناء  إلى 
لدفع  األخرى،  القطاعات  إلى  إضافة  الرياضة 

عجلة االستدامة والتنوع.

وتهدف نيوم لتكون مركزا عامليا لرياضات 
العاملية  الرياضية  األحداث  وجذب  املغامرة 
واالبتكار،  التقنية  على  تحديدا  تعتمد  التي 
البيئية  االستدامة  في  نهجها  يعزز  بما 

ويحافظ على املزايا الجغرافية للمنطقة.

اململكة  جهود  اإلعالن  هذا  ويواكب 
االستثمار  مجال  في  العاملية  الريادة  لتحقيق 
لحماية  وتسخيرها  املستدامة  التقنيات  في 

رؤية  مع  تماشيا  الفريدة،  الطبيعية  مواردها 
اململكة 2030 وأهدافها في تقليل االعتماد على 

النفط.

الثاني  املوسم  من  األولى  الجولة  وكانت 
عندما  والحماس  باإلثارة  حافلة  »نيوم«  في 
فريق  قيادة  من  كريستوفرسون  يوهان  تمّكن 
في  دراماتيكي  لفوز  ريسينغ  إكس  روزبيرغ 
فريق  سائقة  حساب  على  األخيرة  املراحل 

أكيونا ساينز إكس إي، اليا سانز.

العام، ستحط  لهذا  العاملية  وفي جولتها 
استكلندا  في  األولى  للمرة  رحالها  السلسلة 

يومي 13 و14 مايو

سردينيا  جزيرة  إلى  ستنتقل  ثم 
لتبحر   ، يوليو  و9   8 يومي  بإيطاليا 
بعدها نحو البرازيل أو الواليات املتحدة 
 ، سبتمبر  و17   16 يومي  األمريكية 
تشيلي  في  بعدها  املوسم  وستنهي 

خالل موعد سيحدد الحقا.

وتعد سلسلة »إكستريم إي« الشكل 
املبتكر لسباقات سيارات الدفع الرباعي 
حول  قاسية  بيئات  في  الكهربائية، 
تأثرت  أو  تضررت  التي  خاصة  العالم، 

باملناخ والتغيرات البيئية.

 5 من  العاملية  السلسلة  وتتألف 
استخدام  نحو  للتوجه  تروج  سباقات 
املساعي  ودعم  الكهربائية  املركبات 
الرامية إلى تقليل االنبعاثات الكربونية 

وخلق مستقبل أفضل لكوكب األرض.

على  ممكن  تأثير  أقل  ولضمان 
جماهيري  حضور  يتاح  لن  البيئة، 
ملشاهدة سباقات »إكستريم إي«، وبدال 

من ذلك يمكن للجمهور متابعة الحدث 
املباشر،  التلفزيوني  البث  خالل  من 

وعبر وسائل التواصل االجتماعي.

السلسلة  تستخدم  كما 
السابقة  امللكية  الشحن  سفينة 
»إكستريم  لعمليات  كمركز 
اللوجستية  املعدات  لنقل  إي«، 

للسلسلة وبنيتها التحتية، بما 
أقرب  إلى  املركبات،  ذلك  في 

ميناء، مما يقلل من تأثير 
إضافة  إي«،  »إكستريم 
لتسهيل  استخدامها  إلى 
العلمي  البحث  عمليات 
من خالل املختبر املوجود 

على متنها.

»إكستريم إي« يكشف عن روزنامة الموسم الثالث لعام 2023

»نيوم« تستضيف الجولة 
االفتتاحية

 بشركة رياضة 
ً
كشف االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثال

املحركات السعودية، الجهة املروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورموال 
1 لعام 2023م، عن إجراء املزيد من التغييرات اإلضافية على حلبة كورنيش جدة، 
التي تعدُّ أسرع حلبة شوارع في العالم، وذلك قبل عودة قمة رياضة السيارات إلى 

سواحل البحر األحمر خالل املدة من 17 - 19 مارس القادم.

الحلبة  على  التعديالت  إجراء  أن  السعودية  املحركات  رياضة  شركة  نت  وبيَّ
جاءت بالتعاون مع مصممي حلبات سباقات الفورموال1، بعد التشاور مع االتحاد 
الدولي للسيارات والفورموال 1 وأخذ أراء السائقني والفرق املشاركة. بهدف زيادة 
تحسني خطوط رؤية السائقني في أقسام محددة من الحلبة وإعادة تشكيل الحواجز 
املختلفة، بما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي تم تقديمها بعد التعديالت التي 
أقرها االتحاد الدولي على سيارات الفورموال 1 منذ بداية هذا العام 2022م لجعل 

السباقات أكثر سالسة وأمانًا وإثارة.

وأوضحت أن من أبرز التغييرات إضافة مطبات تخفيف السرعة في املنعطفات 
) 3 و14 و19 و20 و21(، التي يمكن تعريفها على أنها الصقة على األرض مماثلة 
الحلبة،  من مسار  بالخروج  السائق  ه  وتنبِّ السريعة،  الطرق  على  املستخدمة  لتلك 
ووفقًا ملصطلحات الفورموال 1، فإنها تسهم في جعل السيارة تهتز بشكل فعال؛ 
مما يؤدي إلى فقدان قوة الجر، وإبطاء السيارة، كما تمت إضافة »حفف« جانبية 
 من املطبات الفوالذية في املنعطفات) 4 و8 و10 و11 و17 و23(، لزيادة تحسني 

ً
بدال

 
ً
تحوال و20(   14  ( املنعطفان  شهد  حيث  الرؤية،  ووضوح  السائق  رؤية  خطوط 
أمتار   7.5 بمقدار  التوالي  على  واأليسر  األيمن  الجانبني  على  السياج  جدار  في 

)للمنعطف 14( و5 أمتار )للمنعطف 20( مع إضافة مطبات تخفيف السرعة، وتم 
إضافته بني الخط األبيض وجدار األمان من هذه التوسعات.

 
ً
مجاال السائقني  ملنح  و10(   8( املنعطفني  في  األمان  جدار  تعديل  تم  كما 
أوضح من الرؤية للمنعطف في األمام، كما شهد املنعطفان )22 و23( تغييرًا على 
 عبر تعديل السياج في املنعطف 23 

ً
شكلهما الذي يتخذ شكل »S« بضغطها قليال

وإضافة حافة جانبية؛ بهدف إبطاء السائقني إلى نحو )50 كم/ ساعة(، وإلى جانب 
التغييرات على مسار السباق، تواصل حلبة كورنيش جدة نموها لتصبح موطنًا 

جديدًا للفعاليات الرياضية والترفيهية.

ومع اقترابها من االحتفال بمرور عام على إنشائها، اقتربت األعمال اإلنشائية 
واملطاعم،  الحلبة  في   )13( املنعطف  اليخوت، على  ونادي  املارينا  في  االنتهاء  من 
حيث سيمكن للجمهور االستمتاع بأرقى وأشهي املأكوالت في أثناء مشاهدة إثارة 
السباق في شهر مارس املقبل، حيث من املتوقع أن يكونا جاهزين قبيل انطالق 

النسخة الثالثة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1.

استعداداً لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورموال 1 من 17ـ 19مارس

حلبة كورنيش جدة  تغير جلدها
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كشفت اللجنة املنظمة لسباق السيارات إي بي بي إي فورموال إي درعية إي بري عن بدء 
اململكـة ملتابعة وحضور  الزوار والجمهور مـن داخـل وخـارج  أمام  التذاكر بشكل مبكر  إتاحة 
الرياضة  وزارة  وتنظمه  التوالي،  على  الخامس  للعام  اململكة  تستضيفه  الذي  الدولي  السباق 
بالتعاون مع االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن فعاليات النسخة الثانية من 

موسم الدرعية، في 26 و27 يناير 2023.

وتحتضن حلبة الدرعية الدولية على أرض الدرعية التاريخية أحد أهم مواقع التراث العاملي، 
اللعبة في هذه  أبرز نجوم  املثيرة بمشاركة 12 فريقًا و24 متسابقًا من  واملنافسات  السباق 

الجولة، يخوضون 18 جولة عبر 13 مدينة؛ لتكون الدرعية محط أنظار العالم.

، من 
ً
ليال الكاشفة  الحالية سباقني متعاقبني على األضواء  النسخة  وستشهد منافسات 

خالل إضاءة حلبة السباق بتقنية »LED« واملصممة لتقليل استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى 
50 في املائة باملقارنة مع تقنيات اإلضاءة األخرى، تماشيًا مع مستهدفات وبرامج رؤية اململكة 
العالم  للسباق، من خالل تطبيق مبادرات مستمرة في  2030، نحو تحقيق مستقبل أفضل 
أجمع، وتأكيدًا على دورها الرئيس على مواجهة التغير املناخي، إلى جانب كونها شريكًا مثاليًا 

في مجال االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

ويعد سباق الدرعية إي بري حدثًا تاريخيًا لرياضة السيارات ضمن موسم الدرعية 2022، 
التاريخية  الدرعية  تأتي  حيث  العالم،  وحول  اململكة  في  ضخمة  جماهيرية  بقاعدة  ويحظى 
مسرحًا الستضافة الجولتني الثانية والثالثة لبطولة العالم لسباقات »فورموال أي 2023« بعد 

جولة »مكسيكو سيتي« في 14 يناير الحالي.

طرح تذاكر سباق الدرعية إي بري

 الحدث الكبير على األبواب

السيارات
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السيارات

واألخيرة  الثالثة  الجولة  جدة  مدينة  في  اختتمت 
االتحاد  نظمها  التي  تويوتا(  )السعودية  بطولة  من 
ما  واستمرت  النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي 
وجدة  والدمام  الرياض  من  كل  في  شهرين  عن  يزيد 
رياضات  في  تنافسوا  متسابقًا   262 من  أكثر  بمشاركة 
أتاك(.  )تايم  الزمن  وكسر  والدرفت  األوتوكروس 
جدة  كورنيش  لحلبة  الخارجية  املواقف  واحتضنت 
حيث  متسابقًا   50 من  أكثر  بمشاركة  الختامية  الجولة 
مراحل  جميع  في  واإلثارة  بالندية  املنافسات  اتسمت 

البطولة.

واستطاع فادي حمادة حسم منافسات األوتوكروس 
لصالحه وجاء عبدالعزيز الرميح في املركز الثاني فيما 
منافسات  وفي  الثالث،  املركز  في  الصهيل  سليمان  حل 
على  الخريجي  عبداملحسن  حصل  الهواة  فئة  الدرفت 
الثاني، فيما جاء  املركز  األول، ومحمد خان على  املركز 
رواف داغستاني باملركز الثالث، وفي فئة شبه املحترفني 

حقق يوسف باحويرث املركز األول، ومحمد زاهد املركز 
املحترفني  فئة  وفي  الثالث،  املركز  جان  واملعتز  الثاني، 
العرابي  ومحمد  األول،  املركز  على  الزير  تركي  حصل 
الثالث.  املركز  في  سولومون  ونيكوالس  الثاني  املركز 
وفي منافسات كسر الزمن )تايم أتاك( جاء فادي حمادة 
ويزيد  الثاني  املركز  في  املوري  األول وسعيد  املركز  في 

الصهيل في املركز الثالث.

واستطاعت البطولة خالل جوالتها الثالث استقطاب 
مجموعة كبيرة من الشباب وشهدت مشاركة عدد كبير 
من السيدات وأبرزت العديد من املواهب الوطنية في ظل 
الله-  -حفظها  الرشيدة  القيادة  لدن  من  السخي  الدعم 

لجميع الرياضات.

حني  السعودية،  املرأة  تميز  إلى  إضافة  املرغالني  أفنان  املهندسة  سجلت 
اآلمنة وسيارات  القيادة  التدريب على  تنال رخصة  اململكة  في  امرأة  أول  أصبحت 

رياضة األوتوكروس.

وتعمل أفنان في مجال الهندسة الطبية كما سبق لها وأن شاركت في أول سباق 
نسائي في السعودية، بجانب عملها كمديرة في إحدى الشركات الطبية الكبرى.

وأنها  السريعة،  السيارات  مجال  في  للعمل  عشقها  إلى  مسبقا  أشارت  كما 
فضلت الدخول في املجال لكسب املزيد من الخبرات فيه.

ووجه الحساب الرسمي لـ االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر 
تويتر التهنئة ألفنان بعد حصولها على رخصة التدريب.

تسابق  على  باألساس  تقوم  سيارات  سباق  رياضة  هو  أوتوكروس  أن  يذكر 
السيارات داخل مضمار، تحدد مساحته بشكل مسبق ويزود بالكثير من العوائق 
لدفع السائقني للقيام بحركاتهم الخاصة والتنقل داخل الحلبة والوصول إلى خط 

النهاية في أقل وقت ممكن.

 سيارة فورد الرياضية
بـ 1.7مليون دوالر

أعلنت شركة فورد عن النسخة األحدث من أقوى سياراتها 
الرياضية، موديل GT، هذه النسخة التي تعتبر األخيرة املؤهلة 

.GT للقيادة املدنية من فورد

بأخبار  املختص  وان«  »موتور  موقع  ونقل 
األحدث  للنسخة  الرسمية  اللقطات  السيارات، 
بمسمى  فورد  أطلقتها  والتي   ،GT فورد  من 

تسويقي رسمي هو GT Mk IV لعام 2023.

 GT Mk نسخة  أن  وان«،  »موتور  ويقول 
IV الجديدة هي لعام 2023، وستصنع منها 
 67 بإجمالي  النسخ  من  محود  عدد  فورد 
السيارات  من  وستكون  للبيع،  فقط  نسخة 
النادرة التي يتم تصنيعها وتجميعها يدويا 
بالكامل، داخل مصنع فورد في بلدة ماركام 

الكندية.

يطرح   ،GT فورد  من  الجديد  والطراز 
 800 قوة  ينتج  خارق،  رياضي  بمحرك 
حصان، توربيني مزدوج، من فئة V6 وبسعة 

3.5 لتر.

 والنسخ املحدودة التي ستتيحها فورد 
 1.7 بقيمة  ستتاح  الطراز،  هذا  من  للبيع 
مليون دوالر للنسخة الواحدة، وتتاح للحجز 

مع بداية العام الجديد.

262 متسابقاً تنافسوا يف رياضات األوتوكروس والدرفت وكسر الزمن )تايم أتاك(

بطولة السعودية تويوتا 
تشعل كورنيش العروس

رخصة تدريب القيادة اآلمنة لـ أفنان 
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نظمت اململكة منافسات سباق الفورموال 
داكار  رالي  إي،  إكستريم  جدة،  في  واحد 
سباق  جانب  إلى  إي  الفورموال  وسباقات 
»دبليو  وجولة   2023 في  بي«  جي  »موتو 
بجائزة  بالتالي  وفازت  املرتقبة،  سي«  آر 
جوائز  توزيع  حفل  خالل  العام«  »مرّوج 

أوتوسبورت 2022.

في  جوالتها  أولى  استضافت  أن  بعد 
عالم سباقات املحركات مع الفورموال إي في 
السعودية  العربية  اململكة  أضافت  الدرعية، 
الُعال  إي قرب مدينة  إكستريم  كذلك جوالت 
قبل أن تستضيف كذلك جولة فورموال واحد 

على حلبة كورنيش جدة بدءًا من 2021.

دايفيد  قدمها  التي   - الجائزة  واستلم 
السيارات  رياضة  منظمة  رئيس  ريتشاردز 
سلطان  بن  خالد  األمير   - البريطانية 
إدارة  مجلس  رئيس  الفيصل  العبدالله 
والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد 
الهام  الدور  إلى  النارية، والذي أشار بدوره 

وزير  العزيز،  عبد  األمير  سمّو  لعبه  الذي 
سمّو  وقيادة  إشراف  تحت  وذلك  الرياضة، 
العهد صاحب السمو امللكي محمد بن  ولي 

سلمان.

مثل  تلقي  ويسّرنا  »يشّرفنا  قال:  حيث 
لتلقي  بجد  فريقنا  عمل  لقد  الجائزة.  هذه 
هذه الجائزة، وقد واجهنا بعض التحديات 

في بناء حلبة جدة خالل جائزة كورونا«.

وأكمل: »لقد كان وضعًا غير سهل، ولم 
فقط  يومًا  و20  أشهر  إال سبعة  أمامنا  يكن 
الفورموال  سباق  واستضافة  الحلبة  لبناء 

واحد«.

فريق  مع  بذلك  ننجح  أن  »لذا،  وأردف: 
في  الكبيرة  الخبرة  يمتلك مثل هذه  عمل ال 
إقامة أحداث كهذه، فإن األمر أشبه بمعجزة«.

هذا  على  بجد  الفريق  »عمل  وتابع: 
إلى  أن تصميمهم وحماسهم  ،كما  املشروع 
في  الحدث  هذا  مثل  لتقديم  الشغف  جانب 

النجاح في هذا الحدث غير   - الوقت املحدد 
العادي بل السباق الرائع، يعود بالكامل إلى 

جهودهم«.

وأنا  مشروعهم،  ذلك  »كان  واسترسل: 
الذي  الفريق  من  جزءًا  لكوني  جدًا  مسرور 
من  هذا  املحدد.  الوقت  في  بإكماله  نجح 

دواعي سرورنا«.

وعّبر األمير خالد عن أمله بتلقي جوائز 
النجاح في  أن  إلى  ، مشيرًا 

ً
مماثلة مستقبال

فعاليات  واستضافة  الحلبة  هذه  مثل  بناء 
جلب  على  تساعد  عوامل  املستوى  بهذا 

مواهب سعودية إلى الفورموال واحد.

بداية،  مجرد  هذه  تكون  أن  »نأمل  فقال: 
قطاعات  في  أخرى  جوائز  نحقق  أن  ونأمل 

أخرى من عالم سباقات املحركات«.

رياضة  لترويج  هنا  »نحن  وتابع: 
لها  يكون  أن  ونأمل  منطقتنا،  في  املحركات 
تأثير أكبر على املواطنني في اململكة كي نقدم 
سباقات،  سائقني  يصبحوا،  كي  اإللهام  لهم 

مهندسني، مدراء فرق أو ميكانيكيني«.

وفرصة  حياة،  نمط  »إنها  واختتم: 
للنهوض والتألق والتفاني .

خالل حفل جوائز أوتوسبورت 2022

المملكة تحلق بجائزة مرّوج العام 

السيارات

خالد بن سلطان الفيصل :

 فعلنا مايشفع لنا 
بنيل الجائزة
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الرياضة للجميع

للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  أكد 
السالم  منتدى  في  للمملكة  تمثيله  إطار  في   -
والرياضة الدولي 2022، الذي أقيم  في إمارة موناكو، 
واالستفادة  الرياضية  الدبلوماسية  بتعزيز  التزامه 
رياضي  مستقبل  لخلق  للرياضة  املوحدة  القوة  من 

للجميع.

السعودي  االتحاد  واستثمر 
سفيًرا  بصفته  للجميع  للرياضة 
التميز  لعلم   

ً
وحامال للمملكة، 

أبرز  تواجد  اإلقليمي،  الرياضي 
الرياضة  ونجوم  والقادة  الخبراء 
املنتدى،  فعاليات  ضمن  العالم  في 
املهمة  إنجازاته  يستعرض  لكي 
مركز  إلى  اململكة  تحويل  في 
داعيًا  املستوى،  عاملي  رياضي 
من  التعاون  إلى  الدولي  املجتمع 
ثقافة رياضية عاملية  تطوير  خالل 
شاملة وموحدة إلحداث تغيير دائم، 
للقضايا  مستدامة  حلول  وابتكار 
يوفر  حيث  القائمة،  الرياضية 
الدولي،  والرياضة  السالم  منتدى 
الهادف  للحوار  فريدة  منصة 

وتبادل األفكار وتعزيز املمارسات الجيدة.

مناسبة  الدولي  والرياضة  السالم  منتدى  وُيعد 
للبحث  العالم،  أنحاء  جميع  من  التغيير  لصناع  قوية 
شكلت  وقد  املستقبل،  حماية  إمكانيات  واستكشاف 

االتحاد  مسيرة  في  فارقة  عالمة  العام  هذا  نسخة 
تفاهم  مذكرة  وقع  للجميع، حيث  للرياضة  السعودي 
عاملية  منظمة  وهي  والرياضة-  السالم  منظمة  مع 
كأداة  وقيمها  الرياضة  تستخدم  ومستقلة  محايدة 
املشترك  التعاون  أواصر  تعزيز  إلى  تهدف   - للسالم 
تهم  عدة  في مجاالت  الطرفني  بني 

قطاع الرياضة.

عن  التفاهم  مذكرة  ووقع 
امللكي  السمو  صاحب  االتحاد، 
طالل،  بن  الوليد  بن  خالد  األمير 
االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
للجميع،  للرياضة  السعودي 
والرياضة  السالم  منظمة  وعن 
واملؤسس،  الرئيس  بوزو،  جويل 
لالتحاد  التنفيذي  املدير  بحضور 
للجميع  للرياضة  السعودي 
جاءت  حيث  الحصيني،  شيماء 
أهداف  مع  منسجمة  املذكرة  بنود 
االتحاد الساعية نحو بناء مجتمع 
الكوادر  وتأهيل  وفعال،  صحي 
الوطنية ضمن االختصاصات ذات 

الصلة بقطاع الرياضة.

استضافات ومبادرات وتعزيز للسالم

تنص بنود املذكرة على تعاون االتحاد السعودي 
والرياضة  السالم  منظمة  مع  للجميع  للرياضة 
الستضافة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية في 
والتطور  للنمو  الداعمة  املبادرات  وإطالق  مًعا،  اململكة 
تعزيز  مع  السعودي،  الرياضي  للمجتمع  املستمر 

السالم والتعاون العامليني.

من  املدعومة  الحمالت  أداء  تعزيز  تستهدف  كما 
مجتمع  لبناء  الحياة،  جودة  وبرنامج  الرياضة  وزارة 
من  السعودي  املجتمع  أفراد  وتمكني  ونشط،  صحي 
دعم  جانب  إلى  الصحي،  البدني  النشاط  ممارسة 
تحقيق  جهود  ضمن  املجتمعية  الرياضية  املبادرات 
الحياة،  جودة  وبرنامج   ،2030 اململكة  رؤية  أهداف 
اململكة  في  البدني  النشاط  مستويات  زيادة  بهدف 

بحلول عام 2030.

خالد بن الوليد : االتفاقية تعكس 
أهدافنا

صاحب  قال  التفاهم،  مذكرة  توقيع  هامش  على 
رئيس  بن طالل،  الوليد  بن  خالد  األمير  امللكي  السمو 
للجميع:  للرياضة  السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس 
املشتركة  وقيمنا  أهدافنا  االتفاقية  هذه  »تعكس 
السالم،  لتعزيز  رئيسية  كأداة  الرياضة  الستخدام 
الدول  بني  التواصل  لتعزيز  أداة  أهم  هي  فالرياضة 
التعاون  إلى  نتطلع  نحن  املنطلق  هذا  ومن  والشعوب، 
مع منظمة السالم والرياضة إلطالق مبادرات رياضية 
مختلف  عبر  املحلية  القدرات  وبناء  ناجحة  مجتمعية 
املجاالت املتعلقة بالرياضات املجتمعية واملساهمة في 

تنمية مجتمع صحي نشط«.

جويل بوزو :إنجازات االحتاد حفزتنا 
لالتفاقية

السالم  منظمة  ومؤسس  رئيس  قال  جانبه،  من 
االتحاد  مع  العمل  »يسعدنا  بوزو:  جويل  والرياضة 
التحتية  البنية  لدعم  للجميع  للرياضة  السعودي 
الرياضية  ثقافتها  وتعزيز  اململكة  في  الرياضية 
إطالق  في  التعاون  هذا  يسهم  حيث  بالفعل،  املزدهرة 
حيث  واملبتكرة،  الجديدة  الرياضية  البرامج  من  العديد 
بالفعل  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  أثبت 
قدرته على استضافة العديد من األحداث الكبيرة التي 
اكتسبت شهرة واسعة في اململكة وحول العالم, ونحن 
وتحقيق  االتحاد،  مبادرات  ودعم  مساعدة  إلى  نتطلع 
أكثر  مجتمعات  وبناء  الهادفة  اإلنجازات  من  املزيد 

شمولية وسلمية«.

الحاصلني  السعودية  أبطال  احتفى 
وعامليًا  وقاريًا  محليًا  ذهبية  ميداليات  على 
والسباحة  والجودو  البحرية  األلعاب  في 
بن  الوليد  بن  خالد  باألمير  والجوجوتسو، 
للرياضة  السعودي  االتحاد  رئيس  طالل 

للجميع.

االتحاد  رئيس  زيارة  لدى  ذلك،  جاء 
جامعة  إلى  للجميع،  للرياضة  السعودي 
 ، جدة  بكورنيش  والتكنولوجيا  األعمال 
وإطالعه على الصاالت الرياضية والتجهيزات 
املعدة الستضافة الفعاليات ومساعدة الطالب 

والطالبات على ممارسة الرياضة.

برئيس  الوليد  بن  خالد  األمير  والتقى 
أحمد  بن  أسامة  البروفسيور  الجامعة 
ووكالء  الجامعة  رئيس  ونائب  ادي، 

ّ
جن

الجامعة وبعض من عمداء الكليات والعمادات 
العامة،  العالقات  إدارة  عام  ومدير  املساندة 
للجميع  للرياضة  السعودي  الرئيس  ونائبة 
على  الحاصلني  الجامعة  طلبة  من  وعدد 
مراكز وميداليات محلية وعاملية في مختلف 

األلعاب.

واشاد رئيس االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع بجامعة األعمال والتكنولوجيا، وما 
نادرة  تخصصات  من  األعمال  لقطاع  تقدمه 
مقر  في  وتجول  العمل،  سوق  في  ومطلوبة 
وسائل  بأحدث  املجهز  الجديد  الكورنيش 
االصطناعي،  بالذكاء  يدار  والذي  التنقية 
الحديثة  الرياضية  الصاالت  على  وأطلع 
القانون،  كلية  في  االفتراضية  واملحكمة 
القاعات  وشاهد  الجامعة،  استديوهات  وزار 

الدراسية املجهزة بأحدث أجهزة التقنية.

أحمد  بن  أسامة  البروفيسور  وتوقع 
االتحاد  رئيس  زيارة  تفتح  أن  ادي، 

ّ
جن

السعودي للرياضة للجميع للجامعة مجاالت 
يسهم  بما  املقبلة،  الفترة  في  للتعاون  مهمة 
في دعم الرياضة السعودية في شتى املجاالت 
العاملية،  املنافسة  على  قدرتها  من  ويعزز 
بالفخر لوجود عدد  أنهم يشعرون  إلى  الفتًا 
بني  األلعاب  من  عدد  في  اململكة  أبطال  من 
االهتمام  ظل  في  الجامعة،  وطالبات  طالب 
برئاسة  األمناء  مجلس  يوليه  الذي  الكبير 
الدكتور عبد الله بن صادق دحالن، حيث تم 
الرياضية املوجودة بأحدث  تجهيز الصاالت 
الخبرات  بأفضل  واالستعانة  األجهزة، 
اململكة  رؤية  مستهدفات  لتحقيق  الرياضية 
السعودية  الجامعات  دور  بتفعيل   ،2030
شتى  في  واملبدعني  املواهب  ودعم  خلق  في 

املجاالت.

اتحاد الرياضة للجميع يستعرض إنجازاته يف موناكو

تعزيز الدبلوماسية الرياضية 

حفاوة األبطال برئيس 
»اتحاد الرياضة للجميع«



5253 العدد 727 - جمادى األولى 1444 هـ ديسمبر 2022 مالعدد 727 - جمادى األولى 1444هـ ديسمبر 2022 م

الرياضة للجميع

تتويج إيرين وإيريك ببطولة 
»نصف ماراثون جدة«

سباق  الرياض،  بمدينة  األوملبي  املجمع  في  أقيم 
التي  الصينية  هانغتشو  ألسياد  الترويجي   FunRun
تقام عام 2023م، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني 
الذي  اآلسيوي  األوملبي  للمجلس  اإلقليمي  للمنتدى 
تستضيفه اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية للمرة 
األولى في تاريخها، وينظمه املجلس األوملبي اآلسيوي، 
قيادات  من  وعدد  آسيوية  أوملبية  لجنة   45 بمشاركة 

اللجنة األوملبية الدولية.

التضامن  مسؤول  مشاركة  السباق،  وشهد 
األوملبي باللجنة األوملبية الدولية عن قارة آسيا إدوارد 
األلعاب  لدورة  املنظمة  اللجنة  عام  وأمني  كنزننت، 
اآلسيوية هانغتشو 2022م ماو قن هونغ، ووفد دورة 
القتالية  والفنون  املغلقة  للصاالت  اآلسيوية  األلعاب 
باريس  ألوملبياد  املنظمة  اللجنة  ووفد  بانكوك2023، 

في  الوطنية  األوملبية  اللجان  ممثلي  2024م، بحضور 
مستجدات  ناقش  قد  املنتدى  أن  يذكر  آسيا.  قارة 
هانغتشو  دورة  وأبرزها  واألوملبية،  اآلسيوية  الدورات 
التي تقام خالل الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثامن 
من أكتوبر 2023م، ودورة األلعاب اآلسيوية السادسة 
إقامتها  املقرر  القتالية  والفنون  املغلقة  للصاالت 

بتايالند في نوفمبر من العام 2023م.

إثارة وتشويق يف سباق العقبات
االتحاد  للجولف بإشراف من  الرياض في نادي ديراب  العقبات في تاف مادر  تم سباق 

ُ
اخت

السعودي للرياضة للجميع.

ن السباق الجري، والتسلق، والزحف، والسحب من فوق العقبات املختلفة، وشارك فيه  وتضمَّ
متسابقون من ثالث فئات، من عمر 6 أعوام إلى 12 عاًما، و14 عاًما، و18 عاًما وما فوق.

وهدف اتحاد الرياضة للجميع من تنظيم الفعالية إلى رفع مستويات املشاركة في األنشطة 
لتعزيز  واألنشطة  الفعاليات  بتنظيم  استراتيجيته  من  ا 

ً
انطالق البالد،  في  والبدنية  الرياضية 

الوعي بأهمية الرياضة.

توج األمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ 
جدة  الفائزين بسباق »نصف ماراثون جدة«، بحضور 
االتحاد  في  التنفيذي  واملدير  الوليد،  بن  خالد  األمير 
والذي  الحصيني،  شيماء  للجميع  للرياضة  السعودي 
أقيم في جدة مستقطبًا أكثر من 3000 مشارك بتنظيم 
من االتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم من وزارة 
رؤية  برامج  )أحد  الحياة  جودة  وبرنامج  الرياضة، 
اململكة 2030( بثالثة مسارات بلغت أطوالها )21، 10، 

4( كيلو مترات.

ق:
سبا

نتائج ال

خالد بن الوليد : نحن 
فخورون بهذا الحماس

أعرب رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للرياضة للجميع األمير 
الوليد بن طالل، عن شكره لجميع املشاركني في سباق »نصف  خالد بن 
ماراثون جدة«، والشركاء من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، على 
: »نسعى باستمرار لخلق فرص 

ً
دورهم في دعم نجاح هذه الفعالية، قائال

ويمارس  نفسه  يتحدى  أن  فرد  لكل  ُيمكن  حيث  الجودة،  عالية  رياضية 
خالل  الشديد  الحماس  برؤية  فخورون  نحن  منتظما،  بدنيا  نشاطا 
الفعاليات التي ننظمها، ونتطلع في املستقبل إلى تحقيق األرقام القياسية 
 .»2023 فبراير   11 في  سيقام  الذي  الدولي،  الرياض  ماراثون  سباق  في 
الحياة،  جودة  برنامج  من  كٍل  في  حيويًا  عنصرًا  السباق  »يعد  وأضاف: 
ومبادرة »مجتمع حيوي« التي أطلقها االتحاد، لحماية الصحة البدنية ألفراد 
املجتمع ومساعدتهم على عيش نمط حياة أفضل وأكثر صحّيًا«، كاشفا 
أن هناك نية تنظيم »املاراثون كامل« في ديسمبر القادم في جدة وسيكون 
االهتمام  بنفس  ستحظى  اململكة  مناطق  بعض  أن  مؤكدا  سنوي،  بشكل 
وسينضم فيها سباقات سنعلن عنها قريبا ملنح الجميع املزيد من فرصة 

املشاركة في »املاراثون«. 

روشن شريكة يف »نصف ماراثون جدة«
املطور  روشن،  شركة  شاركت 
االتحاد  مع  اململكة،  في  الرائد  العقاري 
إطالق  في  للجميع،  للرياضة  السعودي 
من   ،2022 جدة«  ماراثون  »نصف  سباق 

نادي جدة لليخوت .

متعددة  سباقات  املاراثون  وشهد 
املجتمع  أفراد  لجميع  ومناسبة  الطول، 
اللياقة  ومستويات  القدرات  بمختلف 
 4 بمسافة  سباق  ذلك  في  بما  البدنية، 
والعائلة،  لألطفال  املناسب  كيلومترات 
وسباق  كيلومترات،   10 بمسافة  وسباق 
يعادل  ما  أي  املاراثون،  نصف  بمسافة 
21.1 كيلومترًا. وأوضح الرئيس التنفيذي 
مشاركة  أن  جروفر  ديفيد  للمجموعة 
»روشن« في سباق »نصف ماراثون جدة« 
2022 تهدف إلى بناء طريقة حياة صحية 
اإلنسان  غايتها  اململكة،  في  ومستدامة 
وفرصة  عام،  بشكل  السعودي  واملجتمع 
لجميع  املجتمعية  املشاركة  لتشجيع  هامة 

البدني  النشاط  وتعزيز  املجتمع،  أفراد 
والرفاهية بني املواطنني واملقيمني من جميع 

األعمار والقدرات البدنية«.

وتأتي رعاية »روشن« لسباق »نصف 
ماراثون جدة«، جزًءا من تعاوٍن أكبر بينها 
للجميع،  للرياضة  السعودي  االتحاد  وبني 
 ،2030 رؤية  مستهدفات  لدعم  وذلك 
املتمثلة في تعزيز ممارسة النشاط البدني 
في اململكة بنسبة %40 بحلول عام 2030، 
حيث تضّمنت اتفاقية »روشن« مع االتحاد 
تشغيل  للجميع،  للرياضة  السعودي 
بب الرياضية داخل 

ُ
وصيانة سلسلة من الق

وتطوير  السكنية،  »روشن«  مجتمعات 
الراحة  وسائل  من  متنوعة  مجموعة 
لسكانها،  »روشن«  تقدمها  التي  والترفيه 
باإلضافة إلى تشجيع املشاركة املجتمعية 
رؤية  إطار  في  ذلك  كل  الرفاهية،  وتعزيز 
حياة  جودة  تعزيز  إلى  الساعية  »روشن« 

املواطنني في اململكة.

الرياض تنظم السباق الترويجي 
ألسياد هانغتشو

 املرتبة األولى عن احملرتفني : 

ـ »إيرين كيمايس« عن فئة السيدات. 

ـ »وإيريك سانج« عن فئة الرجال من دولة كينيا، بسباق مسار 21 كيلومتًرا .

ـ سارة كينيدي عن فئة السيدات من اململكة املتحدة. 

ـ وسام الفارسي عن فئة الرجال من غير املحترفني.

ـ »سانيشا بيريز«، من دولة جنوب أفريقيا الفوز في سباق مسار 10 كيلومترات لفئة السيدات .

 ـ رائد الجدعاني من اململكة العربية السعودية عن فئة الرجال.

 ـ  شيخة التيماوي عن فئة السيدات .

 ـ صالح املالكي عن فئة الرجال، من اململكة العربية السعودية، بسباق مسار 4 كيلومترات.
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المستديرة

السعودي  الدوري  رابطة  إدارة  مجلس  اعتمد 
أن  على  للرابطة  الجديد  األساسي  النظام  للمحترفني 
القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  إدارة  ملجلس  رفعه  يتم 

للمصادقة.

الذي  للرابطة  العادي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
عقد في الرياض بحضور املهندس عبدالعزيز العفالق 
املدير  الحميدي  وعبدالعزيز  اإلدارة  مجلس  رئيس 
االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  البكر  ونعيم  التنفيذي 
فيما  األعضاء  األندية  وممثلي  القدم  لكرة  السعودي 

تعذر حضور ممثل نادي االتفاق.

السنوية  املالية  القوائم  اعتماد  املجلس  قرر  كما 
للرابطة بعد االطالع على تقرير املدقق املالي املستقل، 

وكذلك اعتماد مكتب املدقق املالي املستقل للرابطة.

افتتحوا  قد  املجلس  وأعضاء  الرئيس  وكان 
الحرمني  خادم  ملقام  الجزيل  بشكرهم  االجتماع 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمني 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
والرياضيني  للرياضة  السخي  دعمهما  على  العزيز، 
وهو ما نتج عنه املستويات املميزة التي قدمها املنتخب 
السعودي في بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي من 
خاللها أثبتت ارتفاع مستوى املنافسة في املسابقات 
املحلية لكرة القدم في السعودية، كذلك الحضور الالفت 
للجماهير السعودية في مباريات املنتخب في البطولة.

األمير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  هنأ  كما 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على النقلة 
السعودية،  في  الرياضي  القطع  التي يشهدها  الكبيرة 

وهو ما يؤكد على العمل الكبير التي تؤديه الوزارة.

وشهد االجتماع اعتماد جدول األعمال واملصادقة 
للمجلس،  السابق  االجتماع  محضر  على  باإلجماع 
مستوى  على  الرابطة  أنشطة  عن  عرض  تقديم  تاله 
التسويقي  الشريك  أو  الراعية  الجهات  مع  التعاقدات 
الحصري أو على مستوى املنجزات في مجال العالقات 
الدولية وتنظيم ورشات عمل لتثقيف األندية إلى جانب 
الشراكات املوقعة بهدف تطوير كوادر الرابطة واألندية 

األعضاء.

تحذير ناري لمنتهكي  الحقوق 
التجارية لألخضر

بصورة  القانونية  اإلجراءات  كافة  التخاذ  عزمه  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  أكد 
فورية لدى الجهات املختصة ضد كل من صدر عنه تعد على الحقوق التجارية للمنتخب 

السعودي، بما يضمن الحفاظ على الحقوق املالية و األدبية لالتحاد.

وذكر بيان أصدرته الشركة املسؤولة عن الحقوق التجارية للمنتخب السعودي خالل 
مشاركته األخيرة في مونديال كأس العالم 2022 »ننبه على جميع الشركات و املوسسات و 
الجهات و األفراد بعدم استغالل أو استخدام أو تسويق أي من الحقوق التجاريه للمنتخب، 
وأخذ  السعودية،  الوسائل  شركة  إلى  الرجوع  بعد  إال  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة 

موافقة خطية منها تفيد بذلك، وتحدد شروط االستخدام لتلك الحقوق«.

هنأوا القيادة العليا بالمستوى المشرف للمنتخب يف مونديال قطر

رابطة المحترفين تعتمد النظام األساسي

بعد انسحاب الهند من سباق اسضافة كأس آسيا 2027

الملف السعودي .. بال منافس
القدم،  لكرة  الهندي  االتحاد  من  رسميًا  إشعارًا  تلقى  أنه  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 

بخصوص قرار األخير االنسحاب من املنافسة على استضافة كأس آسيا 2027.

وكان املكتب التنفيذي في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اختصر املتنافسني على استضافة البطولة 
إلى االتحادين السعودي والهندي، وذلك خالل اجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 أكتوبر 2022، وستتخذ 
الجمعية العمومية في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم القرار النهائي حول الدولة املضيفة خالل اجتماعها 
خالل شهر فبراير 2023 في املنامة. وفي أعقاب انسحاب االتحاد الهندي لكرة القدم، فإن ملف استضافة 
االتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استضافة النسخة التاسعة عشرة لكأس آسيا عام 2027 سيكون 

الوحيد الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العمومية خالل اجتماعها الثالث والثالثني.

في  للرجال  القدم  لكرة  القارية  البطولة  من   2027 إقامة نسخة  املقرر  من  كان  وقت سابق،  وفي 
السعودية  للبحث عن مضيفني جدد، فيما برزت  االتحاد اآلسيوي  انسحبت، مما دفع  لكنها  الصني، 
األبرز  املرشح  السعودي  امللف  الهند رسميا، ويبقى  أن تنسحب  والهند كمرشحني لالستضافة، قبل 
الستضافة البطولة. من جانبه، أكد أمني اتحاد الكرة السعودي املدير التنفيذي مللف استضافة السعودية 
لكأس آسيا 2027 إبراهيم القاسم، أن السعودية لديها مالعب تتطابق مع اشتراطات االتحاد اآلسيوي، 
مالعب  من  العديد  إنشاء  مع  جديدة،  مالعب   3 إنشاء  إلى  إضافة  البقية،  تطوير  على  العمل  وسيتم 
التمارين في مختلف املالعب، كاشفا بناء 3 مالعب في الرياض والقدية والدمام، وستكون دون مضمار 

أوملبي، وتم تحديد مواقعها.

السر بطاًل لقدم الصاالت

توج عضو مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم 
لكرة  السعودي  االتحاد  لكأس  بطال  السر  السلطان،  تركي 
بعد  اللقب  السر  الثالثة. وحسم  في نسخته  الصاالت  قدم 
فوزه على نظيره مصدة 6/ 2 في املباراة النهائية التي جرت 

بينهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

موسم  األولى  النسخة  بلقب  توج  القادسية  أن  يذكر 
2020، وتوج االتفاق بلقب النسخة الثانية موسم 2021.
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 )SAFF( القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  وقع 
“أديداس”  األملانية  املالبس  شركة  مع  شراكة  اتفاقية 
حتى عام 2026.  تنص االتفاقية على أن تكون العالمة 
التجارية األملانية للمالبس الرياضية هي املورد الوحيد 
لجميع مالبس التدريب واملباريات الخاصة باالتحاد – 
من  بدءا  والشباب  والنساء  الرجال  فرق  ذلك  في  بما 

آمارس 2023.

التجارية  العالمة  ظهور  حقوق  االتفاقية  وتعطي 
ألديداس على جميع منّصات الوسائل اإلعالمية.

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  رحب  جانبه  من 
املسحل  حسن  بن  ياسر  القدم  لكرة  السعودي 
تكون  أن  إلى  متطلًعا  أديداس  مع  الجديدة  بالشراكة 
هذه الشراكة مع العالمة التجارية الرائدة عاملًيا انطالقة 

للوصول إلى آفاق جديدة للكرة السعودية.

وأعرب املدير العام ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
بهذه  فخره  عن  فارس  بالل  أديداس  بشركة  إفريقيا 
عن  كذلك  معرًبا  السعودي،  االتحاد  مع  الشراكة 
القدم  سعادته بدعم استراتيجية االتحاد لتطوير كرة 
ا إلى أن هذه الشراكة 

ً
في اململكة عبر جميع الفئات، الفت

لزيادة  التجارية  للعالمة  األوسع  الطموحات  ستحقق 
املشاركة الرياضية في جميع أنحاء اململكة.

قرعة كأس السوبر السعودي: 

االتحاد يصطدم بالنصر والفيحاء يواجه الهالل
أجريت مراسم قرعة كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد 2023، وذلك باستديوهات 
الهالل،  الفيحاء،  املشاركة  األندية  ممثلي  بحضور  الرياض  بمدينة  الرياضية   SSC قناة 

االتحاد والنصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة االتحاد مع نظيره النصر في نصف النهائي األول، فيما 
سيلتقي في نصف النهائي الثاني فريقا الفيحاء والهالل.

املسابقة ستقام بنظام التجمع بالرياض خالل الفترة من 24-29 يناير الحالي.

أظهرت إحصائيات االتحاد السعودي لكرة القدم، عن 
ارتفاع عدد البطاقات امللونة بعد ختام مرحلة الذهاب من 

الدوري املمتاز للسيدات 2022/2023.

 وعبر املوقع الرسمي لالتحاد السعودي لكرة القدم، 
ارتفع عدد البطاقات الصفراء إلى 75 بطاقة في 28 مباراة 

بمرحلة الذهاب، مقابل ظهور 4 بطاقات حمراء.

من  السابع  باألسبوع  األخيرة  املباراة  وشهدت   
الدوري، والتي جمعت بني فريقي اليمامة والنصر الظهور 
الحكمة  أدارتها  التي  املباراة  الحمراء، وهي  للبطاقة  األكبر 
ومحمد  الزهراني  علي  املساعدين  مع  األسمري،  عنود 

السلمي، والحكمة الرابعة رجاء الحجيلي.

وشهدت فقط مباراتني من مرحلة الذهاب عدم ظهور 
أي بطاقة ملونة، فاألولى كانت في 14 أكتوبر املاضي، بني 
-3( األول  بفوز  وانتهت  الشرقية،  وشعلة  اليمامة  فريقي 
1(، والثانية في 11 نوفمبر املاضي، بني األهلي والنصر، 

وانتهت بفوز الثاني )0-4(.

شراكة فاخرة بين اتحاد القدم وأديداس

الهالل واالتحاد خارج السرب

المسحل : الشراكة ستنقلنا آلفاق جديدة

سباق مثير  ينتظر 
التسجيالت الشتوية 

بطاقات بالجملة 
يف دوري السيدات

 تطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء اململكة بهدف تعزيز قدرات 
مننتخب السّيدات على املنافسة دولًيا

 استثمار أديداس بكرة القدم النسائية في مختلف مناطق اململكة بهدف 
توفير فرص جديدة لالعبات لتحقيق قدراتهم.

أهداف الشراكة الجديدة مع أديداس:

وفقا  ذاته  الشهر  من  الـ28  حتى  وتستمر  الحالي  يناير  مطلع  الشتوية  التسجيالت  فترة  تنطلق 
لروزنامة لجنة االحتراف وأوضاع الالعبني في االتحاد السعودي لكرة القدم.

تعزيز صفوفها  في  األندية  رغبة  ظل  في  الصفقات  من  العديد  الشتوية  الفترة  تشهد  أن  وينتظر 
مع دخول منافسات املوسم الرياضي الحالي »الدوري والكأس« مراحلها الحاسمة، لكن تعاقدت األندية 
املرتقبة ترتبط ارتباطا كبيرا بسالمة موقفها املالي، وحصولها على شهادة الكفاءة املالية التي قد يتسبب 
الصيفية  التسجيالت  فترة  في  الباطن  نادي  عليه حال  كان  كما  التسجيل  من  الحرمان  في  نيلها  عدم 

املاضية.

بشأن  جديد  يستجد  لم  ما  املقبلة  الفترة  خالل  صفوفها  تعزيز  فرصة  مبدئيا  ناديا   14 وتملك 
»شهادة الكفاءة املالية«، بينما يغيب ناديان وهما: الهالل واالتحاد بسبب حرمانهما من التسجيل، األول 
عقوبة  عليه  فرضت  الذي  والثاني  كنو،  محمد  قضية  خلفية  على  تسجيل  فترتي  املنع  عقوبة  بسبب 

الحرمان من قيد العبني جدد فترة واحدة بسبب قضية املغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويغيب ناديان عن فترة التسجيالت للمرة األولى في التاريخ منذ بدء حقبة دوري املحترفني موسم 
.2008--2009
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سعود  آل  فهد  بن  الله  عبد  األمير  سمو  توج 
للفروسية  السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
الجائزة  شوط  بلقب  كاواي  ميكي  الياباني  الفارس   ،
الكبرى املؤهل لكأس العالم في اليوم الختامي لألسبوع 
األول من بطولة »قفز السعودية«، وذلك في مقر »قفز 

السعودية« بالجنادرية.

وحقق الفارس لقب الشوط بعد ان قطع مسافته 
سعد  الفارس  حل  فيما  ثانية،   34.85 وقدره  بزمن 
العجمي ثانيًا بزمن وقدره 35.66 ثانية، وجاء الفارس 
اإليطالي إيمانويل جوديانو ثالثًا بزمن وقدره 36.89 

ثانية.

وكان اليوم األخير قد بدأ بشوط الفئة املتوسطة، 

الفنية  اللجان  السهلي رئيس  األستاذ علي  توج  حيث 
اإليطالي  الفارس  للفروسية،  السعودي  االتحاد  في 
انه قطع مسافة  بعد  الشوط  بلقب  إيمانويل جوديانو 
الشوط بزمن وقدره )39.96 ثانية(، وحل ثانيًا الفارس 
ثالثًا  وجاء  ثانية(،   41.04( املرزوقي  عمر  اإلماراتي 

الفارس اإلماراتي عبد الله املري )43.19 ثانية(.

نظم نادي سباقات الخيل حفله الـ 67 في موسم سباقات 
الرياض 2022 على ميدان امللك عبدالعزيز بالجنادرية، والذي 
ملختلف  والتصنيفات  الدرجات  متنوع  شوطًا   11 تضمن 

األعمار والفئات.

املراكز  على  الحاصلة  واألفراس  الجياد  نتائج  وجاءت 
األولى في األشواط اإلحدى عشر على النحو التالي: الشوط 
إلسطبل  لوفي،  الفرس  به  فازت  1200م  مسافة  على  األول 
الجواد  به  الثاني على مسافة 1200م فاز  الجنوب، والشوط 
نيو بورت، للمالك محمد فيصل مصطفى سالمة، والشوط 
الثالث على مسافة 1200م، فازت به الفرس منفرجة، للمالك 
عبدالعزيز علي منيس العرجاني، والشوط الرابع على مسافة 
فيحان  ألبناء  فالش،  صنست  الفرس  به  فازت  1200م 
فيصل املنديل، والشوط الخامس على مسافة 1400م فاز به 

الجواد روزيس ريتيرن، للمالك فهد هيف محمد القحطاني، 
وفاز بالشوط السادس على مسافة 1400م الفرس شايمن 

إلسطبل ابن غنام.

علي  للمالك  فياليتس،  ديس  إيرلندي  الفرس  ونالت 
مسافة  على  السابع  الشوط  صدارة  العجمي  راشد  عامر 
من  1600م  مسافة  على  الثامن  الشوط  جاء  فيما  1600م، 
نصيب الجواد تكنيك، ألبناء سليمان محمد فهد بن زعير، 
الجواد  1800م  مسافة  على  التاسع  الشوط  صدارة  وحقق 
أولد هاربور، للمالك ماجد بدر صقر العطاوي، وفي الشوط 
العاشر على مسافة 1800م فاز الجواد كبار، إلسطبل الريادة 
باملركز األول، ونال الشوط الحادي عشر على مسافة 1800م 

الفرس جازيو، للمالك فيصل فيحان بن فيصل املنديل.

أبوراس يتوج بكأس 
الوزارة للقدرة والتحمل

تّوج معالي مساعد وزير الرياضة األستاذ عبداإلله الدالك, الفارس 
الرياضة  وزارة  كأس  لسباق   

ً
بطال الوادي  فريق  من  أبوراس  فارس 

للقدرة والتحمل، الذي أقيم في ميدان الجنادرية بالرياض ملسافة 119 
كم بمشاركة أكثر من 60 فارسًا وفارسة.

أن  بعد  أشير«  »جير  الجواد  برفقة  للسباق   
ً
بطال أبوراس  وتوج 

قدما أداًء مميًزا تصدر به مراحل السباق األربع وبمعدل سرعة 24,2 
 في املركز الثاني الفارس إبراهيم الصغير من فريق 

ّ
كم/ ساعة، وحل

في  / ساعة، وجاء  كم  »وزير« وبسرعة 22,92  الجواد  على  الصغير 
املركز الثالث الفارس عبدالله العميري من فريق الخيالة على الجواد » 

رمسا« وبسرعة 22,78 كم / ساعة.

القرشي بطاًل لكأس الشباب 
للقدرة والتحمل

 لسباق كأس الشباب 
ً
توج الفارس السعودي همام القرشي بطال

قرية  ميادين  على  صباح  أقيم  الذي  والتحمل،  للقدرة  والناشئني 
الجنادرية للقدرة والتحمل بمشاركة 55 فارسًا وفارسة من عدة دول 

على مسافة 100 كم مقسمة على أربع مراحل.

وجاء فوز القرشي رفقة الجواد »وقاد طويق« بعد أن استطاع أن 
يتصدر مراحل السباق األربع، وينهي السباق بمعدل سرعة 24,58 كم 
/ ساعة، فيما حل في املركز الثاني الفارس الكويتي سلمان األستاذ ، 
على الفرس »دالسيس« وبمعدل سرعة 24,46 كم/ ساعة، وفي املركز 
الثالث الفارس فيصل القرشي على صهوة الفرس »فردوس« وبمعدل 

سرعة 24,32 كم / ساعة.

رعى صاحُب السموِّ امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 
محمد  األمير  كأس  على  الوفاء«  »كأس  الخيل،  سباقات  نادي  بطولة  الرياض  
السعودي  امليدان  في  الثانية  الفئة  ف من ضمن كؤوس 

َّ
املصن الكبير،  بن سعود 

املخصص لخيل األربع سنوات إنتاج محلي مفتوح الدرجات.

وفور وصول سموِّ أميِر منطقة الرياض ُعزف السالم امللكي، ثم انطلق الشوط 
مسافة  الوفاء«  »كأس  الكبير  سعود  بن  محمد  األمير  كأس  على  عشر  الحادي 
صاحِب  إلسطبل  »نجام«  الجواد  ن  وتمكَّ ريال،  ألف   )500( وجائزته  2000متر، 

السموِّ امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز من تحقيق املركز األول.

بن  بندر  بن  فيصل  األمير  امللكي  السموِّ  صاحُب  م 
َّ
سل الشوط  نهاية  وعقب 

األمير سعود بن  امللكي  السموِّ  الكأس لصاحِب  الرياض  أمير منطقة  عبدالعزيز 
سلمان بن عبدالعزيز.

»كاواي« بطل »قفز السعودية« الكبرى والعجمي ثانياً

11 شوطاً مثيراً يف الحفل 67 لسباقات الخيل

أميرِ منطقة الرياض يرعى بطولة 
نادي سباقات الخيل

نجام يطير بكأس الوفاء
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تتويج  الفائزين بكؤوس 
وزارة الرياضة للهجن

األحساء  محافظ  كرم  نايف،  بن  سعود  الشرقية  املنطقة  أمير  رعاية  تحت 
األمير سعود بن طالل بن بدر، في ختام منافسات اليوم األخير من كأس وزارة 
والجذاع،  واللقايا،  الحقايق،  فئات  بكؤوس  الفائزين   2022 للهجن  الرياضة 
والثنايا، والحيل، والزمول، بواقع 4 فائزين في كل فئة، باإلضافة إلى الفائزين 
سعد  بن  عبداإلله  األستاذ  الرياضة  وزير  مساعد  بحضور  املاراثون،  بكأسي 
الدالك ونائب رئيس االتحاد السعودي للهجن األستاذ محمد بن حماد البلوي، 
وانطلقت  البلوي.  سليمان  بن  محمود  املهندس  لالتحاد  التنفيذي  واملدير 
صدارة  انتزع  حيث  للكؤوس،  خصصت  أشواط  بـ4  املسائية  الفترة  منافسات 
الشوط األول وكأس الزمول العام “مبلش” ملالكه مهدي حمد اليامي، فيما انتزع 
كأس الزمول املفتوح “عديم” لهجن صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن أحمد 
بن عبدالعزيز آل سعود، وحققت املطية “جزلة” ملالكها سعيد بطي املري كأس 
املفتوح والتوقيت األفضل في  الحيل  العام، فيما حققت “حذاري” كأس  الحيل 

الفترة املسائية لهجن سيح السلم.

وشهدت منافسات الفترة الصباحية لليوم األخير من كأس وزارة الرياضة 
انتزاع “الصميما”  أبرزها  الحيل والزمول 8 أشواط، كان  فئة  للهجن 2022 في 
آل  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد  بن  تركي  األمير  امللكي  السمو  صاحب  لهجن 
ملالكه  “برزان”  الثاني  الشوط  صدارة  أحرز  فيما  األول،  الشوط  صدارة  سعود 
ملالكها  “ود”  الثالث  الشوط  في  األول  باملركز  حل  بينما  األيداء،  رجاء  محمد 
ناصر بن عبدالله املسند من دولة قطر، فيما أنتزع صدارة الشوط الرابع القعود 

“الفايز” ملالكه سعيد بن علي املري.

الرياضة،  وزير  مساعد  الدالك،  عبداإلله  ج  توَّ الرياضة،  وزير  عن  نيابة 
 لكأس وزارة الرياضة لقفز الحواجز في البطولة التي 

ً
الفارس ديفيد ويل بطال

قيمت على مدى ثالثة أيام في مقر قفز السعودية بمدينة الرياض وسط مشاركة 
ُ
أ

أكثر من 100 فارس وفارسة من 15 دولة.

م أداء رائًعا على حواجز ارتفاع  وجاء تتويج الفارس ديفيد ويل بعد أن قدَّ
ا الفارس عمر 

ً
 في املركز الثاني الفارس عبدالله محمد املري، وثالث

َّ
150 سم. وحل

عبدالعزيز املرزوقي.

آل هادي أن  الفارس حسن  وفي أول أشواط على حواجز 120 سم استطاع 
ْين األول والثالث، فيما ذهب املركز الثاني للفارس مشعل الحربي.

َ
يحقق املركز

وفي الشوط الثاني على حواجز ارتفاع 135 سم استطاع الفارس الهولندي 
 في املركز الثاني الفارس اإلماراتي 

َّ
جيرت جان أن يخطف صدارة الشوط، وحل

ا الفارس املصري مودة زيادة.
ً
عمر املرزوقي، وجاء ثالث

جاء  الذي  الجنادرية،  في  املفتوح  اليوم  باململكة  األصيلة  العربية  الخيل  مالك  استضاف 
بطولة  بالذهب في  املتوجون  السعودية  بأبطال   

ً
احتفاال السعوديني  واملربني  املالك  بمبادرة من 

امللكي  السمو  العائد لصاحب  أكمل  األمهار، ملربط  الجاسمية” بطل  املهر “باز  بباريس،  العالم 
“محبوب  اليكساندر  الذهبي  الفحول  وبطل  عبدالعزيز،  بن  سلطان  بن  عبداملجيد  األمير 

الجماهير” ملربط السيد العائد لعبدالوهاب و خالد أبناء سعيد السيد.

وشهد الفعالية نخبة من املسؤولني واملالك واملربني يتقدمهم صاحب السمو األمير عبدالله 
بن فهد بن عبدالله رئيس االتحاد السعودي للفروسية ، عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية ، 

ومالك مربط املحمدية.

ووجدت فكرة املبادرة أشاد كبيرة من الحضور كونها احتفال بإنجاز سعودي كبير في 
املرابط  كعب  علو  يؤكد  مما  العالم  مستوى  على  العربية  الخيول  ومنافسات  محافل  أهم  أحد 

السعودية وثراء اململكة في هذا النشاط.

“اليكساندر”،  العاملي  الفحل  ابناء  التي شارك فيها  العرض  بفعاليات  الحضور  واستمتع 
كما شهد الحضور عروض رائعة للفحل “اليكساندر” محبوب الجماهير، وحرصوا على التقاط 

صورة تذكارية مع الفحل املتوج بلقب العالم.

الفروسية

أمير الرياض يتوج أبطال كأسي ولي العهد

 المبير وماي فرانكل يحلقان
بـ المحلي والمستورد

تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  توج  الوزراء،  مجلس 
الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  فيصل 
الفائزين في الحفل الثاني والسبعني من موسم نادي 
للفئة  الكبرى  البطوالت  افتتاحية  الخيل، في  سباقات 
السابعة  نسختها  في  العهد«  ولّي  بـ«كأسْي  األولى 

والخمسني للخيل املنتَجة »محلًيا« و«املستوردة«، على 
أرض ميدان امللك عبدالعزيز بالجنادرية، وتبلغ جائزة 

كل كأس مليون ريال.

أمير  سمو  سلم  العاشر،  الشوط  نهاية  وبعد 
 ) املحلي   ( لإلنتاج  العهد  ولي  كأس  الرياض  منطقة 
عبدالهادي  بن  فهد  بن  نغيمش  األول  باملركز  للفائز 

العجمي بعد فوز الجواد )املبير( .

عقب  بندر  بن  فيصل  األمير  سمو  توج  بعدها 
بن  خالد  بن  فيصل  األمير  األخير  الشوط  نهاية 
 ) املستورد   ( لإلنتاج  العهد  ولي  بكأس  عبدالعزيز 

عقب فوز الجواد )ماي فرانكل( باملركز األول.

احتفالية مميزة باألبطال المتوجين بالذهب يف باريس 2022 

بيرترام ألين بطاًل لكأس  
»قفز السعودية«

توج صاحب السمو امللكي األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس 
بكأس  ألني  بيرترام  اإليرلندي  الفارس  الفروسية  هيئة  إدارة  مجلس 
بطولة »قفز السعودية« في نسختها الثانية في ختام أشواط البطولة، 

وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.

خمس  لفئة  البطولة  كأس  خطف  في  اإليرلندي  الفارس  ونجح 
نجوم بعد أن أنهى الشوط الرابع والرئيس بزمن وقدره 33.60 ثانية، 
فيما حل الفارس عبد الله الشربتلي في املركز الثاني )34.76 ثانية(، 

وجاء ثالثًا الفارس عبدالرحمن الراجحي )36.19 ثانية(.

وفي شوط »جولة وجولة تمايز« ـ ارتفاع 150 مترا ـ لفئة الخمس 
أنهى  األول بعد  املركز  إيدر  النمساوي ستيفني  الفارس  نجوم، حقق 
الشربتلي  الله  عبد  الفارس  وحل  ثانية،   40.37 وقدره  بزمن  الشوط 
ثانيًا )47.87 ثانية(، ثم جاء الفارس املصري محمد زيادة »مودة« ثالثًا 

)38.56 ثانية(، لكن بعدد أربعة أخطاء.

انطلق  قد  البطولة  من  الثاني  األسبوع  من  األخير  اليوم  وكان 
ـ  تمايز«  وجولة  »جولة  شوط  بلقب  السبيعي  غادة  الفارسة  بتتويج 
ارتفاع 120 مترـ  لفئة النجمة الواحدة، بعد أن أنهت الشوط بزمن وقدره 
فيما جاءت  ثانية(،   52.98( الحربي  ثانيًا مشعل  ثانية، وحل   52.81

ثالثًا الفارسة فنون الحميدان )54.92 مترا(.

وفي الشوط الثاني »جولة وجولة تمايز« ـ ارتفاع 130 مترا، لفئة 
األول والثالث  املركز  األملاني في خطف  الفارس  الواحدة، نجح  النجمة 
 53.53 بزمن  والثالث  ثانية،   51.46 بزمن  األول  مختلفني،  بجوادين 

ثانية، وحل خالد املبطي ثانيًا في الشوط بزمن 51.91 ثانية.

ديفيد ويل بطاًل لكأس 
الوزارة لقفز الحواجز
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للثقافة  العربي  االتحاد  رئيس  محمود  اشرف  املصري  االعالمي  اعلن 
الرياضية بدء التجهيز لتنظيم مؤتمر علمي كبير في االسبوع االخير من شهر 
ايجابياته  من  لالستفادة  قطر  مونديال  تفاصيل  كافة  يناقش   ، الحالي  يناير 
تحقيق  دون  حالت  التي  السلبيات  رصد  وكذلك  عليها  للبناء  والفنية  التنظيمية 

الطموحات الفنية لغالبية املنتخبات العربية 

وأشار رئيس االتحاد الى أن املؤتمر سيحمل عنوان : كرة القدم العربية في 
مونديال قطر .. االنجاز والطموح.

نافذة رياضية

أعلنت وزارة الرياضة تفاصيل املواجهة املرتقبة بني إنتر ميالن وغريمه إيه 
سي ميالن ضمن كأس السوبر اإليطالي.

ويستضيف استاد امللك فهد )الدرة( مباراة الفريقني يوم 23 يناير الحالي في 
لقاء مرتقب بني قطبي الكرة اإليطالية ومدينة ميالنو.

إنتر  يلعب  فيما  اإليطالي،  الدوري  لقب  حامل  بصفته  اللقاء  ميالن  يدخل 
بصفته بطل النسخة األخيرة من كأس إيطاليا.

بن  سعود  بن  حسام  الدكتور  الباحة  منطقة  أمير  أ 
َّ
هن

مشاركة  بمناسبة  النسائي،  غيم  فريق  العبات  عبدالعزيز، 
فريق  كأول  العاملية  لألهداف  العالم  كأس  بطولة  في  الفريق 
الرياضة  أن  مؤكدًا  املنطقة،  خارج  بطولة  في  يشارك  نسائي 

النسائية في اململكة تشهد تطورًا ملحوظًا.

جاء ذلك أثناء استقبال أمير الباحة بمكتبة باإلمارة، فريق 
باملنطقة  الرياضة  وزارة  فرع  مدير  بحضور  النسائي،  غيم 

سلطان آل شايع.

فيما نوهت قائدة الفريق خلود الغامدي بدعم أمير منطقة 
واملشاركة  الفريق  إنشاء  في  األثر  بالغ  له  كان  الذي  الباحة 
باملنطقة  الرياضة  وزارة  فرع  عام  مدير  أشاد  كما  بالبطولة، 
املنطقة  الرياضية في  سلطان آل شايع بدعمه لجميع األنشطة 

والفرق الناشئة واعدًا بتحقيق تطلعاته.

دخل حسني علي رضا، العب املنتخب السعودي للتجديف، املتحف 
معروضات  يستضيف  الذي  السويسرية،  لوزان  مدينة  في  األوملبي 

الرياضيني أصحاب الخلفية والقصص الفريدة وامللهمة. 

التي  املجاديف  ومنحه  قصته،  تقديم  رضا  من  املتحف  وطلب 
أجل وضعها  من   2020 األوملبية طوكيو  األلعاب  دورة  في  بها  شارك 
أول رياضي  ليصبح  املجاديف  ا،  الالعب، رسمّيً م  مع معروضاته. وقدَّ
سعودي يتمُّ تكريمه من ِقبل املتحف األوملبي. وحضر الحفل والده علي 
حسني علي رضا، رئيس االتحاد السعودي للتجديف، وأعضاء االتحاد 

الدولي للعبة، واتحادات دولية أخرى. 

رضا :  المجاديف دمي 
وعرقي ودموعي

قال الالعب حسني علي رضا  “هذه املجاديف، كانت تحتوي على 
وأشكر  املناسبة،  بهذه  للغاية  وممنتٌّ  وفخوٌر  ودموعي،  وعرقي  دمي 
السعودية على دعمهما غير املحدود  الرياضة، واللجنة األوملبية  وزارة 
لي منذ بداية رحلتي. أريد أن يكون هذا مصدر إلهام للشباب، ليفعلوا ما 
ا للمشاركة في بطولة العالم  فعلته بشكل أفضل”. ويستعدُّ رضا حالًيّ

للتجديف في صربيا، سبتمبر املقبل.

نادي الروضة يف اليوم 
العالمي للتطوع

ديربي ميالنو 23 يناير

 مونديال قطر 
يف مؤتمر علمي

نظم نادي الروضة الرياضي بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة باالحساء 
بتنظيم من فريق سالك التطوعي املبادرة التطوعية بمناسبة اليوم السعودي 
والرئيس  الخنيفر  خالد  األستاذ  النادي  رئيس  بحضور  للتطوع  العاملي 
التنفيذي األستاذ محمدالعيادة ومدير شؤون االندية بمكتب وزارة الرياضة 
بمشاركة  الشعيبي  سعود  األستاذ  االعمال  ورجل  الشواف  احمد  األستاذ 
العديد من فرق واندية بمختلف مناطق املحافظة على الصالة الرياضية بنادي 

الروضة

من جانبه بنّي الرئيس التنفيذي محمدالعيادة بأن النادي قام بتنفيذ هذه 
ا مع يوم التطوع العاملي، بهدف تعزيز دورها في خدمة املجتمع، 

ً
املبادرة تزامن

املجتمع  تطوير  في  أهميته  وبيان  التطوعي،  العمل  وثقافة  مفهوم  ونشر 
وتحقيق التقارب والترابط بني فئاته، وتجسيد روح التعاون والعطاء واالنتماء، 
وتنمية قيمة املسؤولية املجتمعية لدى افراد املجتمع وكافة املحبني للتطوع بما 

يساهم في تحقيق أهداف ومرتكزات رؤية 2030.

أمير الباحة يستقبل فريق غيم

منح المجاديف لـ »حسين رضا«
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ألعابنا

السعودي  االتحاد  حصل 
أفضل  جائزة  على  للتايكوندو 
اتحاد في العالم من قبل االتحاد 
وذلك   ،)WT( للتايكوندو  العاملي 
في الحفل الختامي الذي أقيم بعد 
نهائي  بطولة  منافسات  ختام 
الجائزة الكبرى التي استضافتها 
 10-8 من  الفترة  خالل  الرياض 

ديسمبر 2022م.

اإلنجاز،  ويأتي تحقيق هذا 
والفعاليات  األنشطة  على  عطفًا 
السعودي  االتحاد  نظمها  التي 
أو  والدولية  املحلية  للتايكوندو 
عبر  تحققت  التي  اإلنجازات 
البطوالت  في  والعباته  العبيه 
قائمة  ودخوله  الكبرى،  العاملية 
أفضل 20 منتخب في العالم على 

مستوى اللعبة.

العمري : الجائزة نتاج الدعم السخي

أكد رئيس االتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن تحقيق االتحاد للجائزة، 
دليل على ما تحظى به املنظمات الرياضية باململكة من دعم سخي وال محدود من خادم الحرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وأضاف: “متابعة واهتمام سمو رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، وسمو نائبه األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، دافع ومحفز لالتحادات 
القيادة الحكيمة”،  التي تتلقاه من  الدعم  الرياضية باململكة، لتقديم عمل ومنجزات تليق بحجم 
مقدمًا شكره لجميع العبي والعبات التايكوندو والفرق اإلدارية والفنية باالتحاد، على تقديمهم 

لعمل رياضي وفني وإداري؛ نالوا بفضله، هذه الجائزة.

اعتماد اتحاد البلياردو 
والسنوكر برئاسة بن صعب

وزير  الفيصل  تركي  بن  العزيز  عبد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  اعتمد 
مجلس  تشكيل  السعودية  العربية  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة 
صعب  بن  ناصر  الدكتور  برئاسة  والسنوكر  للبلياردو  السعودي  االتحاد  إدارة 

الشمري للدورة االنتخابية 2024-2021.

وعضوية كل من األستاذة نجالء بنت عبد الله العليان واألستاذة حصة بنت 
على الشهري واألستاذ محمد بن عبد الله البراقي واألستاذ عبد العزيز بن ثاني 

العنزي واألستاذة نهلة بنت عبد الله عسيري.

كرنفال رياضي لقدامى أساتذة السلة
أساتذة  لقدامى  رياضي  كرنفال  األساتذة  لرئاسة  السعودية  اللجنة  نظمت 
السعودية،  والباراملبية  األوملبية  املاسترز  ألساتذة  لقاء  أول  في  السلة  كرة  لعبة 
.وسلة  املاسترز  السلة  كرة  لنجوم  إستعراضية  مناورة  إقامة  الحفل  وتخلل 
من  كبيرة  نخبة  بحضور  الجميل  الكرنفال  وحظي   .. داون  ومتالزمة  الكراسي 
كبار نجوم اللعبة القدامى من العبني وحكام قدموا من الرياض والقطيف وعسير 
واملدينة املنورة والطائف ومكة املكرمة وجدة .. بعد أن شرفوا كرة السلة السعودية 

سابقا في املحافل املحلية والدولية وال زالت بصمتهم في املالعب ..

وكان من بني الحضور العب املنتخب السعودي وكابنت فريق االتحاد السابق 
لكرة القدم الكابنت الدولي أحمد جميل وبعض االعالميني وجمع كبير من محبني 

كرة السلة .

المروعي :  المستويات تبشر بالخير

آسانا،  اليوغا  رياضة  بطولة  أجواء  على  الستار  سِدل 
ُ
أ

العربي  والخليج  العربي  الوطن  في  نوعها  من  األولى  البطولة 
بمشاركة 112 العبًا والعبة من مختلف مناطق السعودية، وتم 
تتويج الفائزين والفائزات في اليوم الختامي من املنافسات التي 
استمرت ليوم واحد بقاعة »جامعة العلوم والتكنولوجيا« بجدة.

محبي  امن  كبير  حضورا  شهدت  التي  البطولة،  ونظمت 
رياضة اليوغا، اللجنة السعودية لليوغا بالتعاون مع معهد إعداد 
القادة بوزارة الرياضة السعودية، وبحضور خبراء من االتحاد 

اآلسيوي لرياضة اليوغا آسانا.

السعودية  اللجنة  رئيس  املروعي،  نوف  أكدت 
جاء  والالعبات  لالعبني  الفني  املستوى  أن  لليوغا، 
من  املزيد  بتحقيق  ويبشر  ارتفاعًا  وشهد  مبشرًا، 
النتائج الطيبة وتقديم أفضل العروض في الفترة املقبلة.

حققت  لله  »الحمد  املروعي:  قالت  البطولة  وحول 
البطولة األولى من نوعها في السعودية واملنطقة العربية 
نجاحًا كبيرًا، ووجدت أصداء أكثر من رائعة من قبل 
املشاركني، كما أثنت على حكام رياضة اليوغا آسانا، 

وجيزة  فترة  قبل  بتخريجهم  اللجنة  احتفت  والتي 
مرة  أول  كونها  املبهر،  وبالتنظيم  البطولة  تحكيم  في 
تقام في السعودية، حيث استقطبت البطولة نخبة من 
ا لتأسيسهم 

ً
الالعبني والالعبات لتكون البطولة منطلق

وتدريبهم على هذه الرياضة، حتى تؤهلهم للمشاركة 
بالبطوالت املحلية والخارجية«.

نتائج البطولة تتويج أبطال اليوغا آسانااتحاد التايكوندو .. األفضل يف العالم
فئة البنات )6-14 سنة( 

ـ جود شرف املركز األول.
ـ مريم حسام املركز الثاني 

ـ سحر حداد  املركز الثالث. 

فئة البنني )أقل من 14 سنة( 
ـ بدر الغامدي املركز األول. 

ـ قصي حجازي املركز الثاني .
ـ حمزة عصام املركز الثالث .

منافسات البنات )15-23 سنة (
ـ أبرار العولقي املركز األول .

ـ شوق البريكي املركز الثاني.
املركز  في  الصالح  العنود  ـ 

الثالث.

فئة البنات )24 سنة وما فوق( :
ـ سماهر املالكي املركز األول 

ـ ريف الزهراني  املركز الثاني. 
املركز  بانتزالي  مارجريتا  ـ 

الثالث.

فئة الرجال )15 سنة وما فوق(:
ـ حسني الحجاج املركز األول.

ـ سامي القرواش املركز الثاني .
ـ أسامة القريشي املركز الثالث.
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اختتمت فعاليات دورة األلعاب الشاطئية 2022، التي استضافتها مؤخرًا نيوم، بمشاركة 
بدأت  الشاطئية،  الرياضية  األلعاب  دولة، وشملت سلسلة من  أكثر من 500 رياضي من 25 
أكتوبر، تلتها منافسات  إيه( في 19  الحر )جي كيه  الشراعي  للتزلج  العالم  بمنافسات كأس 
أوملبية لرياضة السباق الثالثي )ترايثلون(، إضافة إلى بطولة دولية لكرة السلة 3x3، وبطولة 
الرجال  فئتي  في  العالم،  بطل  البرازيلي،  الفريق  فيها  فاز  التي   ،5×5 الشاطئية  القدم  لكرة 

والسيدات.

للدراجات بمشاركة  الصحراوي  السباق  الدورة منافستها في 9 ديسمبر مع  واختتمت 
220 متسابقًا ومتسابقة من جميع أنحاء العالم، في حدث يتكون من أربع مراحل، يتراوح طول 
كل مرحلة بني 80 و120 كيلومترًا, وشهدت املنافسات تغطيات عاملية واسعه عبر قنوات البث 

في دول االتحادات الرياضية املشاركة.

باترسون : دورة نيوم 
عالمة فارقة 

وعدت املديرة التنفيذية لقطاع الرياضة في نيوم جان باترسون دورة نيوم 
لأللعاب الشاطئية 2022 عالمة فارقة، إذ يسهم نجاحها في تعزيز مكانة نيوم 
فريدة  مناسبة  الدورة  هذه  وشكلت  العاملية،  الرياضات  ألهم  حيوية  كوجهة 
املشاركني  نظرائهم  جانب  إلى  السعوديني  الرياضيني  من  كبير  عدد  بمشاركة 
السلة 3x3، وكرة  )ترياثلون(، وكرة  الثالثي  السباق  في  دولة، ال سيما  من 25 
القدم الشاطئية، وركوب الدراجات الجبلية، ما يعكس دور نيوم في تمكني املواهب 

املحلية ودفعها إلى آفاق عاملية.

وأشارت إلى أهمية التعاون املستمر بني نيوم واالتحادات الرياضية الوطنية، 
وطنية  رياضية  منظومة  تطوير  على  إيجابي  بشكل  سينعكس  الذي  األمر 
الرياضية  الفعاليات  من  مزيد  استضافة  إلى  نيوم  في  نتطلع  حيث  متكاملة، 

العاملية في املستقبل.

كوسكو : أجواء نيوم 
أنجحت البطولة

عّبر رئيس االتحاد العاملي لكرة القدم الشاطئية جوان كوسكو، عن إعجابه 
األلعاب  دورة  تنظيم  في  ونجاحها  نيوم  بها  تتمتع  التي  الكبيرة  باإلمكانات 
الشاطئية، وسط أجواء تتميز بااليجابية واملتعة وروح التعاون الجماعي، وكانت 
القدم  لكرة  العالم  كأس  إقامة  لفكرة  دعمه  مؤكدا  نجاحها,  في  مباشرًا  سببًا 

الشاطئية، التي ينظمها الفيفا، في نيوم.

يذكر أن اتحاد كرة القدم الشاطئية، الذي يتابعه أكثر من 250 مليون شخص 
 24 قدم  حيث  السعودية،  العربية  اململكة  في  موسمه  اختتم  قد  دولة،   180 في 
مباراة مثيرة في نيوم على مدار أربعة أيام. كما أن ثالثة من االتحادات الرياضية 
قيم األحداث النهائية 

ُ
الخمسة التي شاركت في دورة األلعاب الشاطئية اختارت أن ت

لفعالياتها الرياضية في نيوم، ويعكس ذلك القدرات التنظيمية العالية التي تتمتع 
بها نيوم في استضافة األحداث الرياضية العاملية الكبرى.

ألعابنا

األمير سعود بن مشعل بن محمد  امللكي  السمو  استقبل صاحب 
بن عبدالعزيز رئيس االتحاد السعودي للكريكيت الالعب الدولي كيفن 
بيترسن. وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث عن إستراتيجية االتحاد، 
جيل  بناء  سبل  ملناقشة   

ً
إضافة اململكة،  في  اللعبة  تطوير  وأساليب 

رياضي يتفوق إقليميًا وعامليًا في اللعبة، إلى جانب إنشاء أكاديميات 
 إلقامة دوري محلي يكون في مصاف 

ً
ومشروعات بنى تحتية، إضافة

الدوريات العاملية تماشيًا مع رؤية اململكة 2030.

لزيارة  الضيف  باصطحاب  مشعل  بن  سعود  األمير  سمو  وقام 
حي  وكذلك  الربحية،  غير  سلمان  بن  محمد  األمير  مدينة  مشروع 
الطريف في الدرعية . من جانبه أشاد الالعب كيفن بيترسن بالشعبية 
الكبيرة التي تحظى بها لعبة الكريكيت في اململكة، وبجهود االتحاد 

في نشر اللعبة .

حقق املنتخب السعودي للدراجات فئة الناشئني امليدالية الذهبية 
املجمعة  العربية  البطولة  - ضمن منافسات  الساعة  - فرق ضد  سباق 

الثانية التي أقيمت بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

البرازيل تتوج بدورة األلعاب الشاطئية 

اتحاد الكريكت 
يستضيف بيترسن

ذهبية عربية للدراجات
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الحوار

في  ووالدي  اخوتي  مع  وانا  الثالثة  فمنذ سن  االسرة،  رياضة  التنس هي   ••
مالعب التنس املجاورة ملسكننا في فرجينيا، وكان والدي بعد انتهاء اخوتي من 

التدريب يلعب معي ويحاول تعليمي مسك املضرب وإعادة الكرة له خلف الشبكة.

•• رياضة التنس ما زالت هي محور االهتمام عند االسرة، وقد احضر والدي 
البيت. وبعد الخروج من  التنس مدربا وسكن معنا في  منذ ميل اخوتي لرياضة 
التنس  الغداء نذهب له في الحديقة املجاورة للمنزل حيث ملعب  املدرسة وتناول 
ونمكث حتى غروب الشمس، وفي عطلة نهاية األسبوع نشارك في بطوالت االتحاد 
األمريكي للتنس USTA وقد وصل سعود وعمار الى الـ top ten في تصنيف االتحاد 
املالعب  على  مرات  خمس  كلها  أمريكا  على  الذهبية  بالكرة  فاز  سعود  ان  كما 
جامعة  ان  بل  اآلن  حتى  احد  يحققه  لم  مسبوق  غير  انجاز  في  والصلبة  الترابية 
هارفارد عرضت عليه منحة دراسية ليمثلها في بطولة الدوري األمريكي. اما عمار 
فحصل على منحة دراسية من جامعة فرجينيا Top ten وفاز معهم ببطولة الدوري 
األمريكي NCAA وان شاء الله أحصل مثلهما على منحة دراسية في جامعة مميزة 

أكاديميا وفي التنس أيضا.

قابلت  ان  سبق  حيث  اسرائيلية،  مع  فيها  العب  التي  األولى  املرة  ليست   ••
الالعبات االسرائيليات في البطوالت الدولية ITF وهذه هي املرة الرابعة التي اكسب 
فيها امامهن. والرياضي عندما يمثل بلده يحرص تماما ان يكون تمثيله بالشكل 
الذي يليق، ويتأكد ذلك ويتضاعف امام العبي الدول التي ليست لنا معهم عالقات 
الشمالية  وكوريا  كإيران  احوالها  أفضل  في  معهم  العالقة  ليست  او  دبلوماسية 
وتايلند )قبل عودة العالقات(، لذا ال يكون االنسحاب واردا لسببني: فهو يعرضك 
ورياضة بلدك لعقوبات في البطوالت الدولية، كما ان الالعب يكون مطالبا بالتمثيل 
الجيد لرياضة بلده والحصول على نقاط دولية للترقي في سلم الترتيب الدولي. 
ثم ان كلمة انسحاب تتضمن الضعف والخوف من املنافسني وهذا ما لم تتم تربيتنا 
عليه أو يرغبه مسؤولو الرياضة في بلدي، لذا بدأت املباراة بتركيز كبير وانهيت 
املجموعة األولى ٦/ صفر، وفي الثانية حاولت مع مدربها الرجوع للمباراة اال انني 

 عن تركيزي وانهيتها ولله الحمد ٦/ ٢.
ّ

لم اتخل

املنبه في  الفجر، بل ايقظتني قبل  •• بكتيريا املعدة احسست بها قبل صالة 
مباراة دور الـ١٦ وتحملت اآلالم واملغص. وعلى اإلفطار ابلغت مدربي )أخي عمار( 
اإلحماء  وبعد  االسرائيلية  قلقة النك ستقابلني  انِت  فقط  هذا شيء طبيعي  فقال: 
سيذهب إن شاء الله، فتحاملت على نفسي وامتثلت ألمره. وفي املجموعة األولى 
الخوف من االنسحاب ومن الخسارة أنساني األلم، ولكن املجموعة الثانية زاد أملي 
وحاولت تقصير النقاط واختصار الوقت لذا اعطيتها »قيمني« وبعد نهاية املباراة 
وحاولت  للمستشفى  بعدها  ونقلت  الشديد  اإلعياء  من  امللعب  أرض  على  جلست 
املقاومة وكلمنا مدير البطولة لتأخير بداية املباراة كسبا للوقت اال أنه طلب مني 
ذهبت  ثم  ومن  للبطولة.  إكمالي  فرفض  الـ٣٩  قرابة  فكانت  الجسم  حرارة  قياس 

للبريطانية وباركت لها وابلغتها بعدم استطاعتي خوض املباراة.

 ٧ في  وسجلت  عام،  كل  بداية  تعلن   ITF للتنس  الدولي  االتحاد  روزنامة   ••
بطوالت في الربع االول من العام الحالي لعبت اربعا منها فتقدمت بأكثر من ٢٣٠ 
مركزا في سلم الترتيب الدولي حيث كنت ٩٧٨ واصبحت ٧٤١ على العالم. والعب 
التنس ُيفترض أن يشارك في ما بني ٢٧ الى ٣٠ بطولة في السنة ويلعب على اقل 
تقدير من ٣ الى ٤ مباريات في كل بطولة بحيث ال تقل املحصلة النهائية عن ١٠٠ 

مباراة في العام الواحد لذا انا اسجل كل ربع سنة من ٧ الى ٨ بطوالت دولية.

قدمتني  عليها-  حصلت  التي  الدولية  للنقاط  -إضافة  نيروبي  بطولة   ••
للجمهور واالعالم الرياضي خاصة السعودي. وعلى املستوى الخليجي انا الالعبة 

االولى والوحيدة املصنفة دوليا في كل دول الخليج العربي.

•• أبرز الصعوبات التي تواجه العب التنس الذي يشارك في البطوالت الدولية 
تتركز في السفر، السكن، املالعب، الطقس، الطعام والشراب ونظافتهما... وافريقيا 

قد ال تكون في الصفوف األولى فيها جميعا.

•• احلم ان أمثل الرياضة النسائية في اململكة التمثيل الذي يليق وان نذهب 
الن  السعودية  األوملبية  من  حقيقي  بدعم  أحظى  وأن  فقط  للمشاركة  ال  للمنافسة 
العب الرياضات الفردية بعد ان يصل الى مستوى املنافسة مع االخرين ال تستطيع 
اسرة بجهدها الفردي ان تساوي عمل اتحادات وميزانيات ومدربني، فالبون واسع 

وكبير بني العبة تحضر وحدها واخريات يحضرن مع مدربني.

الذي يصدر  الدولي  االتحاد  نيومي، وفي تصنيف  اليابانية  األعلى  •• مثلي 
أسبوعيا سوف ادخل الـ٦٠٠ على العالم رغم اني في بداية العام كنت ٩٧٨.

البداية يحتاج  التنس ال تختلف كثيرا عن اي رياضة فردية. وفي  •• رياضة 
الالعب لالهتمام بنفسه ومساعدة اسرته واتحاد اللعبة إليجاد البيئة التي تحببه 
البطوالت  في  املشاركة  في  يبدأ  الحقيقية  االمتحانات  اجتاز  اذا  ثم  الرياضة،  في 
وضمان  لدعمه  السعودية  األوملبية  تتدخل  النتائج  تحقيق  في  بدأ  واذا  الدولية 
ان يكون وضعه التنافسي في البطوالت الدولية مماثال ألقرانه واال فلن تستطيع 
ا -ولله الحمد- 

ّ
جهود فردية التغلب على عمل اتحادات رغم انني وبدعم اسرتي كن

بدعًا في ذلك حيث حصلت على اكثر من ٥٥ نقطة دولية ITF في حني ان اتحادات 
بميزانيات مليونية ولسنوات عديدة وبمجالس ادارات مختلفة لم تحصل على ربع 

نقطة دولية.. يعني »صفر دولي«.

•• أبرز هواياتي بعيدًا عن التنس كرة الطاولة، السباحة، والقراءة.

اململكة  فعلى مستوى  كثيرا،  األمور  أمريكا صعبت  من  األسرة  عودة  بعد   ••
لتكون  كثيرا  وتصرف  الوسع  تبذل  ان  وعليك  إطالقا  منافسة  توجد  ال  والخليج 

موجودا في البطوالت الدولية.

فقط  له  حدود  ال  طموحنا  سلمان  بن  محمد  االمير  العهد  ولي  قال  كما   ••
السحاب وما وراءه هو طموح كل سعودي وسعودية، وألتمس منحة دراسية في 
السعودية  الفتاة  التنس ألحقق ولو جزءا من طموح سموه في  أكاديميات  احدى 

وفي رياضة الوطن.

•• الحمد لله سجلت اسمي كأول سعودية تحقق فوزا دوليا في رياضة التنس، 
بطولة  في  السعودية  مثلت  أنني  كما  الدولي،  التصنيف  تدخل  سعودية  واول 
دور  الى  ووصلت  سنة(،   ١٣( مشاركة  أصغر  وكنت  باكو  في  االسالمي  التضامن 
الثمانية في تلك البطولة. كما وصلت الى نصف نهائي دولية البحرين ITF وبهذه 
املناسبة اشكر الشيخ عبدالعزيز ال خليفة رئيس اتحاد التنس في مملكة البحرين 

على دعمه و تشجيعه لي طوال البطولة.

•• تسلم أريج املطبقاني رئاسة االتحاد، ووجود األسماء الكبيرة في مجلس 
اإلدارة قد ُيغير الكثير ويكون له مردوده اإليجابي بإذن الله.

العبة التنس السعودية يارا الحقباني، اسم سطع في سماء اللعبة كالعبة سيىتها تحمل  
أين تتجه  الى  أنها تعرف  إال  الرغم من  صغر سنها  حضورًا وتميزا  وإنجازات.  فعلى 

وماهي آفاق طموحها  وكيف تتشكل نظرتها للمجال الرياضي الذي تمارسه بشغف . 

يارا كانت ضيفة في هذا  الحوار للتعرف على  تلك الجوانب  املضيئة من مسيرتها وأسن 
يتوقف طموحها .

العبة التنس السعودية تؤكد أنها تحظى بدعم اللجنة 
األولمبية السعودية .. يارا الحقباني :

لن تستطيع جهود 
فردية التغلب على 

عمل االتحادات
   

كلمة انسحاب 
تتضمن الضعف 

والخوف من 
المنافسين

 هديف 
المنافسة 

وليس 
المشاركة 
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His Highness 
the Minister 
of Sports 
is watching 
Argentina 
VS Croatia 
match, with 
FIFA President 
Gianni Infanti-
no and Sheikh 
Saud bin Ab-
dulrahman.

His Highness chairs the first 
meeting of the Board of Directors 
of the Asian Dream Association, 
in the presence of the President of 
the Asian Football Confederation, 
Sheikh Salman Al Khalifa.

His Highness, 
Sheikh Joaan 
bin Hamad, 
Sheikh Salman 
Al Khalifa, Mr. 
Gianni Infanti-
no, Mr. Alex-
ander Ceferin 
and a number 
of interna-
tional sports 
leaders at the 
Saudi House 
in Doha.

Al Faisla in Doha
Minister of Sports, Prince Abdulaziz bin Turki, participated in the Qa-

tar National Day celebrations on December 18th.
This came in the presence of Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir 

of the State of Qatar, as well as the heads of international federations 
and Olympic committees.

Al Faisla in Doha
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Argentina national team 
was crowned the 2022 
World Cup title after its 
exciting victory over France 
by penalty shootouts 4-2, 
after the end of the original 
and extra time with a pos-
itive draw 3-3, in the excit-
ing confrontation that was 
held at the “Lusail” stadi-
um, in the final match of the 
22nd edition of the World 
Cup, hosted by Qatar, start-
ing from last November 20, 
with the participation of 32 
teams in 8 different stadi-
ums.

According to the global 
“Opta” network specialized 
in world football figures 
and statistics, Lionel Mes-
si has become the record 
holder for most matches 
played in   the World Cup 
(26 matches).

Messi surpassed German 
legend Lothar Matthaus, 
who played 25 matches, 
and German Miroslav Klose 
comes in third place with 
24 matches.

 Opta also stated that 
Messi became the first 
player in the history of the 
World Cup to score goals 
during all stages of the 
tournament: (Group stage, 
round of 16, quarter-finals, 
semi-finals and the final).

At the end of the most beautiful World Cup and the most ex-
citing final in history:

A third star for 
the Tango team
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Their departure affected the atmosphere of 
the tournament:

Saudi fans were the 
joy of the World Cup

The Saudi fans present-
ed themselves in the Qatar 
World Cup 2022 as the best 
fans in the group stage, 
with the testimony of the 
hosts and the supporters of 
the participating teams who 
expressed their happiness 
and enjoyment of the pres-
ence of the Saudi fans with 
such intensity during the 
matches of the Saudi na-
tional team, and the beauti-

ful and arranged chants that 
the Saudi Fans League led 
in the stands, which gave 
so much enthusiasm for the 
stars of the Saudi national 
team, leading them to give 
one of the best performanc-
es of the teams in the group 
stage, but eventually the 
luck was not on the side of 
Saudi team, and prevented 
them from qualifying to the 
second round of the World 

cup.
There were manifestations 

of sadness among the vari-
ous fans after the end of the 
Saudi participation and the 
departure of most of these 
fans, returning to the King-
dom, where they left a great 
void in the atmosphere of 
the World Cup, which was 
felt by everyone.
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The Green Falcons 
bid farewell to the 
most magnificent 
World Cup with a 
global reputation

Successful 
activities of 
Sports for All 
Federation

QATAR 
EXCELS AND 
ARGENTINA 
WINS

Saudi Sports in 2022... a 
crowd of achievements

Saudi Olympics 
formulates future 
champions 

QATAR 
EXCELS AND 
ARGENTINA 
WINS


