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مة
كل

نا 
ل

الفورموال 1 ..
حقائق اقتصادية  

مسابقة  مجرد   1 الفورموال  بأن  يعتقد  من  يخطئ 
مشروع  بأنها  تؤكد  واألرقام  فالحقائق    ، رياضية 
يمثل  الضخم  المالي  فالعائد   ، النخاع  حتى  اقتصادي 
وتشجيع  االقتصادي  النشاط  قيمة  لزيادة  نادرة  فرصة 
قيام استثمارات جديدة . كما أن العالقة المتبادلة بين 
الرياضي   االستثمار  ليصبح  تطورت   والرياضة  االقتصاد 

شأنه شأن أي مجال اقتصادي منتج . 
تحقيق  العالمي  السباق  هذا  مثل  من  فالهدف 
االستثمارية  بمعاييره  الرياضي  االقتصاد  مفهوم 
الشاملة .ليسهم في تحقيق أهداف رؤية2030 الرامية 
االقتصاد  عصر  ودخول  النفط،  على  االعتماد  تقليل  إلى 
مجزية  المهرجانات  هذه  مثل  من  .فالعوائد  المتنوع 
، وتستقطب كبار المستثمرين وصغارهم  على  للغاية 

حد سواء .
أقيم في  الذي  للفورموال1  االقتصادية  المنافع  ولعل 
إلى  األرقام  تقول  كما  إمتدت  قد  مرحلتين  على  جدة 
والمؤسسات   ، والمصارف  والفنادق  الكبيرة  الشركات 
أن  الى  المختصين  أرقام  وتشير  والصغيرة.  المتوسطة 
العوائد المالية  المتوقعة للسباق في السنوات القادمة 
تقدر بملياري دوالر . بجانب ماسيوفره من وظائف بين 

مؤقتة ودائمة.
.وال أدل على نجاح  السباق من األرقام والتي تقول 
 1.8 بلغوا   التلفزيون  شاشات  عبر  تابعوه  من  بأن 
مليار و500 مليون مشاهد لكل سباق، بمعدل 200 ألف 
التواصل  عبر شبكات  متابع  مليون  و40  في كل جولة، 

االجتماعي .
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الحدث

ولـــي  ســـيدي  ســـمو  ماذكـــره     **
 ، لـــي  مفاجـــأة  بمثابـــة  كان  العهـــد 
وواضـــح  صـــادق  رجـــل  هـــو  وصراحـــة 
للغايـــة ، كمـــا انـــه يعنـــي مـــا يقولـــه  ، 
ــي،  ــا لـ ــرفا عظيمـ ــه شـ ــك فيـ ــا ال شـ وممـ
وأعتبـــره  بمثابـــة اهـــم تعبيـــر يمكننـــي 
ان انالـــه طـــوال حياتـــي ، فـــال يوجـــد 
تقديـــر افضـــل مـــن ذلـــك ، هـــو ولـــى 
العهـــد ورئيســـك ـ لـــذا فانـــت تحتـــاج 
ـــك  ـــر  ألنـــه يبيـــن ل ـــى مثـــل هـــذا التقدي ال
ـــر  ـــه و يق ـــذي قمـــت ب ـــرى العمـــل ال ـــه ي ان
بـــه ، كمـــا انـــه كـــرم بالـــغ مـــن ســـموه  
ــارزة  ــة البـ ــره العالمـ ان يذكرنـــي ، وأعتبـ

فـــي حياتـــي .
ليـــس   – اتلقـــاه  الـــذي  الدعـــم   **
مجـــرد دعـــم مالـــي– بـــل أيضـــا الثقـــة 

المفتوحـــة مـــن طـــرف ولـــي العهـــد و 
القيـــادة ، فهنـــاك العديـــد مـــن األشـــياء 
التـــي تعلمتهـــا مـــن ســـموه  بخصـــوص 
مـــن  الكثيـــر  مناقشـــة  بعـــد  الرياضـــة 
المواضيـــع والعديـــد مـــن األمـــور – أحيانـــا 
يقـــول لـــي »كال, ســـنقوم بهـــا بهـــذه 
انـــه  بعـــد  فيمـــا  وادرك   – الطريقـــة« 
ــرف ذلـــك  محـــق – فاندهـــش كيـــف يعـ
ـــة  ـــادة والرؤي ـــى القي . وهـــذا يوضـــح معن
التـــي يتمتـــع بهـــا كقائـــد ، وبالفعـــل 
فـــي  الشـــيء  نفـــس  لفعـــل  ســـعيت 
الـــوزارة ، قـــد أكـــون مخطئـــا وهـــم علـــى 
صـــواب لهـــذا علينـــا االنصـــات لهـــم و 
ـــم  ـــا اعـــود وأقـــول » انت فهمهـــم ، فأحيان
ـــام  ـــا القي ـــب علين ـــل يج ـــق , بالفع ـــى ح عل

بذلـــك بهـــذه الطريقـــة » .

** عنـــد االجتمـــاع مـــع ســـمو ســـيدي 
ولـــي العهـــد  يتوجـــب علـــى ان آتـــى 
مســـتعدا ومتوقعـــا ايـــة أســـئلة يمكـــن 
ـــئلة  ـــى أس ـــرح عل ـــا تط ـــرح ، وأحيان ان تط
ليـــس لـــدى إجابـــات لهـــا  فاطلـــب منحـــي 
ـــدم  ـــم العـــودة ألق بعـــض الوقـــت ومـــن ث

أجوبـــة لتلـــك األســـئلة .
** ســـمو ولـــي العهـــد قـــال اريـــد 100 
اتحـــاد فـــي المملكـــة وقـــال لـــي اذهـــب 
ومـــن   ، بذلـــك  نقـــوم  كيـــف  وابحـــث 
ـــك االن مـــا يقـــارب  ـــا نمل حســـن الحـــظ أنن
93 اتحـــادا  خـــالل الســـنوات الثالثـــة أو 
األربعـــة الماضيـــة التـــي عملنـــا فيهـــا 
بعـــد أن قلنـــا ألنفســـنا لمـــاذا ال نأخذهـــا 

مـــن أعلـــى الـــى اســـفل .
اإلداريـــة   الهيئـــة  مـــن  ألننـــي    **

The Mo show  عبدالعزيز بن تركي الفيصل يف حديثه عبر منصة

هزمنا الوقت
ـــس  ـــة رئي ـــر الرياض ـــل وزي ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــي األمي ـــمو الملك ـــب الس ـــدم صاح ـــم يق ل
ــل  ــرح وثيقـــة عمـ ــئلة ، بـــل طـ ــات علـــى أسـ ــرد إجابـ ــة الســـعودية مجـ ــة ـ البارالمبيـ ــة األولمبيـ اللجنـ
ـــرور بهـــا  ـــة الم ـــه ، وكيفي ـــة مؤسســـاته وقطاعات ـــة تنتظـــم الوطـــن فـــي كاف ـــة متكامل وفلســـفة رؤي

فـــي جانبهـــا الرياضـــي الـــذي يقـــوده الـــى بـــر األمـــان . 
ســـموه تحـــدث عـــن آليـــة العمـــل والـــدور الـــذي يلعبـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
ـــك  ـــي تحري ـــاع ف ـــر الدف ـــوزراء وزي ـــس ال ـــس مجل ـــب رئي ـــد نائ ـــي العه ـــز ول ـــن عبدالعزي ـــلمان ب ـــن س ب
ـــل كل  ـــي تحي ـــة الت ـــادة الحديث ـــح ، وعـــن أســـس القي ـــة وبوصلتهـــا فـــي االتجـــاه الصحي مفاصـــل الرؤي

تلـــك األحـــالم الـــى واقـــع .
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بالدنا تعيش اآلن 
عصرها الذهبي

محظوظ بما فيه 
الكفاية ألكون يف هذا 

المنصب

لمشـــروع القديـــة الـــذي يتراســـه ســـمو 
ـــا بانـــه مهمـــا  ـــي العهـــد فقـــد قـــال لن ول
بالرياضـــة  المتعلقـــة  االحـــالم  كانـــت 
فأبنوهـــا فـــي القديـــة وانـــا ســـعيد حيـــال 
ذلـــك  لكـــن لدينـــا نقـــص بالمنشـــئات 

ــة . ــباب مختلفـ ــه أسـ ــذا  لـ وهـ
مـــا  طبيعيـــة  كانـــت  **مهمـــا 
نفعلـــه – عليـــك ان تكـــون علـــى أهبـــة 
أنـــك  االســـتعداد  فبقـــدر مـــا تعتقـــد 
ـــر  ـــم االســـتعداد تجـــد نفســـك غي ـــى ات عل

جاهـــز بتاتـــا.
** كان حلمـــي القيـــام بشـــي إيجابـــي 
يخـــص الرياضـــة فـــي المملكـــة ، وكانـــت 
ـــة ، ســـواء  ـــدوام هـــذه الرغب ـــى ال ـــدى عل ل
كنـــت اعمـــل فـــي الحكومـــة او ال – او مـــا 

ـــل  ـــل داخ ـــن العم ـــا ضم ـــت منخرط اذا كن
ــي  ــر ، لكننـ ــئ اخـ ــي أي شـ ــاد او فـ االتحـ
ـــو  ـــزام نح ـــدى الت ـــن ان ل ـــى يقي ـــت عل كن

بلـــدي يجـــب أن أوفيـــه .
الطريـــق  الرؤيـــة قطعنـــا  مـــع    **
نحـــو  توجهنـــا  فهـــي  الصعـــب 
لنكـــون  فعلـــه  علينـــا  ماســـيتعين 
االحســـن علـــى مســـتوى العالـــم ، فهـــي 
توفـــر لنـــا افضـــل مافـــي العالـــم مـــن 
إمكانيـــات ، وبالتأكيـــد هـــذا هـــو الحافـــز 
الســـباقات  الســـتضافة  يدفعنـــا  الـــذي 
االســـتضافات  مـــن  وغيرهـــا  العالميـــة 

. األخـــرى  الرياضيـــة 
ـــوغ  ـــا  لبل ـــي قادتن ـــة هـــي الت ** الرؤي
أهدافنـــا واإلرادة النابعـــة مـــن الجميـــع 

ـــا  مـــن  احتضـــان هـــذا  هـــي التـــي مكنتن
خـــالل  الفعاليـــات  مـــن  الكبيـــر  الكـــم 

ــة . ــة الماضيـ ــنوات األربعـ السـ
ـ  هـــذه النجاحـــات ليســـت بســـببي ، 
او بمـــا أقـــوم بـــه ، فالعمـــل بـــدأ فعلًيـــا 
رؤيـــة  انطالقـــة  مـــع   ٢٠١٥ عـــام  مـــن 
ـــي العهـــد  ٢٠٣٠وبتوجيـــه مـــن ســـمو ول
الـــذى يقـــود رؤيـــة متكاملـــة ويعـــرف 
مـــاذا تريـــد المملكـــة ، ومـــاذا يحتـــاج 

النـــاس .
الحاضـــر أظـــن ان  الوقـــت  فـــي   **
رغبتنـــا  ، ألن  يلعبـــه  لـــه دور  جميعنـــا 
األساســـية  تحقيـــق مســـتقبل افضـــل 
أن  واعتقـــد   ، كمواطنيـــن  للمملكـــة 
ــي. ــا الذهبـ ــش اآلن عصرهـ ــا تعيـ بالدنـ
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ــر مـــن األمـــور ان تتحقـــق  ** ال تنتظـ
ـــة  ـــت مصادف ـــإذا حدث ـــة  ف بمحـــض الصدف
, فربمـــا لمـــرة فـــي العمـــر او مرتيـــن ،  لـــذا 
يتوجـــب علينـــا دومـــا أن نكـــون علـــى اتـــم 
ـــه . االســـتعداد ألداء مـــا نحـــن بصـــدد فعل

** يتوجـــب علـــى االســـتيقاظ وبـــدء  
يومـــي باتخـــاذ اهـــم اإلجـــراءات التـــي 
ــا – حتـــى لـــو لـــم تعجبنـــي  ســـأقوم بهـ
– فأحيانـــا تكـــون مملـــة أو تســـتهلك 
الكثيـــر مـــن الوقـــت ، او ليســـت مثيـــرة 
ــا  ــاء لهـ ــب االصغـ ــن يتوجـ ــام لكـ لالهتمـ
وفهمهـــا ، ألنهـــا مـــن تؤهـــل لمرتبـــة 

ارقـــى فـــي المســـتقبل .
للغايـــة  مهمـــة  نقـــاط  هنـــاك    **
ـــه  ـــذي تتبع ـــام ال ـــم النظ ـــي فه ـــل ف تتمث

، أحيانـــا تشـــعر انـــك تتجـــه بعيـــدا عـــن 
ردة  منـــك  تحقيـــق مســـعاك  فتظهـــر 
الفكـــرة   اكتمـــال  انتظـــار  دون  فعـــل 
وهـــذا مـــن شـــانه تأخيـــرك ، فـــإذا اتبعـــت 
نظامـــا وعملـــت مـــع اشـــخاص مالئميـــن 
ـــي  ـــك بالتال ـــق بهـــم وبآهليتهـــم فعلي تث
ان تثـــق فـــي نتيجـــة مـــا هـــو مقبـــل 
،  فتكريـــس الوقـــت والقيـــام بأفضـــل 
الـــذي  بالنظـــام  والوثـــوق  التحضيـــرات 
ــوغ  ــى بلـ ــا الـ ــك حتمـ ــيؤدي  بـ ــك  سـ لديـ

اهدافـــك.
ــن  ــون ضمـ ــة ألن تكـ ــت بحاجـ ** لسـ
ـــا فـــي  مؤسســـة  لكـــي تلعـــب دورا إيجابي

ـــا فـــي بلـــدك . ـــالح شـــيء م اص

خطـــوة  تعـــود  ان  عيبـــاً  ليـــس   **
ــن  ــدم خطوتيـ ــل ان تتقـ ــن اجـ ــوراء مـ للـ

لالمـــام نحـــو اهدافـــك .
ــل  ــذل العمـ ــى بـ ــة الـ ــن بحاجـ ** نحـ
النتائـــج   ســـتأتي  ذلـــك   بعـــد  الجـــاد 

. واقعييـــن  نكـــون  ان  فعلينـــا 
ـــة  ـــن ماهي ـــث  ع ـــك البح ـــب علي ** يج
مكامـــن  علـــى  والتعـــرف   ، مؤهالتـــك 
قوتـــك ومـــن ثـــم تســـعى لتطويرهـــم 
، والوقـــوف علـــى نقـــاط ضعفـــك حتـــى 
ـــب عليهـــا ، كمـــا عليـــك  ـــك التغل يتســـنى ل
ــتمر  ــا أن تسـ ــر مـ اذا كانـــت شـــغوفا بأمـ

ــاطة . ــه ببسـ فيـ
الـــذي  الشـــاق  الجهـــد  بســـبب   **

مهما مهما 
كانت كانت 

طبيعة ما طبيعة ما 
نفعله علينا نفعله علينا 

ان تكون ان تكون 
على أهبة على أهبة 

االستعداداالستعداد

اذا كنت شغوفا بأمر 
ما  يجب أن تستمر فيه 

ببساطة

الحدث
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 ، االن  عليـــه  انـــا  لمـــا  ألصـــل  بذلتـــه 
والطريقـــة الصحيحـــة التـــي اتبعتهـــا 
صعبـــا  األمـــر  كان  ذلـــك  لتحقيـــق 
ــي  ــاس التـ ــن النـ ــد مـ ــت العديـ وواجهـ
كان   ، التوقـــف  منـــي  تطلـــب  كانـــت 
ـــك؟  ـــوم بذل ـــاذا تق ـــألني  لم ـــض يس البع
إنـــه مجـــرد مضيعـــة للوقـــت. حقيقـــة  لـــم 
يفهـــم أحـــد شـــغفي تجـــاه ذلـــك وانـــا 
لـــم اهتـــم حقـــا بمـــا يقولونـــه ، ألننـــي 
ـــم مـــا اريـــد وليـــس مـــا يريدونـــه هـــم   اعل
ـــى  ،  فالصعوبـــات تتمثـــل فـــي العثـــور عل
ـــه حقـــا ومـــن ثـــم الســـعي وراءه  مـــا تحب
ــررت   ــد قـ ــت قـ ــه فانـ ــرد مالحقتـ ،  فبمجـ
المضـــي قدمـــا ، حيـــث ال توجـــد ســـبل 
مختصـــرة ، وال تتوفـــر وســـيلة واحـــده 
إلنجـــاز أي عمـــل ،  كل لديـــه طريقتـــه 
الخاصـــة فـــي بلـــوغ األهـــداف التـــي يريـــد 

تحقيقهـــا .
مـــا  شـــخص  دومـــا  هنـــاك   **
سينافســـك وقـــد يهزمـــك فيجـــب أن 
مســـتعد  انـــت  هـــل  ســـؤالك  يكـــون 

لذلـــك ، وكيـــف ســـتتقبل الهزيمـــة ؟ 
وكيـــف ســـتتعامل معهـــا ؟. فيجـــب أن 
تتعلـــم مـــن تلـــك الهزائـــم وأن تجعـــل 
منهـــا حافـــزا يدفعـــك الـــى ابعـــد مـــن 
ذلـــك ، حينهـــا  فقـــط ســـتعود اكثـــر قـــوة 
ونضجـــا .وهـــذه هـــي الرســـالة العامـــة 
التـــي ســـأقدمها الي كان ،  ليـــس فقـــط 

ــة . ــال الرياضـ ــي مجـ فـ
ـــاكل -  ـــات ومش ـــه عقب ـــا نواج ** كلن
ـــاك ان تتوقـــف - ان كنـــت حقـــا  لكـــن اي
ــك  ــد ان تلـ ــه  وتعتقـ ــا تفعلـ ــن بمـ تؤمـ
ـــلوكها  او  ـــود س ـــي ت ـــيرة الت ـــي المس ه
انـــه الهـــدف الـــذي تســـعى لتحقيقـــه ، 
فـــال وجـــود للمســـتحيل بصراحـــة ، كمـــا ال 
ـــن رياضـــي وآخـــر  عـــدا  ـــالف بي يوجـــد اخت
العمـــل الجـــاد والتحضيـــرات التـــي يقـــوم 

ـــرد عـــن اآلخـــر. بهـــا ف
كســـب  باســـتطاعتك  كان  ان   **
ــا   ــكان مـ ــي مـ ــة فـ ــر ثانيـ ــة او ُعشـ ثانيـ
فهـــذا مجهـــود ســـنوات مـــن التحضيـــر 
ـــك المركـــز ، ومـــع  ـــى ذل ـــذي أدى بـــك ال ال
الكثيـــر ممـــا لدينـــا اليـــوم ، والفـــرص 
التـــي تملكهـــا فـــي هـــذا العالـــم الـــذي 
ــة  ــب تلبيـ ــن الصعـ ــه االن  مـ نعيـــش بـ
ـــد  كل رغباتـــك، لهـــذا يجـــب عليـــك تحدي

اولوياتـــك أوال .
او  خاطـــي  بشـــي  قمـــت  إذا   **
ال  ثـــم  ومـــن  مـــا   غلطـــة  ارتكبـــت 

الرياضة أصبحت 
محور رئيسي يف 

برنامج جودة الحياة

أصبحـــت  اليـــوم  **الرياضـــة 
ـــاة  ـــودة الحي ـــي ج ـــي ف ـــور رئيس مح
، فهـــي ترفيـــه وثقافـــة وســـياحة 
 ، صناعـــة  الـــى  تحولـــت  لذلـــك 
فهـــي تحتـــاج منـــا للعمـــل مـــع 
الهيئـــات المختلفـــة ومـــع القطـــاع 
ــة  ــوزارة الرياضـ ــره .فـ ــاص وغيـ الخـ
إنجـــاز  تســـتطيع  لـــن  وحدهـــا 
  ٢٠٣٠ رؤيـــة  فمـــع    ، شـــيء  كل 
توجـــب  علينـــا التحـــدث مـــع بعضنـــا 
البعـــض  والجلـــوس ســـويًا فـــي  
عملنـــا  ليتكامـــل   االجتماعـــات 
وصـــوال للهـــدف . ففـــي االجتماعـــات 
ــة  ــا معرفـ ــن علينـ ــهرية يتعيـ الشـ
طببعـــة المبـــادرات  التـــي نســـعى 
العقبـــات  وماهـــي  لتحقيقهـــا 
التـــي تحـــول دون تحقيـــق ذلـــك  
وماهـــي الجهـــة التـــي يفتـــرض 
عليـــك  التنســـيق معهـــا وهكـــذا .

** عندمـــا نتحـــدث عـــن جـــودة 
الحيـــاة نتحـــدث عـــن األشـــخاص 
الذيـــن يركضـــون فـــي الشـــوارع 
وعـــن راكبـــي الدراجـــات وضـــرورة 
ــة  ــم لممارسـ ــاحة لهـ ــة المسـ إتاحـ
الرياضـــة ، فالهـــدف توفيـــر افضـــل 
أســـاليب  الحيـــاة فـــي  كل مـــدن 
المملكـــة. ولعـــل احـــد األهـــداف 
ــا فـــي الـــوزارة هـــو  الرئيســـة لدينـ
توفيـــر الخيـــارات  امـــام المواطـــن 
او المقيـــم للمشـــاركة فـــي الرياضـــة 

ــا  . ــي يريدهـ التـ
تتوفـــر  رياضـــات  هنـــاك   **
بصـــورة اســـرع  مقارنـــة بغيرهـــا  
ــة  ــة التحتيـ ــب والبنيـ ــبب الطلـ بسـ
لكـــن نحـــن نعمـــل علـــى توفيـــر 
الرياضـــة  لممارســـة  الوســـائل 

. عاليـــة  بجـــودة 

ال وجود للمستحيل 
بصراحة
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ــيارات  ــي للسـ ــغفي وحبـ ــد شـ ** تولـ
ـــدي لهـــا الســـيما الســـيارات  مـــن حـــب وال
اذواق  لدينـــا  فنحـــن  الكالســـيكية 
مختلفـــة فيهـــا ، ونحـــب شـــراء الســـيارات 

القديمـــة وإعـــادة ترميمهـــا  مـــن خـــالل 
ومـــن   ، بجـــدة   منزلنـــا  فـــي  ورشـــتنا 
هنـــا بـــدأت اتابـــع الســـيارات لمعرفـــة 
تفاصيلهـــا وكيفيـــة عملهـــا ، وكانـــت 
فـــي  أمارســـها  التـــي  الهوايـــة  هـــي 

وقـــت فراغـــي . 
** كنـــت احضـــر مـــن لنـــدن خـــالل 
إجازاتـــي  لحضـــور دورة تدريبيـــة لتعلـــم 
كيفيـــة القيـــادة علـــى  المضمـــار وكان 
ـــيوتر  ـــول س ـــيد ب ـــو الس ـــدرب  ه ـــاك م هن
لعـــب دورا كبيـــرا فـــي شـــغفي برياضـــة 
الســـيارات والزلـــت متواصـــال معـــه ، ولـــه  
ــل  ــي تأهيـ ــرة  فـ ــاهمات كبيـ ــا مسـ أيضـ
ــعوديين . ــابقين السـ ــن المتسـ ــدد مـ عـ

ـ أتذكـــر أننـــي كنـــت اذهـــب الـــى 
ســـباقات الســـيارات فـــي كافـــة انحـــاء 
وهـــذا   . للتعلـــم  المتحـــدة  المملكـــة 
ــيارات  ــة السـ جعلنـــي أتفـــوق فـــي رياضـ
وعلـــى اطـــالع بهندســـتها  ، فكونـــي 
ســـائق يحتـــم علـــى تعلـــم كيفيـــة عمـــل 
الســـيارة  ، وذلـــك ســـاعدني للتواصـــل مـــع 
المهنـــدس الخـــاص اثنـــاء الســـباقات  

لتزويـــد الســـرعة اكثـــر .

ــه   ــاركت بـ ــباق شـ ــأول سـ ــزت بـ ** فـ
ومـــن هنـــاك تبيـــن لـــي ان لـــدي شـــئ مـــا  

فلمـــاذا ال أســـعى لتحقيقـــه .
** لـــم تكـــن لـــدي النيـــة للمشـــاركة 
بســـبب  ولكـــن   1 الفورمـــوال  فـــي 
البحـــث  فـــي  اهتمامـــي بهـــا شـــرعت 
افضـــل  وأعـــرف  افهمهـــا   وبـــدأت  
الســـباقات للتوجـــه اليهـــا فـــي موناكـــو 
الســـباقات  وكل  انديانـــا  ولومـــان 
.لحســـن الحـــظ لدينـــا اآلن  4ســـباقات 
فـــي المنطقـــة قطـــر  والبحريـــن وأبـــو 
ـــي  ـــالم الت ـــد هلل االح ـــدة  . الحم ـــي وج ظب
كانـــت تراودنـــا فـــي الســـابق أصبحـــت 
حقيقـــة بفضـــل  توفيـــق اهلل ســـبحانه 
ــم  ــر والدعـ ــل الكبيـ ــع العمـ ــى ومـ وتعالـ
الالمحـــدود مـــن القيـــادة الرشـــيدة ، ثـــم 
بفضـــل الرؤيـــة التـــي يقودهـــا ســـمو 

ســـيدي ولـــي العهـــد .

الوقـــت   ذلـــك  تســـدد  ان  تســـتطيع 
فأعلـــم أنـــه يدعـــك تتعلـــم الكثيـــر مـــن 
اخطائـــك ، لهـــذا أكبـــر عائـــق اليـــوم هـــو 
الوقـــت بحيـــث هنـــاك الكثيـــر ممـــا تـــود  

ـــه . ـــام ب تحقيقـــه لكـــي ال تســـتطيع القي
** عليـــك ان تكـــون صبـــورا – عليـــك 
ـــذل الجهـــد و الوقـــت و العمـــل ألشـــهر  ب
مقدمـــا حيـــث ال يمكنـــك ان تأتـــي الـــى 

ســـباق لـــم تبـــذل فيـــه أي جهـــد ثـــم 
تتوقـــع تحقيـــق انجـــاز فيـــه  ألن هنـــاك 
شـــخص اخـــر يعمـــل بجهـــد اكبـــر بكثيـــر 

منـــك .

حب السيارات إرث عائلي حب السيارات إرث عائلي 
تعلمناه من الوالدتعلمناه من الوالد

االحالم التي كانت 
تراودنا يف السابق 

أصبحت حقيقة

الحدث
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ـــى  ـــا  فـــي المقـــام األول عل ** حرصن
والبنيـــة  المناســـبة  البيئـــة  توفيـــر 
التحتيـــة المطلوبـــة للرياضـــة النســـائية  
ـــاً  . ولعـــل مـــن  ـــن يشـــاركوا بتات واال ل
منشـــآت  لديًنـــا  ان  الحـــظ  حســـن 
جيـــدة جـــدا  اســـتخدمناها وفتحناهـــا 

لهـــن .
يكـــن  لـــم  الســـابق   فـــي    
الـــى   بالذهـــاب  لهـــن  مســـموح 
ــرات  ــن  التغييـ ــات لكـ ــذه المنشـ هـ
ــاب   ــت البـ ــرة فتحـ ــة األخيـ التنظيميـ
لهـــن  ، فنحـــن لـــم نقـــم بـــاي شـــيء  
قدمنـــا لهـــن التمكيـــن فقـــط  .
** فـــي بدايـــة تفكيرنـــا فـــي 

تنظيـــم الـــدوري النســـائي والـــذي انطلـــق 
فـــي أكتوبـــر   الماضـــي كنـــا واثقيـــن 
اواألنديـــة  المشـــاركين  عـــدد  بـــان 
ـــأن  ـــا ب ـــا فوجئن ـــال جـــدا لكنن ســـيكون قلي
هنـــاك مايزيـــد عـــن ٦٠ ناديـــا طلبـــت  
العـــدد  نقلـــص  ماجعلنـــا  المشـــاركة  

. بســـبب الخدمـــات اللوجســـتية 
** بطبيعـــة الحـــال هنـــاك بعـــض 
توجـــب   التـــي  التقنيـــة  المشـــاكل 
علينـــا التعامـــل معهـــا . مـــن ناحيـــة 
ــر  ــو امـ ــك وهـ ــى ذلـ ــا الـ ــات ومـ المنافسـ
نحـــن بصـــدد العمـــل عليـــه فـــال يمكننـــا 

تحمـــل كل شـــئ .
** لـــن تنتظـــر منهـــم احـــراز نتائـــج 
منـــذ البدايـــة  إذ علينـــا اوآل وقبـــل كل 
شـــئ اإلقـــرار باننـــا نملـــك فريقـــاً وطنيـــًا 
للســـيدات ، فالنســـاء نصـــف المجتمـــع  

المســـتقبل  لرياضيـــي  أمهـــات  وهـــن 
اهميـــة  لفهـــم  بحاجـــة  هـــن  لـــذا   ،

الرياضـــة فـــي المقـــام األول . 
جميـــع  دعـــم  علـــى  نعمـــل   **
بيـــن  الفـــرق  الوطنيـــة   الرياضـــات 
المهـــم  نســـاء  او  رجـــال  مشـــاركات 
رياضـــة تمثـــل الوطـــن ، وبالتالـــي نحـــن 
ـــم  ـــن ث ـــادات وم ـــاد اتح ـــى  إيج ـــل عل نعم

. بينهـــا  التنافـــس  خلـــق 

علينا اوآل  اإلقرار 
باننا نملك 

فريقاً وطنياً 
للسيدات

هناك مايزيد عن 60 
ناديا نسائيا طلبت  

المشاركة
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لدينـــا  يكـــن  ولـــم  بدأنـــا    **
ســـيارات  اتحـــاد  لدينـــا  واالن  اتحـــاد 
رســـمي،  بترخيـــص  و٥٠٠٠متســـابق 
وأكثـــر مـــن ذلـــك نظمنـــا ســـباقات كبيـــرة 
أي   والفورمـــوال   1 الفورمـــوال  وعالميـــة 

. الدولـــي   ابهـــا  ورالـــي  ودكار 
ــغوفين  ــاس الشـ ــدد النـ ــد عـ ** تزايـ
ان  علـــى   داللـــة  الســـيارات  برياضـــة 
فـــي  ناجحيـــن  كانـــوا  الســـعوديين 
الماضـــي ، فعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم 
لدينـــا  اننـــا  اال  ســـباقات  لدينـــا  يكـــن 
باخشـــب  عبـــداهلل  أمثـــال  متســـابقين 
الصبـــان   واحمـــد  خيـــاط  وممـــدوح 
ــم  ــوالت العالـ ــي بطـ ــا فـ ــاركوا جميعـ شـ
الشـــرق األوســـط  للراليـــات  وبطـــوالت 

. وغيرهـــا 
حـــول  يتمحـــور  اليـــوم  دورنـــا   **
ـــه  ـــتندون علي ـــا يس ـــم م ـــن  وتقدي التمكي

فـــي المســـتقبل .
** فـــي العديـــد مـــن اجتماعاتنـــا كان 
ــة  ــه ، وماهيـ ــم بـ ــا نحلـ ــى مـ ــز علـ التركيـ
ـــة عالجهـــا ،  ـــل الموجـــودة وكيفي العراقي
فقـــد كانـــت هنـــاك العديـــد مـــن القواعـــد 
التنظيميـــة التـــي البـــد مـــن تغييرهـــا  ، 
مـــن  البـــد  أساســـية  مرافـــق  وهنـــاك 
بنائهـــا ، وكان علينـــا أيضـــا جلـــب هـــذه 
ــزءا  ــد جـ ــي تعـ ــة التـ ــات العالميـ الفعاليـ

مـــن االســـتراتيجية  الرياضيـــة الوطنيـــة 
ألنهـــا  كفيلـــة بتعزيـــز وتحفيـــز النـــاس 

ــات . ــو مختلـــف الرياضـ ــه نحـ للتوجـ
حظينـــا  الماضـــي  العـــام  خـــالل   **
بأربعـــة إبطـــال عالمييـــن فـــي ســـباقات 
الباهـــا ومـــن بينهـــم كانـــت الســـيدة 
قبـــل  قابلتهـــا  التـــي  عقيـــل   دانيـــة 
ســـنوات ،  فقـــد بدأنـــا  فـــي التفكيـــر 
ـــآك  ـــن هن ـــم تك ـــة  ل ـــنتين او ثالث ـــن س م
ســـباقات  وكان هنـــاك ابطـــال بذلـــوا 
قصـــارى جهدهـــم وحققـــوا إنجـــازات  ، 
ـــن  ـــي تمكي ـــص ف ـــا يتلخ ـــك كان دورن لذل
الســـعوديين وفيهـــم شـــباب مميـــزون 
جـــدأ الســـيما ان معظـــم  اعمـــار ســـكان 
وذوي   ٤٠عامـــا   عـــن  تقـــل  المملكـــة 
التواصـــل  بوســـائل  وثيـــق  اتصـــال 
االجتماعـــي ويرغبـــون فـــي األفضـــل لهـــم 

. ولوطنهـــم 
قمنـــا  المبـــادرات  بعـــض   **
يتطلـــب  االخـــر  والبعـــض  بتحقيقهـــا 
وبعضهـــا   ، إلنجازهـــا   أطـــول  وقتـــا 
ألننـــا  ببســـاطة  ســـريعة  مكاســـبها 

   . خـــوف  دون  التحـــدي  خضنـــا 
**  نقـــوم كل عـــام بتقييـــم كل هـــذه 
األهـــداف مـــن خـــالل  مؤشـــرات األداء 
الرئيســـة ووفقـــا لمـــا يالئـــم كل عمـــل .

** أولمبيـــاد طوكيـــو كان اول دورة 
ــم  ــعور عظيـ ــي شـ ــي وانتابنـ ــة لـ اولمبيـ

بالفخـــر ألننـــا خضنـــا تحديـــًا صعبـــا .
** قبـــل توجهنـــا  الـــى دورة األلعـــاب 
ترشـــيح  طلبنـــا   ٢٠١٨ عـــام  االســـيوية 
بهـــا  التوجـــد  الـــدورة  ألن   رياضييـــن 
إجـــراءات للتأهـــل ولـــك اختيـــار مـــن ترغـــب  
وكان لدينـــا عـــدد كبيـــر بلـــغ حوالـــي ٤٠٠ 
العـــب تقلـــص العـــدد الـــى ١٧٠  وهـــذا 
كشـــف لـــي أننـــا ال نملـــك آليـــة للتقييـــم 
داخـــل االتحـــاد .وذهبنـــا مـــع هـــؤالء الــــ 

الوقت يمثل تحديا  كبيرا علينا كسبه
الوقت يمثل تحديا  كبيرا علينا كسبه

نملك اآلن اتحاد سيارات ونملك اآلن اتحاد سيارات و500500 متسابق سعودي متسابق سعودي

الحدث
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١٧٠ رياضيـــا واحرزنـــا ٦ او ٧ ميداليـــات  
، وهـــذا علـــى مـــا اظـــن ادنـــي نتيجـــة 
ـــت  ـــا  كان ـــا ، كم ـــوال تاريخن ـــا ط حققناه
مؤشـــرا  لـــي بـــأن مـــن  ذهبنـــا بهـــم الـــى 
ـــة  ـــة مقارن ـــذات الجاهزي ـــوا ب ـــاك ليس هن
بالرياضييـــن االخريـــن المشـــاركين فـــي 

ــات . ــك المنافسـ تلـ
ـــراءات   ـــاء إج ـــى إرس ـــة ال ـــن بحاج -نح
لضمـــان   االتحـــادات  علـــى  نطبقهـــا 
اختيـــار الالعبيـــن األفضـــل  للمشـــاركة 
فـــي المســـابقات الدوليـــة ، ولكـــن مـــن 
المنصـــف توفيـــر كل شـــيء لهـــم  وفهـــم 
ــا الئحـــة  احتياجاتهـــم وان تكـــون لدينـ

معطيـــات حـــول مايفعلونـــه .
ـ التأهـــل لالولمبيـــاد عمليـــة  صعبـــة 
المنافســـة  مســـتوى  ان  كمـــا  للغايـــة 
ـــم  ـــاق به ـــاول اللح ـــت تح ـــدا وان ـــي ج عال
وهـــم يســـتمرون فـــي التطـــور ، ونحـــن 
ال نســـعى للذهـــاب الـــى هنـــاك لمجـــرد 
ــة  ــاب األولمبيـ ــور األلعـ ــاركة وحضـ المشـ
بـــل لتحقيـــق إنجـــازات وال يوجـــد شـــيء 
ســـوى  التقييـــم  منحـــك  يســـتطيع 

المنافســـة .
** الرياضـــة  ليســـت علـــم صواريـــخ  
ــع  ــر ووضـ ــد معاييـ ــة بتحديـ ــل مرتبطـ بـ
إجـــراءات تتيـــح اختيـــار أفضـــل الرياضييـــن 
، وأنـــا علـــى يقيـــن بـــأن هنـــاك العديـــد 
ــم  ــن لـ ــن  الذيـ ــن الجيديـ ــن الرياضييـ مـ
ـــم نراهـــم حتـــى   ـــع عليهـــم بعـــد أو ل نطل

. اآلن 
مـــن  العديـــد  أن  وجدنـــا    **
ـــا تتوجـــه نحـــو المنافســـة  فـــي  اتحاداتن
لينالـــوا   ، مســـابقات غيرمعتـــرف بهـــا 
نتلقـــى  كنـــا  لـــذا  ميداليـــات   فيهـــا 
تقييمـــات علـــى أنهـــم نجـــوم ألنهـــم 

أن  نكتشـــف  لكـــن  ميداليـــات   نالـــوا 
الذيـــن شـــاركوا فـــي تلـــك  المســـابقات 
ال يرتقـــون إلـــى المســـتوى  المطلـــوب 
. لذلـــك عنـــد توجهنـــا إلـــى المنافســـة 
تقـــدم  أي  فيهـــا  نحـــرز  ال  الحقيقيـــة 
ـــا. ـــي وضعناه ـــر الت ـــك المعايي ـــبب تل بس

لـــذا فـــان البرامـــج التـــي بدأناهـــا 
كانـــت  الصحيحـــة   للمعاييـــر  وفقـــا  
نتائجهـــا أن اصبـــح لدينـــا اكبـــر عـــدد مـــن 
ــاد  الرياضييـــن المؤهليـــن  ففـــي أولمبيـ
طوكيـــو – الحمـــداهلل , طـــارق حامـــدي  
وهـــي  ميداليـــة فضيـــة   علـــى  حصـــل 
تعـــادل افضـــل أداء لدينـــا فـــي عـــام 2000 
بســـيدني ، وهـــذا يبيـــن أن  تطبيـــق 
ــيؤدي فـــي  ــلفا  سـ ــل المناســـب سـ العمـ
ـــن  ـــؤالء الرياضيي ـــود ه ـــى وج ـــة ال النهاي

فـــي المســـتقبل .
** تحدثـــت كثيـــرا مـــع طـــارق  فـــي 
ــا بطبيعيـــة الحـــال  ذلـــك الوقـــت اردنـ
الذهبيـــة  بالميداليـــة  الفـــوز 
ولكـــن لـــم يحـــدث وال ينبغـــي 
بـــل يجـــب  ان نحبطـــه 
علـــى  نشـــجعه  ان 

المضـــي قدمـــا .
مـــن   **
لمهـــم   ا
ب  ســـتيعا ا
لمـــاذا لدينـــا 
 ، اتحـــادات 
فعـــادة مـــا 

تتشـــكل 
االتحـــادات 
مـــن خـــالل 
عـــة  مجمو

ان  تقـــرر  ذلـــك  وبعـــد  األنديـــة   مـــن 
يقـــوم  ومـــن  بينهـــا  فيمـــا  تتنافـــس 
ــاد  ــو االتحـ ــس هـ ــذا التنافـ ــم هـ بتنظيـ
، هـــذا هـــو نمـــط تشـــكيل االتحـــادات 
ـــا  ـــا نظرن ـــن جانبن ـــي ،  وم ـــكل أساس بش
ـــرق  ـــة  لف ـــن بحاج ـــن . أوال نح ـــن جانبي م
تشـــارك فـــي العديـــد مـــن الرياضـــات مـــن 
اجـــل وجـــود هـــذه االتحـــادات  ألنـــه ان 
كان لديـــك االتحـــادات مـــن دون الفـــرق 
ـــاب ؟ -  ـــذه األلع ـــي ه ـــينافس ف ـــن س فم
ـــا  ـــب االخـــر  قلن ـــا اليهـــا مـــن الجان ونظرن
ــة  ــروج للرياضـ ــاد ان يـ ــنا  دور االتحـ حسـ
 . تديرهـــا  إداريـــة  هيئـــة  يكـــون  وأن 
** لـــم يكـــن لدينـــا أي فكـــرة إن كان 
هنـــاك احـــد سيشـــارك فـــي الرياضـــات 
الشـــتوية  اوان كنـــا نملـــك رياضييـــن 
فـــي الرياضـــات الشـــتوية ولكـــن عندمـــا 
الشـــتوية  الرياضـــات  اتحـــاد   – أنشـــئ 
ووجدنـــا   ، حينهـــا  اهتمامـــا  وجـــد   –
متزلجيـــن مشـــاركين بالفعـــل ، وأصبـــح 
مؤهليـــن  متزلجيـــن  ثالثـــة  لدينـــا 

الشـــتوي. لألولمبيـــاد 
بعـــدم  الكثيـــرون  ســـيعتقد   **
ــعودية  ــت  بالسـ ــة الكريكـ ــود رياضـ وجـ
ــر مـــن 35  ــد اكثـ ــة يوجـ , لكـــن الحقيقيـ
ـــن يلعبونهـــا   ـــف شـــخص مـــن المقيمي أل
ــاة  ،   ــد ربطـــت ببرنامـــج جـــودة الحيـ وقـ
حيـــث البـــد ان يتمتـــع كل مـــن يعيـــش 

فـــي الســـعودية بحيـــاة جيـــدة  .
** أنشـــانا برنامـــج تراخيـــص  اســـتمر 
وتـــم  ســـنتين   لمـــدة  عليـــه  العمـــل 
ــوم   ــي  واليـ ــو الماضـ ــي يونيـ ــة فـ اطالقـ
لدينـــا 100 طلـــب خـــالل 6 او 8 اشـــهر ، 
كمـــا اعتمدنـــا مـــا يقـــارب 10اكاديميـــات  
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الوزير يستقبل 
منتخب اليد 

اســـتقبل ســـمو وزيـــر الرياضـــة 
تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر 
الفيصـــل منتخـــب اليـــد، حيـــث قـــدم 
تهنئتـــه لالعبيـــن علـــى تأهلهـــم 
لمنافســـات بطولـــة كأس العالـــم 

ببولنـــدا.  2023

دائرة القرار

برئاســـة  الرياضـــة  وزارة  أعلنـــت 
الفيصـــل،  تركـــي  بـــن   عبدالعزيـــز 
توقيـــع عقـــد اســـتضافة الريـــاض لـــدورة 
القتاليـــة  للفنـــون  العالميـــة  األلعـــاب 
2023 بمجمـــع األميـــر فيصـــل بـــن فهـــد 

الريـــاض. بمدينـــة  األولمبـــي 

للجنـــة  الرســـمي  الحســـاب  ونشـــر 

موقـــع  عبـــر  الســـعودية  األولمبيـــة 
مـــن  بمجموعـــة  تغريـــدة  »تويتـــر« 
ــمو الرئيـــس  ــوان : »سـ ــور تحـــت عنـ الصـ
ـــيد  ـــل والس ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب عبدالعزي
ـــي رئيـــس رابطـــة االتحـــادات  ـــو فيران إيف
اســـتضافة  عقـــد  يوقعـــان  الدوليـــة 
العالميـــة  األلعـــاب  لـــدورة  الريـــاض 
للفنـــون القتاليـــة 2023 بمجمـــع األميـــر 

األولمبـــي بمدينـــة  بـــن فهـــد  فيصـــل 
.“ الريـــاض 

فـــازت  قـــد  المملكـــة  أن  يذكـــر 
باســـتضافة الـــدورة خـــالل أعمـــال الجمعية 
ــة  ــرون للجنـ ــة والعشـ ــة الرابعـ العموميـ
األولمبيـــة والبارالمبيـــة الســـعودية التـــي 

عقـــدت مايـــو 2021.

الرياض تستضيف عالمية الفنون القتالية

ألعاب الدورة:

اآليكيدو، والمالكمة، والجودو، 
والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والمالكمة 

والركل، والمالكمة التايلندية، والسامبو، 
والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، 

والووشو، والمبارزة.
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إنجاز نفخر به 
كتـــب وزيـــر الرياضـــة علـــى حســـابه بـ«تويتـــر«: 
المنتخـــب  أبطـــال  باســـتقبال  اليـــوم  ســـعدت 
إلـــى  تأهلهـــم  بعـــد  اليـــد،  لكـــرة  الســـعودي 
بولنـــدا  فـــي  2023م  العالـــم  بطولـــة  منافســـات 
جميعـــًا. بـــه  نفخـــر  وطنـــي  إنجـــاز   والســـويد.. 

 نتعلم منك الشغف
مـــن جانبـــه تقـــدم رئيـــس االتحـــاد الســـعودي لكـــرة اليـــد فاضـــل النمـــر 
بشـــكره لوزيـــر الرياضـــة قائـــاًل: »شـــكرًا ســـمو األميـــر علـــى كلماتـــك المشـــجعة، 
واســـتقبال أبطالنـــا الالعبيـــن ومكافأتهـــم وتحفيزهـــم، نتعلـــم منـــك الشـــغف 
وحـــب العمـــل واالهتمـــام بـــكل صغيـــرة وكبيـــرة تســـاهم برقـــي الرياضـــة 

ـــا«. ـــا ورياضاته ـــف ألعابه ـــعودية بمختل الس

يف اجتماع تنفيذي اللجان األولمبية

فريق عمل لبلورة استراتيجية االتحاد

سموه يستقبل تشيولي
اســـتقبل ســـموه بمكتبـــه  بمجمـــع األميـــر فيصـــل يـــن فهـــد 
األولمبـــي بالريـــاض، رئيـــس الرابطـــة العالميـــة لالتحـــادات الدوليـــة 
رافائيـــل تشـــيولي بحضـــور ســـمو نائـــب الرئيـــس األميـــر فهـــد بـــن 

ـــوي ونائـــب رئيـــس الرابطـــة الســـيد ›ســـتيفن فوكـــس‹ .  جل

ــون  ــابع والثالثـ ــاع السـ ــد االجتمـ اعتمـ
اللجـــان  التحـــاد  التنفيـــذي  للمكتـــب 
-الـــذي  العربيـــة  الوطنيـــة  األولمبيـــة 
اليـــوم برئاســـة األميـــر  ُعقـــد افتراضيـــاً 
وزيـــر  الفيصـــل  تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز 
المكتـــب  أعضـــاء  وحضـــور  الرياضـــة 
-تشـــكيل فريـــق عمـــل برئاســـة األميـــر 
ــل  ــل ليعمـ ــي الفيصـ ــن تركـ ــز بـ عبدالعزيـ
ــي  ــاد التـ ــتراتيجية االتحـ ــورة إسـ ــى بلـ علـ

ــد أدوار  ــه وتحديـ ــر هويتـ ــن تطويـ تتضمـ
جديـــدة للجـــان المعاونـــة وإدارات االتحـــاد 

وأنشـــطته. وبرامجـــه 
كمـــا وافـــق المكتـــب علـــى تأجيـــل 
دورة األلعـــاب السادســـة لألنديـــة العربيـــة 
مـــن  بـــداًل  2024م  عـــام  إلـــى  للســـيدات 

2023م.
ــون  ــابع والثالثـ ــاع السـ ــّد االجتمـ ويعـ

للمكتـــب التنفيـــذي هـــو األول لمجلـــس 
ــمو  ــب السـ ــة صاحـ ــد برئاسـ اإلدارة الجديـ
الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي 
خـــالل  تزكيتـــه  تمـــت  الـــذي  الفيصـــل 
الجمعيـــة العموميـــة العشـــرين لالتحـــاد 
التـــي اســـتضافتها العاصمـــة الســـعودية 
الريـــاض فـــي الثامـــن مـــن ديســـمبر مـــن 

ــي. ــام الماضـ العـ

 .. ويلتقي الوزير الغاني
وزيـــر  ســـمو  التقـــى 
وزيـــر  بمعالـــي  الرياضـــة 
ــي  ــباب الغانـ ــة والشـ الرياضـ
مصطفـــى يوســـف  بمكتبـــه 
فـــي جـــدة، وتـــم خـــالل اللقـــاء 
المواضيـــع  أبـــرز  مناقشـــة 
ــن  ــتركة بيـ ــة المشـ الرياضيـ

 .  البلديـــن 
فـــي  ســـموه   وغـــرد 
حســـابه فـــي تويتـــر  قائـــال 
أخـــي  بلقـــاء  »ســـعدت 
الرياضـــة  وزيـــر  معالـــي 

يوســـف  مصطفـــى  الغانـــي  والشـــباب 
ناقشـــنا العديـــد  مـــن جوانـــب التعـــاون المشـــترك 

بمـــا يخـــدم مســـتقبل الرياضـــة فـــي بلدينـــا«
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ــي  ــن تركـ ــز بـ ــر عبدالعزيـ رأس األميـ
الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة رئيـــس االتحـــاد 
ــاع مجلـــس  ــدم اجتمـ ــرة القـ العربـــي لكـ
االتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم الــــ75 فـــي 

محافظـــة جـــدة.

مســـتهل  فـــي  »الفيصـــل«  وبـــارك 
االجتمـــاع، لمنتخبـــات قطـــر والســـعودية 
إلـــى  تأهلهـــا  وتونـــس،  والمغـــرب 
نهائيـــات كأس العالـــم 2022، متمنًيـــا 
فـــي  اإلمـــارات  لمنتخـــب  التوفيـــق 
ــقاء  ــادم، ولألشـ ــق القـ ــات الملحـ تصفيـ
فـــي دولـــة قطـــر التوفيـــق والنجـــاح 
القـــادم،  العالمـــي  المونديـــال  فـــي 
ومرّحًبـــا بعـــد ذلـــك بنـــواب وأعضـــاء 
ومهنئًـــا  االتحـــاد،  مجلـــس 
ــل. ــهر الفضيـ ــع بالشـ الجميـ

رئيـــس  وأعـــرب 
العربـــي  االتحـــاد 
ســـعادته  عـــن 
د  نعقـــا با
 ، ع جتمـــا ال ا
اتفـــق  وبمـــا 
ـــواب  ـــه ن علي
وأعضـــاء 

ـــاريع  ـــج ومش ـــاد برام ـــن اعتم ـــس م المجل
ـــة،  تطويريـــة لرياضـــة كـــرة القـــدم العربي
منوًهـــا ســـموه بالتنـــوع فـــي مســـابقات 
االتحـــاد العربـــي علـــى مســـتوى الرجـــال 
والمنتخبـــات؛  لألنديـــة  والســـيدات 
لمـــا لذلـــك التنـــوع مـــن دور كبيـــر فـــي 
تنميـــة وازدهـــار وتطـــور تلـــك الكيانـــات 
الرياضيـــة العربيـــة ومنتخبـــات بلدانهـــا، 
تطويريـــة  برامـــج  هنـــاك  أن  خاصـــًة 
واإلدارييـــن  لالعبيـــن  وتحفيزيـــة 
والمدربيـــن والحـــكام ســـتنفذ خـــالل هـــذا 

العـــام«.

وثّمـــن »الفيصـــل« لنـــواب وأعضـــاء 
لالتحـــاد  العامـــة  واألمانـــة  المجلـــس 
العربـــي لكـــرة القـــدم الجهـــود واألعمـــال 
ــا التوفيـــق  التـــي ُبذلـــت وقدمـــت؛ متمنًيـ
اللجـــان  وأعضـــاء  رؤســـاء  لجميـــع 
ـــدًدا  ـــموه ع ـــق س ـــل أن يطل ـــة، قب المعاون
ـــر  ـــتهدف تطوي ـــي تس ـــادرات الت ـــن المب م
اعتمادهـــا  وســـبق  العربيـــة،  الكـــرة 
ــاد، ذات الصلـــة  مـــن قبـــل مجلـــس االتحـ
بضمـــان مســـتقبل مشـــرق لكـــرة القـــدم 

فـــي الوطـــن العربـــي.

وكان االجتمـــاع قـــد بـــدأ باســـتعراض 
ـــور  ـــي الدكت ـــن العـــام لالتحـــاد العرب األمي
اإلداريـــة  التقاريـــر  الســـلمي،  رجـــاءاهلل 
والماليـــة المدرجـــة فـــي جـــدول أعمـــال 
والمصـــادق  المعتمـــدة  االجتمـــاع، 
ـــة  ـــتعراض روزنام ـــب اس ـــى جان ـــا، إل عليه

إطالق 4 مبادرات .. واستمرار كأس األندية 
يف  االجتماع الـ 75 لالتحاد العربي  برئاسة الفيصل :        

دائرة القرار
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مســـابقات االتحـــاد للموســـم الرياضـــي 
اللجـــان  وتشـــكيل   ،2023  /2022

واعتمادهـــا. المعاونـــة 

وأكـــد األميـــن العـــام لالتحـــاد أن األمير 
عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل، طالمـــا 
شـــدد علـــى ضـــرورة توفيـــر كل مـــا يمكـــن 
مـــن األدوات أو المشـــروعات أو اإلجـــراءات 
ذات العالقـــة بنهضـــة االتحـــاد وأعضائـــه، 
ـــاد  ـــار االتح ـــاء وازده ـــى نم ـــه عل ـــا من حرًص
االســـتمرار  لـــه  يضمـــن  بمـــا  العربـــي، 
فـــي التطـــور وتأديـــة رســـالته الرياضيـــة 
فـــي الوطـــن العربـــي لتنميـــة رياضـــة 
ــه  ــابقاته وبرامجـ ــر مسـ ــدم عبـ ــرة القـ كـ

ــة. ــه المختلفـ ــطته ومبادراتـ وأنشـ

إطـــالق  علـــى  المجلـــس  ووافـــق 
المتمثلـــة  االتحـــاد،  رئيـــس  مبـــادرات 
ـــة المواهـــب  ـــادرة اكتشـــاف تنمي فـــي: مب
الكرويـــة العربيـــة، ومبـــادرة مســـاندة 
االتحـــادات العربيـــة األعضـــاء، ومبـــادرة 
اإلداريـــة  الكفـــاءات  وتأهيـــل  إعـــداد 
الرياضيـــة، باإلضافـــة إلـــى مبـــادرة تطويـــر 
وتأهيـــل جيـــل مـــن الحـــكام الواعديـــن 

العـــرب.

أعلن الدكتور رجاءاهلل السلمي أمين عام االتحاد العربي لكرة القدم، 
عن  أن بطولة األندية مستمرة.. وستكون بنفس المزايا السابقة، لكن 

اآللية ستعلن في مرحلة مقبلة. نأمل االنطالق بها بداية الموسم الجديد، 
إذ سيكون لدينا تصورا واضحا سنعلن عنه. وبعد كأس العالم )قطر 

2022( سننطلق في مراحلها المختلفة  إلى جانب تنظيم البطولة العربية 
للمنتخبات تحت 20 عاما في السعودية.

وقال السلمي عقب اجتماع مجلس اإلدارة الـ75 : »روزنامة االتحاد العربي 
لمسابقات الموسم المقبل، تضم عددا من البطوالت الخاصة للمنتخبات 
العربية وبينها تحت 20 عاًماً التي تحتضنها السعودية، وتحت 17 في 

الجزائر، إلى جانب تنظيم بطوالت المنتخبات للصاالت والكرة الشاطئية« .

السلمي :  اآللية ستعلن يف مرحلة مقبلة

مبادرات رئيس االتحاد

اكتشاف وتنمية المواهب الكروية العربية

إعداد وتأهيل الكفاءات اإلدارية والفنية العربية

تطوير وتأهيل جيل من الحكام الواعدين العرب

اطالق جوائز تحفيزية لالعبين العرب
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رعـــى األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي 
الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة حفـــل تخـــرج 27 
طالـــب وطالبـــة مـــن منســـوبي القطـــاع 
الرياضـــي، فـــي مدينـــة الريـــاض، بعـــد 
الماجســـتير  شـــهادة  علـــى  حصولهـــم 
نظمـــه  الـــذي  الرياضيـــة،  اإلدارة  فـــي 
معهـــد إعـــداد القـــادة بالتعـــاون مـــع 

وشـــهد  اإلســـبانية«.   ISDE »جامعـــة 
وزيـــر  نائـــب  معالـــي  حضـــور  الحفـــل 
الرياضـــة، وعـــدد مـــن قيـــادات ومســـؤولي 

الـــوزارة، وبرنامـــج جـــودة الحيـــاة.

ــادة،  ــداد القـ ــد إعـ ــتهدف معهـ واسـ
تأهيـــل  البرنامـــج  ذلـــك  خـــالل  مـــن 

عبـــر  الوطنيـــة  الكـــوادر  وتطويـــر 
البرامـــج النوعيـــة التـــي تخـــدم القطـــاع 
الرياضـــي فـــي الســـعودية، حيـــث امتـــد 
البرنامـــج لمـــدة عـــاٍم واحـــد، خضـــع مـــن 
خاللـــه الطـــالب إلـــى دروس وواجبـــات 
ــدات  ــن الوحـ ــدد مـ ــي عـ ــل فـ وورش عمـ

. التعليميـــة 

ضخ كوادر مؤهلة 
الفيصل يرعى حفل تخريج 27 من حملة الماجستير

دائرة القرار
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البرامج النوعية للمعهد : 
التنظيم والهيكلة الدولية للرياضة

أوضاع الالعبين وانتقاالتهم

تنظيم العمل في األلعاب الرياضية

 تنظيم األحداث والفعاليات الرياضية

 الحوكمة والمسؤولية في الرياضة، 

التســـويق والتلفزيـــون والتواصـــل فـــي المجـــال 
الرياضـــي

اإلدارة والنزاهة والمنشطات 

االستثمار الرياضي

 الملكية الفكرية واالستدامة في الرياضة.

الجهات المشاركة : 
وزارة الرياضة 

اللجنة األولمبية والبارالمبية السعودية

عدد من االتحادات الرياضية 

معهد إعداد القادة  

أكاديمية مهد الرياضية.

أبـــدى ســـمو وزيـــر الرياضـــة األميـــر عبدالعزيـــز بـــن 
ـــي  ـــن والخريجـــات ف تركـــي الفيصـــل ســـعادته بالخريجي
تخصـــص اإلدارة الرياضيـــة، مؤكـــدًا أن كل مـــا يتحقـــق 
يأتـــي بدعـــٍم مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وســـمو 
ولـــي عهـــده األميـــن -حفظهمـــا اهلل-، واللـــذان لـــم 
يدخـــرا أي جهـــٍد فـــي خدمـــة القطـــاع الرياضـــي، ال ســـيما 
ـــٍة مـــن برنامـــج جـــودة  ـــم برعاي ـــذي أقي ـــك البرنامـــج ال ذل

الحيـــاة، أحـــد برامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030.

وأضـــاف الفيصـــل، أن الســـعودية أصبحـــت نموذًجـــا 
عالميـــًا فـــي اســـتضافة األحـــداث الرياضيـــة والفعاليـــات 
ــماء  ــم األسـ ــد أهـ ــوا أحـ ــن أصبحـ ــرى، وأن الخريجيـ الكبـ
ــة  ــاركة الفاعلـ ــي المشـ ــوزارة فـ ــا الـ ــول عليهـ ــي تعـ التـ
فـــي رســـم خطـــوات نجـــاح تلـــك األحـــداث والفعاليـــات، 
وخبراتهـــم،  بقدراتهـــم  التحديـــات  كل  متجاوزيـــن 

ــام. ــادم األيـ ــي قـ ــع فـ ــق للجميـ ــاً التوفيـ متمنيـ

سمو وزير الرياضة :

نعول على هؤالء الخريجين
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دائرة القرار

وزيـــر  نائـــب  القاضـــي،  بـــدر  تـــوَّج 
الرياضـــة، الفريـــَق األول للكـــرة الطائـــرة 
المركـــز األول  بنـــادي الهـــالل بـــكأس 
عقـــب  وذلـــك  الذهبيـــة؛  والميداليـــات 
مـــن  الــــ31  النســـخة  لقـــب  تحقيقـــه 

الســـعودي  االتحـــاد  بطولـــة كأس 
الطائـــرة. للكـــرة 

مـــن  األخيـــرة  الجولـــة  وكانـــت 
مواجهـــة  شـــهدت  قـــد  البطولـــة 
عمالَقـــي  بيـــن  ومثيـــرة  كبيـــرة 
الكـــرة الطائـــرة »الهـــالل واألهلـــي«، 
بثالثـــة  األخيـــر  بتفـــوق  وانتهـــت 

واحـــد. شـــوط  مقابـــل  أشـــواط 
فـــي  حـــلَّ  األهلـــي  أن  ُيذكـــر 
نســـبة  بفـــارق  الوصافـــة  مركـــز 
ـــب  ـــالل عق ـــف اله ـــواط خل ـــاط األش نق
ـــد  ـــك بع ـــاط، وذل ـــاويهما بــــ 6 نق تس

حســـاب نســـبة نقـــاط األشـــواط »مـــا لـــه 
ــان  ــادل الفريقـ ــد أن تعـ ــه« بعـ ــا عليـ ومـ
أيًضـــا فـــي عـــدد األشـــواط »مـــا لـــه ومـــا 
ـــز  ـــي المرك ـــي ف ـــل الفيصل ـــا ح ـــه«، فيم علي

المركـــز  فـــي  الترجـــي  وجـــاء  الثالـــث، 
الرابـــع.

تتويج األفضل
تتويـــج  الختامـــي  الحفـــل  وشـــهد 
ــز  ــارب مركـ ــل ضـ الالعبيـــن أفضـ
2 العـــب نـــادي األهلـــي تومـــي، 
صـــد  حائـــط  العـــب  وأفضـــل 
العـــب نـــادي األهلـــي إبراهيـــم 
ـــن  ـــل م ـــل مرس ـــي، وأفض مجرش
نصيـــب العـــب نـــادي الهـــالل 
الهـــالل  العـــب  ونـــال  كادو، 
أحمـــد البخيـــت أفضـــل العـــب 
مركـــز 4، وأفضـــل معـــد مـــن 
نـــادي الهـــالل ردريغـــو، وحصـــل 
ـــرو العـــب نـــادي  ـــى أفضـــل ليب عل

األهلـــي ماجـــد الجهنـــي.

القاضي يتوج أبطال الطائرة

4-2022 .indd   204-2022 .indd   20 5/9/2022   9:42:13 AM5/9/2022   9:42:13 AM



21 العدد 719 - رمضان 1443 هـ أبريل  2022 م

وّقعـــت وزارة الرياضـــة، اتفاقيـــة تعـــاون 
للمنشـــآت  التمويـــل  ضمـــان  برنامـــج  مـــع 
علـــى  »كفالـــة«  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
هامـــش المؤتمـــر العالمـــي لريـــادة األعمـــال، 

الـــذي عقـــد فـــي الريـــاض.
ومّثـــل الجانبـــان، نايـــف الدوســـري مديـــر 
وهمـــام  الرياضـــة،  وزارة  فـــي  االســـتثمار 
حيـــث  »كفالـــة«،  برنامـــج  مديـــر  هشـــام 
تمويـــل  تســـهيل  إلـــى  االتفاقيـــة  تهـــدف 
الرياضـــي،  القطـــاع  فـــي  المســـتثمرين 
والتغلـــب علـــى المعوقـــات والتحديـــات التـــي 
تواجـــه القطـــاع، مـــن أجـــل االرتقـــاء بـــه، 
وزيـــادة مســـاهمته فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، 

.2030 المملكـــة  رؤيـــة  يواكـــب  بمـــا 
ســـيقدم  التعـــاون،  هـــذا  وبموجـــب 
برنامـــج »كفالـــة« الضمانـــات الالزمـــة لجهـــات 
التمويـــل بالقطـــاع الخـــاص لدعـــم المنشـــآت 
المصرحـــة مـــن قبـــل الـــوزارة، التـــي تســـعى 
بدورهـــا للحصـــول علـــى التمويـــل لتطويـــر 
وثائـــق  تعـــد  حيـــث  أعمالهـــا،  وتوســـيع 
بالتمويـــل،  الخاصـــة  المســـبقة  الكفـــاالت 
الممولـــة،  الجهـــات  أمـــام  ضامـــن  بمثابـــة 
ــًا للمنتجـــات المعتمـــدة لـــدى البرنامـــج. وفقـ

تمويـــل  بتســـهيل  البرنامـــج  ويختـــص 
ــة  ــطة المجديـ ــرة والمتوسـ ــآت الصغيـ المنشـ
اقتصادًيـــا، التـــي ال تملـــك القـــدرة علـــى تقديـــم 
التمويـــل،  لجهـــات  المطلوبـــة  الضمانـــات 
حيـــث يســـاعد البرنامـــج قطـــاع المنشـــآت 
ــى  ــول علـ ــي الحصـ ــطة فـ ــرة والمتوسـ الصغيـ
ـــطته،  ـــيع أنش ـــر وتوس ـــالزم لتطوي ـــل ال التموي
وتشـــجيع المؤسســـات الماليـــة علـــى التعامـــل 
مـــع هـــذا القطـــاع، لتحقيـــق دوره المهـــم فـــي 
االقتصـــاد الوطنـــي، مـــن خـــالل مســـاهمته 
فـــي توفيـــر فـــرص عمـــل جديـــدة، وتنميـــة 
النشـــاط االقتصـــادي فـــي عـــدد مـــن المناطـــق 
ــى تحقيـــق  والقطاعـــات الواعـــدة، وصـــواًل إلـ

ــعودية 2030. ــة السـ ــداف رؤيـ أهـ

تسهيل تمويل 
المستثمرين يف 

القطاع الرياضي
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إبن جلوي يحضر قرعة المونديال 
وافتتاح متحف قطر

نيابـــة عـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل 
وزيـــر الرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البارالمبيـــة  العربيـــة الســـعودية شـــهد 
ســـمو نائـــب الرئيـــس األميـــر فهـــد بـــن 
العالـــم  كأس  قرعـــة  مجريـــات  جلـــوي 
العاصمـــة  فـــي  أقيمـــت  والتـــي   2022

القطريـــة الدوحـــة فـــي األول مـــن أبريـــل 
الماضـــي, ووضعـــت المنتخـــب الســـعودي 
لكـــرة القـــدم فـــي المجموعـــة الثالثـــة 
بجانـــب كل مـــن منتخبـــات األرجنتيـــن 

والمكســـيك وبولنـــدا.
ــاح  ــل افتتـ ــموه حفـ ــهد سـ ــا شـ كمـ

ـــي والرياضـــي 2-3- متحـــف قطـــر األولمب
1، والـــذي أقيـــم برعايـــة ســـمو أميـــر 
دولـــة قطـــر بمدينـــة الدوحـــة وذلـــك 
بحضـــور عضـــوي مجلـــس اإلدارة األســـتاذ 
أضـــواء  واألســـتاذة  المســـحل  ياســـر 

العريفـــي. 

اتحاد الريشة 
الطائرة ينال 
جائزة أفضل 
اتحاد وطني 
بالعالم للعبة

دائرة القرار
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 منظومة العمل المتكاملة .. هي من تنتج النجاح .
 فالتفوق اليولد من رحم الصدف ، وإن أبصر النور فلن يبصر الحياة .

 وفـــوق تلـــك المنظومـــة أن تكـــون هنـــاك علـــى  قمـــة الهـــرم قيـــادة فاعلـــة تنضـــح 
بالطمـــوح  وتضـــج بالحمـــاس الـــذي ال يفتـــر وال يتثـــاءب  .. 

 فالنتيجـــة بالتأكيـــد نجاحـــات تتوالـــد تباعـــا حتـــى تزدحـــم بهـــا كل مناحـــي 
الحيـــاة .

 لن أطيل ..
فلهـــذا الحديـــث العـــذب دواعيـــه .. وتداعياتـــه بعـــد كل تلـــك النجاحـــات التـــي باتـــت 

تتمـــدد علـــى أرض الوطـــن عامـــة وعلـــى صعيدنـــا الرياضـــي علـــى وجـــه الخصـــوص .
 ولعـــل حديـــث ســـمو األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة  األخيـــر  
قـــد حمـــل مـــن المضاميـــن والرســـائل مـــا يســـتحق أن يصبـــح برنامجـــا أو بتعبيـــر أصـــدق 

فلســـفة عمـــل صالحـــة للتصديـــر .
 إســـتمعت اليـــه بعقـــل المســـؤول وقلـــب المواطـــن وبإنصـــات المحايـــد الـــذي يـــرى 
فـــي التجربـــة الســـعودية التـــي ترتكـــز علـــى رؤيـــة 2030قـــراءة متقدمـــة للمســـتقبل 
ـــق  ـــذي يلي ـــكان ال ـــي الم ـــتثنائي ف ـــد االس ـــذا البل ـــع ه ـــن لتض ـــوات اآلخري ـــبق خط ، تس

ـــه . ب
 ومن باب االنصاف ..

ـــة فـــي عـــراب   يجـــدر القـــول بـــأن الحديـــث  لخـــص تجربـــة القيـــادة الســـعودية ممثل
هـــذه الرؤيـــة ســـمو ولـــي العهـــد األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان » حفظـــه اهلل » فـــي 
تحريـــك بوصلـــة التطـــور والنمـــاء  بفكـــر خـــالق ومنفتـــح .. وأيضـــا مطلـــع علـــى كل 

نواحـــي الحيـــاة دون إســـتثناء .
 فإشـــارة ســـمو األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الـــى دقـــة مالحظـــات ســـمو ولـــي 
العهـــد فـــي مايختـــص بالشـــأن الرياضـــي ، كانـــت ســـببا فـــي اهتمامـــه هـــو شـــخصيا 

بـــكل التفاصيـــل حتـــى يكـــون مواكبـــا ومســـتعدا لـــكل استفســـار .
 قلـــت ذلـــك ألن هـــذا الحـــرص اندلـــق علـــى منظومـــة العمـــل  اإلداري داخـــل الـــوزارة 

فأصبـــح الـــكل جاهـــزا وحاضـــرا  ألي مســـتجد . ولـــكل ســـؤال يحتـــاج إجابـــة .
ـــر منصـــة The Mo show فمـــن  ـــه ســـموه فـــي حـــواره عب ـــا لتكـــرار ماقال  ولســـت هن

ـــه الرســـائل  الموجهـــة بلغـــة مباشـــرة وواضحـــة . ـــه ، ال شـــك خاطبت اســـتمع الي
ـــة  ـــع القيم ـــن يض ـــو م ـــي  ه ـــد الحقيق ـــى أن القائ ـــط عل ـــد فق ـــا للتأكي ـــي هن  ولكن

المضافـــة لمرؤســـيه ..
 هـــو  بالضـــرورة  مـــن يمنحهـــم  فرصـــة المشـــاركة والتحـــرك فـــي مســـاحات 

العمـــل الوطنـــي  مـــن خـــالل التفويـــض والثقـــة والدعـــم .
هنـــا فلســـفة عمـــل وأســـلوب حيـــاة ، قـــادت وســـتقود بنجـــاح  مراحـــل الرؤيـــة وهـــي 

تقودنـــا البهـــار العالـــم 
 وفـــي قطاعنـــا الرياضـــي األكثـــر متعـــة وتشـــويقا  نقطـــع بفضـــل هـــذه الرؤيـــة   

تلـــك المســـافات الطويلـــة فـــي هـــذا الزمـــن القصيـــر جـــدا .

 كل عام والجميع بخير .. وهذا الوطن الشامخ  يزداد رسوخا ورفعة  .

د. رجاء هللا السلمي

كلمة السر .. القيادة
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العروس  فأل خير  على ريد بُل 
إعادة قراءة لسباق فورموال 1 التاريخي يف جدة 

العروس  فأل خير  على ريد بُل 
إعادة قراءة لسباق فورموال 1 التاريخي يف جدة 
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بعـــد خيبـــة األمـــل فـــي ســـباق جائـــزة 
البحريـــن الكبـــرى، تمكـــن فريـــق ريـــد 
ــارته  ــزٍء مـــن خسـ ــل مـــن تعويـــض جـ بُـ
فـــي الســـباق االفتتاحـــي، ليحقـــق الفـــوز 
الكبـــرى،  الســـعودية  جائـــزة  بســـباق 
الجولـــة الثانيـــة مـــن بطولـــة العالـــم 
للفورمـــوال 1 لموســـم 2022. فـــي حيـــن 
احتـــل ســـيرجيو بيريـــز المركـــز الرابـــع 
خلـــف ســـائقي فيـــراري شـــارل لوكليـــر 

وكارلـــوس ســـاينز.

وكمـــا جـــرت العـــادة، أوفـــت حلبـــة 
كورنيـــش جـــدة بوعدهـــا، وقّدمـــت لنـــا 
ســـباًقا آخـــر ال ُينســـى علـــى ســـاحل البحـــر 
الســـباق  نتيجـــة  نعـــرف  لـــم  األحمـــر. 
حتـــى األمتـــار األخيـــرة، كمـــا شـــهدنا 
أحداًثـــا درامّيـــة رفعـــت مـــن منســـوب 

اإلثـــارة إلـــى أعلـــى مســـتوياته. بينمـــا 
بطولـــة العالـــم للفورمـــوال 1 هـــي أكبـــر 
مـــع  موعـــد  علـــى  أننـــا  إذ  الرابحيـــن، 
معركـــة حالمـــة بيـــن ســـائقين شـــابين 
لإلنجـــازات  ومتعطشـــين  متحفزيـــن 

وهمـــا فيرشـــتابن ولوكليـــر.

بالفعـــل، هنالـــك الكثيـــر مـــن األرقـــام 
مـــن ســـباق جـــدة، لكننـــا هنـــا نســـتعرض 

وإياكـــم أهمهـــا:

ـــالل  ـــتابن واحت ـــس فيرش ـــوز ماك ـ بف
ــع،  ــز الرابـ ــز المركـ ــيرجيو بيريـ ــه سـ زميلـ
يكـــون فريـــق ريـــد بُـــل أكثـــر الفـــرق 
الســـعودية،  فـــي  للنقـــاط  تســـجياًل 

37 نقطـــة. برصيـــد 

ـ بالعكـــس، كان الفريـــق الوحيـــد 
علـــى شـــبكة االنطـــالق الذيـــن لـــم ينهـــي 

ســـباق الجولـــة األولـــى فـــي البحريـــن.

ـ كان فـــوز فيرشـــتابن هـــو األول 
لوحـــدة طاقـــة ريـــد بُـــل فـــي ســـباقها 

ــط. ــي فقـ الثانـ

ماكـــس  فـــوز  صـــادف  ـ 
فيرشـــتابن الذكـــرى الــــ 28 ألول 
مشـــاركة لوالـــده يـــوش فـــي 
فـــي   1984 عـــام   1 الفورمـــوال 

الكبـــرى. البرازيـــل  جائـــزة 

ـــــ .549    ثانيـــة هـــو أصغـــر 
فـــارق بيـــن ســـائقي الصـــدارة 
منـــذ فـــوز بيـــار غاســـلي بســـباق 
إيطاليـــا لموســـم 2020، الـــذي تقـــدم 

العروس  فأل خير  على ريد بُل العروس  فأل خير  على ريد بُل 
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ــة. ــارق 0.415 ثانيـ ــاينز بفـ ــوس سـ ــى كارلـ علـ

ـ بعـــد إنهائـــه الســـباق فـــي المركـــز الثانـــي، 
تتويـــج  منصـــات  عـــدد  علـــى  لوكليـــر  حصـــل 
)منصتـــان( أكثـــر ممـــا حصـــل عليـــه فـــي كامـــل 

واحـــدة(. )منصـــة  الماضـــي  الموســـم 

ـ حقـــق كارلـــوس ســـاينز المركـــز الثالـــث، وهـــي 
منصـــة التتويـــج الثالثـــة علـــى التوالـــي والمـــرة 17 
ــز  ــا ضمـــن مراكـ علـــى التوالـــي التـــي ينهـــي فيهـ

النقـــاط.

ـ تمكنـــت فيـــراري مـــن احتـــالل مركزيـــن علـــى 
منصـــة التتويـــج للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي، 
وهـــي المـــرة األولـــى التـــي تختبـــر ذلـــك منـــذ جائـــزة 

ــام 2019. ــنغافورة عـ سـ

ـ ســـائق ريـــد بُـــل ســـيرجيو بيريـــز تصـــدر عـــدد 
ــي  ــباق فـ ــن أي سـ ــر مـ ــة( أكثـ ــر )15 لفـ ــات أكثـ لفـ

ــة(. ــي )13 لفـ ــام الماضـ العـ

فيهمـــا  أنهـــى  التـــي  األخيرتـــان  المرتـــان  ـ 
ــز  ــز النقـــاط كانـــت فـــي المركـ ــز ضمـــن مراكـ بيريـ
الرابـــع، الســـابقة كانـــت فـــي ســـباق قطـــر 2021.

ـــا  ـــل خامًس ـــورج راس ـــيدس ج ـــائق مرس ـــّل س ـ ح
مـــع نهايـــة ســـباق الســـعودية، وبالتالـــي يكـــون 
قـــد أنهـــى الســـباقين االفتتاحييـــن للموســـم ضمـــن 

ـــى. المراكـــز الخمســـة األول

أوكـــون  إســـتيبان  ألبيـــن  فريـــق  ســـائق  ـ 
احتـــل المركـــز الســـادس مـــع التلويـــح بالعلـــم 
الســـباقين  أنهـــى  وبالتالـــي  الشـــطرنجي، 
االفتتاحييـــن لموســـم 2022 ضمـــن المراكـــز الســـبعة 

األولـــى.

ـ لـــم تتواجـــد ماكالريـــن مطلًقـــا فـــي مركـــز 
ــباق  ــز 13 فـــي أي وقـــت مـــن سـ أعلـــى مـــن المركـ
جائـــزة  فـــي ســـباق  الكبـــرى.  البحريـــن  جائـــزة 
الســـعودية الكبـــرى، حقـــق النـــدو نوريـــس المركـــز 

الســـابع.

ـ كل الســـائقين الذيـــن فشـــلوا فـــي إنهـــاء 
ســـباق  فـــي  نقاًطـــا  ســـّجلوا  البحريـــن،  ســـباق 
الســـعودية وهـــم: ماكـــس فيرشـــتابن )المركـــز 
غاســـلي  وبيـــار  الرابـــع(  )المركـــز  وبيريـــز  األول( 

الثامـــن(. )المركـــز 

ــباق  ــي السـ ــاط فـ ــاس النقـ ــق هـ ــّجل فريـ ـ سـ
منـــذ  األولـــى  للمـــرة  التوالـــي،  علـــى  الثانـــي 
إســـبانيا وموناكـــو فـــي عـــام 2019، وذلـــك بفضـــل 

ماغنوســـن. كيفيـــن  الدنماركـــي 

ـ آخـــر مـــرة أنهـــى فيهـــا هاميلتـــون عاشـــًرا 
كانـــت فـــي ســـباق جائـــزة كوريـــا عـــام 2012 )لـــم 
ـــى  ـــز 11 عل ـــي المرك ـــباق ف ـــى س ـــه أن أنه ـــبق ل يس

ــالق(. اإلطـ
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فيرشتابن ..
نصف ثانية تصنع التاريخ

لـــم يكـــن تتويـــج  ماكـــس فيرشـــتابن ســـائق رد بـــول 
بلقـــب بطولـــة العالـــم للفورمـــوال1- للمـــرة األولـــى فـــي مســـيرته 
ــرة  ــة األخيـ ــرى » ، الجولـ ــي الكبـ ــزة أبوظبـ ــوزه بجائـ ــد فـ »بعـ
مـــن بطولـــة العالـــم. بتلـــك الســـهولة التـــي توقعهـــا البعـــض 
، فســـائق فريـــق فيـــراري تشـــارلز لوكليـــر، احتـــل الصـــدارة 
معظـــم أوقـــات الســـباق حتـــى تمكـــن فيرشـــتابين مـــن تجـــاوز 
ــباق  ــي السـ ــة، لينهـ ــط النهايـ ــى خـ ــات علـ ــل 3 لفـ ــر قبـ لوكليـ
فـــي الصـــدارة بفـــارق 0.549 ثانيـــة. . ممايعنـــي بـــأن الحلبـــة 

الســـعودية كانـــت فـــأل خيـــر علـــى الســـائق الهولنـــدي .

وأصبـــح فيرشـــتابن أول هولنـــدي يفـــوز ببطولـــة العالـــم، 
ـــم  ـــون، بطـــل العال ـــي لويـــس هاميلت ـــة البريطان كاســـرًا هيمن

ـــة. ـــم متتالي ـــة مواس ـــتمرت أربع ـــي اس ـــرات، والت 7 م

ـــب  ـــاينز ترتي ـــوس س ـــباني كارل ـــراري اإلس ـــائق في ـــل س أكم
ــد بـــل  ــائق ريـ ــام سـ ــز الثالـــث، أمـ ــة التتويـــج فـــي المركـ منصـ
اآلخـــر ســـيرجيو بيريـــز الـــذي حســـم المركـــز الرابـــع، بعـــد أن 
خســـر الصـــدارة نتيجـــة نـــزول ســـيارة األمـــان بعـــد توقفـــه فـــي 

حـــارة الصيانـــة مباشـــرة.

1 - ماكس فيرشتابين - 1:24:19.293

2 - شارل لوكير - 0.549+

3 - كارلوس ساينز 8.097

4 - سيرجيو بيريز 10.800

5 - جورج راسل - 32.732

6 - استبيان أوكون 56.017

7 - الند نوريس 56.124

8 - بيار جاسلي 62.946

9 - كيفن ماغنوسين 64.308

10 - لويس هميلتون 73.948

تكريم أبطال

تنظيم فورموال 1
ــة رئيـــس اللجنـــة  كـــّرم ســـمو وزيـــر الرياضـ
األميـــر  الســـعودية،  والبارالمبيـــة  األولمبيـــة 
ـــل كل المشـــاركين  ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب عبدالعزي
فـــي تنظيـــم فورمـــوال 1.الـــذي شـــهدته جـــدة 
ـــي  ـــارس الماض ـــن م ـــرين م ـــس والعش ـــي الخام ف

وحتـــى الثامـــن والعشـــرين منـــه .
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حوار الشهر

 بدايـــة ... ربمـــا يغيـــب عـــن أذهـــان 
التـــي يعمـــل  البعـــض  االســـتراتيجية 
تـــرى   .. القـــادة  اعـــداد  معهـــد  بهـــا 
ماهـــي ؟ والـــى أي حـــد تقدمتـــم فـــي 

هـــذا االتجـــاه ؟

للجميـــع  واضحـــه  اســـتراتيجيتنا 
والتطويـــر  التدريـــب  فـــي  وتتمثـــل 
وفـــق برامـــج محـــددة تخـــدم القطـــاع 
يعيشـــها  التـــي  والنهضـــة  الرياضـــي 
ــات  ــدورات والدبلومـ ــالل الـ ــن خـ ــًا مـ حاليـ
ووصلنـــا  العليـــا  الدراســـات  وبرامـــج 
تجـــاوز  بعـــد  وذلـــك  مميـــزة  الرقـــام 

المســـتفيدين مـــن تلـــك البرامـــج ألكثـــر 
مســـتفيد. ألـــف   150 مـــن 

الـــى أي حـــد نجحتـــم فـــي تغييـــر 
أن  عـــن  الســـابقة  النمطيـــة  الصـــورة 
ــة دورات  ــط بإقامـ ــص فقـ ــد يختـ المعهـ
وال  الحـــكام  ومعســـكرات  المدربيـــن 
النـــاس أي مخرجـــات  يعتـــد  يشـــاهد 

بهـــا ؟! 

ــر  ــادة تاريـــخ كبيـ ــداد القـ ــد إعـ معهـ
مـــن التطويـــر فـــي الرياضـــة وهـــذا الشـــي 
عـــرف عنـــه منـــُذ تأسيســـه وكل االدارات 
الســـابقة كان جهدهـــا واضـــح ومميـــز 
ــا  ــا ومناهجهـ ــا دوراتهـ ــه لهـ وكل حقبـ
ــد اســـتالمنا لـــالدارة الجميـــع  ــا عنـ ولكننـ
ــر والهـــدف  ــوح تغّيـ ــرف ان الطمـ يعـ
مختلفـــًا  بـــات  الرياضـــي  والبعـــد 
المملكـــة  رؤيـــة  مـــع  وتحديـــدًا 
الـــذي  الكبيـــر  والتطـــور   2030
يشـــهده القطـــاع الرياضـــي فقمنـــا 
بادخـــال برامـــج جديـــدة تتناســـب 
مـــع المرحلـــة الحاليـــة والحمـــد 
قيادتنـــا  بدعـــم  ذلـــك  تـــم  هلل 
ســـمو  وبتوجيهـــات  الرشـــيدة 
الوزيـــر وجهـــود فريـــق العمـــل 
برامـــج  اهمهـــا  مـــن  وكان 
جســـتير  لما ا
االدارة  فـــي 
ضيـــة  يا لر ا
والدبلومـــات 

بمختلـــف 
انواعهـــا 

فـــي 

حاورته الجيل 

األســـتاذ  يقـــود 
فيصـــل  عبـــداهلل 
اإلدارة  دفـــة  حمـــاد 
القـــادة  اعـــداد  بمعهـــد 
لكـــرة  مهـــد  وأكاديميـــة 
عالميـــة  بمقاييـــس  القـــدم 
ووفـــق مرتكـــزات ومضاميـــن 
برؤيـــة  تسترشـــد  متقدمـــة 
2030 فـــي جانبيهـــا الرياضـــي 
والشـــبابي ، وهـــو أحـــد مـــن 
يمكـــن  وصفهـــم بالكـــوادر 
الشـــابة الشـــغوفة باإلبـــداع 
والطمـــوح  الجـــاد  والعمـــل 
الـــذي يفضـــي إلـــى النهايـــات 
المنتظـــرة فـــي بلـــد يســـعى 
كل  لرفـــد  توقـــف  بـــدون 
جوانـــب الحيـــاة فيـــه بـــكل 
ماهـــو جديـــد ومفيـــد ومتطـــور 
أن  شـــأنه  مـــن  مـــا  وكل   ،
يســـعد أبنـــاءه ويضعهـــم فـــي 

 .. األولـــى  الصفـــوف 

مـــع  الحـــوار  دار 
مديـــر معهـــد إعـــداد 

ومديـــر  القـــادة 
مهـــد  أكاديميـــة 
لـــكل  وتطـــرق   ،
مايخـــص المعهـــد 

 ، واألكاديميـــة  
كشـــف  فـــي 
حســـاب مختصـــر 
ــازه   ــم إنجـ ــا تـ لمـ

ومايجـــري العمـــل 
منـــذ  لتحقيقـــه 

المهمـــة  توليـــه 
... وكانـــت الحصيلـــة 

 : كالتالـــي 

استراتيجيتنا واضحة وأرقامنا مميزة
رؤية المملكة 2030 منحتنا بُْعًدا جديداً يف العمل عبدهللا حماد لـ  
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والقيـــادة  واالدارة  واالعـــالم  التســـويق 
الحـــكام  دورات  اســـتمرار  عـــن  فضـــاًل 
والمدربيـــن ولكـــن بقوالـــب ونهـــج جديـــد 
يســـتطيعون  عالمييـــن  ومحاضريـــن 
مـــن  للمســـتفيدين  االضافـــة  تشـــكيل 
برامـــج المعهـــد وبهـــذا االمـــر اســـتطعنا 
أمـــام  للمعهـــد  جيـــدة  صـــورة  وضـــع 
الجميـــع مـــع اســـتمرارنا بـــاذن اهلل علـــى 

النهـــج. ذات 

عانـــى   المعهـــد  أن  تعتقـــد  هـــل 
ســـابقا مـــن  التهميـــش وغيـــاب الرؤيـــة 
الرياضـــة  خدمـــة  فـــي  دوره  لماهيـــة 

؟ الســـعودية 

ال اعتقـــد أن اي قطـــاع عانـــى مـــن 
التهميـــش ولكـــن مثلمـــا ذكـــرت لـــك هـــي 
مراحـــل مختلفـــة لهـــا توجهـــات محـــددة ، 
ـــد انهـــا  ـــة بالتأكي ـــرة والمرحل وهـــذه الفت

ـــد ، والمعهـــد  مختلفـــة ولهـــا توجـــه جدي
مـــع المرحلـــة الحاليـــة بـــات ذراعـــًا تدريبيـــا 
مهمـــًا للقطـــاع الرياضـــي بفضـــل ايمـــان 
للتعليـــم  الهـــام  بالـــدور  الوزيـــر  ســـمو 
ـــذي ســـيلعبه مـــع  ـــدور ال فـــي الرياضـــة وال
الحـــراك الرياضـــي واالســـتضافات الكبيـــرة 

التـــي تشـــهدها المملكـــة.

ــه  ــود توجـ ــن وجـ ــث عـ ــردد الحديـ يتـ

قاربنا  الـ 400 
دورة وبرنامج  

و150 ألف 
مستفيد

تحويل المعهد 
إلى مؤسسة 

ربحيه قيد 
الدراسة

4-2022 .indd   294-2022 .indd   29 5/9/2022   9:42:28 AM5/9/2022   9:42:28 AM



العدد 719 - رمضان 1443 هـ أبريل  2022 م30

فـــي المرحلـــة القادمـــة بتحويـــل المعهـــد 
الـــى مؤسســـة ربحيـــة مـــن خـــالل ايجـــاد 
شـــراكة ثنائيـــة مـــع القطـــاع الخـــاص 
لـــم  وإذا   .. صحيـــح  ماتـــردد  هـــل   ..
ــذه  ــون هـ ــاذا التدرسـ ــك فلمـ ــن كذلـ يكـ

الخطـــوة؟!

تمـــر  إداراتهـــا  بجميـــع  الـــوزارة 
بمرحلـــة التحـــول الوطنـــي الـــذي يخـــدم 
ــل  ــه، وتحويـ ــتفيدين منـ ــاع والمسـ القطـ
مؤسســـة  إلـــى  عدمـــه  مـــن  المعهـــد 
جهـــة  لـــدى  الدراســـة  قيـــد  ربحيـــه 
ـــى  ـــوزارة فمت ـــا فـــي ال االختصـــاص بمعيتن
مـــا رأوا التوجـــه المناســـب لذلـــك ســـيتم 
ـــى كل حـــال. االعـــالن ونحـــن جاهـــزون عل

الرياضييـــن  مـــن  الكثيـــر  يعتقـــد 
المعهـــد واالنديـــة  بيـــن  التعـــاون  أن 
فـــي  وخاصـــة  عـــام  بشـــكل  ضعيـــف  
مايتعلـــق بتفعيـــل جوانـــب التســـويق 

؟!! فيهـــا  واالســـتثمار 

ليـــس صحيـــح هنـــاك تواصـــل مســـتمر 
مـــن  واســـتفاد  االنديـــة  وبيـــن  بيننـــا 
منســـوبي  مـــن  كبيـــر  عـــدد  برامجنـــا 
االنديـــة وتواصلنـــا معهـــم دائمـــًا مـــا 
يكـــون عـــن طريـــق اتحـــاد كـــرة القـــدم أو 
ـــة فـــي  ـــة شـــؤون االندي ـــق وكال عـــن طري
الـــوزارة فضـــاًل عـــن منســـوبي االنديـــة 
الذيـــن يقومـــون بالتســـجيل بأنفســـهم 
واالســـتفادة  التعليميـــة  منصتنـــا  فـــي 
المباشـــرة مـــن البرامـــج المدرجـــة ضمـــن 

روزنامتنـــا.

كـــم عـــدد الـــدورات التـــي نظمهـــا 
المعهـــد منـــذ قدومكـــم .. وكـــم عـــدد 
ابـــرز  وماهـــي  منهـــا   المســـتفيدين 

؟!! الـــدورات  تلـــك  مخرجـــات 

دورة   400 لــــ  الوصـــول  قاربنـــا  
وبرنامـــج وأســـتفاد منهـــا مـــا يقـــارب 
الــــ 150 ألـــف مســـتفيد وهـــذا رقـــم جيـــد 
ـــة  ـــل الرياض ـــدد لجع ـــادة الع ـــعى لزي ونس
وثقافتهـــا وأهميتهـــا عنصـــر اساســـي 

لـــدى كل أســـرة وفـــي كل منـــزل .

عـــن  تقـــام  رياضيـــة  دورات  هنـــاك 
ـــل المعهـــد مـــاذا تهدفـــون  بعـــد مـــن قب

ــا؟ ــن خاللهـ مـ

عـــن  دورات  علـــى  نعمـــل  صحيـــح 
بعـــد بهـــدف الوصـــول لكافـــة شـــرائح 
ــه  ــب نقيمـ ــاً ان التدريـ ــع خصوصـ المجتمـ
وهنـــاك  االداريـــة  المناطـــق  فـــي 
محافظـــات وقـــرى عديـــدة ال يســـتطيعون 
الوصـــول للـــدورات الحضوريـــة واردنـــا ان 
ـــا لتعـــم الفائـــدة ويكـــون  تصلهـــم دوراتن

االول  المســـتفيد  الرياضـــي  القطـــاع 
مـــن نشـــر الرياضـــة مـــن خـــالل الـــدورات 

المتنوعـــة التـــي تقـــام عـــن بعـــد.

شـــاهدنا عـــددا مـــن االتفاقيـــات التـــي 
جامعـــات  مـــع  المعهـــد  عنهـــا  اعلـــن 
ــا ؟ ــا عنهـ ــو تحدثنـ ــة لـ ــد عالميـ ومعاهـ

بالفعـــل هنـــاك اتفاقيـــات عديـــدة تـــم 
ــن  ــدد مـ ــالق عـ ــالل اطـ ــن خـ ــا مـ تفعيلهـ
ــة  ــع جامعـ ــا مـ ــا وابرزهـ ــج أهمهـ البرامـ
نفـــذت  حيـــث  االســـبانية  دي  اس  اي 
لنـــا برنامـــج الماجســـتير والـــذي اســـتفاد 
منـــه 27 مـــن منســـوبي القطـــاع الرياضـــي 
ــة هارفـــارد للتعليـــم  ــة لجامعـ ،  باالضافـ
ــات  ــا دبلومـ ــذت لنـ ــي نفـ ــي التـ المؤسسـ
ـــك معهـــد  ـــة ، وكذل ـــادة الرياضي فـــي القي
يوهـــان كرويـــف العالمـــي وعـــدد كبيـــر 
اخـــر مـــن الجهـــات الرياضيـــة الدوليـــة 
يســـتفيد  أن  منـــا  حرًصـــا  والمحليـــة 
القطـــاع الرياضـــي مـــن هـــذه البرامـــج 

الثريـــة المتنوعـــة. 

أيضـــا يشـــرف المعهـــد علـــى جائـــزة 

لألبحـــاث  فهـــد  بـــن  فيصـــل  األميـــر 
ــا  ــن عودتهـ ــن عـ ــي أعلـ ــة” والتـ الرياضيـ
بعـــد توقـــف .. ولكـــن حتـــى اآلن لـــم 

؟! مالســـبب   ... النتائـــج  تعلـــن 

بحكـــم  المســـابقة  طبيعـــة 
ـــب مراجعـــات  ـــة تتطل خصوصيتهـــا البحثي
فنيـــة وترتيبـــات تنظيميـــة دقيقـــة مـــع 
الفـــرق والجهـــات الممثلـــة لهـــا. تـــم إعـــالم 
ـــا  الفـــرق البحثيـــة الفائـــزة بالفعـــل، وحالًي
تعمـــل هـــذه الفـــرق علـــى مشـــاريعها 
البحثيـــة ليتـــم اإلعـــالن عـــن مخرجاتهـــا 
فـــي حـــال االنتهـــاء منهـــا بـــاذن اهلل. 
الجديـــر بالذكـــر أن المســـابقة حرصـــت 
علـــى فتـــح المجـــال لكافـــة الباحثيـــن 
لعمـــل  العالميـــة  البحثيـــة  والجهـــات 
ــر  ــي تطويـ ــاهم فـ ــة تسـ ــاريع بحثيـ مشـ
الســـعودية.  الرياضيـــة  المنظومـــة 
يشـــرف علـــى تحكيـــم الجائـــزة فريـــق 
ـــة مرموقـــة  متخصـــص مـــن جامعـــة عالمي
العالميـــة  الجامعـــة  فـــي ذلـــك وهـــي 
 AISTS للعلـــوم الرياضيـــة والتكنولوجيـــا

فـــي لـــوزان بسويســـرا.

حوار الشهر
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ـ وراء كل أضواء ... 
جهد يخترق حواجز العتمة.

ـ تفرد خاص يرمي بخطواته  خارج 
محيط العادية 

ـ فكر خالق يتحرك خارج الصندوق ...
ـ عصف ذهني يسبق التوقيت المعلن

 ـ يطرد التثاؤب من على بوابات 
الشفاه 

وينفض الخجل القديم بتلويحة  
شديدة 

 البياض .. 
ــ كله ...

ألجل كتابة تاريخ  جديد لرياضة المرأة 
 يتحدى روزنامة الزمن .

ويقف شامخا.. عصيا على االنكسار ..

أضواء العريفي ..
وكيل وزارة الرياضة للتخطيط 

االستراتيجي واالستثمار
عضو مجلس ادارة اللجنة االولمبية 

السعودية ..
ـ وضعت الطموحات كلها في سلة 

واحدة ..
فلم ينكسر إحداها ..

ـ مجهوداتها الرائدة والملهمة في 
تطوير القطاع الرياضي

خاصة في الجانب النسائي ..
تستحق أكثر من وسام .. وأيضا أبلغ 

من تحية .
ــ ولعل ....

تتويجها بجائزة المرأة في الرياضة 
لعام 2020م..

 قد أوفاها بعضا من حقها ..
 وأعلن عن حضور يجهز حقائبه ..

إذ ال يزال برسم الوصول .

ـ أضواء ...
الحاصلة على بكالريوس إدارة األعمال 

عام 2011
ـ لم تهدر  الوقت في زبد األشياء ألنه 

يذهب جفاء
ـ فاختارت أن توقع في دفتر الحضور 

الوطني 
باكرا .. 

ـ فهي تعشق األوليات .. وتجزم على 
أن يكون 

ألحالمها واقع على األرض .
ـ شغفت بكرة القدم منذ نعومة 

أظافرها  فلم تكتفي 
بتقليم أظافرها أمام الشاشة ..

ـ تمنت اال يلعب الرجال وحدهم 
تاركين لهن أجر 

الفرجة ..
ــ وعندما اشتد عودها خرجت بحلمها 

للعشب .
ــ في 2007 قدمت »نادي اليمامة 

النسائي«..
ـ لتبصم كأول سيدة سعودية  ترتاد 

المستديرة
ويصبح ناديها بالتالي .. األول تأسيسا .

ـ  وليكتب التاريخ أنها مؤسسة 
وعضوة لجنة الرياض لكرة القدم النسائية 

منذ العام  2008

ـ وتجري المياه تحت جسر  المرأة 
الطموحة 

ـ أضواء  رئيسة للجنة المسؤولية 
االجتماعية في 

 »االتحاد السعودي لكرة القدم » 2018
ـ وعضوة في االتحاد في يونيو 2019..
ـ ليكتمل حلم الكرة النسائية .. بدرا

ـ وألن النجاح  يصنع دوائر من 
النجاحات 

ـ ففي مارس 2019 تم تعيينها مديرة 
االستثمارات في »الهيئة العامة للرياضة«

 ومستشارة في الهيئة..
ـ قبل أن تتوسع مهامها فتتبوأ ما 

تستحقه 
وكيل الوزارة للتخطيط االستراتيجي 

واالستثمار.

ــ وهذا غيض من فيض .. 
ـ  فأضواء الحاصلة  على جائزة سيدتي 

للتميز واإلبداع ..
ـ ترى  قدمته .. مجرد قطرة 

في محيط من الطموحات تبحر فيه 
بكل

ثبات وطمأنينة  وثقة .. 
في ظل قيادة  ملهمة 
 تهتم وتحفز .. وتدعم .

ث
ثال

د 
بع

أضواء ..
نجاحات بال ضوضاء 
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االتحاد السعودي للمنطاد »سحاب« يقدم كشف حساب لمشواره الوليد 

المناطيد ..
رافد سياحي جديد 

4-2022 .indd   324-2022 .indd   32 5/9/2022   9:42:33 AM5/9/2022   9:42:33 AM



33 العدد 719 - رمضان 1443 هـ أبريل  2022 م

النشـــاط  المناطيـــد تعتبـــر  رياضـــة 
طبيعـــة  مـــع  يتماشـــى  الـــذي  األمثـــل 
والصفـــاء  بالســـالم  تتســـم  اســـتثنائية 
والهـــدوء مثـــل طبيعـــة العـــال الخالبـــة. 
االتحـــاد  مقـــر  تدشـــين  ويعكـــس 
الســـعودي للمنطـــاد فـــي محافظـــة العـــال 
هـــذه  وتطويـــر  لدعـــم  الجـــاد  ســـعيه 

المملكـــة فـــي  المشـــوقة  الهوايـــة 

ـــق االتحـــاد  مـــن العـــال فـــي عـــام  انطل
2019 بعـــد النجـــاح الكبيـــر لمهرجـــان 
ــورة  ــتاء طنطـ ــد فـــي موســـم شـ المناطيـ
لنكـــون المرجـــع األساســـي فـــي المملكـــة 

المناطيـــد  رياضـــة  محبـــي  لتمكيـــن 
ــن  ــوي مـ ــع حيـ ــق مجتمـ ــم وخلـ ورعايتهـ
وفًقـــا  المناطيـــد  برياضـــة  المهتميـــن 

للمعاييـــر الفنيـــة الدوليـــة.

االســـم  وهـــو  ســـحاب  ويهـــدف 
الـــذي تـــم اطالقـــه علـــى االتحـــاد  إلـــى 
دعـــم مجتمـــع المناطيـــد وجـــذب عشـــاق 
المملكـــة  داخـــل  مـــن  المغامـــرات 
رياضـــة  ســـاحة  وتوطيـــن  وخارجهـــا، 
خـــالل  مـــن  المملكـــة  فـــي  المناطيـــد 
تقديـــم مســـاحة تعليميـــة تركـــز علـــى 
احترافيـــة  تدريبيـــة  برامـــج  تقديـــم 

دولًيـــا. ومعتمـــدة 

كمـــا يعمـــل » ســـحاب«  مـــع شـــركائه 
علـــى تنفيـــذ العديـــد مـــن الفعاليـــات فـــي 
جميـــع أنحـــاء المملكـــة، مـــع التركيـــز علـــى 
الرئيســـية  المحطـــة  العـــال  تكـــون  أن 
لتصبـــح رياضـــة المناطيـــد رافـــًدا إضافًيـــا 
للجـــذب الســـياحي الـــذي تتميـــز بـــه العـــال.

إنشـــاء  االتحـــاد  يســـتهدف  كمـــا 
أكاديميـــة مخصصـــة للمناطيـــد بحلـــول 
جديـــدة،  عمـــل  فـــرص  لتوفـــر   ،2023
لتكتشـــف وتطـــور المهـــارات الوطنيـــة 
محـــرًكا  القطـــاع  ليصبـــح  العـــال،  فـــي 

استراتيجية التوطين :

 التدريب

 التأهيل

 التمكين 

تطوير الفرص االقتصادية المستدامة لجذب 
الرعاة والمستثمرين.
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فـــي  ُيســـهم  واجتماعًيـــا  اقتصاديـــا 
ســـتدرب  حيـــث  الرياضـــة،  اســـتدامة 
األكاديميـــة أكثـــر مـــن 100 طيـــار وفنـــي 
ــا  ــة؛ كمـ ــالق األكاديميـ ــل إطـ ــاد قبـ منطـ
شـــاملة  دورة  المتدربـــون  ســـيكمل 
تســـتمر مـــن 9-13 شـــهرًا، تمكنهـــم مـــن 
ـــع المهـــارات الالزمـــة  ـــى جمي الحصـــول عل
ــمل  ــالم، وستشـ ــد بسـ ــغيل المناطيـ لتشـ
ـــة  ـــن الصيان ـــف للمواطني ـــاالت التوظي مج
التفتيـــش  وعمليـــات  األساســـية 
إلـــى  إضافـــة  اللوجســـتية  والخدمـــات 
الترفيـــه  مثـــل  الداعمـــة  القطاعـــات 

المجتمعيـــة. والمشـــاركة 

ـــا  ـــال رقًم ـــماء الع ـــان س ـــجل مهرج وس
قياســـًيا لعـــدد المناطيـــد فـــي مـــارس 
2022، الـــذي نظمتـــه الهيئـــة الملكيـــة 
لمحافظـــة العـــال واالتحـــاد الســـعودي 

بإضـــاءة  وذلـــك  »ســـحاب«،  للمنطـــاد 
143 بالوًنـــا مضيئـــاً فـــوق موقـــع التـــراث 
ــا  ــر ومـ ــي الِحجـ ــكو فـ ــي لليونيسـ العالمـ
ــجل  ــا ُسـ ــة، كمـ ــم أثريـ ــن معالـ ــه مـ حولـ
العـــال  فـــي  الســـابق  القياســـي  الرقـــم 
ــزء  ــاد كجـ ــالق 100 منطـ ــام 2019 بإطـ عـ
مـــن مهرجـــان شـــتاء طنطـــورة للفنـــون 
عـــن  أعلـــن  االتحـــاد  وكان  والثقافـــة. 
الهيئـــة  مـــع  إســـتراتيجية  شـــراكة 
وعـــدد  العـــال،  لمحافظـــة  الملكيـــة 
التعـــاون مـــع جامعـــة  مـــن مذكـــرات 
والتصنيـــع  الغـــاز  وشـــركة  طيبـــة، 
ســـتقوم  حيـــث  »غازكـــو«،  األهليـــة 
االستشـــاري  الدعـــم  بتقديـــم  الهيئـــة 
والمســـاندة المطلوبـــة إلنجـــاز برامـــج 
التدريـــب وتطويـــر القـــدرات البشـــرية، 
خدمـــات  مـــن  االتحـــاد  يســـتفيد  كمـــا 
ـــام فـــي  ـــي تق ـــات الت التســـويق للمهرجان

العـــال، لتعزيـــز الوعـــي برياضـــة المناطيـــد 
بهـــذا  المهتميـــن  شـــريحة  وزيـــادة 
لتأســـيس  المجـــال. وتســـتعد ســـحاب 
ـــال،  ـــي الع ـــد ف ـــتدامة للمناطي ـــة مس صناع
ـــث ُتخطـــط للشـــراكات مـــع مجموعـــة  حي
والوطنيـــة،  الرســـمية  الجهـــات  مـــن 
المدنـــي،  للطيـــران  العامـــة  كالهيئـــة 
ووزارة  الســـعودية،  الرياضـــة  ووزارة 
الســـياحة، والهيئـــة الملكيـــة لمحافظـــة 
ـــن  ـــتثمرين محليي ـــى مس ـــة إل ـــال، إضاف الع
ودولييـــن واتحـــادات المناطيـــد وغيرهـــا 
ســـحاب  أهـــداف  مـــع  يتماشـــى  ممـــا 
المتمثلـــة فـــي تنميـــة ورعايـــة قطـــاع 
فـــي  المملكـــة  رؤيـــة  مـــع  المناطيـــد 
وتنويـــع  المحلـــي،  االقتصـــاد  تطويـــر 
فـــرص العمـــل وتوســـيع فـــرص الجـــذب 
الســـياحي للمحافظـــة وكذلـــك قطـــاع 

األعمـــال.

البرامج التدريبية والتأهيلية :

أول برنامج متخصص في الشرق األوسط لتدريب طياري منطاد

EASA تمكين المتدرب من الحصول على رخصة احتراف معتمدة من

 حصول المتدرب على عضوية المشاركة في فعاليات رياضة المنطاد

تمكين المتدرب من المشاركة في الفعاليات العالمية

حصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية وتأمين ضد المخاطر

مكافأة تشجيعية للمتدربين المميزين

مبادرات االتحاد:

  بناء مراكز متميزة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر لرياضة المنطاد.

  تطوير أنشطة تدريبية فعالة ومتنوعة بمشاركة الخبراء والمدربين من مختلف دول العالم.

  استضافة المهرجانات الدولية لرياضة المناطيد.

المستهدف : 

تطويـــر برامـــج تدريبيـــة فـــي مجـــال رياضـــة 
المناطيـــد .

تدريـــس  وطـــرق  تقنيـــات  اســـتخدام 
. العصـــر  احتياجـــات  تواكـــب  عالميـــة 

االعتماد على منهجية األسلوب التفاعلي .

التركيـــز علـــى التدريـــب العملـــي لزيـــادة 
فاعليـــة واســـتفادة الطلبـــة مـــن البرنامـــج 
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  هدفنا خلق صناعة مزدهرة 

 نسعى لتنمية قطاع ناجح للمناطيد

الملكيـــة  الهيئـــة  “ترحـــب 
ــوح  ــزام الطمـ ــال بااللتـ ــة العـ لمحافظـ
الـــذي أبـــداه زمالؤنـــا فـــي االتحـــاد 
الســـعودي للمنطـــاد لخلـــق صناعـــة 
فـــي  تســـهم  مســـتدامة  مزدهـــرة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
فـــي العـــال، وتعـــد المناطيـــد نشـــاًطا 
وستســـهم  العالـــم،  حـــول  شـــائًعا 
ــرص  ــق الفـ ــتراتيجية بخلـ ــذه اإلسـ هـ
بالمهـــارات  واالرتقـــاء  الوظيفيـــة 
ـــا،  الشـــابة فـــي العـــال والمملكـــة عموًم
ــا  ــتراتيجية فرًصـ ــئ اإلسـ ــا ستنشـ كمـ

مجـــاالت  عـــدة  فـــي  اســـتثمارية 
والخدمـــات  والرياضـــة،  كالترفيـــه، 
وســـيكون  وغيرهـــا،  اللوجســـتية 
لجـــذب  فرصـــة  المناطيـــد  مجـــال 
الُســـياح مـــن داخـــل المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية والعالـــم أجمـــع ليشـــهدوا 
روعـــة المناظـــر الطبيعيـــة مـــن ســـماء 

العـــال«.

عـــن  باإلعـــالن  فخـــورون  »نحـــن 
لتطويـــر  الجديـــدة  إســـتراتيجيتنا 
رياضـــة المنطـــاد، ونحـــن بصـــدد جعـــل 
رائـــدة  عالميـــة  وجهـــة  المملكـــة 
واالتحـــادات  المناطيـــد،  لعشـــاق 
ـــر؛  ـــة، والمســـابقات وغيرهـــا الكثي الدولي
وتنميـــة  إنشـــاء  فـــي  طموحاتنـــا  إن 

قطـــاع ناجـــح للمناطيـــد؛ ســـيعزز مـــن 
مكانـــة الرياضـــة علـــى الســـاحة المحليـــة 
ــن  ــى تمكيـ ــا علـ ــع قدرتنـ ــة مـ والعالميـ
اســـتدامة القطـــاع عبـــر بنـــاء شـــراكات 
وثيقـــة وطويلـــة األمـــد، ومـــن خـــالل 
ــر القطـــاع فـــي  ــا األولـــى لتطويـ تجربتنـ
ـــا باهـــًرا لمـــا تتميـــز  ـــا نجاًح العـــال واجهن

ـــة  ـــة تجعـــل تجرب ـــه مـــن طبيعـــة خالب ب
ومختلفـــة«. فريـــدة  المنطـــاد 

 عمرو املدين
 رئيس مجلس ادارة االتحاد

محمد الحمودي
 الرئيس التنفيذي لسحاب
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السيارات

كانت المملكة على موعد مع 
حدث »جميل« فريد من نوعه. حيث 
شهدت انطالق »رالي جميل«، وهو 

الرالي المالحي األول من نوعه للنساء 
في المنطقة، وذلك وبمبادرة من 

عبداللطيف جميل للسيارات ومؤسسة 
عبداهلل باخشب، وبتوجيه رياضي 

متوافق مع »رؤية السعودية 2030«، 
التي أولى فيها سمو ولي العهد صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
النساء اهتمامًا خاصًا وعناية فائقة، في 

المجاالت المختلفة، سواء على الصعيد 
العملي أو تنمية المواهب وممارسة 

الهوايات .

34 فريًقا من 15 دولة
شارك في هذا الحدث 34 

فريقًا من 15 دولة من مختلف 
أنحاء العالم. ضمت هذه الفرق 
متسابقات مبتدئات ومحترفات، 

ورفع 22 فريقاً منها الراية 
السعودية الخضراء، ما أكد 

الحضور الرياضي النسائي السعودي 
القوي، خصوًصا على صعيد مدينتي جدة 

والرياض.

وأطلق األمير عبدالعزيز بن سعد 
بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، شارة 
بدء الرالي الذي تألف من ثالثة مراحل، 

على مسافة 1000 كيلو متر، انطالًقا من 
حائل ومروًرا بالقصيم وانتهاًء بالرياض. 

ويعد هذا أول رالي مالحي للسيدات 
على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه 

في المملكة ودول مجلس التعاون 
الخليجي.

وأكد سموه أن انطالق رالي جميل 
للسيدات وبمشاركة 35 فريقًا من 15 

جنسية وألول مرة بالمملكة »يعّد بداية 
جديدة لرياضة السيارات للسيدات«، 

منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لهذه 
الرياضة بمتابعة وزير الرياضة ورئيس 
االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 

النارية.

إحساس بالزهو
اعتمد هذا الرالي على استخدام 

مهارات التخطيط ونظام المالحة 
)GPS(، من دون االعتماد على السرعة، 
بهدف جمع أكبر عدد من النقاط عند 

كل نقطة وصول.

ويعتبر الجميع  أن هذا الحدث  
والذي يأتي بعد إصدار 

خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبد 

العزيز » حفظه اهلل »  أمرًا 
بالسماح بإصدار رخص 

قيادة للنساء في المملكة 
بتاريخ 26 سبتمبر 2017، 

تحدي الوقت والسرعة والمسافة يف أول رالي نسائي بالمملكة .. 
والمشاركات يؤكدن 

اختبار  »جميل« 
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ليتم السماح للمرأة بالقيادة على 
الطرقات العامة في الصيف التالي. كان 

فائق األهمية، على صعيد الرياضات 
الميكانيكية النسائية في المنطقة. 

قالت عطفة صالح )41 عامًا(، 
المهندسة في سيمنز من اإلمارات 

العربية المتحدة لصحيفة »نيويورك 
تايمز« بعد مشاركتها في السباق : 

»أصابني الحضور إلى هنا والمشاركة 
في اجتماع السائقين األول بالزهو. أنا 

متحمسة كوني السائقة«. 

أما 
شريكة 

صالح، إليانور 
كوكر )48 

عامًا(، وهي 
أميركية 

تعيش في 
السعودية، 

فكان لديها 
طريقة غير 

معتادة 
للتحضير 

لهذا الرالي. أخبرت »نيويورك تايمز« 
عقب الرالي : »عاد ابني إلى المنزل 
من المدرسة فوجدني ألعب لعبة 

رالي باريس- دكار على جهازه 
باليستايشن«. بنهاية السباق، حلت 

صالح وكوكر ثانياً، في ما تصدرته آني 
سيل وميكايال كوتولينسكي.

وقت وسرعة ومسافة
السباق اشتمل على تحديات للوقت 

والسرعة والمسافة، تسمى تحديات 
السرعة المتوسطة، وهي تمثل فرًصا 
لربح نقاط إضافية. في فترات مخفية 

ضمن مسافات تم الكشف عنها مسبًقا، 
سجل كمبيوتر الرالي لكل فريق سرعته، 

وُفرضت عقوبات على السائقات غير 

الدقيقات. إذا كنت تعتقد أن القيادة 
السريعة صعبة، حاول أن تقود بسرعة 

38 كيلومتًرا في الساعة لمسافة 20 
كيلومتًرا على الطرق السريعة الرملية 
الناعمة، أو حول المنعطفات القاسية 

على الطرق الحصوية أو في المنحدرات 
الحادة.

و تقود منار العيسائي جيب 
رانغلر 2016 مرفوعة، 

وبالنسبة إليها القيادة 
على الطرق الوعرة لم 

تكن محبذة ، لكن 
المنافسة معقدة. 
اعتادت أخذ سيارة 

والدها ليال والتجول 
في مزرعتهم، قبل أن 

يسمح لها بالقيادة.

بعد اليوم األول، 
كان فريقها في المركز 

الثاني، لكن بحلول 
اليوم الثالث تراجعت 

إلى المركز الثالث عشر. قالت 
العيسائي: »كانت تلك حقيقة 

صعبة بالنسبة لي. اعتقدت أننا 
كنا نعمل بشكل جيد. لكنني 

تعلمت الكثير«.
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متابعات الجيل

أكـــدت كـــي بـــي إم جـــي لالستشـــارات 
علـــى  تعمـــل  المملكـــة   أنَّ  المهنيـــة 
ــذب  ــة تجـ ــة رياضيـ ــاء ثقافـ ــر  وبنـ تطويـ
ـــب  ـــن، ويتطل ـــن والدوليي ـــياح المحليي الس
ـــم  ـــد، لتنظي ـــن الجه ـــر م ـــذل الكثي ـــك ب ذل
والترويـــج  عالميـــة،  رياضيـــة  أحـــداث 
األســـواق  فـــي  الرياضيـــة  للســـياحة 
الجديـــدة، وتحســـين البنيـــة التحتيـــة.

وقالـــت فـــي إصدارهـــا 
»الســـياحة  األخيـــر:  
والميـــزة  الرياضيـــة 
..اإلمكانـــات  التنافســـية 
المملكـــة  فـــي  الكامنـــة 
العربيـــة الســـعودية« إلـــى 
أنَّ المملكـــة ونظيراتهـــا 
ــى  ــاج إلـ ــدول تحتـ ــن الـ مـ
دراســـة المزايـــا الفريـــدة 
التـــي تقدمهـــا بالدهـــم 
الرياضييـــن،  للســـياح 

الجغرافيـــا،  مـــع  تبـــدأ  المزايـــا  وهـــذه 
ــث  ــط، حيـ ــا فقـ ــر عليهـ ــا ال تقتصـ ولكنهـ
يمكـــن أن يعـــزز التخطيـــط المـــدروس 
التكنولوجيـــا  بمســـاعدة   - واالســـتثمار 

مـــكان. كل  فـــي  الرياضـــة   - اليـــوم 

جـــي  إم  بـــي  كـــي  إصـــدار  وتنـــاول 
 ،2022 مـــارس  فـــي  نشـــرته  الـــذي 

ـــا، عـــدة  ـــة وأثرهـــا عالمًي الســـياحة الرياضي
نمـــاذج للســـياحة الرياضيـــة، مـــع دراســـة 
العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  مـــن  متنوعـــة 
ـــاد،  ـــف، المارثـــون، األولمبي ـــج، الجول كالتزل
ــر  ــة، واألثـ ــي المملكـ ــة فـ ــب الرياضـ بجانـ
االقتصـــادي لهـــا، حيـــث أشـــارت لمســـاهمة 
قطـــاع الرياضـــة بنحـــو ٪0.2 مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي للمملكـــة، فـــي حيـــن 
ــياحة  ــاع السـ ــاهم قطـ يسـ
بنحـــو ٪3 ، بحســـب وزارة 
الرياضـــة ووزارة الســـياحة، 
ولـــدى الوزارتـــان أهـــداف 
حيـــث  للنمـــو،  طموحـــة 
تســـاهم  أن  يتوقـــع 
الرياضـــة بنســـبة ٪0.6 مـــن 
ـــي  ـــي اإلجمال ـــج المحل النات
 10٪ بنســـبة  والســـياحة 

بحلـــول عـــام 2030.

كي بي إم جي  تسعى لبناء ثقافة جديدة : 

رياضة تستهدف السياح 
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العوين :هدفنا 
إبراز المملكة 

كوجهة رياضية

الفئات التي حددها اإًلصدار
السياحة الرياضية القائمة على الوجهة

السياحة الرياضية في موقع بديل

السياحة الرياضية القائمة على المشاركة

السياحة الرياضية للجمهور

أسس العمل :

ـ أهمية التنسيق بين المنّظمين، وخاصة القطاع الخاص

ـ عوامل تمكين القطاع العام ومروجي السياحة الوطنيين

ـ التأكيد على أهمية جذب السياح المحليين واألجانب لكل من

 األحداث الرياضية بهدف المشاركة.

الرياضات الجديدة المستهدفة :

ـ سباقات الجري 

ـ ركوب الدراجات في الصحراء

ـ الجولف » سياحة الجولف«

قالت حنان عبد اهلل العوين 
الشريك في القطاع الحكومي والعام 

لدى كي بي إم جي في السعودية: 
»تستهدف هذه األحداث في الوقت 

الحالي إبراز المملكة كوجهة 
رياضية؛ وبالتالي التأثير على الطلب 
السياحي في عناصر أخرى من هذا 

النموذج، وأشارت إلى أنَّ األحداث 
الكبرى تتطّلب دائًما تطويًرا كبيًرا 

في البنية التحتية، ويمكن أن تؤثر 
األحداث التي يروج لها القطاع العام 

بشكل كبير على إمكانات العناصر 
األخرى للسياحة الرياضية.

واختتمت العوين: »إن سمعة 
المملكة كوجهة سياحية آمنة 

ومرحبة بالسياح، إضافة إلى كونها 
معروفة بالنسبة للقادمين ألغراض 

السياحة الدينية وهو ما قد يجذبهم 
إلى المملكة ألغراض السياحة غير 

الدينية، أو قد يشجعهم على البقاء 
لفترة أطول وتنويع الغرض من 

زيارتهم«.
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متابعات الجيل

ــعودي، أول  ــل السـ ــادي اإلبـ ــن نـ دشـ
ــل  ــات النقـ ــى عمليـ ــن علـ ــة للتأميـ بوليصـ
ــد  ــث تعـ ــالد، حيـ ــل البـ ــل داخـ ــري لإلبـ البـ
هـــذه الخدمـــة األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي 

ــم. العالـ

وأوضـــح نـــادي اإلبـــل خـــالل حفـــل 
التدشـــين أن شـــركة التأميـــن ســـتتوّلى 
وقـــوع  حـــال  فـــي  التعويـــض  عمليـــة 
حـــوادث علـــى الطـــرق أو نفـــوق اإلبـــل 
اإلركاب  وعمليـــة  النقـــل  رحلـــة  أثنـــاء 
واإلنـــزال فـــي الســـيارات الناقلـــة، مبينـــًا أن 
هـــذه الخدمـــة تهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى 
ـــاء مراحـــل االنتقـــال مـــن مـــكاٍن  اإلبـــل أثن
آلخـــر وتقليـــل المخاطـــر والمحافظـــة علـــى 

ــا. ــوال ُماّلكهـ أمـ

أن  وأضـــاف 
ُيعـــد  المشـــروع 
جديـــدة  خطـــوة 
ـــر  فـــي طريـــق تطوي
القطـــاع وحمايتـــه 
إلـــى  ورفعـــه 
االرتبـــاط  مســـتوى 
وأســـلوب  بنهـــج 
الخـــاص،  القطـــاع 
أن  إلـــى  مشـــيرًا 
التأميـــن سيشـــمل 
المراحـــل  فـــي 

القادمـــة األمـــراض التـــي تصيـــب اإلبـــل 
ـــا. ـــى حياته ـــن الشـــامل عل ـــك التأمي وكذل

التنفيـــذي  المديـــر  كشـــف  بـــدوره، 
القحطانـــي،  بنـــدر  المهنـــدس  للنـــادي 
ــاع اإلبـــل فـــي الســـعودية  أن حجـــم قطـ
يتجـــاوز 50 مليـــار ريـــال وينمـــو بنســـبة 
 1.8 مـــن  أكثـــر  ويوجـــد  ســـنوًيا،   10%
ـــف مناطـــق  مليـــون متـــن منهـــا فـــي مختل
الســـعودية، الفتـــاً إلـــى أن هـــذا القطـــاع 
عاليـــة،  طموحـــات  يعيـــش  الحيـــوي 
مســـتقبٍل  نحـــو  متجـــّددة  وخطـــواٍت 
أكثـــَر ازدهـــارًا لـــه، وبـــاَت يشـــّكل رافـــدًا 
تنمويـــة  وِدعامـــة  واعـــدًا،  اقتصاديـــًا 

مهّمـــة.

وأكـــد القحطانـــي اســـتمرارية النـــادي 
وتقديـــم  التنظيميـــة،  جهـــوده  فـــي 
ـــل  ـــاّلك اإلب ـــة م ـــة لخدم ـــول التطويري الحل
المـــوروِث  هـــذا  وعشـــاِق  ومحّبيهـــا، 
العديـــد  أجـــرى  أنـــه  األصيـــل، موضحـــًا 
مناخـــا  ولّـــدت  التـــي  التنظيمـــات  مـــن 
)وّثقهـــا(  كخدمـــة  للقطـــاع  واســـعا 
لحفـــِظ ســـالالِت اإلبـــل، وقبَلهـــا منصـــة 
و«اليـــوم  أســـماِئها،  لتوثيـــِق  )ســـّمها( 
نحتفـــُل بإطـــالِق خدمـــة )أّمنهـــا( للتأميـــِن 
علـــى خدمـــاِت نقِلهـــا، كثـــروة وطنيـــة 
وتاريخيـــة تســـتحقُّ كل عنايـــة واهتمـــاٍم، 
وأصحاُبهـــا وماّلُكهـــا جديـــروَن بتقديـــم 

والمســـاندة«. العنايـــة  وســـائل  كّل 

ذكـــر  جهتـــه،  مـــن 
ــس  ــوس الرئيـ ــل عرنـ وائـ
لشـــركة  التنفيـــذي 
الُمنّفـــذة  »البدايـــة« 
فـــي  التقنـــي  للجانـــب 
أن  »أّمنهـــا«  منّصـــة 
مـــن  ُيعـــّد  المشـــروع 
الرقميـــة  المشـــاريع 
والتقنيـــة النوعيـــة وهـــي 
مـــن التحالفـــات مـــع نـــادي 
المســـتوى  علـــى  اإلبـــل 

. لتقنـــي ا

نادي اإلبل يدشن أول بوليصة تأمين

القحطاني : القطاع باَت يشكّل رافداً 
اقتصادياً واعداً
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تقـــدم نائـــب رئيـــس جمعيـــة حياتنـــا ترفيهيـــة لألشـــخاص 
العامليـــن  اإلعاقـــة األســـتاذ حســـن خردلـــي وجميـــع  ذوي 
للفورمـــوال  الكبـــرى  الســـعودية  لجائـــزة  بالشـــكر  فيهـــا 
االعاقـــة  ذوي  مـــن  وبناتهـــا   الجمعيـــة  أبنـــاء  لمنـــح   1
تذاكرالفورموال1ممـــاكان لـــه االثرالنفســـي اإليجابـــي عليهـــم 

باندماجهـــم فـــي فعاليـــات المجتمـــع.

حياتنا ترفيهية تثمن 
البادرة
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ــرة  ــدارس لكـ ــات دوري المـ ــل منافسـ تتواصـ
القـــدم للبنيـــن فـــي نســـخته الثالثـــة علـــى مالعـــب 
مـــدارس التعليـــم بمختلـــف مناطـــق ومحافظـــات 
ــن 149  ــر مـ ــه أكثـ ــارك فيـ ــث يشـ ــة، حيـ المملكـ
ـــن  ـــيا م ـــا مدرس ـــون 15384 فريق ـــا يمثل ـــف العب أل
مراحـــل التعليـــم العـــام االبتدائـــي والمتوســـط 

والثانـــوي.

علـــى  فنيـــة  لجنـــة  وتعكـــف 
متابعـــة ورصـــد المواهـــب الكرويـــة 
المتميـــزة فـــي مباريـــات دوري 
ـــد  ـــق رص ـــك وف ـــدارس، وذل الم
إلـــى  ميدانـــي،  إلكترونـــي 
معلومـــات  رصـــد  جانـــب 
وأرقـــام يوميـــة عـــن كافـــة 
مباريـــات الـــدوري لجميـــع 

التعليميـــة. المراحـــل 

مشـــروع  ويجـــد 
الـــذي  المـــدارس  دوري 
الرياضـــة  وزارة  تنفـــذه 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
ـــة  ـــاً ومتابع ـــم، اهتمام التعلي
أمـــور  أوليـــاء  مـــن  ميدانيـــة 
الطـــالب المشـــاركين فـــي الفـــرق 
ــاد أحمـــد يحيـــى  المدرســـية، حيـــث أشـ

تأهيل 932 معلمة لـ »التحكيم«

عيون فنية ترصد مواهب 
دوري المدارس 

احوال المستديرة
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ــه  ــب عبداإللـ ــر الطالـ ــي أمـ ــع ولـ آل طالـ
مـــن فريـــق متوســـطة النجـــوم فـــي 
ـــات  ـــير، بمنافس ـــة عس ـــقي بمنطق المس
دوري المـــدارس فـــي النســـخة الحاليـــة، 
ـــن  ـــة م ـــاته بــــ »المختلف ـــف منافس ووص
ــم«،  ــودة التنظيـ ــام وجـ ــة االهتمـ ناحيـ
مباريـــات  جميـــع  »حضـــرت  وقـــال: 
فريـــق مدرســـة ابنـــي، الـــذي شـــجعته 
علـــى المشـــاركة فـــي دوري المـــدارس 
والجديـــة  بالدعـــم  شـــعرت  أن  بعـــد 
الرياضـــة  وزارتـــي  مـــن  واالهتمـــام 
والتعليـــم بهـــذا المشـــروع، إلظهـــار 
ـــادة اكتشـــاف  ـــل مـــن المواهـــب وإع جي
تجـــد  لـــم  التـــي  المـــدارس  مواهـــب 
ســـنوات  فـــي  المناســـب  االهتمـــام 

ماضيـــة«.

ــذه  ــل هـ ــع أن »مثـ ــح آل طالـ وأوضـ
المنافســـات الرياضيـــة المدرســـية تعـــزز 
لـــدى الطـــالب االنجـــذاب نحـــو المدرســـة 
المتنوعـــة فـــي األنشـــطة«، متمنيـــًا أن 
هـــذا  أهـــداف  تتحقـــق  أن  »تكـــون 
ـــعودية  ـــد الرياضـــة الس ـــروع وتفي المش
فـــي المحافـــل الدوليـــة فـــي المســـتقبل 

القريـــب«.

المشـــرف  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
التربـــوي للتربيـــة البدنيـــة فـــي إدارة 

خالـــد  األســـتاذ  الريـــاض،  تعليـــم 
الحبيـــب أن »النســـخة الحاليـــة مـــن 
ـــرًا  ـــااًل كبي ـــهدت اقب ـــدارس ش دوري الم
مـــن مـــدارس تعليـــم مدينـــة الريـــاض، 
بعـــد أن ســـجلت الرقـــم األكبـــر بيـــن 
إدارات التعليـــم فـــي المملكـــة بعـــدد 
ـــى  ـــف العـــب«، مشـــيرًا إل تجـــاوز الــــ 12 أل
ــاض  ــة الريـ ــم مدينـ ــدارس تعليـ أن »مـ
فـــي  الرياضيـــة  بالمواهـــب  تزخـــر 
مختلـــف األلعـــاب، فهـــي تعـــد رافـــدًا 

المملكـــة«. روافـــد منتخبـــات  مـــن 

وأشـــاد الحبيـــب بــــ »تعـــدد األلعـــاب 
ــذا  ــي هـ ــات فـ ــن وللبنـ ــة للبنيـ الرياضيـ
العـــام، بعـــد النجـــاح الســـابق لـــدوري 
المـــدارس فـــي كـــرة القـــدم، والـــذي 
ــي  ــع رياضـ ــاء مجتمـ ــي بنـ ــهم فـ سيسـ
صحـــي يحقـــق مســـتهدفات وزارتـــي 
مـــن  المنبثقـــة  والتعليـــم  الرياضـــة 

.»2030 رؤيـــة 

وفـــي جانـــب آخـــر، عقـــدت دورات 
تأهيليـــة للمعلمـــات لتحكيـــم مباريـــات 
ــة  ــن اللجنـ ــاون بيـ ــدم، بالتعـ ــرة القـ كـ
المنظمـــة لـــدوري المـــدارس واالتحـــاد 
ـــدت  ـــث عق ـــدم، حي ـــرة الق ـــعودي لك الس
شـــارك  بعـــد«  »عـــن  دورات  ثـــالث 
دورة  وتبقـــى  معلمـــة،   932 فيهـــا 
ــتعقد الحقـــاً، وحاضـــر فـــي  واحـــدة سـ
هـــذه الـــدورات كل مـــن المحاضريـــن 
ــعودي  ــاد السـ ــن االتحـ ــن مـ المعتمديـ
ــدر  ــرة القـــدم، مرعـــي العواجـــي وبـ لكـ

المقهـــوي. وعبدالـــرزاق  العنـــزي 

ويأتـــي ذلـــك، لتأهيـــل حكمـــات مـــن 
المعلمـــات لـــدوري كـــرة القـــدم للبنـــات 
الـــذي ســـتقام منافســـاته الحقـــًا خـــالل 

ـــام. ـــذا الع ه

تأهيل 932 معلمة لـ »التحكيم«

عيون فنية ترصد مواهب 
دوري المدارس 
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احوال المستديرة

لكـــرة  الســـعودي  االتحـــاد  أعلـــن 
القـــدم آليـــة المشـــاركة فـــي دوري أبطـــال 
الروزنامـــة  حســـب   ،2024-2023 آســـيا 
ـــم العمـــل  ـــى أن يت ـــة، عل الجديـــدة للبطول
ــاد  ــن االتحـ ــة مـ ــدر آليـ ــم تصـ ــا لـ ــا مـ بهـ

اآلســـيوي تحـــدد المشـــاركة.
فـــي  الســـعودي  االتحـــاد  وقـــرر 
ــد  ــة مقاعـ ــع ثالثـ ــر  توزيـ ــه األخيـ اجتماعـ
البطولـــة  فـــي  المباشـــرة  للمشـــاركة 
القاريـــة، ومقعـــد للملحـــق، حيـــث ســـتكون 
ــي دوري كأس  ــرة لبطلـ ــد المباشـ المقاعـ
محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفيـــن موســـمي 
2021-2022، و2022-2023، إضافـــة إلـــى 
ـــريفين  ـــن الش ـــادم الحرمي ـــل كأس خ بط
يشـــارك  أن  علـــى   ،2023-2022 موســـم 
مـــن  2021 و2022  الملـــك  بطـــل كأس 

الملحـــق.
وكشـــف اتحـــاد القـــدم أنـــه فـــي حـــال 
تكـــرار الفريـــق فـــإن االختيـــار للمشـــاركة 
آســـيويا ســـيكون بالتســـلل حســـب اآلتـــي: 
وصيـــف دوري كأس محمـــد بـــن ســـلمان 
دوري  وصيـــف   ،2023-2022 للمحترفيـــن 
كأس محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفيـــن 
محمـــد  دوري كأس  ثالـــث   ،2022-2021
 ،2023-2022 للمحترفيـــن  ســـلمان  بـــن 
ثالـــث دوري كأس محمـــد بـــن ســـلمان 

دوري  رابـــع   ،2022-2021 للمحترفيـــن 
كاس محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفيـــن 

.2023-2022
كمـــا اعتمـــد اتحـــاد اللعبـــة، خـــالل 
االجتمـــاع زيـــادة عـــدد األنديـــة المشـــاركة 
بـــن ســـلمان  فـــي دوري كأس محمـــد 
للمحترفيـــن إلـــى 18 فريقـــاً اعتبـــارًا مـــن 
الموســـم الرياضـــي 2023-2024، علـــى أن 

يهبـــط فريقـــان فـــي موســـم 2023-2022 
ــى  ــة األولـ ــة الدرجـ ــو ألنديـ ــى دوري يلـ إلـ
فـــرق   4 صعـــود  مقابـــل  للمحترفيـــن، 
بـــن ســـلمان  إلـــى دوري كأس محمـــد 
للمحترفيـــن، ويكـــون ذلـــك اســـتثنائيًا 
لمـــدة موســـم واحـــد، ويهبـــط بعـــد هـــذا 

ــا. ــد مثلهـ ــرق وتصعـ ــم 3 فـ الموسـ
عـــدد  رفـــع  القـــدم،  اتحـــاد  وأعلـــن 
دوري  فـــي   8 إلـــى  األجانـــب  الالعبيـــن 
ــن،  ــلمان للمحترفيـ ــن سـ ــد بـ كأس محمـ
بـــدءًا مـــن موســـم 2022-2023، علـــى أن 
تضـــم قائمـــة المبـــاراة 7 منهـــم بحـــد 
ـــدءًا مـــن  ـــة ب ـــا يســـمح لألندي ـــى، فيم اقص
موســـم 2023-2024 بإشـــراك كامـــل عـــدد 

الالعبيـــن األجانـــب فـــي المبـــاراة.
لكـــرة  الســـعودي  االتحـــاد  واتخـــذ 
القـــدم العديـــد مـــن القـــرارات األخـــرى 
ــة  ــاء أفضليـ ــا إلغـ ــه، وأبرزهـ ــي اجتماعـ فـ
فـــي مباريـــات  التســـجيل خـــارج األرض 
مـــن  تلعـــب  التـــي  المغلـــوب  خـــروج 
مباراتيـــن، اعتبـــارًا مـــن الموســـم المقبـــل، 
إضافـــة الـــى تحديـــد مواعيـــد مســـابقات 

المقبـــل. الموســـم 

اتحاد القدم يحدد المقاعد اآلسيوية .. وبرنامج المنتخب ويعلن عن قرارات جديدة 

18 فريقاً و 8 أجانب 
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الزيادة أسوة بالكبار 
كشـــف ياســـر المســـحل عـــن الســـبب الرئيســـي 
وراء زيـــادة عـــدد أنديـــة دوري المحترفيـــن قائـــال  
ـــر  ـــى تحديـــث عـــدد كبي »وزارة الرياضـــة تعمـــل عل
ـــة  ـــة لمشـــاريع صيان ـــة باإلضاف مـــن مالعـــب األندي
أخـــرى، وهنـــاك عمـــل مســـتمر لتأهيـــل الحـــكام 

ـــع عددهـــم«. ورف
وأضـــاف »أكبـــر الدوريـــات العالميـــة التـــي 
ــا  ــن 18 فريقـ ــي بيـ ــة هـ ــية عاليـ ــهد تنافسـ تشـ
إلـــى 20 فريقـــا، ورأينـــا أنـــه آن األوان للقيـــام 
ــى 18  ــة إلـ ــدد األنديـ ــع عـ ــة ورفـ ــوة إضافيـ بخطـ
بـــدوري المحترفيـــن بدايـــة مـــن 2024-2023«.

وأوضـــح »هنـــاك عـــدة أســـباب أهمهـــا الرغبـــة 
فـــي زيـــادة التنافســـية بيـــن األنديـــة، وبالتالـــي 
الفائـــدة  أكثـــر، وســـتنعكس  إنتـــاج مواهـــب 

علـــى المنتخبـــات الوطنيـــة«.
قبـــل  األنديـــة  مـــع  االجتمـــاع  »تـــم  وأردف 
القـــرار، وشـــرحنا األهـــداف مـــن هـــذا  اتخـــاذ 
جاهـــزة  المملكـــة  مالعـــب  فقبلـــوا.  التوجـــه، 

فريقـــا«.  18 مـــن  دوري  إلقامـــة 

المملكـــة  تصفيـــات  اختتمـــت 
لبطولـــة كـــرة القـــدم الخماســـية 
ــورز فايـــف«  ــار جونيـ ــل نيمـ ــد بُـ »ريـ
الســـعودية  شـــهدتها  التـــي 
للمـــرة األولـــى، وأجريـــت التصفيـــات 
ثمانيـــة  أفضـــل  بيـــن  النهائيـــة 
فـــرق وأقيمـــت علـــى أرض المدينـــة 
جـــدة  فـــي  القديمـــة  التاريخيـــة 
البلـــد، وتأهـــل فريـــق AQ ليمثـــل 
النهائيـــات  فـــي  المملكـــة  
للمـــرة  ســـتقام  التـــي  العالميـــة 
األولـــى فـــي قطـــر، كمـــا ســـيمثل 
اإلنـــاث  فئـــة  »العاصفـــة«  فريـــق 
فـــي البطولـــة النهائيـــة. وأقيمـــت 
رؤيـــة  مـــع  بالشـــراكة  البطولـــة 
الســـعودية 2030، وزارة الرياضـــة، 
ريـــد ُبـــل موبايـــل، الرياضـــة للجميـــع، 
مشـــروع  اكبيرينـــس،  بلينـــك 
معهـــد نيمـــار جونيـــور، وبرنامـــج 

الحيـــاة. جـــودة 
التصفيـــات المحليـــة انطلقـــت 
أبريـــل  و8   7 فـــي  الريـــاض  مـــن 
ومـــن ثـــم انتقلـــت إلـــى عـــروس 

اســـتضافت  التـــي  جـــدة  البحـــر 
ـــات فـــي 14 و15 أبريـــل تالهـــا  تصفي
ــبت 16  ــوم السـ ــاث يـ ــات لإلنـ تصفيـ
16 فريـــق  أبريـــل جمعـــت أفضـــل 
ـــال  ـــي الرج ـــا نهائ ـــة. أم ـــي المملك ف
فقـــد جمـــع أفضـــل أربـــع فـــرق مـــن 

الريـــاض ومثلهـــم مـــن جـــدة.
بُـــل  »ريـــد  بطولـــة  وتـــزور 
نيمـــار جونيـــورز فايـــف« المملكـــة 
للمـــرة األولـــى هـــذه الســـنة لتفتـــح 
المجـــال أمـــام عشـــاق كـــرة القـــدم 
الســـعوديين وهـــواة اللعبـــة األكثـــر 
الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى  شـــعبية 
والتنافـــس  مهاراتهـــم  لعـــرض 
ينتظـــره  الـــذي  الحـــدث  فـــي 
القـــدم  كـــرة  محبـــي  مـــن  اآلالف 
وانضمـــت  العالـــم ســـنوياً.  حـــول 
فـــرق خماســـّية  إلـــى  الســـعودية 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم لخـــوض 
ـــي ســـتقام  ـــة الت ـــات العالمي النهائي
أمـــل  علـــى  قطـــر،  األولـــى  للمـــرة 
ـــي  ـــم البرازيل ـــة النج ـــوز ومواجه الف

وفريقـــه.

هيريف يعرف
مـــدرب  رينـــارد  »هيرفـــي  المســـحل  قـــال  
المنتخـــب الســـعودي ويعـــرف تفاصيـــل اللعبـــة 
فـــي الســـعودية، وكان يـــوزع مباريـــات الـــدوري 

بينـــه ومســـاعديه«.
واسترســـل »ســـيكون هنـــاك معســـكر فـــي 
خاللـــه  وســـنلعب  الفيفـــا  أيـــام  فـــي  النمســـا 
مباراتيـــن وديتيـــن غالبـــا ضـــد منتخبـــات أمريـــكا 
الشـــمالية أو الجنوبيـــة«. واختتـــم »المعســـكر 
الثانـــي ســـيكون فـــي إســـبانيا وســـنلعب خاللـــه 
األخيـــر ســـيكون  والمعســـكر  أيضـــا،  وديتيـــن 
قبـــل  شـــهر  لمـــدة  أكتوبـــر/   17 مـــن  بدايـــة 

التوجـــه للدوحـــة بـــإذن اهلل«.

  AQ و »العاصفة« يمثالن المملكة 
يف خماسية »ريد بُل نيمار«
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التماريـــن  اغلبنـــا  يمـــارس 
اللياقـــة  لتحســـين  الرياضيـــة 
دراســـة  لكـــن  البدنيـــة،  والصحـــة 
أميركيـــة جديـــدة اثبتـــت ان هـــذه 
علـــى  ايضـــا  تنحســـب  الفوائـــد 
الدمـــاغ وتحديـــدا الوظيفـــة الخاصـــة 
مـــع  خاصـــة  الذكريـــات  بتخزيـــن 

الســـن. فـــي  التقـــدم 

جامعـــة  مـــن  علمـــاء  وتوصـــل 
فـــي  االســـتمرار  ان  ال  بيتســـبرغ 
ممارســـة الرياضـــة مـــع التقـــدم فـــي 
العمـــر، يســـهم فـــي تحســـن الذاكـــرة 
العرضيـــة )ذاكـــرة أحـــداث الســـيرة 
مـــن  مجموعـــة  وهـــي  الذاتيـــة، 
التجـــارب الشـــخصية الســـابقة التـــي 
وقعـــت فـــي وقـــت ومـــكان معيـــن(. 
ــو 3000  ــى نحـ ــة علـ ــت الدراسـ واجريـ
ــن 55  ــم بيـ ــراوح أعمارهـ ــخص تتـ شـ

و85 عاًمـــا.

الرياضـــة  ممارســـة  أن  وتبيَّـــن 
لمـــدة  األســـبوع  فـــي  مـــرات  ثـــالث 
أربعـــة أشـــهر، تـــؤدي إلـــى تحســـين 
االحتفـــاظ بالذاكـــرة، بشـــكل عـــام 
لمـــن فـــي الخمســـينيات  ولألخـــص 

العمـــر. مـــن  والســـتينيات 

واعتبـــرت كبيـــرة الباحثيـــن فـــي 
ــم  ــن قسـ ــان، مـ ــارة أجيـ ــة سـ الدراسـ
ـــة فـــي  الصحـــة الســـريرية والبيولوجي
أن  األميركيـــة،  بيتســـبرغ  جامعـــة 
ــة  ــواع الرياضـ ــم أنـ ــن أهـ ــي مـ المشـ
بالنســـبة للذاكـــرة، كمـــا أنـــه يحـــد 
لصحـــة  ومفيـــد  التوتـــر  مـــن 
الدمـــاغ. وأضافـــت أجيـــان: 
ممارســـة  »كانـــت 
 3 الرياضـــة 
ــي  ــرات فـ مـ

تحقيـــق  لرصـــد  كافيـــة  األســـبوع 
فوائـــد. يبـــدو أن جنـــي هـــذه الفوائـــد 
العرضيـــة يســـتغرق  الذاكـــرة  فـــي 

أشـــهر«.  4 حوالـــي 

»النشـــاط  الباحثـــة  وتابعـــت 
البدنـــي المنتظـــم يمكـــن أن يحســـن 
القلـــب  وصحـــة  المزاجيـــة  الحالـــة 
ـــل  ـــا عوام ـــوزن، وجميعه ـــض ال ويخف
لهـــا تأثيـــر علـــى الدمـــاغ والذاكـــرة«. 
إلـــى  إلـــى أنهـــا توصلـــت  وأشـــارت 
الصحـــة  علـــى  الرياضـــة  فوائـــد 
النفســـية بعـــد مراجعـــة 36 دراســـة، 
متوســـط أعمـــار المشـــاركين فيهـــا   
لمـــا  الرياضـــة  مارســـوا  ســـنة،   71
بيـــن 15 و90 دقيقـــة، 3 مـــرات فـــي 
األســـبوع لمـــدة 18 إلـــى 39 أســـبوعا. 
ولفتـــت أجيـــان إلـــى أن األشـــخاص 
ــن 55  ــم بيـ ــت أعمارهـ ــن تراوحـ الذيـ
أظهـــروا  ممـــن  كانـــوا  عامـــا،  و68 
عنـــد  الذاكـــرة  فـــي  تحســـن  أكبـــر 
جهتـــه  مـــن  الرياضـــة.  ممارســـة 
قـــال خبيـــر اللياقـــة البدنيـــة، ســـام 
الرياضـــة  ممارســـة  أن  ســـاموي 
حوالـــي ثـــالث مـــرات فـــي األســـبوع 
ـــى األقـــل هـــو  لمـــدة أربعـــة أشـــهر عل
ــد  ــي الفوائـ ــه لجنـ ــا تحتاجـ ــدار مـ مقـ
لعمـــر  العرضيـــة  الذاكـــرة  فـــي 
الخمســـينيات والســـتينيات، حيـــث إن 
اآلثـــار المترتبـــة علـــى الصحـــة العامـــة 
وســـيلة  هـــو  فالتمريـــن  واضحـــة، 
ـــن  ويمكِّ إليهـــا  الوصـــول  يســـهل 
تدهـــور  تجنـــب  مـــن  الســـن  كبـــار 
الذاكـــرة، ممـــا يعـــود بالفائـــدة علـــى 
أنفســـهم ومقدمـــي الرعايـــة لهـــم 

الصحيـــة. الرعايـــة  ونظـــام 

التماريـــن تشـــمل:  أن  وأضـــاف   
المشـــي، الجـــري، ركـــوب الدراجـــات 
والســـباحة، ولـــم تشـــمل التماريـــن 
الزهايمـــر  مـــرض  تؤخـــر  التـــي 
التماريـــن الالهوائيـــة مثـــل اليوغـــا 
أو اســـتخدام الصالـــة الرياضيـــة، 
ــد  ــا قـ ــن أنهـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
ــا. ــرة أيًضـ ــن الذاكـ تحسـ
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لقاء

أهميـــة  تريـــن  كيـــف  بدايـــة 
تشـــكيل هـــذه اللجنـــة ضمـــن اللجـــان 
العديـــدة التـــي تـــم اإلعـــان عنهـــا مـــن 
قبـــل اللجنـــة األولمبيـــة الســـعودية؟

لـــه  كانـــت  اللجنـــة  تشـــكيل 
أهميـــة كبـــرى بســـبب شـــعبية رياضـــة 
ــا فـــي المملكـــة، ووجـــود قاعـــدة  اليوغـ
أنـــه  كمـــا  لهـــا،  كبيـــرة  ممارســـين 

والمدربيـــن  المدربـــات  آالف  توجـــد 
ــاالت  ــون صـ ــن يملكـ ــعوديين الذيـ السـ
اليوغـــا،  لرياضـــة  ومبـــادرات  ومراكـــز 
وأصبـــح وجـــود اللجنـــة مهمـــاً لتنظيـــم 
الخدمـــات  ومقدمـــي  الرياضـــة  هـــذه 
ــا لكثرتهـــم أواًل وتنظيـــم اللعبـــة  فيهـ
مـــن  المهـــارات  واســـتقطاب  ثانيـــاً، 
المحليـــة  للمشـــاركة  النخبـــة  العبـــي 

والدوليـــة، وتعزيـــز التنافســـية لرفـــع 
فـــي  المشـــاركة  وزيـــادة  الحمـــاس 

اللعبـــة مـــن جميـــع األعمـــار.

المجتمـــع  أن  تعتقديـــن  هـــل 
ـــة  ـــات الكافي ـــه المعلوم ـــعودي لدي الس

عـــن هـــذه الرياضـــة؟

ورغـــم  المجتمـــع،  كامـــل  ليـــس 

ـــا  ـــا، إن رياضـــة اليوغ ـــة الســـعودية لليوغ ـــوف المروعـــي، رئيســـة اللجن ـــت ن ـــا قال ـــا، إن رياضـــة اليوغ ـــة الســـعودية لليوغ ـــوف المروعـــي، رئيســـة اللجن ـــت ن قال
تتســـع بشـــكل الفـــت فـــي المملكـــة ألهميتهـــا فـــي الصحـــة البدنيـــة، خصوصـــًا تتســـع بشـــكل الفـــت فـــي المملكـــة ألهميتهـــا فـــي الصحـــة البدنيـــة، خصوصـــًا 
للســـيدات، مبينـــة أن هنـــاك العديـــد مـــن الخطـــط لتوســـيع رقعتهـــا وتحقيـــق للســـيدات، مبينـــة أن هنـــاك العديـــد مـــن الخطـــط لتوســـيع رقعتهـــا وتحقيـــق 

ـــة. ـــن إنشـــاء هـــذه اللجن ـــة.األهـــداف م ـــن إنشـــاء هـــذه اللجن األهـــداف م

وبّينـــت أن هنـــاك تعاونـــًا مـــع وزارة التعليـــم لنشـــر هـــذه الرياضـــة عبـــر وبّينـــت أن هنـــاك تعاونـــًا مـــع وزارة التعليـــم لنشـــر هـــذه الرياضـــة عبـــر 
ـــر  ـــل نش ـــن أج ـــا م ـــل عليه ـــيتم العم ـــدة س ـــاالت ع ـــاك مج ـــا أن هن ـــدارس، كم ـــر الم ـــل نش ـــن أج ـــا م ـــل عليه ـــيتم العم ـــدة س ـــاالت ع ـــاك مج ـــا أن هن ـــدارس، كم الم
هـــذه الرياضـــة. كمـــا تحدثـــت المروعـــي عـــن العديـــد مـــن األمـــور التـــي تهـــم هـــذه الرياضـــة. كمـــا تحدثـــت المروعـــي عـــن العديـــد مـــن األمـــور التـــي تهـــم 

المـــرأة الســـعودية وممارســـتها للرياضـــة فـــي ثنايـــا هـــذا الحـــوار:المـــرأة الســـعودية وممارســـتها للرياضـــة فـــي ثنايـــا هـــذا الحـــوار:
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انتشـــارها الواســـع مـــا زال هنـــاك نقـــص 
ــد  ــة وفوائـ ــص أهميـ ــا يخـ ــي بمـ ــي الوعـ فـ
هـــذه الرياضـــة، ونعمـــل علـــى نشـــر الوعـــي 
ـــك  ـــح ذل ـــددة، ولتوضي ـــرق متع ـــا بط به
يجـــب أواًل معرفـــة مســـميات األنـــواع 
ـــاك اليوغـــا  الخاصـــة باليوغـــا، فهن
والرفـــاه،  بالصحـــة  الخاصـــة 
التقليـــدي  النـــوع  وهـــذا 
ــرة  ــم بكثـ ــول العالـ ــر حـ ينتشـ
العالـــم  حـــول  وممارســـوه 
ممـــارس،  مليـــون   300 نحـــو 
ـــه نحـــو  ـــغ حجـــم الســـوق ل ويبل
عـــام  فـــي  دوالر  مليـــار   41
2020، ويتوقـــع أن يصـــل لــــ70 
مليـــار دوالر فـــي عـــام 2022 
ولـــه أنـــواع عـــدة: »الهاثـــا 
يوغـــا  والفينياســـا  يوغـــا 
فينياســـا  واألشـــتانغا 

يوغـــا واآلينغـــر يوغـــا«.

األنـــواع  هـــذا  وهـــل 
؟ لدينـــا  معتمـــد 

اعتمـــاد  تـــم  نعـــم  
هـــذه األنـــواع مـــن قبـــل 
اللجنـــة الســـعودية لليوغـــا، 
ونعمـــل علـــى اســـتراتيجية 
خاصـــة للتعريـــف بهـــذا النـــوع 
للصحـــة  الكبيـــرة  وأهميتـــه 
النفســـية والجســـدية لجميـــع 
ـــة  ـــا رياض ـــع، كونه ـــراد المجتم أف
مناســـبة للجميـــع ولهـــا مســـتويات 
عـــدة تناســـب حتـــى كبـــار الســـن 
وذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وينتشـــر 
مدربوهـــا وممارســـوها فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، كمـــا نّظمنـــا 
لتحســـين  الممارســـات  هـــذه 
الخدمـــات  ونوعيـــة  جـــودة 
المقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
ـــد  ـــًا العدي ـــنطلق قريب وس
التـــي  البرامـــج  مـــن 
الصـــاالت  ســـتدعم 
كـــز  ا لمر ا و
بيـــن  ر لمد ا و
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والهـــواة، ألداء عملهـــم علـــى الشـــكل 
علـــى  اليوغـــا  رياضـــة  ونشـــر  األفضـــل 

المجتمـــع. فـــي  واســـع  نطـــاق 

 واليوغا االحترافية ؟ 

يشـــمل هـــذا النـــوع ممارســـة اليوغـــا 
متقـــدم  ومســـتوى  عاليـــة  باحترافيـــة 
جـــدًا وهـــذا يشـــمل العبـــي النخبـــة، وهـــو 
ـــابقات  ـــوالت والمس ـــاص بالبط ـــوع الخ الن
وهـــذا مـــا نطمـــح إلـــى تأســـيس قاعـــدة 
وفئـــة  الســـن  صغـــار  للممارســـين  لـــه 
فـــي  للمشـــاركة  وإعدادهـــم  الشـــباب 
وقـــد  والدوليـــة،  المحليـــة  البطـــوالت 
انتهينـــا مـــن اللوائـــح الخاصـــة بهـــذا 
تدريـــب  علـــى  قريبـــًا  ونعمـــل  النـــوع، 
الســـعوديين  والمدربيـــن  الحـــكام 
المؤهليـــن لخلـــق جيـــل مـــن محترفـــي 

رياضـــة اليوغـــا فـــي المملكـــة.

وماذا عن اليوغا التأهيلية ؟

العالجيـــة،  أو  التأهيليـــة  اليوغـــا 
تشـــمل تأهيـــل مدربـــي اليوغـــا لتدريـــب 
ذوي  أو  اإلصابـــات  ذوي  األشـــخاص 
االحتياجـــات الخاصـــة أو ممـــن يعانـــون 
مـــن مشـــاكل صحيـــة معينـــة لالســـتفادة 

ــذر  ــي الحـ ــع توخـ ــا مـ ــة اليوغـ ــن رياضـ مـ
وممارســـة مـــا هـــو مالئـــم للحالـــة.

كيـــف ســـيتم تنظيـــم المســـابقات 
فيهـــا وتوســـيع القاعـــدة لهـــا؟

العديـــد  يوجـــد  العالـــم  حـــول 
والمســـابقات  اليوغـــا  اتحـــادات  مـــن 
ونعمـــل  الرياضـــة،  لهـــذه  والبطـــوالت 
لتأســـيس  اللجنـــة  اســـتراتيجية  علـــى 
الالعبيـــن والفـــرق واألنديـــة فـــي المملكـــة 

اللوائـــح  مـــن  وانتهينـــا  حاليـــًا 
وســـنعلن  بهـــا،  الخاصـــة 
البرنامـــج  فـــي  ونبـــدأ  عنهـــا 
قريبـــاً، حتـــى نســـتطيع إطـــالق 
الخاصـــة  األولـــى  المســـابقة 
أن  اليوغـــا، ونتمنـــى  برياضـــة 
ـــم  ـــن البراع ـــر م ـــدد كبي ـــم ع ينض
والناشـــئين والشـــباب لهـــذه 

البرامـــج واألنديـــة وزيـــادة 
فـــي  المشـــاركة  نســـبة 

المســـابقات  هـــذه 
والبطـــوالت.

كـــم عـــدد الالعبـــات أو الممارســـات 
لهـــذه اللعبـــة فـــي المملكـــة؟ وهـــل 
لالعبـــات  مقبلـــة  مشـــاركات  هنـــاك 

ســـعوديات؟

ــة  ــة الكاملـ ــا اإلحصائيـ ــد لدينـ ال توجـ
بعـــد، ولكـــن نعلـــم بوجـــود عشـــرات 
الرياضـــة  هـــذه  ممارســـي  مـــن  اآلالف 

وعشـــاقها.

نساؤنا مهتمات

المـــرأة  أن  تعتقديـــن  هـــل 
الســـعودية باتـــت تتخـــذ مســـارًا 
بالجانـــب  باالهتمـــام  إيجابيـــًا 
فـــي  والبدنـــي  الصحـــي 

األخيـــرة؟ الســـنوات 

المـــرأة الســـعودية 
مهتمـــة جـــدًا بالجانـــب 
والبدنـــي،  الصحـــي 
التعلـــم  وتحـــب 
أســـلوب  عـــن 
الصحـــي،  الحيـــاة 
ليـــس  وهـــذا 
بالجديـــد، ولكنـــه 
فـــي  كثيـــرًا  ازداد 

لقاء
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أن  نـــرى  وأصبحنـــا  األخيـــرة،  اآلونـــة 
وتشـــارك  تســـهم  الســـعودية  المـــرأة 
فـــي جميـــع قطاعـــات الرياضـــة والصحـــة 
ســـواء القياديـــة أو الفنيـــة أو التطبيقيـــة، 
وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فهـــو يـــدل 
ـــى وعـــي المـــرأة الســـعودية وشـــغفها  عل
ـــادة الرشـــيدة  وحبهـــا للتطـــور ودعـــم القي
التـــي فتحـــت المجـــاالت لدعـــم المـــرأة مـــن 
ـــع النواحـــي لتمكينهـــا حتـــى تحـــدث  جمي
فرقـــًا ليـــس فقـــط فـــي المجتمـــع وعلـــى 
ـــى المســـتوى  ـــا عل ـــي، إنم المســـتوى المحل

أيضـــًا. الدولـــي 

تعـــاون  هنـــاك  ســـيكون  هـــل   **
مـــع وزارة التعليـــم بشـــأن دخـــول هـــذه 
ــرة؟ ــن مبكـ ــي سـ ــدارس فـ ــة للمـ الرياضـ

تعـــاون  هنـــاك  بالتأكيـــد  نعـــم، 
الرياضـــة  اتحـــاد  مـــع  قـــادم  موســـع 
المدرســـية بـــوزارة التعليـــم، وأول تعـــاون 
كمقدمـــة  التعريفيـــة  المحاضـــرة  كان 
لرياضـــة اليوغـــا فـــي المـــدارس، وهـــي 
محاضـــرة افتراضيـــة لجميـــع المـــدارس 
فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة ويحضرهـــا 
التربيـــة  ومعلمـــو  المـــدارس  مديـــرو 
البدنيـــة فـــي جميـــع مراحـــل التعليـــم، 

حتـــى نبـــدأ بتحقيـــق اســـتراتيجية اللجنـــة 
وأهـــداف وزارة التعليـــم واتحـــاد الرياضـــة 
بالنشـــاط  يتعلـــق  فيمـــا  المدرســـية، 
البدنـــي وصحـــة الطالبـــات والطـــالب ورفـــع 
مســـتوى المشـــاركة الرياضيـــة ألبنائنـــا 
المحلـــي  المســـتويين  علـــى  وبناتنـــا 
والدولـــي، وتحقيـــق النجـــاح فـــي هـــذا 

المجـــال.

تحقيق تطلعات القيادة 

تتمنيـــن  التـــي  الطموحـــات  مـــا 
ــة  ــة للجنـ ــدك كرئيسـ ــي عهـ ــا فـ إنجازهـ

اليوغـــا؟

وتطلعـــات  رؤيـــة  لتحقيـــق  أطمـــح 
أهـــاًل  أكـــون  وأن  الرشـــيدة،  القيـــادة 
ــة  ــي رئيسـ ــاة لـــي بتعيينـ ــة المعطـ للثقـ
للجنـــة الســـعودية لليوغـــا، وهـــي لجنـــة 
ناشـــئة وجديـــدة، وهـــذا أول تأســـيس 
لهـــا كمـــا أطمـــح لتأســـيس ونشـــر رياضـــة 
اليوغـــا بطريقتهـــا الصحيحـــة وبعيـــدًا 
عـــن كل الشـــوائب والممارســـات الدخيلـــة 
التـــي قـــد تشـــوه المفهـــوم والممارســـة 

ــا. ــة اليوغـ ــدة لرياضـ ــة المفيـ الحقيقيـ

هـــل تعتقديـــن أن رياضـــة اليوغـــا 
وســـط  والنمـــو  التوســـع  علـــى  قـــادرة 
ــة  ــت متاحـ ــرى باتـ ــات أخـ ــة رياضـ منافسـ

الســـعوديات؟ للســـيدات 

ـــة  ـــا رياض ـــك، ألنه ـــال ش ـــك ب ـــد ذل أعتق
جماهيريـــة  قاعـــدة  ولهـــا  مرغوبـــة 
وعشـــاقها  محبيهـــا  أن  كمـــا  كبيـــرة، 
ــة،  ــي المملكـ ــر فـ ــت تنتشـ ــا زالـ ــر ومـ كثـ
ولهـــا شـــعبية كبيـــرة، ويعتمـــد ذلـــك 
أيضـــًا علـــى التوعيـــة بهـــذه الرياضـــة 

. وتنظيمهـــا
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مكونات الريشة

تعرف على اللعبة

 هي عبارة عن جسم مغطى بالريش .

ـــي  ـــة بباق ـــة مقارن ـــوى عالي ـــرعة قص ـــة بس ـــع الريش  تتمت
ـــرى. ـــارب األخ ـــات المض ـــي رياض ـــتخدمة ف ـــرات المس الك

ُتلعـــب مباريـــات البادمنتـــون الرســـمية عـــادًة داخـــل 
الصـــاالت بســـبب تأثـــر الريشـــة الشـــديد بالريـــاح .

ـــق  ـــي الحدائ ـــة فيمكـــن أن تلعـــب ف ـــات الترفيهي المباري
ـــال الشـــواطئ. ـــى رم أو عل

ـــن  ـــى نصفي ـــم إل ـــتطيل ومقس ـــكل مس ـــى ش ـــب عل  الملع
ـــبكة فـــي المنتصـــف. بواســـطة ش

 القوانيـــن تنـــص علـــى أن المالعـــب يجـــب أن تتضمـــن 
مخططـــًا لملعـــب الفـــردي فقـــط إال إذا كان الملعـــب مخصصـــًا 

ـــي.  للزوج

 ملعـــب الزوجـــي أعـــرض مـــن ملعـــب الفـــردي، ويشـــتركان 
فـــي نفـــس الطـــول.

 االســـتثناء الوحيـــد والـــذي يســـبب الكثيـــر مـــن االلتبـــاس 
لـــدى الالعبيـــن الجـــدد هـــو أن الحـــد األقصـــى لإلرســـال فـــي 

ـــاًل فـــي ملعـــب الفـــردي. ـــه قلي ملعـــب الزوجـــي أقصـــر من

الريشة الطائرة .. 
 تنظم السكر .. وتعالج االكتئاب 

الطائـــرة  الريشـــة 
مـــن األلعـــاب التـــى ُتلعـــب 
بالمضـــرب ويشـــارك بهـــا 
فـــى  العبـــان متقابـــالن 
أو  الفـــردى  منافســـات 
4 العبيـــن مشـــكلين فريقيـــن فـــى 
ـــون  ـــف الالعب ـــى، يق ـــات الزوج منافس
علـــى نصفيـــن متقابليـــن مـــن ملعـــب 

مســـتطيل ينصفـــه شـــبك.

 كان يلعبهـــا ضبـــاط الجيـــش 
ــام  ــذ عـ ــد منـ ــى الهنـ ــى فـ البريطانـ
1870، ثـــم انتشـــرت بعـــد ذلـــك فـــى 
بطـــوالت  ونظمـــت  كلـــه،  العالـــم 
ــا  ــارك فيهـ ــابقات يشـ ــة ومسـ عالميـ

النســـاء والرجـــال. 

 إنجلترا

الدنمارك

 إندونيسيا 

الصين

أشهر الدول الممارسة :
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فوائد الريشة

التبـــادل  المســـتقبل  الفريـــق  ربـــح  إذا 
وأصبحـــت نتيجتهـــم الجديـــدة رقمـــاً زوجيـــًا فـــإن 
الالعـــب الموجـــود علـــى الجهـــة اليمنـــى هـــو 
مـــن يرســـل، امـــا إذا أصبحـــت رقمـــاً فرديـــًا فـــإن 
ــو  ــرى هـ ــة اليسـ ــى الجهـ ــود علـ ــب الموجـ الالعـ

ــل.  ــن يرسـ مـ

سيرســـل  الـــذي  االتجـــاه 
عنـــد  يحـــدد  الالعـــب  منـــه 
ــد  ــس عنـ ــادل وليـ ــة التبـ بدايـ

. يتـــه نها

كل شوط ينتهي بتسجيل 21 نقطة .

عادًة تتألف كل مباراة من 3 أشواط.

ـ في الزوجي، إذا ربح الفريق المرسل التبادل، يستمر نفس الالعب باإلرسال ولكن يجب 
أن يغير جهة اإلرسال وبذلك يرسل ضد العب مختلف في كل مرة.

 طريقة اللعب

 يسجل الالعب نقطة 
عن طريق ضرب الريشة 

بالمضرب لتطير فوق 
الشبكة وتهبط في النصف 

المخصص لالعب الخصم.

كل نقطة ُتسّجل 
بنهاية أي تبادل للريشة 
“بعكس النظام القديم 

والذي نص على أن الالعب 
ال يكسب النقطة إال إذا 

كان صاحب اإلرسال .

عندما يفقد أحد الطرفين 
اإلرسال فإنه يتحول للطرف 

اآلخر وتحتسب النقطة )بعكس 
النظام القديم والذي احتوى ما 

يسمى بتبديل اإلرسال(.

 في الفردي يقف المرسل 
على الجهة اليمنى إذا كانت 

نتيجته رقماً زوجياً، وعلى 
الجهة اليسرى إذا كانت رقمًا 

فرديًا.

ــ  تحتسب النقطة 
عند لمس الريشة ألرضية 

الملعب، مع العلم أن 
الريشة يمكن أن ُتلمس 
مرة واحدة فقط قبل أن 

تتجاوز الشبكة.

 عند بداية التبادل يقف 
المرسل والمستقبل باتجاه 

قطري )إذا وقف المرسل على 
الجهة اليمنى فإن المستقبل 

يقف على الجهة اليسرى 
بالنسبة للمرسل(. 

- تحسن اللياقة البدنية .

- تحسين مرونة وبنية 
العضالت .

- تحد من اإلصابة بمرض 
السكر .

- تفيد الصحة الذهنية .

- تحد من اإلكتئاب .

 - تعزيز ألية ضخ الدم فى 
الجسم .
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بيـــن  المشـــترك  للتعـــاون  تنفيـــذا 
ــة الســـعودية  اللجنـــة االولمبيـــة العربيـ
الجمهوريـــة  فـــي  ونظيرتهـــا 
االوزبكســـتانية أقـــام العـــب المنتخـــب 
داســـتونبيك  للكاراتيـــه  االوزبكـــي 
اإلعـــدادي  معســـكره  أوتابواليـــف 
بمدينـــة الجبيـــل تحـــت إشـــراف رئيـــس 
رابطـــة المدربيـــن الســـعودية الكابتـــن 
لـــدورة  اســـتعدادا  الزهرانـــي  علـــي 
االلعـــاب العالميـــة بأمريـــكا 2022 حيـــث 
شـــهرا  التدريبـــي  المعســـكر  اســـتمر 
ــا  ــا وفنيـ ــا لياقيـ ــن برنامجـ ــال وتضمـ كامـ

الزهرانـــي. المـــدرب  اشـــراف  تحـــت 

وأكـــد المـــدرب علـــي الزهرانـــي ان 

ـــن  ـــاون بي ـــار التع ـــي إط ـــم ف ـــكر ت المعس
الرياضيـــة  الجوانـــب  فـــي  الجانبيـــن 
ومـــن ضمنهـــا المعســـكرات المشـــتركة 
ونفخـــر بـــأن تكـــون المملكـــة العربيـــة 
اللجنـــة  فـــي  ممثلـــة  الســـعودية 
الرياضييـــن  انظـــار  محـــط  األولمبيـــة 
وتقـــام معســـكرات علـــى أرضهـــا لتجهيـــز 
ــي  ــة فـ ــوالت عالميـ ــوم لبطـ ــال ونجـ أبطـ
كافـــة الرياضـــات لمـــا تملـــك مملكتنـــا مـــن 
إمكانـــات وقـــدرات وخبـــرات بفضـــل اهلل 
ثـــم بالدعـــم الكبيـــر الـــذي يجـــده القطـــاع 
الرياضـــي مـــن قبـــل قيادتنـــا الرشـــيدة 
واهتمـــام  ومتابعـــة  اهلل  حفظهـــا 
رئيـــس  الرياضـــة  وزيـــر  وتوجيهـــات 
ـــن  ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــة االمي ـــة االولمبي اللجن

تركـــي الفيصـــل ونائبـــه االميـــر فهـــد بـــن 
ــوي. جلـ

الجديـــر بالذكـــر ان هـــذه اول مـــرة 
فـــي تاريـــخ الرياضـــة الســـعودية يتـــم 
ــز  ــة تدريـــب وتجهيـ ــناد مهمـ ــا اسـ فيهـ
العـــب دولـــي اجنبـــي لمـــدرب وطنـــي، 
حيـــث ان الزهرانـــي يعتبـــر مـــن افضـــل 
الســـاحة  علـــى  وبـــرز  العالـــم  مدربـــي 
الدوليـــة بقـــوة وحقـــق نتائـــج للرياضـــة 
الســـعودية غيـــر مســـبوقة مـــا جعـــل 
مســـتوى  علـــى  الدوليـــة  العـــروض 
عليـــه  تنهـــال  االفـــراد  او  المنتخبـــات 

مؤخـــرًا.

وطني يجهز بطل أوزبكي

الزغيبي يتابع أخضر الطائرة
االتحـــاد  رئيـــس  طالـــب 
ـــور  ـــرة الدكت الســـعودي للكـــرة الطائ
المنتخـــب  العبـــي  الزغيبـــي  خالـــد 
خـــالل  الجهـــد  بمضاعفـــة  األول 
الداخلـــي  اإلعـــدادي  المعســـكر 
لـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة 
التـــي ســـتنطلق منتصـــف الشـــهر 
القـــادم فـــي الكويـــت، جـــاء ذلـــك 

ــب  ــب المنتخـ ــه لتدريـ ــالل متابعتـ خـ
الرياضـــة  وزارة  صالـــة  فـــي  األول 
رئيـــس  نائـــب  بحضـــور  بالريـــاض 

الرويـــس. ســـعد  االتحـــاد 
ــال الزغيبـــي لالعبيـــن: »ثقـــة  وقـ
مجلـــس اإلدارة فيكـــم كبيـــرة جـــدا 
وأنتـــم اآلن تمثلـــون صفـــوة العبـــي 
المملكـــة والفرصـــة أمامكـــم لتمثيـــل 

الخليجـــي  المحفـــل  فـــي  الوطـــن 
ـــر والمحافـــل األخـــرى القادمـــة،  الكبي
باالنضباطيـــة  جـــدا  ســـعيد  أنـــا 
منـــذ  الالعبيـــن  لجميـــع  العاليـــة 
علـــى  يـــدل  وهـــذا  األول  اليـــوم 
تقديـــم  علـــى  الجميـــع  حـــرص 
البطولـــة،  فـــي  عاليـــة  مســـتويات 
االتحـــاد يعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
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لقب 
تايكوندو 

البراعم 
شبابي

ــًا  ــاركة 317 العبـ اختتمـــت منافســـات بطولـــة المملكـــة التأهيليـــة للبراعـــم بمشـ
يمثلـــون 50 ناديـــًا بصالـــة األميـــر فيصـــل بـــن فهـــد بالملـــز, بحضـــور رئيـــس مجلـــس 

إدارة اإلتحـــاد الســـعودي للتايكونـــدو شـــداد العمـــري.

وحقـــق نـــادي الشـــباب اللقـــب بمجمـــوع 445 نقطـــة و3 ذهبيـــات عبـــر الالعبيـــن 
)عبـــداهلل القحطانـــي، وليـــد الجوهـــر، عبدالعزيـــز الدوســـري(, وحـــل نادي وج ثانيـــًا بـ 264 

نقطـــة وذهبيتـــي )بنـــدر دغريـــري، 
ــًا  ــرع ثالثـ ــي(, والفـ ــد الزهرانـ مؤيـ
214 نقطـــة بذهبيـــة )فهـــد  بــــ 
بامســـعود(, وأبهـــا رابعـــًا بــــ 194 
ـــيري(,  ـــد عس ـــة )خال ـــة وذهبي نقط
كاًل  أيضـــًا  الذهـــب  حقـــق  كمـــا 
مـــن )مـــازن الدوســـري - الهـــالل، 
عبدالرحمـــن الســـعيد - الجيـــل، 
مـــراد الـــرزق - العدالـــة(, باإلضافـــة 
جائـــزة  الجيـــل  تحقيـــق  إلـــى 

ــي. ــق المثالـ الفريـ

ـــى  ـــة حت ـــهيل المهم ـــم وتس لخدمتك
المرجـــوة«. األهـــداف  تتحقـــق 

المنتخـــب  معســـكر  وكان 
الداخلـــي انطلـــق أمـــس فـــي الريـــاض 
ونـــواف  البخيـــت،  أحمـــد  ويضـــم: 
الزهرانـــي،  وعبـــداهلل  البخيـــت، 
ووليـــد العتيبـــي، وموفـــق المطيـــري، 
وإبراهيـــم  الدوســـري،  وعايـــض 
مجرشـــي، وعمـــر النجرانـــي، ومـــروان 
هوســـاوي، ووســـام الجهنـــي، ومـــازن 
المولـــد، وحســـين مريـــط، ومنتظـــر 

الخواهـــر. وضيـــاء  عبدالباقـــي، 
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 برونزية للناشري يف البرتغال
للكاراتيـــه  الســـعودي  المنتخـــب  اختتـــم 
ـــي  ـــاد الدول ـــاز لالتح ـــدوري الممت ـــي ال ـــاركته ف مش
بتحقيـــق  البرتغـــال،  فـــي  المقـــام  للكاراتيـــه 
برونزيـــة عـــن طريـــق الالعـــب فـــرج الناشـــري 
ــم. ــت 84 كجـ ــوزن تحـ ــال لـ ــات القتـ ــي منافسـ  فـ

ومثـــل األخضـــر فـــي البطولـــة 4 العبيـــن مـــن 
المصنفيـــن ضمـــن الــــ100 علـــى مســـتوى العالـــم 
بمنافســـات القتـــال، وهـــم: طـــارق حامـــدي، وفهـــد 
ـــلطان الزهرانـــي،  ـــري، وس ـــرج الناش الخثعمـــي، ف

تحـــت إشـــراف المـــدرب منيـــر فقيـــر.

ففـــي منافســـات وزن تحـــت 67 كجـــم، شـــارك 
فهـــد الخثعمـــي وخـــرج مـــن الـــدور األول، وشـــارك 
فـــي منافســـات وزن تحـــت 75 كجـــم ســـلطان 
الزهرانـــي وخـــرج بعـــد تأهلـــه إلـــى دور الثمانيـــة، 
ـــوق 84 كجـــم طـــارق حامـــدي  وشـــارك فـــي وزن ف

ـــة. ـــى دور الثماني ـــه إل ـــد تأهل ـــرج بع ـــذي خ ال

للريشـــة  الســـعودي  االتحـــاد  اختتـــم 
»دورة  التدريبـــي  البرنامـــج  الطائـــرة 
ـــي لمحاضـــري رياضـــة  المســـتوى األول الدول
الريشـــة الطائـــرة« بالتعـــاون مـــع االتحـــاد 
الدولـــي للعبـــة، ومعهـــد إعـــداد القـــادة 
ــع 30  ــام بواقـ ــة أيـ ــدة خمسـ ــاض لمـ بالريـ
ــر  ــا المحاضـ ــر فيهـ ــة. وحاضـ ــاعة تدريبيـ سـ

الدولـــي جعفـــر إبراهيـــم.

أكـــد المديـــر الفنـــي باالتحـــاد الســـعودي 
للريشـــة الطائـــرة عمـــار عـــوض علـــى أهميـــة 
إســـتراتيجية  ضمـــن  تأتـــي  كونهـــا  الـــدورة 
ـــادة  ـــى زي ـــا إل ـــن خالله ـــعى م ـــي يس ـــاد الت االتح
عـــدد الكـــوادر التدريبيـــة للعبـــة الريشـــة الطائـــرة 
ــب  ــر والتدريـ ــرة والتطويـ ــاالت المحاضـ ــي مجـ فـ
ـــة  ـــة ومنهجي ـــر تدريبي ـــاً لمعايي ـــم، وفق والتحكي
ــاد الدولـــي، بـــدًءا  ــن االتحـ ــدة مـ ــة معتمـ علميـ

ــتويات  مـــن المســـتوى التمهيـــدي حتـــى المسـ
الدوليـــة، حيـــث إن هـــذه الكـــوادر ســـيكون لهـــا 
دور مهـــم فـــي نشـــر اللعبـــة وتعزيـــز ثقافتهـــا 
بالمجتمـــع، وتعليمهـــا األفـــراد، وزيـــادة عـــدد 
وتكتيـــكات  ألســـاليب  وفقـــًا  ممارســـيها، 

ــة. ــة حديثـ ــة وتعليميـ تدريبيـ

اتحاد الريشة الطائرة يؤهل مدربيه

عوض : نهدف لزيادة عدد الكوادر 
التدريبية

 محاورالدورة :
ــ معايير كفاءة المحاضرين في المستوى األول الدولي وطرق تقييمهم

 ـ نظرة عامة لبرامج االتحاد الدولي للمحاضرين
ـ تأهيل محاضري رياضة الريشة الطائرة الوطنيين وفقًا لمعايير المستوى األول 

الدولي للمحاضرة في مجال اللعبة
ـ استعراض خطط نموذجية لبرنامج االتحاد الدولي إلعداد المحاضرين 
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تتويج الهالل بكأس الوزارة والنصر بالمربع الذهبي 
تـــوج وكيـــل وزارة الرياضـــة لشـــؤون الشـــاب 
والرياضـــة عبدالعزيـــز المســـعد ورئيـــس االتحـــاد 
غســـان  الدكتـــور  الســـلة  لكـــرة  الســـعودي 
طاشـــكندي فريـــق الهـــالل ببطولـــة كأس وزارة 
الرياضـــة لكـــرة الســـلة بعـــد فـــوزه علـــى نظيـــره 
ـــة  االتحـــاد 92-70 فـــي اللقـــاء الـــذي أقيـــم علـــى صال

المنـــورة. بالمدينـــة  الرياضـــة  وزارة 
وأشـــاد رئيـــس االتحـــاد الســـعودي لكـــرة الســـلة 
بمســـتوى الفريقيـــن الفنـــي فـــي المبـــاراة الـــذي 

ــعودية،  ــلة السـ ــرة السـ ــر لكـ ــور الكبيـ ــد التطـ يؤكـ
وهنـــأ نـــادي الهـــالل بتحقيـــق بطولـــة كأس وزارة 
الرياضـــة، ونـــادي االتحـــاد لتحقيقـــه المركـــز الثانـــي, 
ـــاركات  ـــي المش ـــق ف ـــة التوفي ـــع األندي ـــاً لجمي متمني
ــان  ــور غسـ ــاد الدكتـ ــوج رئيـــس االتحـ ــة. وتـ المقبلـ
المربـــع  ببطولـــة  النصـــر  فريـــق  طاشـــكندي، 
منافســـات  ختـــام  فـــي  الســـلة،  لكـــرة  الذهبـــي 
ــة وزارة  ــى صالـ ــت علـ ــي أقيمـ ــرة التـ ــة األخيـ المرحلـ

الرياضـــة بالريـــاض.

فـــي ليلـــة كان عريســـها ونجمهـــا 
األول »جمهـــور صالـــة القطيـــف«، تأهـــل 
ـــم لكـــرة  ـــة العال ـــادي مضـــر لبطول فريـــق ن
الـــدوري  اليـــد بعـــد أن تـــوج ببطولـــة 
ــرة الرابعـــة فـــي  ــاز للمـ الســـعودي الممتـ
تاريخـــه إثـــر الفـــوز الـــذي حققـــه علـــى 
التـــي  الفاصلـــة  المبـــاراة  فـــي  الخليـــج 
جمعـــت الفريقيـــن حيـــث توجـــه بالـــكأس 
العزيـــز  عبـــد  الرياضـــة  وزارة  وكيـــل 

المســـعد.

ــل  ــرات التأهـ ــدد مـ ــر بعـ ــرد مضـ وانفـ
لبطولـــة العالـــم، حيـــث جـــاء تأهلـــه للمـــرة 
الثالثـــة فـــي تاريخـــه مقابـــل تأهليـــن 
ــر  ــل مضـ ــا تأهـ ــد للنور.كمـ ــدة وواحـ للوحـ

إلـــى البطولـــة اآلســـيوية عـــدا تأهلـــه 
لبطولـــة الســـوبر الســـعودي.

المكاســـب  هـــذه  إلـــى  وإضافـــة 
الكبيـــرة فقـــد رفـــع مضـــر رصيـــده مـــن 
مضافـــًا  بطولـــة،   »15« إلـــى  البطـــوالت 
ــن  ــدة مـ ــاطئية معتمـ ــة شـ ــا بطولـ إليهـ
ــه  ــك أنـ ــد بذلـ ــعودي، ليؤكـ ــاد السـ االتحـ
أفضـــل الفـــرق الســـعودية فـــي العقـــد 
األخيـــر علـــى األقـــل مـــن حيـــث المنجـــزات 
تحظـــى  التـــي  اليـــد  كـــرة  لعبـــة  فـــي 
بشـــعبية جارفـــة فـــي المنطقـــة الشـــرقية 
قـــد تضاهـــي أو تتجـــاوز شـــعبية كـــرة 

القـــدم.

قـــد  الفاصلـــة  المبـــاراة  وكانـــت 
شـــهدت حضـــورًا جماهيريـــاً هـــو األكبـــر 
آالف   »5« نجـــح  حيـــث  ســـنوات  منـــذ 
مشـــجع، وهـــو الحـــد األقصـــى، مـــن دخـــول 
صالـــة مدينـــة األميـــر نايـــف بـــن عبـــد 
العزيـــز الرياضيـــة بالقطيـــف، فيمـــا بقـــي 
ـــب  ـــارج بحس ـــدد بالخ ـــذا الع ـــن ه ـــر م أكث
ــاق  ــا علـــى نطـ ــم تداولهـ ــور التـــي تـ الصـ
واســـع فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 
ممـــا يعكـــس حالـــة الشـــغف الجماهيـــري 

ــة. ــذه اللعبـ ــر بهـ الكبيـ

مضر يقتحم تاريخ »اليد السعودية« بالبطولة الـ15

البرتقالي مونديالي للمرة الثالثة 
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نافذة رياضية

األهلي 
 تحول رقمي

 200 متطوعاً يف المسجد الحرام

األهلـــي  النـــادي  إدارة  أطلقـــت 
خطـــة  تنفيـــذ  مـــن  األولـــى  المرحلـــة 
النظـــام  بتشـــغيل  الرقمـــي  التحـــول 
ـــد  ـــور محم ـــادي، بحض ـــي الن ـــي ف المؤسس
الدينـــي، نائـــب رئيـــس النـــادي الرئيـــس 
عمـــل  وفريـــق  المكلـــف،  التنفيـــذي 

الرقمـــي. التحـــول 

“التحـــول  خطـــة  تنفيـــذ  ويأتـــي 
الركائـــز  إحـــدى  بكونهـــا  الرقمـــي”، 

األساســـية لتحقيـــق رؤيـــة الســـعودية 
توجهـــات  مواكبـــة  وكذلـــك   ،2030
ورؤيـــة وزارة الرياضـــة لحوكمـــة األنديـــة 
الرياضيـــة، ال ســـيما بعـــد وضـــع معيـــار 
باألنديـــة  الرقمـــي  التحـــول  تفعيـــل 
ضمـــن  منشـــآتها،  وتطويـــر  الرياضيـــة 
للموســـم  األنديـــة  دعـــم  اســـتراتيجية 

الجـــاري. الرياضـــي 

الحاليـــة  النـــادي  خطـــة  وتشـــمل 

لتقنيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  تهيئـــة 
المعاييـــر  ألحـــدث  وفًقـــا  المعلومـــات 
العالميـــة، بمـــا يتوافـــق مـــع االحتيـــاج 
الســـيبراني  األمـــن  متضمًنـــا  التقنـــي، 
تحويـــل  وكذلـــك  المعلومـــات،  وأمـــن 
جميـــع المعامـــالت داخـــل النـــادي إلـــى 
معامـــالت إلكترونيـــة، مـــن خـــالل تطبيـــق 
مـــن  واالســـتفادة  “الرقمنـــة”  نظـــام 
إلكترونيًّـــا. النـــادي  ومنشـــآت  مرافـــق 

فـــرع  الرياضـــة  وزارة  شـــاركت 
العاصمـــة المقدســـة بــــ )200( متطوع 
الممكنـــة  الخدمـــات  كل  لتقديـــم 
لضيـــوف الرحمـــن مرتـــادي المســـجد 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل  الحـــرام 
خططهـــا  ضمـــن  وذلـــك  المبـــارك 
ومبادرتهـــا فـــي تفعيـــل الجانـــب 
االجتماعـــي وذلـــك بالتعـــاون مـــع 
الرئاســـة العامـــة لشـــؤون المســـجد 
الحـــرام والمســـجد النبـــوي , وتســـعى 
برامجهـــا  خـــالل  ومـــن  الـــوزارة 
المســـئولية  فـــي  المتعـــددة 
إلـــى  الوصـــول  إلـــى  االجتماعيـــة 
مليـــون متطـــوع بحلـــول )2030( وفـــق 

أهـــداف رؤيـــة المملكـــة العربيـــة 
 الســـعودية فـــي مجـــال التطـــوع .

استحســـان  المبـــادرة  ووجـــدت 
الفئـــة  مـــن  الرحمـــن  ضيـــوف 
المســـتهدفة الذيـــن اشـــادوا بـــكل 
جميـــع  ومـــن  المبذولـــة  الجهـــود 
مشـــيدين   ، المعنيـــة  الجهـــات 
مـــن  المقـــدم  الفعـــال  بالـــدور 

. الرياضـــة  وزارة  متطوعـــي 

يذكـــر ان هـــذا البرنامـــج ضمـــن 
وكالـــة  تطلقهـــا  التـــي  البرامـــج 
فـــي  والشـــباب  الرياضـــة  شـــئون 

. الرياضـــة  وزارة 
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المملكــة  منتخــب  حصــل 
لســيارات الدريفــت الالســلكية 
علــى المركزيــن  األول والثاني 
الدوليــة  البطولــة  فــي 
لســيارات الدريفــت الالســلكية 
التــي أقيمــت  بدولــة االمــارات 
طــالل  الكابتــن  وحصــل    ..
الحناكــي علــى المركــز األول 
، وحــل الكابتــن نــادر إدريــس 

فــي المركــز الثانــي .

ــد  ــتاذ  محمـ ــة األسـ ــة المقدسـ ــة بالعاصمـ ــب وزارة الرياضـ ــر مكتـ ــال مديـ قـ
ـــك  ـــرام وذل ـــجد الح ـــدي المس ـــة قاص ـــا لخدم ـــدت مبادرته ـــوزارة أع ـــروان أن  ال الم
ـــي أداء  ـــن ف ـــن والمصلي ـــاعدة المعتمري ـــة ومس ـــاالت الخدمي ـــن المج ـــدد م ـــي ع ف
عباداتهـــم بـــكل يســـر وســـهولة , ولفـــت إلـــى أن المتطوعيـــن فـــي المســـجد 
الحـــرام تختلـــف مشـــاربهم وأعمارهـــم الســـنية بهـــدف تنويـــع الثقافـــات 
ــة  ــادرة الموضوعـ ــداف المبـ ــق أهـ ــى تحقيـ ــاعد علـ ــا يسـ ــرات ممـ ــالف الخبـ واختـ
ـــى 200  متطـــوع فـــي العشـــر األواخـــر  ـــى  أن زيـــادة األعـــداد ال مســـبقًا ، مشـــيرا ال

مـــن رمضـــان لمواكبـــة األعـــداد المتزايـــدة فـــي تلـــك األيـــام .

 منتخب الدريفت بطاًل

المروان : المبادرة للتيسير على الزائرين

بمشـــاركة 746 العبـــا يشـــكلون 55 
فريًقـــا وممثليـــن لــــ28 مدرســـة، دشـــن 
محافـــظ بيـــش، الدكتـــور تريحيـــب 
بـــن عمـــاش آل حفيـــظ، بحضـــور مديـــر 
بيـــش،  محافظـــة  تعليـــم  مكتـــب 
ـــة مـــن  هـــادي أثـــالوي، النســـخة الثالث
ـــذي تنظمـــه  دوري المـــدارس 2022، ال
وزارة الرياضـــة بالتعـــاون مـــع وزارة 

التعليـــم. 

أن  حفيـــظ  آل  الدكتـــور  وأكـــد 
البطولـــة تأتـــي فـــي إطـــار الدعـــم 
ـــا الرشـــيدة  ـــر المحـــدود مـــن قيادتن غي
واهتمامهـــا بالنـــشء، وخيـــر مثـــال 
علـــى ذلـــك هـــذه البرامـــج النوعّيـــة 
ــة  ــة الرياضـ ــى تنميـ ــدف إلـ ــي تهـ التـ
القـــدم،  كـــرة  ومنهـــا  المدرســـية، 
الالعبيـــن  مـــن  جديـــد  جيـــل  لبنـــاء 
الموهوبيـــن، ليكونـــوا رافـــًدا مـــن 
كـــي  الســـعودية،  الرياضـــة  روافـــد 
نحقـــق التقـــدم فـــي كل المجـــاالت، 
ـــي الرياضـــة  ضمـــن مســـتهدفات وزارت
»رؤيـــة  مـــن  المنبثقـــة  والتعليـــم 

. فريقـــا   55  .»2030 المملكـــة 

لشـــرح  حفيـــظ«  »آل  واســـتمع 
مفصـــل مـــن مديـــر مكتـــب تعليـــم 
بيـــش، هـــادي بـــن محمـــد أثـــالوي، 
عـــن الـــدوري الـــذي يقـــام بمشـــاركة 
ــا مـــن خـــالل 55  أكثـــر مـــن 746 طالًبـ
مـــن  مدرســـة،   28 يمثلـــون  فريًقـــا 
مراحـــل التعليـــم االبتدائـــي )الصـــف 
والمتوســـط  فقـــط(  الســـادس 
والثانـــوي، كواحـــد مـــن المشـــروعات 
الوطنيـــة الهادفـــة لتلبيـــة احتياجـــات 
أوقاتهـــم  واســـتثمار  الطـــالب 
شـــكره  عـــن  معربـــا  وطاقاتهـــم، 
علـــى  بيـــش  لمحافـــظ  وتقديـــره 

البطولـــة. وتدشـــينه  دعمـــه 

55 فريقاً تطلق 
دوري مدارس بيش
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نافذة رياضية

رســـمت الجهـــات المختصـــة فـــي جـــازان 
ممثلـــة فـــي  فـــرع وزارة الرياضـــة، وإمـــارة 
ــن،  ــة المتقاعديـ ــازان، وجمعيـ ــة جـ منطقـ
ومجلـــس األســـرة، واالتصـــاالت وتقنيـــة 
20 مســـنا،  المعلومـــات، خارطـــة طريـــق 
حيـــث قـــام الشـــباب المتطوعـــون بفـــرع 
ـــى اســـتخدام  وزارة الرياضـــة بتدريبهـــم عل
3 تطبيقـــات ممثلـــة فـــي: »أبشـــر، وصحتـــي، 
مـــع  معاناتهـــم  وإنهـــاء  ومصلـــى«، 
التطبيقـــات اإللكترونيـــة، واســـتفادتهم 
خدماتهـــم  إنهـــاء  فـــي  منهـــا  ذاتيـــا 
إلـــى  الرجـــوع  دون  مـــن  ومعامالتهـــم 

مكاتـــب الخدمـــات.
ـــى شـــرح  ـــب المســـنين عل اشـــتمل تدري

نظـــري، وتطبيـــق عملـــي، عـــززت اكتســـاب 
المهـــارات لهـــم، وغـــرس الثقـــة باالعتمـــاد 
المجـــال  ودخـــول  أنفســـهم،  علـــى 
ـــى  ـــه قدرتهـــم عل ـــج عن ـــا نت ـــي، م اإللكترون
التعامـــل اإللكترونـــي إيجابيـــا مـــن تلقـــاء 

أنفســـهم.
وزارة  فـــرع  مديـــر  مســـاعد  وأكـــد 
الرياضـــة عقيـــل صعابـــي أنـــه تـــم تنفيـــذ 
علـــى  الســـن  كبـــار  تدريـــب  مبـــادرة 
التطبيقـــات اإللكترونيـــة »أبشـــر، وصحتـــي، 
ـــوزارة، بإشـــراف  ـــرع ال ـــى«، بمســـرح ف ومصل
ـــوزارة  ـــة شـــؤون الرياضـــة والشـــباب ب وكال
جهـــات   4 مـــع  بالتعـــاون  الرياضـــة، 
المبـــادرة  أن  إلـــى  مشـــيرا  حكوميـــة، 

حظيـــت باهتمـــام المشـــاركين، وهدفـــت 
إلـــى اعتمـــاد كبـــار الســـن علـــى اســـتخدام 
ـــم  ـــن أجهزته ـــهم، وم ـــات بأنفس التطبيق
الخاصـــة، وتوعيـــة كبـــار الســـن بالتقنيـــة، 
وتمكيـــن  االســـتخدام،  علـــى  والتحفيـــز 
المجتمعيـــة  المشـــاركة  مـــن  الشـــباب 
ـــا أنهـــا حققـــت مكتســـبات  بالتطـــوع، مبين
ــا  ــتطيع مـــن خاللهـ ــرة، يسـ ــة مثمـ إيجابيـ
وإنهـــاء  الثقـــة،  اكتســـاب  المســـن 
معاناتـــه بنفســـه، وقدرتـــه علـــى إنجـــاز 
ــل  ــج المقبـ ــا أن البرنامـ ــه، مضيفـ معامالتـ
المنطقـــة  فـــي  المســـنات  سيســـتهدف 
ـــز. ـــن والتحفي مـــن خـــالل التدريـــب والتمكي

 استقبال العرادي وتوديع السنيد
اســـتقبل صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـعود بـــن 
نايـــف بـــن عبدالعزيـــز أميـــر المنطقـــة الشـــرقية بمكتبـــه 
مديـــر عـــام فـــرع وزارة الرياضـــة بالمنطقـــة عبداللطيـــف بـــن 
أحمـــد العـــرادي، بمناســـبة تعيينـــه فـــي منصبـــه، يرافقـــه 

ـــرع. ـــابق للف ـــر الس ـــنيد المدي ـــق الس موف

ـــائاًل اهلل  ـــه، س ـــبة تعيين ـــرادي بمناس ـــموه الع ـــأ س وهن
ـــة  ـــة الرياض ـــه لخدم ـــام عمل ـــي مه ـــق ف ـــون والتوفي ـــه الع ل
فـــي المنطقـــة ودعـــم الرياضيين.كمـــا قـــدم ســـموه الشـــكر 
ــه  ــرة عملـ ــود خـــالل فتـ ــه مـــن جهـ ــا قدمـ ــنيد علـــى مـ للسـ

متمنًيـــا لـــه دوام التوفيـــق.

خارطة طريق لـ 20 مسناً
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ـــزة  ـــاء لجائ ـــي الوف ـــن ليال ـــة م ـــي ليل ف
المعلـــق الراحـــل زاهـــد قدســـي- يرحمـــه 
اهلل- للتعليـــق الرياضـــي وفـــي ضيافـــة 
ســـمو األميـــر عبـــداهلل بـــن ســـعد بـــن 
الجائـــزة  فعاليـــات  أقيمـــت  عبدالعزيـــز 
فـــي نســـختها 18 بحضـــور العديـــد مـــن 

. اإلعالمييـــن 

ـــق  ـــام المعل ـــذا الع ـــا له ـــاز بجائزته ف
ـــة مصـــر  الرياضـــي مدحـــت شـــلبي مـــن دول
الشـــقيقة والـــذي بـــدأ حياتـــه الرياضيـــة 
باللعـــب فـــي نـــادي الشـــرطة ثـــم نـــادي 
الشـــمس ثـــم عمـــل كمـــدرب، كمـــا عمـــل 
مـــن  العديـــد  فـــي  برامـــج  كمقـــدم 
ــا  ــة، وأيضـ ــة التلفزيونيـ ــج الرياضيـ البرامـ
تولـــي منصـــب المديـــر اإلعالمـــي باتحـــاد 
كـــرة القـــدم المصـــري ومتحدثـــا لـــه لفتـــرة 

ــة. ــنوات متواصلـ ــر سـ عشـ

يرحمـــه  قدســـي-  زاهـــد  واألســـتاذ 
المســـيرة  فـــي  حافـــل  تاريـــخ  اهلل- 
مـــن  كان  فقـــد  والرياضيـــة  اإلعالميـــة 
أوائـــل مـــن أســـس الصحافـــة الرياضيـــة 
فـــي المملكـــة عـــام 1377هــــ حيـــث كان 
أول مديـــر تحريـــر ألول مجلـــة رياضيـــة 
أســـبوعية تصـــدر بالمملكـــة عـــام 1380هــــ، 
ــعودي  ــي سـ ــق رياضـ ــه أول معلـ ــا أنـ كمـ
القـــدم  كـــرة  مباريـــات  علـــى  للتعليـــق 
باإلذاعـــة عـــام 1382هــــ، وبالتلفزيـــون عـــام 
1386هــــ. إضافـــة إلـــى كونـــه رئيســـًا للجنـــة 
المعلقيـــن الرياضييـــن الســـعوديين وأول 
رئيـــس للجنـــة المعلقيـــن العـــرب منـــذ 
عـــام 1416هــــ حتـــى وفاتـــه. كمـــا كان أول 
رئيـــس ألول نـــادي لأللعـــاب الرياضيـــة 
رســـميًا  بتســـجيله  وقـــام  المختلفـــة 
1379هــــ، وعمـــل حكمـــًا معتمـــدًا  عـــام 

لأللعـــاب المختلفـــة، ومستشـــارًا لنـــادي 
الوحـــدة بمكـــة المكرمـــة، وعضـــوًا بـــإدارة 
المنتخبـــات باالتحـــاد الســـعودي لكـــرة 
الســـعودي  باالتحـــاد  وعضـــوًا  القـــدم، 
كمـــا  16عامـــا،  لمـــدة  الطائـــرة  لكـــرة 
المؤتمـــرات  العديـــد مـــن  فـــي  شـــارك 
والعالميـــة  العربيـــة  والتجمعـــات 

الكشـــفية.

ـــت  ـــال شـــلبي فـــي تصريحـــات اعقب وق
زاهـــد  :»جائـــزة  بالجائـــزة  تتويجـــه 
بهـــا  واتشـــرف  اعتـــز  وســـاما  قدســـي 
طـــوال مســـيرتي فـــي اإلعـــالم والتعليـــق 

الرياضـــي«.

هـــذه  يميـــز  مـــا  أن  إلـــى  وأشـــار 
المملكـــة  مـــن  جـــاءت  أنهـــا  الجائـــزة 
العربيـــة الســـعودية وتحمـــل أســـم أحـــد 
رمـــوز التعليـــق الرياضـــي فـــي الوطـــن 
ــي  ــد قدسـ ــر زاهـ ــل الكبيـ ــي الراحـ العربـ

اهلل. رحمـــه 

:»أحاطنـــي  تصريحاتـــه  وأختتـــم 
ـــة واالهتمـــام ســـواء مـــن  ـــع بالمحب الجمي
ـــن  ـــي المحتفي ـــز وباق ـــل العزي ـــاء الراح أبن
واإلعالمـــي  الرياضـــي  الوســـط  مـــن 

الســـعودي«.

100 بطولة تنشيطية يف رمضان
أقيمـــت 100 بطولـــة رمضانيـــة تنشـــيطية لكـــرة القـــدم، ُلعـــب خاللهـــا 3 آالف مبـــاراة، 
ــات  ــدن ومحافظـ ــتوى مـ ــى مسـ ــق علـ ــن 1500 فريـ ــب، مـ ــف العـ ــا 45 ألـ ــارك فيهـ وشـ
ـــة االتحـــاد  المملكـــة خـــالل شـــهر رمضـــان ، أشـــرفت عليهـــا رابطـــة الهـــواة، تحـــت مظل
الســـعودي لكـــرة القـــدم، وجـــاءت منطقـــة جـــازان أكثـــر المناطـــق إقامـــة للـــدورات بــــ28 
بطولـــة، تلتهـــا عســـير بــــ18 بطولـــة. و أكـــد رئيـــس رابطـــة الهـــواة عـــادل فقـــي أن 
ـــرًا، وتنظيمـــًا  ـــًا كبي ـــااًل جماهيري البطـــوالت الرمضانيـــة فـــي العـــام الجـــاري شـــهدت إقب
علـــى مســـتوى عـــاٍل، بعـــد الدعـــم الحكومـــي والمتابعـــة مـــن وزارة الرياضـــة بقيـــادة 
وزيـــر الرياضـــة األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل، واالهتمـــام مـــن االتحـــاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم برئاســـة ياســـر المســـحل، وتعـــاون الجهـــات الحكوميـــة فـــي 

المناطـــق والمحافظـــات.

شلبي يفوز بجائزة القدسي
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Federation, Dr. Rajaa Allah Al-Su-
lami, reviewing the administrative 
and financial reports included in 
the meeting’s agenda, which were 
approved and ratified, in addition 
to reviewing the calendar of the 
Federation’s competitions for the 
2022/2023 season, and the for-
mation and approval of supporting 
committees.

The Secretary-General of the 
federation stated that Prince 
Abdulaziz bin Turki al-Faisal 
has always stressed the need to 
provide all possible tools, proj-
ects or procedures related to the 
progress of the federation and its 
members, in order to ensure the 
growth and prosperity of the Arab 
federation, in a way that ensures 
it continues to develop and per-
form its sporting mission at the 
Arab world, through its various 
competitions, programs, activities 
and initiatives.

The council agreed to launch 
the initiatives of the president of 

the federation, namely: discover-
ing and developing Arab football 
talents initiative, supporting mem-
ber Arab federations initiative, 
preparing and qualifying sports 
administrative competencies initia-
tive, in addition to the initiative of 
developing and qualifying a gener-
ation of promising Arab referees.

Dr. Rajaa Allah Al-Sulami 
explained that the Council of the 

Arab football federation approved 
the competitions and programs of 
the federation for the next season, 
and approved the continuation of 
the Arab Clubs Cup, the details of 
which are to be announced later, 
in addition to adopting the launch 
of the annual Arab Football Fed-
eration Awards, and honoring the 
pioneering Arab athletes.

Dr. Rajaa Allah Al-Sulami, 
Secretary-General of the Arab 
Football Association, announced 
that the Club Championship will 
continue with the same advan-
tages as the previous ones, but 
the mechanism will be an-
nounced at a future stage.

He added: “We hope to launch 
it at the beginning of the new 
season, as we will have a clear 
vision that we will announce, 
and after the World Cup (Qatar 
2022) we will commence in its 
various stages, in addition to 
organizing the Arab under-20 
Championship in Saudi Arabia.

Al-Sulami said after the 75th 
meeting of the board of directors: 
“The calendar of the Arab Fed-
eration for competitions of the 
next season includes a number 
of special tournaments for Arab 
teams, including the under-20 

championship hosted by Saudi 
Arabia, and the under-17 cham-
pionship in Algeria, in addition 
to organizing the national teams 
championships for futsal and 
beach soccer”.

Al-Sulami: The mechanism will be 
announced at a future stage
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Prince Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal, Minister of Sports and 
President of the Arab Football 
Federation, chaired the 75th 
meeting of the Arab Football Fed-
eration Council in Jeddah.

At the beginning of the meeting, 
Al-Faisal congratulated the teams 
of Qatar, Saudi Arabia, Mo-
rocco and Tunisia for their 
qualification to the 2022 
World Cup, wishing 
success for the UAE 
team in the next 
play-off qualifiers, 
and success for 
the brothers in 
Qatar in the 
next World 
Cup.

His royal 
highness 
also 
welcomed 
deputies 
and 

members of the Federation Coun-
cil, and congratulated every one 
on the occasion of the holy month 
of Ramadan.

The President of the Arab Fed-
eration expressed his happiness 
with the meeting, and with what 
the deputies and members of the 

Council agreed to adopt 
regarding develop-

ment programs 
and projects for 
Arab football. 
His Highness 
noted the di-
versity in the 
Arab Fed-
eration’s 
compe-
titions 

at the 
level 

of 

men and women for clubs and 
national teams; This diversity 
plays a major role in the devel-
opment, prosperity and develop-
ment of these Arab sports entities 
and their national teams, pointing 
out to the developmental and 
motivational programs for play-
ers, administrators, coaches and 
referees that will be implemented 
during this year.

Al-Faisal valued the efforts and 
work of the deputies, members 
of the council and the general 
secretariat of the Arab Football 
Federation, and wished success 
to all the chairmen and members 
of the auxiliary committees. His 
Highness launched a number of 
initiatives aimed at developing 
Arab football, previously ap-
proved by the Federation Council, 
that will ensure a bright future for 
football in the Arab world.

The meeting began with the 
Secretary-General of the Arab 

At the 75th meeting of the Arab Football Federation headed by Al-Faisal:

4 initiatives launched.. and the 
Club Cup continues

NEWS
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The institute’s specific programs:

- International organization and structuring of sport 

- Player statuses and transfers

- Organization of work in sports

- Organizing sporting events

- Governance and responsibility in sport

- Marketing, Television and Sports Communication

- Administration, Integrity and Doping

- Sports investment

- Intellectual property and sustainability in sports-

Participating parties:

- Ministry of Sports

- Saudi Olympic and Paralympic Committee

- A number of sports federations

- Leaders Development Institute (LDI)

- Mahd Sports Academy

His Royal Highness the Minister of Sports 
Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ex-
pressed his happiness with the male and 
female graduates in the field of sports man-
agement, stressing that everything achieved 
comes with the support of the Custodian of 
the Two Holy Mosques and His Highness 
the Crown Prince, who have spared no 
effort in supporting the sports sector, espe-
cially the agenda sponsored by the Quality 
of Life Program, one of the programs of the 
Kingdom’s Vision 2030.

Al-Faisal added that Saudi Arabia has 
become a global model in hosting major 
sporting events, and that the graduates 
have become among the most important 
names on which the Ministry counts in ac-
tively participating in drawing the steps for 
the success of these events, overcoming all 
challenges with their capabilities and exper-
tise, wishing everyone success in the future.

We count on these 
graduates

His Highness the Minister of Sports:
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Al-Faisal sponsors the graduation ceremony of 27 master’s holders

Producing qualified staff
Prince Abdulaziz bin Turki 

Al-Faisal, Minister of Sports, 
sponsored the graduation cer-
emony of 27 male and female 

students affiliated with the sports 
sector, in Riyadh, after obtaining 
a master’s degree in sports man-
agement, which was organized 

by the Leaders development In-
stitute (LDI), in cooperation with 
the Spanish (ISDE) University.

The ceremony was attended 
by His Excellency the Deputy 
Minister of Sports, a number 
of leaders and officials of the 
Ministry, and the Quality of Life 
Program.

Through this program, the 
Leaders development Institute 
aimed to qualify and develop 
national staff through quality 
programs that serve the sports 
sector in Saudi Arabia. 

The program extended for 
one year, during which students 
were subjected to lessons, 
assignments and workshops in a 
variety of educational units.

NEWS
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lowest result we have achieved in our 
history, and it was also an indication to 
me that the athletes we took there were 
not as prepared compared to the other 
athletes participating in those compe-
titions.

** We need to put in place proce-
dures for federations to ensure that the 
best players are selected for internation-
al competitions, but it is fair to give them 
everything, understand their needs and 
have a data sheet on what they do.

 Qualifying for the Olympics is a very 
difficult process, and the level of com-
petition is very high, and you are trying 
to catch up with them and they continue 
to develop. We do not seek to go there 
just to participate and attend the Olym-
pic Games, but to make achievements 
and there is nothing that can give you 
evaluation but competition.

Sports is not rocket science, it is 
about defining criteria and establishing 
procedures that allow the selection of 
the best athletes, and I am sure that 
there are many good athletes that we 
have not seen yet.

We found that many of our federa-
tions tend to compete in unrecognized 
competitions, to get medals, so we 
were getting ratings that they are stars 
because they won medals, but we find 
out that those who participated in these 
competitions are not living up to the 
required level. So, when we go to the 
real competition, we don’t make any 
progress because of those standards 
that we set.

Therefore, the programs that we 
started according to the correct stan-
dards, the results of which were that we 
had the largest number of qualified ath-
letes. In Tokyo 
Olympics - 

thank Allah, Tariq Hamdi got a silver 
medal, which is equivalent to our best 
performance in 2000 in Sydney, and 
this shows that applying the right work 
in advance will lead in the end to the 
existence of these athletes in the future.

I talked a lot with Tariq at that time. 
Of course we wanted to win the gold 
medal but it didn’t happen, and we 
shouldn’t disappoint him but encourage 
him to move on.

It is important to understand why we 
have federations. Usually federations 
are formed through a group of clubs, 
and then you decide to compete with 
each other and who organizes this 
competition is the federation.

First, we need teams that participate 
in many sports for the existence of 
these federations, because if you have 
federations without the teams, who will 
compete in these games? - We looked 
at it from the other side and said, “Well, 
the role of the federation is to promote 

sports and be an administrative body 
that manages it”.

 We had no idea if anyone was going 
to participate in winter sports, or if we 
would have athletes in winter sports, but 
when the Winter Sports Federation was 
set up there was interest then, and we 
had skaters already participating, and 
we had three skaters qualified for the 
Winter Olympics.

Many will think that there is no cricket 
in Saudi Arabia, but the truth is that 
there are more than 35,000 residents 
who play it, and it has been linked to 
the Quality-of-Life Program, where ev-
eryone who lives in Saudi Arabia must 
enjoy a good life.

We established a licensing program 
that lasted for two years, and it was 
launched last June, and today we have 
100 applications within 6 or 8 months, 
and we have also approved about 10 
academies and 10 new clubs, but what 
we are facing now is that all of these 
applications come from the private 
sector.

There is no demand from any govern-
ment agency, and the problem is where 
will they play? Where will they find par-
ticipation centers? This, of course, will 
bring us back to the issue of facilities.

Al Ula is a charming place, and I think 
anything you put there will have a beau-
tiful view. The opinions we received 
from the players, who are among the 
top athletes in the world, expressed 
their desire to always be in Al-Ula due to 
the beauty of the roads and the nature 
of the environment there, so we work 
closely with all the agencies responsible 
for these sites and places.

I don’t think I’ve attended a polo 
match before, but I saw it in 

Al-Ula and said 
(amazing!) now 
we have a polo 

match in Saudi 
Arabia, and the 
ground was not 
grass but sand, 
so from there, I 
got the idea of 
a tennis court.

We changed many 
of the regulations 
to be able to go
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** We started with no federation, and 
now we have a federation and 500 
racers with an official license, and more 
than that, we organized world-class 
races like Formula 1, Formula E, Dakar 
Rally and Abha International Rally.

** The increasing number of people 
passionate about motorsports is an indi-
cation that the Saudis were successful 
in the past. Although we did not have 
races, we had successful racers like 
Abdullah Bakhashab, Mamdouh Khayat 
and Ahmed Al-Sabban who all partic-
ipated in the World Rally Champion-
ships, the Middle East Championships 
and many others.

** Our role today is to empower and 
provide what they depend on in the 
future.

** In many of our meetings, the 
focus was on what we dream about, 
what obstacles that we have and 
how to overcome them. There were 
many organizational rules that had to 
be changed, basic facilities that had 
to be built, and we also had to bring 
these global events that are part of the 
national sports strategy, because it can 
promote and motivate people to partici-

pate in various sports.
** During the past year, we had four 

world champions in Baha races, and 
among them was Mrs. Dania Aqeel 
whom I met years ago. We started 
thinking two or three years ago and 
then there were no races, but there 
were champions who did their best and 
made some achievements, so our role 
was to empowering Saudis, among 
whom are very distinguished young 
people, especially since most of the 

population of the Kingdom is less than 
40 years old, and closely connected to 
social media, and desire the best for 
themselves and their country.

** Some initiatives we have achieved, 
others require more time to complete, 
and some are quick to gain simply be-
cause we took on the challenge without 
fear.

** Every year, we evaluate all these 
goals through key performance indica-
tors and according to what is appropri-
ate for each work.

** The Tokyo Olympics was my first, 
and I was very proud that we faced 
such a tough challenge.

** Before heading to the 2018 Asian 
Games, we asked to nominate athletes 
because the tournament does not 
have qualification procedures, and you 
can choose whomever you want, and 
we had a large number of about 400 
players that was reduced to 170, and 
this revealed to me that we do not have 
a mechanism for evaluation within the 
federation.

We went with these 170 athletes and 
won 6 or 7 medals, which I think is the 

We now have a car federation and 

500 Saudi racers

Time is a big 
challenge we 
have to win

4-2022 .indd   674-2022 .indd   67 5/9/2022   9:43:00 AM5/9/2022   9:43:00 AM



العدد 719 - رمضان 1443 هـ أبريل  2022 م68

In the first place, we were 
keen to provide the appropriate 
environment and the required 
infrastructure for women’s sports, 
otherwise they would not partici-
pate at all. Fortunately, we have 
very good facilities that we have 
used and opened for them. Previ-
ously, they were not allowed to go 
to these facilities, but recent orga-
nizational changes have opened 

the door for them. We didn’t do 
anything we just empowered 
them.

At the beginning of our thinking 
about organizing the women’s 
league, which was launched last 
October, we were confident that 
the number of participants or 
clubs would be very few, but we 
were surprised that there were 
more than 60 clubs that asked 

to participate, which made us re-
duce the number due to logistics.

 Of course, there are some 
technical issues that we have to 
deal with, in terms of competi-
tions and so on, which is some-
thing we are working on. we can’t 
afford everything.

We will not expect them to pro-
duce results from the start. First 
and foremost, we must acknowl-
edge that we have a women’s 
national team. Women are half of 
society and are mothers to future 
athletes, so they need to under-
stand the importance of sport in 
the first place.

 We are working to support all 
national sports. There is no differ-
ence between the participation 
of men or women. The important 
thing is a sport that represents 
the country, and therefore we are 
working to establish federations 
and then create competition be-
tween them.

First, we have to admit that we have a 
women’s national team

There are more 
than 60 wom-
en’s clubs that 
have requested 
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My passion and love for cars 
was born out of my father’s love 
for them, especially classic cars, 
as we have different tastes in 
them, and we like to buy old cars 
and renovate them at our work-
shop inside our house in Jeddah.

From here, I started following 
cars to learn their details and how 

they work, and it was the hobby 
that I practiced in my spare time.

 I used to come from London 
during my vacations to attend a 
training course to learn how to 
drive on the track, and there was 
a coach, Mr. Paul Siuter, who 
played a big role in my passion 
for motorsports and I am still in 
touch with him, and he also has 
great contributions to the reha-
bilitation of a number of Saudi 
racers.

 I remember going to motor rac-
ing all over the UK to learn. This 
made me excel in motorsports 
and be familiar with its engineer-
ing. Being a driver requires me to 
learn how the car works, and this 
helped me to communicate with 
the private engineer during the 
races to increase the speed even 
more.

 I won my first race and from 
there, I realized I had something, 
so why not go for it.

 I had no intention of participat-
ing in Formula 1, but because of 
my interest in it, I set out to re-
search and began to understand 
it and know the best races to go 
to in Monaco, Le Mans, Indiana 
and all the races.

Fortunately, we now have 4 rac-
es in the region: Qatar, Bahrain, 
Abu Dhabi and Jeddah. Praise be 
to Allah, the dreams that we had 
in the past became reality, thanks 
to Allah’ grace, then the great 
work and unlimited support of our 
wise leadership, and then thanks 
to the vision led by His Royal 
Highness, the Crown Prince.

The love of cars is a family inheritance 

that we learned from our father

The dreams we 
once had have 
come true
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strengths and then strive to devel-
op them, and identify your weak-
nesses so that you can overcome 
them. If you are passionate about 
something, simply go on with it.

Because of the hard effort I 
made to get to where I am now, 
and the correct way I followed to 
achieve this, it was difficult and 
I faced many people who were 
asking me to stop, some were 
asking me why are you doing 
this? It’s just a waste of time. No 
one really understood my passion 
for it, and I didn’t really care what 
they said, because I know what I 
want and not what they want.

The difficulties are finding what 
you really love and then going 
after it. Once you pursue it, you 
have decided to move forward. 
There are no shortcuts, and there 
is no single way to get any work 
done. Everyone has their own 
way of achieving the goals they 
want to achieve.

 There is always someone who 
will compete with you and may 
defeat you, so your question 
should be are you ready for that, 
and how will you accept defeat? 
How will you deal with it? You 
must learn from those defeats 
and make them a motivator that 
pushes you further, only then 
will you come back stronger and 
more mature. And that’s the gen-
eral message I’m going to give to 
anyone, not just in sports.

 We all face obstacles and prob-
lems - but do not stop - if you re-
ally believe in what you are doing 
and believe that this is the path 
you want to take or that it is the 
goal you seek to achieve, there is 
no impossible, frankly, and there 
is no difference between one 
athlete and another except for the 
hard work and preparations that 
he does.

If you can earn a second or a 
tenth of a second somewhere, it 

is the effort of years of prepara-
tion that has led you to that posi-
tion, and with so much of what we 
have today, and the opportunities 
that you have in the world we 
live in now, it is difficult to fulfill all 
your desires, so you must deter-
mine Your priorities first.

If you do something wrong or 
make a mistake and then you 
can’t pay for that time, know that 
it lets you learn a lot from your 
mistakes, that’s why the biggest 
obstacle today is time as there is 
a lot that you want to achieve but 
you can’t do.

You have to be patient - you 
have to put in the effort, time and 
work months in advance.

  You can’t come into a race 
where you don’t put in any effort 
and then expect to win it, be-
cause someone else is working a 
lot harder than you.

Sport has become a major focus of 
the quality-of-life program

 Today, Sport has become a major 
focus in the quality of life. It is enter-
tainment, culture and tourism. There-
fore, it has turned into an industry. It 
needs us to work with various bodies, 
the private sector and others. The Min-
istry of Sports alone will not be able to 
accomplish everything. With the king-
dom’s 2030 Vision, we had to talk to 
each other and sit together in meetings 
to integrate our work and reach the 
goal. In the monthly meetings, we have 
to know the nature of the initiatives 
that we seek to achieve, what are the 
obstacles that prevent this from being 
achieved, and who are you supposed 
to coordinate with, and so on.

When we talk about the quality of 
life, we talk about people running in 
the streets, cyclists, and the need to 

provide space for them to exercise. 
The goal is to provide the best lifestyle 
in all cities of the Kingdom. Perhaps 
one of our main goals in the ministry 
is to provide options for citizens and 
residents to participate in the sports 
they want.

There are sports that are available 
faster than others due to demand and 
infrastructure, but we are working to 
provide the means to practice sports at 
a high quality.

 All the initiatives that we are making 
as a primary goal is manifested in 
the fact that any person living in the 
Kingdom is able to perform any sport 
just by leaving the door of his house, 
whether it is jogging, riding a bike, or 
reaching a tennis court near him, and 
so on.
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desire, whether I worked in the 
government or not - or whether 
I was involved in the work within 
the federation or anywhere else, 
but I was sure that I had an obli-
gation to my country that I must 
fulfill.

** With the vision, we traversed 
the difficult path, as it guides us 
towards what we will have to 
do to be the best in the world. It 
provides us with the world’s best 
capabilities, and certainly this is 

the incentive that motivates us to 
host international races and other 
sports events.

** It is the vision that led us to 
achieve our goals, and the will of 
everyone has enabled us to host 
this large number of activities 
during the past four years.

** These successes are not 
because of me, or what I do. The 
work actually started in 2015 with 
the launch of 2030 Vision, and 
under the guidance of His Royal 

Highness the Crown Prince, who 
leads an integrated vision, and 
knows what the Kingdom wants 
and what people need.

** At the present time, I think 
that we all have a role to play, 
because our primary desire is 
to achieve a better future for the 
Kingdom as citizens, and I be-
lieve that our country is now living 
its golden age.

 

Do not wait for things to come 
true by chance, if it happens by 
chance, maybe once in a lifetime 
or twice, so we must always be 
ready to accomplish what we are 
about to do.

I have to get up and start my 
day by taking the most important 
decisions of what I will do - even 
if I don’t like it - sometimes they 
are boring or time-consuming, 
or not interesting, but they must 
be listened to and understood, 
because those are the things that 
qualify you for a higher rank in the 

future.
There are very important points 

in order to understand the system 
that you follow, sometimes you 
feel that you are moving away 
from achieving your quest, so 
you react without waiting for the 
idea to be completed, and this will 
delay you.

  If you follow a system and 
work with appropriate people, 
that you trust and value their 
qualifications, then you must trust 
the outcome of what is to come. 
Devoting time, making the best 

preparations, and trusting the sys-
tem that you have, will inevitably 
lead you to reach your goals.

You don’t need to be in an orga-
nization to play a positive role in 
fixing something in your country.

It is not a shame to take a step 
back in order to take two steps 
forward towards your goals.

We need to work hard, then the 
results will come. We have to be 
realistic.

You must search for what your 
qualifications are, identify your 

Whatever we do, we must be prepared
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I am lucky enough to 
be in this position

Our country is now 
living its golden age

indeed, we must do it this way”.
 When meeting with His Royal 

Highness, the Crown Prince, I 
must come prepared and antic-
ipate any questions that I might 
be asked, and sometimes there 
are questions to which I do not 
have answers, so I ask for some 
time and then return to provide 
answers to those questions.

His Royal Highness the Crown 
Prince said I want 100 sports 

federations in the Kingdom, and 
he told me to go and find how we 
can do that, and fortunately, we 
now have about 93 federations 
during the past three or four years 
in which we worked, after we said 
to ourselves why not take them 
from top to bottom.

Because I am from the ad-
ministrative body of the Qiddiya 
project headed by His Royal 
Highness the Crown Prince, he 
told us that whatever dreams are 

related to sports, build them in Al 
Qiddiya, and I am happy about 
that, but we have a shortage of 
facilities and this is due to differ-
ent reasons.

Whatever the nature of what we 
do - you have to be prepared, as 
much as you think you are ready, 
you find yourself not ready at all.

It was my dream to do some-
thing positive about sports in the 
kingdom, and I’ve always had that 
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Abdulaziz bin Turki Al-Faisal in a comprehensive The Mo show: 

We have beaten the time

 What His Royal Highness the 
Crown Prince said came as a sur-
prise to me, and frankly, he is a 
very honest and clear man, as he 
means what he says, and there is 
no doubt that this is a great honor 
for me, and I consider it as the 
most important expression that 
I can receive throughout my life, 
there is no better appreciation 
than that, He is the Crown Prince 
and your President - so you need 
such appreciation because it 

shows you that he sees the work 
that you have done and acknowl-
edges it, and it is very generous 
from His Highness to mention me, 
and I consider it a land mark in 
my life.

 The support I receive - not 
just financial support - but also 
the open trust from the Crown 
Prince and the leadership, there 
are many things I learned from 
His Highness about sports, after 

discussing many topics and many 
things - sometimes he says to me 
“No, we will do it this way” - Later 
I realize he was right – and I am 
surprised how he knew that. This 
shows the meaning of leadership 
and the vision that he enjoys as a 
leader, and indeed I sought to do 
the same thing in the ministry, I 
may be wrong and they are right, 
so we have to listen to them and 
understand them. Sometimes I 
go back and say, “You are right; 

His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister of Sports 
and Chairman of the Saudi Olympic and Paralympic Committee, did not just 
provide answers to questions, but presented a working agenda and an integrat-
ed vision philosophy that organizes the nation in all its institutions and sec-
tors, and how to pass it in its sporting aspect that leads it to safety.

His Highness spoke about the mechanism of action and the role played 
by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Crown 
Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense, in moving the joints of 
the vision and its compass in the right direction, and about the foundations of 
modern leadership that turns all these dreams into reality.

INTERVIEW
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NEWS

Riyadh hosts international 
martial arts

The Ministry of Sports, headed 
by Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
announced the signing of contract 
for hosting the 2023 World Martial 
Arts Games at the Prince Faisal 
bin Fahd Olympic Complex in 
Riyadh.

The official Twitter account of 
the Saudi Olympic & Paralympic 
Committee posted a bunch of 
photos and tweeted: “His High-

ness President Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal and Mr. Ivo Ferriani, 
president of the Global Association 
of International Sports Federations 
(GAISF), sign a contract for host-
ing the 2023 World Martial Arts 
Games at Prince Faisal bin Fahd 
Olympic Complex in Riyadh”.

The tournament includes the 
games of: aikido, boxing, judo, 
jiu-jitsu, karate, kendo, kickbox-

ing, Thai boxing, sambo, savate, 
sumo, taekwondo, wrestling, 
wushu, and fencing.

The kingdom of Saudi Arabia 
won the honor of hosting the 
Games during the 24th General 
Assembly of the Saudi Olympic 
and Paralympic Committee, which 
was held in May 2021.

The Minister receives the handball team
His Royal 

Highness Prince 
Abdulaziz bin 
Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports, 
received the 
handball national  
team, and con-
gratulated the 
players on their 
qualification for 
the 2023 World 
Cup in Poland.
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وزارة الرياضة

استدامة التميز

جائزة مكة للتميز لوزارة الرياضة 
في فرع التميز اإلداري

تصدر التقرير النصفي بنسبة 100% 
في تفاعل األجهزة الحكومية 

للبرنامج اإلعالمي الموحد
GRID لعام 2021

جائزة التواصل اإلعالمي في 
الجهات الحكومية على مستوى 

دول مجلس التعاون الخليجي

تسلم معالي نائب وزير الرياضة األستاذ 
بدر بن عبدالرحمن القاضي جائزة الرياضة 

الوطنية الممنوحة لسموه من فخامة رئيس 
جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح
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Issue 719 - Ramadan 1443, April 2022

THE VISION WINSTHE VISION WINS

Riyadh hosts international 
martial arts

Formula 1.. a boost 
for Jeddah’s economy
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