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 عنوان للثقة عنوان للثقة
 عمومية االتحاد العربي تزكي 

 الفيصل رئيسا لدورة جديدة

تدشين »نافس«.. فتح 
النوافذ لهواء جديد

Untitled-1.indd   1Untitled-1.indd   1 م 09:59:51   28/11/42م 09:59:51   28/11/42



العدد 709 - ذو القعدة 1442 هـ    يونيو  2021 م 2

 الدكتور  رجاء الله السلمي 

  سكرتير التحرير

 إبراهيم شالنتو 

 اإلشراف اإلداري

 عبدالرحمن المالكي

 فريق المحتوى
 نواف الحزيم 

 اخراج وتنفيذ

 وليد محمد 
 التصوير 

 عبدالعزيز السالمة 

 المطابع 
 محمد التويجري 

حسان محمد

 المشرف العام: 

»الرياضة للجميع« 
و»اإللكترونية« يفوزان 
28بـأفضل مبادرة في2021

 21
اغسطس 
اليوم األخير

رياضي سليم 
وطن سليم 

3222
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تأهل مزدوج ومستحق لألخضر

ثقافتنا الوطنية 
تستحق  التصدير 

48

الشغف يتحول 
إلى رسالة

42

72

 تزكية منتظرة 
تزكية صاحب السمو الملكي 

األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية 
السعودية  رئيسا لالتحاد 
العربي لكرة القدم لدورة 

جديدة مدتها اربع سنوات 
لم يكن مفاجئا ألي متابع 

على أي صعيد كان ، فتوافر 
الثقة في سموه ، وفي قدرته  

العالية على نقل االتحاد 
العربي لمرافئ جديدة تواكب 

المستجدات والمتغيرات  
على الساحة الرياضية 

العالمية  ظلت حاضرة 
بقوة ، خاصة مع الحراك 

الضخم الذي قاده ويقوده 
بكفاءة وحماس ورؤية  على 
الصعيد المحلي  منذ توليه  
مقاليد الرياضة السعودية 

، وما اسفر عنه من نتائج 
، وماطرحه من ثمار  على 

األرض ، وهو ذات الحراك الذي 
قاده على الصعيد العربي ، 
وأسفر عن تلك البشريات 

الجميلة  التي أعادت اللحمة 
العربية عبر عدد من البطوالت 

على كافة المستويات ، 
فالتزكية كانت منتظرة بل 

مطلوبة باالجماع  حتى يستمر 
تدفق هذا العطاء الثر  ، وحتى 
يؤتي أكله بالكامل ، واذا كانت 

هناك من تهنئة فيجب أن 
ترسل للكرة العربية التي 

كسبت هذا الرهان واختارت 
الرجل المناسب في التوقيت 

المناسب .   
التحرير
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الجيل ــ جدة

نّصبت الجمعية العمومية 
لالتحاد العربي لكرة القدم، 

صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

رئيسًا لمجلس االتحاد لدورة 
جديدة )2021 - 2025(، في 

اجتماعها الـ 26 الذي عقد في 
جدة.

وجرى انتخاب كل من سعود 

المهندي هاشم حيدر عبدهللا 
الجنيبي والدكتور حميد 

الشيباني أعضاًء في مجلس 
االتحاد العربي من قارة آسيا، 
وانتخاب المهندس هاني أبو 
ريدة والدكتور وديع الجرئ و 

حمد ولد يحيى و فوزي لقجع 
أعضاًء في مجلس االتحاد من 

قارة أفريقيا، بينما احتفظت 
سمر نصار بالعضوية النسائية 

في المجلس والفريق جبريل 
الرجوب بالعضوية الدائمة لدولة 

فلسطين، فيما وافقت الجمعية 

العمومية في جلستها األولى 
على قرار سمو األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل بتعيين محمد 

روراوة نائبًا شرفيًا للرئيس.

وقدم صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل شكره وتقديره للجمعية 
العمومية على الثقة، ولمجلس 

االتحاد السابق على الجهود التي 
بذلت من جميع األعضاء خالل 

المرحلة الماضية، التي أسهمت 
في تحقيق الكثير من النجاح 

االتحاد 
العربي يزكي  
الفيصل رئيسا 

لـ 4  سنوات 
جديدة

نقلة 
لألمام
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لبرامج ومسابقات االتحاد العربي 
لكرة القدم.

وأعلن رئيس االتحاد العربي 
لكرة القدم، عن دعم صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع بمبلغ خمسة ماليين ريال 
سعودي سنويًا لالتحاد العربي 

ولبرامجه.

وقدم سمو رئيس االتحاد العربي 
نيابًة عن الجمعية العمومية 

الشكر والتقدير لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي 
عهده األمين - حفظهما هللا- على 

الدعم واالهتمام باالتحاد العربي 
لكرة القدم وعلى استضافة 

المملكة الجتماعات االتحاد، كما 
شكر سموه االتحادات العربية 

األعضاء على المساندة الدائمة 
ألنشطة وبرامج ومسابقات 

االتحاد العربي.

واعتمد مجلس االتحاد الجديد في 
اجتماعه الـ 74 الذي عقد بعد ختام 
أعمال الجمعية العمومية، تعيين 
المهندس هاني أبو ريدة نائبًا أواًل 

نقلة 
لألمام
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للرئيس وسعود المهندي نائبًا 
ثانيًا للرئيس، وإعادة تسمية 

الدكتور رجاءهللا السلمي أمينًا 
عامًا لالتحاد. 

الفيصل مع االتحاد العربي

وتولى األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل رئاسة االتحاد العربي 

لكرة القدم في سبتمبر عام 
2019، بعد تزكيته في اجتماع 
الجمعية العمومية لالتحاد 
الـ25، خلًفا لتركي آل الشيخ 

الذي تقدم باستقالته من 
منصبه بعد عامين.

ونجح االتحاد في تنظيم العديد 
من المسابقات والبطوالت 

الكبرى خالل الفترة الماضية، 
ما جذب األنظار إليه وسط 

إشادة باألمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل وبالدور الحيوي 

الذي يلعبه.

وتُعد البطولة العربية لألندية 
من أبرز مسابقاته، حيث عادت 
عام 2017، وتستمر منافساتها 

حتى اآلن، ووصل فريقا 
االتحاد والرجاء المغربي إلى 
نهائي المسابقة هذا العام، 

وبطولة كأس العرب لمنتخبات 
الشباب.

 ومن المقرر أن تُقام منافسات 
النسخة السابعة من بطولة 

كأس العرب للشباب في 

القاهرة خالل الفترة من 20 
الشهر الحالي وحتى السادس 

من يوليو المقبل.

كما أعلن االتحاد عن تنظيم 
بطولة كأس العرب FIFA في 

قطر خالل الفترة من 1 وحتى 18 
ديسمبر المقبل، باإلضافة إلى 
استضافة مصر مؤخًرا لبطولة 
كأس العرب لكرة القدم داخل 

الصاالت.
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7العدد 709 - ذو القعدة 1442 هـ    يونيو  2021 م

 أعضاء مجلس اإلدارة الجديد

سعود المهندي 
)قطر( 

وديع الجرئ 
)تونس( 

أحمد ولد يحيى 
)موريتانيا(

 فوزي لقجع 
)المغرب( 

جبريل الرجوب 
)فلسطين( 

سمر نصار 
)األردن(

هاشم حيدر
 )لبنان( 

عبدهللا الجنيبي 
)اإلمارات(

 حمد الشيباني 
)اليمن( 

هاني أبوريدة 
)مصر( 

دعم سخي 
لالتحاد العربي

أعلن األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل عن تقديم 

ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز 

5 ماليين ريال سعودي 
سنويًا دعمًا لالتحاد العربي 

لكرة القدم.

وقال الحساب الرسمي 
لالتحاد العربي لكرة 

القدم عبر موقع “تويتر”: 
“صاحب السمو الملكي 

األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل رئيس االتحاد 

العربي لكرة القدم يعلن 
عن دعم صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد بخمسة ماليين 

ريال سنويًا لالتحاد العربي 
ولبرامجه”.
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الوزير يطلق 
منصة » 

نافس« لفتح  
االستثمار 

في قطاع 
الرياضة

الكرة في ملعب الكرة في ملعب 
القطاع الخاص القطاع الخاص 
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الجيل ـ الرياض

أعلن وزير الرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية، األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إطالق 
منّصة “نافس” الخاصة بتراخيص 

األندية واألكاديميات والصاالت الرياضية 
الخاصة؛ وذلك للمّرة األولى في المملكة.

وقالت وزارة الرياضة، في بيان لها، 
إن هذا المشروع العمالق الذي يندرج 

تحت برنامج جودة الحياة يهدف إلى 
تمكين القطاع الخاص من االستثمار في 
قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة 

للمستثمرين المحليين واألجانب؛ 
لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات 

وصاالت رياضية خاصة، من خالل طلب 
الحصول على التراخيص الالزمة عبر 

هذه المنصة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 
المملكة 2030، وتنويع مصادر االقتصاد 

 صحي.
ٍ
نحو بناء مجتمع

وجاء ذلك، خالل حفل افتراضي، أعلن 

فيه وزير الرياضة إطالق هذا المشروع 
الضخم والفريد من نوعه.

وقال األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، إن القطاع الرياضي شهد في 
األعوام األخيرة الماضية قفزات نوعية 
غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح 

في نمو القطاع بنسبة %170 في األعوام 
الثالث الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد 

المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام 
بنحو %19، وارتفاع قيمة القطاع لتصل 

إلى 6.5 مليار ريال.

وأضاف الوزير، أن المملكة اليوم 
أمام مرحلة جديدة للرياضة السعودية 
بإطالق منصة “نافس”، التي تسعى 

من خاللها الوزارة إلى زيادة عدد األندية 
واألكاديميات والصاالت الرياضية 
الخاصة؛ رغبًة في تعزيز المستوى 

الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير 
أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة 

واالقتصاد.
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وأكد سموه  أن هذه 
المنصة ستكون نقطة 

تحول في صناعة الرياضة 

في المملكة؛ مبينًا أنها 
تتيح الفرصة للقطاع 

الخاص لالستثمار في 

الرياضة، والمساهمة 
في نموها وازدهارها، 

من خالل الحصول على 
الرخص الالزمة لتأسيس 

أندية وأكاديميات وصاالت 
رياضية لمختلف األلعاب.

وأوضحت وزارة 
الرياضة، أن المشروع 
سيتضمن في مرحلته 

األولى عددًا من الرياضات، 
التي يمكن فيها إصدار 

رخص تأسيس أندية 
أو  أكاديميات وفق نوع 

الرياضة، ومنها: كرة 
السلة، اإلسكواش، 

التجديف، التجديف 
الداخلي، الجمباز، الجودو، 

التايكوندو، الكاراتيه، 
الجوجيتسو، المصارعة، 

فنون القتال المتنوع، 
الفروسية، الدراجات 
الهوائية، كرة القدم، 

المبارزة، التنس، 
المالكمة، المواي تاي، 

الكيك بوكسينج، التزلج 
الشراعي.
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11العدد 709 - ذو القعدة 1442 هـ    يونيو  2021 م

المنصة تساعد على 
االستثمار الرياضي

نافس

27
 رياضة متاحة 

للترخيص

 170%
نسبة نمو القطاع 
الرياضي بالمملكة

19%
ارتفاع عدد المواطنين 

الممارسين للرياضة

6.5
مليارات ريال قيمة 

القطاع الرياضي

وأردفت: باإلضافة 
إلى المالحة الشراعية، 

السباحة، الرياضات 
اإللكترونية، الشطرنج، 

الرياضات الالسلكية، 
الرماية، والريشة الطائرة.

ونوهت الوزارة، بأن 
هذه التراخيص ستكون 

متاحة عبر الموقع 
اإللكتروني لكافة 

المستثمرين من داخل 
المملكة وخارجها.

وأكدت وزارة الرياضةـ 
استعدادها لتقديم 

كافة اإلمكانيات والدعم 
الالزم للمستثمرين؛ 

لتسهيل خدمة التراخيص 
والمساعدة في حصولهم 

على عضوية االتحاد 
المعني، والسيما أن هذا 

المشروع يشهد تعاونًا 
كبيرًا مع مختلف الوزارات 

والمؤسسات بالمملكة، 
مثل وزارة التجارة 

ووزارة االستثمار ووزارة 
الشؤون البلدية والقروية 

واإلسكان ووزارة 
الداخلية والبنك المركزي 
السعودي، باإلضافة إلى 

جميع االتحادات الرياضية 
المعنية، كما سيتم دعم 

منّصة “نافس” عبر 
تفعيل عدد من مبادرات 
الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة 
“منشآت”.
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وقع صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية 
والرئيس التنفيذي لشركة نيوم 
المهندس نظمي النصر , مذكرة 
تفاهم بين األولمبية السعودية 
وشركة نيوم لمدة خمسة أعوام 

في مكتب سموه بجدة.

وقال األمير عبدالعزيز بن 
تركي “ إن توقيع االتفاقية مع 

شركة بحجم نيوم سيسهم 
في تطوير الرياضة السعودية 

بشكل عام، والتنافسية بشكل 
خاص، كون القطاع الخاص 

عنصرًا مهمًا لالرتقاء بمستوى 
القطاع الرياضي، خاصة وأن 

المملكة مقبلة -بإذن هللا- على 
استضافة الدورات والبطوالت 

العالمية في مختلف الرياضات.

وأضاف أن المذكرة تهدف 
إلى تعزيز سبل التعاون 
المشترك بين الطرفين، 

وتنص على مشاركة الجهتين 
إلستراتيجيتهما الرياضية 
بشأن األلعاب التنافسية 

لمواءمة األولويات والتركيز 
على الرياضة، وتطوير النظام 
البيئي للرياضات التنافسية، 

لضمان مساهمة نيوم في 
تحقيق أهداف اللجنة األولمبية 

السعودية، وعمل مختبر 
المفاهيم، ومركز االبتكار 

الرياضي في نيوم.

وأشار سموه إلى أن 
االتفاقية شددت على تعزيز 

التعاون بين الطرفين لتطوير 

الفيصل والنصر يوقعان مذكرة التفاهم بين الوزارة والشركة 

نيوم ... عاصمة منتظرة  
للرياضات العالمية”
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مراكز التميز المحددة 
للرياضات التي ستستضيفها 

نيوم، وتصميم وبناء جميع 
الممتلكات الرياضية، إلى 
جانب استضافة األحداث 

الرياضية الدولية، وإنشاء 
فريق عمل للفعاليات مع 

ممثلي وزارة الرياضة واللجنة 
األولمبية العربية السعودية 

لضمان مواءمة الفعاليات 
الرياضية التي تستضيفها 

المملكة تحقيقًا لرؤية 
2030م.

وفي معرض تعليقه 
على هذه الشراكة مع 
األولمبية السعودية، 

قال المهندس 
نظمي النصر، 

الرئيس التنفيذي 
لنيوم “إن 

هذه الشراكة 
تأتي امتدادًا 

إلستراتيجيتنا الرامية إلى 
جعل نيوم وجهة رياضية 

عالمية تصنع فرصًا استثمارية 
مبتكرة، وتخلق مفاهيم 

جديدة ألنماط حياة 
صحية، ويؤكد 

هذا التعاون 
على تناغم 

الطموحات 
والتطلعات 

بين 
األولمبية 

ونيوم 
وانعكاسها 

الكبير 
-بمشيئة هللا- 

على تعزيز مكانة 
نيوم كعاصمة 

عصرية للرياضات 
العالمية”.
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الرياضة  شريك أصيل

الفيصل يهنئ 
االخضر بالتأهل 

م وزير الرياضة األمير عبدالعزيز  قدَّ
بن تركي الفيصل، التهاني والتبريكات 

لالعبي المنتخب السعودي األول، وأعضاء 
الجهازين الفني واإلداري والجماهير 

السعودية كافة، بمناسبة تأهل األخضر 
إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس 
العالم 2022، والوصول لكأس آسيا 2023.

جاء ذلك، عقب فوز منتخبنا على نظيره 
منتخب أوزبكستان بثالثة أهداف دون 

مقابل، في اللقاء الذي اقيم على ملعب 
»مرسول بارك« في مدينة الرياض، ضمن 

مواجهات الجولة األخيرة من التصفيات 
اآلسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبهذه المناسبة قال الفيصل: »نحمد 
هللا ـ عز وجل ـ على توفيقه، إذ قدم أبطالنا 

مستويات مميزة في هذه المرحلة 
من التصفيات، تّوجت بحجز مقعد في 
التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس 

العالم 2022، والوصول لنهائيات كأس 
آسيا 2023«.

وأضاف سموه: »نتطلع ـ بإذن هللا ـ إلى 
مواصلة العمل باحترافية عالية ومضاعفة 

الجهود من قبل الجميع في الفترة المقبلة، 
التي سيخوض فيها منتخبنا األول تحدًيا 

قويًّا، يتمثل بمنافسات التصفيات النهائية 
المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إضافة إلى 
المشاركة في كأس آسيا 2023، وبإذن هللا 
نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة واإلنجاز 
المنتظر، واستمرار رفع راية المملكة عالًيا 
في مختلف المناسبات الرياضية العالمية 

والقارية«.
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أهدى عبدهللا الدايل مدير العالقات العامة 
والمراسم بوكالة اإلعالم في وزارة الرياضة، األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، كتابه الذي 
أعده في مجال العالقات العامة والمراسم في 

الرياضة.

وأشاد وزير الرياضة، بالكتاب الذي حوى على 
معلومات واسعة في أعمال إدارة وتنظيم 

العالقات العامة والمراسم في جميع المناسبات 
والفعاليات واألنشطة الرياضية داخل وخارج 

السعودية.

وقدم الدايل شكره وتقديره لسمو لوزير 
الرياضة على إشادته بالكتاب الذي يمثل أحد 

اإلصدارات المعرفية، معربًا عن تقديره الهتمام 
الوزير وتشجيعه الدائم للعمل في المجاالت كافة 

.

إشادة بكتاب الدايل
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الوزير يطلق برنامج لتأهيل ذوي اإلعاقة رياضيا

أطلق وزير الرياضة، 
رئيس اللجنة األولمبية 

السعودية، األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل برنامج 

فخر وهو مبادرة تأهيل ذوي 
اإلعاقة رياضيا بالتعاون مع 
البارالمبية السعودية وذلك  

ضمن سعي وزارة الرياضة 
لتحقيق أهداف رؤية المملكة 

2030 لرفع جودة الحياة، 
واستمرارا لدعم األبطال 

من ذوي اإلعاقة وتأهيلهم 
صحيا ورياضيا، وإشراكهم 

في المنافسات العالمية 
والمحلية.

ويهدف البرنامج إلى، 
تحسين جودة الحياة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز 

المشاركة المجتمعية في 
األنشطة الرياضية، وصناعة 

أبطال رياضيين من اإلعاقة على 
الصعيدين المحلي والدولي.

ويستهدف البرنامج رياضات 
ألعاب القوى، وكرة السلة على 

الكراسي المتحركة، والرماية، 
ورفع األثقال.

ورفع وزير الرياضة شكره 
وتقديره لخادم الحرمين 

الشريفين وولي العهد على 
االهتمام الدائم الذي يجده 

القطاع الرياضي وكافة 
الرياضيين.

 فخر .... وال فخر

ألعاب القوى

كرة السلة على الكراسي المتحركة

الرياضات المستهدفة

13

24

الرماية

 رفع األثقال
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تكريم حامدي
ثّمن رئيس االتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور 

مشرف الشهري، لوزير الرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، ونائبه في اللجنة األولمبية األمير 

فهد بن جلوي، استقبال بعثة المنتخب السعودي 
للكاراتيه وتكريمهم البطل طارق حامدي، بعد 

حصوله على ذهبية التصفيات التأهيلية ألولمبياد 
طوكيو 2020 كأول العب كاراتيه سعودي.

 الدالك  يلتقي أندية 
الثانية

عقد مساعد وزير الرياضة األستاذ 
عبداإلله الدالك اجتماعًا مع رؤساء أندية 

دوري الدرجة الثانية، بحضور مسؤولي 
الوزارة واألستاذ ياسر المسحل رئيس 

االتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من 
منسوبي االتحاد، حيث جرى مناقشة عدد من 

الموضوعات التي تخص األندية المعنية .
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تبحث الرياضة السعودية 
عن إعادة كتابة التاريخ من 

جديد، عندما تحزم أكبر بعثة في 
تاريخ المملكة الحقائب صوب 

اليابان، لقص شريط المشاركة 
في دورة األلعاب األولمبية 

»طوكيو 2020«، من أجل رفع 
العلم األخضر في بالد الشمس 

المشرقة.

وأزاح الحساب الرسمي 

للجنة األولمبية السعودية، 
على »تويتر« الستار عن أبطال 
المملكة في أولمبياد طوكيو؛ 

حيث يمثل الوطن في السباحة، 
يوسف بوعريش، وفي تنس 

الطاولة، علي الخضراوي.

ويدافع حسين علي رضا 
عن ألوان األخضر في رياضة 

التجديف، فيما يشارك سعيد 
المطيري، في الرماية، وطارق 

حامدي، في الكاراتيه، وسليمان 
حماد، في الجودو، والثنائي 

محمود آل حميد، سراج آل 
سليم.

وإلى جانب المنتخب األولمبي 
لكرة القدم، الذي حجز مقعًدا في 

طوكيو بعد انتزاع المركز الثاني 
في نهائيات كأس أمم آسيا، 

يبرز ثنائي ألعاب القوى ياسمين 
الدباغ، ومازن الياسين، ليكتمل 

أكبر بعثة سعودية تستعد لحزم حقائب السفر ألولمبياد 2020

الوعد ... طوكيو
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عقد البعثة األكبر في تاريخ 
المملكة. وكان األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل، وزير الرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية، أكد: »بفضل هللا، 
ثم بفضل الدعم الال محدود من 

موالي خادم الحرمين الشريفين، 
واهتمام ومتابعة سمو سيدي 

ولي العهد األمير محمد بن 

سلمان -حفظهما هللا- أكبر 
بعثة أولمبية سعودية في تاريخ 

األولمبياد توجد في طوكيو 
.»2021

واعتبر رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية أن تلك 

الخطوة تعكس الطفرة غير 
المسبوقة التي تشهدها الرياضة 

في المملكة في مختلف الميادين، 
وصناعة أبطال يمتلكون القدرة 

على تمثيل الوطن على أفضل 
ما يكون في المحفل العالمي، 

معقًبا: »فخور بكم جميًعا«.

واستقبل األمير فهد بن 
جلوي، نائب رئيس األولمبية 
السعودية، نيابة عن رئيس 

اللجنة، نجم المنتخب السعودي 
للتجديف، أّول العب تجديف 

سعودي يتأهل إلى األولمبياد، 
حسين علي رضا، المنضّم لنجوم 

المملكة المتأهلين إلى طوكيو 
.2020

والتقى بن جلوي بنجمة 
المنتخب السعودي أللعاب 

القوى، صاحبة الرقم القياسي 
السعودي في سباق الـ100 متر، 

ياسمين الدّباغ، التي حجزت 
مقعدها في األولمبياد إلى جانب 

أكبر بعثة أولمبية سعودية.

كما التقى نائب رئيس 
األولمبية السعودية أيًضا، بالعب 
المنتخب السعودي لرفع األثقال 

ا  الرّباع سراج آل سليم، متمنيًّ
للنجوم الثالثة وكل رياضيي 

البعثة السعودية كل التوفيق 
والنجاح في طوكيو 2020.

ويبحث أبطال المملكة 
عن زيادة غلة الميداليات، في 
العديد من المنافسات؛ على 

رأسها كرة القدم والجودو ورفع 
األثقال والكاراتيه وألعاب القوى 

والسباحة والتجديف والرماية 
وتنس الطاولة، عندما تدور 

عجلة منافسات دورة األلعاب 
األولمبية بأقصى طاقتها، في 

العاصمة اليابانية طوكيو، خالل 
الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 

8 أغسطس المقبل.
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مجلس الوزراء يعتمد اكاديمية مهد الرياضية .. رسميا

ضربة البداية

أعلن مجلس الوزراء  
موافقته رسمًيا على إنشاء 

أكاديمية مهد الرياضية، التي 
تهدف إلى تنمية المواهب 

الرياضية والمعرفة والمنهجيات 
الفنية وتنميتها للفئات السنية.

كما تهدف األكاديمية إلى 
تحقيق اإلنجازات الرياضية 

الوطنية واإلقليمية والقارية. 
وجاء ذلك، خالل اجتماع مجلس 
الوزراء في جلسته عبر االتصال 

المرئي، برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود.

و تعد أكاديمية مهد الرياضية 
في طليعة مشاريع استكشاف 

المواهب الرياضية وتنميتها 
داخل المملكة وخارجها حيث 

ترحب باألطفال من الجنسين.

أقسام أكاديمية مهد 
الرياضية

تتكون أكاديمية مهاد ، التي 
افتتحها مجلس الوزراء رسمًيا ، 

من 6 أقسام رئيسية:

قسم التدريب الرياضي.

وكذلك قسم اكتشاف 
المواهب وتقييمها.

قسم تطوير األداء الرياضي.

باإلضافة إلى قسم التميز.

قسم التكنولوجيا الرقمية 
الحديثة.

وكذلك إدارة المسابقات 
واختبارات القدرات.
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العمر ال يقل 
عن 6 سنوات.

أال يزيد العمر عن 
12 سنة.

المشاركة مفتوحة 
لجميع الرياضات.

األكاديمية تبحث عن 
أطفال في المدارس 

االبتدائية.
تضم أكثر من 10000 

معلم في مجال التربية 
البدنية.

ويهدف إلى تغطية 1.7 
مليون طفل بحلول عام 

.2025
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اليوم األخير
الجيل ـ الرياض

أعلنت وزارة الرياضة  
تفاصيل ديون أندية دوري 

المحترفين، وذلك من أجل 
الحصول على شهادة 

الكفاءة المالية التي تتيج 
قيد الالعبين خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية.

وكانت 5 أندية فشلت 
في الحصول على شهادة 

الكفاءة المالية، خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية 
الماضية، وهم النصر 

واالتحاد والباطن واالتفاق 
والوحدة.

وأعلنت وزارة الرياضة  
عبر حسابها الرسمي 

بموقع التواصل اإلجتماعي 
“تويتر” تفاصيل الديوان 

المتراكمة على األندية، حيث 
نشرت جدواًل كشفت خالله 
تفاصيل االلتزامات المالية 

واجبة السداد حتى 30 أبريل 

627
21

مليون الديون المترتبة على 
األندية .. والوزارة تعلن :

أغسطس
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2021، ألندية دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء االتحاد في المقدمة 
بـ140 مليون ريال و304 آالف، 

فيما يأتي النصر بالمركز الثاني 
بالقائمة بمبلغ 135 مليون ريال 

و907 آالف، وخلفهما األهلي 
بـ124 مليون ريال بجانب 383 

ألًفا.

واحتل الشباب المركز الرابع 
بمبلغ 68 مليون ريال 478 ألًفا، 
وخلفه الوحدة بـ54 مليون ريال 

باإلضافة إلى 916 ألًفا، بينما 
جاء الهالل خلفه بـ24 مليون 

ريال 832 ألًفا.

وبلغت ديون أندية الدوري 

السعودي بشكل عام مبلغ 
627 مليون ريال واجبة السداد 

من أجل السماح بقيد الالعبين 
الجدد.

وأشارت لجنة الكفاءة 
المالية إلى أن النادي الذي 

يستوفي االلتزامات سيحصل 
على شهادة الكفاءة المالية، 

يبدأ التسجيل في الميركاتو الصيفي في الـ27 من 
يونيو الجاري ويستمر حتى الـ31 من أغسطس المقبل، 

ويستوجب على األندية الراغبة في التسجيل أن تفي بجميع 
المستحقات الالزم سدادها حتى الـ30 من أبريل الماضي.

1027

21 31

يونيويونيو

أغسطس أغسطس

بداية االنتقاالت الصيفية

آخر مهلة لسداد المستحقات 
للحصول على الكفاءة

نهاية فترة االنتقاالت 
الصيفية

تم اإلعالن المبدئي عن 
المسؤولية التضامنية
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على أن يكون آخر موعد 
للوفاء بها 21 أغسطس 

.2021

وكشفت الوزارة عن نتائج 
لجنة الكفاءة المالية لألندية 

الرياضية، حيث تضمنت 
إجمالي االلتزامات المالية 

الواجب سدادها.

وأوضحت الوزارة في بيان 
لها عبر الحساب الرسمي 
لها على موقع “تويتر”، أن 
االلتزامات المالية الواجب 

سدادها تأتي حتى يوم 30 من 
أبريل الماضي.

ومنحت الوزارة مهلة 
لألندية حتى يوم 21 

أغسطس المقبل لسداد 
جميع االلتزامات المالية.

وتابعت أن إجمالي 
االلتزامات على أندية دوري 

كأس األمير محمد بن 
سلمان لكرة القدم )دوري 

المحترفين السعودي( بلغ 
قيمته 053ر003ر627 ريال.

وتصدر نادي االتحاد قائمة 
األندية صاحبة االلتزامات 

األعلى، بالتزامات بلغت 
قيمتها 083ر304ر140 ريال 
سعودي، وجاء خلفه نادي 

النصر بالتزامات وصلت إلى 
339ر907ر135 ريال.

وبلغت التزامات النادي 
األهلي 600ر383ر124 ريال، 

فيما جاء نادي الشباب رابعا 
في القائمة بالتزامات وصلت 

إلى 291ر478ر68 ريال.

وذكرت الوزارة في بيانها 
أنه لم يتم تسجيل أي 

التزامات مالية حتى 30 أبريل 
الماضي على أندية على أندية 

الفيصلي والفتح وأبها.

وتشمل االلتزامات التي 
كشفت عنها الوزارة بعض 

البنود مثل مستحقات 
الالعبين ومستحقات األندية 

من بيع الالعبين ورواتب 
الموظفين والمدربين 

والالعبين، ومستحقات قضايا 
صادر بها قرارات نهائية، كما 

أوضحت الوزارة أن تسديد 
االلتزامات يتيح لألندية 

الحصول على شهادة الكفاءة 
المالية، والتي بموجبها 

يتم الموافقة على تسجيل 
الالعبين األجانب والمحليين 

باألندية.
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الكفاءة المالية نظام استحدثته وزارة الرياضة 
السعودية في يناير 2021 من أجل القضاء على 

ديون األندية المتراكمة عليها، إذ يتوجب عليهم 
تسديد كافة ديونهم قبل بداية كل سوق انتقاالت، 
حتى يتمكنوا من تسجيل العبين جدد في قوائمهم.

في يناير الماضي، فشلت عدة أندية في 
الحصول على الشهادة ولم تبرم صفقات جديدة، 

على رأسها ناديي االتحاد والنصر.

ما هي نتائج لجنة الكفاءة قبل الميركاتو 
الصيفي المقبل؟

الميركاتو الصيفي في المملكة السعودية من 
المقرر أن يفتح أبوابه في يوليو المقبل، لكن حتى 

اآلن فشلت كافة األندية في الحصول على شهادة 
الكفاءة المالية باستثناء أندية الفيصلي والفتح 

وأبها، إذ أن هذا الثالثي هو فقط من يحق له 
تسجيل العبين جدد في الصيف حتى اآلن.

بقية األندية ألزمتها وزارة الرياضة بسداد كافة 
الديون حتى موعد أقصاه 21 أغسطس المقبل، 

ووقتها سيتبقى لهم ستة أيام فقط في الميركاتو 
الصيفي.

ما هي شهادة الكفاءة المالية؟

الكفاءة 
المالية
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توج الدكتور أشرف صبحي 
وزير الشباب والرياضة 

المصري، المنتخب السعودي 
بلقب كأس العرب لمنتخبات 
الشباب تحت 20 عاما، وذلك 
بحضور محمد روراوة النائب 

الشرفي لرئيس االتحاد العربي 
لكرة القدم، والمهندس هاني 
أبو ريدة النائب األول لرئيس 

االتحاد العربي، والدكتور رجاء 
هللا السلمي األمين العام 

لالتحاد.

وكسب المنتخب السعودي 
للشباب نظيره الجزائري 

بهدفين مقابل هدف، في 
المباراة النهائية التي جمعت 

بينهما على استاد الدفاع 

الجوي، في ختام النسخة 
السابعة من البطولة، التي 

أقيمت في العاصمة المصرية 
القاهرة في الفترة بين 20 يونيو 

الماضي و6 يوليو الحالي.

وسجل ثنائية منتخب 
السعودية الالعبان مصعب 
الجوير ومحمد بكر، بينما جاء 

أخضر تحت 20 سنة بطال للعرب
 الفيصل يستقبل األبطال ويهنئهم باإلنجاز.
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هدف المنتخب الجزائري عن 
طريق الالعب عادل بولبينه.

وبذلك يعتلى المنتخب 
السعودي منصة التتويج 

باللقب للمرة الثانية في 
تاريخه، بعد نسخة عام 1985، 
التي شهدت فوزه على نظيره 
الجزائري في المباراة النهائية.

سمو األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل حرص 

على استقبال بعثة 
المنتخب فور وصولهم 

للمملكة حيث هنأهم على 
هذا اإلنجاز العربي الذي 
يسجل في مسيرة كرة 

القدم السعودية
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حصد االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع واالتحاد 

السعودي للرياضات اإللكترونية 
الميدالية الذهبية ألفضل 

حملة رياضية إلكترونية من 
قبل منظمة جوائز الصناعة 
الرياضية )جوائز سيبا(، في 
الحفل السنوي الذي يضم 

القادة والمسؤولين عن تطوير 

الرياضة في منطقة الشرق 
األوسط، وذلك بعد تنافس في 

األلعاب اإللكترونية وممارسة 
األنشطة الرياضية عبر مبادرة 

»تحرك والعب«.

وتعد مبادرة »تحرك 
والعب« التي تم إطالقها في 

شهر أبريل من العام الماضي 

ثمرة التعاون المشترك بين 
االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع، واالتحاد السعودي 
للرياضات اإللكترونية إلطالق 

منصة وطنية مميزة تجمع 
بين النشاط البدني واأللعاب 

اإللكترونية، بهدف تحفيز 
المشاركين على ممارسة 

األنشطة الرياضية عبر تقنيات 

»الرياضة للجميع« 
و»اإللكترونية« يفوزان 

بـأفضل مبادرة في

2021
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األلعاب التحفيزية. نظم 
االتحادان أنشطة وتحديات 
رياضية في مراكز »سارينا« 

للرياضات اإللكترونية بالتعاون 
مع اتحادات أخرى.

ونجحت مبادرة »تحرك 
والعب« في الوصول إلى 

جميع فئات المجتمع من 
جميع أنحاء المملكة من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي 
وانضمام الشخصيات 

المؤثرة الستقطاب األفراد 
وتشجيعهم للتفاعل 

مع المبادرة وممارسة 
األنشطة البدنية.

من ناحيته، عّبر األمير 
خالد بن الوليد رئيس 

االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع عن 
فخره واعتزازه بهذه 
الجائزة؛ كونهم جزءًا 

من مبادرة »تحرك 
والعب«، وأثرها 

اإليجابي على جميع 
أفراد المجتمع 

السعودي.

وتابع قائاًل: 
»سعدنا بالتجاوب 

الكبير مع 
المبادرة، ونتطلع 

للمزيد من 
التعزيز لممارسة 

األنشطة 
الرياضية في 
جميع أنحاء 

المملكة، كما 
نالت 

مبادرة )تحرك والعب( الجائزة 
الذهبية نتيجة تعاوننا المثمر 

مع االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكترونية«.

ووّجه الشكر والتقدير لكل 
القائمين على هذه المبادرة 

المجتمعية من مختلف 
االتحادات الرياضية التي 

اجتهدت ونالت معًا.

من جانبه، بارك األمير 
فيصل بن بندر بن سلطان، 

رئيس االتحاد السعودي 
للرياضات اإللكترونية، للمجتمع 
السعودي، هذا التميز والتألق، 

وفوزهم بالمركز األول، 
كأفضل حملة للرياضات 

اإللكترونية على مستوى 
الشرق األوسط لعام 

2021، مشددًا على 
أن المجتمع هو 

السبب في نجاح 
هذه المبادرة 

كونهم شركاء 
في النجاح.

وأضاف: 
»اإلنجاز ليس 
وليد الصدفة، 

إنما بتكاتف 
جمهورنا العزيز 

معنا، فالرياضات 
اإللكترونية 
وجمهورها 
شركاء في 

جميع المجاالت 
الرياضية؛ 

فبجانب مشاركة 
الجانب الذهني 
في الرياضات 
اإللكترونية 

نرغب 
بتسخيرها 

في بقية 
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الرياضات«.

وشهدت مبادرة »تحرك 
والعب« مشاركة 15 اتحادًا 

رياضيًا و50 مجموعة رياضية 
مجتمعية، وذلك في ظل 

تفاعل أكثر من مليون فرد مع 
المبادرة. انضم أكثر من 205 

آالف مشارك في 33 تحديًا 
رياضيًا لقطع أكثر من 12.8 مليار 

خطوة. كما عملت المبادرة 
على تعريف األفراد على مختلف 

الجهات الرياضية في المملكة.

وحصدت الجهود المشتركة 
في تنمية الوعي الرياضي 
لمبادرة »تحرك والعب« 

الميدالية الذهبية ألفضل 
مبادرة رياضية إلكترونية في عام 

2021، حيث تم تسليط الضـوء 
على األثر اإليجابي للمبادرة في 
تشجيع جميع أفراد المجتمع 
على أهمية ممارسة األنشطة 
البدنية االفتراضية والميدانية.

ودعمت مبادرة »تحرك 
والعب« النهج الذي يتبعه 
االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع القائم على ترسيخ 

أهمية الثقافة الصحية 
والرياضية في المجتمع، 
باإلضافة إلى تعاونه مع 

االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكترونية، يعمل االتحاد 

السعودي للرياضة للجميع 
بدعم من وزارة الرياضة واللجنة 
األولمبية السعودية، ومن خالل 

الشراكات التي يعقدها مع 
القطاعين الحكومي والخاص، 

مثل وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان، والهيئة 
السعودية للبيانات والذكاء 

االصطناعي )سدايا( على 
تحقيق الهدف المتمثل في بناء 
مجتمع أكثر صحة ونشاطًا في 

المملكة.

وتندرج مبادرة 
»تحرك والعب« 

ضمن أهداف 
برنامج 

جودة الحياة، 
وهي أحد أهم 

مستهدفات »رؤية المملكة 
2030«، الذي بموجبه يعمل 
االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع على زيادة نسبة 
ممارسة الرياضة لألفراد في 

المملكة من 13 في المائة إلى 
40 في المائة بحلول عام 2030. 

ولتحقيق ذلك يسعى جاهدًا 
إلى توفير فرص المشاركة 

باألنشطة الرياضة أمام جميع 
أفراد المجتمع من خالل إطالق 

المبادرات والبرامج الرياضية 
المجتمعية.
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قام صاحب السمو األمير 
سعود بن خالد بن عبدهللا 

رئيس االتحاد السعودي للرماية 
بزيارة لميادين الرماية الجديدة 
بوزارة الدفاع المصرية، وذلك 

بدعوة من رئيس االتحادين 
المصري واألفريقي للرماية 

اللواء حازم حسني، اطلع سموه 
خاللها على الميادين والتقى 

بعدد من كبار المسؤولين 
المشرفين على مشروع ميادين 

الرماية.

كما زار سمو رئيس بعثة 
المنتخب السعودي للرماية 
مدينة مصر الدولية لأللعاب 

األولمبية” بالعاصمة اإلدارية 
الجديدة التي تعد مدينة رياضية 

أولمبية متكاملة تمتاز بتنوع 
إنشاءاتها ما بين إستاد 

رياضي، وصالتين مغطاة، 
ومجمعات أوليمبية للسباحة، 

وأنشطة الفروسية المتكاملة 
والتنس واإلسكواش، وميادين 

متنوعة للقوس والسهم 
والرماية التقليدية واإللكترونية 
والخرطوش، ومضمار أللعاب 

القوى، ومالعب متنوعة، 
ومستشفى طبي رياضي 

متكامل، وفندق الستضافة 
الوفود الرياضية.

أعلنت اللجنة األولمبية 
السعودية، مشاركة الرامي 

السعودي، سعيد المطيري، صاحب 
أول ذهبية سعودّية في دورات 
األلعاب اآلسيوية، في أولمبياد 

طوكيو 2020.

وقال الحساب الرسمي للجنة 
األولمبية السعودية عبر موقع 

»تويتر«: »إلـى طــوكـيـو، ألف مبروك 
للنجم سعيد المطيري، صاحب أول 
ذهبية سعودّية في دورات األلعاب 

اآلسيوية، ولعشاق أخضر الرماية«.

بينما قال الحساب الرسمي 
لالتحاد السعودي للرماية: » يسرنا 

أن نعلن عن تلقي االتحاد السعودي 
للرماية بطاقة تأهل اولمبي 

 ISSF من االتحاد الدولي للرماية
للمشاركة في اولمبياد طوكيو عام 

٢٠٢١م لمنافسات االطباق )سكيت(، 
وقد رشح االتحاد الرامي/ سعيد 

بن مقبل المطيري للمشاركة مع 
تمنياتنا له بالتوفيق«.

رئيس اتحاد الرماية يزور العاصمة اإلدارية بالقاهرة

المطيري في » رماية طوكيو« 
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استراتيجية متكاملة نحو قطاع أكثر 
استدامة ومساهمة

رياضي سليم 
وطن سليم 

إسهام القطاع الرياضي السعودي في 
الناتج المحلي زاد 170 في المائة
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الجيل ـ خاص

االرتفاع الكبير في مساهمة 
القطاع الرياضي السعودي في الناتج 

المحلي اإلجمالي، يكرس حقيقة 
مسار المملكة  نحو اقتصاد متنوع 

ومستدام وربط حركته وصناعته، 
ونموه، وفق رؤية المملكة 2030. 

وهذه “الرؤية” االستراتيجية الشاملة 
تستهدف كما هو معروف استكمال 

“ورشة” البناء االقتصادي بأعلى 
معايير الجودة، ووفق المخططات 

الزمنية الموضوعة لها.

وهذا يظهر ما يمكن وصفه بجودة 
التنفيذ، حيث استكملت مشاريع قبل 

مواعيدها. وكل قطاع في المملكة 
هو في الواقع محور اقتصادي تنموي 

أساسي، ورافد من روافد اقتصاد 
تستحقه البالد وشعبها، ويليق 

بمكانة المملكة اإلقليمية والعالمية.

ومن هنا، يمكن النظر إلى أهمية 
القطاع والميدان الرياضي، بكل 

مخرجاته وعوائده وتأثيراته اجتماعيا 
وثقافيا واقتصاديا، فهذا الميدان 

يمثل في النهاية ساحة متنامية 
ألهميته محليا ودوليا، كما أنه يوفر 

األدوات الالزمة للتنمية الشاملة بكل 
روابطها.

خالل عامين نما إسهام القطاع 
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الرياضي السعودي في 
الناتج المحلي من 2.4 إلى 

6.5 مليار ريال بزيادة 170 في 
المائة، وهي قفزة كبيرة بكل 

المقاييس. وهذا يبرز بوضوح 
االهتمام الكبير لهذا القطاع 
من جانب القيادة العليا، التي 

وفرت التشجيع والدعم، 
وخصصت الكوادر المؤهلة 
لعملية التطوير نحو قطاع 

أكثر استدامة ومساهمة ليس 
فقط في الناتج المحلي، بل في 

الحراك االجتماعي السعودي 
العام.

تفعيل الشراكة 

فالمبادرات التي طرحت في 
هذا السياق كثيرة ومتعددة، 
بما في ذلك تلك التي تسهم 

في تفعيل الشراكة مع القطاع 
الخاص، وهذا األخير يمثل أصال 
محورا رئيسا في عملية التنمية 

الشاملة في كل الميادين.

كما سهلت الجهات 
المختصة في الفترة السابقة 

إجراءات إصدار تراخيص 
الصاالت والمراكز الرياضية 

الخاصة. وتكفي اإلشارة إلى أن 
وزارة الرياضة أصدرت حتى اآلن 
1549 ترخيصا، فضال عن تأهيل 

الكوادر في مختلف المجاالت 
الرياضية.

ال استثناءات 

بالطبع هذا التطور السريع 
في المجال الرياضي بشكل عام، 

تصاحبه مخططات ضرورية 
للكشف عن الكفاءة المالية 

لألندية، وهذه النقطة تعد 
محورية من أجل تمكين الحراك 

الرياضي االستراتيجي، فوزير 

الرياضة األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، أكد أنه ليس 

هناك استثناءات، وال سيما تجاه 
ديون األندية ومن يتحملها، ما 
يعني تكريس الشفافية ليس 

فقط في عملية تدعيم هذا 
الميدان، ولكن أيضا في ضمان 

مستقبل أكثر وضوحا لكل 
المؤسسات الرياضية.
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والديون موجودة في كل 
األندية الرياضية حول العالم، 
وتزيد أحيانا وتختفي في أحيان 
كثيرة، إال أن النقطة األهم في 
هذا المجال، تتركز في الكشف 
عن الجهات التي حملت األندية 

هذه الديون خارج حدود الصالحية، 
فاإلصالح شرط أساسي لكل 

تحرك نحو استكمال استراتيجية 
ستكون حاضرة على الساحة 

المحلية لعشرات األعوام.

في التوجه الرياضي الحالي 
في المملكة كل شيء مطروح 

إلعادة النظر واإلصالح والتمكين 
والتطوير وربط حركة الرياضة 

بالمؤشرات االقتصادية ونموها، 
وهذا يتطلب أيضا ضرورة التنوع 

في المجاالت الرياضية، وال سيما 
بعد أن أخذت كرة القدم النصيب 

المهيمن رياضيا من جانب 
األندية المحلية.

واستنادا إلى وضع الرياضة 
السعودية الحالي، فإن التركيز 

على كرة القدم رغم أهميتها 
المحلية والعالمية إال أنه 

تسبب في ضياع مواهب وغياب 
إنجازات، بل حتى عدم إتاحة 

الفرصة للممارسين أن يمارسوا 
رياضاتهم المفضلة.

مرحلة جديدة

ومن هنا، ستشهد الساحة 
المحلية مرحلة جديدة في 

المجال الرياضي خاصة في 
مجال فتح باب الخصخصة 

لألندية السعودية لتتسع 
فوائدها االقتصادية وتكبر 

دائرة مفهومها لتصبح صناعة 

تتماشى مع المفاهيم الجديدة 
التي يشهدها العالم اليوم، 
كما تأخذ أيضا في الحسبان 
كل المعطيات والتوجهات 

واالهتمامات على أسس واقعية 
وعملية.

فالمسألة ال تتعلق فقط 
بتنظيم قطاع الرياضة بما 

يتناسب مع إمكانات البالد، 
ولكن تشمل أيضا تحفيز الجميع 

لممارسة الرياضة، كجزء من 
الحياة اليومية. إنها استراتيجية 

متكاملة، ما كانت لتظهر على 
الساحة، لوال رؤية المملكة 

.2030

Untitled-1.indd   35Untitled-1.indd   35 م 10:00:15   28/11/42م 10:00:15   28/11/42

mac

mac



العدد 709 - ذو القعدة 1442 هـ    يونيو  2021 م 36

أطلقت وزارة الرياضة ا ووزارة الثقافة 
»وبالتعاون مع فورموال 1«، مسابقة »سباق مع 
الفن«، لدعوة الفنانين التشكيليين السعوديين 

»هواة أو محترفين«، للمشاركة بأعمالهم 
من الرسومات الفنية المميزة، خالل سباق 

»جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1«، إحدى 
جوالت سباقات »فورموال 1« لعام 2021 والتي 

ستحتضنها المملكة ألول مرة خالل المدة من 
3 إلى 5 ديسمبر ، على كورنيش محافظة جدة.
وبدأ استقبال مشاركات الفنانين التشكيليين 

في هذه المسابقة على أن يكون يوم االثنين 26 
يوليو موعدًا لفرز مشاركات المتقدمين )التحكيم 

واالختيار(، فيما سيكون إعالن الفائزين في يوم 
األربعاء 25 أغسطس 2021م، حيث سيتم تنفيذ 
تركيب األعمال المختارة على حلبة السباق خالل 

شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وسيحصل صاحب المركز األول على جائزة 
قدرها 50 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز 

الثاني مبلغ 25 ألف ريال، والثالث يحصل على 
جائزة قدرها 10 آالف ريال.وتهدف هذه المسابقة 

التي تندرج تحت برنامج »جودة الحياة« الهادف 
لتحسين جودة حياة سكان المملكة وزائريها، 

إلى تشجيع وإبراز الفنانين السعوديين من خالل 
تقديمهم أعمااًل مميزة وأعمااًل فنية إبداعية، 

على مضمار أشهر السباقات على مستوى 
العالم، لتحاكي ثقافة المملكة وتاريخها العريض، 

إلى جانب تعزيز مكانة الفنانين السعوديين 
المشاركين في المحافل العالمية، وإبراز الثقافة 

التاريخية والهوية الوطنية للمملكة للعالم 
الخارجي، باإلضافة إلى إثراء البيئة الفنية داخل 

المملكة.ويأتي هذا التعاون من منطلق الشراكة 
المثمرة بين وزارتي الرياضة والثقافة، والتي بدأت 

من خالل تعريب األسماء على قمصان العبي فرق 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين، 

التي أطلقتها وزارة الثقافة في إطار احتفائها بعام 
الخط العربي 2020م، ويليها هذا التعاون الذي 

تحرص من خالله الوزارتان على تشجيع المواهب 
في مختلف المجاالت، واالستفادة من قدراتهم 
خالل استضافة المحافل الرياضية الكبرى، التي 

باتت المملكة مركزًا عالميًا لها.

إطالق  مسابقة »سباق مع الفن« إطالق  مسابقة »سباق مع الفن« 
في حلبة فورموال جدةفي حلبة فورموال جدة
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 رعاية »بنكية »ألكاديمية جدة يونايتد
وقع بنك الرياض اتفاقية 

شراكة مع أكاديمية جدة يونايتد، 
لرعاية الفريق األول لكرة السلة 

“جدة يونايتد” وفريق “الرياض 
يونايتد” النسائي، بهدف 

المساهمة في رفع مستوى 
ممارسي الرياضة وتطوير 

األكاديميات الرياضية بالمملكة 
بما يحقق أحد أهداف برنامج جودة 

الحياة التي تُعنى بتعزيز ممارسة 
األنشطة الرياضية في المجتمع.

ووقع االتفاقية، كًلا من األستاذ 
خالد بن وليد الخضير، الرئيس 

األول إلثراء تجربة العمالء في بنك 
الرياض، واألستاذة لينا آل معينا 
الشريك التنفيذي ألكاديمية جدة 

يونايتد.

وتأتي هذه الشراكة تماشًيا 
مع أهداف رؤية المملكة 2030، 

واستراتيجية بنك الرياض 
للمسؤولية االجتماعية “بكرة” 

التي تقع من بين مستهدفاتها 
تسخير إمكانيات البنك لتعزيز 
حضوره كشريك تنموي فاعل، 

والمساهمة الحيوية في تحقيق 
تطلعات الرؤية لتمكين المرأة 
السعودية، وتهيئة اإلمكانيات 

أمامها إلظهار مهاراتها كعنصر 
إيجابي ومؤثر في حركة التنمية 

المجتمعية التي تشهدها المملكة 
على أكثر من صعيد، ودعم قدراتها 

التنافسية في مختلف المحافل.

وتهدف األكاديمية إلى بناء جيل 
قوي النفس والبدن واستثمار 

الطاقة والوقت والجهد، بما 
يعود بالنفع على الشباب ويحقق 

إستراتيجيتها، إذ حققت أهداًفا 
مجتمعية وتنافسية حسب الفئات 

العمرية والمستويات الفنية 

سواء للبنات أو الشباب، وبما 
يتماشى مع توجه وزارة الرياضة 

وأهدافها اإلستراتيجية لزيادة عدد 
الممارسين للرياضة من %13 إلى 

.40%

وقالت المعينا »قيمة هذه 
االتفاقية تصب في 3 محاور؛ 

هي: المرأة والرياضة والشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وهذا كله 

يسهم في زيادة الناتج االقتصادي 
الرياضي المحلي، واألهم أنها 
تعمل على تطوير مستويات 

الرياضة األكاديمية والفرق وتحقق 
أهدافها في المشاركات المحلية 

والدولية«.

وأضافت المعينا: »تهدف هذه 
االتفاقية أيضًا إلى استقطاب 

الكفاءات، كالمدربات، وعقد 
الدورات وعمل الشراكات مع 
االتحادات اإلقليمية والدولية، 

وتعمل على تطوير المعسكرات؛ 
سواء داخل المملكة وخارجها، 
مع العلم بأن هذه أكبر اتفاقية 

جرى توقيعها كرعاية للفريق. آمل 
أن تكون بداية تعاون ودعم من 

الجهات األخرى للرياضة النسائية 

في المملكة«.

الجدير بالذكر أن فريق جدة 
يونايتد مّثل االتحاد السعودي في 

بطولة األندية العربية النسائية 
خارج المملكة، كما حصدت 

األكاديمية شهادة التصنيف 
األكاديمية )A( لألكاديميات 

الخاصة من قبل معهد إعداد 
القادة التابع لوزارة الرياضة، 

لدورها في نشر الثقافة الرياضية 
وتعزيز طموح وأهداف الفتيات في 
القطاع الرياضي، باإلضافة إلى فوز 

فريق جدة يونايتد بجائزة الفريق 
المثالي أثناء مشاركته في دورة 
ألعاب األندية العربية للسيدات 
2018، وسبق لفريق جدة يونايتد 
إمداد المنتخب الوطني النسائي 

لكرة السلة بالالعبات الموهوبات 
وتمثيل المنتخب في منافسات 
الدورة السادسة لرياضة المرأة 
بدول مجلس التعاون الخليجي 

2019 في دولة الكويت، باإلضافة 
إلى مشاركة فريق “الرياض 
يونايتد” في معسكر تدريبي 

بسويسرا في العام 2020.
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شهدت المنطقة الشرقية 
إطالق مدينة حلبة السيارات 

بتكلفة 350 مليون ريال )93.3 
مليون دوالر(، لتكون أكبر مدينة 

ترفيهية بالمنطقة ومن أكبر 
مدن الترفيه في البالد، بمساحة 

2.2 مليون متر مربع، وذلك 
بحسب المهندس عبد هللا 

البقمي المسؤول في اإلدارة 
العامة لالستثمار التجاري 
بأمانة المنطقة الشرقية.

وكشف البقمي أن المشروع 
سيكون في منطقة شاطئ 

نصف القمر القريب من 
محافظة الخبر، مشيرًا إلى أن 

وقت اكتماله غير محدد على 
اعتبار أنه مشروع تحت الترسية 

اآلن، وأبان أن عدد المشاركين 
المرتقبين بحدود األلف، مع 

توقع أن يصل عدد الزوار لقرابة 
المليون زائر، مع اشتمال 

المدينة على أربعة مهرجانات، 
و120 فعالية، وأربعين نشاطًا 

منتظرًا.

وأفاد البقمي بأن مدينة 
حلبة السيارات التي تندرج تحت 
مشروع )شرقية بارك( تعد من 

أبرز الفرص االستثمارية حاليًا 
لدى وكالة االستثمارات وتنمية 

اإليرادات، مبينًا أن المشروع 
يسهم في دعم التخطيط 

الحضري وخلق نواة استثمارية 
حضرية. وتتضمن مدينة حلبة 

السيارات المرافق التالية: 
مضمار الدراق ريس - حلبة 

الدرفت - حلبة السباقات - حلبة 
الكارتنج - منطقة التطعيس 

- مضمار الساند دراق - ساحة 
االستعراض الحر - حلبة آر 

سي - مدرسة تعليم القيادة - 
ومتحف السيارات.

ويأتي هذا المشروع ضمن 
الفرص االستثمارية في 

المجال الرياضي، بالشراكة مع 
وزارة الرياضة عبر عدة مبادرات 
من ضمنها )الرياضة للجميع( 
في حديقة السلسبيل بمدينة 

الدمام. وهو أيضًا بالشراكة مع 
االتحاد السعودي للرياضات 
البحرية والغوص، وذلك من 

خالل مركز ومنصة للرياضات 
البحرية والغوص بالمنطقة 

الشرقية، وذلك بمفهوم 
احترافي يتماشى مع المعايير 

البيئية.

من ناحية أخرى، عرض 
البقمي مشروع سولت البحر، 

وهو مشروع آخر أكد أنه فرصة 
استثمارية على كورنيش 

محافظة الخبر، بمساحة 10 
آالف متر مربع، وبقيمة إجمالية 

تبلغ 30 مليون ريال )8 ماليين 
دوالر(. موضحًا أن نسبة البناء 

فيه لم تتجاوز حدود 5 في المائة 

بتكلفة 350 مليون ريال وبالشراكة 
مع وزارة الرياضة

الشرقية تطلق 
مشروع مدينة 
حلبة السيارات
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حتى اآلن. مستعرضًا عددا من 
العناصر التي تتماشى مع البيئة 
وأنسنة المدن وخفض التكاليف 

التشغيلية.

جدير بالذكر أن غرفة الشرقية 
نظمت ملتقى رواد الرياضة، 

افتراضيا، تحت شعار »الرياضة 
استثمار المستقبل«. وهدف 

الملتقى إلى تبادل الخبرات 
والتجارب المتميزة وتعزيز 

ثقافة العمل الحر، كما شهد 
مشاركة وزارة الرياضة، والهيئة 

العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، ومن المنتظر 
أن يقدم هذا الملتقى فرصًا 

استثمارية قيمة في القطاع 
الرياضي.

وتضمن البرنامج العلمي 
للملتقى 4 جلسات، حيث انطلق 

الجلسة االفتتاحية برعاية 

األمير سعود بن نايف، أمير 
المنطقة الشرقية، وتضمنت 

الجلسة الثانية حوارات حول 
التجارب الناجحة في القطاع 

بعنوان: تجارب ناجحة في 
االستثمار الرياضي. وشارك 

مديرو االستثمار في كبرى 
األندية الرياضية السعودية عبر 

الجلسة الحوارية الثالثة التي 
عقدت بعنوان: االستثمار في 

األندية الرياضية.
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بالتعاون بين اتحاد الرياضة للجميع ومعهد جاتوريد

ندوات  تغذية صحية وإستشفاء

ينظم االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع بالتعاون مع 
معهد جاتوريد لعلوم الرياضة 

سلسلة من الندوات االفتراضية 
حول التغذية والرياضة من 27 

 يوليو حتى 29 يوليو

وستتناول الندوات التي 
ستنعقد على مدار ثالثة أيام، 

عبر تطبيق “زوم” ثالثة مواضيع 
تتمحور حول أهمية ترطيب 
الجسم والتغذية الصحية، 

واالستشفاء بعد ممارسة 

التمارين. حيث تتراوح مدة 
كل ندوة بين 40 – 45 دقيقة، 

يناقش خاللها المشاركون 
المعلومات المتعلقة بالتغذية 

الصحية للرياضيين ويقدمون 
نصائح عامة للمدربين. سيتم 

تقديم الندوة باللغة اإلنجليزية 
باإلضافة إلى ترجمة باللغة 
العربية في أسفل الشاشة

سيتم تخصيص اليوم األول 
لمناقشة أهمية منع الجفاف 

للحفاظ على صحة الجسم 

واألداء الرياضي، حيث سيتم 
تسليط الضوء على فوائد شرب 

الماء وأثرها الصحي، وفوائد 
التعرق أثناء ممارسة الرياضة، 

وكيفية تقييم مستوى الترطيب 
المناسب لدى الرياضيين ومدى 

 حاجة الجسم للسوائل

فيما سيتم تخصيص اليوم 
الثاني للحديث حول التغذية 

الصحية وكيفية إمداد الجسد 
بالطاقة حيث سيتم شرح أثر 
الطعام على األداء الرياضي، 
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ودور النشويات في النظام 
الغذائي، ومشاركة نصائح حول 

الكمية التي يجب تناولها. كما 
سيتم تقديم توصيات للمدربين 
حول الخيارات الغذائية المتاحة 

 أمام الرياضيين

وستختتم سلسلة الندوات في 
يومها الثالث بطرح موضوع 

االستشفاء بعد ممارسة 
التمارين، حيث سيتم مناقشة 

مدى استجابة الشخص الرياضي 
لبرنامج التدريب وقدرته على 

تأدية التمارين بشكل مستمر. 
كما ستتناول الندوة فوائد 

النوم وأسس االستشفاء بعد 
التمارين من خالل التغذية، 

كما سيتم تقديم نصائح حول 
النوعية والكمية المناسبة لتناول 

 الطعام

وخالل الندوات، سيتم تخصيص 
وقت كافي للحضور لطرح 

أسئلتهم واستفساراتهم، 
ومشاركة مصادر المعلومات 

المتعلقة بكافة المواضيع التي 
سيتم مناقشتها، إلى جانب 
توزيع شهادات حضور على 

المشاركين في أحد الندوات 
 الثالث

ستدار الندوات الثالثة من قبل 
الدكتور إيان رولو من مركز االبتكار 

لألبحاث والتطوير في شركة 
بيبسيكو، المعروف بمساره 

األكاديمي في مجال المشاريع 
واالبحاث لتطوير تقنية حديثة 

لدعم األداء الرياضي، والذي يقدم 
حاليا االستشارات الغذائية لنادي 
برشلونة ومانشستر سيتي، بعد 

عمله كمحترف في رياضة كرة 
القدم ومستشار لرياضة الريجبي.
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ثقافتنا الوطنية 
تستحق  التصدير 

رؤية 2030 رفعت من مؤشر  
السعادة ... لينا آل معينا 

كشفت لينا آل 
معينا عضو مجلس 

الشورى واحدى رائدات 
الرياضة النسائية عن 

الكثير من التحديات التي 
واجهت المرأة في مجال 
»الرياضة«، واإلنجازات 

الكبيرة التي حققتها بعد 
ذلك ، وأكدت أن قطاع 

رياضة المرأة مّر بتحديات 
كبيرة، رغم انه الزال في 

رحلة البناء.

وأكدت أل معينا أن 
لديها طموحًا لم يتحقق 

وهو تصدير المنتج 
الرياضي إلى العالم، 

وإغراق األسواق 
العالمية بشعار »ُصنع 

في السعودية«، وأن 
تنافس الفرق النسائية 

السعودية دوليًا لتصدير 
الثقافة والهوية الوطنية 

السعودية، والحصول 
على ميداليات وإنجازات 

للمملكة.
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في البداية و عن ماذا حققت المرأة 
السعودية في مختلف المجاالت في األعوام 

األخيرة قالت آل معينا :

 المرأة السعودية أثبتت كفاءتها وجدارتها 
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز بالدخول في مجاالت متنوعة كانت 
شبه حكر على الرجال، مثل المجال الحقوقي أو 
العسكري أو النيابي، واستطاعت أن تصل إلى 

مناصب قيادية في التعليم والسلك الدبلوماسي 
والمالي وغيره من المجاالت المتخصصة.

وتضيف : إن »رؤية 2030« التي خطط لها 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان ونحن 

نطوي سنوات التحول الوطني بكل سالسة 
وإنتاجية، رفعت من مؤشر »السعادة« 

للمواطن السعودي، وأصبحنا الدولة األولى 
عربيًا و31 عالميًا حسب مؤشر السعادة عن 

األمم المتحدة، وثقل المسؤوليات على عاتق 
ولي العهد جسيمة، ونحن نرى روحه المتفائلة 
التي تقوي عزيمتنا حكومة وشعبًا، وتبث الروح 
والطاقة اإليجابية رغم وجود تحديات مشتركة 

على مستوى العالم أجمع.

تنافسية عالية

وعن رأيها في  مشاركة المرأة السعودية 
في البطوالت الرياضية الداخلية والخارجية 

قالت :

 محليًا هناك مستويات تنافسية عالية ما 
بين المدن بحكم تشابه الكثير من المستويات 

مع التفاوت، بالنسبة للتنافس الخليجي دون 
المحترفات فالتنافس سيكون قويًا، أما على 

المستوى الدولي فإنها مشاركات شرفية وليس 
تنافسية بحكم حداثة الرياضة النسائية النظامية، 

وتظل المشاركة الخارجية أساسية للتطوير 
ورفع مستوى األداء الرياضي، وأشيد بمستوى 

منتخبنا في »أولمبياد أبو ظبي الخاص 2019«، 
إذ حازت السعودية على 40 ميدالية تقريبًا، وحاز 

منتخب السلة للبنات على الميدالية الذهبية دون 
أي خسارة.

وحول اذا ماكانت تؤيد دخول المستثمرات 
في القطاع الخاص إلنشاء وتطوير األندية 

والمالعب الرياضية النسائية ذكرت بأن إنشاء 
وبناء المالعب مكلف جدًا، سواء كانت أسعار 
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األراضي أو األرضيات أو البناء، 
خصوصًا إذا كان بمواصفات 

دولية عالية،” لكن بالتأكيد 
توجد حلول متنوعة ومبتكرة؛ 
مثل: استئجار مالعب قائمة 

أو دخول في شراكات مع 
ك األراضي، والبحث عن  مالَّ

فرص االستثمار المتاحة من 
األمانات والبلديات. أما  فيما 
يتعلق بـ»تطوير األندية« فقد 

أعلنت وزارة الرياضة منصًة 
للحصول على تراخيص األندية 

واألكاديميات، وهذا يسهل 
عليها تطوير أنديتها، ولكن 

تظل تعدد الرسوم من جهات 
حكومية عدة تحدّيًا كبيرًا 

تواجهه المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة التي تود 

االستثمار.

اليزال بعيدا

وتؤكد آل معينا أن اإلعالم 
الرياضي النسائي  ال يوازي 
اإلعالميين الرجال بحكم أن 

رياضة المرأة بقالبها الحالي 
بدأ قبل 5 سنوات فقط، ومع 
ذلك هناك إعالميات رياضيات 

طموحات لدرجة أنهن يسافرن 
لتغطية المناسبات على 

نفقتهن الخاصة، مثاًل اإلعالمية 
في صحيفة المدينة أمل 

إسماعيل سافرت على حسابها 

الخاص لتغطية مباراتنا مع 
الجامعة األمريكية بالشارقة 

عام 2007، وفي ذلك الوقت لم 
يتجرأ إعالمنا لألسف على نشر 

أخبار رياضة المرأة خوفًا من 
الهجوم على الصحيفة، ما عدا 
صحيفة »عرب نيوز« الصادرة 
باللغة اإلنجليزية، ولذلك نجد 

أن أخبارنا وفعالياتنا موثقة 
في الصحف السعودية باللغة 

اإلنجليزية، ولذلك تواصلت 
معنا قنوات وصحف عالمية 

وشاركنا معهم بهدف تحسين 
صورة المرأة السعودية آنذاك.

وردا على سؤال  متى 
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المعينا أسست مؤسسة 
جدة المتحدة الرياضية »جدة 

يونايتد« وشريك تنفيذي 
بها.. وحصلت على العديد من 

الجوائز؛

منها: جائزة رائدات 
األعمال وتسلمتها من 
األميرة لولوة الفيصل، 

وجائزة »بياجيه« 
لريادة األعمال في 

2015، وتصنيف مجلة 
»فورب0ز« في 2014.

نشاهد التطبيق الفعلي 
للرياضة النسائية في 

المدارس الحكومية واألهلية 
واألجنبية أجابت:

 سنشهده مع تخرج كوادر 
وطنية متخصصة في المجال 

الرياضي، سواء من الجامعات 
أو من المعاهد، وحصولهن 

على برامج تدريبية متخصصة 
في التربية البدنية والرياضات 

المتخصصة.أما المدارس 
األهلية فتقدم مواد وبرامج 

رياضية تدريبية، وتختلف 
مستويات األنشطة الرياضية 

من مدرسة أهلية إلى أخرى، 
أضرب لك مثاًل 

على نفسي كانت 
المدارس األهلية 

التي درست 
فيها يوجد بها 
برامج رياضية، 

كذلك المدارس 
األجنبية لديها 
تطبيق فعلي 
للرياضة، وهو 

جزء من برامجها 
األكاديمية حسب 

علمي.

االخالق أوال

ووجهت آل معينا رسالة  
لالعبات السعوديات في 

األلعاب المختلفة قالت فيها 
: الرياضة إذ فقدت الجانب 

األخالقي فقدت معناها؛ 
ألن الرياضة تعني الترويض 

أي تهذيب النفس والبدن، 
فالرياضات التنافسية فيها 

كثير من االحتكاك؛ لذلك فإننا 
في حاجة إلى ضبط النفس، 

وإلى برامج ودورات في الروح 
الرياضية وعلم النفس 

الرياضي واألخالقيات، وقيم 
العمل الرياضي، يجب أن يكون 

التنافس شريفًا، سواء في 
الملعب أو حتى على مستوى 

االستثمار الرياضي، وإال ما 
هو اإلنجاز أن أبني فريقًا يهدم 
فريقًا آخر كنت يومًا من األيام 

أنتمي اليه، فالهدف زيادة عدد 
الممارسين والتوسع الرياضي.

وتعود للحديث عن فريق  
»جدة يونايتد« لكرة السلة 
حيث وصفت  البداية  بأنها 

كانت رحلة بحث عن التوازن ، 
وأضافت » بعد أن رزقني هللا 

بابنتي »آية« في عام 2003، 
إذ واجهت مثل 

معظم األمهات 
حديثات التجربة 

صعوبة دور األم 
مع عظمته، لكن 

يالزم هذا الدور 
خصوصًا في 

أول تجربة تعب 
جسدي ونفسي، 

فلست من 
محبي التسوق، 
وسعيًا لخوض 

حياة صحية 
بعيدًا عن 

ارتياد المطاعم 
خصوصًا في المساء، وبحكم 

قدرتي على االلتزام بوظيفة 
ألن الوالدة كانت موظفة 

آنذاك وعدم وجود أية حضانات 
متوفرة لدعم عمل المرأة، 

قررت أن أستثمر طاقتي في 
ملعب عائلي بتجميع زميالتي 

خريجات مدارس عالم الصغار 
بجدة، وكنت أقود فريق كرة 

السلة المدرسي في الثانوية. 
ومن هنا نشأت الفكرة 

وتطورت .
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أعلن االتحاد السعودي للكرة 
الطائرة عن اقامة بطولة مفتوحة 

للسيدات خالل شهر سبتمبر 
المقبل على أن تستضيف جامعة 
األميرة نورة بالرياض منافساتها، 

في الوقت الذي ستنظم دورات 
تمهيدية للراغبات بالتخصص في 

مجالي التدريب والتحكيم.

جاء ذلك خالل االجتماع األول 
للجنة النسائية بمقر االتحاد 

باللجنة األولمبية، الذي شهد 
حضور رئيس االتحاد الدكتور خالد 

الزغيبي، ونائب رئيس االتحاد 
سعد الرويس، والمدير التنفيذي 

نايف العبيد، حيث أكد رئيس 
االتحاد اهتمام مجلس اإلدارة 

البالغ بالرياضة النسائية والكرة 
الطائرة خصوصا، مشددا على 

ضرورة العمل الجاد على نشرها 
حتى تصبح الرياضة المحببة 
لدى العنصر النسائي وتصل 

للمنافسة في المحافل اإلقليمية 
والدولية.

وكشف الدكتور خالد الزغيبي 
عن سعيه وكافة أعضاء مجلس 

اإلدارة لتذليل جميع الصعوبات 
التي تواجه الرياضة النسائية، 

وتعبيد الطريق لها من أجل مزيد 
من االزدهار والتطور.

من ناحيتها، عبرت رئيسة 
اللجنة النسائية أحالم العمري 

عن سعادتها بخدمة الوطن من 
خالل مجلس إدارة االتحاد ورئاسة 

اللجنة النسائية، مؤكدة حرص 
أعضاء اللجنة على نشر وتطوير 

الرياضة النسائية، ومشيدة بدعم 
واهتمام مجلس إدارة االتحاد 

برئاسة الدكتور خالد الزغيبي 
بالكرة الطائرة النسائية.

يذكر أن االجتماع خرج بعدة 
توصيات أهمها تفعيل الشراكات 

مع الجهات الحكومية والخاصة، 
واالتحاد السعودي للرياضة 

للجميع من أجل االستفادة من 
المنشآت الرياضية والمساهمة 

في نشر اللعبة، إضافة للبحث عن 

مدربة ذات خبرة لإلشراف على 
المنتخبات الوطنية والعمل على 

تدريب مدربات المراكز واألندية.

يشار إلى أن اللجنة النسائية 
التي ترأسها أحالم العمري، تضم 

كال من: حنان القحطاني نائبا 
لرئيس اللجنة، فدوى الطيار، 

إيمان الثنيان، مها الغنامي، أنفال 
شامان، وأفنان الشايعي عضوا 

ومقررا.

من جانب أخر  أعلن االتحاد عن 
مشاركة 3 أجانب خالل منافسات 

الدوري الممتاز اعتبارا من 
الموسم الجديد الذي ينطلق في 

الـ 9 من شهر سبتمبر المقبل، 
في قرار يهدف إلى إعادة تسويق 

اللعبة ورفع مستوى أداءها 
الفني، اضافة التساع رقعة 

المنافسة فيها.

كما قرر االتحاد في اجتماع 
مجلس ادارته عن إلغاء مشاركة 
الالعب األجنبي في دوري الدرجة 

اتحاد الطائرة يصدر حزمة من القرارات في اجتماعه الموسع

3 أجانب .. وبطولة  مفتوحة للسيدات
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للمرة األولى عالميا منذ 
بدء جائحة كورونا، تستضيف 

المملكة دورة المدربين الدولية 
)المستوى األول( التي نظمها 

االتحاد السعودي للكرة الطائرة 
وباستضافة نادي الشباب 

، بمشاركة 38 مدربا وطنيا. 
وحاضر في الدورة المحاضر 

الدولي شهاب الدين بن سعيد 
من سلطنة عمان، وتخللها 

شرح للجوانب الفنية في لعبة 
الكرة الطائرة الحديثة، إضافة 

إلى اختبارات نظرية وعملية 
متنوعة.

المدرب الوطني خالد العمار 
عضو لجنة المدربين والمنتخبات 

باالتحاد السعودي المشرف 
على الدورة الدولية، أشاد 

بالدعم الكبير من وزارة الرياضة 
وبموافقتها على إقامة الدورة، 
متقدما بالشكر لمجلس إدارة 

االتحاد السعودي للكرة الطائرة 
برئاسة الدكتور خالد الزغيبي؛ 

نظير حرصهم واهتمامهم 
بتطوير مستوى المدرب الوطني 

وإكسابه الخبرة التي تنعكس 
إيجابيا على مستوى الكرة 

الطائرة السعودية. وأضاف: 
»المحاضر الدولي العماني 

شهاب الدين بن سعيد هو 
اسم معروف ومحاضر معتمد 

من االتحاد الدولي، 

األولى بدءا من الموسم بعد 
المقبل، مع تقليص عدد فرقه 

إلى 8 فرق فقط بهبوط 4 
فرق خالل منافسات الموسم 

المقبل.

واستعرض المجلس نتائج 
المرحلة األولى من مهرجانات 

البراعم، موصيا باستمرارها في 
المواسم المقبلة مع الحرص 

على تطبيق المعايير التي طبقت 
خالل المهرجان السابق والتي 

حققت نتائج مميزة، في الوقت 
الذي صادق فيه المجلس 

على توصيات اللجنة 
الفنية بتشكيل 

لجنة لدراسة 
وصياغة لوائح 

االتحاد واالنضباط 
واالستئناف والالعب 

األجنبي واالعارات 
واالنتقال الحر لالعب 

السعودي، إضافة لشروط 
مسابقات االتحاد، على أن تكون 
هذه اللوائح جاهزة قبل انطالقة 

الموسم حتى يتم اعتمادها 
ونشرها وتعميمها على جميع 

األندية والجهات المعنية.

فيما ناقش المجلس برنامج 
إدارة المنتخبات، واستمع 

لتقرير عن بداية المرحلة األولى 
الستعداد منتخب الناشئين 

للمشاركة في البطولتين 
العربية والخليجية، قبل أن 

يعتمد األجهزة الفنية واإلدارية 
للمنتخبات الوطنية خالل 

االستحقاقات المقبلة.

وعلى ضوء التوصيات 
المقدمة من لجنة المنتخبات، 

والتي تشير إلى الفائدة من لعب 
الفئات السنية بشكل مستمر 

ولفترات أطول، ومساهمة 
ذلك في تطوير وصقل الالعبين 

الشبان نحو صناعة جيل جديد 
قادر على المنافسة بكل قوة 
في مختلف المنافسات، قرر 

مجلس االتحاد السعودي للكرة 
الطائرة أن يلعب دوري الناشئين 

والشباب بشكل اسبوعي، 
بدال من النظام السابق الذي 

خصص أسبوع لمنافسات دوري 
الناشئين واخر لدوري الشباب.

وأقر المجلس برنامج إدارة 
الحكام، فيما أوصى بتكثيف 

دورات الصقل الخاصة بالحكام 
في جميع مناطق المملكة 

من أجل بناء جيل من 
الحكام الواعدين “ 

ذكور وإناث “.

ووافق المجلس 
على تشكيل لجنة 

للمتابعة واالشراف 
على آلية االستراتيجية 

التي ستطبقها اللجنة األولمبية 
على االتحادات الرياضة، والبت 

في األمور العاجلة برئاسة رئيس 
المجلس الدكتور خالد الزغيبي 

وعضوية نائب رئيس المجلس 
سعد الرويس والمدير التنفيذي 

نايف العبيد.

كما أشاد المجلس بمبادرة 
“ مشروع المدرب الوطني 

للمدربين “، والتي دخلت حيز 
التنفيذ فعليًا بتنظيم دورتين 

دوليتين للمدربين مستوى أول 
ومستوى ثان، ستشهد مشاركة 

أكثر من 38 مدربًا في كل دورة، 
في الوقت الذي أوصى فيه 

بتوقيع االتفاقية المعروضة 
من جامعة األميرة نورة وتفعيل 
بنودها وتوسيع االتفاقيات مع 

جهات اخرى.

دورة مدربين  
مستوى أول
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تعد بطلة المالكمة رشا 
الخميس ، أول سعودية 

تحصل على شهادة تدريب 
معتمدة من االتحاد السعودي 
للعبة، وهي أول امرأة معتمدة 

في المالكمة من االتحاد، بعد 
أن ترجمت شغفها يهذه اللعبة 

إلى التزام جدي، واكبه عمل 
دؤوب وجهد مضن.

ممثلة المملكة

وتعد  رشا الخميس ممثلة 
المملكة في رياضة المالكمة 

باالتحاد اآلسيوي للعبة ، فهي 
عضوة في مجلس االتحاد 

اآلسيوي للمالكمة، ومجلس 
االتحاد السعودي للمالكمة. 

وهي كذلك عضوة في مجلس 
إدارة لجنة المرأة، تحت رئاسة 

اللجنة األولمبية العربية 
السعودية.

 رياضة مميزة

الخميس وصفت المالكمة 
بأنها رياضة مميزة، بل ومن 

أجمل الرياضات التي مارستها، 
كونها تعزز الثقة بالنفس، وتفرغ 

الطاقات السلبية، وتنشط 
الذهن، ويصبح لدى العبتها 

سرعة بديهة، وهي تؤكد أن هذه 
الرياضة استحقت بكل جدارة 

أن تكون »رياضة الفن النبيل«. 
وتحرص الخميس على نشر 

هذه الرياضة بين الفتيات، ألجل 
أن يكون في المملكة فتيات 

مميزات في اللعبة، يشاركن في 
بطوالت أولمبية دولية.

البداية في أمريكا

تتحدث الخميس عن 
بداياتها في اللعبة، وتؤكد أن 
البداية جاءت عام 2011 عندما 

كانت تدرس في جامعة جنوب 
كاليفورنيا، حيث التحقت بناد 

متخصص في المالكمة، وهي 
تتمرن بمعدل مرتين إلى 3 

مرات في األسبوع، على مدى 
عامين متواصلين. وتشير 
الخميس إلى أنها عشقت 

هذه اللعبة، واستفادت منها 
في أمور كثيرة، طّورت من 

شخصيتها ومنحتها مهارة 
اإلتقان والسرعة في اإلنجاز 
والدقة. وحصلت من أمريكا 

على ماجستير في اإلدارة 
السياسية الدولية والعامة 

من جامعة جنوب كاليفورنيا، 
وكانت رسالتها عن المنشآت 

الرياضية النسائية في المملكة.

أصول اللعبة

التحقت الخميس باالتحاد 
السعودي للمالكمة، فشاركت 

في معسكر داخلي  لمدة 
4 أشهر لصقل مهاراتها 

وتجربتها السابقة، وتعلمت 
أصول اللعبة وفقا للمدرسة 

الكوبية، واجتازت تلك المرحلة 
بنجاح، وبعد عودتها تم منحها 

شهادة تدريب المالكمة.

حلم جميل

تدرب الخميس الفتيات 
بجامعة الملك سعود بالرياض، 

بطلة المالكمة والمدربة رشا  الخميس .. 

الشغف يتحول الى رسالة 
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وتؤدي التمارين معهن، وتحلم 
أن ترى إحداهن تحصد الميدالية 

الذهبية في األولمبياد، فما 

يحدث في التمارين من حماس، 
شيء جميل. مئات الفتيات 

يتدربن مع الخميس بمعدل 

ساعتين صباحا، وهي تشير إلى 
أن اإلقبال على هذه الرياضة 

كبير ويتزايد. وتؤكد أنها تهدف 
إلى تعليمهن أهمية الرياضة 
الصباحية، مثلما تعلمت في 

كاليفورنيا، فالفرصة متاحة 
للمتميزات والممارسات 

المنتظمات للعبة لخوض 
معسكرات خارجية، فمن 

بين أهدافها حصول نساء 
سعوديات على بطوالت 

أوليمبية.

الفوائد الجسدية

تؤكد الخميس أن الفوائد 
الجسدية لرياضة المالكمة 

كثيرة، فهي تعزز صحة جهاز 
الدوران، وتحسن رياضة 

المالكمة من صحة الجهاز 
الدوراني للجسم الذي يشتمل 

على القلب واألوعية الدموية، 
حيث إن التمارين التي تتطلب 

قفزا في الهواء في هذه 
الرياضة، تحمي الشخص من 

اإلصابة بأمراض القلب، وتزيد 
من كفاءة عمله ليكون قادرا 
على بذل مزيد من المجهود 

البدني. وال بد أن يكون 
الشخص منتبها للحفاظ على 
معدل ضربات القلب، التي قد 

تزيد أثناء تمارين المالكمة. كما 
أن لهذه الرياضة أثرا كبيرا في 
زيادة كفاءة األوعية الدموية، 

التي تنقل الدم إلى أعضاء 
مختلفة من الجسم، كالقلب 

والرئتين، التي تضخ كميات 
إضافية من الدم واألكسجين 

إلى الجسم عند ممارسة 
تمارين المالكمة.
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الجيل ـ خاص

عندما صدرت الموافقة 
من قبل رئيس اللجنة 

األولمبية السعودية األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

على تأسيس اتحادات جديدة 
بجانب روابط رياضية، كان 

للرياضيين األولمبيين نصيب 
من االهتمام والحرص من 
األولمبية السعودية التي 
حرصت على إيجاد رابطة 

خاصة بهم ممثلة في »رابطة 
الالعبين األولمبيين« التي 

سيكون لها مساهمات كثيرة 
لخدمة الرياضي األولمبي منذ 

أول مشاركة قبل 50 عاما إلى 
المشاركة األخيرة التي ستكون 

الشهر المقبل في اليابان، 
لذا جاء البطل األولمبي حامل 

الميدالية األولمبية الكابتن 
»هادي صوعان« ليكون رئيسا 

لهذه الرابطة التي ستراعي 
كل ما يخص الرياضي األولمبي 

السعودي، وحديث رئيس 
الرابطة يوضح العديد من 

النقاط التي تساهم في تميز ما 
ستقدمه الرابطة من عمل.  

بداية ما المقصود 
بالرابطة السعودية لالعبين 

األولمبيين؟

هي منظمة وطنية غير 
ربحية، تهدف إلى تعزيز الحركة 

األولمبية ونشر القيم والروح 
األولمبية، كعضو في الجمعية 
األولمبية العالمية )WOA(، من 

خالل جمع وتوحيد األولمبيين 

السعوديين معًا وتشجيعهم 
على استخدام مكانتهم ونقل 

خبراتهم ومعرفتهم لتعزيز 
الُمثل األولمبية وإلهام جيل 

المستقبل، والمساهمة 
في زيادة تطوير الرياضة في 

مهمتنا 
تعزيز الُمثل 

األولمبية

Untitled-1.indd   50Untitled-1.indd   50 م 10:00:18   28/11/42م 10:00:18   28/11/42

mac

mac



51العدد 709 - ذو القعدة 1442 هـ    يونيو  2021 م

المملكة العربية السعودية.

وما أهداف الرابطة؟

تهدف إلى تمثيل وتعزيز 
مصالح الرياضيين األولمبيين 

وتقديم الدعم لهم في أي مرحلة 

من مراحل حياتهم. والعمل 
لألغراض المجتمعية والخيرية 

والتوعوية والتعليمية، بما 
يتفق مع المبادئ األساسية 

المنصوص عليها في الميثاق 
األولمبي.

ما آلية عمل الرابطة؟

مهمتنا هي دعمهم جميع 
الالعبين األولمبيين الذين سبق 

لهم تمثيل 
المنتخبات 

الوطنية 
في األلعاب 

األولمبية منذ 
العام 1972 

كأول مشاركة 
سعودية، 

والعمل 
لصالح جميع 

الرياضيين في 
جميع مراحل 

حياتهم.

من هم 
األعضاء المتوقع وجودهم في 

الرابطة؟

الرابطة تسعى إلى تقديم 
خدمات وتوعية الالعبين 

األولمبيين، وأن تكون منصة 
لتبادل المعرفة ونقل قصص 

وتجارب األولمبيين إلى األجيال 
المقبلة، وتقديم استشارات 

وخدمات لالتحادات الرياضية في 
مشاركاتها األولمبية المتعلقة 

مثاًل بالبرامج والمعسكرات 
والملتقيات والتدريب وغيرها. 

باإلضافة إلى نشر القيم والروح 
األولمبية بين الرياضيين وفي 
المجتمع وتبني وابتكار برامج 

رياضية أولمبية، ودعم وتطوير 
البرامج الرياضية األولمبية.

ما أبرز المناشط 
والفعاليات التي تنفذها 

الرابطة؟

ما يخص الخطط 
والمشروعات المستقبلية وأبرز 

المناشط والفعاليات، أفضل 
عدم الخوض في هذا الجانب قبل 

اعتماد مجلس اإلدارة والمكون 
من رئيس وستة أعضاء.. لتكون 

الخطط صادرة من أعضاء 
المجلس بعد 

الموافقة 
واالعتماد.

أين 
سيكون مقر 

الرابطة، 
وهل سيكون 

لها فروع 
في مناطق 

المملكة؟

المقر 
الرئيس 
للرابطة 
سيكون في مدينة الرياض 

المجمع األولمبي، وال أرى أنه 
سيكون هناك فروع في مناطق 

أخرى، لكن األعمال مؤكد 
ستصل إلى المناطق كافة بإذن 

هللا.

ختاما، ماذا عن خططكم 
للبطوالت القارية المقبلة، 

وتفاعلكم معها؟

األمر متروك الجتماعات 
مجلس اإلدارة لطرح كل 

منافسات وأعمال مستقبلية، 
ولدينا القدرة لوضع البرامج 

والخطط التي تكفل نجاحنا بإذن 
هللا.
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في انجاز جديد للفروسية 
السعودية، تأهل الفارس 

السعودي البارالمبي أحمد 
الشربتلي إلى دورة األلعاب 

البارالمبية في طوكيو 2020 
، ليكون بذلك أول فارس 

بارالمبي سعودي في دورة 
ألعاب أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تقام دورة 
األلعاب األولميبة 2020 في 

العاصمة اليابانية طوكيو، 
في الفترة ما بين 23 يوليو و8 

أغسطس 2021. ثم تقام بعدها 
دورة األلعاب البارالمبية من 24 

أغسطس حتى 4 سبتمبر.

ويحمل تاريخ الفارس 
الشربتلي الكثير من اإلنجازات، 

كان آخرها تأهله إلى بطولة العالم 
البارا فروسية التي أقيمت في 

أميركا العام في عام 2018، وحصد 
نقاط التأهل حينها بمشاركة 71 

العبًا يمثلون 16 دولة، وقبل ذلك 

مشاركته في الملتقى الدولي 
ببلجيكا.

كما شارك الفارس السعودي 
في منافسات الدورة البارالمبية 

للفروسية )الدراساج( في عام 
2016، التي أقيمت منافساتها 

في البرازيل. وكان الشربتلي 

آنذاك أول فارس عربي يتأهل 
إلى البطوالت العالمية لرياضة 

الدراساج، وذلك بعد تنسيق 
اللجنة البارالمبية السعودية مع 

االتحاد السعودي للفروسية 
العتماده رسمًيا في البارالمبية 

الدولية.

من المنتظر أن يزور وفد من 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

المالعب في المنطقة الشرقية 
نهاية الشهر الجاري من أجل 
متابعة جاهزيتها، ضمن ملف 

مشروع االتحاد السعودي 
لكرة القدم الستضافة نهائيات 

كأس األمم اآلسيوية 2027.

وكان االتحاد اآلسيوي 
قد وضع اشتراطات من 

أجل الموافقة على قبول أي 

استضافة لبطوالته، قبل النظر 
في جميع الملفات المقدمة، 

حيث يأتي تطوير غرف المالبس 
والمنصة والمركز اإلعالمي 

إضافة إلى الساحات الخارجية 
للمالعب من أهم االشتراطات.

وكانت وكالة الشؤون 
الفنية في وزارة الرياضة، بدأت 

أعمال الصيانة في ملعبي 
األمير محمد بن فهد واألمير 

سعود بن جلوي في الراكة 

منذ فبراير الماضي، من أجل 
الوصول إلى الجاهزية قبل 

زيارة الوفد الذي سيرصد كل 
التفاصيل وتقديمها إلى اللجنة 

المختصة.

الشربتلي في البارالمبية طوكيو 2020

وفد اآلسيوي يعاين مالعب الشرقية 
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أمير الباحة يمتدح خطوة إنشاء نادي المخواة

تّوجت رئيسة االتحاد السعودي للتنس أريج 
المطبقاني الفائزين بختام بطولة دوري الشباب للتنس 

في مدينة الطائف، إذ انتزع نادي االبتسام المركز األول 
بـ 27 نقطة، بينما جاء نادي القارة في المركز الثاني بـ 25 
نقطة، واالتحاد في المركز الثالث بـ 23 نقطة بعد تغلبه 

على الهالل الحاصل على 21 نقطة. وشهدت مراحل 
البطولة النهائية منافسة عالية قدم فيها الالعبون 

الشباب لمعظم األندية مستويات متقدمة تعبر عن 

التطور واإلقبال العالي الذي تشهده رياضة التنس 
في السعودية. وأشادت المطبقاني بالمستوى الفني 
المتطور لالعبي األندية، إضافة لمشاركة أكثر من 40 
العبًا في دوري الشباب بكافة مراحله، موجهة خالص 

شكرها وأعضاء مجلس إدارتها لألندية التي تهتم 
بالفئات العمرية المختلفة، وأبدت تقديرها لمسؤولي 

وزارة الرياضة، والمدينة الرياضية على جهودهم 
التنظيمية. وأبدت المطبقاني إعجابها بمالعب التنس 

في مدينة الملك فهد الرياضية، وضرورة تطويرها 
واستثمارها في إقامة بطوالت دولية. وأكدت بأن 

المملكة العربية السعودية لديها العديد من المقومات 
الستضافة أكبر وأهم الفعاليات الرياضية، ال سيما أن 

المملكة ستستضيف دورة األلعاب اآلسيوية 2034، 
ونعّول عليهم لتحقيق اإلنجازات الرياضية.

أريج تتوج تنس االبتسام

أشاد األمير الدكتور حسام 
بن سعود بن عبدالعزيز أمير 
منطقة الباحة بفكرة إنشاء 

نادي المخواة الرياضي، مثمًنا 
الجهود التي يقوم بها أعضاء 

النادي في استكمال اإلجراءات 
النهائية لتسجيل النادي ضمن 

منصة “نافس” التي أطلقتها 
وزارة الرياضة أخيًرا والتي تشرك 

القطاع الخاص بشكل أساس 
في مجال استثماري مهم ويعد 

أحد مرتكزات رؤية 2030م.

وفي التفاصيل، أشار أمير 
الباحة إلى أهمية مثل هذه 
األفكار وهذا التوجه والذي 

سينعكس على أبناء المحافظة 
والمحافظات المجاورة .

وتأتي فكرة تأسيس نادي 
المخواة الرياضي بعد قرار 

وزارة الرياضة الذي صدر في 
منتصف األسبوع الماضي 

والذي أعلن معه رجل األعمال 
ماشي بن محمد الُعمري رئيس 

مجلس إدارة غرفة المخواة 
عن االستثمار في هذا المجال 

المهم وبدأت فكرة تأسيس 
النادي. وُيشار إلى أنه تم البدء 

في استكمال إجراءات التسجيل 

واالعتماد وقطع مسافات 
مهمة من خالل اختيار موقع 

النادي والذي اختير في منطقة 
“العوفة”، حيث يتم العمل حالًيا 

على استكمال االشتراطات 
الخاصة بتجهيز المقرات 

والصاالت والمالحق الرياضية 
ومبنى النادي، إضافة إلى إصدار 

التراخيص الالزمة في هذا 
الشأن.
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الجيل ـ خاص

تفوقت 1157 فتاة على الرجال، 
في ممارسة رياضة المشي 

بمنطقة جازان، وذلك في 14 
محافظة ومركزا، وكشفت 

إحصائية فريق مشاة جازان، أن 
عدد الممارسين للمشي من 

الرجال يبلغ 919 ممارسا، فيما تبلغ 
مشاركات النساء 1357 مشاركة 

بمختلف المحافظات.

المسارحة تتصدر

تصدرت محافظة أحد 
المسارحة عدد المشاركات، في 

رياضة المشي بجازان، إذ بلغ عدد 
المشاركات 366 مشاركة، تليها 

محافظة صامطة بمشاركة 169 
فتاة، وحلت المضايا ثالثا بـ 168 

فتاة.

معادلة رجالية

على النقيض تماما، يأبى الرجال 
في جازان االستسالم للراحة 

والكسل، بل عكفوا على ممارسة 
المشي في 3 فترات، تبدأ من 

بعد صالة الفجر والعصر، وبعد 
العشاء، في مواقع مخصصة 

تتمثل في الممشيات، وكورنيش 
جازان.

جولة ميدانية

ورصدت جولة ميدانية ممارسة 
الرجال لرياضة المشي يوميا، حيث 

يتصدر المتقاعدون ممارسة رياضة 
المشي يوميا، يليهم الشباب 

فاألطفال.

ففي محافظة أبوعريش، يقطع 
المشارك برياضة المشي في 

ممشى دوار العشة مسافة 7600 
خطوة ذهابا وإيابا، بما يعادل 5 كم، 

وتستغرق مدة 60 دقيقة، فيما 
يقطع ممارسو رياضة المشي في 

الممشى الشرقي، بالمحافظة 
نفسها مسافة 2.5 كم في 25 
دقيقة، وسط تنافس شبابي 
ونسائي، في ممارسة رياضة 

المشي بشكل يومي.

رؤية

وأوضح مساعد مدير عام 

مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل 
صعابي، أن ممارسة الفتيات 

للرياضة، سجلت ارتفاعا كبيرا خالل 
السنوات الماضية، بمعدل %80، 

وسط دعم واهتمام العديد من 
الجهات، لتهيئة المواقع المناسبة، 

وتوفير األدوات، وتشجيع الفتيات 
على ممارسة الرياضة.

روتين يومي

وأكد قائد مشاة جازان عبدهللا 
عكور، أن عدد الممارسين لبرامج 

المشي المنفذة، للفريق يبلغ 919 
مشاركا، وسط تفوق مشاركة 

النساء بعدد 1357 مشاركة.

فوائد صحية

وبين المواطن محمد باجعفر، 
أنه يفضل ممارسة رياضة المشي، 

بعد صالة الفجر يوميا برفقة 
زمالئه، مشيرا إلى أنهم يقطعون 
مسافة 7600 خطوة ذهابا وإيابا، 

بمعدل 5 كم يوميا خالل ساعة 
واحدة.

رياضة المشي تزدهر في جازان

النساء  يكسبن 
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توج رئيس االتحاد السعودي 
للسباحة المهندس أحمد القضماني 

الفائزين في منافسات بطولة كرة 
الماء لفئة البراعم تحت 14 سنة، وفئة 
الشباب تحت 18 سنة لعام 2021، التي 

اختتمت على مسبح وزارة الرياضة 
بالدمام تحت تنظيم االتحاد السعودي 

للسباحة.

وتمكن فريق األهلي في بطولة 
البراعم تحت 14 سنة من تجاوز فريق 
االتحاد في مباراة إياب المركز الثالث 
والرابع بنتيجة 6-3، فيما تغلب فريق 

الصفا على فريق القادسية في مباراة 
إياب المركز األول والثاني بنتيجة 6-13، 

فيما تصدر نادي الصفا الترتيب في 
المركز األول وحل القادسية في المركز 

الثاني، يليه األهلي في المركز الثالث، 
واالتحاد رابعًا، وجاء الوحدة في المركز 

الخامس واألخير.

وساد التعادل في إياب بطولة 
الشباب تحت 18 سنة لكرة الماء في 

اللقاء الذي جمع فريق القادسية 
بفريق االتحاد على إياب المركز األول 

والثاني بنتيجة 7-7، وتغلب فريق 
األهلي على فريق الصفا في إياب 

المركز الثالث والرابع بنتيجة 0-16. 
ومع نهاية البطولة جاء فريق االتحاد 

في المركز األول وحل القادسية في 
المركز الثاني، يليه األهلي في المركز 

الثالث، والصفا رابعًا، والوحدة خامسًا. 
وحصل تركي تركستاني من نادي االتحاد 

على أفضل حارس في بطولة كرة 
الماء تحت 18 سنة، وفيصل هنداس 
من نادي القادسية بأفضل العب في 
البطولة، وفي بطولة كرة الماء تحت 
14 سنة حصل فارس هالل من نادي 
القادسية على أفضل العب، وحصل 
علي المطرودي من نادي الصفا على 
أفضل حارس. وتهدف البطولة إلى 

بناء وتكوين جيل جديد لكرة الماء يكون 
داعمًا للمنتخبات السعودية.

يستعد منتخب شباب السباحة لذوي اإلعاقة 
الذي يتواجد حالًيا بمدينة جدة، للمشاركة في البطولة 

اآلسيوية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة 
من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، ويتنافس خاللها 800 

رياضي يمثلون أكثر من 20 دولة آسيوية.

وأكد رئيس اتحاد السباحة للجنة البارالمبية 
السعودية الدكتور نعيم مهدي، أن االستعدادات 

قائمة على قدم وساق إلبراز مكانة المنتخب السعودي 
لذوي اإلعاقة وتحقيق ميداليات 

متقدمة آسيوًيا، حيث يجري 
معسكر قوي خالل هذه األيام 

يشهد تدريبات صباحية ومسائية 
واستعدادات جادة قبل البطولة 

القارية.

وابتهاًجا بتواجد منتخب 

الشباب في جدة، أقام نادي جدة لذوي اإلعاقة ، بالتعاون 
مع ديوان ريزيدنس احتفالية لالعبين مشاركة عدد 

من اإلعالميين والمهتمين، وأبدى رئيس مجلس إدارة 
النادي الدكتور راشد بن زومه، سعادته بتكريم المنتخب 
السعودي نظير إنجازاته المتعددة في المحافل الدولي، 

معرًبا عن شكره وتقديره لمبادرة مجموعة ديوان 
ريزيدنس في استضافة الفعالية.

وفي السياق، اعتبر معن الحربي مدير مجموعة فنادق 
ديوان ريزيدنس أن المشاركة 

في االحتفال بالمنتخب تأتي في 
إطار المسؤولية االجتماعية 

التي تنتهجها المجموعة في هذا 
المجال، معرًبا عن شكره لنادي 
جده لذوي اإلعاقة على التعاون 

المشترك بما يحقق األهداف 
المجتمعية.

 الصفا بطال لسباحة البراعم 

سباحة ذوي اإلعاقة تستعد لآلسيوية
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خسر المنتخب السعودي 
األول لكرة السلة أمام نظيره 

اإليراني 70-64 بتصفيات النافذة 
الثالثة اآلسيوية، في اللقاء الذي 
أقيم بالعاصمة األردنية، وبذلك 

فقد فرصة التأهل مباشرة 
إلى النهائيات، وسيشارك في 

الملحق اآلسيوي الذي سيقام 
في العاصمة اإلندونيسية 

جاكرتا، منتصف شهر اغسطس 
المقبل،  بمشاركة منتخبي 

فلسطين والهند، حيث يتأهل 
األول والثاني إلى النهائيات 

مباشرة. وسيشارك بالملحق 
ستة منتخبات وأربعة منتخبات 

تتأهل إلى النهائيات.

وقدم رئيس االتحاد السعودي 
لكرة السلة الدكتور غسان 

طاشكندي، شكره وتقديره إلى 

الجهاز الفني واإلداري والطبي 
والالعبين على المستوى المميز 

الذي قدمه األخضر في التصفيات، 
والذي كان محل إشادة الجميع، 

وطالبهم بالتعويض بالملحق 

خاصة أن المنتخب يمتلك جميع 
المقومات التي تضعه ضمن أقوى 

المنتخبات اآلسيوية.

اختتمت بطولة المواي تاي للسيدات، 
التي نظمها االتحاد السعودي للمواي تاي 

والكيك والبوكسينغ، على صالة استاد 
األمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 

24 العبة بمختلف الدرجات. وحقق مركز 
الجزيرة المرتبة األولى، وجاء في المرتبة 
الثانية مركز فايت كلوب، وحّل ثالثًا مركز 

ريل فتنس، وحازت ريم الشريف على 
أفضل العبة في البطولة.

 وعقب نهاية المنافسات تّوج المدير 
التنفيذي التحاد المواي تاي والكيك 

والبوكسينغ المهندس عبدالعزيز البنان 
الفائزات في البطولة.

اخضر السلة ينتظر الملحق

الجزيرة يفوز بـ »مواي تاي السيدات«
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شارك المنتخب السعودي للكاراتيه في البطولة 
التأهيلية ألولمبياد طوكيو 2021 التي نظمها االتحاد 

الدولي للكاراتيه في باريس خالل الفترة من 11 إلى 13 
يونيو الجاري.

ورأس البعثة رئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، 
وضمت المدير الفني عبدالفتاح النجار ومدرب 

المنتخب علي الزهراني واإلداري محمد البيشي، 
وشارك المنتخب بـ3 العبين هم؛ طارق حامدي في 

منافسات القتال فوق وزن 75 كغم، وعمر العازمي 
في منافسات القتال تحت وزن 75 كغم، وسلطان 

الزهراني في منافسات القتال تحت وزن 67 كغم.

بحضور رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور 

مشرف الشهري ومدير الدورات 
في اللجنة األولمبية العربية 

السعودية ماجد باسنبل، والمدير 
التنفيذي لالتحاد خالد الغميز 

احتفى منتسبو اتحاد اللعبة بالعب 
المنتخب السعودي للكاراتيه 

طارق حامدي المتأهل إلى دورة 
األلعاب األولمبية طوكيو 2020 

بعد فوزه بالمركز األول والميدالية 
الذهبية في التصفيات التأهيلية 

التي اختتمت في العاصمة 
الفرنسية باريس نهاية األسبوع 

الماضي.

وشهد التكريم الذي أقيم بمقر 
االتحاد بمجمع األمير فيصل بن 

فهد األولمبي بالرياض، حضور 
أعضاء االتحاد ومنتسبي االتحاد، 

وتم تسليم عدد من الهدايا 
التذكارية لحامدي تقديرًا إلنجازه 

الرياضي.

كما قام الدكتور مشرف 
الشهري بتكريم جميع منتسبي 

االتحاد بمناسبة هذا اإلنجاز، حيث 
تم تسليمهم هدايا رمزية تقديرًا 

لهم لما قدموه من عمل خالل 
الفترة الماضية، وقال الشهري 
بهذه المناسبة: “نتطلع لمزيد 

من الجهود واستمرار تميز االتحاد 
في الفترة المقبلة، فاالتحاد 

السعودي للكاراتيه يعمل كأسرة 
واحدة وبروح الفريق الواحد”.

وكان االتحاد السعودي 
للكاراتيه قد تلقى العديد من 

التهاني والتبريكات من عدد من 
المسؤولين في وزارة الرياضة 

واللجنة األولمبية ورؤساء 
االتحادات الرياضية الدولية 

والمحلية، بمناسبة تأهل حامدي 
لألولمبياد كأول العب سعودي في 

الكاراتيه.

اتحاد الكاراتيه يكرم بطله

 ..ويستعد لـ »طوكيو« بتأهيلية باريس
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اختتمت منافسات البطولة 
التصنيفية األولى “أولمبي - 

أشبال - ناشئين” لكرة الطاولة 
والتي أقيمت على صالة مدينة 

األمير نايف بن عبد العزيز 
الرياضية بالقطيف على مدار 3 

أيام وشارك فيها)59( العبا.

و تم توزيع الالعبين على 
ثمان مجموعات لعبت األدوار 

التمهيدية بنظام دوري من 
دور واحد يتأهل األول والثاني 
إلى دور الـ 16 ويلعب دور الـ 16 

بطريقة خروج المغلوب إلى 
النهائي.

وجاءت النتائج على النحو 
التالي :

في فئة األولمبي حقق تركي 
المطيري )الشرقية( المركز 
األول وحل محمد القصاب 

)القطيف( ثانيًا وجاء مشاري 
الدوسري )مكة المكرمة( 

بالمركز الثالث.

وفي فئة األشبال حقق 
محمد القصاب )القطيف( 

المركز األول وجاء فهد القرني 
)الرياض( ثانيًا وجاء ياسر 
الغامدي )مكة المكرمة( 

بالمركز الثالث.

وفي فئة الناشئين حقق علي 
آل نصر )الشرقية( المركز األول 

وجاء فهد الحصين )الرياض( 
ثانيًا وجاء معاذ الشريف )مكة 

المكرمة( بالمركز الثالث.

وفي نهاية البطولة قام 
عضو مجلس اإلدارة باالتحاد 

السعودي لكرة الطاولة 
حسن حيان ومدير مكتب وزارة 

الرياضة بالقطيف محمد بو 
ميه بتتويج الفائزين بالبطولة.

اختتام تصنيفية كرة الطاولة
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تأهل الرباع السعودي محمود آل احميد 
للمشاركة في دورة األلعاب األولمبية المقرر 

إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو التي 
تنطلق منافسات رفع األثقال فيها أواخر 

يوليو المقبل.

وجاء تأهل آل احميد إلى األولمبياد 
بعد تصدره العبي قارة آسيا في التصنيف 

والترتيب المعتمد باالتحاد الدولي لرفع 
األثقال لمجموعة الرباعين المتنافسين في 
وزن 73 كغم، وخطف بها البطاقة المؤهلة 
لطوكيو، في إنجاز جديد لألثقال السعودية 

واستمرار تواجدها في هذا المحفل العالمي 
واألولمبي الكبير.

استضافت مدينة الجبيل 
الصناعية بطولة القوارب 

الشراعية المفتوحة 2021 ، 
في شاطئ الفناتير بالتعاون 

مع االتحاد السعودي للمالحة 
الشراعية وبدعم من اللجنة 
األولمبية السعودية ووزارة 

الرياضة.

و وفرت الهيئة الملكية 
بالجبيل كافة الخدمات 

اللوجستية لضمان نجاح بطولة 
القوارب الشراعية المفتوحة 2021 

إضافة إلى المرافق المناسبة 
لتلك البطولة التي أقيمت بالنادي 

البحري للرياضات البحرية.

كما تم إعالن أسماء الفائزين 
والحاصلين على المراكز الثالثة 
األولى في فئات البطولة، ففي 

فئة األوبتمست حصل على 
المركز األول عاصم األربش وفي 

المركز الثاني محمد الدوسري 
بينما حصل على المركز الثالث 

فارس الفرحان، وفي فئة ليزر 4.7 

حصل على المركز األول عبدالعزيز 
القصب وفي المركز الثاني 

مشعل الفرحان وللمركز الثالث 
فيصل الخالدي، ولفئة ليزر ريديال 

حصل الالعب عبدالعزيز المجبل 
على المركز األول فيما حصل 

على المركز الثاني عبدالعزيز 
 Jaems الطيب بينما حصل

Luke Trustram على 
المركز الثالث.

الجبيل تستضيف  بطولة القوارب الشراعية المفتوحة 

الرباع ال حميد الى أثقال االولمبياد
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قوى االعاقات 
تختتم بتبوك

اختتمت منافسات بطولة ألعاب 
القوى للكبار لجميع اإلعاقات، التي 

أقيمت بمدينة الملك خالد الرياضية 
بتبوك بتنظيم من اللجنة البارالمبية 

ومشاركة 8 أندية: )الرياض والشرقية 
واألحساء والقصيم والرس وحائل 

والجوف وتبوك(. واشتملت البطولة 
في يومها الختامي منافسات الميدان 
والمضمار. وأوضح مدير مكتب وزارة 

الرياضة بتبوك عبدهللا المبارك، أن 
البطولة التي استمرت يومين شهدت 

تنافسًا كبيرًا بين األندية المشاركة، 
وهي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة 

المملكة أللعاب القوى, مثمنا جهود 
اللجنة البارالمبية السعودية المشرفة 

على البطولة في تنظيم البطوالت، 
وصقل وتنمية المواهب، وخدمة أندية 

ذوي اإلعاقة, مشيرًا إلى أن مكتب وزارة 
الرياضة بتبوك سخر جميع إمكاناته 

الستضافة البطوالت لخدمة ذوي 
اإلعاقة والتي أسهمت في مواصلة 

النجاح في استضافة وتنظيم البطوالت.

شهد وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون 
األمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني، 

ختام الملتقى الشبابي »حب الوطن عمل 
وإخالص« الذي نظمه فرع وزارة الرياضة بمنطقة 

القصيم بمدينة الجفن الرياضية ببريدة، بحضور 
الوكيل المساعد بوزارة الرياضة لشؤون الشباب 

األستاذ سليمان المسند ومدير فرع الوزارة 
بالقصيم عبدالعزيز السناني.

وقدم اللواء الدكتور المرواني لقاًء مفتوًحا مع 
المشاركين في الملتقى حول األمن الفكري بعنوان 
»دور الشباب في تعزيز األمن الفكري- تجربة إمارة 

منطقة القصيم نموذج« تطرق فيها ألهمية 
العمل على الوعي في أوساط الشباب لمكافحة 

األفكار المنحرفة وتطور تجربة البرامج الفكرية في 

إمارة المنطقة وأثرها في المجتمع وتراكم التجربة 
لتكون نموذجا يحتذى بعد، على مستوى المملكة 

وخارجها، في تعزيز األمن الفكري. وأشاد وكيل 
اإلمارة للشؤون األمنية بجهود وزارة الرياضة 

المبذولة في هذا اإلطار، عاًدا ما تقوم به من برامج 
ونشاطات نوعية في منطقة القصيم من أهم 
أعمدة ملف أعمال برنامج األمن الفكري الذي 

أطلقه سمو أمير منطقة القصيم.

وفي الختام أقيم حفل تكريمي للمشاركين 
بالملتقى، حيث قدمت دروع تذكارية وشهادات 

شكر، كما قدم الوكيل المساعد لشؤون الشباب 
بوزارة الرياضة درًعا تذكارية باسم وزارة الرياضة 

لوكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون األمنية.

“األمن الفكري “ في لقاء مفتوح
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اعتمد االتحاد الدولي لالكروس رسمًيا 
انضمام االتحاد السعودي لالكروس إلى عضوية 

االتحاد الدولي باعتباره العضو رقم 70.  وحصل 
طلب العضوية المقدم من االتحاد السعودي 
لالكروس على موافقة باألغلبية خالل تصويت 

عضوية االتحاد الدولي لالكروس وذلك في أعقاب 
توصيات جماعية من لجنة التطوير ومجلس 

اإلدارة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لالكروس األستاذ يزيد بن فهد الرشيد 

أن هذه الخطوة، تَُعد مرحلة مهمة في مسيرة 
االتحاد، وقال: “خالل أقل من عام على تأسيس 

االتحاد واعتماده من اللجنة األولمبية تمكّنا اليوم 
من الحصول على اعتراف االتحاد الدولي”.

وأضاف: “نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
ومنتسبي االتحاد أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 

لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولسمو نائب 
رئيس اللجنة األولمبية األمير فهد بن جلوي بن 

عبدالعزيز على تقديمهم كل سبل الدعم الممكنة 
لالتحاد، والتي أسهَمت بما تحقق اليوم، وهي 
امتداد لما تلقاه الرياضة السعودية من دعم 

 
ٍ
واهتمام كبير من لُدن قيادتنا الرشيدة بشكل

متواصل”.

توج مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة 
المهندس خالد بن حسن السلمي الفائزين بجوائز بطولة 
جدة للرياضات الالسلكية في فئتي الطائرات والسيارات، 

التي أقيمت بإشراف االتحاد 
السعودي للرياضات 

الالسلكية والتحكم عن 
بعد والروبوت، واختتمت 

فعالياتها في الصالة 
الرياضية بجامعة األعمال 

والتكنولوجيا بجدة، وبتنظيم 
ورعاية نتيل المتقدمة 
للطائرات بدون طيار، 

وبمشاركة 10 العبين من 
أبطال المملكة في الرياضات 

الالسلكية، وسط منافسة 
شديدة خالل جولتي البطولة 

التي استمرت يوما واحدا. وشارك في تتويج الفائزين 
بالمراكز الثالثة األولى في البطولة المدير التنفيذي لالتحاد 

السعودي للرياضات الالسلكية والتحكم عن بعد والروبوت 
عبدهللا حدادي، ورئيس مجلس إدارة نتيل المتقدمة 

للطائرات بدون طيار الدكتور محمد بن إبراهيم المهيزع، 
حيث أسفرت نتائج بطولة فئة الطائرات عن فوز الالعب 

سعيد العمري بجائزة المركز األول ودرع ومبلغ 2000 
ريال، وفايز الكعكي بجائزة المركز 
الثاني ودرع ومبلغ 1500 ريال، 
وحقق الالعب ياسر الظاهري 

درع المركز الثالث ومبلغ 1000 
ريال. وفي فئة السيارات، توج 
ماجد الصيعري بجائزة المركز 
األول ودرع ومبلغ 2000 ريال، 

وعبدهللا العيسائي بجائزة المركز 
الثاني ودرع ومبلغ 1500 ريال، 
وحقق الالعب هشام شمالن 

درع المركز الثالث ومبلغ 1000 
ريال، وبعد ذلك قامت الجهة 

المنظمة للبطولة نتيل المتقدمة 
للطائرات بدون طيار بتقديم دروع تذكارية لكل من االتحاد 

السعودي للرياضات الالسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، 
وجامعة األعمال والتكنولوجيا بجدة.

االتحاد السعودي لالكروس ... دوليا

تتويج  أبطال السلكية جدة
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أصدر االتحاد السعودي لكرة 
اليد، برئاسة األستاذ فاضل النمر، 

قرارًا يقضي برفع اإليقاف عن جميع 
الالعبين والمدربين واإلداريين والحكام 

الذين صدرت بحقهم عقوبة اإليقاف 
والغرامات المالية، وكذلك إلغاء 

جميع القرارات الصادرة بحق األندية 
أو الالعبين، فيما يخص المنع من 
التسجيل، سواء بنظام اإلعارة أو 

االنتقال، ويستثنى من ذلك الالعبون 
أو اإلداريون أو المدربون الذين صدر 

بحقهم قرار بالشطب أو اإليقاف، من 
قبل اللجنة السعودية للرقابة على 

المنشطات.

وجاءت هذه القرارات بناًء على 
الصالحيات الممنوحة لرئيس مجلس 

إدارة االتحاد، وبموافقة كافة أعضاء 
المجلس، رغبة من االتحاد في فتح 

صفحة جديدة مع كافة األندية 
والالعبين ومنسوبي اللعبة عمومًا، 

مع قرب انطالق الموسم الجديد 
2021-2022، وتزامنًا مع قرار صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية العربية السعودية، 

باعتماد مجلس اإلدارة الجديد.

من جهته، أكد رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي لكرة اليد 

فاضل النمر ، أن هذه القرارات تعد 
بادرة تعاون مشتركة، ما بين االتحاد 
من جهة واألندية والالعبين من جهة 

ثانية، من أجل النهوض بلعبة كرة 
اليد وتطويرها، ولكي تصبح حافزًا 

كبيرًا لكافة األندية والالعبين، لتقديم 
العطاء الفني المأمول، والمقرون 

بالتنافس الرياضي الشريف، واإلثارة 
الكبيرة في الموسم المقبل.

توج نائب رئيس االتحاد السعودي للبولو 
فهد أبونيان، فريق فرسان طويق بلقب 

بطولة الكأس الفضية األولى للبولو، في 
المباراة النهائية التي أقيمت على مالعب 

أكاديمية االتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية 
غربي الرياض، بحضور األمير منصور بن ناصر 

بن عبدالعزيز الداعم لرياضة البولو، والمدير 
التنفيذي في االتحاد فيصل بن دويس. وجاء 

تحقيق طويق للقب بعد فوزه على العوجا 
بثالثة أهداف دون مقابل سجلها خالد 

العمران. وفي نهاية التتويج كرم أبو نيان 
األمير منصور بن ناصر لدعمه اللعبة، كما كرم 
مشرف أكاديمية البولو حكم المباراة النهائية 

المهندس مضر الزعبي.

اتحاد اليد يفتح صفحة جديدة 

طويق  
يطير 

بالكأس 
الفضية 

للبولو
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تُوج نادي تبوك لذوي اإلعاقة بلقب أول بطولة 
نسائية تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية، التي 

أقيمت منافساتها على ملعب مدينة الملك فهد 
الرياضية بمحافظة الطائف.

وتصدر نادي تبوك الترتيب العام، ويليه نادي 
األحساء في المركز الثاني، وجاء نادي الرياض في 

المركز الثالث، ونادي الشرقية في المركز الرابع، 
وحل في المركز الخامس نادي الطائف، ونادي حائل 

في المركز السادس، وجاء نادي نجران في المركز 
السابع.

كّرم األمير عبد هللا بن فهد بن عبد هللا رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي للفروسية, أبطال موسم 2020 

- 2021 للقدرة والتحمل، أصحاب المراكز األولى في 3 
فئات وهي )بطل الموسم، بطل فئة الشباب والناشئين، 

الجواد بطل الموسم(.

وسلم رئيس االتحاد، الفارس “حمود البادي” درع بطل 
الموسم، والفارس “فارس الصغير” درع بطل الموسم 

لفئة الناشئين والشباب، بينما تسلم مالك الجواد البطل 
“وقاد طويق” درع أفضل جواد في الموسم.

وشدد األمير عبدهللا بن فهد في بداية حديثه على 
أن الدعم الكبير وغير المسبوق الذي تحظى به رياضة 

الفروسية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
-حفظهما هللا- والمتابعة المستمرة والمتواصلة من 

بل األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، 
ِ
ق

رئيس اللجنة األولمبية السعودية كان لها بالغ األثر في 
تطور رياضة الفروسية وإقامة العديد من البطوالت 

الدولية التي أتاحت الفرصة للفرسان والفارسات 
بالمشاركة وتطوير مستوياتهم.

وهنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للفروسية 
األبطال على تحقيق المراكز األولى في الموسم الماضي، 
مشيًدا في الوقت ذاته بالمنافسة القوية التي شهدتها 

منافسات القدرة والتحمل، بين الفرسان حيث كانت 
النتائج متقاربة.

وكان حمود البادي قد حصل على 294 نقطة, بينما 
حقق فارس الصغير 50 نقطة, فيما توج الجواد “وقاد 

طويق” بطاًل بعد تحقيقه 200 نقطة.

ُيشار إلى أن اتحاد الفروسية قد نظم 11 سباًقا للقدرة 
والتحمل منها 5 بطوالت دولية خالل الموسم الماضي 

شهدت مشاركة أكثر من 940 فارًسا وفارسة.

الفروسية تكرم 
ابطال موسم 
2021 - 2020

نادي تبوك بطال للنسائية البارالمبية
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شارك مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان بحضور 
معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

لقطاع اإلسكان وتنمية المدن المهندس عبدهللا بن محمد 
البدير وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان 

مبادرة ” عمار السعودية ” ، وذلك بإسكان جمعية األمير 
محمد بن ناصر لإلسكان التنموي بحي السويس بمدينة 
جازان والتي تستهدف تحسين وتجميل اإلسكان الخيري 

ضمن برامج جودة الحياة، من خالل طالء الواجهات 

واألبواب واألرصفة، وزراعة الشتالت السعودية،

واستمع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 
و تنمية المدن وأمين المنطقة لشرح مفصل من مساعد 

مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان األستاذ 
عقيل بن صالح صعابي عن مشاركة وزارة الرياضة في 
هذه المبادره التي تهدف لتحسين مستوى بيئة العمل 
التطوعي والذي نّفذها 300 متطوع ومتطوعة وكشاف 

وبحضور فريق مشاة جازان بفرع وزارة الرياضية بجازان 
لنشر ثقافة المشي بين أفراد الحي والمشاركين

اختتم البرنامج الرياضي الشبابي لزوار 
منتزه الحسام، والذي نفذه مكتب وزارة 

الرياضة، بمنطقة الباحة بحضور وكيل إمارة 
منطقة الباحة عبدالمنعم الشهري، وفي 

نهاية الفعاليات سلم الشهري المتسابقين 
عددا من الجوائز.

وأوضح مدير مكتب وزارة الرياضة 
بالمنطقة صالح الغامدي، أن البرنامج 

الرياضي يأتي ضمن المشاركات االجتماعية، 
التي تعكس تأثيرها اإليجابي على أفراد 

المجتمع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 
.2030

مكتب جازان  يتقدم مبادرة ” عمار السعودية ”

برنامج رياضي لزوار » الحسام« 
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اختتمت بطولة المنطقة الشمالية 
والقصيم للسباحة لجميع الفئات 

السنية، والتي استمرت لمدة يومين 
على مسبح وزارة الرياضة في الصالة 

الخضراء في حائل تحت تنظيم االتحاد 
السعودي للسباحة.

وحصل نادي جبة على المركز األول 
“1189 نقطة”، وحلَّ نادي طبرجل 

في الوصافة “482 نقطة”، وجاء في 
المركز الثالث نادي الحزم “131 نقطة”. 

وشارك في بطولة المنطقة الشمالية 
والقصيم 6 أندية و59 سباًحا، وقاد 

ا 21 حكًما. وتهدف  البطولة تحكيميًّ
البطولة إلى رفع المستوى الفني 

لألندية، واختيار السباحين المميزين 
وضمهم إلى مراكز الموهبة ومنتخب 

السباحة لجميع الفئات السنية.

توج رئيس االتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف بن 
علي الشهري أبطال بطولة المملكة لألندية على كأس وزير 
الرياضة للكاراتيه لدرجة الناشئين »ب« لألندية التي اختتمت 

على صالة وزارة الرياضة بمحافظة الطائف. وتوج نادي الصفا 
كبطل للبطولة بعد تصدره الترتيب بـ101 نقطة، وجاء نادي 
األهلي في المركز الثاني بـ63 نقطة ونادي الوحدة في المركز 

الثالث بـ 53 نقطة ونادي االتحاد في المركز الرابع بـ41 نقطة. 
من جانبه كرم االتحاد السعودي للكاراتيه الحكام المعتزلين 

بعد بلوغهم السن القانوني للتحكيم وهم »يوسف فالتة، 
بكر سندي، محمد جمعة« وذلك على هامش البطولة ويأتي 

هذا التكريم تقديرًا لجميل عطائهم وحسن أدائهم طيلة فترة 
تحكيمهم. كما كرم االتحاد السعودي للكاراتيه مكتب وزارة 

الرياضة بمحافظة الطائف، حيث تسلم نائب مدير مكتب 
وزارة الرياضة بمحافظة الطائف سعد بن خالد بن نمشان 

درع التكريم وذلك نظير جهود المكتب ومساهمته في إنجاح 
البرنامج الزمني لالتحاد.

جبة بطال 
لسباحة 

الشمالية

 الصفا بطال لناشئي الكاراتيه
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خطف الرباع السعودي سراج آل سليم، بطاقة التأهل لدورة 
األلعاب األولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

جاء تأهل آل سليم بعد خطفه لبطاقة الترشح عن قارة 
آسيا، لينضم لزميله الرباع محمود آل احميد، الذي أعلن تأهله 

قبل أيام والذي سيشارك في منافسات وزن 73 كجم. 

وشارك صاحب األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة ورئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية، الفرحة بالتأهل، عبر تهنئته ومباركته للرباع 
آل سليم، وذلك عبر تغريدة على تويتر، قائاًل: “ألف 

مبروك لالعب المنتخب السعودي لرفع األثقال 
سراج آل سليم تأهله ألولمبياد طوكيو2020م، كل 

التوفيق يا بطل”. 

من جهته عبر آل سليم )25 عاما(، عن 
سعادته البالغة بالتأهل ألولمبياد طوكيو 

ألول مرة في تاريخه.

وقدم آل سليم شكره لجميع من 
وقف معه طوال الفترة الماضية والدعم 

الكبير الذي كان يلقاه من قبل القائمين 
على اللجنة األولمبية، والمتابعة الدائمة 

والمستمرة من قبل مجلس إدارة االتحاد 
السعودي وإدارة المنتخبات.

ال سليم يدخل  تاريخ األولمبياد
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نجح ثنائي المنتخب السعودي أللعاب القوى، 
ياسمين عمرو الدباغ ومازن الياسين في التأهل إلى 

دورة األلعاب األولمبية الصيفية »طوكيو 2020«.

وحرصت وزارة الرياضة على تهنئة العداءة ياسمين 
عمرو الدباغ والعداء مازن الياسين، عبر حسابها الرسمي 

على موقع »تويتر«، حيث تمنت لهما التوفيق في 
منافسات األلعاب األولمبية.

ومن جانبه، غرد وزير الرياضة، األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، عبر حسابه الشخصي، قائًلا: »ألف مبروك 
لعدائي المنتخب السعودي أللعاب القوى مازن الياسين 
- ياسمين الدباغ تأهلهما ألولمبياد طوكيو 2020.. فلكما 

التوفيق مع بقية زمالئكما«.

الدباغ والياسين يلحقان بركب  األولمبياد 
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ينطلق مهرجان ولي العهد 
للهجن في نسخته الثالثة، األحد، 

8 أغسطس 2021م، وذلك في 

ميدان الطائف للهجن. وقد 
تم تخصيص جوائز مالية تبلغ 

قيمتها اإلجمالية 53 مليون 
ريال يتنافس عليها مجموعة 

كبيرة من مالك الهجن المحلية 
والدولية بعدد 532 شوًطا.

ورفع صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وزير الرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية 
رئيس االتحاد الدولي للهجن، 

باسمه واسم منسوبي القطاع 
الرياضي ومحبي رياضة الهجن 

األصيلة الشكر والعرفان لخادم 
الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن 

مهرجان ولي العهد للهجن ) 8 أغسطس (
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فرهاد مديرا 
لدائرة الحكام

عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي 
عهده األمين -حفظهما هللا- على 

ما يحظى به القطاع الرياضي 
بشكل عام ورياضة الهجن 

بشكل خاص من دعم واهتمام 
كبيرين.

من جهته، أكد صاحب 
السمو األمير فهد بن جلوي 

بن عبدالعزيز بن مساعد نائب 
رئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية رئيس االتحاد 
السعودي للهجن، أن المهرجان 

يأتي في نسخته الثالثة 
بهدف تأصيل تراث رياضة 
سباقات الهجن وتعزيزها 

في الثقافة السعودية والعربية 
واإلسالمية، إلى جانب دعم 

الحركة السياحية 

واالقتصادية بالمملكة بما يعزز 
ل  المشاركة المجتمعية، ويؤصِّ

الموروث الوطني، ويعكس 
العمق الحضاري للمملكة.

وأعلن االتحاد السعودي 
للهجن أن المهرجان سينطلق 
بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات 

العمرية وبأشواط بلغ عددها 
320 شوًطا، فيما ستكون 

أشواط »المارثون« 8 أشواط، 
واألشواط النهائية للمهرجان 

204 أشواط. وأوضح االتحاد 
السعودي للهجن أنه سيعلن 

عن برنامج األشواط بشكل 
كامل خالل األسبوع القادم. 

ويذكر أن المهرجان كان قد حقق 
في نسخته الثانية حضوًرا الفتًا 

دخل على إثره موسوعة جينيس 
لألرقام القياسية بعد أن شارك 

في المهرجان أكثر من 13 ألف 
مطية.

أعلن االتحاد السعودي لكرة 
القدم، تعيين األوزبكي فرهاد 
عبدهللا، مديرا لدائرة الحكام.

وأوضح االتحاد السعودي، 
أن فرهاد عبدهللا كان محاضرا 
ومقيم حكام في كأس العالم 

2018، وكأس العالم لألندية 2021، 
وكأس آسيا 2015 – 2019، وكأس 
العالم تحت 17 عاما 2017 و2019، 

وكأس العالم تحت 20 عاما 2019.

وأوضح، أن فرهاد عبدهللا، من 
كبار المحاضرين في االتحادين 
الدولي واآلسيوي لكرة القدم.
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التقى المهندس شمام الشمري 
أمين منطقة الحدود الشمالية مع لمى 

العنزي ممثلة االتحاد السعودي لكرة 
القدم النسائية بمكتبه ، وذلك لبحث 

سبل التعاون بين القطاعين واالستغالل 
األمثل للمرافق البلدية في تنشيط 

الرياضات النسائية.

وحضر اللقاء رئيس البلدية النسائية 
نهلة العويضة ورئيس جمعية لياقة 

للرياضة النسائية ابتسام العنزي .

واستمراًرا لتعزيز أوجه التعاون بين 
االتحاد والجهات األخرى، التقى وفد 

االتحاد السعودي لكرة القدم النسائية 
مع عثمان العثمان مدير عام التعليم في 

منطقة الحدود الشمالية لبحث سبل 
الشراكة والتعاون بين الجهتين، وذلك 

تأكيًدا على أهمية الرياضة النسائية 
ومساهمتها في عالج كثير من األمراض 

البدنية وتحسين الصحة النفسية.

وفد القدم النسائية يزور الحدود الشمالية
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ملعب قدم  »هدية  سعودية» لالجئين السوريين

الجيل ـ خاص

وضعت وزارة الرياضة حجر 
األساس لملعب كرة قدم هدية 
لألشقاء الالجئين السوريين في 
مخيم الزعتري في األردن ، وذلك 

بحضور سفير المملكة في األردن 
نايف بندر السديري، ومساعد 

المشرف العام على لمركز 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية د.عقيل جمعان 
الغامدي، ووفد من وزارة الرياضة 

السعودية واالتحاد السعودي 
لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل 

،جاء ذلك مع حفل ختام مركز 
الملك سلمان لإلغاثة اختتام 

حملته التطوعية لدعم االشقاء 
السوريين في مخيم الزعتري .

وقال سفير خادم الحرمين 
الشريفين في األردن : انطالقًا من 
قيم المملكة العربية واإلسالمية 

واإلنسانية األصيلة التي ترتكز 
عليها، واستشعارًا لدورها الريادي 
تجاه األشقاء العرب والمسلمين 

واإلنسانية جمعاء دون تفرقة؛ 
دأبت منذ توحيدها على يد الملك 
المؤسس الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن – طيب هللا ثراه – 
على ترسيخ مبادئ الخير والنماء 

والسالم والتآلف والتعاون 

بين شعوب ودول العالم ،ومد 
يد العون والدعم والمساعدة 

لكل انسان محتاج بكل حيادية 
،لالضطالع بمسؤوليتها تجاه 
األزمات اإلنسانية ،والحد من 

آثارها على شعوب العالم ،وتابع 
السديري : ليس مستغربًا أن 

تكون المملكة العربية السعودية 
على رأس الدول التي تقدم 

المساعدات للشعب السوري 
،ومن ذلك ما يقدمه فرع مركز 

الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية في األردن من حمالت 
مستمرة ،ومساعدات إنسانية 

وإغاثية وإنمائية عديدة ، 
بتوجيهات ودعم واهتمام شخصي 

مباشر من لدن خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _ 
حفظهما هللا _ ،وبتعاون المركز 

في تنفيذ مشاريعه ضمن منطقة 
مسؤوليته مع الشركاء المحليين 
والدوليين كـ “المفوضية السامية 

لشئون الالجئين _ وبرنامج 
الغذاء العالمي _وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي _ ومركز الحسين 
للسرطان _ والهيئة األردنية 

الهاشمية” 

على صعيد متصل استقبل 
سفير خادم الحرمين الشريفين 

لدى االردن نايف بن بندر السديري 
في دار سكن السفارة، وفدًا من 

وزارة الرياضة برئاسة رئيس 
مجلس إدارة االتحاد السعودي 

لكرة القدم ياسر المسحل، ووفدًا 
من مركز الملك سلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية برئاسة 
مساعد المشرف العام على 

المركز الدكتور عقيل بن جمعان 
الغامدي. وجرى خالل اللقاء، 

بحث ما تم من أنشطة وفعاليات 
وخدمات مقدمة في إطار الحملة 

التطوعية الخامسة لالجئين 
السوريين في مخيم الزعتري 

باألردن التي ينفذها المركز، 
باالضافة إلى رفع الستار عن حجر 

االساس لمشروع ملعب كرة 
القدم في المخيم والمهدى من 

قبل وزارة الرياضة السعودية.
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حسم المنتخب السعودي تأهله كمتصدر 
للمجموعة عقب فوزه أمام منتخب أوزبكستان 

بثالثية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها 
ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في 
المرحلة األخيرة ضمن منافسات المجموعة 

الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 
2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وواصل المنتخب السعودي عروضه القوية 
في التصفيات بتحقيقه فوزه السادس تواليًا 

والذي كان على حساب منتخب أوزبكستان 
منافسه على الصدارة ليتأهل للدور الحاسم 

المؤهل لمونديال 2022.

وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب 
السعودي والذي 

نجح بحسم 
األمور مبكرًا 

إذ افتتح القائد 
سلمان الفرج 
التسجيل عند 

الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله 
عبدالرحمن غريب ليواجه المرمى ويضع الكرة في 

الشباك.

وواصل أصحاب األرض هجومهم وتمكن 
سلمان الفرج من تسجيل الهدف الثاني عند 

الدقيقة 33 بعدما أكمل تمريرة زميله فهد المولد 
بقدمه في شباك الضيوف.

وقبل نهاية الشوط األول كاد مهاجم 
المنتخب السعودي فهد المولد أن يسجل 

الهدف الثالث بعدما سدد كرًة قوية من خارج 
منطقة الجزاء إال أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني تمكن علي الحسن من 
تعزيز تقدم المنتخب السعودي بتسجيله الهدف 

الثالث عند الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة أمام 
المرمى من زميله صالح الشهري ليضع الكرة في 

الشباك.

تأهل مزدوج ومستحق لألخضر
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 أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم قائمة 
منتخب األخضر األولمبي المشارك في أولمبياد 

طوكيو التي ستقام الشهر المقبل بتواجد 
المنتخب السعودي تحت 23 عاما، والكشف 

عن الثالثي الكبير الذي سينضم لهم من 
المنتخب السعودي األول.

وتواجد الثالثي سلمان الفرج وسالم 
الدوسري وياسر الشهراني ضمن القائمة 
المستدعاة من أجل خوض منافسات دور 

األلعاب األولمبية في طوكيو الشهر المقبل، 
حيث وقع المنتخب السعودي في مجموعة 

نارية.

وجاءت اختيارات سعد الشهري على النحو 
التالي: 

الدفاع: سعود عبدالحميد - حمد اليامي 
- خليفة الدوسري - عبداإلله العمري - 

عبدالباسط هندي - خالد الدبيش - عبدهللا 
حسون - ياسر الشهراني 

خط الوسط: سلمان الفرج - ناصر العمران 
- علي الحسن - مختار علي - عبدالرحمن غريب - 

سامي النجعي - أيمن الخليف

خط الهجوم: تركي العمار - خالد الغنام 
- أيمن يحيى - سالم الدوسري - عبدالرحمن 

اليامي - عبدهللا الحمدان

ويواجه المنتخب السعودي نظيره ساحل العاج يوم 22 يوليو المقبل في 
الجولة األولى، ومن بعده ألمانيا يوم 25، وفي اللقاء الثالث سيواجه البرازيل 

في الجولة األخيرة من المجموعات يوم 28 من نفس الشهر.

ينطلق بساحل العاج ويختتم بالبرازيل

األولمبي يكمل 
عقد طوكيو

 بـ )ثالثي ناري (
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12 أغسطس 
انطالقة 
الموسم 

الجديد
دت لجنة  حدَّ

المسابقات في رابطة 
الدوري السعودي 

للمحترفين 12 
أغسطس موعًدا 

ا النطالق دوري  مبدئيًّ
كأس محمد بن سلمان 

للمحترفين لموسم 
2021ـ2022.

و أبلغت الرابطة 
وكالة الشؤون الفنية في 

وزارة الرياضة بالموعد 
المبدئي لبدء بطولة 

الدوري من أجل إنهاء 
كافة أعمال الصيانة 

الخاصة بالمالعب 
الرياضية، وتجهيزها قبل 

د. الوقت المحدَّ

ومن المنتظر أن 
تلعب  ثالث جوالت قبل 

التوقف لمدة عشرة أيام 
تزامًنا مع “أيام فيفا”، 
التي تشهد معسكرا 
للمنتخب السعودي 

األول.
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فرحة مزدوجةفرحة مزدوجة
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