
شهدت الهيئة العامة للرياضة في الفترة القريبة الماضية, 
حراكا رياضيا وشبابيا مفرحا, تمثلت في أكثر من فعالية, فضال 

عن الكثير من االجتماعات واللقاءات مع ذوي االختصاص, 
جميعها تصب لمصلحة رياضتنا السعودية عامة ولشبابنا 

على وجه الخصوص. فقد شعرت بالسعادة الغامرة بلقاء 
أخي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, في 

مناسبة تدشين دوري المدارس الذي حمل شعار » جيل اليوم 
يصنع إنجازات المستقبل », وبحضور جانب من نجوم الكرة 

السعودية.

كما سرني لقاء أخي محافظ الهيئة العامة لالستثمار 
المهندس إبراهيم العمر, وجرى توقيع مذكرة تفاهم تهدف 

إلى إعداد وتنفيذ خطة لجذب وتطوير االستثمارات في 
قطاعات الرياضة. 

وسنحت لي فرصة حضور جانب من البطولة السعودية 
الدولية لمحترفي الغولف بمشاركة نخبة من أبطال العالم من 
بينهم 4  من الخمسة المصنفين األوائل على مستوى العالم, 

وأثلج  صدري ذلك التنظيم المحكم من اإلخوة باالتحاد 
السعودي للغولف, وبقية فرق العمل المساندة, واألصداء 

الطيبة لهذا الحدث في وسائل اإلعالم الدولية.

وقبل هذا, استقبلت مالعبنا  منافسة أوروبية ثقيلة الوزن, 
تمثلت بكأس  السوبر اإليطالي لكرة القدم,  ونجحت الهيئة 

في تنظيم هذا الحدث الدولي المهم, وساهم في 
تكوين انطباع جيد عن رياضتنا وعن قدرة المملكة على تنظيم 

أضخم األحداث الرياضية بفضل من يجده قطاع الرياضة من 
دعم ال محدود من حكومة موالي خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل ورعاه – و سمو 
سيدي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

أسعدني كثيرا انتخابات لجنة الرياضيين السعوديين , والتي 
ستكون خطوة نوعية نحو صناعة نماذج قادرون على صياغة 

مستقبل مشرق.

ستستمر الهيئة العامة للرياضة  بإذن اهلل , في بذل الجهود 
دون كلل وال ملل بتعاون وعمل الجميع , لتقدم الرياضة 

السعودية. 

   صاحب السمو 
الملكي األمير 
عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل  

 رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة

فكر جديد ..يخطط وينظم 
ويدير الرياضة السعودية

أحمد عيد:
اإلمارات نجحت 

بإمتياز!
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محمد عبدالعزيز

الجيل
إصدار شهري يصدر عن 
الهيئة العامة للرياضة 

في ظل االهتمامات المتوالية يأتي حرص صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة , على الوقوف بنفسه على المشروعات 
والفعاليات واألنشطة التي تنفذها الهيئة كافة. من أجل إيجاد 

بيئة رياضية متكاملة, و دعم المبادرات الحديثة, والبرامج 
الفعالة التي تخدم الشباب والرياضة في بالدنا الغالية.. وقد 

جاءت الجوالت والتحركات الكثيرة من سموه لمعايشة هذه 
األنشطة في مواقع متعددة بالمملكة , واإلطالع على 
واقع تلك األنشطة والبنى التحتية المتوافرة, و أن ذلك 

يأتي من ضمن أولويات سموه, وحرصه على متابعة 
كل صغيرة وكبيرة. وشحذ الهمم إلتمام تطوير 

المنشآت وجعلها مهيأة لجميع المناسبات 
واألحداث الرياضية.

كما عقد سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة 
عشرات االجتماعات واللقاءات مع مسئولين 

في القطاع الرياضي والشبابي, و كذلك 
من قطاعات الدولة ذات الصلة بالمسارات 

الرياضية, و القطاع الخاص , و جميعها 
تؤكد متابعة سموه كافة التفاصيل 

الدقيقة لكل ما يتعلق بحاضر الشباب 
ومستقبله . 
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* التقى سموه ,  سفير دولة اإلمارات 
لدى المملكة الشيخ شخبوط بن 

نهيان آل نهيان ,    كما استقبل سفير 
لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي 

كبارة وذلك بمكتبه بمجمع األمير 
فيصل بن فهد األولمبي بالرياض.

* وق��ع س��موه, مذك��رة تفاه��م 
م��ع محاف��ظ الهيئ��ة العام��ة 
إبراهي��م  املهن��دس  لالس��تثمار 
العم��ر، إلع��داد وتنفي��ذ خط��ة 
جل��ذب وتطوير االس��تثمارات في 

قطاعات الرياضة.

* قرر سموه , تشكيل 
لجنة عاجلة للتحقيق 

في عدم اكتمال أعمال 
الصيانة الستاد الملك 
فهد الدولي بالرياض, 

وسوء جاهزيته , واألسباب 
التي أدت لذلك الخلل. 

*  التقى س��موه , برؤس��اء أندية دوري 
س��لمان  ب��ن  محم��د  األمي��ر  كأس 
للمحترف��ن في جدة.  اطلع س��موه 
خالل اللقاء على تقاري��ر األندية وأبرز 
العوائ��ق الت��ي تواجهه��ا م��ع وضع 
احللول املناسبة ومبا يسهم في تطوير 

األندية السعودية في كافة اجلوانب

*  دشن سموه ,  ومعالي 
وزير التعليم الدكتور حمد 
بن محمد آل الشيخ، دوري 
المدارس في يوم األربعاء 

13 فبراير 2019 في ثانوية 
عرقة بمدينة الرياض.

* كرم سموه, جميع 
العاملين في بطولة 

الفورموال إي , بالدرعية

* التق��ى س��موه , برئيس مجلس 
إدارة االحتاد السعودي لكرة القدم 
قص��ي الف��واز وأعض��اء مجلس 

إدارته

متابعة  :   نواف اجلرجير     نشاطات الرئيس 
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ولي العهد يكرم الوسط 
الفروسي بتشريف مناسبة كأسي 

االنتاج والمستورد لهذا العام 
4



ول��دى وصول س��مو ول��ي العه��د مي��دان امللك 
عبدالعزيز للفروس��ية باجلنادرية، كان يف اس��تقباله 
األمي��ر فيصل ب��ن بندر بن عبدالعزي��ز أمير منطقة 
الري��اض، و األمي��ر محمد بن عب��داهلل بن محمد 
واألمي��ر فهد بن عبداهلل بن محمد و األمير س��عود 
بن فهد بن عبدالعزيز و األمير متعب بن عبداهلل بن 
عبدالعزيز، و األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز 
مستشار خادم احلرمني الشريفني، و األمير بندر بن 
خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروس��ية 
و األمير س��لطان بن مش��عل بن عبدالعزيز و األمير 
محمد ب��ن عبدالرحمن بن عبدالعزي��ز نائب أمير 
منطق��ة الري��اض، و األمي��ر عبدالعزي��ز بن تركي 
الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس 
إدارة نادي الفروس��ية و األمير عبدالعزيز بن سعود 
بن نايف ب��ن عبدالعزي��ز وزير الداخلي��ة و األمير 
س��عود بن سلمان بن عبدالعزيز، وألمير عبداهلل بن 
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز املستشار يف الديوان 
امللكي عض��و مجلس إدارة نادي الفروس��ية رئيس 
اللج��ان الفنية ومدي��ر ع��ام نادي الفروس��ية عادل 

املزروع.
 وفور وصول سمو ولي العهد عزف السالم امللكي.
وعقب نهاية الشوط التاس��ع سلم سمو ولي العهد 
كأس س��موه خليل إنت��اج الس��عودية الفئة األولى 
مفتوح الدرجات عمر أربع س��نوات فأكثر واملسافة 
2400  مت��ر، حلس��ن عيس��ى البوعين��ني بعد فوز 

اجلواد “النشاص” باملركز األول.
كما سلم ولي العهد، كأس سموه للخيل املستوردة 
الفئ��ة األولى مفتوح الدرجات عمر أربع س��نوات 
فأكثر واملسافة 2400  متر بعد نهاية الشوط العاشر 
لعبدالرحمن عب��داهلل املخضوب بع��د فوز اجلواد 

“هيبو” باملركز األول.

الرياض: علي حدادي 
رعى صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع � حفظه اهلل �  حفل 
سباق اخليل السنوي على كأسي سمو ولي 

العهد جلياد اإلنتاج واملستورد.
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نال الثقة الملكية بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للرياضة  

منذ 27  ديسمبر  2018 , بعد أن كان نائبا لمعالي الرئيس في  

21 يونيو  2017م.

ولد األمير عبدالعزيز بن تركي،

في مدينة الرياض، يوم 4 يونيو 1983م. 
وهو االبن الثاني لألمير تركي الفيصل ، وحفيد 

الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه اهلل،

تخرج من مدرسة الملك فيصل في الرياض في عام 

2000، ودرس العلوم السياسية في جامعة الملك 
سعود من 2001 إلى 2003 .

ودرس التسويق في كلية إدارة األعمالCBA  ، جدة 

في عام 2006م وتخرج في عام 2010م.

 ”Formula BMW“ تخرج من مدرسة

في البحرين عام 2005م.

شارك األمير عبد العزيز بن تركي 
في عدة سباقات للسيارات وحقق 
عدة مراكز، حيث فاز ببطولة كأس 

تحدي بورش جي تي 3 في 

2012م.

ثم التحق بكلية الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة 

لندن، من عام 2003م إلى عام 2006م.

السيرة 
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ترحيب 
رحبت األوس��اط الرياضية الس��عودية بكافة ش��رائحها و انتماءاتها املختلفة , بتعيني صاحب الس��مو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل , رئيسا ملجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة , بحكم أن سموه يعتبر رجال رياضيا يف برنامجه اليومي, واسما بارزا يف امليادين الدولية كمهتم وممارس لرياضة السيارات , حاز على 

الكثير من املكاسب التي سجلت يف حينها باسم الوطن , إضافة إلى كونه يتمتع بروح البساطة والعفوية و عالقاته الواسعة مع الرياضيني بالداخل واخلارج .

إن تبوأ س��مو األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل هرم الرياضة السعودية, يعلم 
بأنها مبثابة مس��ئولية قبل أن تكون تشريفا , حيث  تنتظر  سموه طموحات جيل 
ش��اب منهم  من يزاول رياضته احملببة , و منهم من يعش��ق الرياضة كمتابع يأمل 
أن ي��رى رياضة ب��الده يف تقدم دائم , وحتقيق للمكش��بات التي تواكب الدعم 
الالمح��دود الذي يجده قطاعي الش��باب والرياضة من حكومة خادم احلرمني 
الش��ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل ورعاه – و بإشراف و متابعة 
مس��تمرة من لدن س��مو ولي العهد صاحب الس��مو امللك��ي األمير محمد بن 

س��لمان بن عبدالعزيز , حفظه اهلل . مبجئ  س��مو األمي��ر عبدالعزيز بن تركي 
الفيص��ل  , تكون الرياضة الس��عودية على موعد مع عهد جديد , يف األفكار , 
و املب��ادرات , و احليوية , و التطور مبش��يئة اهلل تعالى . واجلميع يحدوهم تفاؤل 
ال حدود له  بأن يضيف س��موه إلى س��جل من س��بقوه من أصحاب الس��مو , 
و أصحاب املعالي , الكثير من املكتس��بات على مس��توى االجنازات الرياضية 
احمللية واإلقليمية و القارية والدولية , و كذا  دعم احلضور الس��عودي يف احملافل 

الدولية ملا فيه صالح الرياضة السعودية .
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سمو الرئيس يتفقد ملعب امللز

سمو الرئس يوقع مذكرة مع محافظ االستثامر إلعداد وتنفيذ خطة لجذب وتطوير االستثامرات يف قطاعات الرياضة

نشاطات الرئيس
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سمو الرئيس يكريم العاملني يف بطولة الفورموال إي

سمو الرئس يف زيارة لبطولة الجولف
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و أسهمت فعاليات مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل 
يف نسختيه األولى والثانية اللتني أقيمتا يف الصياهد 
اجلنوبية للدهناء ش��مال ش��رق مدين��ة الرياض ب� 
120 كيل��و مترًا عل��ى طريق الرمحي��ة احلفنة، يف 
إب��راز جه��ود اململكة العربية الس��عودية لترس��يخ 
الثقافة والت��راث الوطني وتعزيز اجلوانب احلضارية 
والوطنية، إضافة إلى إيصال رسالة املهرجان املتمثلة 
بتنظي��م مهرجان ثق��ايف واقتصادي يعزز املش��اركة 
 ويؤصل املوروث وينشر العمق احلضاري للمملكة.
وُأظه��ر املهرجان أوج��ه التراث الش��عبي املختلفة 
املتمثل��ة يف الصناعات اليدوي��ة واحلرف التقليدية 
وربطها بواقعنا املعاص��ر، وللمحافظة عليها كهدف 
من أهداف املهرجان األساس��ية وإبرازها ملا متثله من 
إبداع إنس��اني تراثي عريق ألبناء هذا الوطن على 
مدار أجيال س��ابقة، إضافة إلى أنها عنصر جذب 
جماهي��ري للزائرين واملهتمني , كم��ا أعاد احليوية 
ل� “صح��راء الدهن��اء “ أو “ الصياهد اجلنوبية “ 
الت��ي كانت إح��دى مناطق جتمع الط��رق التجارية 
م��ن ش��رق اجلزيرة العربي��ة إلى غربه��ا والعكس، 

مج��دًدا لواجه��ة احلي��اة الس��ياحية عب��ر أضخم 
جتم��ع ثق��ايف رياضي ب��ري، إذ أن اس��تواء أرضها 
وصالحيته��ا ملهرج��ان اإلبل جعلها ضم��ن املواقع 
املنتعش��ة س��ياحًيا، فتوزعت املخيم��ات واحملالت 
يف ع��دة أماكن ، لتدب احلي��اة من جديد وتتجدد 
املنطق��ة بلب��اس تلتقي فيه روح الت��راث ومفردات 
احلضارة لتكون وجهة س��ياحية واقتصادية وترفيهية 
منتعش��ة، بع��د أن دش��نت قري��ة متكامل��ة دائمة 
مرتبطة باملهرجان املوس��مي ال��ذي يحظى بحضور 
اآلالف من املواطنني واملقيمني إلى جانب األشقاء 
 اخلليجي��ني والع��رب ووف��ود س��ياحة عاملي��ة     .
    أما املوقع بعمقه التاريخي وداللته الوطنية،فكان 

نقط��ة جتمع جلي��وش امللك املؤس��س عب��د العزيز 
توحي��د  مس��يرة  يف   - اهلل  رحم��ه   - س��عود  آل 
الب��الد، فيما بس��طت أرض » الصياه��د اجلنوبية 
كمحط��ة  والتج��ارة  احلج��اج  لقواف��ل  ثراه��ا   «
 دربه��م من ش��رق إلى غ��رب اململك��ة والعكس .
      ويطلق على الش��ريط الرملي املمتد من النفود 
إلى ش��رق جند على هيئة ق��وس واملتجه إلى رمال 
الربع اخلالي اس��م الدهن��اء أو النف��ود الصغرى، 
وه��ي ثالث أكبر تكوين رملي بحس��ب تقرير صادر 
ع��ن وزارة البيئ��ة واملي��اه والزراعة، حيث تش��كل 
 الصحاري ثلث مساحة اململكة العربية السعودية .
ويغلب على صحراء الدهن��اء اللون األحمر، نظرًا 

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ..

 فعاليات 
مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل 

تتواصل في نسخته الثالثة
الرياض :  ثامر األحمدي 

  تحــت رعاية خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود 
فعاليــات  انطلقــت   - اهلل  حفظــه   -
مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل في 
مــه نادي اإلبل  نســخته الثالثة، الذي ينظِّ
فــي  1440هـــ،  رجــب   13 حتــى   ويســتمر 
للدهنــاء, وتتواصل  الجنوبيــة  الصياهــد 
الفعاليات بكل حماس من المشــاركين 

أثناء صدور هذا العدد . 
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الحتوائها على أكس��يد احلدي��د، وتندمج بالرمال 
احلم��راء أودي��ة كبيرة، تتش��كل منه��ا بعد هطول 
األمط��ار جتمعات مائية تتحول مع م��رور األيام إلى 

رياٍض غّناء كروضة التنهات وروضة خرمي.
ويعك��س مهرج��ان املل��ك عب��د العزي��ز لإلبل ما 
تتمت��ع به اململكة م��ن إرث ثق��ايّف أصيل، وتراث 
وطن��ّي متن��وع، ميث��ل إحي��اًء للت��راث ومحافظ��ة 

عليه، ومل��ا لإلبل ومكانته��ا الثقافي��ة عند العرب 
ال س��يما يف اململكة العربية الس��عودية من أهمية، 
فهي متث��ل املاضي واحلاضر، إذ كان��ت اإلبل عونًا 
له��م يف حله��م وترحاله��م، وحربهم وس��لمهم، 
يقطع��ون على ظهوره��ا الفيايف والقف��ار، ويقتاتون 
حلومه��ا ويش��ربون ألبانه��ا، ويتخذون م��ن أوبارها 
بيوت��ًا وغط��اًء، ومن جلوده��ا لباس��هم وأحذيتهم 

وأدواته��م، ولطاملا ارتبطت حياة كل منهما باآلخر, 
ويه��دف إلى تأصيل تراث اإلبل وتعزيزه يف الثقافة 
الس��عودية والعربي��ة واإلس��المية، وتوفير منظومة 
اقتصادي��ة متكامل��ة من حيث املزاد واملس��تلزمات 
عوائ��ده  وتنمي��ة  باإلب��ل  املتعلق��ة  والصناع��ات 
 للمجتم��ع واملهتمني بهذا التراث العربي األصيل.
وح��ددت إدارة مهرج��ان املل��ك عبدالعزيز لإلبل 
6 فئات من اإلبل للمش��اركة يف مس��ابقة املزاين، 
وهي املجاهيم والوضح والش��عل والصفر والش��قح 
واحلم��ر فل��كل ل��ون عرض��ني “َجْم��ل و فردي” 
للمجاهي��م عرضان، “َجمل و ف��ردي”، وللمغاتير 
وهي خمس��ة ألوان “ش��عل ووضح وش��قح وحمر 
وصفر “لكل لون منه��ا عرضان ، “َجْمل و فردي” 
وللَجْم��ل يف كل ذل��ك ثالث��ة أنواع م��ن العرض 
100 - 50 - 30 ، وكذل��ك ل��كل ف��ردي ثالث��ة 
أن��واع من العروض مرجع التقس��يم فيها إلى أعمار 
 اإلب��ل “دق وجل، وفحل من ثني إلى س��ديس«.
وتضمنت النس��خة الثانية  السابقة للمهرجان عدد 
من املس��ابقات والفعالي��ات اجلديدة وم��ن أبرزها 
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توجي��ه صاحب الس��مو امللكي األمي��ر محمد بن 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد نائ��ب رئيس 
مجل��س الوزراء املش��رف العام على ن��ادي اإلبل، 
بتنفيذ س��باقات الهجن له��ذا العام ضمن مهرجان 
املل��ك عبدالعزي��ز لإلبل وإنش��اء مضم��ار خاص 
 لذلك بأعلى املستويات يف القرية السعودية لإلبل.
    وصممت إدارة مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل، 
موق��ع مهرجان مزاي��ن اإلبل حتت مس��مى »القرية 
السعودية لإلبل« شمال ش��رق العاصمة الرياض، 
بأفض��ل املواصفات املعتمدة إلقام��ة املهرجانات، 
وذلك ملا لإلبل من مكانة شعبية مميزة، حيث يتسع 
جمه��ور محبيها واملهتمني به��ا يف اململكة ويف دول 
اخللي��ج العربي، كذلك يف معظ��م البلدان العربية 
واإلس��المية، حيث أولتها حكوم��ة خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو 
ولي عهده األمني - حفظهما اهلل - العناية واالهتمام 
ومنها إنش��اء  نادي اإلبل ليؤطر مختلف املناش��ط 
 ومبالكه��ا وتنظيم مس��ابقاتها حتت مظل��ة واحدة.
    وصمم��ت القري��ة إلقامة األنش��طة والفعاليات 

املتعلق��ة باإلب��ل وثقافته��ا، برؤية ته��دف إلى أن 
يك��ون املوق��ع األول واأله��م يف العال��م لإلب��ل ، 
حي��ث يتضمن  القس��م األول من القري��ة: منطقة 
ميدان املزاين مبس��احة 264 ألف متر مربع وتشتمل 
على 85 حظيرة, واملنصة الرئيس��ية واالستراحات 
امللكي��ة مبس��احة 1284 مت��ر مربعا وتتس��ع ل� 450 
ش��خصًا , ومدرجات كبار الش��خصيات مبس��احة 

 684 مت��ر ًا مربع��ا تتس��ع ل��� 312 ش��خصًا       .
    كم��ا يتضمن القس��م مدرجات الزوار مبس��احة 
5760 مت��رًا مربع��ًا، تتس��ع إلى  6000 كرس��ي, 
ومنطق��ة املزاد مبس��احة  1.093.970  مت��رًا مربعًا 
الف��رز مبس��احة   145 حظي��رة, ومنطق��ة  وتش��مل 
حظي��رة   44 تض��م   مربع��ا  مت��رًا     441.149
ومكاتب التس��جيل ومواقع للجالب��ني والداللني, 
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ومس��ار اإلب��ل بط��ول 5 كيلو مت��رات لعب��ور اإلبل 
 م��ن منطق��ة الفح��ص والفرز إل��ى مي��دان املزاين.
  أم��ا القس��م الثاني فه��و للمخيم��ات واملجمعات 
وقدرت مساحة املخيمات بإجمالي قدره 1.1    مليون 
مت��ر مربع مقس��مة إلى ث��الث فئات، فيم��ا يحتوى 
القسم الثالث على الشارع التجاري املسمى ب� “شارع 
الدهن��اء” ويق��ع يف ش��رق املهرجان ويبع��د 6 كيلو 
 مت��رات من مركز املهرجان ويبل��غ طوله 2 كيلو متر.
  ويف القسم الرابع يقع مركز القرية واملتنزه الصحراوي 
وبهما مناطق األنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية، 
ومنطقة لبيع املنتجات واملأكوالت الش��عبية، إضافة 
إلى احلرف والصناعات اليدوية, وتقدر ساحة القرية 

ب�  22.800  ألف متر مربع.
وُأِع��د املخط��ط الش��امل لكام��ل القرية الس��عودية 
لإلب��ل، ال��ذي يح��دد توزي��ع الوظائف بن��اًء على 
حتلي��ل املوق��ع، ويش��مل حتدي��د املداخ��ل والطرق 
وأماك��ن املرافق واخلدمات، والتوس��عة املس��تقبلية 
. املوق��ع  محي��ط  عل��ى  العمراني��ة   والتأثي��رات 
  كما أعد املخطط العام للمرحلة األولية، وش��ملت 
توزي��ع املتطلب��ات الوظيفي��ة والفراغي��ة للمهرجان، 
والتصمي��م العمران��ي التفصيل��ي لكام��ل القري��ة 
لتش��مل كل العناص��ر واملرافق والط��رق واخلدمات 
ومراح��ل التنفي��ذ، مراعي��ة طبيع��ة املوق��ع املميزة 
وحتدي��د أولوي��ات التنفي��ذ، إضافة إلى دراس��ات 
 اجلدوى االقتصادية للمكونات االستثمارية باملوقع.
ومرت القرية خالل إنش��ائها بأرب��ع مراحل تطويرية: 
مرحل��ة التخطي��ط، ومرحل��ة التصمي��م، ومرحلة 
التنفي��ذ، ومرحلة التش��غيل والصيان��ة، وروعي يف 
تخطيطها احملافظة على الطبيعة البيئية املميزة للموقع، 
والتقليل من التأثيرات السلبية ، وشيد بنمط عمراني 
يعكس ثقافته وطبيعت��ه الصحراوية , كما روعي حتقيق 
املرون��ة يف املنش��آت لتس��تخدم املبان��ي يف األنش��طة 
الدائمة واخليام يف األنش��طة املوس��مية، واستخدمت 
امل��واد واأللوان املتوافقة مع البيئة الصحراوية، ولتكون 
ملبي��ة ملختلف متطلبات فئات املجتمع والزوار، خاصة 
العائالت ، ولتكون الثقافة العمرانية احمللية منطلًقا إلى 
مستويات عاملية , تضمن املهرجان كذلك أربع مبادرات 
هي “ال يخدعوك” ومبادرة “الدهناء خضراء” و “أدم 

نعمتك” و “ال ترِم الكيس«.
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والحدث   .. الفائزين   توج 
دخل موسوعة غينيس

  وزير الداخلية رعى 
ختام مهرجان 

الملك عبدالعزيز 
 للصقور

جوائز المهرجان النقدية:

مليون ريال17.630  مسابقة الملواح الدعو: 
مليون ريال14.630 

مسابقة مزاين الصقور 
3 ماليين ريال 
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الرياض :  ثامر األحمدي 
  رعــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيز بن 
ســعود بــن نايف بــن عبدالعزيــز وزير الداخليــة رئيس 
مجلــس إدارة نــادي الصقور الســعودي حفــل ختام 
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته األولى 

وذلك بمقر المهرجان في ملهم .
وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السالم الملكي .

وبعد أن أخذ ســمو وزير الداخليــة مكانه في المنصة 
الرئيســة بدئ الحفــل المعد لهــذه المناســبة بتالوة 
آيات من القرآن الكريم , ثم شــاهد ســموه والحضور 
األشــواط الختاميــة علــى كــؤوس الملــك عبدالعزيز 

لفئات الصقور المشاركة في المهرجان .
بعدهــا أعلنــت مندوبــة موســوعة غينيــس لألرقام 
القياســية الســيدة شــيداء دخــول مهرجــان الملــك 
عبدالعزيز للصقور في موسوعة غينيس بعد أن حقق 
الرقــم القياســي ألكبر مســابقة صقور فــي العالم 
بواقــع 1723 صقــًرا ، مهنئــة نادي الصقور الســعودي 

على هذا اإلنجاز.
    إثــر ذلك ســلم األمير عبدالعزيز بن ســعود الفائزين 
الملــك  كــؤوس  بالمســابقة  الختاميــة  باألشــواط 

عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان .
وجاءت النتائج على النحو التالي :

لفئة الشاهين قرناس 
حصل عليه 

علي بن سعيد المري.

لفئة الشاهين فرخ
حصل عليه 

محمد بن عبداهلل الدوسري.

لفئة الجير تبع فرخ 
حصل عليه 

محمد بن برغش المنصوري.

لفئة الجير تبع قرناس 
حصل عليه برغش بن محمد 

المنصوري.

لفئة الحر فرخ
حصل عليه 

برغش بن محمد المنصوري

لفئة الحر قرناس
 حصل عليه 

حمود بن فهد بن زومان .

لفئة القروموشة فرخ 
حصل عليه 

مسفر بن عبداهلل الدوسري

لفئة القرموشة قرناس
 حصل عليه

خالد بن ابراهيم البوعينين

لفئة جير بيور قرناس، 
حصل عليه 

ارميزان بن عبداهلل الدوسري.

لفئة جير بيور فرخ
 حصل عليه 

علي بن سعيد المري

لفئة جير شاهين قرناس 
 حصل عليه 

ارميزان بن عبداهلل الدوسري

لفئة جير شاهين فرخ 
حصل عليه 

برغش بن محمد المنصوري

للمزاين فئة الحر فرخ 
حصل عليه 

برغش بن محمد المنصوري

للمزاين فئة الحر قرناس 
حصل عليه 

حمود بن فهد بن زومان.

للمزاين فئة جير بيور فرخ 
حصل عليه 

علي بن سعيد المري.

كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان

K3F لشوط النخبة الدولي حصل عليه فريق
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 أرقام من المهرجان 

 127 صقارًا يتنافسون في األشواط الدولية للمهرجان

   اشتملت سباقات املهرجان على منافسات األشواط الدولية 
املفتوحة يف مسابقة امللواح “ الدعو” 400 متر، مبشاركة 127 
صقارًا من اململكة العربية السعودية ودول اإلمارات والكويت 
 والبحرين وعمان والعراق.
وتوجت الصقور “ دهام “ و “ موفق “ و “ الهور” و “ وهاج “ 
 باملراكز األولى يف منافسات األشواط الدولية.

دهام لصاحبه حمد أحمد الشيخ 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة

 موفق لصاحبه حمد أحمد الشيخ 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة

لهب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل 
مكتوم من دولة اإلمارات العربية المتحدة

 S1 لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

عنتر لصاحبه سيف أحمد الفالسي من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

عجيب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل 
مكتوم من دولة اإلمارات العربية المتحدة

 18.102ثانية

18.001ثانية

 18.224ثانية

 19.415 ثانية

 18.269ثانية

 19.421 ثانية

المركز األول

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز الثالث

 وجاءت نتائج الشوط األول من مسابقة الملواح 400 متر فئة )حر- فرخ ( كالتالي :

وفي فئة )حر - قرناس ( جاءت نتائج الشوط األول من مسابقة الملواح 400 متركالتالي

المهرجان الدولي 
 األهم واألضخم

ويعد  مهرجان امللك عبدالعزيز للصقور يف دورته 
األولى  الذي نظمه نادي الصقور السعودي 

احملفل الدولي األهم واألضخم يف مجال تربية 
الصقور من حيث اجلوائز التي تتجاوز قيمتها 17 

مليون ريال ، وسط إقبال كبير من هواة الصيد 
ومربي الصقور وعشاق الرحالت البرية من 

داخل اململكة وخارجها , إذ سعى نادي الصقور 
من خالل املهرجان، الذي يقام على مساحة 
650 ألف متر مربع، إلى جمع هواة الصقور 

لتبادل اخلبرة واملعرفة فيما بينهم يف مكان وزمان 
واحد، وتشجيعهم وتقدمي الدعم لهذا النوع من 
الهوايات التراثية العريقة، وإضفاء روح التنافس 

بينهم، إضافة إلى التعريف باملوروث الثقايف 
ألبناء اجلزيرة العربية، مبا يعكس اهتمام اململكة 
بالصقارين والصقور، فضاًل عن ترسيخ املفاهيم 

الثقافية والبيئية عن هذا اإلرث األصيل السيما 
وأن اململكة تعد إحدى الدول ال�11 املدرجة 

ضمن الئحة اليونسكو للدول املربية للصقور، 
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وهاج لصاحبه سلطان محمد السويدي 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة

الهور لصاحبه MRM من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

خمسين لصاحبه بطي أحمد المري من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

مسمار لصاحبه F3-K من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

SH44 لصاحبه راشد سعيد الكندي من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

زيدان لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

 18.498ثانية

 18.875ثانية

 18.669ثانية

 19.060ثانية

 18.724ثانية

 19.061ثانية

المركز األول

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز الثالث

 وجاءت نتائج الشوط األول من مسابقة الملواح 400 متر فئة )شاهين - قرناس ( كالتالي :

 وجاءت نتائج الشوط األول من مسابقة الملواح 400 متر فئة )شاهين - فرخ ( كالتالي :
وتعد موطنًا ألنواع مختلفة منها، وممرًا مهمًا لصقور 

أخرى مهاجرة.
ويعد  مهرجان امللك عبدالعزيز للصقور يف دورته 

األولى  الذي نظمه نادي الصقور السعودي احملفل 
الدولي األهم واألضخم يف مجال تربية الصقور 
من حيث اجلوائز التي تتجاوز قيمتها 17 مليون 
ريال ، وسط إقبال كبير من هواة الصيد ومربي 

الصقور وعشاق الرحالت البرية من داخل اململكة 
وخارجها , إذ سعى نادي الصقور من خالل 

املهرجان، الذي يقام على مساحة 650 ألف متر 
مربع، إلى جمع هواة الصقور لتبادل اخلبرة واملعرفة 

فيما بينهم يف مكان وزمان واحد، وتشجيعهم وتقدمي 
الدعم لهذا النوع من الهوايات التراثية العريقة، 
وإضفاء روح التنافس بينهم، إضافة إلى التعريف 
باملوروث الثقايف ألبناء اجلزيرة العربية، مبا يعكس 

اهتمام اململكة بالصقارين والصقور، فضاًل عن 
ترسيخ املفاهيم الثقافية والبيئية عن هذا اإلرث 
األصيل السيما وأن اململكة تعد إحدى الدول 

ال�11 املدرجة ضمن الئحة اليونسكو للدول املربية 
للصقور، وتعد موطنًا ألنواع مختلفة منها، وممرًا 

مهمًا لصقور أخرى مهاجرة.
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وشهد املهرجان فعاليات وأنشطة متنوعة، يف القرية 
التراثية التي جتمع حتت مظلتها أقسامًا ترفيهية 
وثقافية وتعليمية عدة أهمها: متحف الصقور، 

واملسرح، والسوق التراثي، ومنطقة املأكوالت، 
واملنطقة التجارية للصقارين، والتخييم ومنطقة 

الرماية، إذ سجلت الفعاليات إقبااًل كبيرًا من الزوار 
منذ الساعات األولى النطالقه , كما صاحب 

املهرجان 7 أمسيات شعرية وغنائية لنجوم الشعر يف 
اململكة واخلليج ، ومنهم علي بن حمري، وفهد 

الشهراني، ومطلق بن شوية، وسطام بن شفلوت، 
ومدغم أبو شيبة، وهادي املنصوري، واملنشدين 
عبدالعزيز العليوي، وفهد بن فصال، وبندر بن 

عوير، وحسني آل لبيد، كما يشهد املهرجان حفلتني 
غنائيتني، األولى للفنان خالد عبدالرحمن، والثانية 

للفنانني جابر الكاسر وعايض , إضافة تخصيصه 
منطقة للصقار الغير لصون الهوية الثقافية ونقل 
الهواية التاريخية إلى األجيال القادمة على يد 
خبراء ومتخصصني يف تربية الصقور , وكذلك 

شهد املهرجان فعاليات ترفيهية لألطفال يف مناطق 
مخصصة لهم  وألعاب نارية والسوق الشعبي وورش 

عمل معرفية تتحدث عن مستلزمات الصقارة وأجهزة 
التعقب وتوسير الريش , وورشة عمل عن كيفية 

التعامل مع الصقر تخللها تطبيقات عملية للتعامل مع 
الصقر وورشة عن الفنون تضم املعرض الفني للصقور 

للصغار والكبار من خالل عرض قصصي وصور 
امللوك مع صقورهم  .

وكان املهرجان قد أقيم خالل الفترة من 19 وحتى 28 
جمادى األولى 1440ه� املوافق 25 يناير وحتى 3 

 فبراير 2019 م، يف ملهم شمال مدينة الرياض .

حيث يأتي تنفيذًا للرؤية احلكيمة للقيادة الرشيدة 
التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتراث الوطني األصيل، 
واحملافظة على الصقور وهواية الصيد بها، ويف إطار 

سعي نادي الصقور لتلبية جميع متطلبات أهل 
التراث من خالل إقامة وتنظيم مثل تلك األحداث 

 التراثية الثرية.
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 للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 - 2020   

      عبدالعزيز بن تركي الفيصل .. 
رئيسًا للجنة األولمبية السعودية

الرياض :   نواف اجلرجير 
الســمو  صاحــب  خطــوات  بــدأت 
الملكي األميــر عبدالعزيز بن تركي 
والنظاميــة  العمليــة  الفيصــل, 
األولمبــي  العمــل  مســتوى  علــى 
الســعودي محليا ودوليا, من مساء 
يــوم االثنيــن  4 فبرايــر 9102م , بعــد 
أن زكــت  الجمعيــة العموميــة غير 
العاديــة للجنــة األولمبيــة العربيــة 
الســعودية صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بــن تركي الفيصل 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئة العامة 
إدارة  مجلــس  لرئاســة  للرياضــة 
العربية السعودية  اللجنة األولمبية 
للفترة المتبقية مــن الدورة الحالية  

.2020 - 2017
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وعقدت اللجنة عقب ذلك اجتماعها 
األول برئاسة األمير عبدالعزيز عقب 

تزكيته يف مجمع األمير فيصل بن فهد 
األوملبي مبدينة الرياض بحضور رؤساء 
االحتادات الرياضية ، حيث استعرض 
سموه  خطط وتطلعات اللجنة األوملبية 
يف الفترة القادمة ، معلنا انضمام األمير 
فهد بن جلوي بن عبدالعزيز و صاحب 
املعالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان 
لعضوية مجلس إدارة اللجنة األوملبية 

العربية السعودية .
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مبادرة
 األمير محمد بن سلمان من لندن

 صنعت حدثًا رياضيًا 
 عالميًا ..!

الرياض :  ثامر األحمدي 
 اختتام مبهر لبطولة السعودية الدولية للجولف التي 
تمثل إحدى جوالت البطولة األوربية العريقة واحتضنها 
الملــك عبــداهلل  »رويــال جرينــز« فــي مدينــة  ملعــب 
االقتصاديــة ، وفــاز بكأســها ثالث التصنيــف األمريكي 
داســتن جونســن.. ُيديــن المنظمــون بالنجــاح لهــذه 
البطولة الرائدة لصاحب الســمو الملكي األمير محمد 
بن ســلمان بن عبد العزيز ولي العهد الذي َعِمل لجعل 

الســعودية إحدى محطاتها هدفــًا حاضرًا خالل زيارته 
التاريخية لبريطانيا في شــهر مــارس الماضي، وخاللها 
وعلــى هامش الزيارة وقعت هيئة الرياضة الســعودية 
ممثلــة بصاحب الســمو الملكــي األمير عبــد العزيز بن 
تركــي الفيصــل واالتحــاد األوروبــي للجولــف مذكرة 
تفاهم بالتعاون مع مدينة الملك عبداهلل االقتصادية, 
ومثــل فيها الجانب األوروبي الرئيــس التنفيذي لالتحاد 

األوروبي لمحترفي الغولف كيث بيلي.
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ـ القيادة الحكيمة تصنع اإلنجاز

دعم األمير محمد بن سلمان وتوجيهاته للظهور بأفضل حال تنظيمية 
ملثل هذه البطوالت الكبرى منح املنظمني دافعًا كبيرا إلخراج بطولة 
رأى فيها االحتاد األوروبي واحدة من أجنح بطوالته كما أكد رئيسه  

كيث بيلي، الذي شدد على أهمية  أن تستمر يف أخذ حيز يف اجلدولة 
السنوية للبطولة وهو ما مت ليكون يوم 31 من شهر يناير خالل األعوام 

الثالثة املقبلة منطلقا لها يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية.. وهو ما 
أكدته كبار احملطات التلفزيونية العاملية عبر محلليها وتقاريرها وإشادتها 

بالنجاح الباهر للسعودية رغم إدراكهم  أن تنظيم بطوالت اجلولف 
حتتاج الحترافية عالية جدًا قد تكون بسببها التنظيم األصعب واألدق 

بني الرياضات التنافسية األخرى حيث أنها ليست مجرد لعبة بني عدة 
متنافسني بل تتميز بالعدد الضخم حلكامها واالليكترونيات الكثيرة 

لضبطها وباملساعدين بالعشرات الحتواء تنافسها.
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ـ أهم عوامل النجاح

 معالي  رئيس االحتاد السعودي للجولف ياسر الرميان
كان مدركًا من واقع كونه ممارسًا لهذه الرياضة وملعرفته 

بتفاصيلها أن  التنظيم الناجح ملثل هذه البطولة ال 
يأتي من املدرجات أو من مكاتب اإلدارة.. بل من 

خالل التنقل املستمر ملتابعة تفاصيل منافستها وتقدمي 
كل عون حتتاجه.. فكان احلاضر الرئيسي هو والرئيس 

التنفيذي ماجد السرور من بدء انطالقة املنافسات 
يف الصباح الباكر وحتى انتهاء اليوم التنافسي عند 
املساء.. ولذلك كان السيطرة على كل التفاصيل 
ألجل إجناح البطولة حاضرة بفعالية يف كل مكان 

ويف أي وقت لتذليل أي صعوبة حتدث, أيضًا اجلولة 
االوروبية يف السعودية جتاوزت حتديًا كبيرًا متثل بأنها 
بطولة ُتعنى بأهم بطولة جولف.. تلك البطولة التي 
تستلزم يف تنظيم منافساتها التي متتد ألربعة أيام قدرة 
احترافية عالية ال سيما وأنها ُعنيت ب� 132 العباص 
من بينهم املصنفني األول والثالث والرابع واخلامس 

عامليًا وما يليهم من أصحاب ارقام وتصنيفات مميزة.. 
عرفت تسهيالت سعودية إلجراءات املشاركة 

واحلضور عبر تأشيرات يتم تنفيذها خالل أقل من 
ساعة ملن أراد املشاركة واملشاهدة ليتوافد اآلالف 

من أصقاع املعمورة  لالستمتاع باملنافسات وملشاهدة 
نخبة جنوم العالم وأفضل املصنفني يف هذه الرياضة 

على أرض السعودية.. ناهيك عن أن تنظيم البطولة 
يأتي متماشًيا مع رؤية اململكة 2030، وبرنامج جودة 

احلياة، الذي يسعى إلى تشجيع الرياضة ومشاركة 
املواطنني فيها.. وهو ما أكده الرميان خالل مؤمتره 

 الصحفي.

ا  ومن أهم العوامل التغطية اإلعالمية الواسعة محلًيّ
ا،  ا، حيث قامت 49 محطة ببث البطولة دولًيّ وعاملًيّ

وهو ما أتاح متابعتها من نحو 100 مليون شخص حول 
العالم، كما أن هناك محطات للجولف تبث 5 ساعات 
ا على مدى أيام البطولة األربعة، وهو  من البطولة يومًيّ

ا.   ما وضع اململكة على خريطة اجلولف دولًيّ

ــ لحظات ال يمكن التخلي عنها

املراقبون ومراسلو اإلعالم  يؤكدون أن كل حلظات 

البطولة رائعة من واقع التنافس الكبير،  لكنهم 
يرون أن اكثرها حبسًا لألنفاس هي تلك اللحظات  

العظيمة التي حضرت منذ بدء اليوم األخير من 
البطولة وجتلت بخطواتها األخيرة حينما تبارى 

املتنافسان البطل جونسن مع الصيني لي هاوتونغ، 
على اعتالء الصدارة  تخللها تعادالت ،إال أن خبرة 

ثالث العالم جونسن حسمت األمر يف اجلولة األخيرة 
“احلفرة 18” وسط ترقب كبير حتى من معلقي 

البطولة على القنوات التلفزيونية الذين تركوا لكرة 
اجلولف بني مضربي جونسون ولي تتحدث أكثر عن 
القيمة العالية الذي بلغه التنافس بينهما , ليحصد 
جونسون، اجلائزة املالية املخصصة لصاحب املركز 

األول ومقدارها 535 ألف دوالر، من إجمالي اجلوائز 
املرصودة للبطولة والبالغة 3.5 ماليني دوالر.

ــ اللقاءات التي ال تنسى

كل من حضر كان محظوًظا مبا يكفي لاللتقاء ببعض 
هؤالء الالعبني وبالوقت الذي ميضيه معهم. حينما 

أشاد روري ماكلروي” املصنف أّول على مستوى 
العالم سابًقا والفائز بالبطولة الكبرى أربع مرات” 

بالتنظيم املميز لبطولة السعودية الدولية ، واملالعب 
ذات الطراز العاملي.

ــ مشاركة الفتة للمواهب 
السعودية 

 أثبت  اجليل السعودي الصاعد يف رياضة اجلولف 
أن املستقبل أكثر إشراقًا، عبر مشاركة ومتيز أثنني من 
املواهب السعودية الصاعدة يف البطولة  من بني 132 

 العبًا حضروا من مختلف أنحاء العالم.

شهدت البطولة مشاركة اثنني من الهواة، 
سعودالشريف

( 19 سنة ( وعبد الرحمن آل منصور 24 سنة (، 
إضافة إلى عثمان املال الذي يعد أول العب جولف 

سعودي محترف ميثل اململكة يف بطولة جولف دولية, 
وهو ما نتج عنه إعالن الهيئة العامة لالستثمار عن 

إبرام اتفاقية شراكة جديدة بني مبادرة “استثمر يف 
السعودية”، والالعب املال، بهدف تسليط الضوء 

على املواهب رفيعة املستوى التي يتمتع بها الشباب 
السعودي، وإبراز الفرص املتميزة التي تتيحها 

مسيرة التحول االقتصادي واالجتماعي يف اململكة 
أمام الشركات العاملية، مبا يف ذلك قطاعي الرياضة 

والترفيه. 
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 : روز”المصنــف األول عالميــًا  وقــال “جســتن 
“كل مــا في هــذه المدينــة ســاحر “مدينة 

باألخــص  االقتصاديــة”،  عبــداهلل  الملــك 
العشــب والمــاء، يذكرننــي بلــون الزمــرد 

 , أعيــش  حيــث  الباهامــاس  وميــاه 
العشــب هذا يســاعد الكرة على الثبات 

باللعــب« اســتمتعت  مثالــي،   بشــكل 

فيمــا قــال الفائــز باللقــب المصنف 
جونســن:  “داســتن  عالمًيــا  الثالــث 

“أذهلني ملعب ونادي رويال غرينز، 
أفتخــر أنني جزء مــن هذا الحدث 

التاريخــي لرياضــة الجولــف في 
يشــعرني  وذلــك  الســعودية 

بالسعادة، وكلي ثقة بأن هذه 
الرياضة سيكون لها شأن في 

السعودية«.

ويعد املال من أملع العبي اجلولف 
يف املنطقة وقد سبق له وأن شارك يف 

عدد من البطوالت البارزة، حيث يشكل 
مصدر إلهام للكثير من الالعبني السعوديني 

الناشئني والواعدين، والشباب والفتيات 
السعوديني الطامحني ألن يصبحوا من الرواد على 
 املستوى العاملي سواء يف مجال الرياضة أو األعمال

ــ أهمية استضافة مدينة الملك عبداهلل للبطولة

منحــت البطولة  هــذه المدينــة العصرية الرائعــة دافًعا لتكــون محطة دوليــة  للجولف في 
العالــم، ولم يكن مســتغربا أن تلفــت االنتباه لتواكب مســتوى ومكانة الالعبين المشــاركين 
الذين تنافسوا على أرضها في أسبوع ممّيز للغاية في ملعب “رويال جرينز” الذي يحاكي الطراز 
العالمي األول ألبرز مالعب العالم، وهو ما أســهم في تقديم بطولة رائعة بوصفها أحد أهم 
الفعاليــات في الجولــة األوروبية , وقد حصد  هذا  الملعب عدة جوائز دولية كأفضل مشــروع 
ســياحي رياضي على مستوى العالم، حيث يطل مباشرة على شــاطئ البحر األحمر ويضم 18 

حفرة تسديد باإلضافة إلى 72 مسارًا بمجموع أطوال تزيد عن 6300 متر.
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أبرز انجــــــــازات الرياضة 

السعــــــــــــــــــــودية 2018

- تحقيق منتخب ذوي االحتياجات الخاصة كأس 
العالم .

-  الفوز بكأس آسيا للشباب 2018. 

 -  التأهل لمونديال بولندا للشباب 2018.

. المشاركة بكأس العالم بروسيا  2018  .

كأس التحدي األسيوي 
بسيريالنكا.

-  فضية دورة األلعاب اآلسيوية عن طريف رائف تركستاني.

-  برونزية دورة األلعاب اآلسيوية بجاكرتا عن طريق حامدي

.  فضية القتال الجماعي في البطولة اآلسيوية للكارتية 
باألردن.

-  ذهبية أولمبياد الشباب عن طريق محمد عسيري .

-  البطولة العربية الثانية عشر بالقاهرة:  2 ذهبية 2 
فضية 4 برونزية .

-  ذهبية دوري الشباب في كرواتيا عن طريق محمد 
القرني.

ذهبية البطولة اآلسيوية 17 للناشئين والشباب باليابان 
عن طريق عمر العازمي وفرج الناشري .

 ذهبية بطولة العالم العاشرة للناشئين والشباب عن 
طريق نواف المالكي .

ذهبية سالح المبارزة لالعب المنتخب 
السعودي للمبارزة , بطال للجولة 

اآلسيوية للناشئين في البحرين .

•  كرة القدم

•  المبارزة  

• كرة الطائرة
تحقيق كأس العالم 

لذوي اإلحتياجات 

الخاصة 2018 
في السويد.

• الكارتية

•  األستكواش

•  البارالمبية
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أبرز انجــــــــازات الرياضة 

السعــــــــــــــــــــودية 2018

كأس البطولة العربية للمنتخبات بالقاهرة.

كأس الخليج لمنتخب دون 15 عاما والتأهل 
لكأس آسيا.

تأهل منتخب الناشئين لكأس 
العالم.

التأهل الى كأس العالم 

2019 بألمانيا والدانمارك.

ذهبية وزن 94 كجم في كازاخستان عن طريق 

صالح الحميد.

 برونزية بطولة النرويج الدولية 

عن طريق ياسر العباس.

ذهبية القوس المنحني رجال في بطولة التضامن 
ببنجالدش عن طريق عبداالله بن علي .

ذهبية كأس جيجيو العالمي 
بكوريا الجنوبية عن طريق سبتي 

الرويلي.

• التايكوندو

 كأس البطولة العربية العسكرية 
ببيروت.

  3  فضية  3 برونزية في 
بطولة بيروت المفتوحة.

• ألعاب القوى

 برونزية أولمبياد الشباب في األرجنتين .

ذهبية 60 م في دورة األلعاب  اآلسيوية في عشق آباد عن طريق 
أحمد المولد .

 ذهبية السباعي دورة األلعاب عشق آباد عن  طريق أحمد المولد.

  برونزية دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشر في جاكرتا عن طريق

طارق العمري.

• كرة اليد 

الجوجيتسو

• الجودو
•  األستكواش

• كرة السلة

29



رياضات 
السرعة    

أفادت تقارير أن ليبرتي ميديا   ، حامل حقوق الفورموال 1 منذ عام 

2017 ، تفكر في البيع مرة أخرى. وهناك بالفعل شائعات عن 
رغبة المالك السابق  بيرني إكليستون , 88 سنة , لالستحواذ 

مجددا, بعد أن كان قد باع هذه الحقوق بمبلغ 4.4 مليار دوالر .

افتتح معرض “مايكل 50” في متحف فيراري ، تكريما لإلنجازات 

االستثنائية للسائق األلماني مايكل شوماخر.

نجح الفرنسي سبستيان أوغير ) ستروين ( في كسب الجولة 

األولى ) رالي مونتي كارلو( من بطولة العالم للراليات هذا العام   

2019 بعد 16 مرحلة وفي ظروف صعبة للغاية بعد مبارزة 
مثيرة مع تييري نوفيل )هيونداي( 

أخبار 

األيقونة 

يعتبر األلماني مايكل شوماخر , أنجح 

سائق فورموال 1 في كل العصور. حقق 

ما مجموعه 307 سباقات.

 متابعة :  إبراهيم صديق
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 تعتبر الفورموال 1 الفئة األولى في رياضة السيارات. يقال إن بطولة 

العالم في السباقات منذ عام 1950 لها أعلى المتطلبات 

المالية والفنية والقيادة.

 تتسابق سيارات سباقات الفورموال 1 حوالي 370 كيلومتر 

في الساعة على مدى ثمانية على األقل ، ولكن بحد أقصى 

21 مساًرا ثابًتا. هناك 20 سائق من 10 فرق في البداية. قد 
يستخدم كل فريق سيارتين متطابقتين. وتشمل أشهر فرق 

السباقات سيارات مرسيدس وفيراري وريد بول ورينو.

 المنظمة المظلة للفورموال 1 هي االتحاد الدولي للسيارات   

FIA . المنظمة ليست مسؤولة عن الفورموال واحد وحدها ، 
ولكنها تشرف على جميع مسابقات سباقات السيارات . 

 يتم تحديد جميع اللوائح الخاصة بانتهاء صالحية الفورموال 1 

والقيود الفنية للمركبات من قبلها.

 منذ عام 2008 ، شمل سباق الجائزة الكبرى لسنغافورة 

وجائزة أبوظبي الكبرى سباقات في الظالم. هذه الطرق لها 

أنظمة إضاءة خاصة ألن سيارات الفورموال 1 ال تحتوي على إضاءة.

  الفائز في السباق يتلقى نقاط. منذ 

اإلصالح في عام 2010 ، يحصل 

الفائز على 25 نقطة ، والثاني يودع 18 

نقطة والثالث على المنصة 15 نقطة. السائق في 

المركز العاشر يحصل على نقطة واحدة فقط.

تتميز الفورموال 1 بالتغييرات المتكررة في القواعد المهمة في 

األساس هي:

 السباق:  يجب أال يكون سباق الفورموال 1 مدفوًعا ألكثر من 

ساعتين. إذا لم يكن من الممكن إكمال العدد الثابت من الدورات خالل 

هذا الوقت ، فسيتم إلغاء السباق بالتأكيد بعد ساعتين.

 سيارة األمان: إذا كانت هناك حوادث أو أخطار أو عوائق خالل 

سباق الفورموال 1 ، ستنطلق سيارة األمان. تقع عربة األمان هذه 

أمام حقل البدء وتؤدي بذلك. مع سيارة األمان في األعلى ، يمكن 

أن يبدأ السباق وينتهي. ال يسمح لسائق الفورموال 1 بتجاوز السيارات 

األخرى أثناء مرحلة سالمة السيارة.

سمح لفريق   أربعة تغييرات للمحرك: منذ موسم 2018 ، ال يُ

السباقات إال بإجراء ثالثة تغييرات للمحرك بحد أقصى خالل الموسم.  

الفورموال 1 :

لمحات 

كارثة 
الحادث األكثر شهرة بتاريخ الفورموال 1 .. هو حادث السائق البرازيلي الشهير  

إيرتون سينا   في عام 1994. تحطمت سيارة بطل العالم ثالث 

مرات في سباق الجائزة الكبرى لسان مارينو بسرعة 240 

كلم / ساعة في جدار خرساني , وتوفي في موقع 

الحادث.

وقد عرفت سباقات الفورموال 1 بتاريخها 33 حالة 

وفاة , حتى اآلن. 
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رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم 
يدشنان  دوري المدارس بحضور 

نجوم الكرة السعودية
الرياض :   فهد املقاطي 

دشــن األميــر عبدالعزيز بن تركــي الفيصــل رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية العربية 
الســعودية، ووزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمد آل 
الشــيخ، دوري المدارس, فــي ثانوية عرقة بمدينــة الرياض، 
والذي حمل شــعار “جيل اليوم يصنع إنجازات المســتقبل”، 
وذلك بحضــور عدٍد مــن الرياضيين والتربويين، وبمشــاركة 
عــدٍد مــن نجــوم الكــرة الســعودية، يتقدمهــم المدرب 
الوطنــي القديــر ناصــر الجوهر وماجــد عبداهلل ويوســف 

الثنيان وسعود الحماد وصالح الداود وسعد الحارثي.
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وركل رئيس الهيئة العامة للرياضة ووزير التعليم 
ركلة بداية دوري املدارس يف املباراة التي 

جمعت فريق مدرسة عرقة وفريق مجمع امللك 
سعود.

وأكد األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية العربية السعودية، أن “مشروع 
دوري املدارس لكرة القدم، سيكون نواه 

ملستقبل زاهر يف رياضة كرة القدم السعودية، 
وسينتقل من خالله العبون إلى األندية احمللية 

أو االحتراف خارجًيا مستقباًل”، مبدًيا سعادته 
مبا شاهده يف مباراة االفتتاح من ملسات جميلة 

لالعبني موهوبني بحضور عدٍد من جنوم كرة 
القدم السعودية، ومبيًنا أن “املشروع الرياضي 
بدأ بكرة القدم وسينفذ يف بقية األلعاب بإذن 

اهلل«.
وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 

الشكر ملقام خادم احلرمني الشريفني ولولي 
عهده األمني على دعمهما السخي لألنشطة 

الرياضية، مضيًفا: “لوال اهلل ثم دعم ولي العهد 
واهتمامه الشخصي لهذا املشروع ملا ُنفذ”، 

كما شكر األمير عبدالعزيز، وزير التعليم على 
دعمه إلجناح دوري املدارس، قائاًل: “استطعنا 

اليوم وبتوجيهات ومباركة أولية من تركي آل 
الشيخ حينما كان رئيًسا للهيئة العامة للرياضة 
إطالق دوري املدارس، وفخور جًدا مبشاهدة 

الطالب وهم يلعبون يف دوري منظم يليق بشباب 
اململكة«.

من جانب آخر، وصف وزير التعليم الدكتور 
حمد بن محمد آل الشيخ خطوة تدشني دوري 
املدارس لكرة القدم باملناسبة السعيدة للوطن، 

وقال: “هذه اخلطوة تسعدنا يف الوزارة ويف 
الهيئة العامة للرياضة، ألن مخرجات املالعب 

يف املدارس تغذي األندية واملنتخبات السعودية 
وبالتالي ستستفيد الرياضة السعودية من هذه 
املواهب، التي هي نتاج الشراكة ما بني وزارة 

التعليم والهيئة العامة للرياضة«.
وأكد وزير التعليم أن “شعار الدوري )جيل 
اليوم يصنع إجنازات املستقبل(، يعد شعاًرا 
جمياًل ومناسًبا كون الطالب هم املستقبل 

لهذا الوطن، والتعليم يف أي مجال هو صناعة 
املستقبل«.
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صناعة الرياضة   
في الصين 

الصين   :   China    المعروفة رسمًيا باسم جمهورية الصين  , 

هي الدولة األكثر سكاًنا في العالم حيث يقطنها أكثر من 1.4 مليار نسمة. 

تقع في شرق آسيا ويحكمها الحزب الشيوعي الصيني . تتألف الصين من أكثر 

من 22 مقاطعة و 5 مناطق ذاتية الحكم واثنتان من مناطق عالية الحكم 

الذاتي هما هونغ كونغ وماكاو. العاصمة هي مدينة بكين . 

الرياضة الوطنية    

كرة الطاولة

عدد العبي كرة الطاولة   

أكثر من 500 مليون 
شخص 

عدد العبي كرة القدم   

  50  مليون العب

2020  

عدد المالعب  : 

   70.000  ملعب .
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أبرز استضافة رياضية :  دورة 
بكين األولمبية الصيفية 

 , 2008
و دورة بكين األولمبية الشتوية 

. 2022

الناتج المحلي االجمالي لسوق صناعة 

الرياضة :     5  تريليون .

عدد ممارسي الرياضة البدنية :

 450  مليون شخص .

عدد منتجعات التزلج : 

  600  منتجع .

عدد السكان تحت 40 :

    730 مليون .

عدد مراكز التدريب : 

   25.000   مركز 

الرياضة الشعبية الثانية :

  كرة السلة 

متابعي كرة السلة :

   250   مليون .

حجم الصناعة الرياضية :

    1.5  تريليون 
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متاجر األندية الرياضية بالرياض :

استحواذ هاللي نصراوي  
يستأثر بمدفوعات الجماهير 

الكروية بالعاصمة !
الرياض :  بدر الشهري

عالميا .. الفكرة ليست جديدة, فكان رجل األعمال األلماني أدولف داسلر, مؤسس العالمة التجارية العالمية 

» أديداس », أول من قام بتسويق مادة رياضية بنجاح , وساهم في تحسين تكنولوجيا تصنيع حذاء كرة 

قدم من خالل باطن قدم مبتكر مكون من خيط النايلون خفيف الوزن, ساهم هذا االبتكار في حينه, في 

فوز منتخب ألمانيا الغربية بكأس العالم بسويسرا عام 1954, على حساب منتخب المجر العظيم  . وفكرة 

مؤسس  أديداس  هي : “ الخفة تساوي السرعة “.

منذ بداية عام 2000  أصبحت املالبس الرياضية 
أكثر أهمية يف احلياة اليومية. املتاجر املتخصصة 

بدورها تقسم مخزونها حسب كل رياضة, وهذا جعل 
من السهل العثور على ما يبحث عنه بكل يسر . 

منذ ذلك احلني, كانت التطورات يف تصميم األحذية 
الرياضية وبقية املستلزمات الرياضية األخرى, مذهلة 

بفضل االستثمار الكبير.
وترمز السلع الرياضية يف القرن احلادي والعشرين, إلى 

الرياضة ومنط احلياة واملوضة.
محليا .. انطلقت بشكل محدود حتى اآلن, وبرزت 

مبادرتني من ناديي العاصمة : الهالل والنصر, 
وحققت خطوتهما جناحا طيبا.
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متجر نادي الهالل 
افتتح المتجر في رئاسة االمير عبدالرحمن بن مساعد في 2011  

وبلغت تكلفة المتجر 15 مليون ريال, ويقع المتجر في حي العليا بالرياض.

 ويحتوي على اكثر من 300 صنف مصنعة في أرقى المصانع العالمية 

ويحتوي المتجر على 7 اقسام موزعة على 1000 متر مربع .

ويوجد فروع لمتجر الهالل في كل من :  الخبر وجدة.

37



متجر نادي النصر 

 افتتح المتجر في رئاسة االمير فيصل بن تركي في 2012 

وبلغت تكلفة المتجر 17 مليون ريال ويقع المتجر في حي الغدير في 

 الرياض .

وتم تشغيل متجر النصر بالشراكة مع شركة تطوير الرياضة المالكة للعالمة 

التجارية سبورتا التي قامت بتنفيذ أطقم الفريق للموسم الحالي .

 ويوجد لمتجر  النصر فروع في  كل من : الخبر وحائل. 
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هامات رياضية
 سبقت األمير عبدالعزيز أعطت 

المنصب زخم كبير على
 مستوى العالم

الخبير أحمد عيد
 لـ » الرياضة والشباب « :
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كان لنا معه دردشة سريعة , وهذه 
محصلتها على النحو التالي :

هنأ أحمد عيد احلربي رئيس جلنة املسؤولية 
االجتماعية يف االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
مبناسبة تزكيته رئيسًا ملجلس إدارة اللجنة األوملبية 

العربية السعودية خالل الفترة املتبقية 2017 � 
2020 م. ويضيف : “ أن اللجنة األوملبية العربية 

السعودية ترأسها قادة رياضية كان لهم بصمات كبيرة 
على مستوى العالم، ووجود هامات رياضية كبيرة 
سبقت األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعطت 

املنصب هذا زخم كبير على مستوى العالم ».

نقلة منتظرة للجنة األوملبية 

وأبان عيد أن ثقة اجلمعية العمومية بتزكية األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل جاءت لتؤكد على 
الدور املنتظر من سموه يف دعم احلراك الرياضي 

بجميع احتاداته وألعابه، ملا يتمتع به سموه من 
كفاءة وحسن قيادة، ومالمسة لواقع احلركة 

األوملبية.

وأشار إلى ثقته بأن تزكية األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل ستشكل انطالقة قوية للجنة 

األوملبية السعودية، لتدخل من خاللها مرحلة 
متميزة يف تاريخها على املستويني احمللي والدولي 

، واضاف” هو ليس غريب عن املنظومة الرياضية 
فهو رجل رياضي بالفطرة وميلك مقومات النجاح 

الرياضي، وقريب من كل الرياضات األوملبية 
واجزم بانه خير من يقود املرحلة املقبلة، فنظرة 

الدولة دعم الشباب سواء يف القيادات السياسية 
او الفكرية والرياضة ليس يف مناء عن هذا 

التطورات، وأمتنى ان يكون هناك دعم سخي من 
قبل حكومة خادم احلرمني الشريفني التي دائمًا 

تقف مع ابناءها. 

استضافة إماراتية برتبة “ عاملية “ 

وبني أحمد عيد أن تنظيم بطولة كأس آسيا باإلمارات 
العربية املتحدة ال يقل عن بطوالت كأس العالم 

التي كان آخرها 2018، سواء من ناحية االهتمام 
باجلماهير والضيوف والبنية التحتية واملالعب، 

مشيرًا إلى أن تطور املدن اإلماراتية يفوق الوصف، 
وهذا يتوافق مع الرغبة اآلسيوية يف التطور، 

واضاف “ بأن اإلمارات جنحت بكل املقاييس يف 
تنظيم البطولة القارية، والشئ الذي يجب ان 

نشيد فيه بان التنظيم شارك فيه جميع مجالس 
الرياضة يف كل إمارات الدولة، وهذه املجالس 

قدمت عمل رائع، واعطت الفرصة كاملة لالحتاد 
بان يبرز امكانياته يف هذا التنظيم املميز ودليل 

اشادة جياني إنفانتينو، رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم والعديد من القيادات الرياضية على مستوى 

العالم.

وأوضح أحمد عيد بان هناك بون شاسع من تنظيم 
اإلمارات لنهائيات كأس آسيا 1996 والتي حقق 
لقبها املنتخب السعودي لكرة القدم وكنت وقتها 
مدير للمنتخب، وبني كأس آسيا 2019 فالتطور 

ملحوظ ومختلف وهذا يأتي من قوة البنية التحتية 
التي متتلكها دولة اإلمارات وقدرتها على إبهار 

العالم يف هذا املجال ويدل دالله على اهتمام دولة 
 اإلمارات بالرياضة والشباب.

وأكد على متانة العالقات التي تربط بني اململكة 
العربية السعودية واإلمارات ويف مختلف اجلوانب، 
ومنها الرياضة، مشيدا بتطور وتقدم الرياضة وكرة 

حاوره بالرياض :   علي حدادي

أحمد عيد الحربي، اإلداري التنفيذي 

الوحيد على خارطة الوطن اإلدارية الذي 

نحتكم إلى مسطرة جهده وعمله 

باألرقام وبالنقاط وباستبانات التقييم 

الصادرة من جهات عالمية محايدة ال 

تعرف المحاباة وال وسيلة لشراء نتائجها 

بالمجاملة.

 استضافة اإلمارات لكأس آسيا برتبة عالمية !
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القدم يف اخلليج، وأن كرة القدم اإلماراتية شهدت 
قفزات وتطورات كبيرة ومهمة على املستوى الفني 

واإلداري واجلوانب املتعلقة باستضافة املسابقات 
والبطوالت على الصعيد اإلقليمي والقاري 

 والعاملي.

املسئولية االجتماعية حلم آسيوي 

وبني أحمد عيد احلربي بأن حلم آسيا هي املسؤولية 
االجتماعية ويعتبر املهمة اجلديد يف االحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم، وهدفنا االستفادة من كرة القدم كأداة 
لتحقيق الصالح االجتماعي يف كافة أرجاء قارة آسيا، 
مبينًا بان الناحية املستقبلية يف االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم ستركز على جهود املسؤولية االجتماعية يف 
خمسة مجاالت هي: األطفال والشباب، النزاهة 

والتعليم، االندماج االجتماعي، الصحة وكذلك 
 املعونات اإلنسانية.

وبني بانه مت تنفيذ أكثر من 33 نشاط أجتماعي يف 
املنظومة األجتماعية حتى أصبحت ارض صلبة 

والتي كانت بدايتها من ارض اململكة العربية 
السعودية بدعم سخي وفردي من قبل صاحي السمو 
امللكي األمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الذي كان 
الداعم األول حللم آسيا، اليوم هذا احللم غطى أكثر 

من 4 مليون مستفيد على مستوى القارة.

وأشار بأن كرة القدم تواصل صنع الفارق يف عدة 
أجزاء من قارة آسيا، واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم 

مصمم على القيام باملزيد، نحن ملتزمون متامًا بتعزيز 
شراكتنا مع أفضل املنظمات العاملية لتحسني مستوى 

برامجنا ومساحة انتشارها.

وأضاف: أنا واثق أننا يف القارة اآلسيوية ميكن أن 
نحقق أهدافنا يف خدمة الناس يف آسيا، خاصة 

بني األكثر احتياجًا، من أجل صنع مستقبل أفضل 
وأكثر إشراقًا ألجيال املستقبل، فالرياضة وكرة القدم 

بالتحديد، تعتبر وسيلة لتوحيد الناس وهي متتلك 
القدرة على جلب األمل ونشر قيم احلياة يف الدول 

التي تعاني يف آسيا، واملسؤولية االجتماعية لها برامج 
واالستراتيجيات املتنوعة التي تطبق يف قارة آسيا.

االسم : أحمد بن عيد بن سعد السريحي الحربي .

الميالد :  10 مايو  1948م , جدة .

الحالة االجتماعية :  متزوج , و له خمسة أبناء .

المؤهل التعليمي :   درجة الماجستير من الواليات المتحدة.

التخصص :    علم الخرائط .

الموقع الدولي حاليا :  رئيس لجنة المسئولية االجتماعية 

باالتحاد اآلسيوي.

االسم

المؤهل

مسيرته 
الكروية

 بدأ مع نادي التسامي بجدة عام 1983م 

, ثم انتقل لصفوف النادي األهلي 1987م , 

ومنه إلى صفوف المنتخب األول.

امتيازات

اختياره ضمن أفضل ثالث حراس مرمى في العالم العربي 

1973م.
تحقيق  8 بطوالت كروية

ترأس إدارة النادي األهلي
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لفت االتحاد األوروبي لكرة القدم , نظر 

ناديي برشلونة و يوفنتوس , بشأن إرتفاع 

رواتب الالعبين في الموسمين األخيرين . 

يدرس االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« إلغاء 

قاعدة احتساب الهدف خارج األرض بهدفين 

حال التساوي في النتيجة بين فريقين، بدًءا من 

الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا..

  Super Bowl شهد لقاء السوبر بول

لهذا العام الذي جمع باتريوتس نيو بولتون و لوس 

أنجلوس رامز, أقل متابعة جماهيرية منذ 

عقد مضى, حيث بلغت المشاهدة فقط  98.2 مليون شخص, 

ويعزو المحللون السبب إلى األسلوب الدفاعي الممل للفريقين .

اقترحت اسبانيا على كل 

من الجارين : المغرب و 

البرتغال , التقدم بطلب 

استضافة ثالثية لمونديال 

2030, على غرار 
مونديال 2026 الذي 

ستستضيفه كل من :  

المكسيك و كندا و أمريكا.

11

3
4

6

2

دوليات
 إعداد :   محمد الفهيد
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أعلنت نجمة التزلج األولمبية األمريكية الشهيرة 

لندسي فون “ 34 سنة “, االعتزال بعد مسيرة 

مذهلة , حيث تعتبر األكثر نجاحا في تاريخ كأس العالم 

بـ ) 82 انتصارا (.

تتهدد مسيرة بطل العالم للدراجات النارية 

اإلسباني مارك ماركيز, هذا الموسم , بسبب 

االصابة الصعبة في الكتف, والتي أثرت على 

حالته النفسية والبدنية . 

ُصدمت السباحة اليابانية الظاهرة   ريكاكو إيكي 

“ 18 سنة “ , بتشخيص طبي لحالته المفاجئة 

والتي ذكرت بأنها مصابة بسرطان الدم . وتعتبر 

“ إيكي “ أمل السباحة اليابانية في دورة طوكيو 

األولمبية القادمة 2020 .

أذهل اليافع األمريكي ردولف بليز  “ 7  

سنوات “, المراقبين بسرعته الخارقة قياسا 

بعمره الحقيقي, حيث استطاع قطع مسافة 

60 م بزمن ) 8.69 ( ثانية , ومسافة 
100 م بزمن قدره ) 13.48 ( ثانية . 

احفظوا هذا االسم !

وقعت روما ) المدينة 

والنادي ( يدها على أميرها 

الجديد, والمتمثل في 

هدافها الشاب المدهش 

نيكولو زانيولو “ 19 سنة “. 

ليكون خليفة منتظرة للملك 

المعتزل فرانشيسكو توتي .

7

5
8

6
9
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اللجنة األولمبية العربية 

السعودية 
 إعداد :  إبراهيم صديق

هى هيئة رياضية عليا ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترعاها الدولة وتساعدها على تحقيق أهدافها.   وتعتبر 
الهيئة الوحيدة التي تمثل المملكة في كافة األنشطة األولمبية إضافة إلى الدورات اإلقليمية والعربية والقارية والدولية 

واالولمبية بالتعاون مع االتحادات الرياضية الوطنية.

أهداف اللجنة :

تهدف اللجنة األوملبية العربية السعودية إلى نشر احلركة األوملبية وُمثلها العليا 
يف اململكة العربية السعودية متخذة امليثاق األوملبي كأساس ألهدافها وأعمالها 
وأنظمته��ا وبصورة خاص��ة األحكام املنص��وص عليها يف الالئح��ة التنفيذية 
 م��ع مراعاة القوان��ني واألنظمة املعم��ول به��ا يف اململكة العربية الس��عودية.
كم��ا تهدف إلى توطيد العالقات الطيبة م��ع اللجنة األوملبية الدولية واللجان 
األوملبية الوطنية يف البالد العربية واإلس��المية والدول الصديقة. وتعمل على 
تدعيم القيم الروحية واألخالقية بني الش��باب ونشر االهتمام بالرياضة والروح 
الرياضية ،وهي تتعاون مع االحتادات الرياضية واجلهات املختصة واملؤسس��ات 

والهيئات املختلفة ضمن إطار السياسة العامة للملكة العربية السعودية.

التشكيل 

تتكون اللجنة األوملبية العربية الس��عودية م��ن اجلمعية العمومية, ومجلس 
اإلدارة , واملكتب التنفيذي.

التأسيس

المكان

المؤسس الفكر األولمبي

الرئيس الحالي

المؤسس

االنضمام للجنة األولمبية الدولية

1384   هـ      
1964م 

1385   هـ      
1965م 

العاصمة   “ الرياض “

األمير خالد الفيصل

األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

األمير عبد اهلل الفيصل
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أوليات أولمبية:

أول االتحادات أولمبيا :   ألعاب 
القوى , كرة القدم , كرة السلة , كرة 

الطائرة , الدراجات .

أول ظهور سعودي 
أولمبي :   دورة ميونيخ  

1972م .
أولى الميداليات السعودية :     

ميدالية فضية في سباق 400 

متر حواجز  ) هادي صوعان ( , 

برونزية قفز الحواجز ) خالد العيد (. 

في دورة سيدني  2000م . 

أبرز مكتسب أولمبي  :   
برونزية قفز الحواجز لمنتخب 
المملكة للفروسية  ) عبداهلل 
بن متعب , رمزي الدهامي 
, عبداهلل باحمدان , عبداهلل 

الشربتلي (

أول رياضية أولمبية :    سارة عامر  
عطار ) ألعاب قوى ( , وجدان 

شهرخاني ) جودو ( , شاركتا في 

دورة لندن 2012م  وكريمـان 
أبو الجـدايل  ) ألعاب قوى ( في 

دورة ريو  2016م .

أول سعودية تتسلق 
قمة إفرست :   

 رها  حسن  محرق 

أول ميدالية ذهبية أولمبية   
محمد عسيري حقق ذهبية  وزن 

61 كغم ) كاراتيه ( في دورة 
األلعاب األولمبية للشباب في 

بيونس آيرس 2018 م .

أول مشاركة أولمبية لكرة 
القدم :   

دورة لوس آنجلوس  

1984م

أول حضور سعودي 

في األولمبياد :  

 دورة طوكيو  

1968م .
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اتحاد
 اإلعالم الرياضي 

د. رجاء اهلل السلمي *

أحداث رياضيـــــــــة كبرى نظمت  بالمملكة 

تنظيم ماراثون 
الرياض الدولي 
, وتوج العداء 

اإلثيوبي تاميرا موال 
باللقب

13 فبراير 
2018

  إقامة سباق األبطال 
للسيارات باستاد 

الملك فهد الدولي 
بالرياض

24 فبراير 
2018

يشكل اإلعالم الرياضي بالمملكة حجر زاوية 
في المنظومة الرياضية السعودية, وركن 

أساس في الصورة الذهنية عن الرياضة 
والرياضيين في بالدنا سواء بالداخل أو الخارج.

ومن هذا المنطلق, يأتي الحرص واالهتمام 
الذي لمسناه كل يوم , من سمو رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب 
السموالملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل, بأن يتقدم ويتطور الصوت اإلعالمي 
السعودي, فكل مالحظة وتوجيه من سموه, 
يدفعنا في اتحاد اإلعالم الرياضي إلى تحقيق 

ما يصبو إليه أوال سموه , وينتظره جميع 
اإلعالميين السعوديين, دون استثناء أو تمييز .

ولعل الحزمة األخيرة من قرارات مجلس 
االتحاد, والتي جاءت في صورة مبادرات وبرامج 

متعددة, تأكيد منا على االستمرار في طريق 
التقدم والتطور المنشود بإذن اهلل تعالى.

ما نأمله في اتحاد اإلعالم الرياضي, التعاون 
والتواصل االيجابي مع كافة زمالئنا في اإلعالم 

الرياضي بوسائله المختلفة, وأن نكون عونا 
لهم في تأدية مهامهم المهنية على الوجه 

المطلوب .

 وكيل اإلعالم والعالقات العامة 

 إعداد :   محمد الفهيد
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أحداث رياضيـــــــــة كبرى نظمت  بالمملكة 

إقامة أحداث 
 WWE مصارعة

في استاد الجوهرة 
بمدينة الملك 

عبداهلل الرياضية 
بجدة

 تنظيم السوبر 
العالمي على 

كأس محمد علي 
للمالكمة، وتوج 
البريطاني كالم 
سميث باللقب

في شهر رمضان 
الماضي نظمت البطولة 
الرمضانية الدولية لكرة 
القدم، على الملعب 
الرديف بمدينة الملك 

عبداهلل الرياضية بجدة، 
وشارك فيها 16 فريًقا 

محليا، إضافة إلى فرق 
جاليات : اليمن ومصر 
وتونس والسودان 
والمغرب والصومال 

والشام , وتحالف الهند 
باكستان.  وحقق فريق 

جدة البطولة

استضافة مباراة السوبر 
السعودي المصري, 
على كأس الرئيس 

عبدالفتاح السيسي , 
جمع الهالل مع الزمالك. 

كسبها الزمالك

تنظيم بطولة “ سوبر 
كالسيكو “ الرباعية 
الدولية , كسبها 

البرازيل على حساب 
األرجنتين

تنظيم الحدث  
الرياضي المحلي 

األضخم تمثل في 
مهرجان ولي 

العهد للهجن 
بمحافظة الطائف

  مهرجان سباق 
السعودية 

للفورموال إي , 
في الدرعية

تنظيم مباراة السوبر 
اإليطالي, جمع 

إي سي ميالن مع 
يوفنتوس .

28 أبريل 
2018

29 سبتمبر 
2018

  6  أكتوبر 

 2018

7 أكتوبر 
2018

أكتوبر  2018

  15 ديسمبر 

2018

  16  يناير 

2019
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خطوة مهمة 
تشهد رياضتنا  نهضة كبيرة بدعم غير 

مسبوق من قيادة وطننا الغالي .

وأشعر بكثير من االعتزاز تجاه كل عمل 
يقوم لخدمة أبناء هذه األرض  المعطاءة .

ولدي ثقة كاملة في كل الرياضيين أنهم 
قادرون على مواكبة هذا الدعم و تجسيده 
نجاحا وإنجازا وتميزا على كافة المستويات .

آمل أن تتحقق كل األمنيات والتطلعات 
التي نأملها جميعا , والتي تحتاج إلى 

تضافر الجهود من كافة أركان المنظومة 
الرياضية في بالدنا الغالية وبما يحمله األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل من فكر يسعى 
من خالله لصناعة رياضة سعودية متفوقة.

وهذا لن يتأتى برأيي ,  إال بتضافر الجهود 
من كافة أركان المنظومة الرياضية في 

بالدنا الغالية, من فريق عمل رسمي , ومن 
مسئولي االتحادات و األندية الرياضية , و 

وسائل اإلعالم كافة, و الجماهير الرياضية . 
حتى تتحقق بإذن اهلل تعالى التطلعات التي 

يرنو لها شباب هذا الوطن.

مساعد رئيس الهيئة 
العامة للرياضة

عبداإلله بن سعد 
الدالك *

7 مارس 2019

10 مارس 2019

12 مارس 2019

12 مارس 2019

21 مارس 2019

29 مارس 2019

أجندة شهر مارس

 E جولة هونغ كونغ من الفورموال

مباراة التعاون والرائد ضمن الجولة 23 من دوري كأس 
األمير محمد بن سلمان 

مارس , مباراة اإلياب لدوري األبطال بين شالكه و مان سيتي

مباراة اإلياب لدوري األبطال بين أتلتيكو و يوفنتوس

مباراة اإلياب لدوري األبطال بين برشلونة و ليون

مباراة اإلياب لدوري األبطال بين بايرن ميونيخ و ليفربول

تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 والتي ستقام 

في 13 دولة مختلفة

بطولة كأس السوبر األفريقي بين الترجي التونسي  والرجاء 
البيضاوي المغربي
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ريم العبودي 
أول وأصغر سعودية تقود 

سيارة فورموال إي


