
كانت المملكة وما زالت مصدرًا أساسيًا من مصادر تطوير الحركة 
الرياضية العربية واآلسيوية .  و فتحت أبوابها للرياضة العالمية 

حيث استضافت العديد من الفعاليات, وقد حضرت شخصيًا مباراة 
السوبر اإليطالي بين جوفنتوس وميالنو ، كما تابعت البطولة 

الرباعية الدولية التي شاركت فيها البرازيل – األرجنتين – السعودية 
"– العراق , وفازت بها البرازيل .

لقد لعب معالي األستاذ تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة 
العامة للرياضة والرئيس السابق لإلتحاد العربي لكرة القدم دورًا 

هامًا في هذه المسيرة.

 باإلضافة لكرة القدم استضافت المملكة أحداثًا رياضية عالمية 
هامة كالراليات والدراجات والمصارعة والتنس األرضي وغيرها وكان 

الفضل فيها يعود للهيئة العامة للرياضة التي يقودها اآلن سمو 
األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بكل اقتدار .

و أتاحت الهيئة العامة للرياضة كل الظروف المناسبة لكي تمارس 
المرأة الرياضة وتساهم في بنائها وإدارتها في كل المؤسسات 

الرياضية كاألندية واإلتحادات والجامعات والتواجد على المستويات 
العربية والقارية ، ومؤخرًا كان هناك تواجد مهم ومؤثر للمرأة 

السعودية في الملتقى العاشر لإلعالميات الرياضيات العربيات الذي 
أقيم في مصر بإشراف اإلتحاد العربي للصحافة الرياضية ودعم 

من اإلتحاد السعودي لإلعالم الرياضي.

ما نؤكد عليه هو أن هناك دور قيادي تربوي للمرأة السعودية في 
تسيير شؤون الرياضة السعودية والعربية .

أخيرًا لم تصبح السعودية عاصمة من عواصم الرياضة العالمية 
فقط بل أصبحت وجهة لإلعالم الرياضي اآلسيوي والعربي والدولي 

حيث يفدون إليها من كل أنحاء العالم لتغطية األحداث الرياضية 
فيها خاصة بعد تشكيل اإلتحاد السعودي لإلعالم الرياضي الذي 

يقوده بجدارة د. رجاء اهلل  السلمي . أرى أن الرياضة السعودية بخير 
وسيتصاعد مستوى تطوير هذه الرياضة وكل ما يتعلق بها .

محمد جميل عبدالقادر  *
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للمحترفين لكرة 

القدم

فخر العرب  
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اإلنجاز : الفوز بسباق كأس الملك جورج 
السادس والملكة إليزابيث ستيكس .. 

 أقوى سباق في بريطانيا .

الميالد : 12 فبراير 2014

المالك : األمير خالد بن عبداهلل 

النوع :  ُمهرة

المدرب : جون غوسدن

الفارس : فرانكي ديتوري



من  المستغرب  غير  السخي  الدعم  السعودي  الرياضي  الشارع  تابع 
سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان , وحرصه الدائم على دعم 
السعودي  الشباب  بقدرات  التام  وإيمانه   , والرياضة  الشباب  قطاعي 
اطالق  فبعد  خاصة .  الرياضي  والقطاع  عامة  المجاالت  شتى  في 

رئيس الهيئة العامة للرياضة األمير عبد العزيز بن تركي استراتيجية 
حوكمة  وفق  المليارين  تجاوزت  والتي   , الرياضية  األندية  دعم 

انتقالية  مرحلة  فبدأت  واضحة  مالية  وخطة  مميز  إداري  وعمل 
مرسومة  أهداف  ذات   المملكة  في  للرياضة  فعلية   تطويرية 

ووفق معايير مقننة, لتصبح الكرة اآلن في ملعب األندية ألـ 071 
على  تساعد  مقننة  وبرامج  مدروس  تنظيم   على  لتعمل 

تنظيم وتطوير آليات العمل في األندية , و صوال بها إلى 
األندية   مستوى  على  العالمية  المراكز  أفضل  تحقيق 

والمنتخبات .

التحرير

استراتيجية دعم األندية 
الرياضية

في هذا 
العدد

فعاليات مميزة لهيئة الرياضة في موسم جدة  18 

ملف خاص عن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم      27

الجزائر بطل إفريقيا للمرة الثانية  44 

نيوم  تجتذب األنظار  بأحداث  وفعاليات رياضية عالمية        48

 

54

1816
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 محمد بن سلمان يقفز 
بطموحات األندية السعودية

 الـ 170  عاليًا ..
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في  محفورًا    2019 يوليو    20 السبت   يوم  سيبقى 
السعودية،  العربية  المملكة  في  والرياضيين  الرياضة  ذاكرة 
العهد  ولي  من  الرياضية  لألندية  مسبوق  غير  سخي  دعم  إثر 
األمير محمد بن سلمان، الذي أهدى أندية كرة القدم مليارين و 
خمسمائة مليون ريال، لنقل هذه األندية إلى أفق بعيد يتواكب 

مع تطلعات القيادة، وما يتوافق مع رؤية  2030 .

يوم تاريخي، وفرحة شاملة لكل الرياضيني, ودعم استثنائي وموسم مقبل 
صاخب وجنوم عامليون، كلها جتعلنا نقول إن هذا قرار تاريخي ومهم يف الرياضة 

السعودية، فشكرًا لقيادتنا الغالية. إن دعم ولي العهد الكرمي للرياضة حلقة 
من دعم يتكرر بشكل مستمر بكل قطاعات البلد، جعلك ذخرا و سندا 

لشباب وشابات الوطن.  
هذه اخلطوة ما هي إال امتداد لتحقيق رؤية اململكة 2030 ، بجعل الرياضة 

السعودية جاذبة لالعبني واملدربني العاملني، وهي متثل دافعا حقيقيا إلدارات 
األندية والرياضيني إلى تقدمي كل ما تستطيع خلدمة ورفعة رياضة الوطن، 

وهذا الدعم غير مستغرب من قبل قيادتنا احلكيمة واهتمامها الدائم بالشباب، 
الذي ميثل قوة يف خدمة وطننا الغالي.

 تعيش رياضتنا فرصة ذهبية يجب على اجلميع استغاللها لرفعة الرياضة.
فسمو األمير محمد بن سلمان ولي العهد, رجل رياضي ومحب للشباب 

 والرياضة
وما استراتيجية دعم األندية , إال جزء يسير من دعمه خالل الفترة املاضية 

للرياضة وهذا غير مستغرب على قيادة تؤمن بشباب الوطن وقدراتهم 
وتدعمهم للنجاح.

  هذا الدعم السخي والكرمي يجب أن يقابله جميع العاملني بالوسط الرياضي 
بالكثير من العمل اجلاد واملخلص من أجل االرتقاء برياضة الوطن إلى أعلى 
املنصات  وأكبر احملافل، لكي تتوافق مع مقتضيات رؤية 2030 التي صاغها 

ولي العهد بكل عناية , والتي ضمن أهدافها أن تكون الرياضة السعودية 
ضمن أفضل الدول على مستوى العالم، األمر الذي يستوجب  عمل 

مؤسساتي كبير داخل كافة األندية الرياضية السعودية التي ال عذر للقائمني 
عليها بعد إطالق مشروع إستراتيجية دعم األندية، فالدعم املادي متاح 

للجميع ومتوفر ومن يعمل ويطور من ناديه سيحصل على دعم مادي أكبر وفق 
معايير واضحة املعالم

والقى الدعم الهائل ولي العهد السعودي وتخصيصه نحو 2.5  مليار ريال 
لألندية الرياضية ومنشآتها، سعادة جماهيرية كبيرة، وبدا ذلك واضحًا يف 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث عبروا عن امتنانهم ملا يقدمه ولي العهد 
بتوجيهات خادم احلرمني الشريفني للرياضة والرياضيني واألندية كافة دون 

استثناء.
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الفيصل : استراتيجية الدعم ستحقق االكتفاء 
الذاتي وتنشر األلعاب المختلفة

2.5 مليار 
لـ 170 ناديًا رياضيًا

الرياض - ثامر األحمدي
مجلس  رئيس  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رفع 
إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية العربية السعودية، بالغ الشكر 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  والعرفان 
نائب  العهد  بن عبدالعزيز ولي  بن سلمان  األمير محمد  الملكي  السمو  ولصاحب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما اهلل - على ما توليه القيادة الرشيدة من 
اهتمام ودعم كبيرين لقطاع الرياضة والشباب، مشيرًا إلى االهتمام الخاص لسمو 
ولي العهد ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام واألندية بشكل خاص، مبينًا أن هذا 
الدعم سيحقق االكتفاء الذاتي لدى األندية وسيسهم في نشر األلعاب المختلفة، 
على  قادرة  األندية  معها  ستكون  وإدارية  مالية  حوكمة  نظام  ايجاد  إلى  إضافة 
المالية. مداخيلها  بزيادة  وفّعال  كبير  بشكل  سيسهم  بما  المستثمرين   جذب 

األمير  وأعلن  جدة  بمحافظة  عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  ذلك   جاء 
تشغيل  على  تقوم  التي  الرياضية  األندية  دعم  استراتيجية  عن  عبدالعزيز  خالله 

وتطوير هذه األندية لضمان استدامتها إداريًا وماليًا.
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 6000
مباراة

التصفيات األولية بمشاركة 

5441 فريقًا

 1500
مباراة عن كل فئة 

عمرية

   وأوضح سمو األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل خالل هذا املؤمتر الذي حضره عدد 

من رؤساء االحتادات الرياضية ورؤساء األندية 
وعدد من الالعبني وكبار الشخصيات ووسائل 

اإلعالم، أن هذه االستراتيجية ستعمل على 
تعزيز القطاع الرياضّي بشكل عام، واالستثمار 

فيه على وجه اخلصوص، إذ ستقوم الهيئة 
العامة للرياضة من خاللها بتوزيع مبلغ 2.5 

مليار ريال لألندية وفق خّطة متكاملة تشّجعها 
على العمل وفق إطار عام لنظام حوكمة فّعال 

يساهم يف تطورها على الصعيدين الرياضي 
واإلداري، باإلضافة إلى شمولية هذا الدعم لـ 
170 ناديًا وفق آلية محددة، كما ستساهم هذه 

االستراتيجّية يف رفع مستوى الرياضة السعودية 
مبختلف أنواعها، لتحقق أعلى املستويات العاملّية 

من خالل تنّوع وانتشار األلعاب املختلفة لدى 
 األندية وتعزيز مستواها وأداءها العام.

وكان سموه قد عقد اجتماعًا مغلقًا مع رؤساء 
األندية قبيل انطالق املؤمتر أطلعهم فيه على 

الوضع احلالي لألندية الرياضية، والذي كشف 
وجود ثغرة كبيرة ما بني النتائج العامة واملنظومة 

اإلدارّية فيها، وضعف يف مستوى احلوكمة لديها 
باإلضافة إلى عجز مالي كبير، وشدد سموه 

خالل هذا االجتماع على أن هذه االستراتيجّية 
هدفها تفادي املستقبل الرياضي غير املستدام 
لألندية الرياضّية، وتشجيعها على االهتمام 
بالرياضات املختلفة كي تساهم يف تطورها، 

وجعلها من الرياضات التي ترفع اسم اململكة 
 عاليا يف احملافل الدولّية.

وتوّفر هذه االستراتيجية دعمًا مالّيًا مباشرًا ) 
 جلميع أندية اململكة ( وفقًا للتفاصيل التالية :-
- مبلغ 50 مليون ريال لكل ناٍد من أندية دوري 

 احملترفني والبالغ عددها ) 16 ناديًا (.
- مبلغ 80 مليون ريال يقسم بالتساوي بني أندية 

دوري األمير محّمد بن سلمان ألندية الدرجة 
 األولى والبالغ عددها ) 20 ناديًا (.

- مبلغ 36 مليون ريال يقسم بالتساوي بني أندية 
 الدرجة الثانية والبالغ عددها ) 24 ناديًا (.

- مبلغ 55 مليون ريال يقسم بالتساوي بني أندية 
 الدرجة الثالثة والبالغ عددها ) 110 أندية (.
وبحسب االستراتيجية، ميكن ألندية دوري 

احملترفني والبالغ عددها 16 ناديًا احلصول على 
دعم إضايف يف حال تطويرها ألربعة محاور 
رئيسّية وهي : ) احلوكمة - البنية التحتّية 

- القاعدة اجلماهيرّية - األلعاب املختلفة(، 
وستكون آلية الدعم يف هذه احملاور مشروطًة وفقًا 

 للشرح التالي : -
- يحصل كل ناٍد من أندية دوري احملترفني على 

مبلغ ) 20 مليون ريال (، يف حال قام النادي 
مبطابقة معايير محّددة من ناحية االستراتيجّية 

والقيادة والهيكلة اإلدارّية واإلدارة املالّية واإلدارة 
التشغيلّية ومسؤولّية أصحاب العالقة وااللتزام 

 والتحّكم واملراقبة واللوائح الداخلية.
- يحصل كل ناٍد من أندية دوري احملترفني على 

مبلغ ) 10 ماليني ريال ( مقابل تطوير البنية 
 التحتّية واملنشآت التابعة لها.

- يحصل كل ناٍد من أندية دوري احملترفني على 
مبلغ ) 5 ماليني ريال ( مقابل تنظيم فعاليات 

مصاحبة للمباريات املستضافة على ملعب 
 النادي.

- يحصل كل ناٍد من أندية دوري احملترفني على 
مبلغ ) 3 ماليني ريال ( مقابل جهود التسويق 

 لزيادة جماهيرّية للنادي.
- يحصل كل ناٍد من أندية دوري احملترفني على 

مبلغ ) مليون ريال ( يف كل مباراة على ملعبه 
يحقق فيها نسبة حضور جماهيري تفوق 50 ٪ 
من السعة اإلجمالية للملعب، أو حضور أكثر 

من 10 آالف متفرج للمالعب التي تزيد سعتها 
 عن 25 ألف مقعد.

وفيما يخص األلعاب املختلفة وآلية دعمها فقد 
مت رصد مبلغ ) 480 مليون ريال ( يتم منحه 
للنوادي الـ 170 يف اململكة لتحفيز جهودها 

9 العدد 690  - ذو احلجة 1440 هـ  أغسطس  2019مالعدد 690  - ذو احلجة 1440 هـ  أغسطس  2019م8



يف تنشيط مختلف األلعاب، وذلك باالرتكاز 
على مشاركتها والنتائج التي حتققها ضمن 

نظام “نقاط موّحد” مت تصميمه خصيصًا لهذا 
 الهدف.

وسيتم توزيع الدعم املالي وفق عدد النقاط 
اإلجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه 

يف مختلف املسابقات يف جميع الرياضات، 
وسيكون املوسم القادم نقطة االنطالق باختيار 

10 ألعاب مختلفة يصل مجموع نقاطها 
اإلجمالي إلى 800 نقطة، وتشمل األلعاب 

العشرة : الكرة الطائرة، وكرة السّلة، وكرة 
اليد، وألعاب القوى، والتنس األرضي، 
والتايكواندو، والكاراتيه، وكرة الطاولة، 

والسباحة، والدراجات الهوائّية، ومت اختيار 
هذه األلعاب العشرة يف املوسم القادم وفقًا 

ألربعة معايير هي : “استراتيجية الهيئة العامة 
للرياضة لالعبي النخبة، وبطوالت االحتادات، 
ونسبة املشاركة املجتمعّية يف األلعاب، والطلب 

 اجلماهيري على هذه األلعاب«.
ويقوم نظام النقاط املوحد لأللعاب املختلفة 
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 على ثالث مراحل هي :
أواًل / استيفاء األندية لشروط 

ومعايير محّددة للدخول يف نظام 
النقاط أبرزها التنافس يف خمس 

ألعاب من العشرة املختارة على األقّل 
واملشاركة يف عشرة ألعاب باملجمل، 
باإلضافة إلى التنافس يف 5 ألعاب 

من العشر املختارة على األقل يف 
الفئات السنّية، وتصميم برامج تطوير 

الفئات السنّية يف 8 من األلعاب 
العشرة املختارة وتقدمي خّطة لتطوير 

األلعاب املختلفة جلميع الفئات 
 السنّية.

ثانيًا / مرحلة جمع النقاط، وتتطّلب 
من األندية املؤهلة تفعيل األلعاب 

واملنافسة والبدء بجمع النقاط خالل 
 املنافسات يف األلعاب املختلفة.

ثالثًا / مرحلة الدعم املالي والتي يتم 
فيها تقدمي الدعم املالي لألندية وفق 

 عدد النقاط التي حققتها.
وأعلنت الهيئة يف ختام املؤمتر 

عن حتديد ورشة عمل حول هذه 
االستراتيجّية ستعقد يوم اإلثنني 

املقبل 22 يوليو 2019 وتستمر 
حتى يوم اخلميس 25 يوليو 2019 
بحضور ممثلي االحتادات الرياضية، 

فيما ستقام ورشة أخرى بحضور 
ممثلي األندية الرياضية يف األول من 

شهر أغسطس املقبل، وذلك قبل 
انطالق دوري احملترفني واملقرر يف 

22 أغسطس 2019 تتضمن إصدار 
الدليل اإلرشادي اخلاص بهذه 

االستراتيجية.
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ــكر سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:  ش
باسم كل الرياضيني خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي العهد على دعم القطاع الرياضي.

ــل انطالق مؤمتر   ــة دوري احملترفني قب ــاء أندي ــموه , رؤس ــى س  -  التق
استراتيجية دعم األندية . 

 اعتمد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل,  تشكيل مجلس إدارات 
 األندية :- 

 الفيحاء برئاسة األستاذ عبداهلل  أبامني 
 والرائد برئاسة فهد املطوع 

 والفيصلي برئاسة فهد املدلج 
 والوحدة برئاسة سلطان أزهر

 والفتح برئاسة سعد العفالق 
 واالتفاق برئاسة خالد الدبل 

والنصر برئاسة د. صفوان السويكت 

دشن سموه , شعار بطولة العالم 
لألندية لكرة اليد  سوبر جلوب   

بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس 
االحتاد الدولي لكرة اليد, خالل الفترة 
من 27 – 31  أغسطس   في املنطقة 

الشرقية .

متابعة :  نواف اجلرجير     نشاطات الرئيس 
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 ومت تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها اإلجمالية 52 مليون ريال 
يتنافس عليها مجموعة كبيرة من مالك الهجن احمللية والدولية 

 بعدد 439 شوطا.
ورفع صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس االحتاد الدولي 

للهجن، باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر واالمتنان لسمو 
ولي العهد على هذه الرعاية الكرمية التي تأتي ضمن اهتمامات 

القيادة الكرمية مبختلف القطاعات يف الدولة، والسعي إلجناح 
الفعاليات واملناسبات احمللية والدولية، من خالل الدعم املستمر 

 للبرامج والفعاليات والبطوالت الرياضية.
من جهته، أكد صاحب السمو األمير فهد بن جلوي بن عبد 
العزيز بن مساعد رئيس االحتاد السعودي للهجن نائب رئيس 

االحتاد الدولي للهجن رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان ولي العهد، 
يف تصريح صحفي، أن املهرجان يأتي يف نسخته الثانية بهدف 

تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها يف الثقافة السعودية 
والعربية واإلسالمية، إضافة يف أن يكون املهرجان داعمًا للحركة 

السياحية واالقتصادية باململكة مبا يعزز املشاركة املجتمعية، 
ل املوروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق احلضاري  ويؤِصّ

 للمملكة.
وأوضح سموه أنه مت الوقوف على جميع االستعدادات والبدء يف 

التجهيزات اخلاصة مبراحل السباقات مبا يواكب أهمية احلدث 
الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات مالك ومحبي رياضة 

 الهجن على مستوى العالم.
كما أعلن االحتاد السعودي للهجن عن انطالق مهرجان ولي 

العهد مبرحلة تنشيطية جلميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ 
عددها 218 شوطا، فيما ستكون أشواط املارثون واإلنتاج واحلراير 

واألشواط الدولية والسودانية 48 شوطا، واألشواط اخلتامية 
 للمهرجان 173 شوطا.

وأوضح االحتاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن تفاصيل 
الفعاليات املصاحبة للمهرجان وبرنامج األشواط بشكل كامل 

 خالل األسبوع القادم.
مما يذكر أن املهرجان كان قد حقق يف عامه األول حضورا الفتًا 

دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك يف 
املهرجان أكثر من 11 ألف مطية.

بمجموع جوائز بلغ 

52  مليون ريال

انطالق مهرجان ولي العهد 
للهجن في نسخته الثانية 

بالطائف 
 تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع - حفظه اهلل - أعلن االتحاد السعودي للهجن عن إطالق فعاليات مهرجان ولي 

العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ  الموافق 1 أغسطس 

2019 م وذلك في حديقة الملك فيصل بالطائف، فيما ستنطلق سباقات الهجن يوم الخميس 
14 ذي الحجة 1440 هـ الموافق 51 أغسطس 2019م حتى يوم الجمعة 15 محرم 

1441 هـ الموافق 41 سبتمبر 2019م، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن 
فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.

انطالق مهرجان ولي العهد 
للهجن في نسخته الثانية 

بالطائف 
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محمد الفهيد 

أختتمت الهيئة العامة للرياضة مشاركتها في موسم جدة بـ8 فعاليات، وذلك خالل الفترة من 15 يونيو إلى 

18 يوليو . الفعاليات هي: »بطولة ببجي«، وذلك من 15 إلى 21 يونيو في مدينة الملك عبداهلل الرياضية، 
و»ركوب األمواج« من 16 إلى 22 يونيو في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية، و»البطولة المفتوحة لكرة السلة« 

من 16 يونيو في أبحر، و»بطولة كرة الطائرة الشاطئية« من 18 يونيو إلى 18 يوليو في أبحر، و»البطولة 

الدولية للصيد« من 10 إلى 15 يوليو في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية، و»البطولة الدولية للغوص الحر« من 

11 إلى 13 يوليو في أبحر – منتج فال، و»البطولة السعودية الدولية للقفز المظلي« التي تجمع هواة اللعبة 
من جميع أنحاء العالم يومي 17 و 18 يوليو في أبحر.

 موسم جدة

فعاليات مميزة 
لهيئة الرياضة في
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ــم جدة إقباالً كبيراً من  ــهدت فعاليات الهيئة العامة للرياضة في موس ش
الزوار ومشاركة واسعة في الفعاليات املتنوعة التي انطلقت مع بدء موسم 
ــياً مع توجيهات صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن تركي  جدة، متاش

الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ــام في مدينة امللك عبد  ــة أي ــا نظمت الهيئة فعالية )ببجي( ملدة خمس كم
ــن محبي األلعاب اإللكترونية رافقها  ــة، وحظيت بإقبال كبير م اهلل الرياضي

عدد من الفعاليات املصاحبة لكل أفراد العائلة.
ــت بطولة )ركوب  ــد اهلل االقتصادية، اختتم ــة امللك عب ــاطئ مدين وعلى ش
ــورًا كبيرًا من  ــهدت البطولة حض ــاركة 70 محترًفا دولياً، وش ــواج( مبش األم

محبي هذه الرياضة وتفاعاًل مع املشاركني.
ــاطئية التي  وتتواصل في أرض الفعاليات في أبحر، فعالية كرة الطائرة الش
استمرت حتى 18 يوليو، وأيضاً في الواجهة البحرية هناك مشاركات يومية 
ــي  ــاركني بالكراس ــهدت حتدياً جمع املش ــلة 3×3 التي ش لفعالية كرة الس

املتحركة.
واستمرت بقية الفعاليات خالل شهر يوليو ضمن موسم جدة، حيث أقيمت 
ــة الدولية للصيد في 10 يوليو في مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية،  البطول
وشارك فيها 40 صياداً دولياً وصياداً محلياً، وكانت هذه البطولة على أفضل 
ــر العاملية تنظيمياً، ومت التعاون مع خيرة احلكام واملراقبني الدوليني في  املعايي
ــات، إضافة إلى بعض الفعاليات  ــم الصيد الرياضي، وكانت على عدة فئ عال

املصاحبة اخملصصة للعائالت واألطفال.
كما أقيمت بطولة القفز املظلي في 17 يوليو، في منطقة أبحر وهي بطولة 
ــني العامليني، وقدمت  ــر املظلي ــويق واحلماس، وجذبت أمه ــة مألها التش حي

جلمهور جدة في جو مليء باإلثارة والتحدي.
ــاركات في بطولة الغوص احلر في 17 يوليو في منطقة أبحر  واختتمت املش
ــج ومن مناطق  ــارك من اململكة واخللي ــارك فيها 100 مش ــع فال، وش مبنتج
الشرق األوسط، إضافة إلى 30 مشاركًا دوليًّا، حقق معظمهم أرقاًما عاملية.
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الرياضة للجميع نظم يوم 
النشاط العائلي بأبها

ــذي نظمه االحتاد  ــاط العائلي وال ــت فعالية يوم النش اختتم
ــهد مبحافظة  ــة للجميع في حديقة املش ــعودي للرياض الس
ــن االحتادات الرياضية من خالل إقامة  أبها بالتعاون مع عدد م
ــاركني كما جاءت  ــزة للمش ــية وجوائز ممي ــاركات تنافس مش
ــني ومقيمني من  ــراك اجلميع من مواطن ــد توجهات إش لتؤك

مختلف الشرائح في الفعاليات الرياضية اخملتلفة.
ــارك على مدى  4  ــر من 71 ألف مش ــور كثيف بلغ أكث بحض
ــاهموا من خالل حضورهم في إضفاء أجواء تنافسية  أيام س

ترفيهية ورياضية. 

حقق فريق السعودية للسباقات إنجازًا سعوديًا بعد فوزه في الجولتين 

 I-PACE الختاميتين التاسعة والعاشرة لبطولة جاكوار

eTROPHY للسيارات الكهربائية في موسمها األول  
2018 - 2019 والتي أقيمت على مضمار سباقات بروكلين 

بنيويورك األمريكية يومي 13 و 14 يوليو. من خالل المتسابقين  : بندر 

العيسائي لقب البطولة للفئة الفضية )برو- آم( في نسختها األولى بعد 

فوزه في الجولة التاسعة، وهو الفوز الخامس له في سلسلة البطولة من 

اصل 10جوالت، حيث انطلق في المقدمة من بداية السباق وحتى النهاية 

من دون منافسة ليوسع فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني متسابق 

الفريق الصيني في الترتيب العام إلى أكثر من 24 نقطة. و المتسابق أحمد 

بن خنين بالجولة العاشرة على نفس المضمار في آخر أيام البطولة ، بعد 

منافسة قوية من السائق الصيني ياكي زانج، ليضمن بن خنين بعدها المركز 

الثالث في الترتيب العام.

إنجاز سعودي  في 
I-PACE بطولة جاكوار

حقق العب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية 

الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم في البطولة 

اآلسيوية الـ 16 للكبار التي تقام في العاصمة األوزبكية طشقند.

وتوج حـامدي بالذهب بعد فوزه على بطل العالم في هذا الوزن 

 الياباني تقاوا بنتيجة 5مقابل 4 

فيما توج عبداهلل الحربي بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت 

55 كجم بعد تتويج العب منتخب كازخستان بالمركز األول، كما توج 
الالعب عبدالعزيز الحكمي بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت 

وزن 75 كجم بعد تتويج العب منتخب اليابان بالمركز األول.
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ــة بالقصيم   ــة الرياض ــب هيئ ــلم مدير مكت ــام، س ــي اخلت وف
ــراس  ــاد   و ف ــس إدارة االحت ــو مجل ــناني, وعض ــز الس عبدالعزي
الربيعي, الشهادات املعتمدة اخلاصة بها، ثم التقطت بعد ذلك 

الصور التذكارية. .
ــابقة في  ــاد قد أقام 9 برامج تدريبية في الفترة الس وكان االحت
كل من جدة واملنطقة الشرقية واملدينة املنورة ومنطقة عسير 
ــاري الصحافة واإلذاعة والتلفزيون قبل  والرياض وحائل في مس
ــف  أن تختتم في مدينة بريدة مبنطقة القصيم، على أن يكش
االحتاد خالل الفترة القادمة عن تفاصيل املرحلة الثانية من هذه 

البرامج.
ــاء 3 يوليو  ــالم الرياضي يوم األربع ــعودي لإلع أنهى االحتاد الس
ــي )الفنون الصحفية(  ــي مدينة حائل برنامجه التدريب 2019 ف
ــر اإلعالم الرياضي،  ــار الصحافة ضمن مبادرة تطوي والتابع ملس

والتي عقدت ملدة ثالثة أيام.
ــهد البرنامج الذي حضره أكثر من 40 متدرباً تفاعالً كبيراً  وش
ــرز املهارات  ــم وأب ــوا على أه ــاركني الذين تعرف ــل املش ــن قب م
ــة األخبار الصحفية  ــادة الصحفية ككتاب الالزمة لصناعة امل
ــكال الفنون الصحفية،  ــر والتحقيقات وغيرها من أش والتقاري
ــة على أرض الواقع  ــى العديد من التطبيقات العملي إضافة إل
ــاص بهذا البرنامج.  ــتفادة الكاملة من احملتوى اخل لضمان االس
ــد  ــلم مدير مكتب هيئة الرياضة بحائل عبدالرحمن الراش وس
ــاركني في هذا البرنامج الشهادات املعتمدة اخلاصة بها،  , املش

ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.
ــعودي لإلعالم الرياضي يوم األربعاء 26 يونيو  وختتم االحتاد الس
2019 في الرياض برامجه التدريبية ضمن مبادرة تطوير اإلعالم 
ــة والتلفزيون،  ــاري الصحافة، واإلذاع ــك في مس ــي، وذل الرياض

والتي عقدت ملدة ثالثة أيام.
ــة تفاعالً كبيراً،  ــر من 70 إعالمي وإعالمي ــا بحضور أكث و حظي
ــوان “الفنون  ــذي أقيم حتت عن ــج األول وال ــهد البرنام حيث ش
ــة” التعريف بأهم وأبرز املهارات الالزمة لصناعة املادة  الصحفي
ــة والتقارير والتحقيقات  ــة ككتابة األخبار الصحفي الصحفي
ــكال، كما تضمن البرنامج عدد من التطبيقات  وغيرها من أش
ــهد  ــتفادة الكاملة من احملتوى ، فيما ش العملية لضمان االس
ــل امليداني” إقامة دروس تطبيقية  البرنامج الثاني “أدوات املراس
ــي متكنه  ــل الصحفي الت ــارات للمراس ــم امله ــف بأه للتعري
ــرعة ومصداقية  ــي ونقله بكل س ــن تغطية احلدث الصحف م
ــل من أدوات  ــة، وما يحتاجه املراس ــائل اإلعالمية اخملتلف للوس

تتيح له التقاط املادة اخلبرية في امليدان.
ــلم الدكتور عبداهلل اجلحالن عضو مجلس إدارة  وفي اخلتام، س
ــهادات املعتمدة  ــي هذين البرنامجني الش ــاركني ف االحتاد  املش

اخلاصة بها، ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.
ــون الصحفية( في  ــج التدريبي )الفن ــاد البرنام ــا أقام االحت كم
حائل في الفترة من 1-3  يوليو املاضي ، ضمن خطة االحتاد التي 

تستهدف إقامة البرامج التدريبية في كل مناطق اململكة.
ــار إلى أن هذين البرنامجني يأتيان ضمن 10 برامج من أصل  يش
60 برنامجاً تدريبياً أعلنها االحتاد في وقت سابق، ومت تخصيصها 
لكافة اإلعالميني الرياضيني في جميع مناطق اململكة بالتعاون 
ــات اإلعالمية،  ــدد من اجلامعات احمللية والدولية واملؤسس مع ع
وتأتي ضمن خطة االحتاد ملواكبة النقلة النوعية التي تشهدها 

اململكة في القطاع الرياضي على كافة األصعدة.

الرياض : عبدالعزيز العسمي , محمد الدعجاني

  أقام االتحاد السعودي لإلعالم الرياضي 10 برامج تدريبية خالل الفترة الماضية في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وكانت مدينة بريدة آخر محطات المرحلة األولى بعد أن شهدت ختام البرنامج التدريبي )أدوات المراسل الميداني( والخاص 

بمسار اإلذاعة والتلفزيون والذي استمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد من أعضاء االتحاد واإلعالميين والطالب الموهوبين في 

مجال اإلعالم بمنطقة القصيم، حيث قدم المحاضر غازي العلي عدة جلسات تعريفية عن أهم وأبرز المهارات التي يحتاجها 

المراسل الصحفي، إضافة إلى عدد من الدروس التطبيقية.

 يواصل تقديم برامجه 
في مناطق المملكة 

اإلعالم الرياضي  

اتحاد اإلعالم الرياضي
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ينطلق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم  2019 – 2020    مع بزوغ شمس يوم   الخميس 

22  من شهر أغسطس الجاري بمشيئة اهلل تعالى ..
وتنشر “  الجيل “  هذا الملف الخاص بنسخة هذا العام , عن الفرق التي حازت شرف الوصول إلى هذا المستوى الفني 

العالي, اسهاما  منا للتعريف بهذه الفرق في جزئيات تفصيلية , و تناول المعلومات األساسية لكل منها . بهدف توثيق 
هذه االنطالقة التي نتعشم أن تسير على خطى الدوري االستثنائي “ دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الذي 

ارتقى بمستويات الفرق والعبيها وشحذ همم مدربيها و أجهزتها اإلدارية, في أقوى وأشرس نسخة في مسيرة الدوري 
السعودي الطويلة , فكان محط األنظار و مأل األسماع في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج .

إعداد : نواف اجلرجير 
 و فهد املقاطي 
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 70
 نقطة 

 69
 نقطة 

المدينة 

الرياض

المدينة 

الرياض

رئيس النادي 

  د. صفوان السويكت 

رئيس النادي 

فهد بن نافل

المدير اإلداري 
محسن الحارثي 

المدير اإلداري 
فهد المفرج

مدرب الفريق 

 روي فيتوريا 

 ) برتغالي (

مدرب الفريق 

رزفان لوسيسكو

 ) روماني (

التأسيس  

1955
التأسيس  

1957

 الالعبون غير المحليين  
مايكون بيريرا - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط - 
بيتروس مانيوس - عبدالرزاق حمداهلل - أحمد موسى 

- الحارس براد جونز .

 الالعبون غير المحليين  
البرتو بوتيا - جانغ هيون سوو - ميلوس ديجينيك 

- كارلوس إدواردو - بافيتيمبي جوميز - عمر خربين - 
سيباستيان جوفينكو

هداف الفريق 

عبدالرزاق حمداهلل

 34 هدفًا 

هداف الفريق 

بافيتيمبي جوميز

 21 هدفًا 

مركز الفريق الموسم المنصرممركز الفريق الموسم المنصرم

الثانياالول

الهاللالنصر
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 56
 نقطة 

 55
 نقطة 

المدينة 

بريدة

المدينة 

جدة

رئيس النادي 

محمد القاسم

رئيس النادي 

أحمد الصائغ

المدير اإلداري 

فهد البجادي

المدير اإلداري 
زكي الصالح

مدرب الفريق 

 باولو سيرجيو 

 ) برتغالي (

التأسيس  

1956
التأسيس  

1937

 الالعبون غير المحليين  
الحارس كاسيو انجوس - ريكاردو ماتشادو - سيدريك 

أميسي - جهاد الحسين - نيلدو بيترولينا - ساندرو 
 مانويل - هيلدون أوجوستو - ليندري تاوامبا . 

 الالعبون غير المحليين  
أديرالن ساتتوس - اليكسيس رواناو - باولو دياز - 

الفيس ساريتش - خوسيه خورادو - جوزيف دي سوزا 
 - دانييل اليكسيتش - دجانيني تافاريس 

هداف الفريق 

لياندري تاوامبا

 21 هدفًا 

هداف الفريق 

دجانيني تافاريس

 20 هدفًا 

مركز الفريق الموسم المنصرممركز الفريق الموسم المنصرم

الرابعالثالث

األهليالتعاون
مدرب الفريق 

برانكو إيوانكوفيتش

 ) كرواتي (
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 54
 نقطة 

 43
 نقطة 

المدينة 

الرياض

المدينة 

المجمعة

رئيس النادي 

خالد البلطان

رئيس النادي 

فهد المدلج

المدير اإلداري 

خالد المعجل 

المدير اإلداري 
محمد العليان

مدرب الفريق 

 خورخي الميرون 

 ) أرجنتيني (

التأسيس  

1947
التأسيس  

1954

 الالعبون غير المحليين  
الحارس فاروق بن مصطفى - عمران الياس - جمال الدين 
بن عمري - فاليريكا جامان - كريستيان جوانكا ويرغتون 

صوماليا - ابو بكر ستيف تراولي - بوديسكو - دانيلو اسبريليا 
 . 

 الالعبون غير المحليين  
 رفاييل - إيغور روسي - رافاييل سيلفا أرودا - لويس 

غوستافو -  رولي بونيفاسيا - ويليام ألفيس دي 
أوليفيرا

هداف الفريق 

قسطنطين بوديسكو

 7 أهداف 

هداف الفريق 

لويس غوستافو

 8 هدفًا 

مركز الفريق الموسم المنصرممركز الفريق الموسم المنصرم

السادسالخامس

الفيصليالشباب
مدرب الفريق 

     بريكليس شاموسكا

 ) برازيلي (
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 42
 نقطة 

 38
 نقطة 

المدينة 

مكة المكرمة
المدينة 

بريدة

رئيس النادي 

سلطان أزهر

رئيس النادي 

فهد المطوع

المدير اإلداري 

خالد الحازمي 

المدير اإلداري 

وليد الغنيم

مدرب الفريق 

 ماريو سفيتانوفيتش 

 ) كرواتي (

التأسيس  

1945
التأسيس  

1954

 الالعبون غير المحليين  
الحارس مصطفى زغبة - أنسيلمو مواريس - ريناتو 

جونيور - زيدان ميباراكو - إيمري كوالك - ريغس 
 سلمازو - رومولو أوتيرو - ماركوس غوليرمي .

 الالعبون غير المحليين  
عز الدين دوخة - أرناود دجوم - دانيل أمور - فرحان 
حاساني - محمد فوزير - كانو دوس - سانتوس - 

احمد حمودان

هداف الفريق 

ماركوس غوليرمي

 9 هدفًا 

هداف الفريق 

صالح الشهري

 16 هدفًا 

مركز الفريق الموسم المنصرممركز الفريق الموسم المنصرم

الثامنالسابع

الرائدالوحدة
مدرب الفريق 

بيسنيك هاسي

 ) بلجيكي (
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 35
 نقطة 

 34
 نقطة 

المدينة 

األحساء

المدينة 

جدة

رئيس النادي 

سعد العفالق

رئيس النادي 

أنمار الحائلي

المدير اإلداري 

أحمد المبارك 

المدير اإلداري 
أسامة المولد

مدرب الفريق 

 فتحي الجبال 

 ) تونسي (

التأسيس  

1958
التأسيس  

1927

 الالعبون غير المحليين  
ميتشل فيردي ,, عبدالقادر الوسالتي  ,, نيكيتا كورزان 

,, ساسا جوفانوفيتش

 الالعبون غير المحليين  
الحارس مارسيلو غروهي - مانويل دا كوستا - ماثيو جورمان 

- كارلوس فيالنويفا - جوناس دي سوزا - كريم األحمدي - 
لويس انطونيو - سيكو سانوجو - ايميليانو فيشيو -  

هداف الفريق 

عبدالقادر الوسالتي

 6 هدفًا 

هداف الفريق 

فهد المولد

 11 هدفًا 

مركز الفريق الموسم المنصرممركز الفريق الموسم المنصرم

العاشرالتاسع

االتحادالفتح
مدرب الفريق 

خوسيه سييرا

 ) تشيلي (
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 33
 نقطة 

32
 نقطة 

المدينة 

الدمام

المدينة 

المجمعة

رئيس النادي 

خالد الدبل

رئيس النادي 

عبداهلل أبانمي

المدير اإلداري 

فايز السبتي 

المدير اإلداري 
مساعد الثبيتي

مدرب الفريق 

 خالد العطوي 

 ) سعودي (

التأسيس  

1945
التأسيس  

1953

 الالعبون غير المحليين  
رايس مبولحي ,, فخر الدين بن يوسف - سيدريك 

يامبيري- أسامة الحدادي- رامون ارياس

 الالعبون غير المحليين  
 نيتو -  أدميلسون دياز باروس

عامر شفيع - الكساندروس تزيوليس 

هداف الفريق 

كريستيان جوانكا

 14 هدفًا 

هداف الفريق 

دانيلو اسبريا

 15 هدفًا 

مركز الفريق الموسم المنصرممركز الفريق الموسم المنصرم

الحادي 
عشر

الثاني 
عشر 

الفيحاءاالتفاق
مدرب الفريق 

خورخي سيماو

 ) برتغالي (
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 31
 نقطة 

 69
 نقطة 

المدينة 

الرس

المدينة 

ابها

رئيس النادي 

عبداهلل المقحم 

رئيس النادي 

احمد الحديثي

المدير اإلداري 

زهير الروضان 

المدير اإلداري

 د. محمد القرني

مدرب الفريق 

 دانيال أيسايال 

 ) روماني (

التأسيس  

1957
التأسيس  

1966

 الالعبون غير المحليين  
الحارس مليك عسله - يوسف محمد عنبر - ابراهيما 

تانديا - رودولفو الميدا - لويز مورالها - ادريس 
فتوحي - فاجنر آليماو - 

 الالعبون غير المحليين  
إبراهيما كمارا ,, جيل نجومو ,, عبد العالي المحمدي ,, سعد 

بقير  

هداف الفريق 

محمد الصيعري 

11 هدفًا 

هداف الفريق 

الحاج عثمان باري

 14 هدفًا 

  دوري الدرجة االولىمركز الفريق الموسم المنصرم

الثالث 
األولعشر

أبهاالحزم
مدرب الفريق 

عبدالرزاق الشابي

 ) تونسي  (
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 64
 نقطة 

 63
 نقطة 

المدينة 

خميس مشيط
المدينة 

األحساء

رئيس النادي 

صالح ابو نخاع 

رئيس النادي 

المهندس عبدالعزيز المضحي

المدير اإلداري 

محمد الراشد 

المدير اإلداري 
يسري الباشا

مدرب الفريق 

 محمد الكوكي 

 ) تونسي (

التأسيس  

1972
التأسيس  

1984

 الالعبون غير المحليين  
 محسن ياجور ,, رحماني شمس الدين- باباكار سار - 

زكرياء حدراف - أوبين كواكو - جورجي فيليبي

 الالعبون غير المحليين  
 أيمن المثلوثي

سليمان يامين نديكومانا ,, كاروليس اندريا ماستينور 

هداف الفريق 

حسان عقبي

 9 هدفًا 

هداف الفريق 

كاروليس اندريا ماستينور

 21 هدفًا 

  دوري الدرجة االولى  دوري الدرجة االولى

الثالثالثاني

العدالةضمك
مدرب الفريق 

 اسكندر القصري

 ) تونسي (

  سيتم انتخاب مجلس ادارة 
جديد خالل االيام القادمة 
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الجزائر بطل 
إفريقيا 

للمرة الثانية 
على حساب 

السنغال

فازت الجزائر بكأس األمم األفريقية 
لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها 
بعد 0991 إثر تغلبها على السنغال في 
ملعب القاهرة الدولي بنتيجة هدف 

دون رد، من تسجيل بغداد بونجاح 
في الدقيقة الثانية، ليسطع نجمها 

مجددا في سماء القارة السمراء. وبات 
جمال بلماضي المدرب المحلي الحادي 

عشر الذي يحرز اللقب القاري لينضم 
إلى قائمة فيها مواطنه عبد الحميد 

كرمالي )1990 ( والمصريان 

محمود الجوهري )1998( 

وحسن شحاتة )2006 ، 

. )2010 ، 2008

وكررت اجلزائر، الفائزة باللقب ، انتصارها 
على السنغال بعدما تغلبت عليها بالنتيجة 
ذاتها يف دور املجموعات خالل البطولة ..

بينما فشل املنتخب السنغالي يف التتويج 
بأول لقب، علًما بأنه وصل للنهائي أيضا عام 
2002، عندما خسر بركالت الترجيح أمام 

الكاميرون.
وحصل منتخب اجلزائر بطل كأس أمم إفريقيا 

2019 على مكافأة مالية بقيمة 4 ماليني 

و 500 ألف دوالر، فيما حصل منتخب 
السنغال الوصيف على 2 و 500  ألف دوالر.
كما حقق منتخب نيجيريا  املركز الثالث, يف 

حني حاز منتخب تونس املركز الرابع.
أما جائزة هداف البطولة فقد توج بها الالعب 
إيغالو قائد هجوم نيجيريا، وهذا بعد تسجيله 

5 أهداف .
وقد هنأ خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبد العزيز ، يف اتصال هاتفي ، رئيس 

الدولة عبد القادر بن صالح، ومن خالله 
الشعب اجلزائري بفوز منتخبهم الوطني 

بكأس أمم إفريقيا ، كما أكد خادم احلرمني 
الشريفني خالل اتصاله أن ما حققه املنتخب 

اجلزائري يعد اجنازا عظيما أسعد العرب 
 جميعا وشرفهم.

كما  بعث ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
، برقية تهنئة لرئيس الدولة مبناسبة  هذا 

الفوز القاري الكبير .
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الرياضة في إنجلترا,  تلعب الرياضة دورًا بارزًا 

في الحياة اإلنجليزية. وتمارس في إنجلترا 

رياضات شعبية مثل:  كرة القدم، والكريكت، و

الرجبي , والتنس وتنس الريشة واالسكواش، 

البيسبول، الهوكي والمالكمة، والسنوكر وال

بلياردو، وهوكي الجليد،تنس الطاولة ، كرة 

الشبكة، وسباق الخيل األصيلة . وقد ساعدت 

في تطوير المراكب الشراعية وفورموال 1 

وتعتبر كرة القدم الرياضة األكثر شعبية في 

إنجلترا.

عدد السكان

 56
مليون  نسمة  

عدد معلمي الرياضة

70.000  معلم
عدد األندية

151.000  ناد

عدد المحاضرين

 40.000 محاضر
عدد المالعب الكبرى

51
ملعبا

عدد مالعب الغولف

  108   ملعبًا 

أقدم ملعب تنس

 أنشئ  عام 1534 

عدد الالعبين األجانب :  

 196  العبا  من   66 دولة

عدد جماهير مباريات الدوري

13    مليون متفرج

عدد مشاهدي الدوري عالميا

3.13 مليار مشاهد

38 مليار  يورو حجم 
االنفاق الرياضي  

صناعة الرياضة ..  في 
المملكة المتحدة 

المساحة :   130.395     
كم مربع

تأسيس الرابطة األولمبية 

الوطنية :    1865  

تأسيس اتحاد الكرة :   

    1863
أقدم ناد  رياضي :   شيفيلد  

  1857
عائدات المراهنات :    12  

مليار  يورو

عدد المعاقين  :    9.1   
مليون معاق

الممارسين من المعاقين :    

1.58  مليون  معاق
أقدم متجر للدراجات :   أنشئ 

عام 1960  م 

 :   أنشئ  عام  1534 م

أول حدث رياضي مضاء بالعالم 

:  مباراة بولو عام  1878 
بانجلترا

أول منع للنساء بمزاولة الرياضة 

:  صدر  عام 1906 م 

حظر ممارسة كرة القدم  :   

1835 م 
أشهر األندية  :  ليفربول , مان 
يونايتد , مان سيتي , آرسنال , 

تشلسي .
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   NEOM  نيوم
عالم آخر   !

مدينة حالمة  
تجتذب األنظار  

بأحداث وفعاليات 
رياضية عالمية 

متابعة :   نواف اجلرجير

أعلن ولي العهد األمير محمد بن سلمان عن مشروع 
إلنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية على الساحل 

الشمالي الغربي من البحر األحمر يحمل اسم »نيوم«، 
وتولى األلماني كالوس كالينفيلد رئاسته في البداية 

وتم تعيينه مؤخرا في منصب مستشار ولي العهد. و 
سيحتفظ بعضوية المجلس التأسيسي لـ«نيوم«.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية طموحة يسير عليها 
ولي العهد بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من 

االعتماد على عوائد النفط.

وقد جاء الكشف عن الخطة إلنشاء منطقة االستثمار 
الضخمة تلك في مؤتمر االستثمار الذي استضافته 

الرياض ، بعنوان “مبادرة مستقبل االستثمار “  وضم نحو 

3000 من كبار المستثمرين والسياسيين.

وقدم الرئيس التنفيذي املهندس نظمي النصر شكره وتقديره 
للحضور اإلعالمي السعودي واخلليجي لتغطية أحداث 

البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، املقامة للمرة األولى 
على ساحل نيوم الذي متتد مساحته 450  كيلومترًا، مبشاركة 

6 منتخبات، هي: السعودية )املستضيف( وإجنلترا والصني 
واإلمارات وعمان ومصر. وقال املهندس نظمي: »لدينا يف نيوم 
برامج لألحداث الرياضية العاملية على مدى الـ9 أشهر املقبلة، 
مع التزامنا مبشاركة الفرق السعودية«، مؤكدًا أن قطاع الرياضة 

يعد أحد القطاعات األساسية يف مشروع نيوم.
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منتخب عمان .. بطل أول بطولة شـــــاطئية 

استعرضت مدينة املستقبل »نيوم« شواطئها املذهلة، 
وذلك خالل استضافتها أول فعاليات دولية لرياضات 
متعددة، من بينها البطولة الدولية الشاطئية على 
كأس نيوم لكرة القدم، التي مت اعتمادها من 
قبل الفيفا، وذلك خالل منافسات مثيرة 

متت ، وتوج املهندس نظمي النصر 
رئيس شركة نيوم املنتخب العماني 
باللقب، إثر فوزه على نظيره املصري 

بنتيجة 5 أهداف مقابل  4. 
وحقق املنتخب االماراتي املركز الثالث بعد فوزه 

بركالت الترجيح على املنتخب السعودي احلاصل 
املركز الرابع ، فيما حل املنتخب اإلجنليزي يف املركز على 

اخلامس، واملنتخب الصيني يف املرتبة األخيرة.
و أقيمت  البطولة الشاطئية الدولية األولى لكرة القدم مبشاركة 6  

منتخبات 
دولية 

ُوزِّعت على 
مجموعتني، حيث 

ضمت األولى منتخبات : 
السعودية والصني ومصر، فيما 

ضمت الثانية منتخبات : عمان 
وإجنلترا واإلمارات العربية املتحدة.

وواكبت هذه البطولة ثالث فعاليات شاطئية 
أخرى خالل نفس الفترة عقدت كلها يف قيال، 

وهي: كأس العالم اخلمسني للتزلج املائي، 
 وفعالية لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس.

وهذه هي املرة الثانية التي حتتضن فيها نيوم 
أنشطة وفعاليات رياضية بعد فعاليات الرياضات 
اجلريئة يف أواخر أبريل املاضي، والتي شهدت 

القفز بالسترات املجنحة وتسلق اجلبال.
وتسعى نيوم لتكون مركزًا عامليًا للرياضة، توحد 

فيه مجتمعاتها، وترسم فيه أسلوب حياة صحيًا، 
وتسهم يف اقتصاده املبتكر. فهناك 4 طموحات 
وأهداف تنبثق من رؤية قطاع مستقبل الرياضة 

يف نيوم؛ هي أن تكون الرياضة نقطة انطالق 
ألسلوب حياة صحي، وأن تكون منصة انطالق 
ألحدث الرياضات اجلريئة، وأن تكون عاصمة 

العالم يف الرياضات اإللكترونية، وأن توفر 
أحدث املرافق وأكثرها تطورًا الستضافة أهم 

الرياضيني حول العالم وإقامة أكبر الفعاليات 
الرياضية عامليًا.

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الستة 
عشر التي ستشكل احلياة االقتصادية يف 

نيوم، حيث يسعى القطاع جلذب استثمارات 
يف مجاالت رياضية كثيرة وغير مسبوقة على 

مستوى املنطقة. وتسعى نيوم من خالل قطاع 
الرياضة، وقطاع الصحة كذلك، إلى جعلها 

يف مقدمة املناطق الصحية املالئمة للعيش 
على مستوى العالم.

و أوضح النصر أن مشروع نيوم متعاون 
مع االحتادات الرياضية يف اململكة كافة، 

لالستفادة من أصحاب االختصاص بالتعاون 
والشراكة معهم، مؤكدًا أن »نيوم ستكون 
واجهة للمملكة والعالم. ونتطلع أن تكون 
النافذة التي تتعاون من خاللها االحتادات 
الرياضية معًا«، مشيرًا إلى أن مشروع نيوم 

سيحتوي على منشآت رياضية عاملية »سيتم - 
بإذن اهلل - اإلعالن عنها الحقًا«. 

وقال رئيس قطاع الرياضة يف نيوم، جيسون 
هوربورو: »إنها شهادة عظيمة لروح نيوم أننا 
نستضيف كأس عالم لرياضة مائية، وبطولة 

شاطئية دولية لكرة القدم، خالل هذه 
املرحلة األولية من عمر املشروع«.

أحداث رياضية كبرى
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سيباستيان  ينصح شقيقه 
بـ مرسيدس

يواصل فابيان فيتيل، شقيق سيباستيان، نجم 

الفورموال 1، مسيرته في رياضة السيارات، ومن 

المنتظر أن تقود هذه النصائح فابيان لقيادة 

سيارة مرسيدس حسب نصيحة الشقيق 

األكبر. وذكرت صحيفة “بيلد” و “أوتو بيلد 

موتورسبورت” أن السائق الشاب سيذهب في 

الموسم القادم من سلسلة السيارات الرياضية 

ADAC GT Masters لصالح شركة صناعة 

السيارات Swabian في البداية قبل تحقيق 

حلم شقيقه.

السائق فابيان فيتيل

شهد سباق ملبورن فورموال
تطبيق الئحة جديدة حيز التنفيذ.

هذه الصيغة تقول إنه ينبغي أن يكافأ صاحب أسرع لفة 

الموافقة  وتمت  إضافية.  نقطة  بمنحه  السباقات  في 

السيارات.ومع  لرياضة  العالمي  المجلس  قبل  من  عليه 

ارتفاع 
معدالت 

المشاهدة 
لطواف فرنسا

التغييرات المتوقعة للفورموال 1 

عام 2021  تنشيط للرياضة !
 ، المقبلة  السنوات  : 1 في  الفورموال  في  الرياضي  المدير   ، براون  روس  أوضح 

 ، الجيد  الفريق  بإمكان  سيكون  حيث   ... بكثير  أفضل  طريًقا   F1 تتخذ  سوف 

أن  يجب  السيارات  فإن   ، منها ». ولهذا  أكبر  نتاج  يطرح  أن   ، متوسطة  بميزانية 

امتياز  االعتبار  األخذ في  الضروري  ، سيكون من  الهوائية  للديناميكا  تتغير! بالنسبة 

“التأثير األرضي” بدلًا من الزعانف األمامية والخلفية ، بحيث يمكن متابعة الفورموال 

1 دون أن تشعر باالنزعاج بسبب االضطرابات التي تنتجها . وستخضع اإلطارات 
ناحية  “أكثر صرامة«. من  ، وستكون  18 بوصة  إلى   13 ، من  أيًضا  للتغييرات 

إعطاء  في  يفكران   Formula One و   FIA فإن   ، أخرى 

المساعدات  بعض  قمع  طريق  عن  سيما  وال   ، للسائقين  المسؤوليات  من  المزيد 

 : فورموال  »يقول  إلخ.   ، المعايرة  مكافحة  أو   ، المساعد  التوجيه  )أنه  للتجريب 

1 لقد اقترح أن يلعب السائق دوًرا أكبر في إدارة المشكالت التي تحدث للسيارة 
السباق  ، بدلًا من توجيه مهندسي  الحرارة وتدهور اإلطارات  ارتفاع درجة  ، مثل 

لديهم«.

يتعين  ف 
فسو  ،  2021 لعام  ملموسة  تبدو  ط 

الخط ت 
كان إذا 

ط ، ستختبر 
ن النقا

ة. بالنسبة للعديد م
ظار حتى تصبح رسمي

لينا االنت
ع

ًضا تحليل 
م أي

 النتائج. » سيت
الفرق حتى 15 سبتمبر ، ثم تكشف عن

”. F1 نوع الدوائر التي يعمل عليها

ويضيف براون : بوضوح ، يجب أن نعطي 

الفرص لجميع المشاركين ، وأن يكون لدينا 

المزيد من التشويق ، وأن األقل ثراًء هم 

أيًضا منافسون. لهذا السبب تفكر اإلدارة 

في مقترحات عملية«.

قالت خدمة الجمهور في بيان ، بناًء على أرقام Médiamétrie ، »حققت 

كل من France 2 و France 3 ، ناقلتي الحدث »   أن هناك  

بنسبة  الجمهور  مشاركة  في   2017 عام  منذ  يحدث  لم  قياسي  معدل 

إلى   وصلت  حيث   ، المشاهدين  عدد  في  أيضا  واضحة  %“. زيادة   27.8
2.6 مليون مشاهد في المتوسط   كل يوم منذ بداية الجولة.   مع ذروة خالل فوز 

الدراج الفرنسي Thibault Pinot وصلت لـ  7 ماليين مشاهد!

رقم قياسي 
للدراج الكتالوني 

حقق الدراج الكاتالوني  » توني  بو  »  32 سنة, 

لقب بطولة العالم للدراجات في الهواء الطلق للمرة 

الذي   , المهنية  مسيرته  في  والعشرين  السادسة 

بدأت مسيرته في هذه الرياضة بسن ألـ 7 , وحقق 

بطولة أوروبا والعالم عام 2002  ألول مرة .
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متابعة :  نواف الجرجيررياضات السرعة    



االتحاد 
والشباب

 يمثالن الكرة 
السعودية 

متابعة :   فهد المقاطي 

جرت مراسم قرعة التصفيات األولية المؤهلة 

لبطولة كأس محمد السادس لألندية األبطال 

“البطولة العربية” بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك 

قبل إجراء القرعة الختامية للمنافسات الكبرى 

وتوزيع الفرق على مجموعات من أجل التنافس 

على كأس البطولة.

   Bو A وتم تقسيم 8  فرق إلى مجموعتين

وبعد التنافس يصعد أول كل مجموعة مباشرًة 

إلى المكانين المتبقيين في المنافسات الكبرى 

بالبطولة العربية.

واشترك من المملكة في النسخة الجديدة ناديا 

االتحاد والشباب، إذ شارك العميد في النسخة 

الماضية إال أنه ودع البطولة من دور الـ32  حين 

خرج على يد نادي الوصل اإلماراتي بعد التعادل 

في جدة بنتيجة 1 - 1 ثم التعادل مرة أخرى 

ولكن هذه المرة سلبيًا ليتأهل الفريق اإلماراتي 

بعد االستفادة من قاعدة الهدف بهدفين خارج 

األرض في حالة التعادل.

ويشارك في بطولة كأس محمد السادس 

لألندية األبطال أندية: 

النجم الساحلي والترجي )تونس(، والشباب 

واالتحاد )السعودية(، وشباب األردن )األردن(، 

وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر )الجزائر(، 

واالتحاد السكندري واإلسماعيلي )مصر(، 

والوصل والجزيرة )اإلمارات(، والهالل والمريخ 

)السودان(، والجيش )سوريا(، والمحرق )البحرين(، 

والشرطة والقوة الجوية )العراق(، وهالل القدس 

)فلسطين(، وظفار والنصر )عمان(، والعربي 

والسالمية والكويت )الكويت(، والنجمة والعهد 

)لبنان(، وأهلي بن غازي )ليبيا(، ونواذيبو )موريتانيا(، 

والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء )المغرب ( .

المريخ السوداني VS الوداد البيضاوي
الرجاء البيضاوي VS هالل القدس الفلسطيني

أولمبيك أسفي VS المتأهل من المجموعة األولى
القوة الجوية العراقي VS السالمية الكويتي
شباب األردن VS النجم الساحلي التونسي

الجيش السوريVS نواذيبو الموريتاني
اإلسماعيلي المصري VS أهلي بنغازي الليبي

النصر العماني VS الجزيرة اإلماراتي
الوصل اإلماراتي VS الهالل السوداني

العربي الكويتي VS االتحاد السكندري المصري
النجمة اللبناني VS الترجي التونسي

مولودية الجزائر VS ظفار العماني
الكويت الكويتيVS الشرطة العراقي

المتأهل من المجموعة الثانية VS الشباب السعودي
شباب قسطنينة الجزائري VS المحرق البحريني

العهد اللبناني VS اتحاد جدة
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نقال عن مجلة »جاما« الطببة، 
أن االعتماد على نظام غذائي 
يتركز على األطعمة الصحية 
النباتية مثل الفواكه والخضار 
والحبوب الكاملة والبقوليات 

والمكسرات، بدال من النشويات 
والسكريات يقلل من خطر 

اإلصابة بالنوع الثاني من مرض 
السكري.  

تفادي مرض 
السكري .. 

بات ممكنا  ؟

تفادي مرض 
السكري .. 

بات ممكنا  ؟
ــارك  ــتاذ مش ــن، أس ــي ص ــور ك وقال الدكت
ــارد تي.  ــة بجامعة هارف ــم التغذي ــي قس ف
ــة  ــات الغذائي ــاول الوجب ــا أن تن إتش«وجدن
النباتية يرتبط ، في املتوسط ، بنسبة 23 ٪ 

في خطر اإلصابة مبرض السكري”.
ــا أن األفراد الذين  ــد أظهرنا أيض وأضاف »لق
ــخة صحية من النظام الغذائي  تناولوا نس
ــاول  ــى تن ــد عل ــالل التأكي ــن خ ــي م النبات
ــوب  واحلب ــروات  واخلض ــة  الطازج ــه  الفواك
الكاملة واملكسرات والبقول ، وتقليل تناول 
والكربوهيدرات  ــكر  بالس احملالة  ــروبات  املش
املكررة تخفض خطر اإلصابة مبرض السكري 

من النوع 2  إلى 30 ٪ “.
ــرة طويلة أن اتباع  لقد عرف األطباء منذ فت
ــة  ــى جانب ممارس ــي، إل ــي صح ــام غذائ نظ
ــام، واحلفاظ على  ــن الرياضية بانتظ التماري
وزن صحي وعدم التدخني تعد من بني وسائل 
منع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع 

الثاني.
ــي الواليات  ــخص ف ــن 30 مليون ش ــر م أكث
ــدة ، أو حوالي 1 من كل 10 ، يعانون من  املتح
ــى 95 ٪ منهم  ــكري وما يصل إل مرض الس
ــوع 2 ،  ــكري من الن ــن مرض الس ــون م يعان
ــة ملكافحة األمراض  وفقا للمراكز األمريكي

والوقاية منها.
على مستوى العالم ، يتزايد مرض السكري 
ــخاص املصابني مبرض  - فقد ارتفع عدد األش
ــكري من 108 ماليني في عام 1980 إلى  الس
ــا ملنظمة  ــام 2014 ، وفًق ــون في ع 422 ملي

الصحة العاملية.
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االكتفاء الذاتي 

يسعد كل المنتمين لقطاعي الشباب 
والرياضة في المملكة العربية 

السعودية , هو االهتمام الخاص لسمو 
ولي العهد -حفظه اهلل- ورؤيته في 

دعم الرياضة بشكل عام واألندية 
بشكل خاص، وهذا الدعم سيحقق 

بإذن اهلل تعالى االكتفاء الذاتي لألندية 
الرياضية ، وسيسهم في نشر األلعاب 

المختلفة، إضافة إلى تأصيل نظام 
حوكمة مالية وإدارية لتكون األندية 

قادرة على جذب االستثمار بشكل فّعال 
بهدف زيادة مداخيلها . كما ذكر رئيس 
الهيئة العامة للرياضة األمير عبدالعزيز 

بن تركي الذي أكد أن هذه االستراتيجية 
ستعمل على تعزيز القطاع الرياضّي 

بشكل عام، واالستثمار فيه على وجه 
الخصوص، إذ ستقوم الهيئة العامة 

للرياضة من خاللها بتوزيع مبلغ )5.2  
مليار ريال( لألندية وفق خّطة متكاملة 
تشّجعها على العمل وفق إطار دقيق 

لنظام حوكمة فّعال يساهم في 
تطورها على الصعيدين الرياضي 

واإلداري، وشمولية هذا الدعم لـ 071 ناديًا 
وفق آلية محددة، كما ستساهم هذه 
االستراتيجّية في رفع مستوى الرياضة 

السعودية ، لتحقق أعلى المستويات 
العالمّية من خالل تنّوع وانتشار األلعاب 

المختلفة

وكيل الهيئة لإلعالم 
والعالقات 

د. رجاء اهلل السلمي *
أجندة  أغسطس   2019 

31 يوليو – 3 أغسطس :  
فعاليات سباق رالي عسير  2019م .

7 أغسطس : مؤتمر تعريفي بسباق الخيل العالمي بالسعودية , نيويورك.
8 أغسطس  :  إغالق سوق االنتقاالت في الدوري االنجليزي الممتاز .

8 – 18 أغسطس : 
 بطولة الشرطة العالمية للرياضات واأللعاب النارية , الصين.

9 – 11 أغسطس  :  انطالق الدوري االنجليزي الممتاز .

14 أغسطس  :  السوبر األوروبي بين ليفربول وتشلسي .
22 أغسطس :  انطالق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

23 أغسطس – 3  سبتمبر : 
دورة األلعاب األفريقية متعددة األلعاب, الرباط, المغرب.

25 أغسطس -  1 سبتمبر : بطولة العالم للتجديف, لنز أوتنشايم , النمسا .
26 أغسطس -  9 سبتمبر :  

بطولة الواليات المتحدة المفتوحة للتنس, نيويورك .

31 أغسطس : إغالق سوق االنتقاالت في الدوري السعودي .
31 أغسطس : إغالق سوق االنتقاالت في الدوري الفرنسي .

31 أغسطس :  إغالق سوق االنتقاالت في الدوري الهولندي .
31 أغسطس :  إغالق سوق االنتقاالت في الدوري االيطالي .
31 أغسطس :  إغالق سوق االنتقاالت في الدوري األلماني .
31 أغسطس :  إغالق سوق االنتقاالت في الدوري الروسي .
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نافذة إخبارية

اعتذر الدولي اجلزائري رياض محرز للشعب املصري لفهم األمر 
بشكل خاطئ بعدم مصافحة رئيس الوزراء املصري عند استالم 

كأس األمم األفريقية بالقاهرة.

تعاقد االحتاد السعودي لكرة القدم مع املدرب الفرنسي هيريف 
رينار لتولي املهمة الفنية للمنتخب السعودي األول، خلفًا 

للمدرب األرجنتيني بيتزي

اختير األملاني البارع كيفن كوك , سيدا لكرة القدم احلرة , 
حيث أبهر املتابعني مبهاراته املثيرة.

حافظ منتخب تونس لكرة الطائرة على لقبه األفريقي بفوزه 
على منتخب نيجيريا, ليحقق التاج القاري العاشر .

فازت السباحة املصرية فريدة عثمان بامليدالية البرونزية يف بطولة 
العالم يف كوريا اجلنوبية بسباق 50 مترا فراشة 

حصد منتخب مصر لكرة اليد امليدالية البرونزية يف كأس العالم 
للشباب, بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27

بكى عالم املالكمة 
املوت الثاني 

خالل أسبوع , 
عندما تويف املالكم 

هوغو سانتيالن 
, بعد املالكم 

الروسي ماكسيم 
داداشيف .
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فخر العرب  
 Enable

اإلنجاز : الفوز بسباق كأس الملك جورج 
السادس والملكة إليزابيث ستيكس .. 

 أقوى سباق في بريطانيا .

الميالد : 12 فبراير 2014

المالك : األمير خالد بن عبداهلل 

النوع :  ُمهرة

المدرب : جون غوسدن

الفارس : فرانكي ديتوري




