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إنتصار سعودي



و  المتوارثة،  وقيمها  وقيمتها  الدول  معادن  تظهر  والمحن  الشدائد  عند 
جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله دون إستثناء كانت بمثابة إالختبار 
الحقيقي لقدرات الشعوب ووعيها، وفاعليتها في التعامل مع المستجدات 
لطريقة  المتابع  التعبير.،ولعل  صح  اذا  الكوارثية  او  منها  المأساوية  خاصة 
الذي  المسؤولية  حجم  يدرك  وتداعياتها  للجائحة  السعودية  المعالجة 
الرسمية الحتواء كل  التحركات  الذي الزم  الوعي  بالدنا، وقيمة  به  تعاملت 
التداعيات المحتملة، حيث اخدت في اإلعتبار كل الموجودين على أراضيها 
منطلق  من  تمييز  او  تفرقة  دون  ومعتمرين  وزائرين  ومقيمين  مواطنين 

إنساني، ومن واقع اإلحساس بالمسؤولية التاريخية عن كل من يطأ أرض 
المملكة، ولم يكن غريبا ان تثمر الخطوات التي اتبعتها وفرضتها الدولة 

عبر جيشها األبيض وقواتها األمنية في كافة قطاعاتها وبحزم شديد، 
ودون تهاون او تمييز ألي كان في محاصرة الجائحة الخطيرة، وتقليل 

مع  الدنيا  بالد  كل  من  بالوافدين  تعج  استثنائية  دولة  في  المخاطر 
اختالف ثقافاتهم ودياناتهم وظروفهم اإلجتماعية واالقتصادية 

ولكن  العالم.  كل  في  شبيه  له  اليوجد  وضع  وهو  واإلجتماعية. 
الذي  التاريخي  إالرث  مع  وتماهيا  وتماشيا  السعودية  القيادة 

توارثته من عهد  المؤسس الملك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه ظلت 
وفية لرسالتها اإلنسانية ولموقعها الديني كقبلة للمسلمين 

من  واحدا  كان  الرياضي  النشاط  ولعل  للزائرين.  ومقصد 
الحجر  استهدفها  التي  والحساسة  الهامة  المناشط 

خطوة  وهي  معا،  والجماهير  الالعبين  حياة  على  حفاظا 
المتدرج  المنع  من  وتدرجها  توقيتها  في  التقدير  القت 

اي  رياضتنا  تجنب  التي  باإلحترازات  المرتبط  السماح  إلى 
مخاطر محتملة.
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الفيصل لموقع إعداد القادة: 

ملتزمون بعقودنا وبتحقيق 
اهدافنا المستقبلية 

الجيل _ الرياض 

قال وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في لقاء موسع بموقع معهد إعداد القادة 
أن الوضع الحالي استثنائي بسبب جائحة كورونا، وتوقع بأن يكون له تأثيرا كبيرا على الخطط 

المستقبلية للرياضة السعودية، وراهن سموه ، على التأهل ألولمبياد طوكيو في عدد من األلعاب 
في المستقبل، مؤكدا أن التأثير على جميع الدول وجميع القطاعات وليس على السعودية فقط، 

وأوضح بأن  الصورة غير واضحة اآلن ، حيث يتم مراجعة وتقييم الوضع بشكل يومي لجميع 
الفعاليات، لكي ال تتأثر األهداف المستقبلية للوزارة .
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وقال األميــر عبدالعزيز  أن هنــاك فعاليات يف 
2021، مثل الســوبر اإلسباني وغيرها، وأنهم 
ملتزمــون بعقود رغم أن الصــورة غير واضحة، 
مبينــا أن إدارة الفعاليــات يف اتصــال دائم مع 
االحتــادات املعنية، ويجــري العمل مع االحتاد 
السعودي لكرة القدم واالحتاد اآلسيوي بشكل 
مستمر بشأن ملف اســتضافة السعودية لكأس 

آسيا 2027..

تعديل كراسة الشروط
قال وزيــر الرياضــة »هناك مشــاريع مت طرحها 
منها مستشــفى الطب الرياضــي وهو من أهم 
املشــاريع، ومت طرح كراستني للشركات بطلب 
التشــغيل ولم يتقــدم أحد، واتضــح أن هناك 
خلل يف كراســة الشروط ومت تعديلها وستطرح 
قريبا. كما أن هناك معهد باألكادميية السعودية 
للطــب الرياضي من أجل تأهيــل الكفاءات، 
ومــن املمكــن أن نــرى تخصــص جامعي يف 
اإلدارة الرياضيــة. وهناك كليــات رياضية يف 

عدد من اجلامعات.

استراتيجية لدعم األندية
أشار األمير عبدالعزيز بن تركي، إلى أن هناك 
اســتراتيجية لدعم األنديــة، لتحقيق الكفاءة 
املالية يف املســتقبل وليس مخصصــا للرواتب 
فقط، وأوضح أنه مت هذا املوسم حل 53 قضية 
لـ27 ناديــا منها 4 قضايا تخص نادي االحتاد. 
وتابــع أن وزارة الرياضة لن تنافس األندية على 
املالعب ألنها موجودة خلدمتها، وقال« نسعى 
إلــى جتهيز بعــض مالعب اجلهــات األخرى 
لتوســيع الفرص لألندية ولدينــا برنامج كبير 
لتطويــر مالعب األندية احلاليــة لتكون مبعايير 

عالية«.

االتحادات معنية بالتوثيق 
فيمــا يخص توثيق البطــوالت، أكد أنه ليس 
مــن شــأن وزارة الرياضــة، وأن االحتادات هي 

اجلهة املعنية لتوثيق البطوالت التابعة لهم.

نقلة نوعية بمعهد القادة
قدم وزيــر الرياضة الشــكر جلميــع العاملني 
يف معهد إعداد القادة علــى النقلة النوعية، 
حيث قام املعهد باستضافة بطوالت الناشئني 
والتعليــم عــن بعد، وإعــداد جائــزة األمير 
فيصــل للبحــث العلمــي باإلضافة ملشــروع 

األكادمييات.

شروط النقل 
أكــد األميــر عبدالعزيز بــن تركــي أن وكالة 
للنقــل  شــروطا  أعــدت  بالــوزارة  اإلعــالم 
التلفزيونــي وســتطرح للمنافســة، أمــا يف ما 
يخــص التشــفير فاملوضوع شــائك ولم يؤخذ 

بعني االعتبار ملنافسات املوسم املقبل.

 القانون اليسمح 
وعن الالعبني األجانب أوضــح وزير الرياضة أنه 
ال جدوى من تقليص عدد الالعبني األجانب ألن 
أغلب العقود متتد من سنتني إلى 3 سنوات،  وعن 
ابتعاث الالعبني أشار إلى أن القانون ال يسمح مبن 
تقــل أعمارهم عن 18 عاما، لذلــك مت التركيز يف 

البرنامج على األعمار من 18 إلى 20 عاما.

مقترحات جديدة للخصخصة
وكشــف األميــر عبدالعزيــز بــن تركــي أن 
استراتيجية تخصيص القطاع الرياضي لها جلنة 
مخصصــة، ومت رفع محضــر جلميع املقترحات 
لتخصيص القطاع الرياضي وســيكون بطريقة 

مختلفة عن الطرق السابقة.
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مهمة جــدًا وكبيــرة بعــد انتخابهــا لعضوية 
األوملبية الدولية التي ســتتيح لهــا التصويت 
على ملفات استضافة أي أوملبياد يف أي مدينة 
كمــا كان يفعل األمير نــواف بن فيصل، علمًا 
بــأن األمير نــواف حل مــكان والــده الراحل 
األميــر فيصل بن فهد بن عبــد العزيز، الذي 
أصبح عضوًا يف اللجنــة األوملبية الدولية منذ 
عــام 1984 حتى وفاته عــام 1999 قبل أن يتم 
انتخــاب األميــر نواف بــن فيصل يف الســنة 

التالية ليستمر يف منصبه حتى عام 2014.

وســتكون األميــرة رميا بنت بنــدر حاضرة إلى 
جانــب زعماء ورؤســاء دول وأمــراء كبار مثل 
أمير موناكو ورؤســاء جلان وطنية على مستوى 

العالم.

وتضم اللجنة األوملبيــة الدولية أكثر من 100 
عضــو أوملبي دولي نافــذ، أبرزهم أمير موناكو 
البيــرت، واملغربية نوال املتــوكل، والكويتي 
الشــيخ أحمد الفهــد، والسويســري جياني 
انفانتينــو، واألملاني توماس بــاخ، وجنوم كبار 
يف الرياضــة األوملبيــة واإلدارة الرياضية على 

مستوى العالم.

وشــغلت األميرة رميــا منصب وكيــل يف وزارة 
الرياضة أيام مســمى »هيئــة الرياضة« وعينت 
رئيسًا لالحتاد الســعودي للرياضة املجتمعية، 
وكان لهــا دور رياضــي بارز يف رســم مســيرة 
وإقامــة  الســعودية،  يف  النســائية  الرياضــة 
الفعاليات واملنافســات للفتيــات على مدى 3 

أعوام ماضية.

ورغم عملها ســفيرة خلادم احلرمني الشــريفني 
يف الواليــات املتحدة األميركيــة إال أنها تقوم 

مبساهمات للرياضة السعودية النسائية.

مــن جانب آخر، قــال األملاني تومــاس باخ، 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية، إنه سيترشــح 
لوالية ثانيــة وأخيرة يف املنصب، وسيســاعد 
يف قيــادة احلركة األوملبية لتجــاوز أزمة جائحة 

فيروس كورونا املستجد.

وقاد بــاخ اللجنة األوملبية يف فتــرات صعبة، 
لكنــه تلقى أنباء ســارة عندمــا أعلنت اللجنة 
املنظمة لــدورة األلعــاب األوملبيــة املقررة يف 
العاصمــة اليابانيــة طوكيو أن جميــع املواقع 
التي كانت مجهزة الســتضافة فعاليات الدورة 
هذا العام، جاهزة الســتضافة الفعاليات العام 
املقبل، بعــد تأجيل األوملبياد بســبب جائحة 

كورونا.

وقال باخ يف بداية اجللســة االفتراضية األولى 
للجنــة األوملبيــة الدوليــة: »إذا أردمت أنتــم، 
أعضاء اللجنة األوملبية الدولية، فأنا مســتعد 
للترشح لوالية ثانية يف رئاسة اللجنة ومواصلة 
خدمتكم وخدمة احلركة األوملبية التي نعشقها 

جميعا، وذلك ألربعة أعوام أخرى«.

وقوبــل إعــالن بــاخ بترحيــب من عشــرات 
األعضــاء باللجنــة األوملبيــة الدوليــة، مــن 
سيرجي بوبكا عضو املجلس التنفيذي املنتهية 
واليته وحتى جون كوتس رئيس جلنة التنسيق 

ألوملبياد طوكيو.

وكان بــاخ، املتوج بالذهبية األوملبية يف املبارزة 
عــام 1976. انتخب رئيســا اللجنــة األوملبية 
الدولية يف عــام 2013 ليتولــى املنصب خلفا 

للبلجيكي جاك روج.

وطبقا لقواعد اللجنة األوملبية الدولية، تستمر 

الواليــة األولــى للرئيس ثمانية أعــوام وميكنه 
الترشح لوالية ثانية مدتها أربعة أعوام.

ويســعى باخ للترشــح للواليــة الثانية خالل 
مؤمتر اللجنــة األوملبية املقرر يف عام 2021 قبل 
أوملبيــاد طوكيو، التي تأجلت من العام احلالي 

إلى العام املقبل بسبب جائحة كورونا.

ووصف باخ إقامة أوملبيــاد طوكيو بأنها »مهمة 
ضخمة« وأكد مجددا على أن اللجنة وكذلك 
اللجنــة املنظمة لألوملبياد يف طوكيو، تخططان 
»لســيناريوهات متعــددة«، مع وضع ســالمة 

اجلميع على رأس األولويات.

وقال باخ: »ال أحد يعرف اليوم كيف ســيبدو 
العالــم يف يوليو  وأغســطس  من العام املقبل. 
ولذلك علينا االستعداد ملختلف السيناريوهات 

فيما يتعلق بتلك الدورة األوملبية«.

وأضاف: »اتفقنــا مع شــركائنا وأصدقائنا يف 
اليابــان على أنــه يجب أن نهيــئ اخلطط طبقا 
ملتطلبات األزمة العاملية، مع اإلبقاء على الروح 

والرسالة االستثنائيتني ملهمتنا«.

وأضاف: »ميكننا معا، ومع اللجنة املنظمة، حتويل 
هذه الــدورة األوملبية املؤجلة طوكيو 2020 إلى 
احتفالية غير مســبوقة بوحدة وتضامن البشرية، 

وأن جنعل منها رمزا للمرونة واألمل«.

وشارك األمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
ورئيس اللجنة األوملبية الســعودية يف انطالق 
أعمال اجللســة 136 لألوملبية الدولية من لوزان 
سويســرا، برئاســة الدكتور توماس باخ رئيس 

اللجنة األوملبية الدولية.

وبارك األمير عبد العزيــز الفيصل  لألميرة رميا 
بنت بندر اختيارها عضــوا يف اللجنة األوملبية 

الدولية متمنيا لها التوفيق يف مسيرتها.
وانتخــب رئيس االحتاد الدولي أللعاب القوى 

البريطانــي سيباســتيان كو  عضــوا يف اللجنة 
األوملبية الدولية بعد تأخيره مرات عدة.

كمــا صادقت اللجنــة األوملبيــة الدولية على 
عضويــة أربعة أشــخاص آخرين هــم األميرة 
رميا بندر وكوليندا غراباركيتاروفيتش، رئيســة 
كرواتيا ســابقا )الفترة بــني 2015 و2020(، 
والكوبية ماريا دي ال كاريداد كولون روينيس، 
البطلــة األوملبية يف مســابقة رمــي الرمح عام 
اللجنــة  رئيــس  باتبولــد  وباتوشــيغ   .1980

األوملبية املنغولية.

وبفــوز األميرة رميا بنت بنــدر يف االنتخابات، 
ستســتعيد الســعودية موقعها األوملبي العاملي 
بعــد غياب منذ عــام 2014 حينما ترك األمير 
نواف بــن فيصل بــن فهد العضويــة الدولية 
باســتقالته يف تلك الفترة وعدم ترشــح رؤساء 
الرياضة السعودية للمنصب ذاته يف السنوات 

الالحقة.
وســتضطلع األميرة رميا بنت بندر مبســؤوليات 

ريما بنت بندر عضوا باللجنة األولمبية الدولية 

عودة من الباب الكبير
الجيل _ الرياض 

فازت األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بعضوية اللجنة األولمبية الدولية 
وذلك بعد انتخابها خالل الجلسة األولمبية الدولية التي عقدت عن 

طريق الفيديو.



 ســموه يتقدم منســوبي وزارة 
الفحوص  إجــراء  في  الرياضــة 
االحترازية قبل بداية العمل بعد 

العودة

أصدر رئيس اللجنة األوملبية العربية الســعودية 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بتأسيس 
رابطــة الرياضات املائيــة وتعيني رئيــس االحتاد 
األمير  والغــوص  البحرية  للرياضات  الســعودي 
ســلطان بن فهد بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل 

سعود رئيًسا للرابطة.
وتضم عضوية الرابطة كلًّ من:

1/ االحتاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
2 / االحتاد السعودي للسباحة.

3 / االحتاد السعودي للملحة الشراعية.
4 / االحتاد السعودي للسباق الثلثي )تراياثالون(.

5 / االحتاد السعودي للكانو.
6/ االحتاد السعودي لإلنقاذ والسلمة.

7 / االحتاد السعودي للتجديف.
وتتضمن مهام الرابطــة: توحيد جهود االحتادات 
الرياضيــة املائيــة اخملتلفــة عبر بنــاء األنظمة 
واللوائــح الداعمــة لتطوير الرياضــات، وتعزيز 
الشراكات والتعاون مع اجلهات احلكومية واخلاصة 
ذات العلقة؛ مما يســاعد لنشر املمارسني ويفتح 

مجااًل القتصاد رياضي مزدهر ومستدام.

شارك ســمو وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل  في االجتماع االفتراضي 
للدورة 65 للمكتب التنفيذي جمللس وزراء الشــباب والرياضة العرب، حيث مت مناقشــة 
العديد من املوضوعات والتقارير املدرجــة على جدول األعمال واتخاذ التوصيات اللزمة 

حيالها.

*  األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوقع مذكرة تعاون مشــترك مع ســعادة السفير 
محمد بن سعيد آل جابر املشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

*  الفيصل: اســتضافة اململكة لســباق الفورموال إي للســيارات الكهربائية للسنة 
الثالثة على التوالي، يؤكد قدرتنا ـ وهلل احلمد ـ على اســتضافة أكبر وأعرق املنافسات 

الرياضية العاملية في ظل الدعم غير احملدود من قيادتنا الرشيدة.

متابعة :  نواف اجلرجير      نشاطات الوزير 
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سموه يعقد  اجتماًعا عن بُعد مع رؤساء أندية 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني 
ملناقشــة املرحلة املقبلة التي ستشهد العودة 

للنشاط الرياضي.

 سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة 
الســعودية  العربية  األوملبيــة 
األميــر عبدالعزيــز بــن تركي 
الفيصل يعقــد اجتماًعا مرئيًّا 
عن بُعد بالســيد ويتلــد بانكا 
رئيس الوكالة العاملية ملكافحة 
رئيــس  املنشــطات، بحضــور 
على  للرقابة  السعودية  اللجنة 
املنشــطات د. محمد بن صالح 

القنباز.

 ســمو وزير الرياضة  يطمئن في اتصال هاتفي 
على صحة وأحوال اللعــب خالد الزيلعي بعد 
إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلً اهلل العلي 

القدير أن مين عليه بالشفاء العاجل.

*  كشف وزير الرياضة عن تفاصيل »رالي داكار السعودية 2021« 
في مؤمتر صحفي »عن بُعد«، مبشاركة األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة واألمير خالد بن ســلطان الفيصل رئيس 

مجلس إدارة االحتاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
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وهدفــت احلملة إلــى تعزيز الوعي الصحــي لدى كافة شــرائح املجتمع بأهميــة لبس الكمامة 
وااللتزام بذلك، ملســاهمتها يف الوقاية من اإلصابة بفايروس »كورونا« واحلد من انتشاره، وذلك 
انطالقًا من تفعيل وزارة الرياضة لدورها يف املسؤولية االجتماعية، ونشر رسائل تثقيفية على نطاق 
واســع لعموم املواطنني واملقيمني. وشاركت احلسابات الرســمية لألندية واالحتادات الرياضية، 
إضافــة إلى الالعبني واإلعالميــني، يف احلملة من خالل تنّوع طرق التحدي وإيصال الرســائل 
التوعوية بشــكل مباشر، عبر وسم #حتديالكمامة، مع األخذ بتعليمات وزارة الصحة التي حّثت 
على التباعد االجتماعي ولبس الكمامة، وغير ذلك من اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 

املطبقة حاليًا باستخدام وسم #نعودبحذر.

يذكــر أن وزارة الرياضة كانــت قد أطلقت العديد من احلمالت التوعوية التثقيفية خالل جائحة 
فايروس »كورونا« املســتجد، إميانًا منها بالدور الكبير املناط بها جتاه املجتمع، ومشــاركًة منها يف 

اجلهود املميزة التي تقوم بها قطاعات الدولة كافة خالل الظروف االستثنائية الراهن.

وزارة الرياضة تطلق وسم »تحدي الكمامة« 

الجيل _ الرياض 

أطلقت وزارة الرياضة 
خالل الفترة الماضية 

حملة توعوية بعنوان 
امة«،  »تحدي الكمَّ

بمشاركة األندية الرياضية 
في المملكة، وعدٍد كبير 
من الالعبين واإلعالميين 

الرياضيين، تماشيًا مع 
اإلرشادات والنصائح 

التوعوية الحالية للوقاية 
من فايروس كورونا 

.)covid-19( المستجد

أقام االحتاد السعودي للرياضة املجتمعية فعاليات مبادرة 
»الســباق املنزلي«، التي أعلنتهــا وزارة الرياضة، والتي 
اســتمرت حتــى 28 من مايو املاضي ، ضمن األنشــطة 
التي تهدف إلى تعزيز املشــاركة املجتمعية خالل الفترة 
احلالية ، يف إطار اإلجراءات االحترازية املتخذة، للحد 

من انتشار فيروس كورونا اجلديد )كوفيد19(.
وبلــغ عدد املشــاركني يف املبادرة  نحو 2000 مشــاركا، 
يشــكل %90 منهــم ســكان اململكــة مــن »مواطنني و 

مقيمني«، و %10 متفاعلون من خارج اململكة.
وإشــتملت الفعاليــة على 7 ســباقات مختلفة من حيث 

املسافة، من بينها سباق املاراثون وسباق الـ 10 كم.
وتعد مبادرة »الســباق املنزلي« التــي قدمت من خاللها 

جوائــز للفائزين، هــي األكبر على مســتوى اململكة يف 
مجــال الرياضة مــن حيث عدد املشــاركني، إضافة إلى 
نوعية الفعاليات التي تضمنتها، ومنها اســتخدام أجهزة 
السير، أو املشــي يف احلديقة املنزلية، إضافة إلى املشي 

يف فناء املنزل وداخله، وذلك بحسب اختيار املتسابق.
واسهمت املبادرة يف رفع نســبة الوعي الصحي والبدني 
لــدى جميــع أفــراد املجتمع الســعودي مــن مواطنني 
ومقيمــني، فضاًل عــن مواطني الــدول األخرى، حيث 
منحت الفعالية وســائل جديدة لتشجيع ممارسة الرياضة 
يف املنازل، مبا يتناســب مــع جميع الفئــات العمرية من 
اجلنسني، يف ظل األوضاع احلالية التي حتث على التباعد 

االجتماعي.

مشاركة واسعة في 
فعاليات السباق المنزلي 
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في المؤتمر الدولي 
اإللكتروني.. 

إقتراح 
سعودي 
بإنشاء 

صندوق لدعم 
الرياضيين 
المتضررين 

شارك االتحاد السعودي لإلعالم الرياضي في الثاني من يوليو المنصرم 

  في المؤتمر الدولي اإللكتروني الذي نظمه االتحاد الدولي للصحافة 
الرياضية بحضور 800 إعالمي من 142 دولة من القارات الخمس احتفااًل 

باليوم العالمي للصحفيين الرياضيين والذكرى 96 لرابطة الصحافة 
الرياضية الدولية. تحت عنوان “تأثيرات فيروس كورونا Covid-19 على 

الصحفيين ومستقبلهم؟” .

وقدم ســعادة الدكتور رجاء اهلل الســلمي رئيس مجلس إدارة 
االحتاد الســعودي لإلعالم الرياضي خــالل كلمته يف املؤمتر  
تهنئتــه جلميع الصحفيني يف كافة أنحــاء العالم،  كما اقترح 
إنشاء صندوق خاص لدعم اإلعالميني الرياضيني حول العالم 
. COVID-19 خاصة املتضررين من جائحة كورونا املستجد

يذكر أن االحتاد الدولي للصحافة الرياضية تأســس يف باريس 
يف الثاني من يوليو من العام 1924 و يضم حاليًا 9500 عضوًا 
مــن جميع أنحــاء العالم والذي أســس لتعزيــز التعاون بني 
االحتادات األعضاء يف تعزيز الصداقة واملصالح املشــتركة بني 
الصحفيــني الرياضيني يف جميع الدول وضمان أفضل ظروف 

عمل ممكنة لألعضاء

اإلعالم الرياضي

تطوير مهارات البحث المعمق 
أقام االحتاد يف 11 مايو  البرنامج التدريبي اإللكتروني )تطوير 
مهارات العمل عن بعــد يف الصحافة الرياضية( ، والذي  
إستمر ملدة 3 أيام، وذلك يف إطار حرص اإلحتاد على تقدمي 
البرامج التدريبيــة التطويرية ألعضائه ضمن مبادرة تطوير 
اإلعالم الرياضي. وقدم خالل البرنامج التدريبي احملاضر 
عبدالرحمن باوزير عددًا من احملاور املتعلقة بتطوير مهارات 
البحــث املعمق عــن املعلومــات الصحافيــة والرياضية، 
وآليــات حتليل وتصنيــف املعلومات الســتخراج مواضيع 
جديدة رياضيــة، إضافة إلى إكســاب املتدربني مهارات 
الســرد القصصي وتثقيفهم بالطرق الصحيحة الستخدام 
تكنولوجيــا املعلومــات إلنتاج مواد إعالميــة، فضاًل عن 
تعزيــز مهارات الكتابــة والتحرير 
النقاط  مــن  وغيرهــا  الصحفــي 

املهمة التي تضمنها البرنامج.
الســعودي  االحتــاد  أن  يذكــر 
لإلعــالم الرياضــي قــّدم خالل 
الفترة املاضية العديد من البرامج  
التدريبيــة التي ســعى  إلطالقها 
تزامنًا مع الظروف احلالية، ورغبة 
يف إفــادة منســوبيه خــالل هذه 

الفترة.

برنامج تدريبي لمواجهة الشائعات 
أقــام االحتاد يف الســادس من مايــو 2020م برنامجــا تدريبيا حول 
)مواجهة الشــائعات إعالميــًا يف منصات التواصــل االجتماعي( 
والذي قدمه األســتاذ طــارق احلميد رئيس حترير صحيفة الشــرق 
األوســط ســابًقا، مبشــاركة أكثر من 98 إعالمًيا وإعالمية. وهدف 
البرنامــج إلــى التعريف باألســاليب احلديثــة لترويج الشــائعات 
يف وســائل التواصــل االجتماعــي، والتدريب على أبــرز اآلليات 
احلديثــة ملواجهة مخاطرها، ومعرفــة أنواعها على منصات اإلعالم 
اإللكترونية عالوة على األســاليب احلديثة يف التحصني النفســي 
واالجتماعي ضد الشائعات، ومراحل انتشارها يف منصات اإلعالم 
اجلديد وأســبابها، وما يترتب عليها من آثــار اجتماعية واقتصادية 
وسياســية، مع طرح صفات اإلعالمي القادر على محاربة الشــائعة 
يف مختلــف املنصات، والتعرف على مهارات التحقق من مصداقية 
املعلومات والصور والفديوهات، وأخيرًا التطرق للمعايير األخالقية 

التي ينبغي االعتماد عليها خالل أوقات األزمات والشائعات.
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ورشة عن الثقافة القانونية 
نظم االحتاد يف اخلامس عشــر من  إبريل ورشــة تدريبية إلكترونية بعنوان )الثقافة القانونية يف اإلعالم اإللكتروني( مبشــاركة أكثر من 280 
إعالمي وإعالمية كانوا ضمن احلاضرين للورشــة عن بعد. وقدم الورشــة اإللكترونية احملاضر الدكتور محمد احملمود واحتوت على العديد 
من احملاور الهامة كالقوانني اخلاصة بالنشر اإللكتروني، والفرق بني حرّية التعبير عن الرأي والوقوع حتت طائلة املسؤولية القانونية، باإلضافة 
إلى عرض مناذج ملخالفات النشــر اإلعالمي الرياضي. ويف ختام الورشــة قّدم الدكتور رجاءاهلل الســلمي رئيس مجلس إدارة االحتاد شكره 
وتقديره جلميع املشــاركني يف هذه الورشــة، متمنيًا أن يكونوا قد خرجوا بالفائدة املرجوة منها، مشــيرًا إلى أن هذه الورشــة ســتكون بداية 
االنطالق لسلســلة من الورش التثقيفية املقبلة التي ســيقوم االحتاد بتنظيمها يف املســتقبل القريب يف إطار ســعيه املســتمر لتقدمي البرامج 

التدريبية التطويرية ملنسوبيه واإلشراف املباشر عليها.

ورش عمل للصحافة الرقمية
نظم احتاد اإلعالم الرياضــي بالعاصمة الرياض 
ورش العمــل اخلاصــة البرنامجــني التدريبيني 
“مهارات الصحافة الرقمية” و “املفاهيم اجلديدة 
لصناعــة التقارير التلفزيونية”، والتي اســتمرت 

ملدة ثالثة أيام. 
ورّكــز برنامــج “مهــارات الصحافــة الرقميــة” 
املندرج حتــت مســار الصحافة وقدمــه املدرب 
مبــارك الدجــني؛ علــى إبــراز أهــم األدوات 
الواجــب اســتخدامها يف الصحافــة الرقميــة 
وطرق االســتفادة منها بشكل احترايف مميز، فيما 
يندرج برنامج “املفاهيم اجلديدة لصناعة التقارير 
التلفزيونية” حتت مسار اإلذاعة والتلفزيون وقدمه 
املدرب مصطفى شــحاته، حيــث تركزت أبرز 
أنشــطته على كيفيــة كتابة التقارير مبا يتناســب 
مــع اإلعالم املرئي وتطوره احلالــي، وإبراز نقاط 
القــوة عبر صناعة محتوى قــوي مميز. ويف نهاية 
الدورتني تسّلم املتدربون الشهادات املعتمدة من 

قبل مسؤولي االحتاد .

نظــم اإلحتــاد يوم األربعاء 13 مايو املاضــي البرنامج التدريبــي اإللكتروني )تطوير مهارات العمل عــن بعد يف الصحافة 
الرياضية(، وذلك على مدى ثالثة أيام مبشاركة أكثر من 113 إعالميًا و إعالمية من اعضاء االحتاد.

و قــدم احملاضــر عبدالرحمن باوزير  خالل البرنامج عددًا من احملاور املتعلقــة بتطوير مهارات البحث املعمق عن املعلومات 
الصحافية والرياضية، وآليات حتليل وتصنيف املعلومات الستخراج مواضيع جديدة رياضية، إضافة إلى إكساب املتدربني 
مهارات الســرد القصصي وتثقيفهم بالطرق الصحيحة الســتخدام تكنولوجيا املعلومات إلنتاج مواد إعالمية، فضاًل عن 
تعزيز مهارات الكتابة والتحرير الصحفي  كما تضمن البرنامج العديد من املداخالت من قبل أعضاء االحتاد املشــتركني 

يف البرنامج .

تطوير 
مهارات 

العمل عن 
بعد

اإلعالم الرياضي
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كورونا تهز القيمة 
السوقية للدوري

شلل مؤقت.. 
وتعافي منتظر

نعيم تميم الحكيم _ جدة

 تراجعت القيمة السوقية للدوري السعودي بنسبة 
18% وذلك بسبب التأثير االقتصادي الكبير بسبب جائحة  
كورونا وتوقف النشاط الرياضي لمدة ليست بالقصيرة،وهو 
تأثر طال كل الدوريات في العالم حيث تأثرت بسببه األندية 

ماديًا نظرا لهبوط أسعار الالعبين تأثرا بهذه الظروف 
االستثنائية التي اليزال يمر بها العالم حاليا .

وكان النشاط الكروي في المملكة قد توقف منذ شهر 
مارس الماضي، حيث كانت القيمة السوقية آنذاك للدوري 

بشكل عام تصل لـحوالي ) 365 مليون يورو ( وشهد 
انخفاضا كان متوقعا مع بداية شهر أبريل الماضي حتى 

وصل لقيمة سوقية بلغت ) 298,83 مليون يورو ( 
واستمر هذا االنخفاض حتى اآلن بذات القيمة.

وتعتبر أندية األهلي، والنصر، والهالل، واالحتاد هي األعلى قيمة مالية يف 
الدوري السعودي يف الوقت احلالي ، حيث يتصدر األهلي بقيمة ) 52,38 

مليون يورو ( قائمة الفرق رغم تراجع القيمة السوقية، ويأتي النصر ثانيًا 
بقيمة ) 46,65 مليون يورو (، ثم ثالثًا فريق الهالل بقيمة ) 41,28 مليون 

يورو (، واالحتاد رابعًا بقيمة ) 27,98 مليون ريال (.
ومن املتوقع أن تعود القيمة لإلرتفاع مجددًا مع بداية الشهر القادم والذي 

سيشهد عودة املنافسات مجددًا.
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الجيل _ الرياض 

فازت الطالبة نجد فهد من جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

والعبة المنتخب السعودي لكرة 
القدم اإللكترونية للجامعات بكأس 

بطولة العالم )فيفا 20(، وذلك 
في إنجاز جديد للرياضة السعودية.

وبدأت العبة األخضر الســعودي مشوارها يف البطولة بالفوز 
بجميــع دوري املجموعــات، حيــث فــازت علــى العبات 
أســتراليا )1/5(، الهنــد )1/3(، اإلمــارات )1/5(، زامبيا 

)39/4(، كما فازت على العبة البرازيل بنتيجة )0/4(.
وبهــذه النتائــج اإليجابيــة تأهلت إلى ربــع النهائي، حيث 
واجهت العبة جنوب إفريقيا واكتســحتها )3/10(، لتتأهل 
بهذا الفــوز إلى نصف النهائي إذ واجهــت العبة اإلمارات 
مــرة أخرى وتغلبت عليها بنتيجة )1/6(؛ لتصعد بذلك إلى 
املبــاراة النهائية ملالقاة العبة البرازيــل وتتفوق عليها بنتيجة 

)1/8( وحتقق كأس البطولة.
وأكدت الالعبة جند فهد ســعادتها بتحقيق  كأس البطولة،  
مبينة أن هذا اإلجناز حتقق -بفضل اهلل- ثم بالدعم الذي جتده 

املرأة السعودية من القيادة الرشيدة.
ُيذكــر أن االحتاد الرياضــي للجامعات الســعودية ينفذ خطة 
تطويرية وإستراتيجية وطنية للرياضة اجلامعية لتحقيق أهداف 
رؤية اململكة الطموحــة املتعلقة بالرياضة والنشــاط البدني، 
كذلــك لدعم اجلهود املبذولة من قبــل اجلهات املعنية لتطوير 

الرياضات الذهنية اإللكترونية، ومختلف األلعاب للفتيات

نجد بطلة 
العالم 
للقدم 

اإللكترونية 



كرتنا في مواجهة كورونا :

ربع عام من التوقف.. 
يشل مفاصل األندية 

وليــس القطــاع الرياضــي ببعيــد عــن هذه 
املعطيــات التي أســهمت يف تعليق النشــاط 
الرياضــي يف جل دول العالــم ، بل أن معظم 
الالعبني متتعــوا بأطول إجازة مفتوحة منحت 
لهم يف ظــل صعوبة عودة النشــاط الرياضي 
بعد تفشــي املــرض يف كثير مــن دول العالم 
وعلــى األخض البلــدان األوروبيــة مما جعل 
األولوية تطويف هذا املرض ومحاربة اجلائحة 
بتطبيــق » التباعــد االجتماعــي« ، والتزام 
النــاس باملكــوث يف بيوتها ماعــدا العاملني 
يف القطاعــات األمنية والصحية واألساســية 

لدميومة احلياة يف املجتمعات .

إعداد نعيم تميم الحكيم

لم يعد خافيا تأثير » كورونا » على حياة البشر في كافة دول العالم ، فقد أصاب 
جميع القطاعات الحيوية بالشلل التام أو الجزئي ، وأسهم في تكبد العديد من 

القطاعات خسائر مالية جمة .

األندية مهددة بخسائر إقتصادية كبيرة هذا 
العام بعد توقف النشاط الرياضي لمدة ال تقل 

عن 100 يوم

21 العدد 699  - ذو القعدة 1441 هـ    يوليو  2020مالعدد 699  - ذو القعدة 1441 هـ    يوليو  2020م20



وطال هذا التأثير أسعار الالعبني وقيمة األندية 
بعــد ان توقفت مصادر الدخل األساســية من 
بيع تذاكــر اجلماهير وقيمة النقــل التلفزيوني 
واإلعالنات يف ظل الشلل الذي أصاب القطاع 

الرياضي بالكامل .

وباتــت األنديــة مهــددة بخســائر إقتصاديــة 
كبيــرة هذا العام بعد توقف النشــاط الرياضي 
ملــدة ال تقــل عــن 100 يــوم تقريبا ممــا يوازي 
ربــع عــام ، خصوصا أن األنديــة يف جل دول 
العالم إســتثمارية بحتة تقــوم على مبدأ الربح 

واخلسارة.

وعلــى الرغم من أن وضــع األندية يف اململكة 
العربية الســعودية يختلــف كليا عن باقي دول 
العالم كونها تتمتع بدعم حكومي كبير بتوجيه 
مــن القيادة الرشــيدة ممثلة بســمو ولي العهد 
األمير محمد بن ســلمان الذي قدم دعما غير 
مســبوق جلميع اندية الوطن بال استثنناء ورفع 
من أســهم الدوري عامليا يف ظــل الضخ املالي 
الكبير الذي استقطب من خالله أبرز املدربني 
وجنــوم العالم، مبتابعة وإشــراف وزارة الرياضة 
وعلــى رأســها األميــر عبدالعزيــز بــن تركي 
الفيصل ممــا جعل الدوري الســعودية وأنديته 

قبلة لكثير من جنوم ومدربي العالم البارزين .

إال أن هذه اجلائحة أثرت بشــكل أو آخر على 
الرياضــة ، خصوصا بعد إعــالن معالي وزير 
املاليــة محمــد اجلدعان يف حديــث تلفزيوني 
خفــض اإلنفــاق العام هــذه الفتــرة يف بعض 
والترفيــه  والرياضــة  كالســياحة  القطاعــات 
للتركيــز علــى القطاعات األساســية الصحية 
واخلدمية يف ظل هبوط أســعار النقط والتوقف 
اجلزئي لكثير مــن الكيانات االقتصادية محليا 

وعامليا.

تأثيــر األزمة لم يبدو حتى اآلن بشــكل كامل 
إال أن الرياضــة يف اململكة جــزء ال يتجزأ من 

وضع األندية في المملكة العربية السعودية 
يختلف كليا عن باقي دول العالم كونها 

تتمتع بدعم حكومي كبير بتوجيه من القيادة 
الرشيدة
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الرياضــة علــى مســتوى العالــم وتأثر 
االقتصــاد احمللي طال القطــاع الرياضي 
بالضرورة ، وســوف تتضح مالمح هذا 
التأثــر خالل الفتــرة القادمــة يف حال 
استئناف النشاط الرياضي املعلق حتى 

اآلن محليا .

وبــدأت تتضــح مالمح هــذه التأثر من 
خــالل هبوط القيمة الســوقية لالعبني 
واألنديــة محليــا على خطــى األندية 
الكبرى عامليا ، مع إحتمالية إنســحاب 
بعــض الشــركات الراعية من الســوق 
أو دعــم األندية أو عــدم تفضيل بعض 
الكيانــات االقتصاديــة رعايــة األندية 
واالســتثمار يف الرياضة ، مما يستوجب 
ضغط النفقات يف ظل إقتصار مداخيل 
األندية علــى الدعــم احلكومي الذي 
ســوف يتقلص أيضا بجانب دعم شريف 
بســيط، أو من خالل الدعم اجلماهيري 
من بوابــة » ادعم ناديــك » أو احلضور 
رعايــات  مــن  وماتبقــى  اجلماهيــري 

صامدة.

وألن مصيــر النشــاط الرياضــي محليا 
مازال معلقا بســبب إســتمرارية خطورة 
اجلائحة فإن مســيروها أمام عدة مشاكل 
تواجههــم بســبب تعليق النشــاط مثل 
إنتهاء عقــود العبيها احملليني واألجانب 
ومدربيهــا وعــدم إتخــاذ قــرار نهائــي 
علــى  التمديــد  او  لهــم  بالتجديــد 
الرغم مــن إعالن وزيــر الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي ورئيس احتاد القدم 
ياسر املسحل بإستمرارية عدد األجانب 
السبعة يف املسابقات احمللية ملدة عامني .

مجلــة » اجليل » رصــدت أبرز تأثيرات 
جائحــة كورونا علــى الرياضــة محليا 
بشكل عام واألندية والالعبني خصوصا 

يف سياق النقاط التالية:
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إنتهاء عقود العبيها المحليين واألجانب 
ومدربيها وعدم إتخاذ قرار نهائي 

بالتجديد



أوال : عقود الرعاية

تبــدو مصيــر عقــود الرعاية لالنديــة غامضة 
خصوصــا األندية الكبيرة التي ترعاها كيانات 
كبــرى مثل إعمار يف الهالل وطيران االحتاد يف 
النصــر واخلطوط الســعودية يف األهلي ، فيما 

انتهى عقد نون مع االحتاد .
ويخشــى مســيروا األنديــة إنســحاب هــذه 
الشركات الراعية بعض أن تكبد بعضها خسائر 
كبرى بســبب جائحة كورونا ، فيما ستتضاءل 

فرص جلب رعاة جدد من قبل األندية يف ظل 
تأثرها إقتصاديا مما يعني إقفال باب جزئي الحد 
أهم مداخيل األندية مما سيوثر على التعاقدات 
اجلديــدة يف فتــرة االنتقــاالت القادمة، كما 
ســتتأثر السياســة التعاقدية فيها مع الالعبني 
يف املواســم املقبلة، من حيث نوعية الالعبني 
وجودة مســتوياتهم وشهرة أســمائهم، بجانب 
تخفيض النفقــات وضغطها واالســتغناء عن 
الوظائف وشــاغليها مما تعد خارجة عن حاجة 
األنديــة ، بجانــب تصريف بعــض الالعبني 

ممن يتقاضــون مبالغ مالية كبيرة دون عطاء فني 
يوازي ما يتقاضونه .

وســتحاول األنديــة البحث عــن نوافذ أخرى 
للدعم مثل مبــادرة » أنا هاللي » الذي أطلقته 
إدارة الهالل مؤخــرا لدعم النادي ، ومن قبلها 
إدارة األهلي وفق ما أعلنته عبر حسابها الرسمي 
مبوقع التواصل االجتماعي » تويتر«، أو محاولة 
تقريب بعض الشرفيني لتقدمي دعم مالي يساعد 
إدارات األنديــة علــى تخفيف األعبــاء املالية 

التي ستواجهها خالل الفترة القادمة.

عقود الرعاية لالندية غامضة 
خصوصا األندية الكبيرة التي 

ترعاها كيانات كبرى
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االتفاقالهالل

الشبابالنصر

الوحدةاالتحاد
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كارلوس ادوارد

بافيتيمبي 
جوميز

فيليب كيش

وليد ازارو

برادلي جونز

مايكون

بتروس

فاروق بن مصطفى

ألتونكريم االحمدي

الالعبون الذين ستنتهي عقــــــــــــــــودهم نهاية الموسم



الفتحالتعاون

الرائدالفيصلي

العدالةالفيحاء

ماتشادو

تاوامبا

مروان سعدان

سفيان بن دبكة

هايالند

رولي بونيفاسيا

جويلهيرمي 
أوغوستو

عز الدين دوخة

ازيكيل بالوميكي

عامر شافيع
جيجو

كارلوس فيالنويفا
نيتو

ارسيون
فانيفا أندرياتسيما

ٱس مانداو سي

سافاس 
جينتسوجلو

ادما تراوري

الالعبون الذين ستنتهي عقــــــــــــــــودهم نهاية الموسم
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أبها

الحزم

ضمك

سليم 
بوخنشوش

فراس شواط

ادريس فتوحي

مصطفى زغبة

سيرجيو فيتور

الالعبون الذين ستنتهي عقــــــــــــــــودهم نهاية الموسم



الالعبون المحليون المنتهية 
عقودهم

ياسر المسيليم

باسم عطاهلل

حسين عبدالغني

سلمان المؤشر

مهند عسيري

مازن ابو شرارة

نواف الغامدي

عبداهلل الحافظ

محمد الشلهوب

عمار الدحيم

سعود عبدالحميد

مهند الشنقيطي

عبدالرحمن الغامدي 

أمين بخاري ) منتقل(

عبداهلل البحري

عبداهلل الخطيب

خالد البركه

صالح القميزي

ماهر شاروماه

عبداهلل العويشير

متعب المفرج

حسن معاذ

عبدالمجيد الصليهم 
) منتقل (

حسن الراهب

عبداهلل الحمدان

عبداهلل الجدعاني ) منتقل(

حسان تمبكتي

عبدالرحمن الريو

فواز الصقور

علي الزبيدي

محمد القرني

راكان العنزي

علي المزيدي

محمد عواجي

بدر النخلي

عبداهلل اليوسف

عبدالعزير مجرشي

عوض خريش

راضي الراضي

رياض شراحيلي

احمد السلطان

احمد مصطفى

احمد الناصري

نايف هزازي

عوض خميس
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الالعبون المحليون المنتهية 
عقودهم

محمد جاسم

سلطان مشاري

جمعان الدوسري

سامي كسار

حسن رغفاوي

ماجد هزاري

سامي النعجي

عبدالوهاب جعفر

عبداهلل الجويعي

عبدالعزيز السرحاني

داوود السعيد

محمد الزبيدي

وسام السويد

عبدالعزيز مجرشي

فراس العياف

رغد النجار

خالد الغامدي ) منتقل(

حسين القحطاني ) منتقل(

احمد اشرف

مصطفى بصاص

مشاري الثمالي

طارق الكعبي

محمد الصيعري

احمد الناجي

عمر المزيل

اسامة عاشور

حسين القائد

عبداهلل القيسي

صالح العباس
حسين شاهين

طالل العبسي )منتقل(

عبدالمجيد السواط )منتقل(

سلطان مندش

ناصر الدجاني

محمد السهالوي

خالد المقيطيب

فيصل الدرسي

محمد العمري )منتقل(

محمد الدوسري

عدنان السلمان

حميد النخيلي

فهد الشمري

عبداهلل كنو

عبدالرحمن البركة

عبداهلل المطيري

هاني الصبياني

عبدالكريم القحطاني 
)منتقل(

متعب النجراني

حامد الجهني

علي الزقعان

سعد الدوسري
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 على خط 10
النهاية مدربين..

)10( مدربين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم 
الجاري، وتحتاج األندية بوجود مالءة مالية للتجديد لهم 
خصوصا أن بعضهم سجلوا نجاحات كبيرة مثل مدرب 

النصر البرتغالي روي فيتوريا الذي حقق الدوري وكأس 
السوبر، ومدرب أبها عبدالرزاق الشابي، فيما سيكون 

المدربون القادرون على إبقاء فرقهم بالدوري في حال 
إستكمالهم األوفر حظا بالبقاء ،

ويتوجــب على أندية النصــر واالحتاد وأبها 
والفتــح والفيحاء والعدالــة وضمك واحلزم 
والتعاون والوحــدة واالتفاق البت يف مصير 
مدراءهم الفنيــني للتجديد معهم خصوصا 
أن عقودهم انتهت بنهاية شهر يونيو املنصرم 
قبل أن يتجهوا لتوقيع عقود جديدة مع أندية 
أخــرى وهو يتطلب من كل نادي توفير مبلغ 
مالي إما لتجديد عقد املدرب أو التعاقد مع 

مدرب جديد.

ضمك

نور الدين زكري

الحزم

اندريه جاسبار

أبها

عبدالرزاق الشابي

الفتح

يانتك فيريرا

الفيحاء

خورخي سيماو

التعاون

فيكتور كامبيلوس

الوحدة

دانيال كارينيو

االتفاق

خالد العطوي

االتحاد

فابيو كاريلو

النصر

روي فيتوريا
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الشيخ :كورونا غيرت االستراتيجيات 

نجوم عالميون 
يطرقون 
األبواب 

على الرغم من تضرر األندية ماليا بسبب جائحة كورونا ، 
إال أن قوة الدوري السعودي وسمعتة الطيبة مع وجود 
الدعم الحكومي قد يكون دافع لقدوم نجوم عالميين

في حال تقدمت األندية بعروض لهم خصوصا من فئة 

األربعة والخمس نجوم من تجاوزت أعمارهم 30 عاما .

وأوضح الدكتور فايز الشيخ الذي ميلك مع شركاء 
مكتب تعاقدات بارز في سويسرا عن إمكانية 

إنتقال جنوم بارزين جدا أمثال جنم تشيلسي 
اإلجنليزي البرازيلي ويليان وجنم االرسنال األرميني 
مخيتاريان، ومهاجم روما البوسني إدين دجيكو 

وغيرهم من بعض النجوم الذين ستنتهي عقودهم 
ويصبحوا أحرار أو من أصحاب الرواتب املرتفعة 

ممن تريد األندية التخلص منهم بسبب أجورهم 
العالية.

وأبان الشيخ أن ازمة » كورونا » غيرت إستراتيجية 
األندية األوروبية بسبب ضعف املداخيل من 

حضور جماهيري و ضخ من قبل املسنثمرين الذين 
تعرضوا باألساس لهزات إقتصادية بسبب األزمة 
، مما يعني أن مصاريف هذي األندية ستكون أكبر 

من مداخليها التي ستقتصر فقط على النقل 
التلفزيوني ، في وقت قد اليكون هناك حضور 

جماهيري حتى لو استكمل املوسم بسبب التوجه 
إلقامة املباريات خلف األبواب املغلقة.

ويؤكد أن حجم األزمة قد ميتد لعامني ، لذا فإن 
األندية متوجه للتخلص من العبي أصحاب الرواتب 

املرتفعة أو من جتاوز الثلثني عام ، واحلفاظ فقط 
على اللعبني ذو األجور املنخفضة وهذا سيكون 

عام في كل أندية أوروبا.

وشدد على أن هذه الظروف االستثنائية ستدفع 
لنجوم من فئات ثلثة وأربعة وحتى خمس جنوم 
للقدوم برواتب تترواح من مليونني إلى خمسة 

مليني يورو ، في ظل عدم وجود ضرائب على الرواتب 
، حيث لم يحصل هؤالء النجوم على هذه الرواتب 

مع االنخفاض الكبير املتوقع في الدوريات األوروبية.

وأشار الشيخ إلى ان أزمة » كورونا« ستقلل توجه 
اللعبني نحو دوريات شرق آسيا خصوصا الصني 
، مع فشل عدد كبير من النجوم هناك ، ممايزيد 

فرص قدومهم وجناحهم في اخلليج عموما والدوري 
السعودي خصوصا.

وتوقع في حال إستمرار 7 أجانب قدوم جنوم عامليون 
للدوري املوسم القادم سيكونون إضافة فنية 

وإعلمية وإستثمارية سيستفاد منها على املدى 
الطويل.

أبرز الالعبين المتوقع قدومهم 
للدوري

البرازيلي ويليان

األرمني مخيتاريان

البوسني إدين دجيكو

أسباب قدوم نجوم عالميون

 خفض 
الرواتب الكبير 

جدا

عدم وجود 
ضرائب 

بالسعودية

قلة الرغبة في 
االنتقال لدوريات 

شرق آسيا

السمعة المميزة للدوري السعودي في 
السنوات األخيرة
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رقم قياسي للميداليات :

ترتيبات جديدة 
ألولمبياد طوكيو

قال منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 المؤجل،  إن الدورة التي ستقام 
العام المقبل، ستسير في الغالب األعم على نفس البرنامج األصلي الذي كان 

معدا لها.

وقررت اللجنة األولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس  الماضي تأجيل 

الدورة الصيفية إلى 2021، بسبب أزمة فيروس كورونا.

2021
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وعكف املنظمون بعد ذلك على وضع ترتيبات التنظيم من جديد بعد نحو 10 
أعوام من التخطيط واإلعداد للدورة األصلية.

وقد مت اإلعلن سلفا عن موعد حفل االفتتاح وهو 23 يوليو 2021، لكن تفاصيل 
برنامج الدورة ظل معلقا حتى املوافقة النهائية عليه قبل أن تكشف اللجنة 
احمللية املنظمة عن التفاصيل خلل اجتماع للجنة األوملبية الدولية في لوزان 

السويسرية مؤخرا.
وفي اخلطة األولى كان من املقرر أن تبدأ الدورة في 24 يوليو 2020.

وحسب البرنامج اجلديد فإن بطولة السوفتبول النسائية ستشكل بداية 
املنافسات في التاسعة صباحا في فوكوشيما يوم 21 يوليو أي قبل يومني من 

موعد االفتتاح الرسمي للدورة. 
وتبدأ جميع املنافسات مبكرا بواقع يوم واحد عن موعد دورة 2020 التي تأجلت.
وتضمن البرنامج اجلديد بعض التعديلت الطفيفة في تفاصيل املواعيد أيضا.
ومن املقرر أن تكون الدورة التي ستختتم في 8 أغسطس األكبر من حيث عدد 

املنافسات إذ يبلغ عدد ميدالياتها 339 ميدالية وهو رقم قياسي.

ومن أكبر التحديات التي واجهها املنظمون تأمني 42 مقرا الستضافة أحداث الدورة 
ألن الكثير من هذه املقار كانت محجوزة بالفعل في 2021.

لكن ساتوشي ياماشيتا الرئيس التنفيذي للعمليات في اللجنة املنظمة قال هذا 
األسبوع إنه مت بالفعل تأمني جميع املقار »بصورة شفهية«.

ومن دون تغيير عن اخلطة األولى سيقام سباق املاراثون وسباقات املشي في مدينة 
سابورو الشمالية بعد أن تقرر نقلها من طوكيو خوفا من ارتفاع درجة احلرارة خلل 

الصيف.
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بطوالت 
العاب القوى.. 

تأجيالت بالجملة

كان من المقرر  اقامة بطولة العالم أللعاب 

القوى في الفترة من 15-13 مارس من 
هذا العام في نانجينغ ، الصين ، ولكن تم 

تأجيلها حتى مارس  2021.  

و بطولة العالم أللعاب القوى نصف ماراثون 

2020 كان من المقرر أن تعقد يوم 29 
مارس في غدينيا ، بولندا ، لكن تم تأجيلها حتى 

أكتوبر 2020.  
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ومت تأجيل األحداث الثلثة األولى من الدوري 
املاسي 2020 ، املقرر عقده في قطر في أبريل 
، يليه حدثان في الصني في مايو املاضي ، إلى 

وقت الحق من العام.
 

 -  في 12 مايو ، مت إصدار جدول منقح ، ولكن 
لم يتم منح أي نقاط لألحداث.

- ماراثون بوسطن 2020 ،كان من املقرر  له 
20 أبريل تأجل حتى 14 سبتمبر قبل أن يتم 

إلغاؤه متاما . 

 - ماراتون لندن 2020 تأجل، حيث كان مقرر 
إجراؤه في 26 أبريل حتى 4 أكتوبر. 

-  ألغي ماراثون روما 2020  
.

ومت إلغاء ماراثون احمليطني لعام 2020 ، املقرر 
عقده من 8-11 أبريل .

-مت تأجيل سباق ثلث قمم 2020 ، املقرر في 
األصل في 25 أبريل ، إلى 26 سبتمبر.  

-ألغى املنظمون ماراثون اجلدة لعام 2020 ، 
املقرر عقده في 20 يونيو ، قبل أكثر من 50 
يوًما قبل أن يبدأ. وأعلنوا في 31 مارس أنه 

سيتم إلغاء املاراثون ونصف املاراثون .
  

اثنني من ستاندرد تشارترد سلسلة املاراثون 
لعام 2020، - - - ماراثون هونغ كونغ و 

كواالملبور  مت إلغاؤهما من قبل املنظم. 

-مت حظر ماراثون برلني 2020 ومنع عقده في 
التواريخ احملددة له في األصل.  

- سباق الطريق Peachtree انتقل من 4 يوليو
 إلى 26 نوفمبر.

-مت إلغاء ماراثون الرفاق 2020  .
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وأعلن روس براون  املدير اإلداري للرياضة أن سباق اجلائزة الكبرى لن ميضي 
قدماً إذا مت منع فريق من دخول دولة مضيفة ، ولكن األحداث ميكن أن 

متضي قدماً إذا اختار الفريق طوعاً عدم دخول دولة مضيفة.
  سباقات في أستراليا ، موناكو و فرنسا ألغيت.

  وأدى إلغاء سباق موناكو الكبير إلى أن ميثل عام 2020  املرة األولى منذ 
عام 1954 التي لم يقام فيها السباق. 

 ومت تأجيل سباق فيتنام الكبرى .   وإلغاء اجلائزة الكبرى الهولندية  في 
28 مايو(. 

منظمو النمساوية ، البريطانية و الهنغارية  أعلنوا أن السباقات التي 
ميكن أن متضي قدما،  سيتم تشغيلها بدون جمهور ومع فرق يعمل بها 

احلد األدنى من املوظفني.

الفورموال 
في ورطة كورونا 

تعطل موسم الفورموال ون المبكر بسبب وباء فيروس كورونا.  وقبل بداية 

الموسم، أعربت فيراري و AlphaTauri  عن قلقها إزاء انتشار الفيروس 
وأثره على البطولة.

 يقع كال الفريقان في إيطاليا ، التي عانت من أسوأ تفشي للفيروس خارج الصين ،  
وبالتالي كان كل من فيراري وألفا توري قلقين من قدرة موظفيهما على مغادرة 

منطقة الحجر الصحي التي تم إنشاؤها في شمال إيطاليا. 
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  فترة إغلق العطلة الصيفية - والتي تشمل اإلغلق 
اإللزامي للمصنع كإجراء خلفض التكاليف - مت أيًضا 

تقدميه من أغسطس إلى مارس وأبريل ومت متديده إلى ثلثة 
أسابيع ، مما يسمح بعقد السباقات املؤجلة في أغسطس 

.
وكانت الرياضة قد خططت إلصلح لوائحها الفنية 

لبطولة 2021 في واحدة من أكبر التغييرات في تاريخها 
الذي دام سبعني عاًما. واآلن دفع الوباء إلى تأجيل هذه 
التغييرات حتى عام 2022 ، مع مطالبة الفرق بدخول 

سياراتها 2020 في بطولة 2021 لتقليل الضغط املالي 
الواقع على الفرق. 

 خططت الرياضة أيًضا لتقدمي سقف ميزانية 175 مليون 
دوالر في عام 2021 ، والذي مت تعديله الحًقا إلى 150 مليون 

دوالر.  ودعت الفرق إلى مزيد من املراجعات إلى 100 مليون 
دوالر ، بحجة أن الوباء هدد مستقبل أربعة من الفرق 

العشرة.
وفي مارس 2020 ، دخل بعض سائقي الفورموال ون نسخة 

افتراضية من أستراليا  وجائزة البحرين الكبرى يطلق 
عليها »ليست اجلائزة الكبرى«.  تستضيف السباقات 

فيلوس إسبورتس للفورموال جان إريك فيرجني وفورموال 
ون. 

وخاض سباقات على اإلنترنت عدد من  السائقني احلاليني 
والسابقني الفورموال واحد، مثل اندو نوريس ، نيكوالس 

لطيفي ، ستوفيل فاندورن ، استيبان غوتييريز ، نيكو 
هولكينبيرغ ، جوني هيربرت و مارتن براندل ، فضل عن 

املشاهير والرياضيني اآلخرين.     

الفورموال إي
في الفورموال E ردت بطولة للسيارات الكهربائية في البداية لهذا 

الوباء عن طريق تأجيل روما و سانيا ePrix .بجانب السباقات املقررة في 
باريس ، جاكرتا و سيول التي تأجلت هي أيضا، مما دفع املنظمني على 

تأجيل موسم كامل ملدة شهرين.
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وكاد  الريدز أن يواجه كارثة خسارة كل ما فعله هذا املوسم، 
حيث تترددت أنباء عن احتمالية إلغاء البرمييرليج نتيجة 

لصعوبة استكماله في أعقاب تفشي فيروس كورونا، لكن 
األمور عادت في األخير لطبيعتها وتوج الفريق األفضل باللقب .

وبعد التعادل مع إيفرتون في اجلولة 30 من الدوري اإلجنليزي 
، أصبح ليفربول على بعد 5 نقاط فقط من الفوز بلقب 

البرمييرليج.

واقترب الفوز باللقب أكثر بعد فوز الريدز على كريستال باالس 
بأربعة أهداٍف نظيفة، ليصبح الفاصل بينه وبني اللقب تعادل 

مانشستر سيتي أو خسارته من تشيلسي، وبالفعل أهدى 
البلوز اللقب لزملء محمد صلح وبالفوز على السيتيزنس.

فاز مانشستر يونايتد بالدوري اإلجنليزي عام 2001 في 14 أبريل، 
وكان ذلك قبل انتهاء املسابقة بخمسة أسابيع، ليسجل رقًما 

تاريخًيا كأسرع فريق يفوز باللقب في التاريخ.

وكان من الوارد فوز  ليفربول بالبرمييرليج في 21 مارس 2020، 
ليكسر رقم الشياطني احلمر، ولكن جاء فيروس كورونا وأنهى  

هذه اآلمال.
قد يكون هذا املوسم أسطوريا لفريق امليرسيسايد، ليس فقط 
بتحقيقهم الدوري اإلجنليزي للمرة األولى منذ دخول االحتراف، 
كذلك إلمكانية تخطي الرقم القياسي في عدد النقاط الذي 

سجله السيتي في 2018 بالوصول لـ100 نقطة.

وكسر ليفربول العديد من األرقام القياسية هذا املوسم 
بالفعل، لكن يبدو أن األهم بالنسبة له كان هو لقب الدوري، 

وهذا ما عبر عنه أندي روبرتسون حيث قال: »نعم، كسرنا 
العديد من األرقام وهذا جيد بل عظيم، لكننا لن نلتفت إليها 

حتى رفع الكأس رسميا ».

أنهى غياب 3 عقود..

الميرسيسايد 
يطوع عصيان 

البرايمر 
الرياض _ الجيل 

أضاع فيروس كورونا على ليفربول فرصة حسم الدوري 
خالل شهر مارس، حيث تم تأجيل البطولة ولم تعد إال 

في يونيو  بعد السيطرة على الوباء.

واستطرد: »كسرنا العديد من األرقام املوسم املاضي فيما يتعلق باخلروج بشباٍك نظيفة 
من معظم املباريات، لكننا في النهاية خسرنا لقب الدوري اإلجنليزي . األرقام ال تعني شيء 

إذا لم توصلك لهدفك النهائي، أمتنى أن يتحقق ذلك هذا املوسم«. وهو بالفعل ماحتقق 
بالتتويج الذي غاب كثيرا عن خزائن  هذا النادي  العريق.
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بايرن يجدد 
احتكاره 

للبوندسليجا

للمرة الثامنة على التوالي! 

بايرن يجدد 
احتكاره 

الرياض _ الجيلللبوندسليجا

بفضل الهدف الذي سجله روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 43 من مباراة الفريق البافاري 
ضد فيردر بريمن  في الجولة الثانية والثالثين من البوندسليجا، توج عمالق بافاريا بلقب الدوري 

األلماني للمرة الثالثين في تاريخه.

57 العدد 699  - ذو القعدة 1441 هـ    يوليو  2020مالعدد 699  - ذو القعدة 1441 هـ    يوليو  2020م56



وقال هانسي فليك )املدير الفني لبايرن ميونخ(: »يجب أن نشيد بالفريق ومبا قدمه من أداء رائع في الشهور 
املاضية. برمين لم يلعبوا من أجل الفوز  حتى إقصاء ألفونسو ديفيز، فبدأوا في الهجوم حينئذ سعًيا إلدراك 

التعادل. هذا اإلجناز هو نتاج مجهود جماعي كبير، وجميعنا شركاء في هذا النجاح. أنا سعيد للغاية في 
بايرن ميونخ، فنحن لدينا مجموعة رائعة من اللعبني املميزين واجلميع يثقون في قدراتهم وإمكانياتهم. 

البايرن يسعى إلى الوقوف على منصات التتويج باستمرار، واليوم حققنا أول لقب لنا في هذا املوسم«.

روبيرت ليفاندوفسكي: قال »نحن أبطال أملانيا، وبالطبع كنا نتمنى أن نحتفل مع اجلماهير. لقد قاتلنا كثيرًا 
من أجل هذا اللقب في موسم صعب للغاية، ونحن سعداء اآلن. فيردر برمين لعبوا مباراة دفاعية جيدة في 
الشوط األول، وكنا نريد أن نسجل هدًفا ثانًيا في الشوط الثاني لنؤكد حسم األمور. لقد أثبتنا أننا الفريق 

األفضل في أملانيا، وهدفنا اآلن أن نصل بعيًدا في دوري األبطال«.
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ويأتي قرار الرابطة مبنح لقب الدوري الفرنسي لسان جيرمان 
على الرغم من إلغاء املوسم احلالي قبل نهايته بـ 10جوالت.

كما قررت الرابطة الفرنسية تنصيب نادي لوريان بطل لدوري 
الدرجة الثانية وصعوده إلى دوري الدرجة األولى رفقة فريق 

النس.

وكان رئيس وزراء فرنسا  إدوارد فيليب، قد أعلن أن املوسم احلالي 
من الدوري الفرنسي املمتاز ال ميكن أن يستكمل في ظل األزمة 

احلالية التي سببها فيروس كورونا املستجد »كوفيد 19-«.

وكانت بطولة الدوري الفرنسي توقفت منذ منتصف مارس 
املاضي بسبب تفشي الوباء في عدد كبير من دول العالم.

PSG
بطال للدوري الفرنسي

الرياض الجيل

قررت رابطة المحترفين الفرنسية ، تنصيب فريق باريس سان جيرمان بطال لمسابقة الدوري هذا 

الموسم 2020/2019 بعد إلغاءه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد »كوفيد – 19«.
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