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االحترازية  بالبروتوكوالت  وعرفت  الرياضة،  وزارة  اعلنتها  التي  الترتيبات 
واستكمال  والعابهم  رياضاتهم  لمزاولة  للرياضيين  اآلمنة  العودة  لتأمين 
كل  في  القاتل  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  توقفت  التي  منافساتهم 
أرجاء العالم، جاء امتدادا طبيعيا لجملة التحوطات التي اتخذتها المملكة 
لمحاصرة هذا المرض اللعين، وهي اإلجراءات التي افلحت كثيرا في تقليل 
أراضيها  على  والمقيمين  مواطنيها،  وجنبت  بالدنا،  امتداد  على  المخاطر 
العالم  من  عديدة  أماكن  في  حدث  كما  الويالت  من  للمزيد  التعرض  من 

تهاونت في تلك اإلجراءات االحترازية.
و المتابع للبروتوكالت سيلحظ انها جاءت كحزمة متكاملة من الترتيبات 

لم  حيث  الجوانب،  كل  ليغطي  الرياضي  النشاط  مراحل  كل  في 
المطلوبات  مع  تتواءم  حذرة  عودة  عن  بحثا  كان،  مهما  جانبا  يغفل 

للمالعب  الحياة  تعيد  الوقت  ذات  وفي  الصحية،  واالشتراطات 
واإلثارة  للتنافس  الرياضيه  الجماهير  اشتياق  طال  أن  بعد  والصاالت 

تلك  نفسيات  على  إيجابية  تأثيرات  من  وماتتركه  األنشطة،  ومتعة 
الجماهير التي ظلت طوال أشهر حبيسة المنازل والشاشات لكن 

بحاجة  وباتت  اللعين،  الفايروس  لتطورات  قلقة  متابعة  في 
لتغيير الهواء، وتنسم عبير المنافسات الكروية بكافة أشكالها. 

سمو  رأسهم  وعلى  الرياضة،  وزارة  في  للمسؤولين  فالشكر 
امر  شخصيا  تولى  الذي  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير 

دقة  بكل  البروتوكوالت  تنفيذ  ألجل  والمتابعة  التوجيه 
العودة  هذه  في  األثر  عظيم  له  كان  مما  مجاملة  ودون 

الموفقة للنشاط الرياضي.
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سمو ولي العهد يوجه بإقامة عدد من السباقات في المملكة

عيد.. الهجن
الرياض واس 

  وّجه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
ـ حفظه اهلل ـ بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خالل الفتره المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل 
والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها؛ وذلك حرًصا من سموهـ  أيده اهللـ  على رياضة الهجن 
وثقافتها  المملكة  إرث  من  ا  مهًمّ جزًءا  تعد  التي  التاريخية،  الرياضة  هذه  بتطوير  منه  واهتماًما  ومالكها،  العريقة 
على مر التاريخ.   وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس 
لسمو  والتقدير  الشكر  خالص  الهجن،  ومالك  الرياضيين  جميع  واسم  باسمه  السعودية،  العربية  األولمبية  اللجنة 
ولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعّد امتداًدا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات 
واألنشطة، مؤكًدا أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن ومالكها من اهتمام وعناية خاصة من سموه 
الكريم، مشيًرا في الوقت ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي 

تحظى بإقبال كبير بتوفيق اهلل ثم بالدعم المتواصل.
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الجيل _ الرياض 

أثنى األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على اهتمام ســمو ولي العهد األمير محمد بن ســلمان برياضة الهجن، 
وذلك بعد التوجيه بإقامة عدد من سباقات الهجن يف اململكة خالل الفترة املُقبلة.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حســابه يف “تويتر” : “حرص ســمو سيدي ولي العهد برياضة الهجن وسباقاتها، يعكس اهتمامه 
اخلاص “حفظه اهلل” بهذا اإلرث التاريخي وهذه الرياضة األصيلة يف وطننا العظيم”.

اهتمام كبير من ولي العهد بـ رياضة الهجن.

شكرا سمو ولي العهد 

أثنى على اهتمامه 
بهذا إالرث التاريخي.. 

الفيصل:

رفع رئيس مجلــس إدارة نادي اإلبل 
ومؤســس ورئيــس املنظمــة الدولية 
لإلبل ورئيس االحتــاد الدولي لبولو 

اإلبل فهد بن فالح بن حثلني.
 شــكره وتقديره لولي العهد املشرف 
العام على نــادي اإلبل على توجيهه 
بإقامــة مهرجــان امللك عبــد العزيز 
لإلبل يف نســخته اخلامسة يف موعده 
احملــدد، مبينًا أن ذلــك يأتي يف إطار 
اهتمامــه باإلبل وما متثلــه من تاريخ 
وموروث شــعبي متأصــل يف نفوس 
أبنــاء اململكــة العربيــة الســعودية 
ودول منطقة اخلليــج العربي والدول 

العربية.
وبــنَيّ بن حثلــني أن األميــر محمد 
بن ســلمان قدم كل الدعــم للنادي 
ليقوم مبهامه الرئيســة يف احلفاظ على 
قيمة هــذا املــوروث وتعزيــز مكانة 
اإلبــل والقائمني عليها، والذي يأتي 
يف إطــار جهــود اململكة ومســاعيها 
حلفــظ هــذا املــوروث العريــق إلى 
جانب تنشــيط احلركــة االقتصادية 
والسياحية واملعرفية يف هذا القطاع، 
مشــيرًا إلى أن املهرجان )يف نســخه 
األربع املاضية( استقطب عددًا كبيرًا 
من مــالك اإلبل وهواتهــا من جميع 

أنحاء العالم.
تفاصيــل  بــأن  بــن حثلــني  وأفــاد 
املســابقات ســيتم اإلعــالن عنها يف 
العاجــل وذلــك إلتاحــة  القريــب 
الفرصة أمام املشاركني ومالك اإلبل 

والعاملني يف القطاع.

إبن حثيلين :

دعم سموه حفظ لنا هذا 
الموروث الشعبي 



وحســب االحتاد الســعودي للهجن، فإن الســباقات يبلغ عددها ســتة سباقات تبدأ يف 
سبتمبر  احلالي دون حتديد لنهايتها، حيث ستكون السباقات متوزعة يف ميادين »حائل، 

وامللك فهد، ورماح، والسيح، وتبوك، وأخيرًا جنران«.
وستكون بداية هذه السباقات اخلاصة بالهجن يف ميدان حائل خالل الفترة من 17 إلى 
22 سبتمبر  ألشواط الرموز 20 واألشواط املفتوحة والعامة، وسيقام السباق الثاني يف 
ميدان امللك فهد لذات األشــواط والذي سيقام خالل الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر ، 
يف حني ســيقام الســباق الثالث يف ميدان رماح خالل الفترة من 26 نوفمبر  إلى األول 

من ديسمبر .

3 بطوالت..
 و 6 سباقات 

 محمد بن سلمان يقفز 
بطموحات األندية السعودية

 الـ 170  عاليًا ..

الجيل _ الرياض 

أعلن االتحاد السعودي للهجن 
برنامج سباقاته لموسم 2020 
وبرنامجه لموسم 2021 الذي 

سيشمل إقامة ثالث بطوالت من 
بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس 

اللجنة األولمبية السعودية، وكأس 
االتحاد السعودي للهجن.

ولم يحدد االحتاد السعودي للهجن حتى اآلن 
مواعيد إقامة كأس وزارة الرياضة التي ســتقام 
يف ميدان الســيح مبحافظة األحســاء، وكأس 
اللجنة األوملبية العربية التي ستقام على ميدان 
تبوك، وكأس االحتاد الســعودي للهجن التي 

ستقام على ميدان جنران.
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ُيذكر أنه وإنفــاذًا لتوجيهات األمير محمد بن 
ســلمان، فإنه تقرر أن يقــام مهرجان امللك عبد 
العزيــز لإلبل يف نســخته اخلامســة يف موعده 

احملدد األول من ديسمبر املقبل،
ُيذكــر أن مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل يقام 
يف الصياهد اجلنوبية ويحظى مبشاركة أكثر من 
1800 مشارك ســنويًا ووجود أكثر من 38 ألف 
مقنت لإلبــل ويقام فيه العديد من املســابقات 

والطبــع  الهجــن  املزايــن وســباقات  أبرزهــا 
ومنافسات الهجيج.

ومؤخــرًا انطلقــت منافســات ســباق املفاريد 
2020 التــي أعلــن عنهــا االحتاد الســعودي 
للهجن نهاية شهر يوليو  املاضي على 7 ميادين 
هــي: الطائف، وتبوك، والرياض، والســيح، 

وجنران، وحائل، وينبع.
وأوضح احتاد الهجن أن سباق املفاريد سيقام يف 

كل موسم رياضي، إذ يأتي اإلعالن عنه ضمن 
اســتراتيجية االحتــاد لدعم املياديــن ورياضة 
الهجن يف اململكة. وســيكون مجموع أشواط 
الســباق 340 شــوطًا بجوائز تقــدر بأكثر من 
نصف مليون ريال، تقام على مدار يومني بواقع 
170 شــوطًا لكل يــوم، باإلضافة إلى جائزتني 
ماليتــني ودرع ألفضل توقيت عــن كل ميدان 

لفئتي املفاريد بكار واملفاريد قعدان.

الجروح :

حائل جاهزة إلستقبال المهرجان 

من املنتظر ان تشهد منطقة حائل خالل الفترة من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر من هذا العام 2020 اول املراكيض احملددة يف روزنامة 
االحتاد السعودي للهجن والتي تقام على ارضية ميدان حائل لسباقات الهجن

وتشمل على 20 شوطا محددة للرموز وكذلك 94 لألشواط املفتوحة والعامة .
وتقدم مدير ميدان حائل االســتاذ فهد عبداهلل اجلروح بشــكره ملقام صاحب السمو امللكي االمير محمد بن سلمان ال سعود ولي العهد 

على حرصه واهتمامه بالهجن ومالكها . واشار إلى أن االستعدادات قائمة الستقبال املهرجان
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خالل إفتتاحه منتدى الالعبين الدولي.. الفيصل :

 هدفنا الوصول لبيئة رياضية   جاذبة 

الجيل – الرياض

افتتح األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية الســعودية في الثامن والعشــرين من شــهر 
اغسطس املاضي، منتدى الالعبني الدولي الذي تنظمه اللجنة األوملبية السعودية “عن بعد.

وكشــف األمير عبد العزيز الفيصــل في حديثه خالل املؤمتر عن أهم أهداف عمل جلنة الالعبــني وآليتها في اللجنة األوملبية 
الدولية. وقال وزير الرياضة: “سيكون للجنة الالعبني رأي في جميع البرامج املتعلقة باللجنة األوملبية ومتثيل الالعبني املنتسبني 

إلى االحتادات الرياضية في حل مشاكلهم وتسهيل مهامهم للظفر ببيئة رياضية متكن الالعبني من الوجود في املنافسة.
وشــهد املنتدى مشــاركة عدد كبير من الرياضيني في اجللسات األولى تقدمهم كيرســتي كوفينتري وزير الرياضة والشباب 
في زميبابوي وريو ســوجن عضو جلنة الالعبني في اللجنة األوملبية الدولية والشــيخة حياة آل خليفة رئيســة جلنة رياضة املرأة 
في اجمللس األوملبي اآلســيوي واألميرة دليل بنت نهار آل ســعود املديرة التنفيذية خلدمات االحتاد الرياضي في اللجنة األوملبية 

السعودية.
كما شــارك النجم الدولي الســابق ماجد عبداهلل في اجللســة األولى من اليوم اخلتامي حيث تطرق إلى حياة الالعبني بعد 

اإلعتزال وكيفية االستفادة من خبراتهم لتطوير الرياضة السعودية.

الجيل - الرياض

عبر وزير الرياضة األميــر عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل عن ســعادته بزيــارة منطقة جنران 
وما رآه من شــواهد تنمويــة، مؤكًدا أن زيارته 
تأتي لتحقيق تطلعات القيــادة -أيدها اهلل- 
لدعم الرياضة وحتقيق التمّيز على مستويات 

إقليمية وعاملية
 وقال ســموه »تشــرفت بلقاء ســمو األمير 
جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة 
جنران، وسعدت مبا سمعته من حرص واهتمام 
في مســاهمة قطاعات املنطقــة لتعزيز منو 
الرياضي ونشــر مختلــف األلعاب..  القطاع 
 ونتطلع لتســخير كل اجلهود من أجل رياضة 

متنوعة في هذه املنطقة الغالية« .

متابعة :  نواف اجلرجير      نشاطات الوزير 

 الفيصل : زيارتي لجازان 
لتحقيق تطلعات القيادة 
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متابعة :  نواف اجلرجير      نشاطات الوزير 

دشــن أمير منطقة جنــران األميــر جلوي بن 
عبدالعزيز بن مســاعد ووزيــر الرياضة األمير 
عبدالعزيــز بن تركي الفيصــل مدينة األمير 
هذلول بن عبدالعزيز الرياضية مبنطقة جنران، 
حيث مت إطالق اسم األمير هذلول بن عبدالعزيز 
على املدينة الرياضية تقديراً جلهوده في خدمة 

الرياضة والرياضني

تدشين مدينة األمير 
هذلول بن عبدالعزيز 
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تفقد األميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، منشأة نادي أبها، ومقر نادي ضمك في منطقة عسير، وذلك 
ضمن اجلولة التي قام بها للمنطقة، للوقوف على احتياجات األندية ومناقشة األهداف الرياضية املستقبلية.

واطلع وزير الرياضة خالل تفقده منشأة نادي أبها على سير العمل، كما ناقش مع القائمني على املشروع اخلطوات 
املتبقيــة الكتماله، من جهة ثانية، زار الفيصل مقر نادي ضمك، وافتتح مقر املركز اإلعالمي في النادي، مشــيداً 

بالعمل الذي مت في هذا اجلانب.

الفيصل يزور أبها وضمك ومعسكر المواهب

فيما، زار وزير الرياضة معسكر برنامج ابتعاث 
املقام في منطقة عسير،  املواهب السعودية 

وشارك الالعبني تدريباتهم.
وكان وزيــر الرياضــة قدر زار منطقــة جازان 
وعقد عدة لقاءات مع املســؤولني ووقف على 
احتياجــات األندية، فيما دشــن مدينة األمير 
هذلول بن عبدالعزيــز الرياضية في جنران. وزار 
معســكر برنامج ابتعاث املواهب السعودية 
املقام في منطقة عســير ، وشــارك الالعبني 

تدريباتهم
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وزير الرياضة يدشن 
أكاديمية »مهد« 

مليون موهبة 1.7
»تحت االنظار« 

الجيل _ الرياض 

ــي  ــن تركـ ــز بـ ــد العزيـ ــر عبـ ــن األميـ دشـ
ـــد”،  ـــة “مه ـــة، أكاديمي ـــر الرياض ـــل، وزي الفيص
ـــر  ـــاف وتطوي ـــي إلكتش ـــروع وطن ـــر مش أكب
الســـعودية،  فـــي  الرياضيـــة  المواهـــب 
الريـــاض،  احتضنتـــه  الـــذي  الحفـــل  فـــي 
إنفانتينـــو،  وســـط مباركـــة مـــن جيانـــي 
القـــدم،  لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
مـــدرب  مورينيـــو،  جوزيـــه  والبرتغالـــي 
كابيلـــو  وفابيـــو  اإلنجليـــزي،  توتنهـــام 
ــن،  ــن اإليطالييـ ــيني، المدربيـ ــو مانشـ وربيرتـ
ـــادي  ـــذي لن ـــس التنفي ـــار، الرئي ـــر س ـــان دي وف

الهولنـــدي. أياكـــس 

وتعــدُّ أكادميية “مهــد” من أضخــم األكادمييات 
الرياضية حول العالم، وتهدف إلى صناعة جيل 
جديد مــن األبطال الرياضيني الســعوديني على 
مدار األعــوام املقبلة يف كبرى احملافــل اإلقليمية 
والقاريــة والعامليــة، ومختلف األلعــاب الفردية 
واجلماعيــة، مثل كرة القدم، وكرة الســلة، وكرة 
اليد، وألعاب القوى، ورفع األثقال، والســباحة، 
واجلوجيتســو، والكاراتيه، واجلــودو، واجلمباز، 
والتجديف، والريشــة الطائرة. وتعتمد “مهد” يف 
آلية البحث عن املواهــب على طريقتني، األولى 
من خــالل املــدارس االبتدائية باالســتفادة من 
إمكانات أكثر من عشرة آالف معلم تربية بدنية، 
تزامًنــا مــع جهود كشــايف “مهــد” الباحثني عن 
املواهب يف املدن واحملافظات والقرى الســعودية، 
بينما تستقطب الطريقة الثانية املوهوبني املرشحني 
بواسطة املعلمني والكشافني، ما يعني انضمامهم 
إلى مراكز اكتشــاف املوهوبــني البالغ عددها 44 
ا، مع مســح موهبة 1.7 مليون طفل  مركــًزا رياضّيً

بحلول العام 2025.
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وأعرب األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن ســعادته بإطالق 
أكادمييــة مهــد الرياضية، مشــيًدا بدعم الكبير الــذي يحظى به 

القطاع الرياضي من جانب القيادة.
وقال ســموه عبــر “تويتر”: “تشــرفت اليوم بإطــالق أكادميية مهد 
املتخصصة يف اكتشــاف وتطوير املواهب الرياضية.. والتي نتطلع 

جميًعا ألن تصنع أجيااًل من األبطال يف مختلف األلعاب”.

وتابــع يف تغريدة أخرى قائاًل: “نحظــى دائًما يف القطاع الرياضي 
بدعــم واهتمام خادم احلرمني الشــريفني وولي العهد من ثمار هذا 
الدعــم الكرمي إطــالق )أكادميية مهد الرياضيــة( التي متثل خطوة 
كبرى نحو صناعة األبطال يف مختلف الرياضات.. فشــكًرا على 

كل ما يجده الرياضيون من دعٍم سخي واهتماٍم كرمي”.

األكاديمية ثمار 
دعم القيادة

األبواب مفتوحة للجنسين 

المملكة.. مرجع 
رياضي قادم 

وستتيح »مهد« فرصة املنافسة للجنسني من الذكور واإلناث، ابتداء من 
عمر 6 إلى 12 عامًا، بهدف تصنيف اململكة كمرجع رياضي يف تصدير 

أفضل املمارسات الرياضية، وعقد الشراكات حول العالم.
وتسعى »مهد« لكي تصبح واحدة من أضخم األكادمييات الرياضة حول 

العالم. 
ويأتي املشــروع يف إطار رؤيــة اململكة 2030، وبالتزامن مع اســتضافة 
الســعودية للعديد مــن من الفعاليــات الرياضية الكبرى مثل كأســي 
الســوبر اإلســباني واإليطالي، ورالي داكار وفورموال إي وبطولة العالم 
للمالكمة، وســط دعم غير محــدود يجده القطــاع الرياضي من ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان.
وحتتــوي أكادمييــة مهد على 6 أقســام رئيســية، أولها قســم اكتشــاف 
املواهب وتقييمها مبختلف الرياضات، والثاني قســم التدريب، والثالث 
قســم تطوير األداء الرياضي، والرابع التميز، واخلامس التقنية الرقمية 

احلديثة، أما القسم السادس فيتعلق باملنافسات واختبار القدرات.
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صناعة جيل 
جديد.. ينافس 

عالميا 
تطمح أكادميية مهد لصناعة جيل جديد من األبطال الرياضيني السعوديني، وستتواجد يف 3 مدن هي؛ الرياض، جدة 

والدمام، ملسح موهبة 1.7 مليون طفل يف املرحلة االبتدائية بحلول عام 2025.

وُتعــد األكادميية هــي أحد أضخم األكادمييات الرياضية يف العالم وليس الســعودية فقط، لكــي تكون بوابة األبطال 
الرياضيني نحو احملافل اإلقليمية والعاملية.

ونشر حساب الوزارة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صوًرا ألبرز التحضيرات، وعلق قائاًل: “أحدث 
التجهيزات وأرقى اإلمكانيات الحتضان أبطال الغد يف أكادميية مهد”.

وأكد رئيس األكادميية عبداهلل حماد خالل مؤمتر إطالقها ، بأنهم سيعملون على اكتشاف املواهب السعودية يف سن صغيرة 
خالل الفترة املقبلة؛ لصناعة أبطال رياضيني.

وشــدد على أن هدفهم يف األكادميية هو صناعة جيل يبلغ نصف نهائي كأس العالم للناشــئني 2026 ونصف نهائي كأس 
العالم للشباب 2029 وربع نهائي مونديال الكبار 2030.. واحلصول على 5 ميداليات يف أوملبياد 2028.

اكتشاف 
المواهب 
السعودية
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تعيين بندر بن خالد رئيسا 
للهيئة العليا للفروسية 

حقبة 
جديدة 

بندر بن خالد :

سنعمل على تجسيد توجهات القيادة 
الرشيدة

متابعة :  فهد المقاطي 

صـــدر أمـــر ملكـــي بتعييـــن األميـــر بنـــدر بـــن خالـــد الفيصـــل رئيـــس مجلـــس 
ـــية،  ـــا للفروس ـــة العلي ـــس إدارة الهيئ ـــً لمجل ـــل، رئيس ـــباقات الخي ـــادي س إدارة ن
ـــا  ـــل نائب ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــي األمي ـــمو الملك ـــب الس ـــن صاح وتعيي
ـــن  ـــداهلل ب ـــر عب ـــي األمي ـــمو الملك ـــب الس ـــن صاح ـــس اإلدارة، وتعيي ـــس مجل لرئي

ـــس اإلدارة.  ـــًوا بمجل ـــز عض ـــن عبدالعزي ـــلطان ب ـــن س ـــد ب خال

ورفــع األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا 
للفروســية رئيس مجلس إدارة نادي ســباقات اخليل شكره وامتنانه 
خلــادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود - 

حفظه اهلل ورعاه -.

وأعــرب عن اعتــزازه وزمالئه وإخوانه أعضاء مجلــس اإلدارة بهذه 
الثقة الكرمية التي تعد تشــريفا كبيرًا يف ســبيل خدمة هذه الرياضة 
العريقــة، مبا يحقق تطلعــات القيادة الرشــيدة -أيدها اهلل - يف كل 
ما ينهض بالفروســية الســعودية ويضعها يف مكانتها الالئقة يف ظل 
دعم واهتمام خادم احلرمني الشــريفني - أيــده اهلل - الذي كانت له 
األيادي البيضاء والوقفات املشــهودة على الفروسية طوال تاريخها، 
مثمًنا متابعة األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه اهلل - الذي يحرص على 
تطور ورفعة رياضة الفروســية ويوجه دائمًا بتسخير جميع اإلمكانات 
يف سبيل وصول هذه الرياضة األصيلة إلى املستوى الذي يليق مبكانة 

اململكة يف جميع املجاالت. 

وقال ســمو األمير بندر بــن خالد الفيصل :« إنه ســيعمل وزمالئه 
أعضاء مجلس اإلدارة على كل ما يّجســد توجهات القيادة الرشيدة 
-أعزها اهلل -وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها 

واملهتمني بها يف جميع املجاالت«.

  وأعلن األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس ادارة نادي سباق 
اخليل السعودي) نادي الفروسية سابقا( أن النسخة الثانية من سباق 
كاس السعودية سيقام يومي 20/19 فبراير من العام املقبل ) 2021 ( 
،مبديا عزم النادي على تكرار سباق حتدي اخليالة الذي جمع نخبة 
مــن اخليالة الدوليني واحملليني من الذكور واإلناث بعد جناح التجربة 
األولى موضحا أن النادي ســيبدأ بصرف جوائز الشــوط الرئيس يف 
نخسته األولى من الثاني حتى العاشر، وتأجيل صرف جائزة املركز 
األول حتــى االنتهاء من القضية املرفوعة ضــد مدرب اجلواد الفائز 
يف احملاكــم األمريكية حيــث تالقت تلك القضية مع االشــتراطات 
الســعودية بان ال يكــون اجلواد الفائز قد تناول اي منشــطات خالل 

األشهر الستة التي تسبق كأس السعودية . 
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وأكد سموه على أن هيئة الفروسية السعودية هي 
مظلة لنشاطات الفروسية، اخليل العربية، خيل 
التثروبــرد، القفــز، البولو، القــدرة والتحمل، 
وتقــوم  عليها عــدة اطراف هي نادي ســباقات 
اخليل، احتاد البولو، احتاد الفروســية وســتعمل 
الهيئة على تنســيق اجلهود، البرامج والفعاليات 
بحيث تتضارب، وكذلك دخول وخروج اخليل 
إلى اململكــة، حيث تضم الهئيــة يف عضويتها 
عــدد من اجلهــات بينهــا  الزراعــة، اجلمارك، 
الصحة، وزارة الرياضة، وســتعقد أول اجتماع 
لها نهاية الشــهر اجلاري، وسيكون من أولوياتها 

حتســني بيئة اخليل لتكون صناعة راسخة مبعايير 
ومحــدودة وأنظمــة تدخــل حتت مظلــة النظام 

القضائي السعودي.
وفيمــا يخص مســتوى الســباقات الســعودية,  
أوضــح ســمو رئيــس الهيئة بــأن العمــل جار 
لالنتقــال من املجموعــة الثالثة على املســتوى 
الدولــي إلــى املجموعة األولى يف ظــل التطور 
الالفت يف تصنيف مستويات اخليل التي كانت 
59 عــام 2018 وارتفــع لـــ 62  يف عــام 2019 
والعمل جاري لرفعه إلى 65 بني عامي 2020/ 
2021 ، وأن الســعودية ســتتقدم إلــى االحتــاد 

اآلســيوي يف العــام املقبل بتصنيف مســتويات 
الســباقات واجلوائز الســعودية بــدءا من كأس 
السعودية ومرورا بكأس املؤسس، خادم احلرمني 
الشــريفني، ولي العهد، امللوك، الوفاء، وسيتم 
التوسع يف نظام تقييم اخليل )الريت ( الذي بدأ 
فيه املوســم املاضــي وصنف مــن خالله 1500 
جواد من جملة 2500 شــاركت يف السباقات، 
بحيــث يشــمل كل الســباقات، والــذي على 
ضوئه ستحدد اخليل التي تركض على ميداني 
الرياض والطائف بـــ 85 درجة فما فوق، وتتجه 
اخليــل األخــرى لبقيــة امليادين بعــد أن نقلت 

مســؤولية اإلشــراف عليها للنادي نقل إشــراف 
تنظيم امليادين إلى نادي ســباقات اخليل، الذي 
سيقوم بإعادة تنظيمها إداريا وماليا وكذلك البنى 
التحتية وســتكون البداية بأندية اجلنادرية، جدة 

القصيم األحساء.
وشدد على ضرورة اعادة النظر يف مستوى اخليل 
املشــتراة من اخلارج ورفع مســتوى احمللي للقضاء 
على الفوارق املوجودة حاليا، وستكون السباقات 
موحــدة، وان النادي ســيكون صــارا يف تطبيق 

القوانني يف اطار التوجه لالرتقاء باملستوى العام
واشــار الى ان احلضور اجلماهيــر يأخذ جانبا من 

االهتمــام العــام يف خطــة التطوير حيث ســيتم  
اســتثمار عشــرات املاليــني يف حتســني اخلدمة 
االعالمية، حتى يلعــب االعالم الدور املطلوب 
منــه يف جــذب اجلماهير، كما ســيتم حتســني 
مســتويات، وبيئة مراكز تدريب اخليل يف القفز، 

البولو وغيرها لتكون مواكبة للتطور.
وحول االثار املتوقعة من تغيير مســمىى النادي 
قال: » إن التغيير املتوقع من تغيير مسمى النادي 
هو رفع مســتوى السباقات للوصول بها للمستوى 

األول خالل عامني فقط ».
وأكد األمير بندر بن خالد أن قرار نقل اسطبالت 

اجلنادريــة احلالية قــرار نهائي مــن الدولة، وأن 
األرض احلالية ســلمت لــوزارة اإلســكان , وأن 
األول   , مخلتفــني  موقعــني  ســيكون  البديــل 
إلسطبالت الســباقات شــرق نادي السباقات، 
ويتم البحث عن موقع اخر ملزارع انتاج اخليل يتم 
اعدادها مبوصفات بيئية محددة تســاهم يف تطوير 
الصناعة، مشــددا على أنــه لن يهضم حق أحد 

بهذا اخلصوص.
وجدد ســموه القول على انه ستكون خالل عشر 
ســنوات املقبلــة ســباقات على مدار الســنة يف 

مختلف مناطق اململكة، ومبشاركة خليجية.
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وزارة الرياضة تلزم األندية ببروتوكول طبي حازم..

الجيل _ الرياض 

وضعت وزارة الرياضة   بروتوكوال طبيا حازما سبق   إستئناف دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني.
وكانت وزارة الرياضة حتت قيادة األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد أوصت يف شهر مارس املاضي بضرورة تعليق النشاط الرياضي يف 

اململكة ، احتراًزا من انتشار فيروس كورونا املستجد.
وبعد مرور ما ُيقارب من ثالثة أشــهر قّررت الوزارة  اســتئناف كافة األنشــطة الرياضية املعلقة، وبالتالي فقد أعلن االحتاد السعودي لكرة 

القدم استكمال دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني ودوري الدرجة األولى بدءا من الرابع من شهر أغسطس احلالي .
وقبل عودة التدريبات اجلماعية لالعبني يوم 21 من شهر يونيو املاضي ،  اصدرت الوزارة البروتوكول الطبي الذي يلزم جميع األندية من 

أجل احلفاظ على صحة الالعبني واألجهزة اإلدارية والفنية واحلكام.

السالمة .... اوال

وجاءت أبرز بنود البروتوكول كالتالي:
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الجيل_ الرياض 

ـــن،  ـــلمان للمحترفي ـــن س ـــد ب ـــر محم ـــن دوري كأس األمي ـــن م ـــة #عيدنا_عيدي ـــة جول ـــي قم ـــالل ف ـــر واله ـــاراة النص ـــهدت مب ش
ـــان  ـــهر رمض ـــي ش ـــكان ف ـــة واإلس ـــا الرياض ـــا وزارت ـــي أطلقته ـــود« الت ـــادرة »دوري ج ـــن مب ـــتفيدين م ـــليم المس ـــدم تس ـــرة الق لك
الماضـــي، بحضـــور مســـاعد وزيـــر الرياضـــة األســـتاذ عبداإللـــه بـــن ســـعد الـــدالك، ونائـــب وزيـــر اإلســـكان المهنـــدس عبـــداهلل 
ـــحيباني  ـــن الس ـــة عبدالرحم ـــؤون الرياض ـــة لش ـــل وزارة الرياض ـــاوي، ووكي ـــد القرع ـــدس أحم ـــكان المهن ـــل وزارة اإلس ـــر، ووكي البدي
ـــاط بهـــدف دعـــم األســـر األشـــد  ـــواف التمي وعـــدد مـــن نجـــوم الكـــرة الســـعودية الســـابقين الكابتـــن ماجـــد عبـــداهلل والكابتـــن ن

ـــا. ـــكن له ـــى مس ـــول عل ـــن الحص ـــا م ـــة بتمكينه حاج

تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي مبادرة »دوري جود« :

عيدهم.. عيدين
والقت مبادرة دوري جود تفاعاًل واسعا من أندية دوري األمير محمد 
بن سلمان للمحترفني، مبشاركة رؤساء األندية واجلماهير الرياضية، 
َن املســكن لـ 21 أســرة خــالل هذه املبادرة، وســيتواصل  حيثُ أمِّ

تسليم الوحدات السكنية خالل املباريات املقبلة أيضًا بإذن اهلل.
وُتَعد منصة »جود اإلســكان« واحدة من مبادرات مؤسسة اإلسكان 
التنموي األهلية، الهادفة إلى إشراك أفراد املجتمع يف برامج التنمية 
املجتمعية، وتقدمي يد العون إلى األسر الباحثة عن األمان السكني، 
وفــق آلية ُمَحْوكمــة تضمن إيصــال العطاء اخليري إلى مســتحقه 

احلقيقي.
وحظيت املنصة منذ انطالقتها بدعم ســخي كرمي من خادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود - حفظه اهلل -، 
قــدره 100 مليون ريال، ومــن ولي عهده األمني - أيده اهلل -، قدره 
50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشــيدة بتفعيل الدور 
االجتماعي يف تســريع عجلة التنمية، من خالل تقدمي منوذج جديد 
للتكافــل االجتماعي، تتكامل فيه أدوار اجلهات احلكومية واخليرية 

وتلتقي على منصة »جود اإلسكان« اخليرية.
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ممر رشيف لألطباء وقوات األمن :

تكريم الجيش األبيض 

الجيل _ الرياض 

شهدت مباريات دوري كأس األمري محمد بن سلامن للمحرتفني، تكرمياً لألطباء وقوات األمن من خالل تدشني 

ممر رشيف لهم قبل إنطالق املباريات، تقديراً ملجهودهم الكبري تجاه جائحة كورونا.

وتم إقامة املمر الرشيف يف الـ 5 لقاءات التي تم إستئناف مباريات الدوري بها ، وذلك بدخول العبي الفريقني 

إىل أرض امللعب أواًل مع حكام اللقاءات، قبل االصطفاف لعمل املمر الرشف لألطباء وقوات األمن.

ودخل عدد من أفراد األطقم الطبية وقوات األمن إىل امللعب وسط تحيتهم من جانب الالعبني وطاقم 

الحكام، وذلك خالل جميع اللقاءات التي أٌقيمت ضمن الجولة 23 من املسابقة، وبعد اصطفاف األطباء 

واألمن داخل املالعب، يتوجه العبي وحكام املباريات للوقوف خلفهم تحية للسالم املليك السعودي.

وجاء الربوتوكول الجديد بطلب من عبد العزيز بن تريك الفيصل وزير الرياضة السعودية، تقديرًا للجهود 

املبذولة من جانب األطباء واألمن يف السعودية يف جائحة فريوس كورونا

الجيل _ الرياض 

كأس  دوري  مباريـــات  شـــهدت 
ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر 
لألطبـــاء  تكريمـــً  للمحترفيـــن، 
ـــين  ـــالل تدش ـــن خ ـــن م ـــوات األم وق
ممـــر شـــرفي لهـــم قبـــل إنطـــالق 
المباريـــات، تقديـــرًا لمجهودهـــم 

كورونـــا. جائحـــة  تجـــاه  الكبيـــر 

ومت إقامة املمر الشــريف يف الـــ 5 لقاءات 
التي مت إســتئناف مباريات الدوري بها ، 
وذلك بدخول العبي الفريقني إلى أرض 
امللعــب أواًل مــع حكام اللقــاءات، قبل 
االصطفاف لعمل املمر الشــرف لألطباء 

وقوات األمن.

ودخل عــدد من أفــراد األطقــم الطبية 
وقــوات األمن إلى امللعب وســط حتيتهم 
مــن جانــب الالعبــني وطاقــم احلكام، 
وذلــك خــالل جميــع اللقــاءات التي 
أٌقيمــت ضمن اجلولة 23 من املســابقة، 
وبعــد اصطفاف األطبــاء واألمن داخل 
املالعب، يتوجه العبي وحكام املباريات 
للوقــوف خلفهم حتيــة للســالم امللكي 

السعودي.

وجاء البروتوكول اجلديد بطلب من عبد 
العزيــز بن تركي الفيصــل وزير الرياضة 
الســعودية، تقديًرا للجهود املبذولة من 
جانــب األطباء واألمن يف الســعودية يف 

جائحة فيروس كورونا

ممر شرفي لألطباء 

وقوات األمن :

تكريم 
الجيش األبيض 
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الهالل يطير 
بالدوري » مبكرا «

الجيل - الرياض

حســـم فريـــق الهـــالل لقـــب دوري األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفيـــن 
قبـــل نهايتـــه بجولتيـــن بعدمـــا نجـــح فـــي تحقيـــق الفـــوز علـــى ضيفـــه فريـــق 
الحـــزم برباعيـــة مقابـــل هـــدف، ليحقـــق لقـــب البطولـــة الســـادس عشـــر فـــي 

ـــوالت. ـــرفي للبط ـــجله الش ـــي س ـــتين ف ـــه، والس تاريخ

35 العدد 700  - محرم 1442 هـ    سبتمبر  2020مالعدد 700  - محرم 1442 هـ    سبتمبر  2020م34



وبلغ الهالل النقطة السادسة والستني بفارق ست 
نقاط عن مالحقه النصر الذي جنح بتحقيق الفوز 
علــى ضيفه فريــق الفيحاء بهدفــني لهدف وبلغ 

النقطة الستني ..

ولم يجــد الهالل صعوبــة يف جتــاوز ضيفه فريق 
احلزم الذي جنح بتســجيل هدف مبكر عن طريق 
عبد الرحمن اليامي، ليأتي الرد ســريعًا من سالم 
الدوســري ، فيما حملت األهداف الثالثة توقيع 

الفرنسي غوميز .
وهذه هي املــرة الـ16 التي ُيتوج فيها الهالل بطاًل 
للــدوري الســعودي »مبختلف مســمياته«، وكان 
يحتــاج فقط إلــى ثالث نقاط من النقاط التســع 
املتاحــة أمامــه خالل اجلــوالت األخيــرة. وبلغ 
الهــالل حاجز الـــ66 نقطــة، ويتطلــع للفوز يف 

املباراتني املتبقيتني أمام الوحدة والشباب وسيرفع 
رصيده يف حــال انتصاره إلــى 72 نقطة ليتجاوز 

الرقم الذي حققه النصر يف املوسم املاضي .
وبهذه النتيجة يكون الهالل قد حّقق رقما جديدا 
بإعتباره أّول فريق ســعودي ُيَتــَوج بالدوري احملّلي 

ودوري أبطال آسيا يف موسم واحد
وهبط العدالة رســميا إلى دوري الدرجة األولى 
بعد تعادلــه مع ضيفه الرائــد )1-1( حيث تقدم 
الرائــد من ركلة حرة رائعة نفذها جالل الداودي 
يف الدقيقــة 77، وتعادل نايــف هزازي يف الوقت 
بــدل الضائع من ركلة جــزاء للعدالة الذي بات 

أول الهابطني بعد أن جمع 21 نقطة..
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منافسات 
ساخنة 

في 
السهام 
النسائية 

منافسات 
ساخنة 

في 
السهام 
النسائية 

أسماء الشعبان - الرياض

نظـــم االتحـــاد الســـعودي للســـهام بمعهـــد إعـــداد 
القـــادة بمجمـــع األميـــر فيصـــل األولمبـــي بالريـــاض  
بطولـــة المملكـــة األولـــى للســـيدات بعـــد جائحـــة 
كورونـــا، والتـــي أقيمـــت فـــي الفتـــرة مـــن 52 أغســـطس 

وحتـــى 92 مـــن الشـــهر نفســـه .
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وشــهدت البطولة مشــاركة أكثر من 25 رامية يف منافســات القوس األوملبي مسافة 18 و30 و60 متر، 
وأسفرت النتائج عن فوز دالل املقيرن  مبنافسات 18 متر وحلت منيرة السديري ثانية ، ونورة املفضي ثالثة 
. ويف منافسات القوس األوملبي 30 متر حققت عفاف السبيعي املركز االول ، وحلت  عبير حمزة ثانية 
، وآية فلمبان ثالثة . ويف منافســات 60 متر فازت ســارة بن سلوم باملركز األول ، وحلت هيفاء اخلنيزان 
ثانية ، وشادن املرشود ثالثة . كما شاركت الالعبة مطيرة الشمري مشاركة شرفية  كالعبة قوس مركب 
» بكرة » ولم تعتمد نتائجها . كما شارك يف حتكيم البطولة كل من اسماء الشعبان حكما عاما للبطولة 

وفاطمة عبدالعزيز العبدي وهناء طافش وأسماء الزهراني كحكام للبطولة .
ومت تطبيق جميع البروتوكوالت اخلاصة بوزارتي الصحة والرياضة للوقاية من فيروس “كورونا” املستجد 
علــى فعاليات البطولة، مثل التباعد وارتداء الكمامــات الطبية، إلى جانب التعقيم والنظام، وفحص 

املشاركات بالبطولة.
وتأتي البطولة النســائية لرماية الســهام بعد يومني من تنظيم بطولة ســباق دراجات هوائية نسائية هي 

األولى من نوعها، يف إطار خطط السعودية لتمكني املرأة يف مختلف املجاالت والقطاعات.
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الجيل - الرياض 

تـــوج بايـــرن ميونيـــخ األلمانـــي موســـمه الرائـــع واعتلـــى 
العـــرش األوروبـــي مجـــددا وأحـــرز الثالثيـــة للمـــرة الثانيـــة 
فـــي تاريخـــه بالفـــوز علـــى باريـــس ســـان جيرمـــان الفرنســـي 
ـــا لكـــرة  1 / صفـــر فـــي المبـــاراة النهائيـــة لـــدوري أبطـــال أوروب

القـــدم.

نجمة 
سادسة 
للبافاري

بايرن يسقط الكبار ويتوج 

بالثالثية :
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وبدد البايرن آمال ســان جيرمان يف إحــراز اللقب األوروبي للمرة األولى 
يف تاريخه بعدما أنهى مغامرته على اســتاد »دا لوز« أو »النور« بالعاصمة 
البرتغالية لشبونة. وأحرز بايرن لقبه السادس يف البطولة علما بأنه خاض 

نهائي البطولة للمرة احلادية عشرة يف تاريخ مشاركاته بالبطولة.
وانتهى الشــوط األول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقني 

يف الفرص التي سنحت لهما.
ويف الشــوط الثاني، ســجل الفرنسي الدولي كينغســلي كومان هدف 
املباراة الوحيد يف الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ 
ومديره الفنــي هانزي فليك الذي يعتبر املهنــدس احلقيقي النتصارات 

الفريق وألقابه يف املوسم احلالي.
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تأجيل اختبارات  
نماذج إطارات 

  2021
للفورموال 1

من المتوقع اإلبقاء على إطارات بيريللي الحالية لموسٍم ثالث، لكن 

الشركة اإليطالية توّد تحسينها وذلك بهدف اإليفاء بمتطلبات 

مستويات االرتكازية المرتفعة للسيارات.

ومع غياب أية فرصة لتجربة اإلطارات خارج السباقات في 

2020 ، تّم تعديل القوانين الرياضية للسماح بإجراء اختبارات 
لنماذج من تلك اإلطارات خالل الـ 30 دقيقة من حصص التجارب 

الحرة الثانية أيام الجمعة، مع إلزام جميع السائقين بالمشاركة.

وكانت أولى تلك الحصص مقررة خالل جائزة الذكرى الـ 70   

للفورموال واحد .

و تّم إلغاء االختبار في سيلفرستون بعد عدم تمكن الجائزة من 

منح الفرق وقت على المسار مع إطارات السباق.

 برياتوري .. صانع  المشاهير 

هاملتون  مرعوب 

 من كوفيد 19 ..!

اشــتهر فالفيــو برياتــوري كمديــر فريق يف 
الفورموال 1، حيث ســاعد مايكل شــوماخر 

وفرناندو ألونسو على حتقيق أولى ألقابهما.
وســاعد شوماخر على حتقيق لقبيه مع بينيتون 
موســمي 1994 1995، بينما ســاعد ألونسو 
علــى الفوز مرتــني باللقب مع رينو ملوســمي 
2005 و2006. وما زالت تربطه عالقة جيدة 

مع ألونسو حيث ساعده يف إدارة أعماله. وخرج اإليطالي املثير للجدل 
مــن الفورمــوال 1 عقب فضيحة مثيــرة للجدل، حيث ُوجــد مذنبًا يف 
محاولة التالعب بنتيجة الســباقات، عندما تسبب نيلسون بيكيه عمدًا 
بحادثة خالل سباق جائزة سنغافورة الكبرى ملساعدة ألونسو على الفوز.
ومّت منعــه من املشــاركة يف فعاليات »فيــا«، لكنه اســتأنف هذا احلكم 
وكســب القضية. لكنه ومنذ ذلك احلني لــم يعلن أية رغبة بالعودة إلى 

الفورموال 1 .
ومنــذ تركه الرياضة، ركز برياتوري على بناء وتعزيز عالمته التجارية يف 

النوادي واملطاعم.

لويس هاميلتون ســائق مرســيدس وبطل العالم 
ست مرات يف الفورموال 1، مثل سائقي البطولة 
هذا املوسم، »يســير وحيدًا« يف رحلته لتفادي 

اإلصابة مبرض »كوفيد19-«.
شــكل تغّيــب ســيرجيو بيريــز عــن ســباَقي 
سيلفرســتون بعــد فحــٍص إيجابــي إلصابتــه 
بفيروس »كورونا«، حتذيرًا جديًا جلميع ســائقي 
البطولة حيال مخاطــر العدوى احملتملة وتأثيرها 

على املسيرة املهنية لهم يف البطولة.
وكثيــرًا مــا كان هاميلتــون يخفف مــن ضغط 
املنافســة يف الفورموال 1  عن طريق املشاركة يف 
نشاطات خارج البطولة مثل املوسيقى، األزياء 
والرحــالت املكّثفة، وغالبًا ما كان يســافر إلى 
الواليات املتحــدة يف الفترات بني الســباقات 

األوروبية.
لكــن روزنامــة 2020  املزدحمــة واملضغوطة، 
اضطرته للبقاء ضمن مساحته اخلاصة وتواصل 
محــدود مــع أشــخاص محددين مــن دائرته 
الضيقة. وأمضى البريطانّي الشهَرين األخيَرين 

ضمن مقّر فريقه يف حلبات السباق.
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*      تتمة مراحل طواف فرنسا الدولي  ألنه انطلق مع نهاية شهر أغسطس

*     طواف إينكو  على األراضي البلجيكية 

 *     طواف تيرينو أدرياتيكو  في البر اإليطالي.

 *      جائزة مقاطعة كويبيك الكندية  ذات الطابع الفرنسي في كل شئ

*     أيضا هناك طواف آخر على األراضي الكندية وهو جائزة مونتريال الكبرى 

 للدراجات الهوائية .

*      طواف الفليش  في األراضي البلجيكية

طواف العالم في شهر 
سبتمبر

طواف اإلمارات الدولي 
يتطور 

تتحرك عجالت الدراجات الهوائية أكثر وأكثر , بعدا لتوقف االجباري بسبب 

جائحة كوفيد 19  , من خالل جملة من السباقات في البر الفرنسي 

والبلجيكي والكندي واإليطالي ... وهي على النحو التالي :

طواف االمارات الدولي للدراجات الهوائية , هي فعالية 
ممّيزة من نوع ســباق املرحلة لســباق الدراجات الهوائية 
بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة ، بدأ هــذا الطواف  
ألول مرة يف عام 2019، وحتديدًا من 24 فبراير وحتى 2 
مارس، مبشاركة 140 متسابق رياضي، وقد امتّد السباق 
حينها ملسافة وصلت إلى 1082 كيلومتر. انتهى السباق 
بحصــول برميو روغيليتش على املركز األول، وأليخاندرو 
بالبيردي على املركــز الثاني، وديفيد جودو على املركز 

الثالث.
والقت هذه الفعالية متابعة واسعة من مواطنني ومقيمني 

, وتغطية دولية كبيرة ملجريات هذا الطواف .
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متابعة : فهد المقاطي 

رياضيو التحمل ليسوا غرباء عن 
التدريبات الطويلة والمضنية 

التي تؤثر على أجسادهم 
وعقولهم. لتوفير الطاقة لهذه 
التدريبات - والتعافي بعد ذلك 
- لذلك من المهم للرياضيين 

معرفة األطعمة التي يجب 
تناولها. 

وتعد هذه األطعمة العشرة 
الفائقة إضافة رائعة ألي نظام 

غذائي لرياضيي التحمل.

يعتبر املوز من أفضل الوجبات اخلفيفة قبل وبعد التمرين   
وليس مبستغرب أن يتم تضمينه يف كل حقيبة هدايا بعد 

السباقات.  فهو يحافظ على انخفاض نسبة السكر يف الدم  
وتنظيم الهضم  وإعادة تخزين فيتامني   6  .

هو غذاء فائق املغذيات  يحتوي على كمية عالية من األلياف  ثالثة أضعاف فاعلية 
مضادات األكسدة من التوت األزرق.

وهذه البذور محملة بالكالسيوم واحلديد والبروتني  كما أنها حتتوي على كمية عالية من 
أحماض أوميغا 3  الدهنية.

1 -  الموز

3 -  عين الجمل

2 -  بذور الشيا

هو عبارة عن بروتني نباتي غني باأللياف وفيتامينات ومضادات 
األكسدة مثل فيتامني  هـ  يحتوي كذلك على أكثر أحماض 

أوميغا 3 الدهنية من أي نوع آخر من املكسرات واملغذيات  
املضادة لاللتهابات  وهي مفيدة لصحة العظام  وقد ثبت أنه 

يخفض نسبة الكوليسترول الضار .

معينات
 لـ )التحمل(

التغذية والرياضة

10
معينات

 لـ )التحمل(
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7 -  الكرز4 -  البطاطا الحلوة

5 -  سمك السلمون
8 -  مصل اللبن

10 -  الكرنب

9 -  دقيق الشوفان

تعتبر من مضادات األكسدة القوية  والبطاطا احللوة من اخلضروات 
الشتوية  وهي غنية بالفيتامينات التي تساعد على خفض ضغط 

الدم وهي غذاء قوي للرياضيني بسبب محتواها العالي من 
الفيتامينات واملعادن والبوتاسيوم واحلديد واملنغنيز والنحاس  

فاملنغنيز والنحاس ضروريان يف وظيفة العضالت الصحية.

أحد أكثر  أنواع الفواكه غنى مبضادات األكسدة ويوفر مجموعة واسعة من 
الفوائد احلصية.  باإلضافة إلى فوائد األداء والتعايف للرياضيني فقد أظهرت 
األبحاث أن العدائني الذين تناولوا عصير الكرز احلامض مرتني يف اليوم ملدة 
أسبوع  فإنهم يعانون من آالم عضلية أقل بشكل ملحوظ بعد اجلري ملسافات 

طويلة. فوائد ما بعد التمرين مذهلة بسبب املكونات الطبيعية املضادة لاللتهابات 
وكشفت دراسة حديثة من جامعة مشيغان األمريكية أن اتباع نظام غذائي غني 

بالكرز يقلل من الوزن االجمالي ودهون اجلسم.

يعتبر سمك السلمون من أكثر البروتينات كثافة بالعناصر الغذائية فهو 
ملئ بأحماض أوميغا 3 الدهنية األساسية باإلضافة إلى فيتامينات 12 و 
6 .ميكن أن يساعد تناول سمك السلمون يف تقليل االلتهابات يف أجسام 

الرياضيني من خالل محتواه العالي من أوميغا 3 الدهنية  وهو أمر مهم 
للرياضيني . من املعروف أن سمك السلمون يعتبر ملك األسماك بسبب 

البروتني العالي اجلودة.

هو بروتني كامل يحتوي على جميع األحماض األمينية األساسية يتم 
امتصاصه بسرعة وكفاءة يف اجلسم   مما يجعله حلم الرياضني فهو ال 

يحتوي أي دهون أو كوليسترول .
يعد البروتني ومجموعة األحماض األمينية ضرورية يف إعادة بناء 

العضالت  خاصة بعد التمرين أو السباق الشاق.
وهو طريقة رائعة للتعايف السريع ألنه يساعد على منع انهيار العضالت.

يحتوي على نسبة عالية من األلياف القابلة للذوبان. و يحتوي على نسبة 
عالية من الكربوهيدرات املعقدة. كما أنه مصدر جيد للبروتني  وله مؤشر 
منخفض لنسبة السكري الدم  مما يوفر طاقة مستدامة يف مجرى الدم  وهو 

أمر ضروري للعدائني  ويوفر الشوفان للجسم جرعة منتظمة من فيتامني  
وغني باملعادن ومضادات األكسدة ينسب إليه الفضل يف احلفاظ على 

مستوى الكوليسترول اجليد يف اجلسم .
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6 -  الحليب
احلليب ال يزال رقم واحد عندما يتعلق األمر بالرياضيني . فاحلليب 
محمل بالكربوهيدرات و البروتني  مما يجعله مشروبا مثاليا الستعادة 

العضالت بعد التمرين للرياضيني .
وعندما يتم استهالك الكربوهيدرات والبروتينات معا  يتم بذلك إصالح 

أسنجة العضالت مبعدل أسرع مما لو مت تناوله بشكل منفصل.

يحتوي الكرنب على مستويات عالية من الفيتامينات والكالسيوم 
و احلديد. إنه نبات غني مبضادات األكسدة  يساعد على تنظيم 

عملية االلتهابات يف اجلسم.يحتوي على نسبة عالية من األلياف 
التي تساعد على خفض الكوليسترول.



الرحيل المر

الجيل - الرياض 

أرسل برشلونة فاكس إلى قائده ليونيل 
ميسي أخبره فيه برفض طلبه بفسخ 

تعاقده من طرف واحد والرحيل عن 
النادي. وذكرت إذاعة »كادينا سير« 

اإلسبانية أن النادي أبلغ الالعب برغبته 
في إكمال مسيرته بين صفوفه 

البرغوث يخطط للقفز من سفينة البارساواالعتزال فيه.

وأوضح 
التقرير أن 

النادي والالعب 
اآلن سيدخالن يف 
مواجهة قانونية حال أراد 
ميسي الرحيل مجانا عن النادي
يف الوقت ذاته قام بعض من جمهور 

برشلونة بالتوافد أمام ملعب كامب نو وطالب 
رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو باالستقالة.
كما طلب اجلمهور من ميسي عدم الرحيل عن النادي.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« أن ميسي قد 

يفكر يف البقاء حال تقدم بارتوميو باالستقالة.
وذكرت صحيفة »سبورت« اإلسبانية أن بعض من أعضاء 

النادي قدموا استقالتهم وطالبوا بارتوميو باالستقالة خالل 
االجتماع.

لكن شبكة »إي إس بي إن« األمريكية ذكرت أنه لم يكن 
هناك أي اجتماع لإلدارة وأن النادي رد فقط على فاكس ميسي 

بفاكس آخر رفض فيه طلبه بالرحيل.
ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل اإلعالم اإلسبانية واألرجنتينية 
أكدت أن ميسي أرسل فاكس إلدارة برشلونة طلب فيه فسخ 

التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.
وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق 

واخلضوع للفحوصات الطبية االعتيادية استعدادا للموسم 
اجلديد. ويصر برشلونة أن أحقية ميسي يف فسخ التعاقد من 
طرف واحد انتهت مهلته يف العاشر من شهر يونيو املاضي.
أما املسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ 

التعاقد من طرف واحد يحق لليو يف ظل مد الوسم بسبب 
جائحة كورونا. وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة اجلديد 

رونالد كومان صباح اليوم الثالثاء وأوضحت قناة »كواترو« 
اإلسبانية أن األجواء لم تكن جيدة خالله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه اجلديد ومت 
حتذير النجم األرجنتيني من أن كل االمتيازات التي حصل 

عليها يف األعوام األخيرة قد انتهت.
وهو ما أغضب ميسي وانتهى االجتماع بعجزه عن الرد على 

مدربه اجلديد.
ويتبقى مليسي موسم آخر يف تعاقده مع برشلونة
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الفروسية
يصيغان هوية 

جديدة


