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التصوير الفوتوغرافي  

فتح التنظيم الجديد لوزارة الرياضة، والذي أقره مجلس الوزراء السعودي في جلسته 
األخيرة، األبواب أمام رجال األعمال الراغبين اإلستثمار في قطاع الرياضة إلنشاء وتأسيس 
أندية  لمشاهدة  المجال  يفسح  مما  الرياضة،  وزارة  ضوابط  وفق  جديدة  رياضية  أندية 

ذات طابع ومذاق مختلف في الوسط الرياضي السعودي.
ولعل من شأن التنظيم الجديد  فتح اآلفاق لمزيد من المسؤوليات والمهام أمام 

رؤية  ركائز  من  واحدة  أنها  خاصة  بالرياضة  أكبر  بصورة  لالهتمام  الرياضة  وزارة 
كل  حملت  مواد،   5 الرياضة  لوزارة  الجديد  التنظيم  وحمل   .2030 السعودية 

باتت  لتحقيقه كونها  الوزارة  الذي تسعى  الجديد   التنظيم  مكونات وأهداف 
الجهة المختصة والمرجع الرئيس في السعودية، فيما يتعلق بتنظيم قطاع 

الرياضة وتطويره والنهوض بمقوماته وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق 
تميز الرياضة السعودية محليًا ودوليًا. 

وتأسيسها،  الرياضية،  األندية  تصنيف  الجديدة،  المهام  هذه  بين  ومن 
الوزارة،  تضعها  ضوابط  وفق  وذلك  بتأسيسها،  للغير  الترخيص  وكذلك 

إنشاء  في  األعمال  رجال  من  الراغبين  لكافة  الفرصة  سيمنح  ما  وهذا 
أندية رياضية بمعايير استثمارية.  وسيكون من مهام الوزارة، اإلسهام 

مع الجهات المعنية في االرتقاء باإلعالم الرياضي بما يكفل تحقيق 
أهدافه المرسومة له، ويؤسس إلعالم رياضي احترافي متميز. 

وضمت الالئحة التنظيمية الجديدة أيضا الكثير من االختصاصات 
والصالحيات  حيث سيكون من مهام الوزارة ، وضع إطار ونموذج 

الرياضية  والطاقات  القدرات  وتنمية   ، الرياضة  قطاع  حوكمة 
وصقل المواهب والمهارات، وتشجيع جميع فئات المجتمع 

على ممارسة الرياضة المتنوعة.
 كما كشفت المادة الرابعة من الالئحة أن  التنظيم الجديد 

للرياضة«  العامة  »الهيئة  السابق  التنظيم  محل  سيحل 
والذي كان معمواًل به في الفترة الماضية.

التحرير
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الجيل ـ الرياض 

العربية  األولمبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  دشن 
السعودية حملة ترشح »الرياض 2030« الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية الـ21، بعد أن تقدم 

بملف االستضافة رسميًا للمجلس األولمبي اآلسيوي.

تغيير المستقبل
إطالق ملف استضافة الرياض أسياد  2030



وشــارك يف عرض ملــف االســتضافة األميرة 
رميا بنت بندر بن ســلطان عضــو مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية الدولية سفيرة اململكة العربية 
الســعودية لــدى الواليات املتحــدة، واألمير 
نــواف بن فيصل بــن فهد العضو الشــريف يف 

اللجنة األوملبية الدولية واألمير فهد بن جلوي 
بن عبدالعزيز بن مســاعد نائب رئيس اللجنة 
األوملبيــة العربية الســعودية، والعــداء هادي 
صوعان صاحب أول ميدالية أوملبية سعودية يف 
دورة األلعاب عام 2000 والفارسة دملا ملحس 

احلائزة على امليدالية البرونزية يف دورة األلعاب 
األوملبية للشباب، باإلضافة إلى مشاركة عدد 
من الالعبن والالعبات واألطفال املمارســن 

لأللعاب األوملبية يف السعودية.
وأّكد ســمو األمير عبدالعزيز بن تركي رئيس 

جلنــة ملــف اســتضافة األلعــاب اآلســيوية 
)الريــاض 2030( يف كلمته خــالل احلفل أّن 
»اســتضافة األلعاب اآلســيوية لعــام 2030م 
شــرف كبير وفرصــة إللهام جيــل جديد من 
الرياضين يف جميع أنحاء قارة آسيا، والوصول 

إلى أكبر جمهور يف تاريخ استضافات اململكة 
الرياضية.

وأضاف »نحن متحمسون الستضافة أول دورة 
لأللعاب اآلسيوية على اإلطالق، يف ظل دعم 
حكومة خادم احلرمن الشــريفن امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل ســعود وســمو ولــي العهد 
األمــن -حفظهما اهلل-، إذ شــهدت اململكة 
خــالل املدة املاضية الكثير من االســتضافات 
العاملية يف مختلف األلعاب، التي القت إشادة 

من املشاركن واملتابعن لها«
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وأشــار األميــر عبدالعزيز إلى أّن ألعاب آســيا 
2030، تعدُّ الهــدف األول للحركة الرياضية 
الســعودية، لكونهــا ســتكون فرصــة ذهبيــة 
لدفــع التغييــر الرياضي واملجتمعــي والثقايف 
طويــل األمــد وحتويل املســتقبل، مشــددًا: 
»يف حال الفوز باالســتضافة فإننــا نعد بتنظيم 
دورة ناجحــة بــكل املقاييس، متاشــيًا مع رؤية 
االســتضافة  ملــف  وكان   .»2030 اململكــة 
تضمن األماكن واملرافق ذات املســتوى العاملي 
واملتصلة بأحــدث أنظمة النقــل، والتي تعدُّ 
صديقًة للبيئة، وسيكون تأثيرها ملهمًا للحركة 
األوملبية اآلســيوية يف جميع أنحاء القارة بنشر 
القيم الرياضية وتعزيــز التواصل، إضافة إلى 
التأثير الرياضي واالجتماعي والثقايف ملختلف 

األلعاب السعودية.

القدية تستضيف الحدث
أكــدت األميــرة رميا بنــت بنــدر، أّن الرياض 
2030 ســتكون حدثــًا حيويــًا ومتنوعًا يف جو 
فريــد، باســتغالل األماكن املوجودة مســبقًا 
جنبــًا إلى جنب مع الســاحات املصممة لهذا 
الغــرض، إضافة إلــى إيجاد منصة لتســليط 
الضوء على قــوة األلعــاب األوملبية يف جميع 
أنحــاء القــارة الصفــراء، وترســيخ قيمها من 
خالل العمل مع املجلس األوملبي اآلســيوي، 
حيث ســتوفر الرياض 2030 إرثــًا من التنوع 
واملشــاركة يف جميع أنحاء الوطن، ما سيترك 

أثرًا كبيرًا يف العقود القادمة.

فيما أكد العضو الشــريف للجنة األوملبية الدولية 
األمير نواف بن فيصل، أّن رفع مســتوى مشاركة 
املرأة الرياضية هو جتســيد آخر من التزامات رؤية 
اململكــة 2030، الذي يندرج منها برنامج جودة 
احلياة الهادف إلى رفع مشــاركة املرأة الســعودية 
يف الرياضة بنسبة %40، يف الوقت الذي نسعى 
فيه لالرتقاء بنخبة الرياضين يف بالدنا، والعودة 
لصدارة قوائــم اللجان األوملبيــة الوطنية الفائزة 
بامليداليات يف دورات األلعاب اآلسيوية القادمة.

وكشف األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية 
خالل كلمته، أّن منطقة القدية ستستضيف امللعب الرئيسي إضافًة إلى مركز األلعاب املائية وملعب 
لعبة الكريكت، وقال: »ملتزمون بدعم القيم األوملبية والتحّول نحو ألعاب أكثر اســتدامة ومسؤولية 

اجتماعية«.
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إرث طويل األمد
أكد العداء الســعودي هادي صوعان، صاحب 
أول ميدالية أوملبية سعودية، أّن اململكة العربية 
الســعودية لديها حلمها اخلاص وهو اســتضافة 
دورة األلعاب اآلسيوية 2030، مشددًا على أّن 

العمل بجد قبل وأثناء وبعد األلعاب سيترك إرثًا 
طويل األمد للمملكة على املستوى الرياضي.

وكشفت الفارسة السعودية دملا ملحس، الفائزة 
بامليدالية البرونزية يف أوملبياد الشباب 2010، 
أّن القارة اآلســيوية ستســتمتع بهذا املهرجان 

الرياضــي، حيث ســتوفر األلعاب اآلســيوية 
منصة للتألق ألفضــل الرياضين واحتياجاتهم 
يف عرض الرياض 2030، من خالل األماكن 
واملرافــق املذهلة واحلديثــة واملصممة لضمان 
حصولهــم على جتربــة رائعة، ســتمكنهم من 

تأدية عروضهم يف أفضل حاالتهم.

طالل بن بدر :

اتحاد اللجان واتحاد 
االتحادات سيدعمان 

الملف السعودي

أكد صاحب الســمو امللكــي االمير طالل بن 
بــدر بن ســعود بن عبــد العزيز رئيــس احتاد 
اللجــان األوملبية الوطنية العربية دعمه الكامل 
مللف استضافة اململكة العربية السعودية لدورة 
األلعاب األسيوية عام 2030 مبدينة الرياض .

كما أشــاد ســموه مبلف الترشــيح الذي قدمه 
صاحب الســمو امللكي األميــر عبد العزيز بن 
تركي الفيصــل وزير الرياضــة ورئيس اللجنة 
األوملبية العربية السعودية والذي يؤكد امتالك 
اململكــة العربية الســعودية جميــع متطلبات 
اســتضافة الدورات القاريــة والدولية كما أن 
اململكة متتلك اإلمكانيــات احلضارية املتقدمة 
والبنيــة التحية املناســبة واملنشــآت الرياضية 
من مالعب وفنادق وشــبكة طرق ومواصالت 
ومطارات علــى مواصفات عاملية ، واألهم من 
ذلــك وضع اململكة الذي يدعو لالطمئنان من 

الناحية االقتصادية واألمنية واالجتماعية .
وأشــاد ســموه باهتمام حكومة خادم احلرمن 
الشريفن امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
حفظــه اهلل وأبقاه وولــي عهده األمن صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ودعمهم للرياضة والرياضين واستضافة 
األحداث والفعاليــات الرياضية مبا يليق مبوقع 
اململكــة العربيــة الســعودية علــى املســتوى 
الدولي والقاري والعربي وتنفيذًا لرؤية اململكة 

. 2030
كما أكد سموه على دعم احتاد اللجان األوملبية 
الوطنيــة العربيــة واحتاد االحتــادات الرياضية 
العربيــة الســتضافة هــذه املناســبة الرياضية 
القارية ووضع كافة امكانات احتاد اللجان واحتاد 
االحتادات لتمكن اململكة من استضافة الدورة 

وفعالياتها .
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وكانت اســتراتيجية دعم األندية قد انطلقت 
العــام املاضي وفــق معايير محــددة، لضمان 
االســتدامة املالية لألندية، وتشــجيعها على 
االهتمــام بالرياضــات املختلفــة لتســاهم يف 
تطورها، وجعلها من الرياضات التي ترفع اسم 

اململكة عالًيا يف احملافل الدولّية.
ورفع صاحب الســمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بهذه املناسبة  
خالص الشــكر واالمتنان ملقــام خادم احلرمن 
الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود، ولصاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولــي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير الدفاع،ـ  حفظهما 
اهلل ـ على مــا توليه القيادة الرشــيدة من دعم 
ال محدود ومســتمر للقطاع الرياضي، مؤكًدا 
أن كل اإلجنــازات التي حتققت خــالل الفترة 

القليلة املاضية، كانــت بفضل من اهلل، ثم ما 
حظــي به هذا القطاع من اهتمام كبير، حتققت 
من خالله للمملكة قفزات كبرى على مختلف 

األصعدة.
وتابع سموه: “بعون اهلل وتوفيقه، نواصل العمل 
على تطبيق اســتراتيجية دعم األندية يف عامها 
الثانــي، وسنســعى ـ بــإذن اهلل ـ لتحقيق كل 
التطلعات التي ستقودنا لبناء مستقبل رياضي 
بأجيــال ستســهم يف صناعــة اإلجنــاز للوطن 
الغالــي، من خــالل تطبيق االســتراتيجيات 
والبرامج العملية، من بينها اســتراتيجية دعم 
األنديــة التي حققت العديد مــن أهدافها يف 
عامها األول، وساهمت يف تنظيم العمل داخل 
ا، مبا يضمن  ــا ورياضّيً األنديــة وتطويرها إدارّيً
تعزيــز نظام احلوكمة وتوفير الفرص الوظيفية، 

وهو ما انعكس على األداء العام وهلل احلمد.

وتضمنت اســتراتيجية دعــم األندية يف عامها 
الثانــي، رفع مســتوى تقييــم احلوكمة ألندية 
دوري احملترفــن، لتصبــح 7 نقــاط بداًل من 5 
مقارنة بالعام األول، إضافــة إلى تطبيق تقييم 
احلوكمة ألول مــرة ألندية الدرجة األولى من 

خمس نقاط.
وتقوم اســتراتيجية دعم األنديــة على مبادرة 
حتســن احلوكمة العامة لألندية، حيث سيتم 
ا  تقييم األندية وفق طريقة إدارة مســؤوليها مالّيً
ا، ومدى التزامهم باألنظمة والقوانن  وتشغيلّيً
وفق 3 معايير هي: )القيادة ـ اإلشــراف املالي 
والتشــغيلي ـ واملســؤولية(، كمــا تضمنــت 
هذه االســتراتيجية إضافــة 5 ألعاب جديدة، 
وهي )رفع األثقــال ـ اجلودو ـ الريشــة الطائرة 
ـ اجلمبــاز ـ واأللعــاب اإللكترونيــة(، لتنضم 
بذلــك إلى األلعاب العشــرة احملــددة يف نظام 

الوزارة تطلق استراتيجية دعم األندية في عامها الثاني

تحسين الحوكمة 
 الجيل ـ الرياض

أطلقت وزارة الرياضة استراتيجية دعم األندية في عامها الثاني وفق خطة متكاملة، ومن خالل 
األندية  المملكة، بهدف تشغيل وتطوير هذه  نظام حوكمة فّعال لألندية في مختلف مناطق 

ا. لضمان استدامتها إدارّيًا ومالّيً

مبادرة تحسين 
الحوكمة العامة 

لألندية
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النقــاط املوحد يف اســتراتيجية دعــم األندية 
بعامها األول، وهي: )كرة الطائرةـ  كرة الســلة 
ـ كرة اليد ـ ألعــاب القوى ـ التنس األرضي ـ 
التايكوندو ـ الكاراتية ـ كرة الطاولة ـ السباحة 
ـ والدراجــات(، حيث ســيتم تقييــم الدعم 
املســتحق من خالل نظام النقاط املوحد بواقع 
)100( نقطــة لكل رياضة، لتكون قيمة النقطة 
الواحدة )320( ألف ريال، متاحة لـ170 نادًيا 

تنطبق عليه املعايير اخلاصة باالستراتيجية.

فريق متخصص
ويشــرف فريق عمــل متخصص علــى متابعة 
تنفيذ اســتراتيجية دعم األندية ، إضافة إلى 
جلنة الكفاءة املالية املســتحدثة مؤخًرا، والتي 
تضم ممثلــن مــن اإلدارات املاليــة والقانونية 
واســتراتيجية دعــم األندية التابعــة للوزارة، 
إضافــة إلــى رابطــة دوري احملترفــن واالحتاد 
الســعودي لكرة القدم ومدقق مالي خارجي، 
وذلــك لضمان تقيــد األنديــة باملعايير احملددة 
التــي تركــز علــى إدارة التكاليــف بفاعليــة 
وكفاءة، ولضمــان حتقيق أولوية الصرف املالي 
لتســديد رواتب الالعبن والوفاء بااللتزامات 
املاليــة ذات الصلة، لتجنيب األندية الدخول 
يف قضايــا دوليــة قــد تعرضهــم للعقوبــات، 
إضافة إلى وضع ضوابط لصرف املبالغ احملددة 

للرياضات املختلفة.

مبادرة الحضور الجماهيري
كمــا ضّمت اســتراتيجية دعــم األندية عدًدا 
من املعايير اخلاصة واملســتحدثة، منها إطالق 
“احلضــور  مبــادرة  مبــادرة جديــدة مبســمى 
ا لألندية  اجلماهيري”، والتي ستوفر متوياًل مالّيً
يف حــال جنحــت جماهيرهــا يف حتقيق حضور 
كاٍف يف مباريات الدوري وفق معايير محددة، 
بحيــث حتصل األندية علــى دعم متزايد قدره 

مليــون ريال كحــد أقصى، وبواقــع 66,666 
ألــف ريال لكل 1000 مشــجع، وصــواًل إلى 
15 ألف مشــجع كحد أقصى الســتحقاق هذا 
الدعم، وذلك بهــدف التحفيز لزيادة احلضور 
اجلماهيري وتعزيز مشــاركة املشــجع بشــكل 

فعال.

تحسين الحضور
كمــا مت إضافة مبــادرة أخرى جديــدة تنفذها 
األندية، وهي مبادرة “حتسن حضور املباراة”، 
لتكون بديلة عن مبادرتي الفعاليات املصاحبة 
والتســويق جلــذب اجلماهيــر، حيــث تتألف 
هذه املبادرة من ثالثة محاور أساســية، وهي: 
)التســويق وبيــع التذاكر ـ إدارة يــوم املباراة ـ 
والفعاليات(، وتهدف هــذه املبادرة إلى توفير 
الدعم لكل ناٍد يطبق املكونات املذكورة أعاله 
خالل مباريات الدوري، من أجل حتسن جتربة 

املشجعن وجذب اجلماهير وزيادتها.

اجتماع شرح االستراتيجيات       
وكان  ســمو وزيــر الرياضة قد عقد األســبوع 
املاضــي اجتماًعا برؤســاء أنديــة دوري كأس 
للمحترفــن،  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر 
استعرض خالله “اســتراتيجية دعم األندية” 
للموســم الرياضــي املاضــي، وأهم مــا أجنز 
منها منــذ إعالنها يف العــام املاضي، وما متت 
مالحظتــه من جوانــب يف التنفيــذ، لضمان 
التطبيق األمثــل يف املرحلة املقبلة، كما جرى 
اطالع رؤســاء األندية على استراتيجية الدعم 
للموسم الرياضي اجلديد واآللية املعدة لذلك، 
واســتعراض ضوابــط االســتراتيجية لتحقيق 
أفضل معايير احلوكمة يف األندية، إلى جانب 
تنمية األلعاب املختلفة، مبا يسهم يف منو وتطور 
مختلف الرياضات، وزيادة حضورها وانتشارها 

بشكل أكبر.

تضم االستراتيجية إضافة 5 ألعاب 
جديدة

 وهي )رفع األثقال ـ الجودو ـ الريشة 
الطائرة ـ الجمباز ـ واأللعاب اإللكترونية(

سيتم تقييم الدعم المستحق من 
خالل نظام النقاط الموحد بواقع 

)100( نقطة لكل رياضة
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وحمل التنظيم اجلديد لوزارة الرياضة 5 مواد، 
جاءت األولى تفسيرية لأللفاظ الواردة يف هذه 
الالئحة، أما املــادة الثانية فقد ذكرت العديد 
من أهداف وزارة الرياضة التي تسعى لتحقيقها 
كونها باتت اجلهة املختصة واملرجع الرئيس يف 
الســعودية فيمــا يتعلق بتنظيم قطــاع الرياضة 
وتطويــره والنهــوض مبقوماته وتوســيع قاعدة 
املمارســن، وحتقيق متيــز الرياضة الســعودية 
محليــًا ودوليًا. ومن بن هــذه املهام اجلديدة، 
تصنيف األندية الرياضية، وتأسيسها، وكذلك 
الترخيص للغير بتأسيسها، وذلك وفق ضوابط 
تضعها الوزارة، وهذا ما سيمنح الفرصة لكافة 
الراغبن من رجــال األعمال يف إنشــاء أندية 

رياضية يف السعودية.
كما ستشجع الوزارة على االستثمار يف املجال 
الرياضي والعمل على تنميته وتطويره وجذب 
االســتثمارات الرياضية احملليــة والعاملية ووفقًا 

لإلجراءات املتبعة.

وسيكون من مهام الوزارة، اإلسهام مع اجلهات 
املعنيــة يف االرتقاء باإلعالم الرياضي مبا يكفل 
حتقيق أهدافه املرســومة له، ويؤســس إلعالم 
رياضــي احتــرايف متميــز يســاعد علــى رفع 
مســتوى املجال الرياضي وينمي روح املنافسة 
الشريفة ويحد من التمييز واإلساءة والتعصب 

الرياضي.
وضمت الالئحــة التنظيمية اجلديــدة أيضا، 
الترخيــص إلقامــة منشــآت ومرافق ممارســة 
األنشــطة الرياضية وإقامــة الفعاليات، ووضع 
قواعد ومعايير إنشاء املرافق واملنشآت الرياضية 
وإدارتها، وتأسيس احتادات نوعية يف األنشطة 
غيــر التنافســية، وتنظيــم عمــل املجموعات 

الرياضية وتقدمي اإلعانة والدعم لها.
وســتعمل وزارة الرياضة وفــق مهامها اجلديدة 
علــى اقتــراح مشــروعات األنظمــة املتعلقة 
بالرياضة، واقتراح تعديل املعمول منها، ورفعها 
الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة الالزمة، 

وكذلك وضع املؤشرات املتعلقة مبجاالت عمل 
الــوزارة والقطاع الرياضي، وقياســها بشــكل 

دوري وتطويرها ومقارنتها باملؤشرات الدولية.
وســيكون من مهام الوزارة ، وضع إطار ومنوذج 
حوكمة قطــاع الرياضــة ، وتنميــة القدرات 
والطاقات الرياضية وصقل املواهب واملهارات، 
وتشــجيع جميع فئــات املجتمع على ممارســة 

الرياضة املتنوعة.
وســتعمل الــوزارة علــى نشــر ثقافــة التطوع 
والشــراكة املجتمعية يف املجاالت الرياضية، 
باإلضافــة لوضــع برامــج تدريبيــة للعاملــن 
واملتطوعن يف املجاالت الرياضية، كما ستقوم 
ابتصنيــف العاملن يف املجاالت الرياضية وفق 
معاييــر تضعهــا، باإلضافة إصــدار الرخص 

الالزمة ملزاولة العمل يف املجاالت الرياضية.
و بحسب التنظيم اجلديد ســتعمل الوزارة مع 
وزارة التعليم واجلهات املعنية األخرى، لتنمية 
وتطويــر رياضة املــدارس واملعاهــد والكليات  رؤية

 
الرياضية

5 مواد في 
التنظيم الجديد 

لوزارة الرياضة 

الجيل - الرياض

فتح التنظيم الجديد لوزارة الرياضة، والذي أقره مجلس الوزراء السعودي في جلسته األخيرة، األبواب أمام رجال 
األعمال الراغبين اإلستثمار في قطاع الرياضة إلنشاء وتأسيس أندية رياضية جديدة وفق ضوابط وزارة الرياضة، مما 

يفسح المجال لمشاهدة أندية ذات طابع ومذاق مختلف في الوسط الرياضي السعودي.

ولعل من شأن التنظيم الجديد  فتح اآلفاق لمزيد من المسؤوليات والمهام أمام وزارة الرياضة لالهتمام بصورة 
أكبر بالرياضة خاصة أنها واحدة من ركائز رؤية السعودية 2030.

المادة الثانية ذكرت العديد من أهداف وزارة الرياضة

تصنيف األندية الرياضية، 
وتأسيسها

الترخيص للرجال األعمال في إنشاء 
أندية رياضية في السعودية

جذب االستثمارات الرياضية 
المحلية والعالمية

االرتقاء باإلعالم 
الرياضي

وتنمية القدرات والطاقات الرياضية 
وصقل المواهب والمهارات

تشجيع جميع فئات المجتمع 
على ممارسة الرياضة 

المتنوعة

نشر ثقافة التطوع والشراكة 
المجتمعية في المجاالت 

الرياضية

وضع برامج تدريبية للعاملين 
والمتطوعين في المجاالت 

الرياضية

تطوير رياضة المدارس والمعاهد 
والكليات والجامعات ووضع البرامج 

الخاصة بها

2030
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واجلامعات ووضع البرامج اخلاصة بها.
كمــا ســتتخذ  مــا يلــزم ملكافحة املنشــطات 
احملظــورة يف املجــاالت الرياضيــة، بجاتــب 
اإلســهام مع اجلهــات املعنيــة يف تطوير الطب 
الرياضــي واالرتقاء بــه، وتنســيق اجلهود مع 
اللجنــة األوملبية الســعودية واللجنة الباراملبية 
واالحتادات الرياضية وجمعية بيوت الشــباب 
وغيرهــا من اجلهات الرياضيــة احمللية والتعاون 
معها ودعمهــا والعمل على االرتقــاء بأدائها.
وســتتخذ ما يلزم من أجل احلد من املخالفات 
التــي قــد تقــع يف املجــاالت الرياضيــة دون 
اإلخــالل مبــا تقضي بــه األنظمة األساســية 
لالحتادات الرياضية ولوائحها، واتخاذ ما يلزم 
لتعزيز النزاهة يف املجاالت الرياضية وما يكفل 

الشفافية واحلد من املمارسة غير املشروعة.
وســتقدم الــوزارة االستشــارات يف املجاالت 
الرياضية، كما ستقوم بالتعاون وتبادل اخلبرات 

مع نظيراتها من األجهــزة يف الدول األخرى، 
واملنظمات الرياضية اإلقليمية والدولية وبيوت 
اخلبــرة املتخصصة داخل اململكــة وخارجها، 
وتنفيــذ التزامــات اململكــة الدوليــة املتعلقة 
مبجاالت الرياضية، باإلضافة لتمثيل السعودية 
أو املشــاركة يف متثيلها لدى اللجان واملنظمات 
والهيئات واحملافل واملؤمترات اإلقليمية والدولية 

ذات الصلة.
وســتعمل بجديــة علــى إجــراء الدراســات 
واألبحاث املتصلــة باختصاصاتها والتعاون مع 
مراكــز البحــوث وبيوت اخلبــرة، وأيضا على 
إبرام االتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع 
اجلهات املعنية يف الــدول األخرى واملنظمات 

الدولية.
وجــاء يف املادة الثالثة مــن الالئحة التنظيمية 
لوزارة الرياضة، أن وزيــر الرياضة يتولى إدارة 
شؤون الوزارة وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع 

القــرارات واإلجــراءات لتحقيــق األهــداف 
التي أنشــئت من أجلها وفقًا ألحكام التنظيم، 
منها، اقتراح السياســات واالستراتيجيات يف 

املجاالت الرياضية.
والعمل علــى إقــرار اللوائــح الداخلية التي 
تسير عليها الوزارة مبا ال يتعارض مع النصوص 
النظامية ذات الصلة، وإقــرار اللوائح املنظمة 
إلقامــة الفعاليــات منشــآت ومرافــق ممارســة 
األنشطة الرياضية وإقامة الفعاليات الرياضية، 
واقتــراح الهيكل التنظيمي للــوزارة، وكذلك 
االســتعانة مبن يــراه من اخلبراء واملستشــارين 
للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ إلجناز بعض 
األعمــال واخلدمات. وأخيرًا، كشــفت املادة 
الرابعة من الالئحــة التنظيمية اجلديدة لوزارة 
الرياضة أن هذا التنظيم اجلديد ســيحل محل 
التنظيم السابق »الهيئة العامة للرياضة« والذي 

كان معمواًل به يف الفترة املاضية

التراخيص واألكاديمية 
في استطالع الوزارة 

الجيل - الرياض

ا ملشروع »لوائح تراخيص األندية واألكادمييات الرياضية«، على موقع الوزارة واملركز الوطني  طرحت وزارة الرياضة استطالًعا عاًمّ
للتنافسّية، للحصول على رأي املهتمن بهذا اجلانب واملختصن باململكة حول املشروع الذي ستعلن الوزارة تفاصيله خالل الفترة 

القريبة املقبلة.
وتأتي هذه اخلطوة بهدف تعزيز االســتثمار يف القطاع الرياضي، ومشــاركة القطاع اخلاص بشكل أكبر يف منو الرياضة يف اململكة، 
ملا لها من تأثير على زيادة اســتثمارات القطاع اخلاص يف املجال الرياضي ومنو اإليرادات االقتصادية منه، وبالتالي تطوير القطاع 
الرياضي ونشر األلعاب املختلفة يف اململكة، إضافة إلى ترجمة توجهات وزارة الرياضة نحو حتقيق أهداف رؤية اململكة 2030، 
وستتاح الفرصة للمهتمن لالطالع على الئحة املشروع، وإبداء املرئيات مبا يتعّلق بضوابط الالئحة وآلية ومتطلبات التقدمي، عبر 

حتميل وثيقة االستطالع وتعبئتها، وإرسالها 
ودعت الوزارة كافة املهتمن واملستثمرين والعاملن بالقطاع الرياضي إلى املشاركة يف االستطالع، الذي ستؤدي نتائجه دوًرا يف 

اخلطة املقترحة حول إجراءات تراخيص األندية واألكادمييات واملراكز الرياضّية اخلاصة .
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 ) صنع في السعودية ( 

كما قرر مجلــس الوزراء اســتثناء األمير عبد 
العزيز الفيصل وزيــر الرياضة من حكم الفقرة 
األولى من قرار مجلس الوزراء رقم 27، وذلك 
فيمــا يتصــل برئاســته ملجلس إدارة الشــركة 

وعضويتها.
وجــاء يف ثنايــا القرار الرســمي مــن مجلس 

الوزراء أن ميارس وزير الرياضة باالتفاق مع وزير 
املالية حقوق مالك األســهم وصالحياته فيما 
يتعلق مبلكية الدولة يف الشركة، على أال تنفذ 
القــرارات املتعلقــة بتعديل النظام األساســي 
للشركة إال بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

ويعّد هذا القــرار تاريخيًا على صعيد الرياضة 

الســعودية، وهو مبثابة نقلة نوعيــة كبيرة على 
صعيــد اإلعــالم الرياضي، ملا ميثلــه من أبعاد 
كبيرة ستسهم يف تكامل أطراف النجاح لوزارة 
الرياضــة وحركتهــا التطورية الكبيــرة كأحد 

القطاعات التي حتظي بأهمية عالية.
وتعمل الشركة من اآلن على صنع هوية خاصة 

الجيل - الرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي على تأسيس شركة إعالمية تعود ملكيتها للدولة، 
وذلك  الشركة،  تأسيس  إجراءات  إلتمام  الالزمة  الصالحيات  الرياضة  وزارة  منح  مع 
وفق أحكام نظام الشركات، حيث سيترأس األمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 

هذه الشركة التي سيتم العمل على إنشائها قريبًا.

بها وصناعة محتوى حتريــري ورقمي من أجل 
االستعداد ملرحلة االنطالق على أرض الواقع.
وسيســهم إنشاء هذه الشــركة اإلعالمية التي 
ستكون حتت إشراف مباشر من وزارة الرياضة، 
يف منح مساحة كبيرة من احلرية للوزارة يف دعم 
رؤيتهــا اإلعالمية لشــراء احلقــوق التلفزيونية 
الرياضية يف كل املسابقات الرياضية يف أوروبا 

وآسيا وأميركا اجلنوبية وأفريقيا.
كمــا ســتعمل هــذه الشــركة اإلعالمية على 
صناعــة وإنتــاج محتــوى رياضــي ســعودي 
وعربــي وآســيوي وعاملــي، وســتعمل أيضــًا 
على االســتحواذ على الشــبكات التلفزيونية 

الرياضية املوجودة حاليًا على الساحة.
ويأتي إنتاج وبث مســابقات الدوري السعودي 
واملســابقات الرياضية مبختلــف األلعاب على 
رأس اهتمامات هذه الشــركة اإلعالمية التي 
تهــدف بهذا الدور إلجناح كل األنشــطة التي 
تقيمهــا حتــت مظلــة وزارة الرياضــة واللجنة 
األوملبية العربية السعودية واحتاداتها الرياضية.
وســيكون إنتاج حقــوق مباريــات البطوالت 

اآلسيوية التي تشــارك فيها الفرق واملنتخبات 
الســعودية واحــدة من أولويات هذه الشــركة 
اإلعالمية، خصوصًا بعد قرار االحتاد اآلسيوي 
إلغاء احتكار قنوات »بي إن سبورت« الرياضية 
التي متلكها قطر عن حقــوق النقل التلفزيوني 

للبطوالت اآلسيوية يف السعودية.
وبصورة عامة، فإن إنشــاء شركة إعالمية حتت 
إشــراف وزارة الرياضة وتعود ملكيتها للدولة، 
يعني أن تكون ذراعًا إعالمية تســهم يف صناعة 
محتــوى رياضي يليق مبتابعــة األحداث التي 
تستضيفها السعودية، والبطوالت التي تشارك 

فيها أنديتها ومنتخباتها.
وســتعمل هذه الشــركة على تقــدمي تغطيات 
خاصة ومختلفة ألبرز األحداث الرياضية التي 
باتت تســجل حضورًا الفتًا يف السعودية الفترة 
األخيرة، مثل بطولة »فورموال إي« للسيارات، 
و»رالــي داكار« العاملــي، وبطــوالت التنس، 
وكذلك بطوالت الســوبر اإلسباني واإليطالي 
كأبرز األحداث التي اســتضافتها الســعودية 

الفترة األخيرة.

واســتضافت الســعودية خالل األعوام القليلة 
املاضيــة، عــددًا مــن األحــداث الرياضيــة 
الكبيــرة على الصعيــد العاملي؛ منهــا بطولة 
ســوبر كالســيكو الودية الدولية التي أقيمت 
يف الرياض وجدة، وضمت منتخبات البرازيل 
واألرجنتن والعراق باإلضافة إلى املســتضيف 
الســعودية، وكذلك بطولة الســوبر اإليطالي 
يف املوســمن املاضين، باإلضافــة إلى بطولة 
السوبر اإلســباني التي تســتضيفها السعودية 

ملدة ثالثة أعوام بدءًا من املوسم املاضي.

وعلــى صعيــد الرياضــات املختلفــة، تبــرز 
أقيمــت يف  التــي  إي«  »فورمــوال  بطــوالت 
الدرعيــة، باإلضافــة إلى البطولــة األضخم 
يف عالــم الراليات )رالــي داكار( التي بدأت 
يف املوســم املاضي، ومتتد حتى عشرة أعوام، 
وكذلك بطولــة نزال القــرن يف عالم املالكمة 
التــي جمعت يف املوســم املاضــي بن حامل 
اللقــب آندي رويــز جونيور ومنافســه أنتوني 

جوشوا

شركة إعالمية إلدارة محتوى رياضي يليق بالمملكة
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وأفادت »نيوم« بانه مبوجب هذه املذكرة، ستتولى 
الوزارة دعم املجال الرياضي يف »نيوم«، لتحقيق 
أهدافها وبناء مجتمع محلي نشــط، من خالل 
توفير بيئة خاصة تســاهم يف توفير فرص تنافسية 
وعملية فريدة، وتطوير األكادمييات املتخصصة، 
ودعــم املرأة يف املجــال الرياضــي، إضافة إلى 
تفعيــل التعاون بن اجلانبــن فيما يخص رياضة 
»فورموال إي«، مبا يتســق مع رؤية »نيوم« الهادفة 

إلى تأسيس قطاع رياضي مستدام.
وأضافت أن هــذه املذكرة تأتي ســعًيا من وزارة 
الرياضة إلى تطوير القطــاع الرياضي باململكة، 
وحتقيق أهدافه املتوافقة مع رؤية اململكة 2030، 
وصناعــة فرص وظيفيــة أكبر يف هــذا املجال، 
إضافة إلى هدف شــركة »نيوم« الرامي إلى أن 
ا للرياضة، يوفر بيئة مناســبة  تصبــح مركًزا عاملّيً
ومالئمة للرياضين، ويؤســس منــط حياة فريًدا 
فيهــا، إلــى جانــب املســاهمة يف منــو وازدهار 

قطاعاتها االقتصادية املبتكرة.

وقــال األميــر عبدالعزيــز بن تركــي الفيصل: 
»نهــدف من هــذا التعاون املثمر إلى أن نســهم 
بتطويــر هذا القطــاع احليوي واملهــم، وأن نفتح 
املجــال لكافــة اجلهــات والشــركات لتشــارك 
بإمكاناتها وقدراتها يف صناعة الرياضة، وحتقيق 
البيئة املناســبة واملالئمة للرياضيــن يف بالدنا 
الغاليــة، ليصبحــوا نــواة وســفراء لبالدهم يف 

احملافل الدولية واإلقليمية«.
وأضاف: »إن القطــاع الرياضي باململكة يحظى 
بدعــم غيــر مســبوق من قبــل خــادم احلرمن 
الشريفن امللك ســلمان بن عبدالعزيز، واألمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع«.
وتابــع وزر الرياضــة: »نحــن يف وزارة الرياضة 
نعمل جاهدين وبشــكل مستمر على تطوير هذا 
القطاع احليوي واملهم، الذي يســتهدف شريحة 
كبيرة من شباب وشابات هذا الوطن الغالي، مبا 
يتوافق مع أهــداف الرؤية املباركة »رؤية اململكة 

2030«، وبعــون اهلل تعالــى ســنمضي قدًمــا 
لتحقيــق هــذه األهداف بتكاتــف جهود جميع 

اجلهات ذات العالقة«.
مــن جهته قال نظمي النصــر الرئيس التنفيذي 
لشــركة نيوم: »هذا التعاون مــع وزارة الرياضة، 
يهدف إلى توفير بيئة حيوية ونشطة، قادرة على 
جذب واســتقطاب أفضل املواهب وأملع العقول 
مــن أنحاء العالم، األمر الذي يعد من أولويات 
هذا املشــروع العمالق، نظًرا ملا تشكله الرياضة 
من أهميــة بالغة، بوصفها إحدى أهم املكونات 

ملجتمعات نيوم«.
وأضاف: »إن االستثمار الرياضي يف اململكة يف 
منو كبير وملمــوس ليصبح أحد أكثر القطاعات 
املربحة واملبتكرة يف العالم، وهذا يشــكل جانًبا 
ا يف اســتراتيجية »نيــوم«، إليجاد قطاعات  مهّمً

واعدة وبناء اقتصاد متن«.
وأشار إلى أن هذه املذكرة ستتيح استكشاف كل 

الفرص املمكنة.

التوقيع على شراكة وزارة الرياضة ونيوم 

تأسيس قطاع رياضي  
مستدام 

الجيل – الرياض 

وقعت شركة »نيوم« ووزارة الرياضة السعودية مذكرة تفاهم  تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح 
وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية واإللكترونية.

الرياضة،  وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  بين  بالرياض  الوزارة  مقر  في  التوقيع  مراسم  وجرت 
والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة »نيوم«، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبداإلله بن 

سعد الدالك وجان باترسون، رئيس قطاع الرياضة في نيوم.
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صدَّق األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية العربية 
السعودية

على تشكيل جلنة االنضباط واالستئناف في احتاد كرة السلة.
ووافــق الفيصل علــى تعيني فيصل العودة، رئيًســا للجنة االنضباط، فيما شــملت 
عضويــة اللجنة: ماجد بن زيد الفياض، وريان بن محمــد، وعلي بن عبدالعزيز الهزاني، 

واحلكم الدولي حسن بن علي آل سعيد.
وترأس يعقوب بن يوسف املطير، جلنة االســتئناف، وشملت عضوية اللجنة، تركي بن 
أحمد العمري، وفهد بن عبدالرحمن العوين، وصالح بن عبداهلل املقبل، واحلكم الدولي 

يوسف بن عبدالعزيز الساير

التقى وزير الرياضــة األمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل -عن بعد- ســفير جمهورية 
اجملر لدى اململكــة العربية الســعودية باالش 
شلماســي. وجرى خــال اللقاء بحث ســبل 
التعاون بــني الطرفني واالطاع علــى البرامج 
وإمكانية  ومناقشــتها  املشــتركة،  الرياضية 
تنفيذها مــن خال اللجنة الســعودية اجملرية 
املشــتركة، التي من املقرر أن يعقد اجتماعها 

في ديسمبر املقبل

أوضح األمير عبد العزيز بــن تركي الفيصل، وزير الرياضة: »في ظل 
الدعم املســتمر من ســمو ولي العهد األمير محمد بن ســلمان، 
يسرني اإلعان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة عام 

اخلط العربي«.
وأشــار الفيصل، عبر احلساب الرســمي على »تويتر«، إلى تفعيل 
املبادرة »من خال تعريب األســماء على قمصــان العبي أندية دوري 
كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني للموسم الكروي اجلديد.«

وأضاف وزير الرياضة: »أشــكر أخي األمير بدر بن عبداهلل بن فرحان، 

وزيــر الثقافة ومحافظ الهيئة امللكيــة حملافظة العا، على جهوده 
الكبيــرة خلدمة اخلط العربي، باعتباره عنصرًا أساســًيا في حفظ 

الثقافة العربية؛ وملا له من أدوار جمالية في تاريخنا اإلسامي. »
وأكدت وزارة الرياضة أن الهدف من املبادرة حتفيز ممارسات اخلط العربي 
على مســتوى املؤسســات واألفراد، وتقدمي الدعــم للمتخصصني 
واملوهوبني فيه، إلى جانب نشــر ثقافة اســتخدام اخلط العربي بني 
النشء، وتوحيــد جهود القطاعات املعنية واملبــادرات الفردية التي 

تسعى إلبقاء فن اخلط العربي وحمايته من االندثار

رفع صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة، خالص الشكر والتقدير واالمتنان خلادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، ولصاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما اهلل - مبناســبة صدور 

موافقة مجلس الوزراء املوقر على تنظيم وزارة الرياضة.
وقال ســموه في تصريح صحفــي بهذه املناســبة: »نحظى في 
القطاع الرياضي وهلل احلمد بدعم غير محدود واهتمام مستمر 

من قبل قيادتنا الرشــيدة األمر الذي مكّن الرياضة السعودية 
الســتضافة أهــم وأكبر األحــداث العاملية التــي جنحت في 

تنظيمها بســواعد شباب وشــابات هذا الوطن مما جعلها محط 
أنظار العالم أجمع«.

وأضاف ســمو وزير الرياضة: »هذا التنظيم سيســهم في املضي 
قدماً نحو تنفيذ مستهدفات رؤية اململكة 2030 مبا يحقق تطلعات 
قيــادة وطننا ويعزز مــن مكانتنا الرياضية على املســتوى القاري 

والدولي لنصل إلى املكانة التي تستحقها الرياضة السعودية

    نشاطات الوزير 

التقــى صاحب الســمو امللكي األمير 
عبدالعزيــز بن تركي الفيصــل وزير الرياضة 
»عن بعد« , سفير جمهورية كازاخستان لدى 

اململكة بيريك ايرن.
وجرى خال اللقاء مناقشة سبل التعاون بني 
الطرفني من خال تبادل البرامج املشــتركة، 
متهيًدا لتوقيع اتفاقية تعاون وتعزيز للشراكة 
الرياضية بني البلدين في عددٍ من اجملاالت .
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    نشاطات الوزير 

شــارك وزير الرياضة، األميــر عبدالعزيز بن تركي الفيصــل، في تدريبات 
معســكر برنامج االبتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الذي اقيم 
مؤخرا في الرياض. ونشر حساب برنامج االبتعاث السعودي لتطوير مواهب 
كرة القدم الرســمي على “تويتر”، صورًا ملشاركة األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل في املــران الذي يقام على ملعب معهد إعداد القادة مبجمع األمير 

فيصل بن فهد األوملبي في الرياض.
وعلق قائًا: “وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يزور معســكر 
برنامــج االبتعاث الســعودي لتطوير مواهب كرة القدم فــي الرياض، هذه 
الزيارة تعطي دفعة معنوية كبيــرة لاعبني والطاقم الفني من أجل املزيد 

من العطاء”.

قــدَّم وزير الرياضة، األميــر عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، مواســاته لاعبي نــادي النصر بعد 
إقصائهم من نصف نهائي دوري أبطال آســيا 
2020 إثر خسارتهم أمام بيرلسيبوليس اإليراني 
بفارق ركات الترجيح 3-5 بعد تعادل الفريقني 
1-1 في الوقتني األصلي واإلضافي في الدور قبل 

النهائي ملنطقة غرب القارة.
وغرّد وزير الرياضة عبر حســابه الرسمي على 
»تويتر« اليوم الســبت قائاً: »خيرها في غيرها 
لفريق النصر والعبيــه.. ما قصرتوا، ومعوضني 
بإذن اهلل.. مــع متنياتي بالتوفيــق ألنديتنا في 

املشاركات القادمة«.
وكان األمير عبد العزيز بــن تركي الفيصل قد 
رصد مكافأة مالية كبيرة، قدرها 100 ألف لكل 
العب من العبي نــادي النصر في حال بلوغهم 

املباراة النهائية للبطولة

ناقش األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية  العربية الســعودية 
عضو املكتب التنفيذي رئيس جلنة التعليم باجمللس األوملبي اآلسيوي خال  اإلجتماع األول للجنة التعليم 

الذي عقد »عن بعد« عدد من اإلقتراحات  املتعلقة بالعملية التعليمية األوملبية في اللجان اآلسيوية. 
وقال األمير عبدالعزيز بن تركي أن اللجنة األوملبية العربية الســعودية اســتثمرت في عدد من البرامج 
التعليمية للقطاع  األوملبي خال جائحة كورونا العاملية عبر تفعيل عدد من األنشطة التي شارك فيها 
عشــرات  اآلالف »عن بعد«، إضافة إلقامة اليوم األوملبي قبل انتشار اجلائحة وتفعيل األكادميية  األوملبية 
السعودية.  وأكد أن الهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أوملبية نوعية على مستوى 

القارة اآلسيوية من خال اجمللس األوملبي اآلسيوي
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وأوضحت الــوزارة أن القرار جاء بنــاًء على ما الحظته 
من قيام بعــض األندية بالصرف من ميزانياتها لســداد 
ة على أي من األجهزة اإلدارية أو  الغرامات املالية املقــرّ
الفنية أو الالعبن، ســواء تلك التــي تصدرها اجلهات 
الرســمية املســؤولة، أو تلــك التي ُتصدر مــن اللجان 

الرياضية املختصة.
وطالبــت األندية باعتبــار الغرامات ناجتــة عن تصرف 
شــخصي مخالف يقع حتت مســؤولية مرتكبهــا، وقيام 
ا يعارض  النادي بســداد هذه الغرامات يعد هــدًرا مالّيً
حتقيــق الغايات املرجوة من فــرض الغرامة، إضافة إلى 

مخالفته أحكام الالئحة األساسية لألندية الرياضية.
ويف الســياق ذاتــه، طلبت الــوزارة مــن األندية إعداد 
الئحة تنظيــم العمل، وفقًا للنمــوذج املعتمد من وزارة 
املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، واســتكمال 

اإلجراءات النظامية العتمادها والعمل مبوجبها.
وتتضمن هذه الالئحة إيقاع اجلزاء املالي املناســب على 

العامل يف النادي، يف حال أصدرت الوزارة بحقه جزاًء 
إدارًيّــا، وفًقا للصالحيات املخولة بهــا نظاًما، مع عدم 
اإلخالل بحق النادي يف إضافــة املخالفات واجلزاءات 
النظاميــة على العاملن، حســب مــا تقتضيه مصلحة 

العمل.
وأكــدت وزارة الرياضة أن اإلجراء يهــدف إلى تنظيم 
العمل اإلداري يف األنديــة الرياضية واالرتقاء بأدائها، 
الســتكمال منظومــة حوكمتهــا، وصواًل إلــى أفضل 
املمارســات اإلدارية الســليمة، مبا يتوافــق مع الالئحة 

األساسية لألندية الرياضية.
وأوضحت أن القرار جاء بناًء على ما الحظته على كثير 
من األندية مــن عدم وجود ما ينظم العالقة بن النادي 
والعاملن فيه، ويضمن حفظ احلقوق وتعزيز املسؤوليات 
وتوضيح املهام، وتطبيقًا ملا نص عليه نظام العمل بشــأن 
إلزام كل منشــأة بإعــداد الئحة تنظيــم العمل، حفًظا 

لتلك احلقوق بن كافة األطراف.

مطالبة األندية بالئحة تنظيم العمل..
 ومنع سداد الغرامات من الميزانيات :

تعزيز المسؤوليات.. 
وتوضيح المهام

الجيل - الرياض

أصدرت وزارة الرياضة برئاســة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رســميًا ، قرارا مبنع األندية السعودية من سداد 
الغرامات بامليزانية ، وألزمت الوزارة األندية بعدم الصرف من ميزانياتها لســداد الغرامات التي ُتفرض على أٍيّ من 
منســوبيها، واعتبار هذا التصرف موجًبا إليقاع املســؤولية القانونية على املتسبب به، وفًقا لالئحة األساسية لألندية 

الرياضية.
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الجيل - الرياض

رعى أمير منطقة حائل األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، يف ميدان 
الهجن حفل ختام منافســات ســباقات حائل للهجن الــذي أقامه االحتاد 
الســعودي للهجن، بحضور نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية 
رئيس االحتاد الســعودي للهجن نائب رئيس االحتاد الدولي للهجن األمير 
فهد بن جلوي بن مســاعد، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل 

الشيخ.
وشــرف أمير منطقة حائل السباق اخلتامي ملنافســات احليل والزمول رموز 
يف ختام ســباق حائل للهجن، وخطفت شعلة أسرع توقيت واملركز األول 
يف الشــوط اخلتامي املخصص لسن احليل ضمن سباق حائل للهجن بزمن 

9:25 دقيقة، ملسافة 6 كيلو للمالك مفلح حمود البلوي.

ويف نهاية احلفل، ســلم األمير عبدالعزيز بن ســعد بــن عبدالعزيز جوائز 
الســباق للفائزين، وأكــد يف تصريح صحفي أن الوطــن يف يومه الوطني 
يفخــر بقيادته وتالحم شــعبه، وأن دعم ولي العهــد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لسباقات الهجن 
يأتي امتدادًا لرعاية خادم احلرمن الشــريفن امللك ســلمان بن عبدالعزيز 

بهذا املوروث الشعبي ورياضة اآلباء واألجداد وأثرها على املنطقة.
وقــدم أمير منطقة حائل شــكره لولي العهد، مؤكدًا أن ذلــك ُيعد دعمًا 
لرياضــة الهجن ومالكها واملواطنــن املهتمن بهذه الرياضة، كما شــكر 
وزيــر الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصــل، ونائب رئيس اللجنة 
األوملبيــة العربية الســعودية رئيس االحتاد الســعودي للهجن نائب رئيس 
االحتاد الدولي للهجن األمير فهد بن جلوي بن مســاعد، مشيدًا بالنجاح 

التنظيمي الذي حتقق لهذا السباق.

امير حائل يتوج » شعلة « 

الجيل - الرياض

فتح معهــد إعداد القــادة بــوزارة الرياضة باب 
التقدمي جلائــزة األمير فيصل بــن فهد لألبحاث 
الرياضية بدءًا من الرابع من شــهر أكتوبر وحتى 
اخلامس عشر من شــهر يناير املقبل، بتوجيهات 
ودعــم من وزيــر الرياضة األمير عبــد العزيز بن 

تركي الفيصل.
وتشــمل اجلائزة ثالثة مســارات، وهــي البراعم 
والشــباب، التدريب والتعليم، الصحة العامة، 
مبجمــوع جوائز قيمتهــا مليــون دوالر عبارة عن 
منــح بحثية تبدأ من 80 ألف دوالر أمريكي إلى 
120 ألــف دوالر أمريكــي لتمويل كل مشــروع 
بحثي ســيتم حتديــده من قبل اللجنة املســتقلة 
التي أنشــأتها اجلامعة العاملية للعلــوم الرياضية 

والتكنولوجيــا AISTS يف العاصمة السويســرية 
لوزان.

وتهدف اجلائــزة إلى دعم األبحــاث التي تثري 
الطمــوح وتعتمد علــى النهج العلمــي اللغوي 
السليم والتي جتيب على األسئلة البحثية األكثر 
تســاؤال كما تلقي الضوء على الفرص امللحة يف 

املجال الرياضي السعودي.
وحــدد معهد إعداد القادة مع الشــريك العلمي 
جامعة AISTS السويسرية، معايير وشروط القبول 
للمشــاركة يف اجلائزة وأبرزهــا أن يكون الباحثون 
الرئيسون والباحثون املشاركون من طلبة أو حملة 
برنامــج الدكتوراه فأعلــى يف تخصص أكادميي 
أو مجال مهنــي أو لديهم خبرة ســابقة يف مهنة 
متخصصة بالرياضة وكذلك يجب أن تستهدف 

مقترحــات البحــث األكادميي دراســة الرياضة 
علــى نطاق واســع يف إطــار املجــاالت الثالثة 
احملــددة وأن تكــون مرتبطــة بالســياق الرياضي 
يف اململكــة العربية الســعودية، علــى أن يكون 
الباحثــون الرئيســون واملشــاركون تابعن ملعاهد 
متخصصة على اســتعداد تــام للعمل كمنظمة 
إدارية يف حال مت منح املنحة البحثية، كما يجب 
أن تكون الطلبات املقدمــة من جامعات معترف 
بهــا ومعتمــدة أو معاهد متخصصــة بالرياضة، 
وميكن للباحثن الرئيسن واملشاركن العمل على 
مشــروع بحث واحد فقط لتقدميه يف املسابقة يف 
حال احلصول على املنحــة، وال يجوز للباحثن 
الرئيســن واملشاركن تقدمي أكثر من طلب واحد 

يف موعد التسليم احملدد للجائزة.

3 مسارات بمجموع جوائز مليون دوالر

فتح باب التقديم لجائزة األمير فيصل 
لألبحاث الرياضية 
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ومن املنتظر ان حتل النســخة الثانية املقرر لها ٢٠ 
مــن فبراير من العــام القــادم ٢٠٢١ وهي حتمل 
أعلــى قيمة ماليــة وتنظيمية لســباقات خيل يف 

العالم على اإلطالق. 
فمن خــالل الزخم الفنــي واملالــي والتنظيمي 
الذي صاحب النســخة األولى يبدو واضحا ان 
ذلك الســباق  كتب من خــالل وقائعه وجوائزه 
فصال وتاريخا جديدا يف حجم ونوعية  السباقات 
العامليــة الضخمــة التي بــات مبقــدور اململكة 

استضافتها بقدر عال من اجلودة واإلجادة . 
فرغم اإلرث الطويل الذي يتمتع بها سباقا كأس 

كأس السعودية .. 
العودة إلى الجذور   

هيئة  رئيس  الفيصل  خالد  بن  بندر  األمير  الملكي  السمو  لصاحب  الصحفي  المؤتمر  مخرجات  منحت 
الفروسية عبر الفيديو لتمنح المتابعين للنسخة األولى من كأس السعودية التي أقيمت في فبراير من 
العام الحالي على ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض المشرات الكافية والالزمة بأن النسخ القادمة المنتظرة 
التي  العريقة  الرياضة  ريادتها لهذه  الفروسية قد استردت  المملكة مهد  أن  السباق ستؤكد بجالء  من 
دائما ما ارتبطت بهذه األرض الطيبة منذ االف السنين ، وأكدت أن فرسان العالم بأكمله هم من يرحلون 

االن الى الجذور . 

من خالل جوائز تعد األعلى في التاريخ .. الفروسية العالمية تضبط ساعتها على الرياض  

بيغاســوس وكأس دبــي وماميتلكانــه من رصيد 
علــى الصعيد العاملي، بجانب ســباقات أخرى 
تلقى قــدرا وافرا من املشــاركة واملتابعة، إال أن 
كأس السعودية، وباجلهد التنظيمي الذي بدى 
للعيان، وباجلوائز التي فاقت الســباقن الكبيرين 
يكــون قد ألقى حجرا يف املاء الســاكن، ليجدد 
احلــراك، ويشــعل التنافس عبر منفــذ جديد، 
وأكثــر تطورا بل أكثر تشــوقا ورغبــة يف خطف 
الراية، وتقدمي ســباق عاملــي بفكر ورؤية جديدة 
تتســق مع الرؤية الشــاملة التي تنتظم اململكة، 
وتتنــزل علــى األرض حــراكا ملموســا يف كل 

جوانب احلياة. 
ففي الوقت الذي تشــهد فيه السباقات الكبرى 
تراجعا يف القيمــة املالية والتنظيمية، اذا بكأس 
الســعودية يقفز علــى كل األرقــام، وعلى كل 
األســاليب والترتيبات املتبعة يف الســباق ليضع 
نفســه على الصدارة دفعة واحــدة. وهو مااعلن 
عنه ســمو األمير بنــدر الفيصل عندمــا قال بأن 
اجلوائز املالية ســتقفز إلى ٣٠،٥مليون دوالر أي 
بزيادة بلغت ١.٣ مليون دوالر عن جوائز النسخة 

األولى. 
ولعــل مايزيــد األمر إثارة وتشــويقا ان النســخة 
املنتظرة يف فبراير القادم ستشــهد مشــاركة خيل 
مــن عــدد مــن دول العالــم املصنفة ســباقاتها 
ضمن املســتوين الثاني والثالــث، وذلك حتقيقا 
ألهداف كأس الســعودية بأن تكون نســخه غير 
كل الســباقات الســابقة بحيث جتمع كل اخليول 

يف العالم. 
وأكثر ما يثلج الفؤاد ان ســمو رئيس الهيئة أكد 
بأن مشــاركة ٢٢ جوادا من الفئة األولى حققت 
٣٤ انتصارا يف نفس املســتوى، مما يعد أمرا مميزا 

تعجز عنه أكثر السباقات عراقة يف العالم. 
كمــا أن إرتفاع القيمة الفنية واملالية للســباق يف 
نسخته املنتظرة تكشــف عنه بجالء مشاركة ١٤ 
مــن افضل اخليالة يف العالم منهم ٧فارســات و٥ 

فرسان دولين بجانب فارسن محلين. 
وهو جهد لم يؤتى أكله بهذه السرعة اعتباطا، بل 
عبــر عمل منظم واحترايف، حيث عمد املنظمون 
وبتوجيهــات ســمو رئيــس الهيئة إلــى إجراء 
التحســينات الضروريــة تبعا لــكل املالحظات 

التــي مت تدوينهــا، والدروس التــي تعلموها من 
النســخة األولــى، عقب الفــراغ من النســخة 
األولى مباشــرة. ومن تلك التحســينات املهمة 
إضافة سباق لوجنن العشبي، وهو من السباقات 
التي تستقطب اهتمام الكثير من عشاق الفروسية 

حول العالم. 
أكثر من ذلك ســيقام يف نســخة ٢٠٢١ ســباق 
الســعودية الدولي من فئة التكافؤ على مســافة 
٢١٠٠ متر وبجائزة ستبلغ ٥٠٠ ألف دوالر، وهي 
إضافة اعتبرها املهتمون بالفروسية ضربة معلم. 

كل ذلك ألجل تعزيز االهتمام بالنسخة املقبلة، 
وبالســباق يف مجمــل نســخه القادمــة، ملنحها 
الزخــم والطابــع الدولــي، مايعنــي أن العقلية 
الوطنية التنظيمية تستشــرف املستقبل، وتطمح 
ألن تبدأ من حيث انتهــى اآلخرون، وهو تفكير 
متقدم يتماهى مع أهــداف رؤية ٢٠٣٠، ويتنزل  
مبخرجاتها على صعيد الفروســية احد موروثات 

هذا البلد على األرض. 
و بالطبع ال يخفى علــى أحد االهتمام املتوارث 
من قــادة هذا الوطــن منذ فجر التأســيس على 
يــد املغفــور لــه بــإذن اهلل امللــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل ســعود »طيــب اهلل ثراه« ، فقد 
ظلت الفروســية هي حجر الزاوية، بل القاســم 
املشترك يف كل حديث عن املوروثات التي يجب 
االعتداد بهــا، ورفدها باخلبرات واملعينات التي 

تبقيها عنوانا لهذا الوطن الشامخ. 
 بهذه الثقــة الكرمية التي تعد تشــريفا كبيرًا يف 
ســبيل خدمة هــذه الرياضة العريقــة، مبا يحقق 
تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها اهلل - يف كل ما 
ينهض بالفروســية السعودية ويضعها يف مكانتها 
الالئقــة يف ظــل دعــم واهتمام خــادم احلرمن 
الشــريفن - أيده اهلل - الــذي كانت له األيادي 
البيضــاء والوقفــات املشــهودة على الفروســية 
طوال تاريخها، ومتابعة األمير محمد بن ســلمان 
بــن عبدالعزيز ولي العهد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع - حفظه اهلل - الذي يحرص 
على تطور ورفعة رياضة الفروســية ويوجه دائمًا 
بتســخير جميع اإلمكانات يف سبيل وصول هذه 
الرياضة األصيلة إلى املستوى الذي يليق مبكانة 

اململكة يف جميع املجاالت. 
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كل ذلــك جعــل محفــزات العمــل موجودة، 
وسقف الطموحات يرتفع إلى أعلى حد ممكن. 

وهذا يفســر سعادة األمير بندر بن خالد الفيصل 
بعد صدور األمر الســامي بتعيينه رئيســا لهيئة 
الفروســية، حيث أتبع هذا التكليف والتشريف 
بأنــه وزمالئه أعضــاء مجلس اإلدارة سيســعون 
لتحقيق  كل ما يّجسد توجهات القيادة الرشيدة 
-أعزهــا اهلل -وما يرتقي بالفروســية الســعودية 
ويحقق تطلعات محبيهــا واملهتمن بها يف جميع 

املجاالت«.
   ولعــل مســارعة األميــر بندر يف أولــى مهامه 
إلى التأكيد بأن النســخة الثانية من سباق كاس 
الســعودية مبثابة تأكيد جــاء يف وقته ليعطي كل 
اهل الفروســية حــول العالم تنبيها بــأن اململكة 
العربية الســعودية جادة يف تضمن هذا السباق 
بــكل مكوناتــه روزنامــة املســابقات الكبرى يف 

العالم، بل وضعه على الصدارة مباشرة. 
ولعل مايفتح اآلفاق أكثر، ويعطي اطمئنانا أكبر 
على القادم ان سموه  أكد  على أن هيئة الفروسية 
الســعودية هي مظلة لنشاطات الفروسية، اخليل 
العربيــة، خيل التثروبرد، القفز، البولو، القدرة 
والتحمــل، وتقوم  عليها عــدة اطراف هي نادي 
ســباقات اخليل، احتــاد البولو، احتاد الفروســية 

وســيعملون تبعــا لذلــك علــى تنســيق اجلهود 
والبرامج والفعاليات حتى تظهر بالشــكل الذي 
مينــح التنظيم الســعودي ملثــل هــذه الفعاليات 

الضخمة إرثا يصعب جتاوزه يف املستقبل. 
كذلك جاء احلديث يف مايتعلق بدخول وخروج 
اخليــل إلــى  اململكة مبا له من أهميــة، ودور يف 
تعزيــز الثقــة بالفروســية الســعودية وتنظيماتها 

اإلدارية والفنية. 
ولعل من املهم اإلشــارة إلــى احلديث الذي ورد 
حــول ان من أولويــات الهيئــة بتكوينها اجلديد 
هي حتســن بيئة اخليــل لتكون صناعة راســخة 
مبعاييــر محــددة وأنظمــة تدخــل حتــت مظلة 
النظام القضائي الســعودي . وهذا بالضرورة له 
انعكاســاته املوجبة على االستضافات السعودية 

املنتظرة ملسابقة دولية بهذا احلجم والزخم. 
 ومــن املهــم أيضــا ويف هــذا الســياق أن ننقل 
البشرى لنا وملن هم حولنا بأن العمل جار حسب 

تأكيــدات الهيئة لالنتقال مــن املجموعة الثالثة 
على املســتوى الدولي إلى املجموعة األولى يف 
ظل التطور الالفت يف تصنيف مســتويات اخليل 
التي كانت 59 عــام 2018 وارتفع لـ 62  يف عام 
2019 والعمــل جاري لرفعه إلــى 65 بن عامي 
2020/ 2021 ، وحتقيقا لذلك  ستتقدم اململكة 
إلى االحتاد اآلســيوي يف العــام املقبل بتصنيف 
مســتويات الســباقات واجلوائز الســعودية بدءا 
مــن كأس الســعودية ومرورا بكأس املؤســس، 
خادم احلرمن الشــريفن، ولي العهد، امللوك، 
الوفــاء، وســيتم التوســع يف نظــام تقييم اخليل 
)الريت ( الذي بدأ  املوســم املاضي وصنف من 
خالله 1500 جواد من جملة 2500 شاركت يف 
الســباقات، بحيث يشمل كل السباقات، وعلى 
ضــوء ذلك ســتحدد اخليل التــي تركض على 
ميداني الرياض والطائف بـ 85 درجة فما فوق، 
وتتجه اخليل األخرى لبقية امليادين بعد أن نقلت 

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

القصيم األحساء.
هذه الهيكلة اجلديدة واملؤسســية املدروسة ميكن 
تصنيفها بأنها األوســع واألشــمل واألكبر على 
مســتوى الفروســية منذ التأســيس، وهو تنامي 
يقف عليه ســمو ولــي العهد األميــر محمد بن 
سلمان عراب الرؤية السعودية بنفسه، بل بدعمه 

وتوجيهاته املباشرة. 
وأيضا ثمة خطوات أخرى كثيرة اتخذتها الهيئة 
يسهل تعريفها على أنها خطوات إضافية يف إجتاه 
جعل الفروســية جاذبة وميدانــا رائجا للتنافس 

الدولي واحمللي. 
فالهيئة ســتعمل علــى اعادة النظر يف مســتوى 
اخليل املشــتراة من اخلارج ورفع مســتوى احمللي 
منها للقضــاء على الفوارق املوجودة حاليا، كما 
ســتكون الســباقات موحدة، بجانب ان النادي 
ســيكون أكثر صرامة يف تطبيق القوانن يف اطار 
التوجه لالرتقاء باملســتوى العــام، وحتى يكون 
الــكل جاهزا للمشــاركة يف كل االســتحقاقات 
التي تستضيفها اململكة وأولها كأس السعودية. 
ومبــا أن احلضور اجلماهيري يشــكل حجر الزاوية 

يف أي جناح فيجــب أن تأخذ اجلماهير جانبا من 
االهتمــام العــام يف خطة التطويــر، وتبعا لذلك 
سيتم  استثمار عشرات املالين يف حتسن اخلدمة 
االعالمية، حتى يقوم االعالم  يف املقابل بالدور 

املنتظر  منه  يف جذب اجلماهير. 
الهيئة وعلى لســان رئيســها أكدت علــي نيتها 
حتســن مســتويات، وبيئة مراكــز تدريب اخليل   
لتكون مواكبة للتطور وحتى تصبح مؤهلة إلنتاج 
وتقدمي خيــول قادرة علــى إبراز الوجه املشــرق 
للفروسية السعودية خاصة يف السباقات الدولية 

مثل كأس السعودية.
كل تلك مؤشرات تؤكد بأن النسخة األولى من 
كأس الســعودية كانت مجرد ضربــة البداية إذ 
ستليها نســخ أخرى أكثر زخما وتطورا، فالعمل 
التراكمــي، وبهذه اجلدية، ووفــق رؤى محددة 
وواضحة ومدعومة بســخاء ستثمر عمال ناجحا 
دأبــت اململكــة على تقدميه يف أكثــر من جانب 
وألكثر  من مرة بفضل الكــوادر الوطنية املدربة 
على أعلى مستوى، والتي تنتظر الفرصة  لتقدمي  
نفســها كمــا ينبغي.  ولعل التأكيــد االخير بأن 
الهيئــة ســتنظم  خالل العشــر ســنوات املقبلة 
سباقات على مدار العام فيه أيضا مايبشر بأن قادم 
كأس السعودية حتديدا ســيكون ناجحا تنظيميا 

وتنافسيا وإعالميا وجماهيريا.
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ويأتي هذا التمديد يف الوقت الذي حظيت فيه املبادرة بدعم كبير من جميع 
اجلهات الرياضية يف اململكة، وعلى رأسها وزارة الرياضة. مما حدا باملنظمن 
إلى إضافة البعد االجتماعي على املبادرة لتوسعة نطاق املشاركات، وذلك 
عبر تقدمي دعم إلى جميعة العال اخليرية ليتمكن 210 أفراد من االســتفادة 
مــن برامج اجلمعية، ومتثل هذا الدعم من خالل تنظيم ثالث مباريات لكرة 

سلة مع 150 العًبا، إضافة إلى دورتي سباحة شارك فيها 60 متنافًسا.

وأشاد صاحب السمو امللكي األمير خالد بن الوليد بن طالل رئيس االحتاد 
الســعودي للرياضة للجميع، بجهود جميع املشاركن، وهنأهم على حتقيق 
هــذا اإلجناز، وقــال: »حتظى هذه املبــادرة بدعم كبير مــن وزارة الرياضة، 
واللجنة األوملبية العربية الســعودية، وهو األمــر الذي انعكس على حجم 

االستفادة من األثر الصحي االجتماعي الذي فاق جميع التوقعات«.

وقال: »حظيت إجنازات املشاركن باإلعجاب والتقدير منذ تنفيذهم للمليار 
خطــوة األولى، وعنــد جتاوزهم لعتبة امللياري خطوة، وهو ما شــجعنا على 
رفع ســقف التحدي إلى 10 مليارات لثقتنا أن املشاركن سيتخطونها، نظًرا 

لشغفهم وحماسة املشاركة التي يتمتعون بها«.

فيمــا أكد صاحب الســمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن ســلطان رئيس 
االحتاد الســعودي للرياضات اإللكترونيــة والذهنية، أن حتقيق 10 مليارات 
خطــوة يعــد عالمة بارزة يف مســيرة هذا املبــادرة، خاصًة أننــا كنا نهدف 
للوصــول إلى مليــار خطوة فقط عندما أطلقنا املبــادرة أول مرة، ولكن بعد 
اجتياز املشــاركن لهذا التحدي يف فترة قياســية، قررنا املضي قدًما يف هذا 
املبادرة من خالل الدفع بالعديد من التحديات املدمجة باألنشطة البدنية«.
ومتكن املشــاركون يف هذه البطولة التنافس علــى العديد من التحديات إما 

تمديد مبادرة »تحّرك والعب«

10
الجيل_ الرياض

للجميع  للرياضة  السعوديان  االتحادان  مّدد 
الرياضية  المبادرة   , والذهنية  اإللكترونية  والرياضات 
بعد  ينظمانها  التي  والعب«  »تحّرك  اإللكترونية 
ألف   150 تنفيذ  خالل  من  كبيًرا  نجاًحا  حققت  أن 
 10 المملكة  أنحاء  جميع  من  ومشتركة  مشترك 
التي استطاعت جذب  المبادرة,  مليارات خطوة في 
األشخاص الذين يبحثون عن التحديات والتفاعل مع 
العائلة  أفراد  جميع  مع  وترفيهية  صحية  فعاليات 
خالل  من  وذلك  ناديك«،  »بيتك,  حملة  مظلة  تحت 
تخصيص سلسلة من األنشطة الرياضية التي ينبغي 
عليهم تنفيذها خالل ممارسة ألعاب فيديو صممت 
أثناء  حركاتهم  ترجمة  ثم  ومن  للمبادرة،  خصيًصا 

ممارستهم األنشطة الرياضية إلى خطوات.

 مليار خطوة.. 
واليزال التحدي .. 

مستمرا 
المبادرة تحظى بدعم 
كبير من وزارة الرياضة، 

واللجنة األولمبية 
العربية السعودية

خالد بن الوليد بن طالل

 مليار خطوة.. 
واليزال التحدي .. 

مستمرا 
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كأفــراد أو كجزء مــن املجموعات الرياضيــة احمللية، حيث ميكن 
للمشاركن االختيار من بن عدد متزايد من التحديات، والتقدم 
عبر سلسلة من املستويات، وذلك للحصول على جوائز أسبوعية 

ويومية وشهرية عند إنهاء كل مستوى.

وحتــى اآلن مت التعــاون مع بعض االحتــادات الرياضيــة الرائدة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، مبــا يف ذلك االحتاد الســعودي 
لكرة الســلة، واالحتاد الســعودي للتســلق، واالحتاد الســعودي 
للدراجات، واالحتاد الســعودي للمالكمة، كما أقيمت بطوالت 
حصرية للمجموعات الرياضية احمللية يف الفترة ما بن 19 إلى 23 
مايو 2020 ، وشــارك حينها 637 متنافًسا ميثلون 36 مجموعة يف 
حتدي املجموعات الرياضية احمللية، كما مت منح العديد من اجلوائز 
التي وصلت قيمتها إلى 60,000 ريال ســعودي للفرق التســعة 
الفائزة عبر ثالثة مستويات، كما ُسجلت 29.6 مليون خطوة على 

مدار األيام اخلمسة.

وحظيت مبادرة »حترك والعب« باهتمام خاص من منظمة الصحة 
العاملية، وجاء ذلك يف أول بطولة افتراضية نظمتها الصحة العاملية 
حتت عنوان »من األقوال إلى األفعال: حتدي الصحة للجميع«، إذ 

قام االحتاد الســعودي للرياضة للجميع بتخصيص اخلطوات التي 
قام بها املتنافسون يومي 16 و 17 من شهر مايو ضمن مبادرة »حترك 
والعــب« لتكون جــزًءا من جهود اململكة يف دعــم فعالية منظمة 
الصحة العاملية، حيث اســتطاع املتنافسون ببطولة »حترك والعب« 

تنفيذ أكثر من 93,181,262 خطوة يف هذين اليومن.

اجلديــر بالذكر أن مبادرة »حترك والعب« تندرج يف ســياق برنامج 
جودة احليــاة، الذي يعد واحــًدا من مســتهدفات رؤية اململكة 
2030، واملتعلقــة باجلانــب البدنــي والصحــي للمجتمع. كما 
حصدت هذه املبادرة جناًحا ورواًجا واســع النطاق عند انطالقتها 
يف نهايــة أبريل املاضي، ووصلت إلى هدفهــا األول واملتمثل يف 
حتقيــق مليار خطوة من خــالل 60 ألف متنافــس، وذلك يف 10 
أيام فقط، ومن ثم جتاوز املتنافسون التحدي الثاني والبالغ ملياري 
خطوة بعد شهر من بدء انطالق املبادرة، وذلك يف 10 يونيو ومن 
خالل 74000 مشارك, وتضاعفت أعداد املشاركن تقريًبا بحلول 
23 يونيو، حيث تخطى املشــاركون 4 مليــارات خطوة، تلتها 5 
مليارات خطوة بعد خمســة أيــام فقط، و 6.1 مليارات خطوة يف 
5 يوليــو، و 6.7 مليارات خطوة من خالل 148000 مشــارك يف 

11 يوليو 2020

تحقيق 10 مليارات 
خطوة يعد عالمة 

بارزة في مسيرة هذا 
المبادرة

حظيت مبادرة »تحرك 
والعب« باهتمام خاص 

من منظمة الصحة 
فيصل بن بندر بن سلطانالعالمية
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تّوج رئيس االحتاد السعودي للتنس محمد العجاجي الفائزين 
باملراكز األولى في بطولة اململكة للبراعم للمميزين لفئة 10 

سنوات التي اخُتتمت على ماعب االحتاد بالرياض واستمرت مدة 
ثاثة أيام.

وحقق الاعب إلياس الغافلي من نادي احمليط املركز األول, وحل 
ثانًيا مهدي آل ابراهيم من نادي الصفا, وجاء في املركز الثالث 
الاعب علي العثيان من نادي احمليط وفي املركز الرابع الاعب 

عبداهلل السادة من نادي الصفا.
وقدم العجاجي الشكر لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية العربية السعودية على الدعم واالهتمام الذي يجده 
االحتاد من سموه؛ مما كان له بالغ األثر في جناح بطوالته وأنشطته, 

منوًها بخطوة استمرار إستراتيجة دعم األندية الرياضية للعام 
الثاني على التوالي, التي أسهمت في رفع مستوى لعبة التنس 

وتوسيع قاعدة املمارسني لها.

الغافلي بطال لبراعم التنس

  اختتمت وزارة الرياضة مهرجان اخلط العربي الذي أقامته في محافظة دومة 
اجلندل برعاية صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير 
منطقة اجلوف بحضور محافظة دومة اجلندل الدكتور طال بن مشل التمياط 

الذي قام بتكرمي املشاركني من جهات وأفراد  من خال حفل ختامي أقيم على 
مسرح املهرجان تضمن عددا من الفقرات منها فيلم وثائقي عن  املهرجان 

منذ انطاقته األربعاء املاضي استعرض من خاله أبرز الفعاليات التي نفذت 
مثل ورشة اخلطاطني، واخلطوط اجلدارية، و مدرسة الكتاتيب، وأجنحة اإلدارات 

املشاركة، وديوان االكيدر، ومسابقات اخلط العربي
وقدم محافظ دومة اجلندل شكره لصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن نواف 

بن عبدالعزيز أمير منطقة اجلوف على رعايته للمهرجان وافتتاحه لفعالياته، 
كما قدم شكره ملكتب وزارة الرياضة باملنطقة ووكالة شئون الشباب في وزارة 
الرياضة، مثمنا لهم إقامة هذا البرنامج املهم والذي القى جناحا كبيرا وأصداًء 

واسعة .

ألعاب مختلفة

توج رئيس مجلس إدارة االحتاد السعودي للسهام بندر السفير الفائزين 
باملراكز الثاثة األولى في بطولة املنطقة الوسطى و الشرقية للسهام 
»رجال« التي اختتمت على ميدان السهام مبجمع األمير فيصل بن فهد 

األوملبي بالرياض مبشاركة 35 رامياً .
وشهدت البطولة مشاركة هاشم داغستاني »نائب مدير معهد إعداد 
القادة« الذي انتزع امليدالية الذهبية في منافسات 30متر »أكبر من 17 
سنة« و حل عبدالرحمن املوسى ثانياً و جاء في املركز الثالث عبدالعزيز 

الشمراني .
وفي مسابقة الـ 70متراً حل الرامي فارس العتيبي أوالً و جاء راشد 

السبيعي ثانياً و نواف قاري ثالثاً فيما حقق محمود عزت ذهبية 50متراً في 
القوس األوملبي وجاء في الوصافة عبداجمليد اخللف ثم إبراهيم اخللف بينما 

حقق الرامي مشبب اجلابر املركز األول في منافسات القوس املركب ملسافة 
50 متر وحل ثانياً نواف عسيري .

وشهدت منافسات القوس األوملبي 30متراً ألقل من 17 سنة تنافساً كبيراً، 
قبل أن يحسم عبدالعزيز الذكير امليدالية الذهبية لصاحله بعد فوزه على 
نور الدين محمد الذي حل في الوصافة فيما جاء راكان املهيد ثالثاً , وحقق 

عمر السيد املركز األول في منافسات 25متراً و جاء سلطان السديري ثانياً و 
داني اخلطيب ثالثاً، و استطاع نواف البطي الفوز بذهبية منافسات 18متراً 

و حل محمد السديري ثانياً و حمزة زيدان ثالثاُ .
وفي اليوم األخير من البطولة فاز الرامي فيصل الذكير بذهبية مسابقة 

10أمتار بعد فوزه على عبدالعزيز اخللف الذي حل ثانياً فيما جاء في املركز 
الثالث عزيز سطا .

السفير يتوج ابطال الشرقية 
والوسطى للسهام

اختتام مهرجان الخط العربي 
بدومة الجندل 

اتحاد التسلق والهايكنج يعتمد 
لوائحه الرياضية

اعتمد االحتاد السعودي للتسلق والهايكنج الئحَتْيه )التنظيمية 
واالنضباط األخاقي(، اللتني سيبدأ العمل بهما من تاريخه. وتأتي هذه 
اخلطوة ضمن خطة االحتاد السعودي لتطوير هذه الرياضة، واملضي بها 

قدًما، ووضعها في مصاف الرياضات النشيطة في السعودية. 
وأعرب املدير التنفيذي لاحتاد ياسمني قحطاني عن فخرها واعتزازها 

بالدعم الامحدود الذي يجده االحتاد من اللجنة األوملبية العربية 
السعودية، واملتابعة املستمرة منذ بداية العمل على إصدار اللوائح. 

وأشارت ياسمني إلى أن تدعيم الرياضة باللوائح واألنظمة يكفل 
للجميع حقه، ويزيد من فرصَتي التنظيم والتطوير. مبينة سعيهم 
الكامل إلى مواكبة النقلة النوعية للرياضة السعودية. وقالت: »لم 

ميِض على تأسيس االحتاد كثيرًا، ولكن نعتقد أننا خطونا خطوات 
كبيرة لألمام، منها ما يقوم به رئيس االحتاد األمير بندر بن خالد بن 

َّين في سبيل االنضمام إلى عضوية  فهد من تواصل وتوجيه مستمر
االحتاد الدولي لرياضة التسلق واالحتاد الدولي لتسلق الصخور واجلبال«.
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ندوة تعزيز األمن الفكري .. 
ببريدة

اختتم مكتب وزارة الرياضة بالقصيم ممثاً بالنشاطات الشبابية، 
ببريدة، برنامجاً تدريبياً بعنوان »تعزيز األمن الفكري«، استمر ليومني، 
حتت إشراف إدارة النشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بالوزارة، 

بالتعاون مع برنامج تعزيز األمن الفكري بإمارة منطقة القصيم.
وهدف البرنامج إلى إعداد قيادات شابة تسهم في نشر وتعزيز األمن 
الفكري لدى فئة الشباب وتوعيتهم وحتصينهم فكرياً، للوقاية من 

السلوكيات املنحرفة بأسلوب أكثر تأثير وفعالية.
وأكد مدير مكتب وزارة الرياضة مبنطقة القصيم عبدالعزيز السناني 

أن 40 شاباً وشابة استفادوا من هذا البرنامج الذي حظي باهتمام 
كبير في األوساط الشبابية، إذ تقدم له 100 شاب وشابة، مشيراً 

إلى حرص املكتب على جتويد مخرجات البرنامج ، لذا تقرر 
وضع معايير خاصة يجب أن يتمتع بها املتدرب، ليمكنه 

االستفادة من برنامج الدورة.

الريشة الطائرة توقع مع 
األولمبياد الخاص

ألعاب مختلفة

وقّع االحتاد السعودي للريشة الطائرة اتفاقية تعاون مشترك مع 
االحتاد السعودي لألوملبياد اخلاص، من أجل تدريب العبي والعبات 

االحتاد، وإقامة املنافسات الداخلية واملشاركة الدولية.
جاء ذلك؛ في إطار االتفاقية التي مت توقيعها، في مجمع األمير 

فيصل بن فهد األوملبي، بحضور مقرن بن محمد املقرن رئيس االحتاد 
السعودي للريشة الطائرة، وعبداهلل بن فيصل حماد عضو مجلس 
إدارة االحتاد السعودي لألوملبياد اخلاص، نيابة عن رئيس احتاد األوملبياد 

اخلاص، األميرة رميا بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.
   وتتعدد اخلدمات والبرامج التي سوف يتم تقدميها لاعبني 

والاعبات، في إطار االتفاقية؛ لتغطي كل أوجه الدعم والتسهيل، 
من حيث توفير األدوات وتأهيل الكوادر التدريبية للتدريب لرياضة 

الريشة الطائرة، عبر إحلاقهم مبجموعة من الدورات التدريبية، 
والتأهيل املناسب لتدريب العبي األوملبياد اخلاص.

ويأتي توقيع اتفاقية التعاون املشترك، بعد أيام من تدشني رئيس 
اللجنة األوملبية العربية السعودية، حملة ترشح العاصمة »الرياض 
2030«، الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية احلادية والعشرين، بعد أن 

قّدم ملف االستضافة رسميًّا، األحد، إلى اجمللس األوملبي اآلسيوي.

 نجاح نادي الوطن 
على موقع الوزارة 

حّقق نادي الوطن الرياضي في محافظة ضمد جناحات 
متميزة في تنفيذ إستراتيجية دعم األندية، حيث أشادت 

وزارة الرياضة بالنادي ونشرت عبر موقعها الرسمي 
عرضاً مصوراً لقصة النجاح.

وتضمن العرض، إجنازات نادي الوطن في 13 لعبة 
منها التنس، والطائرة، والقدم، والسباحة، والكاراتيه، 
والتايكوندو، واليد، واجلمباز، فيما أشارت وزارة الرياضة 

إلى جناح نادي الوطن في رفع أعداد الاعبني بنسبة 270 
في املئة، وارتفاع نسبة التوظيف بنسبة 400 في املئة، 

إضافة إلى 46 فريق براعم وناشئني.
وأكد رئيس نادي الوطن الدكتور محمد حبيبي، أن جناح 

النادي يُحسب ألهالي ضمد وتعاون أعضاء مجلس اإلدارة 
واملشرفني والاعبني، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير 

منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهم املتواصل ملا فيه 
حتقيق النتائج املتميزة للنادي.

معهد إعداد القادة 
واتحاد القدم يبحثان 

»التعاون «
عقد مدير عام معهد إعداد القادة عبد اهلل بن حماد 

اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة االحتاد السعودي لكرة 
القدم ياسر املسحل.

وأوضح مدير املعهد أن االجتماع تخللته مناقشة سبل 
التعاون بني اجلهتني خال الفترة املقبلة ومستقبل كرة 

القدم في رابطة األكادمييات الرياضية وتطوير العمل 
والتواصل فيما بني اجلهتني في هذا الصدد، والعديد 

من احملاور املتعلقة مبشروع كرة القدم في الرابطة التي 
يعكف املعهد على تطويرها في مختلف األلعاب، 

وكذلك مناقشة عمل األكادمييات في رياضة كرة 
القدم مع رئيس االحتاد بحكم االختصاص.

رابطة رواد الرياضة العربية يعقدون 
عموميتهم 

 
عقدت اجلمعية العمومية لرابطة رواد الرياضة العربية اجتماعها الرابع »عن بعد 

»برئاسة الدكتور محمد الرويشد، الذي أعلن انطاق أعمال اجلمعية بعد استكمال 
اإلجراءات النظامية النعقادها.

وفي بداية االجتماع رحب الرويشد بأعضاء اجلمعية الذين استجابوا لدعوة عقد 
اجلمعية العمومية وممثلي اللجان األوملبية العربية وممثل اللجنة األوملبية السعودية 

رئيس التواصل املؤسسي باللجنة األوملبية العربية السعودية وممثل احتاد اللجان 
عبدالعزيز البقوص، كما قدم شكره لصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية وسمو األمير 
فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية على املتابعة والدعم.

وقال: »حرصنا في مجلس اإلدارة على عقد اجلمعية من أجل إطاع األعضاء على 
كافة املستجدات اخلاصة بالرابطة على الصعيد اإلداري واملالي، بهدف وضعهم 

بالصورة الصحيحة واالستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لنشاط الرابطة خال الفترة 
املقبلة«.

عقب ذلك ُصودق على محضر االجتماع السابق، واستعرضت التقارير املالية واإلدارية، 
وعن األنشطة املقبلة للرابطة ومناقشة املواضيع املدرجة في جدول األعمال، 

واتخذ حيالها القرارات الازمة، ومن أبرزها اعتماد الائحة اجلديدة للنظام األساسي 
للرابطة.
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االولمبي  
يؤجل 

خياراته 
الثالثة 

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي 
الثالثة  الالعبين  سيستدعي  أنه  األولمبي، 
في  األخضر  مع  بمشاركتهم  المسموح 
سن  تجاوزا  ممن  المقبل،  طوكيو  أولمبياد 
الـ32 عاما، خالل المعسكر األخير فقط أي قبل 

المشاركة في األولمبياد.

وعن املعسكرالذي اقيم في املنطقة الشرقية 
أوضح الشهري أنه يكمن في متابعة حالة 
الاعبني من حيث الناحية البدنية وكذلك 

الفنية والعمل على إيصال كثير من األفكار 
التكتيكية لاعبني وخصوصا املنضمني حديثا 

خاصة في ظل عدم وجود مباريات ودية .

وواصل الشهري حديثه قائًا إنه إذا لم يخض 
املنتخب مباراة ودية خال معسكره احلالي فإن 

هذا األمر لن يثني املنتخب عن حتقيق أهدافه 
من املعسكر.

وبسبب وجود صعوبات في سفر املنتخبات 
نظرًا ألزمة فيروس كورونا فإن االختيار قد 

يقتصر على خوض ودية مع أحد أندية دوري 
احملترفني أو دوري األولى في ظل ضيق الوقت 
أيضا النطاقة دوري احملترفني يوم 17 أكتوبر 

اجلاري.

وعن رأيه في تأجيل األوملبياد قال املدير الفني 
للمنتخب األوملبي السعودي: »أمتنى أن يكون 
التأجيل في صاحلنا وأن تكون الفترة القادمة 

كافية لاعبني للمشاركة مع أنديتهم 
بشكل جيد وكافي، وأيضا نستطيع أن نوفر 

معسكرات ومباريات ودية على مستوى عالي، 
وأال يكون تأثير جائحة كورونا كبير على 

أعدادنا وحضور املنتخبات لدينا .

وعن اخملاوف بشأن ضغط املباريات خال 
املوسم املقبل »2021« من خال املسابقات 

احمللية واخلارجية وكذلك بقية التصفيات 
ملونديال 2022 وما يترتب على ذلك من إرهاق 
لاعبني قال الشهري »الضغط ممكن يكون 

سلبي في حال عدم وجود سبعة العبني 
أجانب ولكن أشعر أن من املمكن أن يكون 

إيجابي خال إعطاء الاعبني الشباب فرصة 
للمشاركة بشكل أكبر وهذا سيفيدنا كثيرا.
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وأشــار: »ســنقف مع الهالل يف خطوته املقبلــة، وال يرضينا وال نقبل ما 
حــدث له، وال نريد أن يتكرر األمر مع أي فريق ســعودي، وتأثيرنا ليس 
ضعيفــا يف االحتاد اآلســيوي، لكن كثرة تغيير املمثل الســعودي وغياب 

الرعاة أثرت علينا«.
وواصل: »قمنا بكل ما ميكن من أجل مســاندة الهالل، وسنقف معهم يف 

أي خطوة مستقبلية ».
وزاد: »كثــرة تغييــر املدربــن يزعجنا، لذلك لن ُيســمح ألي مدير فني 

محلي أو أجنبي أن يدرب أكثر من فريق واحد خالل املوسم اجلديد«.
وواصل: »لدينا مستشارين غير معلنن، والسبب يعود لطلبهم الشخصي، 

ويتقاضون مكافآت ال تذكر، ونتجاوب مع جميع رؤساء األندية«.
وتابــع: »الشــكاوى التي تصلنا قليلــة للغاية، واجلدل حــول تقنية الفار 
سيستمر وســنحاول التطوير. نبذل جهودا كبيرة لنتوصل لتقليل أخطاء 

احلكام«.
وأردف: »لن يســمح بأي اســتهتار بشــأن تقنية حكــم الفيديو، وكل ما 
يحدث يف غرفة الفار مســجل، وكل الكاميــرات التي يف امللعب تخضع 
للتقنية، ومن يتحكم يف اإلعــادة هو حكم الفار، وأخطاء التحكيم جزء 

من اللعبة«.
وواصل املسحل: »أحترم كل األندية وكل اإلعالمين لكن هذا الضغط 
ال يعنينــا وال يؤثر يف قراراتنا. لم مننع مايكــون من اللعب مع النصر ضد 

الهالل، وال نعلم من أوقفه«.

المسحل :

لسنا ضعفاء .. 
والتغيير أضرنا 

الجيل - الرياض

أكد ياسر المسحل رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم  بأنه 
أن  الى  مشيرا  المقبل،  الموسم  في  الدوري  تشفير  يتم  لن 
القناة الناقلة ستكون الرياضية السعودية، مثلما حدث في 
الموسم الماضي، كما ستتم  الموافقة على اعتماد خمسة 

تغييرات في كل مباراة«.

وأضاف: »المنافسة ليست مقتصرة على الهالل والنصر فقط، 
وجماهيريتهم ال تؤثر علينا كاتحاد«.

أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون املستقيل، عن قبول وزارة الرياضة الستقالته بشكل رسمي.وقال يف رسالة نشرها 
عبر حسابه يف تطبيق Snap Chat: ” احلمد هلل حمد الشاكرين، لقد مت قبول االستقالة”.

وكان القاســم نشر رسالة عبر حسابه يف “تويتر” قائاًل: “تقدمت باستقالتي من رئاسة نادي التعاون بعد أن تشرفت خالل 
8 ســنوات مضــت أن أكون على رأس هــذا الهرم العظيم وأحمد اهلل على ما حتقق يف تلك الفترة وهنا أتقدم لســمو وزير 
الرياضــة صاحب الســمو امللكي األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالشــكر والتقدير على مــا وجدته من دعم لنادينا 
وحرص واهتمام مســتمر وشكري وتقديري لكل مسؤولي رياضة الوطن.. ولكل من وقف مع النادي من أعضاء الشرف 
واجلماهير ومحبي التعاون لكم مني كل احلب والتقدير والشــكر وأشــكر لزمالئي يف مجلس اإلدارة ولكل من تشــرفت 

بالعمل معهم وقفاتهم خالل تلك الفترة”.
وأصدر األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراًرا بتكليف علي الشــايعي نائب رئيس التعاون، كرئيس لسكري القصيم 

خلًفا لـ القاسم وفًقا لـ الزميلة “اجلزيرة”.

القاسم يستقيل .. 
والشايعي رئيسا للتعاون
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ضاري والناصر 
ينضمان لريال 

سوسيداد
يف جتربة فنية جديدة، يقص ثنائي برنامج 
االبتعاث الســعودي لتطويــر مواهب كرة 
القدم، ضــاري العنزي ومحمــد الناصر، 
شــريط التدريبات بن صفــوف فريق ريال 
سوســيداد، خالل األســبوعن املقبلن، 
بناًء على االتفاقيــة التي متت بن البرنامج 

والنادي اإلسباني.

تخفيض الحجر 
PCR والتشديد على

الجيل - الرياض

تقدمت وزارة الرياضة باقتراح حول تخفيض املدة املتعلقة بفترة احلجر 
الصحي لالعبن األجانب القادمن إلى اململكة وذلك للمشاركة يف 

استعدادات أنديتهم للموسم اجلديد.
وتضمــن مقتــرح وزارة الرياضة إلــى وزارة الصحــة، تخفيض مدة 
احلجــر الصحي إلى يومن فقط بداًل من 7 أيام، وذلك حتى ال تتأثر 
روزنامــة املباريات يف الدوري خاصة مع وجــود مباريات دولية وودية 

يف تصفيات املونديال وتصفيات كأس آسيا مع مباريات يوم الفيفا .
ومع قرار تخفيض مدة احلجر الصحي مت اشتراط إجراء فحص

 الـــPCR بصــورة مســتمرة للتأكد من ســالمة اجلميع مــن أعراض 
الفيروس.
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وسيكون أمام احلكم احمللي قيادة 128 مباراة يف الدوري من أصل 240 مباراة، فيما 
ســتكون الفرصة متاحة للحكم األجنبي إلدارة 112 مباراة يف حال استنفدت كل 

األندية طلباتها وقيمة تكلفتها 19.6 مليون ريال.
وأوضح االحتاد يف تعميمه أنه على النادي أن يتقدم بالطلب قبل 16 يوما من تاريخ 
املباراة بدال من 14 يوما، وقال »مت اســتثناء اجلولــة األولى ويكون الطلب قبل 14 

يوما من تاريخ املباراة نظرا لقرب بداية انطالق الدوري«.
وكانــت جلنة احلــكام الرئيســة يف االحتاد قد أقامت ورشــة عمــل ودورة تدريبية 
وتثقيفية للحكام، منها خمس دورات لتقنية حكم الفيديو املســاعد VAR، حيث 

مت اعتماد 44 حكما ومساعدا للتقنية.
من جانبه، أبدى احلكم الدولي الســابق عبدالرحمن الزيد سعادته بقرار االحتاد 
الســعودي مبنح احلكم احمللي فرصة قيادة مباريات مســابقاته والعودة من جديد، 
وقال »املوســم املاضي وبســبب جائحة فيروس كورونا أدار احلكم الســعودي 37 

مباراة، كانوا مميزين وتألقوا يف بعض املباريات على احلكم األجنبي«.
وأضاف »من خالل تقنية حكم الفيديو املســاعد VAR ستســهم يف تقليل أخطاء 

احلكام، وعليهم االستفادة من هذا القرار وإعادة الثقة للحكم السعودي«.
وعــن تكليف ســبعة طواقــم أجنبية، قــال الزيد »أمتنــى أن تخصصهــا األندية 
للمباريات الكبيرة أو احلساســة التي يخشــون من الضغوطــات فيها، ويتم جلب 

أفضل احلكام«.
وزاد »علــى جلنة احلكام جتهيز 14 طاقما محليــا إلدارة مباريات الدوري من حكام 

النخبة وأميز الصاعدين وال يضيعوا هذه الفرصة ليكسبوا ثقة اجلميع«

 VAR  تقنية
ستقلل األخطاء 

تحديد 7 حكام أجانب كحد أقصى  .. الزيد :

الجيل – الرياض 

أقر االتحاد السعودي لكرة القدم  سبعة طواقم حكام أجنبية 
لكل فريق خالل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 
النادي  وسيتكفل  الفريق.  أرض  على  أو  خارج  سواء  أقصى،  كحد 
بـ175  والمحدد  مباراة،  كل  بتكاليف  أجنبية  طواقم  يطلب  الذي 
حال  في  ريال  مليون   1.225 دفع  عليه  سيكون  حيث  ريال،  ألف 

طلب خياراته من الحكام األجانب.
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الجيل - الرياض

تأهــل فريق العن، للعب فى الدوري الســعودي للمحترفن، فى املوســم 
2020 – 2021، للمرة األولى فى تاريخه،.

 وبذلــك تأهلــت أندية الباطــن، العن والقادســية، للعب فــى الدوري 
الســعودي للمحترفن، فى املوســم احلالي، بينما هبطت أندية العدالة، 
الفيحاء واحلزم، للعب فى دورى األمير محمد بن سلمان للدرجة األولى، 

باملوسم احلالي.
وتنص لوائح التأهل للعب فى الدوري السعودي للمحترفن، صعود أول 3 

فرق، فى دورى األمير محمد بن سلمان للدرجة األولى.
جدير بالذكر أن، فريق الهالل، توج بلقب الدوري الســعودي للمحترفن  

هذا املوسم، للمرة السادسة عشر فى تاريخه.
ويلعــب كال من الهالل، النصــر، األهلى والوحدة، املوســم املقبل، فى 

دورى أبطال أسيا، بعد احتاللهم املراكز األربعة األولى.

صعود العين 
وعودة الباطن 

والقادسية 
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تستهدف رياضة كمال األجسام 
زيادة الكتلة العضلية للجسم، 
لذا يحتاج العبو كمال األجسام 

إلى نظام غذائي مخصوص 
لتلبية احتياجات أجسادهم 
والحفاظ على ثبات حجم 

الكتلة العضلية، وهنا نتعرف 
على أساسيات افضل والنظام 

الغذائي الذي يتعين عليه 
االلتزام به . وأفضل األطعمة 

لالعب كمال األجسام

الجسم 
السليم في

األكل 
أهمية التغذية في رياضة كمال األجسامالسليم

التغذية املناسبة هامة جًدا يف رياضة كمال األجسام، فبدون العناصر الغذائية 
الصحيحة، لن متتلك عضالتك الطاقة الالزمة والكتل البيوكيميائية الالزمة لنمو 

وإصالح العضالت بعد التدريبات، فيجب أن يكون غذاء كمال األجسام غنًيا 
بالعناصر الغذائية مع توفير الفيتامينات واملعادن واأللياف األساسية

 مع جتنب اكتساب الدهون الزائدة.افضل نظام غذائي لكمال االجسام
زيادة السعرات احلرارية

بناء العضالت يتطلب الطاقة، لذا يحتاج العب كمال األجسام إلى تناول كمية 
أكثر قليال من االحتياجات اليومية العادية لكسب العضالت، ومبا أن تناول الكثير 

من الطعام سيؤدي إلى زيادة الدهون، لذلك يجب مراقبة قياس اخلصر وكذلك 
الوزن، ففي حالة اكتساب الوزن وثبات قياس اخلصر فأنت تكتسب العضالت، أما 

إذا كان الوزن وقياس اخلصر يف تزايد، فقد تكتسب الدهون
ومن املستحسن لالعب كمال األجسام اكتساب زيادة بطيئة وثابتة يف الوزن تبلغ 

حوالي نصف رطل يف األسبوع، وذلك عن طريق تناول الطعام بشكل صحي قدر 
اإلمكان وجتنب استهالك كميات زائدة من الطعام غير املرغوب فيه يف محاولة 

لزيادة الوزن، ألن هذه األنواع من األطعمة هي أكثر عرضة لزيادة وزن الدهون بدال 
من العضالت.

زيادة عدد الوجبات

العبو كمال أجسام عاًدة ما يأكلون خمس إلى ست وجبات يف اليوم، وقد يستهلك 
البعض وجبات أكثر إذا كانوا يحاولون بناء كميات كبيرة من العضالت، ويجب 

أن حتتوي كل وجبة على البروتن والكربوهيدرات لضمان حصول العضالت على 

الوقود الالزم للنمو واإلصالح والطاقة.
الوجبات اإلضافية ُتبقي عضالتك مزودة باملغذيات األساسية مثل البروتن 

والكربوهيدرات، كما تساعد أيًضا على تنظيم مستويات جلوكوز الدم، مما يضمن 
بقاء مستويات الطاقة لديك ثابتة طوال اليوم.

أفضل جدول تمارين كمال أجسام

من النصائح الرياضية التي ميكن اتباعها بهدف بناء اجلسم ما يلي:]٣[
اليوم األول يف اجلدول مخصص ألسهل العضالت وذلك لتشجيع   •

ممارس اللعبة على املواصلة طوال األسبوع، وتكون البداية بتمارين الصدر، 
وبعدها متارين عضلة الترايسبس، وهي أكثر العضالت املساعدة يف حركة عضالت 

الصدر.
اليوم الثاني يجمع بن عضالت الظهر والبايسبس، وقد تكون متارين   •

الظهر أكثر صعوبة من متارين البطن، إال أن زيادة قوة تلك العضالت يزيد من القوة 
العامة للجسم، كما أن مترين البايسبس، وهي العضالت األساسية للذراعن متنح 

مظهرًا قويًا لالعب، وبعد اليوم الثاني يجب على الالعب احلصول على راحة ملدة 
يوم كامل.

اليوم الثالث يف اجلدول يتم تخصيصه لتمارين األكتاف، وميكن مترين   •
عضالت الساعد ألنها العضلة املساعدة مع متارين األكتاف.

اليوم الرابع من التمارين فيخصص لتمارين البطن واألرجل، وهي   •
التمارين التي يغفلها العديد من املبتدئن رغم أهميتها، بعدها ميكن احلصول على 

يوم راحة وإعادة اجلدول مرة أخرى ملدة ثالثة أسابيع قبل تغييره، أما عن أنواع 
التمارين فيتم حتديدها بإشراف مدرب الصالة الرياضية لضمان الوضعية الصحيحة 

وجتنب التعرض لإلصابات العضلية.

الجسم 
السليم في

األكل 
السليم

التغذية والرياضة
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وتختم اختصاصية التغذية سجى املصري قائلة: 
»برأيي أّن الرياضة كالعصى السحرية التي تقلب 

حياتك رأًسا على عقب، وستشعر بفعاليتها وتصبح 
مدمًنا عليها! عليك اختيار الرياضة املفضلة لديك، 

والتي تناسب قدرتك من أجل االلتزام واالستمتاع بها 
بشغف وحماس.

أنصح اجلميع دائًما بالهروب إلى الرياضة عند الشعور 
بالتعب أو احلزن أو الضيق.

ومن مينح الرياضة الوقت، فستمنحه أهم ما ميلك: 
الصحة !

غزو التكنولوجيا السريع عبر 
السنوات على حياة األفراد، 

إلى جانب ضغوط الحياة، أدى 
بالكثيرين الى إهمال صحتهم. 

ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ 
بأرقام المصابين بأمراض 

السكري والقلب عبر السنوات. 
االهتمام بالصحة يتضمن عدم 
إهمال ممارسة الرياضة، وإغفال 
فوائدها الكثيرة، رغم المشاغل 

وقلة الوقت.

التغذية والرياضة

الرياضة ..
تزيد 

صداقاتك 

الرياضة ..
تزيد 

صداقاتك 

تقول اختصاصية التغذية سجى املصري:
لم يكن أجدادنا وجداتنا يذهبون إلى النوادي 

الرياضية، ولكنهم كانوا يتحركون ويعملون يف األرض 
ا. وكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر عن طريق  يومّيً

املشي اليومي، لعدم توافر الوسائل احلديثة للتنقل، 
إلى جانب االهتمام باألرض والزراعة وركوب 

اخليل.... فانَّ جميع هذه األنشطة حترق السعرات 
احلرارية وتقّوي العضالت. أما اليوم، فمعظمنا 

يجلس خلف احلاسوب أو بالسيارة، حاملن الهاتف 
النقال، لذا من الصعب الوصول الى 10,000 خطوة 

خالل النهار.
كاختصاصية تغذية متخصصة بالرياضة، أنصح 

دائًما بعدم إهمال الرياضة من أّي نوع كانت، وعدم 
ا نظًرا لفوائدها العديدة«. اعتبارها أمًرا ثانوّيً

وتتابع حديثها فتقول: »الرياضة مفيدة على الصعد 
كافة، الصحية منها والنفسية.

الفوائد النفسية للرياضة
 التمارين الرياضية تخفف من التوتر واالكتئاب

الفوائد البدنية للرياضة

-  متنح قدرة أكبر للتحكم بالضغوط واألفكار السلبية والتوترات اليومية يف حياتنا.
- تساعد على النوم الهانىء.

- تزيد نشاط الذاكرة والعقل.
- تقلل من االكتئاب والتوتر.

ال شيء يضاهي الرياضة يف احلصول على وزن مثالي
- متنح الطاقة للجسم.

- تقوي عضالت اجلسم وحتّسن املظهر ليصبح جذاًبا ومشدوًدا، 
من دون احلاجة إلى عمليات جتميل مكلفة.

- تؤخر سن الشيخوخة وأمراضها.
- تقوي جهاز املناعة.

-حتمي من مشاكل املفاصل والعظام.
-حتمي من األمراض املزمنة كالسكري وأمراض القلب والسرطان.

-تساعد يف احلصول على وزن مثالي.

الفوائد االجتماعية للرياضة
-التمارين الرياضة تساعدك يف تكوين صداقات وعالقات اجتماعية.

-تزيد الصبر والتحمل واملثابرة.
- تلهي عن اآلفات اخلطيرة، كاإلدمان على الكحول واملخدرات«.
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نافذة عالمية 

**  تضاعفت مؤخرا قيمة الشرط اجلزائي ، يف عقد العب 
برشلونة، وفقا لتقرير صحفي كتالوني، يف إطار جهود النادي 

لتأمن جنومه من مطامع املنافسن.
وذكرت صحيفة »سبورت«، أن الالعب األوروجواياني 

صاحب الـ21 عاما، رونالد أراوخو، وقع عقدا مع برشلونة يف 
29 أغسطس 2018، ملدة 5 مواسم، قادًما من بوسطن ريفر يف 

بالده.
وأضافت أن البارسا أعلن حينها، أن هناك شرطا جزائيا يف العقد 

بقيمة 100 مليون يورو، لكن مت التفاوض بن الطرفن على 
مضاعفة هذا املبلغ، يف حال وصول الالعب للفريق األول

**قال وزير الرياضة البريطاني، أوليفر دودن، إنه يخشى أن تكون خطة ليفربول ومانشستر يونايتد 
إلعادة هيكلة الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، محاولة »النتزاع السلطة«.

ويدعم الناديان، خطة تشمل تغييرات جذرية، أبرزها تقليل عدد فرق الدوري املمتاز من 20 إلى 
18 فريقا مبوسم 2023-2022 وإلغاء كأس رابطة احملترفن ومباراة درع املجتمع.

وعن رأيه يف اعتبار املقترحات خطة جيدة أم انتزاع للسلطة، قال دودن حملطة سكاي نيوز 
التلفزيونية »أخشى أنها اخليار الثاني وأنا متشكك يف ذلك«.

وأضاف »إذا استمر هذا النوع من االتفاقات، يجب أن نتعمق يف النظر إلى احلوكمة يف كرة 
القدم«.

** ذكرت وسائل إعالم إيطالية أن نادي جنوى، ال يزال 
يعاني من تأثير فيروس كورونا املستجد، بعدما جاءت نتيجة 

14 عينة لالعبيه املصابن بالفيروس، إيجابية مرة أخرى.
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية )أنسا( عن النادي اإليطالي قوله، 
إنه من 17 العبا ثبتت إصابتهم يف البداية، جاءت 3 عينات 

فقط سلبية. وذكر جنوى أن الثالثي ميكنهم العودة واملشاركة 
يف األنشطة التنافسية، وذلك بعد خضوعهم لفحص بدني وفًقا 

لبروتوكول فيروس كورونا املستجد. وتسبب تفشي فيروس كورونا يف 
جنوى، والذي بدأ يف نهاية الشهر املاضي، يف تأجيل مباراة الفريق أمام 

تورينو، لتقام يف الرابع من نوفمبر/تشرين ثان املقبل، بداًل من موعدها 
األصلي يف الثاني من أكتوبر اجلاري. وأدخلت رابطة الدوري، قاعدة 
جديدة متنح التأجيل فقط للفرق التي لديها أقل من 13 العًبا متاحن 
للمشاركة يف املباريات، أو للفرق التي تكشف عن وجود 10 حاالت 

إصابة بالفيروس خالل أسبوع

** شارك كريستيانو رونالدو، هداف منتخب البرتغال، يف مباراة منتخب بالده أمام فرنسا، والتي انتهت بالتعادل 
السلبي، يف إطار منافسات دوري األمم األوروبية.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن رونالدو فشل يف كسر عقدته أمام فرنسا، بعدما لم يستطع هز شباك 
الديوك، على مدار تاريخ مواجهاته معهم.

وأضافت أن كريستيانو لم يتمكن حتى اآلن من التسجيل يف املباريات اخلمس التي لعبها أمام منتخب فرنسا.
ونوهت الصحيفة أن رونالدو سيكون لديه الفرصة إلنهاء العقدة، عندما يصطدم املنتخبان مجدًدا خالل الشهر 

املقبل.
ولعب رونالدو أمام فرنسا ألول مرة يف يوليو 2006 يف نصف نهائي كأس العالم، الذي حسمه الديوك بهدف 

نظيف، فيما تعود املباراة الثانية إلى أكتوبر/تشرين أول 2014، يف مباراة ودية فاز بها املنتخب الفرنسي )2-1(.
أما ثالث مباراة كانت ودية أيًضا يف سبتمبر 2015، وانتهت بفوز فرنسا )0-1( يف لشبونة، وكانت رابع مباريات 

الدون أمام الديوك يف نهائي أمم أوروبا يف يوليو 2016، وخرج فيها رونالدو يف الدقيقة 25 بعد إصابته.

** أشاد الهولندي رونالد كومان، املدير الفني 
لبرشلونة، بالتزام قائد الفريق، ليونيل ميسي، 

مشيًرا إلى أنه يتفهم عدم رضاه عن رحيل زميله 
السابق، لويس سواريز.

وقال كومان، يف تصريحات نقلتها صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الكتالونية: »بعد التوقيع معي 
كمدرب، اتصلت على الفور مبيسي، وذهبت إلى 

منزله وأخبرته عن مستقبله معنا«.
وتابع: »كان استياؤه واضًحا لي، لكن يف النهاية 

سارت األمور على ما يرام، ومنذ اللحظة التي 
أشار فيها إلى أنه سيواصل معنا، فعل كل ما 

أتوقعه منه«.
وعن رحيل لويس سواريز، أجاب: »وجد سواريز 
صعوبة كبيرة يف اللعب، أخبرته بذلك صراحًة، 

كان األمر صعًبا عليه، لكنني لم أواجه أي مشكلة 
معه«.

** اقترح الفرنسي ارسن فينجر املدير الفني السابق 
لنادي ارسنال اإلجنليزي إقامة كأس العالم وكأس أمم 

أوروبا كل عامن بدال من 4 أعوام مع التخلص من بطولة 
دوري األمم األوروبي جلعل كرة القدم أكثر جاذبية.

وقال فينجر لصحيفة »بيلد ام سونتاج« »ينبغي أن يكون 
لدينا أكبر عدد ممكن من الفعاليات ، كأس العالم وكأس 

أمم أوروبا كل عامن سيكون على األرجح أكثر مالئمة 
لكرة القدم العصرية«.

وأوضح فينجر أنه يف تلك احلالة ينبغي إقامة جميع 
مباريات التصفيات يف غضون شهر واحد ألن بيع احلقوق 
للشبكات التليفزيونية والرعاة سيكون أسهل. مشيرا إلى 

أنه مت التطرق لهذا األمر يف االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بعد أن مت تعيينه يف العام املاضي مديرا لبرنامج 

تطوير كرة القدم العاملية.
وأكد املدرب الفرنسي »على املستوى الشخصي أعتقد 

أنها ستكون خطوة لألمام«. مستبعدا املقترحات التي 
تشير إلى أن صورة الفعاليات الكبرى ستعاني من 

خالل اإلفراط يف إقامتها.
وقال فينجر »دائما أقول للناس الذين يقولون 

ذلك أن الصورة غير مرتبطة بالوقت الذي تنتظر 
خالله قبل اللعب مجددا ولكن بكفاءة املنافسة 

باإلضافة إلى ذلك فإن الناس تشاهد دوري 
أبطال أوروبا يف كل عام«.

وهناك خالفات بن فيفا واالحتاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( بشأن املنافسات 
اجلديدة وانتقد فينجر بطولة دوري 

األمم األوروبي حيث تقام حاليا 
فعاليات دور املجموعات من 

النسخة الثانية للبطولة.
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