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التصوير الفوتوغرافي  

حراك غير عادي ينتظم المملكة  العربية السعودية عامة  خالل هذا الشهر 
، حيث تستضيف قمة القمم في العالم » قمة العشرين » وقبلها  البيعة  

وولي  عبدالعزيز   بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  السادسة 
عهده األمين  صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان » حفظهما 

اهلل » وهي الذكرى التي تطل علينا  بعد عام  صعب شهد تحدي جائحة 
المملكة  خالله  من   وقدمت   ، بأثره  العالم  اجتاحت  التي  كورونا  

من  أفرزته  وما  الجائحة  مع  التعامل  في  الجودة  عالي  نموذجا 
متغيرات ، ومافرضته من واقع إقتصادي مرير على العالم بأجمعه .
كبرى  تحوالت  تشهد  والتي   بالرياضة   خاصا  الثاني  الحراك  وجاء 

في مسارها  وفي انفتاحها على العالم بمزيد من االستضافات 
التي تضعها محط أنظار العالم بل قبلته في السنوات القادمة 

بالسوبرين  مرورا    ، للفروسية   السعودية  كأس  من  بدءا 
االسباني واإليطالي ، ورالي داكار ، وانتهاءا  بفورموال 1 الحدث 

التي  التحركات  الى   إضافة   ، جدة  ستستضيفه  الذي  األبرز  
من  المملكة  تسعى  والذي   2030 الرياض  ملف  يشهدها 

خالله الستضافة االسياد في منافسة شرسه مع الملف 
اسيا  أمم  نهائيات  استضافة  خطط  وكذلك    ، القطري 

عمل  يوازيه  الحراك  ذلك  كل   ،  2027 القدم   لكرة 
المسار  وتعديل  الحوكمة  إلرساء  الداخل  في  جبار 

الرياضي بإجراءات جديدة تجنب األندية ويالت الديون 
والتعثرات المالية .

التحرير
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ونستطيع اجلزم  يف الذكرى السادسة للبيعة، بأن 
الرياضة الســعودية يف األعوام األخيرة جنحت 
يف جــذب أنظار العالــم بإجنازاتهــا وبرامجها 
وأحداثها املتنوعة، مســجلة طفرة وأرقاًما غير 
مســبوقة يف احلضــور واملتابعــة باإلضافة إلى 

استضافة أقوى بطوالت وسباقات العالم.
وحتظى الرياضة يف بالدنا  باهتمام كبير ورعاية 
أبويــة من خــادم احلرمني الشــريفني، وهو ما 
جعل الرياضيني محظوظني بقيادتنا الرشــيدة 
علــى هذا الدعــم، األمر الذي يشــكل دفاًعا 

وحافًزا لهم ملضاعفة مجهوداتهم.
ولعب صاحب الســمو امللكــي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولــي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع دوًرا مؤثًرا 
يف ارتقــاء الرياضة الســعودية، يف الســنوات 
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الجيل ـ الرياض 

وضعت الرياضة السعودية أقدامها على الخريطة العالمية في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه اهلل -، إذ بدا حرصه الشديد 

على االهتمام بهذا المجال منذ اللحظة األولى ما أوصلها إلى المكانة التي تليق 
 بالمملكة وقدرات شبابها وفتياتها.
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األخيرة، فبفضله حتققت طفرة هائلة يف املجال 
الرياضي.

ارتفاع القيمة السوقية
ويف كرة القدم ارتفعت القيمة السوقية للدوري 
الســعودي ليصبح األعلى من بــني الدوريات 
 العربية، ومن أعلى 20 دورّيًا على مستوى العالم.

وشــهد الدوري خالل األعوام املاضية، تطوًرا 
كبيــًرا، ليصبــح هــو األقــوى على الســاحة 
العربية، لينافس الدوريات الكبرى يف العالم، 

ليصبح واحًدا من أقوى الدوريات.
جــاء ذلك بعد اجلهد الكبير الذي بذله امللك 
وولي العهد -يحفظهما اهلل-، من أجل تذليل 

كافة العقبات أمام جميع األندية.

وارتفعت نسبة املواطنني املمارسني للرياضة من 
13 % يف 2015 إلى 19 % يف عام 2019، ومنت 
مســاهمة القطاع يف النــاجت احمللي من 2.4 مليار 
ريــال يف 2016 إلــى 6.5 مليار ريــال يف 2018 

بزيادة تقدر بـ 170 % خالل عامني فقط.

كما جتدر اإلشارة إلى انعكاس ذلك على أداء 
األندية الســعودية يف احملافــل القارية، إذ توج 
الهــالل ببطولة دوري أبطال آســيا يف 2019، 

واملشاركة يف كأس العالم لألندية.

ولم تتوقف إجنازات الرياضة السعودية عند كرة 
القدم، إذ حقق الرياضيون الســعوديون عددا 
مــن البطوالت ومئــات امليداليات يف مختلف 
األلعاب واملنافســات، ســواء يف كرة السلة أو 
كــرة اليد أو يف الكاراتيه أو ألعاب القوى ورفع 
األثقال والتايكوانــدو والغولف واملبارزة، رمي 
اجللــة، وألعاب ذوي االحتياجــات اخلاصة، 

وغيرها من األلعاب.

تمكين المرأة السعودية
وعندما نتحدث عن الرياضة السعودية يف عهد 

امللك ســلمان بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل -، 
ال بد أن نســلط األضواء علــى النقلة النوعية 
التي حدثت على مســتوى الرياضة النسائية، 
ومتكني املرأة السعودية من ممارسة الرياضة، وما 

صاحبــه من تعيني األميرة رميا بنت بندر 
بن سلطان مبنصب وكيل رئيس الهيئة 

العامة للرياضة للقســم النسائي، 
الســعودي  االحتــاد  ورئيــس 

تعتبر  إذ  املجتمعية،  للرياضة 
تاريــخ  يف  ســعودية  أول 

االحتادات الرياضية.

وحتققت عديد اإلجنازات 
للرياضــة الســعودية من 
النسائية،  الرياضة  خالل 

منهــا علــى ســبيل املثال 
ال احلصــر، فــوز املالكمة 
بامليدالية  الغامــدي  دنــى 
الذهبيــة يف بطولــة القائد 
الدوليــة للمالكمة 2018، 
وحتقيــق العبــات الكاراتيه 
غايــة اخلالد ومنــال الزايد 
وبــدور  دفتــردار  وآمنــة 
الســدحان ميداليات متنوعة 

األنديــة  ألعــاب  دورة  يف 
العربية للســيدات 2018، كما 

فــازت العبة املنتخب الســعودي 
لفنون القتال املتنوع زهراء القرشــي 

بذهبية بطولة األندية الدولية للكيك 
بوكســينج، باإلضافة لتتويج الالعبة 
أبرار بخاري ببرونزية بطولة احلســن 
الدولية 2019 للتايكوندو يف األردن، 
كمــا تــوج منتخبنا للســيدات لرفع 
األثقــال ببطولة اخلليج وغرب آســيا 

للناشــئني والشباب والكبار يف مسقط، 
وحصل منتخبنا للمبارزة للسيدات على 

امليداليــة البرونزية يف ســالح »الســايبر« 
وذلك يف البطولة العربية للمبارزة.
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واســتطاعت الســائقة الســعودية الشــابة رميا 
اجلفالــي أن حتقــق إجنــازا تاريخًيــا وحجــًزا 
خاًصا على منصة التتويج يف ســباق ســيارات 
بطولــة »تي آر دي 86« يف حلبة مرســى ياس 
بـ»أبوظبي«، وتعتبر الفارســة العنود الفيصل، 
أول امرأة ســعودية تشــارك يف ســباق األردن 
الدولــي 2018 للقــدرة والتحمــل، وتنافس 
الرجــال علــى اللقب، كمــا أنها أول فارســة 
ســعودية دوليــة تعتلــي منصــة التتويج بعد 

حتقيقها املركز الثاني.

انطالق اول دوري نسائي
ورمبا انطالق أول دوري نسائي لكرة القدم ُينظم 
مــن قبل االحتاد الســعودي للرياضــة للجميع 
التابع لوزارة الرياضة، خير شــاهد على ذلك، 

فقد كان ذلك حلًما بعيــد املنال ولكنه أصبح 
واقًعا اآلن.

وانطلق الدوري النســائي األول مبشــاركة 24 
فريًقا من مختلف أنحاء اململكة مت تصنيفها إلى 
ثالث مجموعــات )الدمــام والرياض وجدة( 
حيث تلعب الدور األول كل منطقة مع بعضها 
ثم تلعــب الفــرق املتأهلــة يف األدوار النهائية 

بنظام خروج املغلوب.

األسر في المالعب
ومــن بــني القــرارات املهمــة يف عهــد خادم 
احلرمني الشــريفني الســماح لألســر بدخول 
املالعــب وحضور املباريــات، وتهيئة املالعب 
مبا يتوافق مع هذا القرار التاريخي، إذ شــاهدنا 

كيف امتألت املدرجات باألســر، وأصبحت 
مباريــات كرة القدم متنّفســا لألســر وأشــبه 
بالرحلة الترفيهية لألسرة صغاًرا وكباًرا، ولعل 
جائحة كورونا هي مــن حرمتنا من هذا املنظر 
البديع، ولكن بات العمل على قدم وساق من 
أجل عودة اجلماهير إلــى املدرجات مع حتقيق 

أقصى درجات األمان والسالمة قريًبا.

محط انظار العالم 
وأضحت اململكة جاذبة ألنظار الرياضيني حول 
العالــم بعد اســتضافتها عددا مــن األحداث 
واملناســبات العاملية، وصحــب ذلك جناحات 
تنظيمية كبيرة أذهلت العالم، وحققت متابعة 
جماهيريــة كبيــرة واهتمامــا إعالمًيــا عاملًيا، 
ويالحظ املتابع تنوع الرياضات التي تستضيفها 
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اململكة، إذ لم تكتف باللعبة الشــعبية األكبر 
»كــرة القــدم«، وهــو مــا يعكــس اهتمامهــا 
 واســتهدافها ألكبر شــريحة مــن الرياضيني.
ومــن أبرز األحــداث الرياضية التــي أقيمت 
الدوليــة  الرباعيــة  البطولــة  اململكــة،  يف 
الودية »ســوبر كالســيكو« التي شــارك فيها 
يف  وتقابــال  واألرجنتــني  البرازيــل  منتخبــا 
النهائــي، ومبــاراة كأس الســوبر اإليطالــي 
مرتــني بــني يوفنتــوس وميــالن، ويوفنتوس 
والتســيو، كمــا مت تنظيم الســوبر اإلســباني 
يف ينايــر املاضي، التي شــهدت تواجد ريال 
 مدريد وبرشــلونة وفالنســيا وأتلتيكو مدريد.
وتعد هــذه النســخة تاريخية لبطولة الســوبر 
مبشــاركة  مــرة  أقيمــت ألول  إذ  اإلســباني، 
أربعــة فــرق، بعدمــا كانت جترى يف الســابق 
بنظــام املواجهة املباشــرة بني بطلــي الدوري 
اإلســباني وكأس ملــك إســبانيا، من خالل 
مباراتــي ذهــاب وعودة على ملعبــي الفريقني 
املتباريــني، قبــل أن تقــام مــن لقــاء واحــد 
علــى ملعــب خارج البــالد، وهو ما شــهدته 
 نســخة 2018، يف مدينــة طنجــة املغربيــة.
واســتضافت اململكــة، بطولة ســباق األبطال 
للســيارات الذي شــارك فيه أفضل الســائقني 
العامليني، باإلضافة إلــى تنظيم أعظم نزاالت 
أبطــال املصارعــة احلــرة )wwe(، وبطولــة 
العالم للشــطرجن، وماراثــون الرياض الدولي، 
والفورموال إي بالدرعيــة، وبطولة العالم لكرة 
اليد، وغيرها من املناسبات الرياضية العاملية.

كما كان إعالن االحتاد الســعودي للســيارات 
والدراجــات الناريــة، اســتضافة الســعودية 
إلحــدى جــوالت موســم 2021 مــن بطولة 
العالــم للفورموال 1 يف مدينة جدة، خير ختام 
لعــام 2020، إذ تأتي اســتضافة هذا احلدث 
العاملي، ضمن حزمة من االســتضافات التي 

متت يف السنوات املاضية.
وكانت الدرعية قد اســتضافت للمــرة الثانية 
سباق فورموال إي 2019، أول سباقات املوسم 
 السادس من بطولة اجلائزة الكبرى للفورموال إي.

كمــا احتضنت الدرعية نــزال املالكمة بالوزن 
الثقيل، وكأس الدرعيــة للتنس الذي تنافس 
خاللــه ثمانية من أفضــل العبي كرة املضرب 

يف العالم من أجل الفوز بالكأس.
وإجمــاال ميكــن القول بــأن إجنــازات الرياضة 

الســعودية يف عهــد خادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمني 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
، مــا زالــت تبرهن حضورها القــوي، وبريقها 

األّخاذ.على كافة األصعدة واأللعاب.

7 العدد 702  - ربيع اآلخر 1442 هـ نوفمبر  2020م

����� 702.indd   7 11/29/20   12:30 PM



دعم ال محدود 
من ولي العهد 

يجعل المملكة قبلة 
البطوالت العالمية   

عصر ذهبي 
فهد المقاطي _ الرياض

دخلت الرياضة السعودية مرحلة جديدة شعارها التطوير ونتائجها التميز خالل السنوات 
»2020-2015« بفضل رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان ، ودعمه الال محدود لكافة االتحادات الوطنية  األمر الذي  

جعل المملكة قبلة ألكبر األحداث والبطوالت العالمية في مختلف الرياضات واأللعاب .
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ن ســمو ولي العهــد زيادة الوعي بني مكونات الوطن بشــأن  وثمَّ
االهتمام بالرياضة، وقال يف حديثه الشمل الوايف : »لقد ارتفعت 
نســبة املواطنني املمارسني للرياضة، من %13 يف 2015 إلى 19% 

يف عام 2019«.
وأضــاف: »منت مســاهمة القطاع يف الناجت احمللــي من 2.4 مليار 
ريــال يف 2016 إلــى 6.5 مليار يف 2018، بزيــادة تقدر بـ170% 
خالل عامني فقط، كذلك عملنا على تطوير االحتادات الرياضية 

وزيادة عددها«.
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تطور كبير
وكان الدوري الســعودي قد حقق تقدًما كبيًرا 
خــالل الفتــرة األخيــرة، فيمــا تبلــغ القيمة 
التسويقية لالعبني املشــاركني يف دوري كأس 
األمير محمد بن ســلمان للمحترفني 364.85 
مليون يــورو أي ما ُيقارب مليار ريال ســعودي 
بحســب موقــع »ترانســفير ماركــت« العاملي 

املتخصص يف إحصائيات وأرقام الالعبني.
وحققت بطولة الدوري الســعودي تطورا كبيرا 
خالل املواســم األخيرة، خاصــة بعد الدعم 
الكبيــر الــذي تلقتــه األندية من قبــل وزارة 
الرياضة الســعودية، ولفت الدوري السعودي 
أنظار املتابعني للدوريــات العاملية مبا ضمه من 

جنوم حتمل أسماء رنانة.
ويسعى القائمون على إدارة الدوري السعودي 
جلعله واحًدا من أفضل الدوريات على مستوى 

العالــم، وذلك من خالل تعاقدات األندية مع 
العبــني أجانب محترفــني ومدربني ذي كفاءة 

عالية.

استضافة فورموال 1
وبدعم مباشــر من ولي العهــد ، أعلنت وزارة 
الرياضــة، بالتعــاون مــع االحتــاد الســعودي 
للســيارات والدراجــات الناريــة، اســتضافة 
الســعودية«   1 »فورمــوال  لســباق  الســعودية 
للســيارات بجــدة يف نوفمبــر املقبــل من عام 
2021م، يف إطار شراكة متتد 15 سنة مقبلة مع 

الفورموال 1.
وتأتــي هــذه االســتضافة بعــد سلســلة من 
النجاحــات يف اســتضافة الفعاليــات العاملية 
مبختلف األلعاب، وقدرتها على استضافة هذه 
األحــداث العاملية الكبــرى، لصناعة مجتمع 

حيوي بأعلى معايير جودة احلياة.
وتعدُّ اســتضافة »فورمــوال 1 الســعودية« من 
أضخــم الفعاليــات التي ســتنظم يف اململكة 
من خالل وزارة الرياضة، واالحتاد الســعودي 
للســيارات والدراجات النارية الذي سيتولى 
تنظيم هذا الســباق، إضافة إلى برنامج جودة 
احليــاة، حيث ســيكون كورنيش جــدة نقطة 
االنطالق والنهاية للســباق، الــذي ميتد على 
ســاحل البحر األحمر، فيما سيتخلل السباق 
العديــد مــن الفعاليــات املصاحبة، تشــمل 
الترفيهيــة  واألنشــطة  الســيارات  رياضــات 
والثقافية، التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة 
بالقطاع الرياضي والرياضة املجتمعية، وقدرتها 
على مواكبة األحداث العاملية وشغف اململكة 

ورياضييها من خالل الفعاليات الرياضية.
وأضيفــت الســعودية للجدول، كمــا أن فرق 
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مبادرة تحسين 
الحوكمة العامة 

لألندية

»فورمــوال 1« حصلــت علــى مســودة جدول 
2021،، وحتظى رياضة الفورموال 1 بجماهيرية 
كبيــرة، وهــي األكثــر متابعــة بــني رياضات 
الســيارات، كما أن املسابقة التي ستستضيفها 
اململكــة تعد ضمن أكبر املســابقات، وأكثرها 

أهمية.

رالي داكار
وكانــت اململكــة قــد اســتضافت يف ينايــر 
املاضــي رالــي داكار، الذي ستســتمر إقامته 
يف اململكة لعشــر نسخ متتالية، حيث شهدت 
النسخة األولى تســجيل 563 متسابقًا من 68 
دولــة نافســوا يف خمس فئات علــى مدار 13 
يومًا وبامتــداد 7500 كيلومتر مــن الصحراء 

السعودية.
وســيكون املســار اجلديــد لنســخة 2021 من 
الرالي مختلفــًا كليًا عن النســخة األولى من 
الســباق الــذي اســتضافته اململكــة يف يناير 
املاضي للمــرة األولى على اإلطــالق يف قارة 
آســيا، كما ســيضم الســباق فئة »كالسيك« 
التي تنضم للمرة األولــى إلى الرالي، ليرتفع 

بذلك عدد فئات السباق إلى ست.

فورموال اي الدرعية

الثالثــة  اجلولتــني  الدرعيــة  وستســتضيف 
والرابعة، يومــي 26، و27 مــن فبراير املقبل 
لســباقات فورومــوال إي، بعدمــا أعلنت عن 

وجهات جوالتها الـ14 يف موسم 2021.

وسيظهر الســباق الشــهير يف الدرعية، للمرة 
الثالثــة، بعد أن أقيــم يف ميدانها عام 2018، 
وجهــة  إي  الفورمــوال  وأصبحــت  و2019. 
ألفضل الســائقني والفرق واملصنعني يف العالم 
منــذ انطالقتها ألول مرة على مســتوى العالم 
يف عام 2014 يف احلديقة األوملبية يف العاصمة 

الصينية بكني.
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السوبر كالسيكو
كما اســتضافت اململكة، خالل شــهر أكتوبر 
2018، بطولة »ســوبر كالســيكو«، مبشــاركة 
منتخبات »البرازيل – األرجنتني – السعودية – 
العراق«، وانتهت بفوز البرازيل باللقب بعدما 

فازت على األخضر 2–0 واألرجنتني 1–0.

السوبر اإليطالي
واحتضنــت اململكة آخر نســختني من بطولة 
كأس الســوبر اإليطالي، يف يناير 2019، على 
ملعــب »اجلوهرة املشــعة« بــني يوفنتوس وإيه 
ســي ميالن، وانتهت بفوز األول بنتيجة 1–0، 
مبشــاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 

وسط حضور جماهيري جتاوز 61 ألف متفرج، 
ومتابعة العديد مــن القنوات العاملية للحدث 
الرياضي. ويف ديســمبر من العام نفسه تواجه 
يوفنتوس والتســيو، على ملعب جامعة امللك 
سعود بالرياض؛ حيث فاز نسور العاصمة روما 

بنتيجة 1-3.
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كما أعلن ياســر املســحل رئيس مجلس إدارة 
االحتــاد الســعودي لكــرة القــدم، يف أكتوبر 
املاضــي، عــن إقامــة مبــاراة كأس الســوبر 
اإليطالي القادمة بني يوفنتوس ونابولي يف عام 

2021 باململكة.

السوبر اإلسباني
الســوبر  كأس  مــن  اســتثنائية  نســخة  ويف 
اإلســباني، احتضنت مدينة جدة منافســات 
البطولــة خــالل الفتــرة مــن 8 إلــى 12 يناير 
2020، مبشــاركة 4 أندية هي »ريال مدريد – 

برشلونة – فالنسيا – أتلتيكو مدريد«.

وجنــح امللكــي ريــال مدريد يف حســم اللقب 
لصاحلــه بالفــوز على جــاره اللــدود أتلتيكو 

مدريد، بركالت اجلزاء الترجيحية.

كأس آسيا
دخلــت اململكــة ســباق املنافســة علــى حق 
اســتضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وانتقل 
امللف الســعودي إلى مرحلة احلسم مع ملفات 
الهند وإيــران وقطر وأوزباكســتان، ومن املقرر 

إعالن الدولة الفائزة خالل عام 2021.

وســتكون اســتضافة اململكة لكأس أمم آســيا 
2027 أكبر وأهــم األحداث الرياضية العاملية 
يف مختلــف األلعاب والرياضــات املتنوعة يف 
السنوات األخيرة، وسوف جتذب أنظار العالم 
نحو اململكة، لتصبح عاصمة لهذه األحداث 

الرياضية الدولية الكبرى واملتنوعة.

بطولة الملك سلمان للشطرنج
اســتضافت الريــاض عــام 2017 بطولة كأس 
امللك ســلمان للشــطرجن مبشــاركة 247 العًبا 

الســريع،  الشــطرجن  منافســات  يف  والعبــة 
والشــطرجن اخلاطف، وحققــت البطولة جناًحا 

هائاًل.
وشــارك يف املنافسات نخبة من أفضل لالعبني 
املصنفــني يف العالم، وبلغــت جوائزها املالية 

مليوني دوالر.

كأس محمد علي كالي
أقيــم نهائي كأس الســوبر العاملــي للمالكمة 
علــى كأس محمــد علــي كالي يف الصالــة 

13 العدد 702  - ربيع اآلخر 1442 هـ نوفمبر  2020م

����� 702.indd   13 11/29/20   12:30 PM



املغطــاة يف مدينة امللك عبــداهلل الرياضية يف 
جدة، خــالل شــهر ســبتمبر 2018، وجمع 
املالكمــني البريطانيني جــورج جروفس بطل 
رابطة املالكمة العاملية، وكالم ســميث حامل 

لقب مجلس املالكمة العاملي املاسي.

عروض »كراون جول«
استضافت اململكة يف 2018 عروض املصارعة 
احلــرة »WWE - كــراون جول« علــى ملعب 
جامعة امللك ســعود يف الرياض، وشارك فيها 
العديد من جنــوم املصارعة العامليني، يتقدمهم 

األمريكي هولك هوجان.

نزال األبطال
اســتضاف متنــزه جبــل الشــعبة يف محافظة 
األحســاء يف املنطقة الشــرقية، عــام 2019، 
ثمانــي فعاليــات رياضية عامليــة متنوعة حتت 
شعار »نزال األبطال« مبشاركة أفضل الرياضيني 
الذيــن مت اختيارهم من جميع أنحــاء العالم، 
للتنافس يف ســت رياضــات، هــي: »التزلج 
بالعجالت – الدراجات الهوائية االستعراضية 
– الدراجات الهوائية – لوح التزلج – الباركور 

– التزلج على املاء«.

البطوالت البحرية
يف شــهر مــارس من عــام 2019، أقيمت عدة 
فعاليــات بالرياضــات البحريــة، يف املنطقــة 
الشــرقية من اململكــة، مثل »بطولــة اململكة 
للقوارب الشــراعية – بطولة العالم للفورموال 1 

للزوارق السريعة – سباقات ريد بول اجلوية«.

بطولة »نيوم« للكرة الشاطئية
استضافت اململكة يف يوليو 2019 بطولة »نيوم« 
لكرة القدم الشــاطئية، وجرت املباريات على 
شــواطئ املدينة املســتقبلية »نيوم«، مبشاركة 
ســتة منتخبات، مت توزيعها على مجموعتني، 
ت األولى »الســعودية – الصني – مصر«،  ضمَّ

والثانية »ُعمان – إجنلترا- اإلمارات«.
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سباق األبطال للسيارات
يف فبراير 2018، أقيمت بطولة ســباق األبطال 
للســيارات علــى ملعب امللك فهــد الدولي، 
ــت منافســات »كأس األمم«، والفــردي  وضمَّ
»سباق بطل األبطال«، مبشــاركة عدٍد من أبرز 

األسماء يف سباقات السيارات يف العالم.

ماراثون الرياض الدولي
أقيم خالل شــهر فبراير 2018 وأشــرفت عليه 
الهيئة العامة للرياضة، وجرى يف جامعة امللك 
ســعود، وشــمل كافة اجلنســيات واألعمار، 

وبلغت قيمة جوائزه املالية مليوني ريال.

الرياض 2030
دشــن األميــر عبدالعزيــز بن تركــي الفيصل 
وزيــر الرياضــة رئيس اللجنة األوملبيــة العربية 
الســعودية، يف أكتوبر املاضي، حملة ترشــح 
العاصمة السعودية »الرياض 2030« الستضافة 

دورة األلعاب اآلسيوية احلادية والعشرين.
وأشــار ســمو وزير الرياضة إلى أن ألعاب آسيا 
2030 تعــدُّ الهدف األول للحركــة الرياضية 
الســعودية؛ لكونها فرصة ذهبية لدفع التغيير 

الرياضي واملجتمعــي والثقايف الطويل األمد، 
وحتويل املســتقبل، مشــدًدا على أنه »يف حال 
الفوز باالستضافة فإننا نعد بتنظيم دورة ناجحة 
بكل املقاييس، متاشًيا مع رؤية اململكة 2030«.
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نموذج سعـــودي
لقيادة العالم

قمة  G20 في الرياض 

الجيل _ الرياض 

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  االفتتاحية  الكلمة  في  القيادة  روح  تجلت 
عبدالعزيز  في قمة العشرين في الرياض، بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا الظرف 
األزمات  لمواجهة  سبيل  كأفضل  والتشاركي  الجماعي  النهج  وأهمية  والحساس،  الدقيق 

العالمية، وفي مقدمتها جائحة كورونا.
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وفيما تعد قمة الرياض لدول العشــرين واحدة 
من أهم القمم يف تاريخ املجموعة منذ إنشائها، 
أظهــرت كلمة خــادم احلرمني ســعي اململكة 
للتصــدي ألزمــة عاملية غير مســبوقة عصفت 
باإلنســان واالقتصاد العاملي، داعيا إلى إعادة 
االطمئنــان واألمــل لشــعوب العالــم، ودفع 
وتوحيد اجلهود الدولية لكتابة فصل املواجهة 
األهم يف أزمة فاقت يف تبعاتها تداعيات احلرب 

العاملية الثانية.
وتعكــس دعوة خادم احلرمني الشــريفني لقادة 
دول مجموعــة العشــرين لالرتقــاء ملســتوى 
التحدي، والتزام الرياض منذ اليوم األول لعام 
رئاســتها يف توحيد اجلهود الدولية ورفع مدى 
االلتــزام اجلماعي لتحقيق أهــداف املجموعة 
من جهــة، وتصديها ملســؤولياتها يف مواجهة 

أزمة كورونا من جهة ثانية.
وتظهــر الكلمــة الضافية تركيــز اململكة على 
تأكيــد فاعليــة اجلهود املشــتركة مبــا يف ذلك 
التعهدات املاليــة لتعزيز االقتصاد ودفع جهود 
إنتاج وتأمني اللقاحات وإعادة فتح االقتصادات 
واحلدود لتسهيل حركة التجارة واألفراد، على 
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الرغم من األثر الكبير الذي تسببت به اجلائحة  
على اقتصادات دول العشرين.

ورغــم تداعيــات اجلائحــة صحًيــا واقتصادًيا 
واجتماعًيــا، إال أن امللك لــم يغفل عن هدف 
استراتيجي للمجموعة وهو اغتنام فرص القرن 
الـــ21 للجميع، إلميانها بأن ذلك أســاس جتاوز 
التحــدي العاملــي وتشــكيل مســتقبل أفضل 

للشعوب.
وحــني يدعو خــادم احلرمــني الشــريفني قادة 
مجموعة العشرين إلى معاجلة مواطن الضعف 
التــي أظهرتها األزمة احلالية والتأهب بشــكل 
أفضل لألوبئة املســتقبلية، فكل ذلك يعكس 
النظــرة الثاقبــة إلدارة اململكــة عام رئاســتها 
واستشرافها املســتقبلي ملا يجب أن تكون عليه 

دول العالــم من جاهزية كاملــة يف التعامل مع 
أزمــات أخرى قد تكون أكثر حدة، كما يثبت 
دور الرياض كعنصر أساســي لقيادة االستقرار 
اإلقليمي والعاملي، وقدرتها ومكانتها بني كبار 

دول املجموعة.
وتطرق امللك ســلمان إلى ضرورة إتاحة فرص 
النمــو للجميع وباألخص للنســاء والشــباب 
وتعزيــز دورهــم يف املجتمع وســوق العمل من 

خالل التعليم والتدريب وخلق الوظائف.
ولــم تغفل اململكة تهيئة الظروف خللق اقتصاد 
أكثر استدامة وحتقيق األهداف املتعلقة بالتغير 
املناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقة أنظف بأيسر 
تكلفة عبر مبادرة مهمة بشأن االقتصاد الدائري 
للكربــون، وكذلك استشــعار أهميــة التجارة 

كمحرك أساســي لتعايف اقتصــادات العالم؛ 
ما دفعها لتبني مبادرة الرياض ملستقبل منظمة 
التجــارة العاملية، بهدف جعل النظام التجاري 
أكثر قــدرة على مواجهــة التحديات احلالية، 
وأيضــا حمايــة كوكــب األرض  الــذي يأتي 
علم ســلم أولويات رئاسة الســعودية ملجموعة 

العشرين.
من جانب آخر الزالت كلمة ســمو ولي العهد  
األمير محمد بن ســلمان  تلقى أصداء واسعة 
تضمنت اإلشــارة إلى مجموعة العشــرين يف 
5 مواضع ركــزت على تأثيــرات كورونا على 
االقتصــاد، ومنــو النــاجت احمللي غيــر النفطي، 
ومعدل البطالة، والتنافســية الرقمية، وحماية 

األرض من خالل ملف البيئة.
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وأكــد األمير محمد بن ســلمان خالل كلمته 
تأثيــرات اجلائحــة يف دول مجموعــة  علــى 
العشرين، موضحًا أن السعودية تعد من أفضل 
10 دول يف التعامــل مع التبعــات االقتصادية 
جلائحة كورونا يف املجموعة، مشددًا يف الوقت 
ذاته على التفاؤل بأن وتيرة النمو ستتســارع مع 
زوال اجلائحــة وعودة األمــور لطبيعتها لتكون 
اململكة من أســرع دول مجموعة العشرين منوًا 
يف الناجت احمللي غير النفطي السنوات القادمة.
ولفت سموه خالل الكلمة إلى أنه رغم اجلائحة 
ارتفعــت البطالة يف بعض دول العشــرين إلى 
نحــو 20 يف املائة بينما تواصل اململكة اجلهود 
خلفض نســبة البطالة إلــى 7 يف املائة قبل عام 
2030. وحــول التحــول يف التقــدم التقني، 
نوهت كلمة األمير محمد بن ســلمان بتحقيق 
اململكة الســعودية املركز األول يف التنافســية 
الرقمية على مســتوى دول مجموعة العشرين 
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يف السنوات الثالث املاضية.
ولــم تتجاهل الكلمة حماية األرض 
الســعودية  رئاســة  محــاور  أحــد 
للعشــرين، حيث أشــار ولي العهد 
إلى أنــه خــالل الســنوات األربع 
القادمــة تبنت اململكــة العديد من 
املبادرات لرفع نســبة الغطاء النباتي 
خالل السنوات املاضية، مفصحًا أن 
السعودية ســتقدم مبادرات ضخمة 
حلمايــة البيئــة يف العالــم يف إطــار 

رئاستها ملجموعة العشرين.
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أمير الرياض يتوج بطل نسخة 2020/2019

الهالل يكمل الثالثية 
بالكأس الغالية 
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وتوج سمو أمير الرياض الفريق األزرق  بكأس 
البطولــة وامليداليات الذهبيــة، وفريق النصر 

بامليداليات الفضية.
وكان الهالل قد تأهل لنهائي النســخة احلالية 
مــن الكأس علــى حســاب أبها بالفــوز عليه 
بثنائيــة نظيفة، بينما اســتطاع النصر أن يكون 
طرفــًا يف النهائي بعــد انتصاره علــى األهلي 

بهدفني مقابل هدف.
ولــم يكن هذا النهائي، هــو األول بني الهالل 
والنصــر، يف كأس خادم احلرمني الشــريفني، 
فقــد التقى عمالقــا الريــاض، يف 4 نهائيات 

سابقة؛ هي:
- النهائي األول: عام 1981.

- النهائي الثاني: عام 1987.
- النهائي الثالث: عام 1989.
- النهائي الرابع: عام 2015.

 فــاز النصر، ببطولتني على حســاب الهالل، 
يف نهائي كأس خادم احلرمني الشريفني، كانتا 
عامــي 1981 و1987.وحقــق النصــر، نتيجة 
كبــرى، يف نهائي عــام 1981، عندما فاز على 
الهــالل، بثالثــة أهداف لواحــد، عن طريق 
»ماجد عبداهلل، ويوسف خميس، وصالح بن 

دحم«.
  مــن ناحيتــه، فإن الهالل، عــاد بقوة، ليفوز 
بلقبي كأس خــادم احلرمني الشــريفني عامي 
1989 و2015، أمــام النصــر. وعلــى الرغــم 
مــن الفوز بنتيجة كاســحة يف 1989، وبثالثة 
أهــداف دون رد، إال أن نهائــي 2015، هــو 
األشــهر على اإلطالق، نظًرا لألحداث التي 

شهدتها املباراة.

الجيل _الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعى أمير 
الرياض صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز المباراة النهائية 
الدولي  فهد  الملك  استاد  على  أقيمت  التي  الشريفين  الحرمين  خادم  لكأس 
بالرياض وجمعت بين القطبين الكبيرين والجارين اللدودين الهالل والنصر وانتهت 

بفوز  الهالل بنتيجة هدفين لهدف.  
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ويف نهائــي 2015، جنــح محمــد جحفلي، 
مدافع الهالل، يف تســجيل هدف التعادل مع 
النصر، يف الوقت بدل الضائع من األشــواط 
اإلضافيــة، ليتجــه الفريقــان إلــى ركالت 
الترجيــح، التي ابتســمت ملصلحــة الفريق 

األزرق.
الهــالل  فــاز  نهائــي2019/2020  واآلن يف 
باللقب بعد فوزه على النصر بهدفني لهدف. 

وغاب عــن املباراة النهائية أكثر الفرق وصوال 
لهذا الدور، وهما األهلــي واإلحتاد بواقع 18 
مباراة، حقــق خاللها األهلــي اللقب يف 13 

مناسبة واالحتاد 9 مرات.
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  وكان ســمو ولــي العهــد، حفظــه اهلل، قد 
حتدث عــن الرياضــة الســعودية باألرقام؛ ما 
يدل على أهمية هــذا القطاع يف رؤية 2030، 
وتأكيــًدا على دور الرياضــة الفاعل يف التنمية 

االجتماعية واالقتصادية. 

وأكد ســموه  علــى أن الدولــة جنحت يف رفع 
القيمــة الســوقية للــدوري الســعودي خالل 
الفترة األخيرة، ليكــون األعلى بني الدوريات 
العربية، مضيفا:” استطعنا رفع القيمة السوقية 
لـ الدوري الســعودي؛ ليكون األعلى من بني 
الدوريات العربيــة، ومن أعلى 20 دورًيا على 

مستوى العالم”.

وزاد ســمو ولــي العهد:” نعمــل أيًضا بنفس 
الزخم على بقية االحتادات، واالحتاد السعودي 
للســيارات منذ تأسيســه، لم يقم باســتضافة 
أي بطولــة دولية، بينما يف آخر ســنتني، جنح 
االحتاد يف استضافة أهم 3 بطوالت يف سباقات 
الســيارات بالعالــم، وهــي: الفورمــوال إي، 
والفورمــوال 1، ورالــي داكار”.وتابع ســموه: 
“تنويــع اإليــرادات مهــم وحيوي الســتدامة 
الدولــة، ونعمل على ذلك بجدية، من خالل 
صندوق االســتثمارات العامة، ودعم قطاعات 
جديدة؛ مثل الســياحة والرياضــة والصناعة 
والتعديــن،  والفضــاء،  والنقــل  والزراعــة 

وغيرها”.

وواصــل ســموه: ” ارتفعــت نســبة املواطنني 
املمارسني للرياضة من %13 يف 2015 إلى 19% 
يف عام 2019، ومنت مساهمة القطاع الرياضي 
يف النــاجت احمللي مــن 2.4 مليار ريال يف 2016 
إلى 6.5 مليــار يف 2018 بزيادة تقدر بـ170% 

خالل عامني فقط”.

أصداء ايجابية واسعة لتصريح سمو ولي العهد 

) أمل .. وعمل (
نعيم  تميم الحكيم _ جدة 

الواسعة   واألصداء  بالتعليقات  االجتماعي  التواصل  مواقع  ضجت 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  حديث  على  تعليًقا  اإليجابية 
سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  في معرض 
حيث  ؛  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  شكره 
مهمة   إشارات  من  حمله  لما  واسعة  بفرحة  اللقاء  الجميع  استقبل 

ودالالت تبشر بالكثير من الخير .
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دعم بال حدود

مــن جانبه، أكد األمير عبدالعزيــز الفيصل وزير الرياضــة، أن احلديث الذي أدلى به 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان، فخر كبير ، وقــال: ” نفخر بحديث 
ســمو ســيدي ولي العهد، والقفزات التي يعيشــها وطننا الغالي، واملكتسبات الكبرى 
التي تتحقق على كافة األصعدة واملستويات، بشكل سريع وملموس، وهلل احلمد، رؤية 
ســموه الطموحة أصبحت واقًعا، وجنحت، بحمداهلل، يف حتقيق كل هذا النمو لوطننا، 
والتطور الكبير يف رياضتنا، والنجاح املتواصل يف اســتضافة أكبر الفعاليات واألحداث 
الرياضية؛ لم يكن ليتحقق إال بدعم كامل وغير محدود من ســمو ســيدي ولي العهد. 

دعم حتققت به مستهدفات وطموحات غير مسبوقة للرياضة السعودية “.

نقلة غير مسبوقة

وقدم رئيس احتاد كرة القدم، ياسر املسحل شكره لألمير محمد بن سلمان على الدعم الالمحدود 
للرياضة، وقال: ” باسمي ونيابة عن منسوبي االحتاد السعودي لكرة القدم، أتقدم بالشكر اجلزيل 
لســمو ســيدي ولي العهد األمير محمد بن سلمان على الدعم الالمحدود للرياضة عامة، وكرة 
القدم خاصة، وعلى النقلة النوعية غير املسبوقة، التي رسمت صورة عاملية مضيئة للمملكة “.

واجهة مميزة

فيما أبدى د. رجاء اهلل السلمي، وكيل وزارة الرياضة لإلعالم والعالقات العامة، رئيس 
االحتاد السعودي لإلعالم الرياضي، فخر الرياضيني مبا نعيشه من تطور رياضي، وقال: ” 
يفخر الرياضيون مباتعيشه رياضتنا من تطورات متسارعة وغير مسبوقة بدعم سمو سيدي 
ولي العهد، حفظه اهلل. فاهتمام ســموه ورؤيته الثاقبة، صنعت جناًحا ومتيًزا غير مســبوق 

للقطاع الرياضي؛ حتى أصبحت اململكة واجهًة مميزًة لألحداث العاملية”.
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محل اعتزاز

وبــني فهد بن نافل رئيس نادي الهالل أن حديث ولى العهــد محل اعتزاز، وقال:  إن القفزات 
التاريخية غير املسبوقة يف القطاع الرياضي وغيره من قطاعات وطننا الغالي، التي تضمنها 

دالالت عديدة

وقال أمنار احلائلي رئيس نادي االحتاد، إن ” احلديث الهام الذي أدلى به سمو سيدي ولي العهد، يشير 
لــدالالت عديدة، تؤكد أن االهتمام الذي توليه الدولة لكل القطاعات هو جزء من التصور الكبير، 
الذي تعمل على إيجاده؛ من أجل أن تكون اململكة يف املكانة التي تســتحقها يف مقدمة دول العالم، 

مع االهتمام بإنسان هذا الوطن كهدف أساس”.

همه الوطن

وعّقب صفوان الســويكت رئيس نادي النصر، على حديث ولى العهد قائاًل: لم يكن هّمه يومًا 
إال وطنه العظيم، واالهتمام بأبناء وطنه، وبث روح الهمة. حارب الفســاد، وخطط وقاد الرؤية 

امللهمة لالرتقاء بوطنه، وعينه دوًما تصبو عنان السماء. حفظك اهلل للوطن يا قائد التغيير.
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شعارنا  
»التميز واالبتكار«

فهد المقاطي _ الرياض

تعهد »ملف الرياض 2030« بدورة ألعاب آسيوية نظيفة ونزيهة وعادلة وخالية من المنشطات، وذلك بعد 
انتهاء زيارة لجنة التقييم في المجلس األولمبي اآلسيوي التي تواَجدت ً  الحقا في العاصمة القطرية 

الدوحة، حيث تقوم بزيارة تفقدية مماثلة لتلك التي جرت في الرياض.
وعقد األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة األولمبية العربية السعودية، رئيس ملف 

»الرياض2030«، اجتماًعا بلجنة التقييم بالمجلس  األولمبي اآلسيوي 2030،  للوقوف على آخر تحضيرات 
العاصمة السعودية  الستضافة الحدث الرياضي األهم في القارة الصفراء.

لجنة التقييم تتفقد الملف 
السعودي وتلتقي الفيصل 

ملف الرياض 2030 
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وجرى االجتمــاع بحضور عضــو مجلس إدارة 
اللجنــة األوملبية الســعودية، األميــرة رميا بنت 
بندر بن ســلطان عبر »اتصال عن بعد«، ومدير 
عــام ملــف الريــاض، األميــر فهد بــن جلوي 
بــن عبدالعزيــز بن مســاعد، وعدد مــن ممثلي 

القطاعات احلكومية  واخلاصة.  
واطلعــت جلنــة التقييم خــالل االجتماع على 
رؤيــة وأهــداف مدينــة الرياض من اســتضافة 
دورة األلعــاب  اآلســيوية، إضافــة إلى عرض 
مرئــي عن املنشــآت والفنــادق ووســائل النقل 
وقريــة الرياضيــني، ومراكــز  اخلدمــات الطبية 
واللوجيســتية التــي ســيتم توفيرهــا يف حــال 

استضافة العاصمة للمنافسات.

يذكر أن جلنة التقييم باملجلس األوملبي اآلسيوي 
تكونت من الكازاخســتاني أنــدري كريكوف، 
 والكوريــة اجلنوبية جــو هي بــارك، واألفغاني 

الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل  املجلس األوملبي 
اآلسيوي السيد فينود تويري

و قامــت  خــالل تواجدهــا يف الريــاض بعدة 
زيــارات ألبرز معالم ومنشــآت مدينة  الرياض، 
قبل عقد اجلمعية العموميــة للمجلس األوملبي 
اآلسيوي يف السادس  عشر من ديسمبر املقبل.  
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ويف شــأن يدعم الرغبة السعودية يف بناء مجتمع 
رياضي ســعودي صحي وخال من املنشــطات، 
أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات 
عن تعيني 30 ضابطة ســعودية جلمــع العينات 
يف اللجنــة، وهو األمر الــذي يأتي بعد أيام من 
انتخاب اململكة العربية الســعودية لتمثيل آسيا 
يف مجلــس مؤسســة »الوكالة العامليــة ملكافحة 

املنشطات« )وادا(.
والســعودية واحــدة من أربعة أعضــاء فقط من 
مجلس إدارة مؤسســة »وادا« من آسيا، مما يدل 
على موقف البالد القيادي يف مكافحة املنشطات 

يف املنطقة.
ويتكــون مجلس إدارة املؤسســة مــن 38 عضوًا 
هو أعلى هيئة التخاذ القــرار يف الوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات، ويتألف بالتساوي من ممثلني 
عن احلركة األوملبية وحكومات العالم مع أعضاء 

معينني من قبل مجموعاتهم.
وخــالل الزيــارة األخيرة  حــددت جلنة »ملف 
الريــاض 2030« مهمتهــا لتحويــل مســتقبل 
الرياضــة اآلســيوية، وإلهــام جيــل جديد من 
الرياضيني واملشــجعني يف جميــع أنحاء املنطقة 

وخارجها.
وأعــرب فريق »ملــف الريــاض 2030« للجنة 
التقييــم عــن أن أول دورة ألعــاب آســيوية يف 
اململكة العربية السعودية هي األولوية الرياضية 
األولى يف البالد، وتوفر يقينًا جتاريًا تامًا يف سوق 
جديدة للمجلس األوملبي اآلسيوي حيث يتوق 
ماليني املشــجعني احملليني املتحمســني لشــراء 
التذاكر واملشاهدة على التلفزيون واالندفاع مللء 
املالعب، حيــث نفدت التذاكــر يف »مهرجان 

رياضي يوحد القارة«.

ومن خالل سلســلة مــن الزيــارات والعروض 
ألعــاب  تنفيــذ خطــة  للموقــع، مت  التقدمييــة 
الريــاض، التــي مت تطويرها وفقًا ملبــدأ »التميز 

وليس اإلسراف«.
وأوضح فريق »ملف الريــاض 2030« أن مفهوم 
االســتضافة املدمــج واملتصــل بشــكل جيــد 
سيســتخدم بشــكل أساســي األماكن احلالية، 
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مع عدم وجود اســتثمارات بنية حتتية جديدة لأللعاب 
فقط، وأن أي تطورات جديدة مخطط لها بالفعل وجزء 
من التحول املستمر للمدينة مبا يتماشى مع استراتيجية 

»الرؤية الوطنية 2030«.
من ناحيته، شدد األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
رئيس جلنــة »ملف الريــاض 2030« ورئيــس اللجنة 
األوملبية الســعودية على أن متثيل آسيا يف مجلس إدارة 
»وادا« شرفًا عظيمًا وهو دليل آخر على التزام السعودية 

العدد 702  - ربيع اآلخر 1442 هـ نوفمبر  2020م34

����� 702.indd   34 11/29/20   12:30 PM



بحمايــة نزاهة الرياضة: »نحــن نتفهم أهمية دعم وكالة )وادا( العاملية ملكافحة املنشــطات، ونحن 
فخورون بشركاء )وادا( واملجلس األوملبي اآلسيوي وتدابير مكافحة املنشطات اخلاصة بهما«.

وتابع: »ســتقوم )الريــاض 2030( مبراقبة املنشــطات وفقًا ألعلى املعايير الدوليــة وهي ملتزمة متامًا 
باحتضان ودفع جميع اجلهود إلى األمام للحفاظ على بيئة رياضية نظيفة وآمنة وخالية من املنشطات«.
وتعهــد الفيصل بتقدمي دورة تليق بقارة آســيا ســتكون حديث األجيال املقبلة، مشــدًدا  على التزام 
الريــاض بخلق مجتمع شــامل جلميع أفراد األســرة األوملبيــة، كما أنهم يف الوقت ذاته ســيضعون 
احتياجــات الالعبني واللجان األوملبية اآلســيوية باملقام األول، لتوفير  بيئــة رياضية ثقافية وترفيهية 

خالل فترة األلعاب 2030.  
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مــن جهته، قال الدكتور صالــح القنباز، رئيس 
جلنة مكافحة املنشــطات الســعودية إن انتخابه 
ملجلس إدارة الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 
يعكس التزام الســعودية بالعمل كشــريك بناء 
للمنظمات العامليــة لتعزيز وحماية عالم رياضي 

نظيف.
وأضاف: »نعد بالتمسك بأعلى مبادئ الرياضة 
النزيهــة، لذلك يســعدنا أيضًا أن نعلــن اليوم 

تعيني 30 ضابطة جديدة ملراقبة املنشطات«.
وســتواصل املمكــة  القيام باســتثمارات كبيرة 
يف شــعبها وبرامجهــا وسياســاتها حتى يتمكن 
جميع الرياضيني السعوديني، رجااًل ونساًء، من 

التنافس يف بيئة آمنة وعادلة.
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وزير الرياضة  يعلن  رسميا 
عن إستضافة جدة 

للسباق العالمي 

السعودية  في روزنامة  

فورموال 1 
السعودية  في روزنامة  

فورموال 1 

الجيل _ الرياض 

تم اإلعالن رسميا  عن استضافة 
جدة لسباق فورموال 1 خالل شهر 

نوفمبر من عام 2021 المقبل 
للمرة األولى في تاريخ المملكة  

وذلك في إطار شراكة تمتد 15 
عاما مع منظمة السباق األشهر 

في تاريخ السيارات.
وأعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون 

مع االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية ذلك بدعم 

مباشر من سمو ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
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وتأتــي هــذه االســتضافة بعد سلســلة مــن النجاحات يف 
استضافة الفعاليات العاملية مبختلف األلعاب، يف ظل الدعم 
غير احملدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل ســمو 
ولي العهد ومبا يواكب خطط وأهداف رؤية اململكة 2030، 
تعزيــزًا لقيمة ومكانة اململكة إقليميــا وعامليا، وقدرتها على 
اســتضافة هذه األحداث العاملية الكبرى، لصناعة مجتمع 

حيوي بأعلى معايير جودة احلياة.

ومت إعــالن هذا احلــدث يف مدينــة جدة، بحضــور األمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصــل وزير الرياضة، واألمير خالد 
بن ســلطان الفيصل، رئيس االحتاد الســعودي للســيارات 

والدراجات النارية.
مــن جهته، قــال األمير عبد العزيز بن تركــي الفيصل وزير 
الرياضة إنــه يف ظل الدعم الكبير الــذي يحظى به القطاع 
الرياضــي من ولي العهــد نفخر بإعالن اســتضافة اململكة 
للســباق العاملي للســيارات »فورموال 1 الســعودية«، وذلك 
تنفيذًا لرؤية اململكة الواعدة 2030، ما يؤكد حرص البالد 
على زيادة االهتمام بالرياضات املختلفة وتنوعها، مبا يتناسب 
مع كافة الفئات واألعمــار لكل املواطنني واملقيمني وكذلك 
السياح، حتفيزًا للمستثمرين للدخول بقوة يف قطاع الرياضة 

الذي يشهد منوا كبيرًا عامًا بعد عام«.
وأضــاف: »ُنــدرك يف ضــوء ما شــهدناه خالل الســنوات 

عبدالعزيز الفيصل :
فرصة لتعزيز التطورات اإليجابية 

في  المجتمع السعودي 
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األخيــرة، مدى حرص شــعب اململكة على أن 
يكونــوا دائمًا يف قلب أهــم األحداث الرياضية 
والفعاليات الدولية، خاصة أن هذه الفرصة تعد 
األولــى ملُتابعة ســباقات الفورموال 1 على أرض 
اململكة، ملا ميثله الســباق من أهمية كبرى على 
مستوى العالم، لذا فنحن نتطلع من خالل هذه 
االستضافة، إلبراز قدرة شباب وشابات اململكة 
على تنظيم أكبر األحداث واملناســبات الدولية 

بالصورة األمثل للعالم أجمع«.

واختتــم تصريحــه قائــاًل: »ُتعــد الرياضة من 
القطاعات التي ُتســهم بفاعلية يف التحول الذي 
متر به اململكــة، ونحن ُســعداء بالتقدم املذهل 
الذي ُنحرزه يف ســبيل إلهام مجتمعاتنا وتشجيع 
اجلماهير على حضور مثل هذه األحداث العاملية 
الكبــرى، وندرك جيدًا أن املشــاركة املجتمعية 
الواســعة تســهم يف تعزيز جناح كافة الفعاليات 
واألنشطة التي نســتضيفها، خاصة مع ُمشاركة 
أعداد متزايدة من اجلماهير، وستشكل سباقات 
الفورمــوال 1 يف املرحلة املســتقبلية فرصة رائعة 
ملزيد من تعزيز التطورات اإليجابية يف املجتمع، 
وتوفيــر املزيد من اخليارات إلثراء حياة مجتمعنا 

وتشجيعهم على اختبار التجارب اجلديدة«.

وتعد استضافة »فورموال 1 السعودية« من أضخم 
الفعاليــات التي ســتنظم يف اململكة من خالل 
وزارة الرياضة، واالحتاد الســعودي للســيارات 
والدراجــات النارية الذي ســيتولى تنظيم هذا 
السباق، إضافة إلى برنامج جودة احلياة، حيث 
ســيكون كورنيش جدة نقطة االنطالق والنهاية 
للسباق، الذي ميتد على ساحل البحر األحمر، 
فيما ســيتخلل الســباق العديد مــن الفعاليات 
املصاحبة، تشمل رياضات السيارات واألنشطة 
الترفيهية والثقافية التي تعكــس اهتمام القيادة 
الرشيدة بالقطاع الرياضي والرياضة املجتمعية، 
وقدرتها على مواكبة األحداث العاملية وشــغف 
الفعاليــات  اململكــة ورياضييهــا مــن خــالل 

الرياضية.
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عبدالعزيز الفيصل :
فرصة لتعزيز التطورات اإليجابية 

في  المجتمع السعودي 
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10 متسابقين في »فورموال 1«
ســيدخل عشــرة متســابقني يف ســباق اجلائزة الكبرى 
“فورموال 1” للعــام 2021 واملقرر يف الـ28 من )نوفمبر( 
املقبل، حتت إشــراف االحتاد الدولي للسيارات. وتضم 
قائمة الفرق والسائقني يف سباق “فورموال 1 السعودية - 
جدة” كال من: مرسيدس W12 مبحرك توربو مرسيدس 
V6 1.6، فيــراري SF مبحــرك فيــراري V6 1.6 تيربو، 
ريــد بــول RB17 مبحرك هونــدا V6 1.6 توربــو، رينو 
RS21 مبحــرك رينو V6 1.6 تيربو، هاس VF-21 مبحرك 
فيراري V6 1.6 تيربو، ماكالرين MCL37 مبحرك توربو 
مرسيدس V6 1.6، أستون مارتن AM01، مبحرك توربو 
مرســيدس V6 1.6، الفا روميو راســينج C40 مبحرك 
فيــراري V6 1.6 تيربو، ألفا توري AT02 مبحرك هوندا 
V6 1.6 توربو، ووليامز FW44 مبحرك توربو مرسيدس 

.V6 1.6
 ويعد األملاني مايكل شــوماخر أكثر احلائزين على لقب 
ســباق اجلائزة الكبرى بـ)ســبع مرات(، يليه البريطاني 
لويــس هاميلتون )ســت مــرات(، األرجنتينــي خوان 
مانويل فاجنيو )خمــس مرات(، وعلى صعيد املصنعني 
تتصدر فيراري اإليطالية بـ)16 مرة(، وويليامز البريطانية 
)تسع مرات(، ومكالرين )ثماني مرات(، ولوتس )سبع 

مرات( مناصفة مع مرسيدس األملانية.
 وتتخطى ســرعة السيارات املتســابقة 320 كلم/ ساعة 
)200 ميــل يف الســاعة(، فيمــا تبلغ معــدالت أوزان 
الســيارات املشــاركة الـ636 كجم، وتولــد محركاتها 

متوسطات قوى تزيد على الـ810 أحصنة.

قــال شــايس كاري، رئيــس مجلــس اإلدارة الرئيــس 
التنفيذي للفورموال 1: »نحن متحمسون جدًا الستقبال 
اململكة العربية الســعودية كدولة مضيفة جديدة ألحد 
سباقات موسم 2021. وسعداء بهذا اإلعالن الرسمي، 
فالســعودية تنمو بشــكل كبيــر لتصبح مركزًا أساســيا 
للرياضة على مســتوى العالــم، وذلك واضح من خالل 
إقامتهــا للعديد مــن الفعاليات العاملية خــالل األعوام 
املاضية، واآلن ستســتضيف إحدى جــوالت الفورموال 

1، فاململكة العربية الســعودية تعد منطقة مهمة جدًا لنا 
خصوصًا أن شــعبها يضم نحو 70 يف املائة من الشــباب 
حتت سن الثالثني عاما، ولهذا فإننا متحمسون للتواصل 
والتفاعــل معهم وتعزيز شــغفهم الكبيــر بالفورموال 1، 
وجلب احلماس لهم يف مدينة خالبة وذات إرث تاريخي 
عريق، ويف األسابيع القادمة، سنقوم باإلصدار الرسمي 
جلدول الســباقات للعام 2021 والذي سُيقدم للمجلس 

العاملي لرياضة احملركات للموافقة النهائية عليها«.

كاري : 

شباب 
المملكة  

يستحقون 
ذلك 
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23 سباقا  لفورموال 1 
في الموسم المقبل

من املنتظر أن يتكون املوســم املقبل لســباقات  فورموال 
formula 1 من 23 ســباقا، وعلــى األرجح فإن اململكة 
ســتنضم إلى اجلولة النهائية للموســم، وستستضيف 
مدينة جدة هذا الســباق العاملي، حتي يتم بناء حلبة 
يف القديــة التي تبعد ســاعة بالســيارة عــن العاصمة 

الرياض.
وحتــي اآلن يحتل لويــس هاميلتون البريطاني ســائق 
مرسيدس، صدارة السائقني يف املوسم احلالي، متفوقا 

على الفنلندي فالتيري بوتاس.

وســتتم استضافة  فعاليات موسم 2021 على كورنيش 
مدينة جدة، وذلك بهدف تنشيط السياحة واستضافة 
عــدًد كبيًر من الزوار من مختلف دول العالم، ومن بني 
أهم تأثيرات اســتضافة فورموال formula 1 بالسعودية 
هــو جذب االســتثمارات احمللية والعامليــة إلى القطاع 

الرياضي باململكة .

 formula وستتنافس يف هذا املوسم من سباقات فورموال
 mercedes 1 فــرق مهمه و قويــة منها فريق مرســيدس
 red وريد بول renault ورينــو williams وفريــق ويليامز
 mclaren وماكالرين racing point وراسينغ بوينت bull

 . alfa romeo و الفا روميو

جدير بالذكر ان ســباقات  فورمــوال formula 1 ال ُتقام 
إال على عدد محدد من حلبات الســباق حول العالم، 

منها حلبات أبوظبي والبحرين يف الشرق األوسط. 
كما ستســتضيف اململكــة العربيــة الســعودية رالي 
دكار rally dakar يف ينايــر املقبل 2021 وستســتضيف 
ســباقني لبطولة العالم للســيارات الكهربائية فورموال 
اي formula e يف الدرعيــة يومــي 26 و27 فبراير عام 

.2021
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قــال ســمّو األمير خالد بن ســلطان الفيصــل رئيس االحّتاد الســعودّي 
للسيارات والدّراجات النارّية أّن اململكة العربّية السعودّية تعيش أحالًما 
لم تتوّقع حتقيقها بهذه الســرعة عبر اســتضافة جائزة الســعودّية الكبرى 

للفورموال واحد يف 2021.
وأّكد األمير خالد على أّن كّل أطراف اململكة مّتحدة وتعمل على ضمان 
إجنــاح هذا احلدث العاملي وتقدميه بأبهى حّلة، خاصة يف ظّل اســتفادة 

االحّتاد من اخلبرة السابقة يف استضافة الفورموال إي ورالي داكار.
وقــال حيال ذلك: “متلــك اململكــة كّل املقّومات الســتضافة مثل هذه 
األحداث، هذا حدٌث مهٌم وهو استكمال لكّل ما حّققناه حّتى اآلن”.

ثّم تابع: “ال توجد الكثير من التحديات والصعوبات واحلمد هلل، بفضل 
دعــم وزير الرياضة األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والذي  قّدم لنا 

يف وزارة الرياضة كّل الدعم واخلبرات وهو ما ُيساعدنا”.
وأكمل: “نحن يف وضٍع أفضل وبخبرة أكبر بعد استضافة الفورموال إي، 
ورالي داكار وتعّلمنا منهما الكثير، نحن جاهزون ملواجهة كّل التحديات 
واملتطّلبات الستضافة الفورموال واحد يف اململكة العربّية بطريقة تعكس 

قدرات اململكة وشعبها”.
وواصل شــرحه بالقول: “لدينا ســنة كاملة حّتــى نوفمبر 2021، لكّننا 
نّظمنا ســباقات يف مّدة أقّل من هذه، هذه املنطقة من أجمل األماكن يف 

اململكة، وسيكون السباق رائًعا”.
واختتــم: “تتضافر جميع األطراف والقطاعات من أجل ضمان جناح هذا 
احلدث، واحلكومة كاملة وعلى رأســها سمّو ولّي العهد الذي ُيتابع أدّق 

التفاصيل ونتلقى من سموه  التوجيهات بأستمرار .

خالد بن سلطان الفيصل : 

أحالمنا تتحقق 
بسرعة 
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سياحة .. وظائف .. ثقافة 

من املنتظر أن تؤثر  استضافة السباق العاملي على القطاع السياحي، من حيث تعزيز السياحة يف السعودية واستضافة الزوار من مختلف دول العالم، 
بجانب التأثير على القطاع االستثماري، عن طريق جذب االستثمارات احمللية والعاملية إلى القطاع الرياضي يف السعودية.

كما سيؤثر إيجابًيا على القطاع االقتصادي، حيث سُيزيد من الفرص الوظيفية، وتنمية خبرات الكوادر الوطنية مبا يختص باستضافة أبرز الفعاليات 
العاملية، وتوفير الفرص للشركات السعودية للمشاركة.

وعلى جانب القطاع الثقايف، ستكون استضافة منافسات فورموال 1 فرصة فريدة إلظهار متيز وتنوع الثقافة السعودية للعالم أجمع، ووسيلة تواصل مع 
مختلفة الثقافات العاملية عبر الرياضة.
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السعودية في روزنامة  
“فورموال 1”

أضيفــت الســعودية  جلــدول مســابقات  هخذه 
الرياضــة ، كما أن فرق “فورموال 1” حصلت على 

مسودة جدول 2021.

وحتظــى رياضة “فورمــوال 1” بجماهيريــة كبيرة، 
وهــي األكثــر متابعة بــني رياضات الســيارات، 
كما أن املســابقة التــي ستســتضيفها البالد تعد 
ضمن أكبر املســابقات، وأكثرهــا أهمية. يتألف 
املوســم الواحد من سباق “فورموال 1” من سلسلة 
من الســباقات علــى حلبات خاصــة جتمع نتائج 
كل ســباق يف املوســم، وحتدد جائزتان إحداهما 
للسائقني، واألخرى ملصنعي السيارات. ويشرف 
علــى تنظيم البطولــة االحتاد الدولي للســيارات 

بالتنسيق مع مؤسسة “فورموال 1”.

ويشــترط حصول املتســابق على رخصة خاصة 
متنــح من االحتــاد، وتقــام املســابقة يف 19 دولة 
مختلفــة يف الشــرق األوســط، منهــا البحرين 
وأبوظبــي، وتنظمها الســعودية عام 2021. من 
املقــرر أن يبدأ ســباق فورموال 1 عــام 2021 يف 

أستراليا يف 21 مارس املقبل.

ويعــد األملاني مايكل شــوماخر أكثــر احلائزين 
ببطولــة العالــم يف فورموال 1، 7 مــرات، يليه 
البريطانــي لويــس هاميلتــون 6، واألرجنتيني 
خــوان مانويل فانغيــو 5 مــرات. وعلى صعيد 
املصنعــني تتصدر فيراري اإليطاليــة بـ 16 مرة، 
وويليامــز البريطانيــة 9 مــرات، ومكالرين 8، 

ولوتس 7 مناصفة مع مرسيدس األملانية.
واســتضافت الســعودية خالل األعوام السابقة 
عــددًا مــن الفعاليــات الرياضيــة الكبــرى يف 
2020، منها البطولــة الدولية حملتريف الغولف، 
كمــا انعقدت يف ديســمبر 2019 بطولة التنس 

العاملية يف الدرعية.
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حملة » مابعده وطن » حققت 
المركز األول في منافسة شرسة   ..
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جائزة التميز  .. 
لوزارة الرياضة 
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المركز األول في منافسة شرسة   ..
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وُأعلــن عن حتقيــق وزارة الرياضــة باجلائزة، يف 
احلفل الــذي رعاه معالي وزيــر اإلعالم املكلف 
الدكتــور ماجد بــن عبداهلل القصبــي، حيث 
تســّلم الدكتور رجاء اهلل السلمي وكيل الوزارة 
لإلعــالم والعالقات، جائزة املركز األول ملســار 
)احلملــة اإلعالميــة من جهــة حكومية(، بعد 

منافسة مع عدة جهات حكومية أخرى.
وحصــدت وزارة الرياضة هذه اجلائزة عن حملة 
“ما بعده وطن”، التي تضمنت فيلًما وعدًدا من 

التصاميم اخلاصة مبناسبة اليوم الوطني للمملكة 
العربية الســعودية الـ 90، ُنشرت عبر منصات 
الوزارة الرسمية يف مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث وقع اختيار جلنة التحكيم التي تضم عدًدا 
من اخلبــراء املتخصصني يف مجال اإلعالم على 
العمــل املقدم من ِقبل الــوزارة، الذي مزج بني 
املاضــي واحلاضــر بطابع رياضي خــاص، بعد 
منافســة مــع أكثر مــن جهة حكومية شــاركت 
يف هــذه املســابقة، جنحــت وزارة الرياضــة من 

خالله يف تقدمي رســالتها وفق األساليب الرقمية 
احلديثة، التي تتواكب مع اإلعالم اجلديد.

ُيذكــر أن وزارة اإلعالم قــد أطلقت هذه اجلائزة 
العام املاضي، واستمرت يف عامها الثاني تقديًرا 
لــدور اجلهات احلكومية يف تعزيز الهوية الوطنية 
على املستويني احمللي والعاملي، وإسهاًما منها يف 

نشر اإلجنازات الوطنية.
ونشر حساب وزارة االعالم  الرسمي صوًرا أثناء 
تســليم وزير اإلعــالم املكلــف، الدكتور ماجد 
القصبي، خالل جائــزة التميز اإلعالمي لليوم 
الوطنــي 2020 لوكيــل وزارة الرياضة لإلعالم 

والعالقات الدكتور رجاء اهلل السلمي.
ولفــت إلى أن الــوزارة حققــت جائــزة التميز 
اإلعالمي عبر مشــاركتها بحملــة ما بعده وطن 
تزامًنــا مع ذكــرى اليوم الوطنــي الـ90، حيث 
متحــورت الفكــرة حول إبــراز ما قدمتــه قيادته 
الوطن من دعم واهتمام الســتضافة وتنظيم أكبر 

البطوالت الرياضية العاملية.

وأضاف حســاب الوزارة على “تويتر”، أن تنظيم 
هذه البطوالت كان يف يوم من األيام أشبه باحللم، 
ا على أرض السعودية،  حتى حتولت واقًعا حقيقّيً
ونشر الفيديو الرئيسي للحملة والذي تسبب يف 

منح جائزة التميز لوزارة الرياضة.
وجنحــت اململكة يف جذب أنظــار العالم خالل 
الفتــرة األخيــرة؛ نظــًرا الســتضافتها العديد 
من األحــداث والفعاليــات الرياضية الكبرى، 
ليصبح احللم حقيقة، حيث نظمت نزال الدرعية 
التاريخي، ومهرجان الدرعية للفروسية، وكأس 

السوبر اإليطالي.
كمــا نظمــت منافســات بطولة كأس الســوبر 
اإلســباني مبشاركة 4 فرق للمرة األولى يف تاريخ 
البطولة، وأعلنت مؤخرا عن استضافتها الحدى 
جوالت سباقات فورموال 1 وهو سباق السيارات 
األشــهر واالضخــم يف العلــم ،  باإلضافة إلى 
منافســات رالي داكار، وتقدمــت مؤخًرا مبلف 

الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 2030.

الجيل _ الرياض

حققت وزارة الرياضة ، جائزة “التميز اإلعالمي 2020 لليوم الوطني الـ90”، عن مسار )الحملة 
اإلعالمية من جهة حكومية(، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة اإلعالم في نسختها 

الثانية لهذا العام 2020 م، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع.
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    نشاطات الوزير 

الفيصل  يتحدث لـ  برنامج » في  
الصورة » وصحيفة “ النصر “ : 

منحونا 
الدعم 

والثقة  
وعلينا 
العمل
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الفتا الى أن ســموه الســبب الرئيسي فيما وصلت 
إليه اململكة من استضافات عاملية لرياضات شهيرة 
وبطوالت كبرى، مثل )فورمــوال1( و)رالي داكار( 

وغيرهما من األحداث الرياضية الكبرى.
وأضاف الفيصل ، خالل لقائه مع مراســل صحيفة 
النصــر، بــأن ولــي العهــد مهتــم جــدًا بالرياضة 
وتفاصيلهــا، وزاد » معرفته بذلــك ذللت كثيرًا من 
املصاعب التي واجهناها، ونحظى بدعم كبير منه، 
واألرقام التي ذكرها عن الرياضة لم تكن لتتحقق إذا 
لم تكن لدينا رؤية واضحة وعمل مؤسسي دؤوب، 
بــدأ من 2015. أن الوزارة تهــدف خللق بيئة مثالية 

لالقتصاد الرياضي مبشاركة من القطاع اخلاص.
وعلــق ســموه  يف حديثــه الفضائــي  لبرنامج  يف 
الصــورة علــى تصريحــات رئيــس هيئــة الرقابة 
ومكافحة الفساد “نزاهة” قائاًل: “ولي العهد أوضح 
بأنــه لن ينجو أحد من قضية فســاد كائنًا من كان، 
وهــذا هو نهجنا يف وزارة الرياضة والقطاع الرياضي 
عمومًا.. وال نتهاون يف أي ملف فيه شبهة فساد.. 
وأحلنــا العديد مــن القضايــا إلى )نزاهــة( وهي 

املختصة باحلديث عنها”.
وأوضــح األميــر عبدالعزيــز بن تركــي الفيصل، 
أنــه قبل إطــالق اســتراتيجية دعم األنديــة العام 
املاضي كان هنــاك 9 أندية فقط فعلت أكثر من 10 
رياضــات، واليوم هناك 73 ناديًا فعلت أكثر من 10 
رياضــات، ومت إبالغ األنديــة بتخصيص %30 من 

دعم االستراتيجية للرياضات املختلفة.
وتابع: “تقوم الوزارة بأدوار تشغيلية وال تتدخل أبدًا 
يف األمــور الفنية أو يف إدارة األندية، ونتابع األمور 
املالية يف األندية بشــكل دقيق وآليــات صرفها.. 
جلنة الكفــاءة املالية ســتدرس ميزانيــات األندية 

بالكامل ويف حال توقيع أي نادي مع العب أو فسخ 
عقــده وترتب على ذلك حتميل النــادي مبالغ أكثر 
من اإليرادات سيتحمل رئيس النادي تلك املبالغ”.
ولفــت إلى أنه بعد تطبيــق احلوكمة ظهرت قضايا 
دوليــة قدمية بعضها يعــود إلى ســنوات مضت مبا 
فيهــا قضايا مــن 2014 حتــى يونيــو 2020 كان 
مجموع مبالغها 650 مليون ريال، وبعد املفاوضات 
واملراجعة أصبحت 346 مليون ريال، مت سداد 221 

مليون ريال منها.
وأشــار األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أن 
مساهمة الرياضة يف الناجت احمللي كانت %0.05 يف 
بدايــة توليه املهام، مبينًا أن الوزارة تهدف للوصول 
مبســاهمتها إلــى %0.7 - %1، قائــاًل: “ويف ظــل 
الدعــم والثقة املوجودة من القيــادة ليس أمامنا إال 

العمل.. ثم العمل.. ثم العمل”.
وأكــد الفيصل أن العمل يف ملعــب األمير عبداهلل 
الفيصل بجدة يســير وفقًا ملا هو مخطــط له زمنيًا، 
وتطلــع الــوزارة لبداية اللعــب فيه مطلع املوســم 

القادم.
ونــوه بأن تدخل ولي العهــد كان له الفضل األكبر 
يف استضافة اململكة لبطولة فورموال1، وهذا شاهد 
آخــر على حرصــه على تقــدمي األفضل للوســط 
الرياضــي، مؤكدًا أن هنــاك العديد مــن الفوائد 
االقتصاديــة واالجتماعية يف اســتضافة البطوالت 

العاملية.
وأردف سموه : “استضافة الفورموال إي وفرت أكثر 
من 1700 وظيفة للشباب والشابات، كما عمل يف 
تنظيــم موســم الدرعية أكثر من 12 ألف ســعودي 

وسعودية”.
وقــال ، إنــه حتقيقًا لتوجيــه ولي العهــد بأن تكون 

اململكة وجهة رياضية لكل العالم ستقام 3 مالعب 
جديدة مبعاييــر عاملية يف القديــة ويف الرياض ويف 
املنطقة الشرقية، باإلضافة إلى قرية أوملبية متكاملة 

يف القدية.
وأوضح األمير عبد العزيز خالل مقابلته مع برنامج 
“يف الصــورة” أن اخلصخصة ســتبدأ ألندية دوري 

الدرجــة األولى والثانيــة والثالثة. وأشــار إلى أن 
أندية دوري احملترفني غيــر جاهزة للبيع حتى اآلن، 
ولن يتــم طرحها خالل املرحلــة األولى. موضحا 
أن وزارة الرياضة ستســمح لألجانب يف االستثمار 

باألندية السعودية، خالل الفترة املقبلة.
وقال ســمو ه  أن  هناك ثالثة أهداف أساسية لوزارة 
الرياضية خــالل الفترة القادمة  تتمثل يف انتشــار 
املمارسة الرياضية للمجتمع  - تطوير املواهب وزيادة 
الهوات يف الســعودية ووصولهم للبطوالت العاملية  
 - تطويــر االقتصــاد الرياضي من اجل االســتمرار 

على الدعم احلكومي .
وردا علــى ســؤال قال بأنــه قد يكون هناك تشــفير 
جزئي للقنوات عالية اجلودة HD للدوري السعودي 
املوســم القادم. موضحا أنه من املمكن يف  املوسم 
القادم  أن يتم تشفير الدوري فقط  ملن يريد مشاهدة 
املباريــات بجودة أعلى وإســتديو حتليلــي ، قاطعا 
بأنه لن يتم جتنيس العــب بغرض ضمه للمنتخب 
الســعودي . كمــا التوجــد نيه إلســتضافة كأس 
العالــم 2030 ، وزاد  بأن املالعب القادمة ســوف 
تكون بـ مواصفــات عاملية  ، إذ البد أن  يكون لدينا 

10 مالعب لـ كاس أمم اسيا 2027 .
وجزم ســموه بأن إدارة األندية ليست مكاًنا للشهرة 
ويجــب على من يصل إلى هــذه املرحلة أن يصبح 

على قدر املسؤولية.

الجيل _ الرياض

قال األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن المبلغ المرصود الستراتيجية دعم األندية بلغ2.5  
مليار ريال، مبينًا أن الدعم الثابت لألندية هو 50 مليون ريال، ويصل إلى 150 مليونًا في حال 

طبق النادي معايير الحوكمة.
وأضاف في مقابلة عبر فضائية “روتانا خليجية”، وفي حديث صحفي لصحيفة النصر  أن 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  لعب 
دوًرا كبيًرا خالل الفترة الماضية في رسم مستقبل الرياضة السعودية.
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الجيل _ الرياض

قام األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بزيارة عمل رســمية لدولة إيطاليا ، رافقه فيها ياسر املسحل رئيس االحتاد 
السعودي لكرة القدم.

وكان في استقبالهما جابريال جرافينا رئيس االحتاد اإليطالي لكرة القدم وماركو برونيللي األمني العام  وعدد من مسؤولي االحتاد، 
وأعضاء سفارة اململكة في روما.

وقالت وزارة الرياضة في بيان، إن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العالقات والتعاون املشــترك بني البلدين من خالل تطوير كرة القدم 
والرياضة بشكل عام.

باإلضافة إلى دراسة عدد من البرامج النوعية التي تسهم في صناعة الرياضة ومنوها ووصولها إلى أعلى درجات االحترافية.
وأسفرت الزيارة  عن توقيع االحتادين السعودي واإليطالي لكرة القدم في روما مذكّرة تفاهم لتعزيز العالقات الرياضية بني البلدين 

لتطوير وصناعة كرة القدم احلديثة
وقام ســمو ه  خالل تواجده في روما بزيارة ملقر “بيت اآلزوري” الذي يعرف باســم “جامعة كرة القدم”.  رافق سموه في الزيارة رئيس 

االحتاد السعودي لكرة القدم األستاذ ياسر املسحل .

    نشاطات الوزير 

الفيصل في روما 

  صناعة رياضة إحترافية 
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المملكة تنظم مؤتمر »الحركة األولمبية خالل جائحة كورونا وبعدها”
     بناء عالم مابعد كوفيد 19

اجليل _ الرياض
نُظمت اللجان األوملبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، بالشراكة بني األمانة السعودية جملموعة العشرين واللجنة األوملبية العربية السعودية، 

مؤمترا في املدينة الرقمية بالرياض.
 وحمل املؤمتر اسم “احلركة األوملبية خالل جائحة كورونا وبعدها”، وذلك ضمن برنامج املؤمترات الدولية املقامة على هامش عام الرئاسة السعودية 

جملموعة العشرين 2020، بحضور وزير الرياضة السعودي، رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية، األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
 وقال الفيصل، في افتتاح املؤمتر، إن اســتدامة القطاع الرياضي أمر أساسي لنمو االقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية وازدهار اجملتمع، مشددا على 

أن العالم في الوقت احلالي وبعد األزمة العاملية “كوفيد19” بحاجة إلى الرياضة أكثر من أي وقت مضى إلعادة االتصال والتعافي واالستمرار.
 وأشاد بزيادة ميزانية التضامن األوملبي بنسبة %16 في الدورة األوملبية 2020-2024، مؤكدا أن هذه الزيادة تثبت قوة القطاع الرياضي على مستوى 

دول العالم وقلبها جلميع التحديات التي تواجهها إلى فرص.
 فيما قدم رئيس اللجنة األوملبية الدولية، الرئيس الفخري للمؤمتر، الدكتور توماس باخ، التهنئة والتبريكات للمملكة بإدراج الرياضة، ضمن محاور 

برنامج احلياة في رؤية اململكة 2030، وهو ما يؤكد مساهمة الرياضة في تغيير احلياة لألفضل.

    نشاطات الوزير 
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األندية  ملزمة بسداد الديون
نفى األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، 
ما تردد بشأن قيام الوزارة بدفع عقود الالعبني األجانب، 
وكذلك املبالــغ الناجمة عن فك االرتبــاط بالالعبني، 
وقال إن الدعــم واضح وكافة األنديــة حتظى بنفس 

الدعم، لكن من يعمل يحصل على دعم أكثر.
و أشار الفيصل إلى أن وزارة الرياضة ليست هي املعنية 
بتحديد ما إذا كانت ديون األندية واجبة الســداد أم ال، 
وشــدد على أنها هي املســؤولة عن استيفاء شروط 
احلصول على الرخصة اآلســيوية، وهــو ما مت بالفعل، 
لذلك يتم انتظار النتائج التي ستتحقق، مؤكًدا أنه إذا 
صدر حكم على أحد األندية بخصوص دين على النادي، 

فيجب على النادي أن يقوم بسداده.

الفيصل يطلق تحدي )العبها لألمام(
اجليل _ الرياض

اســتهلت اململكة العربية الســعودية حملتها الســتضافة بطولة كأس األمم 
اآلسيوية 2027 من خالل حملة إلكترونية على مواقع التواصل االجتماعي.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت ســابق عن تقدم اململكة مبلف إلى االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم للترشح الستضافة بطولة كأس األمم اآلسيوية 2027.

وأطلق األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل،  حملة جديدة لدعم استضافة اململكة 
للبطولة اآلسيوية في عام 2027.

ونشــر الفيصل عبر حســابه الرســمي على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقوم مبداعبة الكرة ولعبها 27 مرة.

وكتب ، تعليقا على الفيديو: “أدعوكم لتقوموا بدوركم في حتدي )العبها لألمام(، 
واالنضمام إلى مساندة جهود اململكة الستضافة كأس أمم آسيا 2027”.

كرّم ســمو وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 40 موظفاً من منســوبي الوزارة، مبناســبة حصولهم على شهادة برنامج القيادة 
التنفيذية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم املؤسســي بحضور عبداإلله الدالك، ووكالء الوزارة ومدير عام معهد 

إعداد القادة عبداهلل بن فيصل حماد .
وتضمن البرنامج محاور عن القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل، عبر محاضـــرات استـــمرت ملدة أربعة أشــهر؛ تهدف لـــتنمية القدرات القيادية 
للملتحقــني بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها. من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبداهلل بن فيصل حماد، 
شــكره وتقديره لســمو وزير الرياضة على تكرمي اخلريجني من جامعة هارفارد، مؤكداً أن ذلك التكرمي يعد حافزاً مهماً إلدارة املعهد وللخريجني لبذل 

املزيد من اجلهد خلدمة الرياضة والرياضيني.

الفيصل يكرم خريجي القيادة التنفيذية 
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    نشاطات الوزير 

الفيصل  في اجتماع لجنة التسويق بحضور باخ واالميرة ريما 

تقييم العمل مع  الشركاء االولمبيين 
اجليل _ الرياض

شــارك األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية، عضو جلنة التسويق في األوملبية الدولية، في اجتماع 
اللجنة الذي عقد “عن بعد”.

وشــهد االجتماع، الذي حضره رئيس األوملبية الدولية الدكتور توماس باخ، مناقشــة تطوير العمل الترويجي للحركة األوملبية بشكل عام 
واأللعاب األوملبية بشــكل خاص من خالل تقييم العمل املشــترك مع الرعاة أو ما يعرفون بـ “الشــركاء األوملبيني” إضافة إلى تقدمي حلول 

جديدة ومبتكرة لتضمني التكنولوجيا لدعم استدامة اللجان والدورات األوملبية مالياً.
وتواجد رئيس األوملبية الدولية، الدكتور توماس باخ، واألميرة رميا بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة األوملبية السعودية في اجتماع جلنة 

“املرأة في الرياضة” باألوملبية الدولية، الذي عقد عن بعد بحضور كافة أعضاء اللجنة.
من جانبه، اســتعرض األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مســاعد نائب رئيس األوملبية السعودية، عضو جلنة الشؤون العامة والتنمية 
االجتماعية من خالل الرياضة باألوملبية الدولية منجزات األوملبية الســعودية خالل اجتماع اللجنة الذي ُعقد عن بُعد مبشــاركة الدكتور 

توماس باخ.
يُذكر أن كافة جلان األوملبية الدولية قد عقدت اجتماعاتها خالل الفترة ما بني ٣ - ٥ نوفمبر اجلاري لهذا العام.

    نشاطات الوزير 
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وزارة الشؤون البلدية والقروية واتحاد الرياضة للجميع يوقعان مذكرة تفاهم 

تفعيل الرياضة المجتمعية 
اجليل _ الرياض

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية واالحتاد السعودي للرياضة للجميع مذكرة تفاهم تهدف إلى االستفادة من احلدائق والساحات واملرافق 
البلدية في تنفيذ برامج الرياضة اجملتمعية، وذلك من خالل إطالق العديد من البرامج الرياضية املتنوعة في عدد من مدن اململكة.

وجــرى توقيع االتفاقية في مقر وزارة الرياضة بالرياض، بحضــور وزير الرياضة األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير الشــؤون البلدية 
والقروية املكلف ووزير اإلســكان ماجد بن عبد اهلل احلقيل، ووقعها كل من األمير خالد بن الوليد بن طالل آل سعود رئيس االحتاد السعودي 

للرياضة للجميع ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج املهندس خالد بن محمد الدغيثر.
ومبوجب بنود املذكرة، ســيقوم االحتاد بإطالق مجموعة من البرامج الرياضية للجري واملشــي وتوفير األجهزة الرياضية وإطالق األكادمييات 
اجملتمعيــة في احلدائق العامة في مختلــف مناطق ومحافظات اململكة، حيث تأتي هذه اخلطوة لتتوافق مع إســتراتيجية االحتاد الهادفة 
إلى تعزيز األثر الســلوكي على املدى الطويل، وترسيخ السلوك اإليجابي لألنشطة الرياضية والبدنية التي ميكن أداؤها بشكل فردي أو مع 

العائلة.
كمــا تهدف هذه املذكرة التي من املقرر أن تُنفذ أولى أنشــطتها التجريبية في نهاية العام اجلاري، إلــى حتقيق أحد أهداف االحتاد واملعني 

بتنفيذها وهي )أماكن نشطة( عبر االستفادة من األماكن العامة في تنفيذ برامج الرياضة اجملتمعية.
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تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  دشــن 
للمنتخــب  اجلديــدة  األطقــم 
السعودي األول، والتي تأتي باللونني 

األخضر واألبيض.
وحضــر تدشــني األطقــم رئيس 
مجلس إدارة االحتاد السعودي لكرة 

القدم ياسر املسحل.
وفي وقــت ســابق، كان املنتخب 
الوطني لكرة القدم، قد كشف عن 
القميص اجلديد لالعبيه للموسم 
الرياضــي 2020 /2021، والذي يأتي 

باللونني األخضر واألبيض.
أيضا عــن طقم  كمــا كشــف 
املنتخــب الوطنــي االحتياطــي، 
األخضر  باللون  حيث جاء قميصه 
الغامق وبه شــعار املنتخب، فيما 
أكد االحتاد الســعودي لكرة القدم 
يجســد  االحتياطي  القميص  أن 

الثقافة السعودية.

** اعتمد سموه القائمة النهائية للتشكيل األداري اجلديد جمللس إدارة نادي الوعد الرياضي في محافظة طريف 
مبنطقة احلدود الشــمالية برئاسة األستاذ طارق بن سليمان احلازمي ، واألســتاذ فواز بن صايل الرويلي)نائبا 
للرئيس(والســاده ســلطان بن فهد احلازمي وأســامه بن عايد العنزي وفايز بن عرنان الرويلي وفارس بن غازي 

الرويلي)أعضاء(وذلك لفترة اربع سنوات مقبلة .
من جانبه متنى مدير مكتب وزارة الرياضة مبنطقة  احلدود الشــمالية األســتاذ خميــس بن رضيمان العنزي  
التوفيــق والنجاح جمللس اإلدارة اجلديــد كل توفيق وجناح وحتقيق اآلمال واألهداف املنشــودة التي يتطلع لها 

اجملتمع الرياضي .مبنطقة احلدود الشمالية بشكل عام

اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة األوليمبية الســعودية »األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل« تزكية 
قائمة املرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي جنران »صالح بن سالم دالمة ال حيدر« ومجلس إدارة نادي جنران املشكل 
من: صالح سالم ال حيدر رئيسا ويحيي شغاث نائبا للرئيس وعضوية كل من: حسني صالح آل خرمي وأحمد آل 

عقيل و عبداهلل آل مسفوه وإبراهيم آل خرمي وعلي اليامي ومهدي آل عفينة وذلك ملدة 4 سنوات.

** عقد صاحب الســمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيــر الرياضة اجتماعاً ، عبر تقنية االتصال 
املرئي، مع صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية.

وجرى خالل االجتماع، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بني اجلانبني، في اجملاالت ذات االهتمام املشترك.

    نشاطات الوزير 
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السعودية  عضوا في 
»ADAW« .. الفيصل :

الجيل_ الرياض

أعلنت وزارة الرياضة  فوز المملكة العربية السعودية 
للوكالة  التأسيسي  المجلس  عضوية  بانتخابات 
مع   ،»ADAW« المنشطات  لمكافحة  الدولية 

جمهورية الصين.

المقاعد  في  فازت  السعودية  أن   ، الوزارة  وأضافت 
المخصصة عن قارة آسيا، التي تنافست عليها دول 

السعودية والصين وكازاخستان وقطر.

وكوريا  واليابان  الصين  إلى  السعودية  وانضمت 
المجلس  اآلسيوية  القارة  عن  كممثلين  الجنوبية، 

التأسيسي للوكالة الدولية.

فخورون 
بهذه 

الشراكة 
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وتعتبر الســعودية واحــدة من أربعة أعضاء فقط من مجلس إدارة مؤسســة 
وادا من آســيا- ممــا يدل على موقف البالد القيادي يف مكافحة املنشــطات 

يف املنطقة.
ويعــد مجلس إدارة املؤسســة املكــون من 38 عضًوا هو أعلــى هيئة التخاذ 
القرار يف الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ويتألف بالتساوي من ممثلني عن 
احلركة األوملبية وحكومات العالم مع أعضاء معينني من قبل مجموعاتهم.

وتأتي االنتخابات يف أعقاب التأهيل األخير لـ 30 ضابطة ســعودية جديدة 
ملراقبة املنشطات، وهي دليل آخر على رؤية الرياض أللعاب آسيوية 2030 
نظيفــة ومنصفة وشــفافة حيث حتكــم الوكالة الدولية ملكافحة املنشــطات 
وقانون مكافحة املنشــطات، وكذلك املجلس األوملبي اآلســيوي، وســيتم 

تنفيذ قواعد مكافحة املنشطات بصرامة.
يأتــي هذا اإلعــالن بعد الزيــارة الناجحة للجنة التقييــم اخلاصة باملجلس 
األوملبــي اآلســيوي إلى الريــاض حيث مت عــرض رؤية املدينــة لأللعاب 

اآلســيوية 2030 التحويليــة والنابضة باحلياة واحلديثة واملســتدامة وذات 
املستوى العاملي.

خالل الزيارة، حددت جلنة ملف الرياض 2030 مهمتها إلحداث تغيير يف 
مستقبل الرياضة اآلسيوية وإلهام جيل جديد من الرياضيني واملشجعني يف 

جميع أنحاء املنطقة وخارجها.
وعلق صاحب الســمو امللكي األمير عبدالعزيز بــن تركي الفيصل، رئيس 
جلنة ملــف الرياض 2030 ورئيــس اللجنة األوملبية الســعودية، على هذا 
التمثيل حيث قال: ميثل متثيل آسيا يف مجلس إدارة الوكالة العاملية ملكافحة 
املنشــطات شرًفا عظيًما وهو دليل آخر على التزام اململكة العربية السعودية 

بحماية نزاهة الرياضة.
وأضــاف: نحن نتفهم أهمية دعم مدونة وادا العاملية ملكافحة املنشــطات، 
ونحن فخورون بشركاء وادا واملجلس األوملبي اآلسيوي وإجراءات مكافحة 

املنشطات اخلاصة بهما.

االختيار يؤكد قيمة 
ومكانة المملكة 

 القنباز  : 

وقال رئيس اللجنة الســعودية للرقابة على املنشطات الدكتور محمد صالح القنباز “هذا الفوز لم يأت 
إال ملكانة اململكة العربية الســعودية على مستوى دول العالم، ومبتابعة ودعم كامل من صاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية الســعودية، وهو األمر 

الذي يؤكد القيمة واملكانة التي تتمتع بها اململكة كممثل عربي وحيد عن القارة اآلسيوية”.
وأشــار إلــى أن حصول اململكة على هذا املقعد اآلســيوي دليل على االهتمــام والدعم الدائم جلميع 
اخلبرات والكوادر السعودية املتخصصة، واحلرص على أن يكون لهم حضور دائم يف املنظمات والهيئات 

الدولية املرتبطة باملجال الرياضي، والسيما يف هذا اجلانب الذي يهتم مبكافحة آفة املنشطات.
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وزارة الرياضة  تعالج أوضاع موظفيها 
صدرت املوافقة على معاجلة أوضاع موظفي وزارة الرياضة. وتضمنت أن يعامل 

السعوديون في الوزارة اخلاضعون لنظام اخلدمة املدنية ونظام التقاعد املدني 
الراغبون في اخلضوع لنظام العمل ونظام التأمينات وتتوفر فيهم املعايير وفقا 
ملا يأتي؛ من تقل خدماته عن 20 سنة، تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد 

البديلني؛ تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه، وتبرم معه الوزارة عقد 
عمل بشرط أال يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة 

وظيفية،
أو تبرم معه الوزارة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للوائح اإلدارية املنظمة 

لشؤون منسوبي الوزارة، بشرط أال يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان 
يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام 
التقاعد إلى خدماته اجلديدة في نظام التأمينات وفقا ألحكام نظام تبادل املنافع

واشتملت املعاجلة على من تبلغ خدماته احملتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر، 
فُتنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته ببديلني؛ إحالته إلى التقاعد املبكر بناء 

على طلبه، وتبرم معه الوزارة عقد عمل، بشرط أال يقل ما يحصل عليه عن 
إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، أو تبرم معه الوزارة عقد 
عمل بشرط أال يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة 

وظيفية شغلها، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد املدني إلى 
خدماته اجلديدة في التأمينات.

وقضى القرار بأن يعامل العمال السعوديون في وزارة الرياضة وفقا ملا يأتي؛ تلتزم 
الوزارة بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب النظام ، بشرط أال يقل ما يحصل 
عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. وتعد خدماته 

متصلة في ما يتعلق مبكافآت نهاية اخلدمة واإلجازات، وإذا لم يرغب املوظف 
أو العامل باألخذ بأحد اخليارين، أو لم تتوفر فيه املعايير التي تعتمدها الوزارة، 
فيمكن نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب يوما 

كامال في األسبوع أو 8 ساعات أثناء األسبوع للبحث عن جهة أخرى ملدة أقصاها 
180 يوما من تاريخ إبداء عدم رغبته.

منع إنهاء العقود
 في العامين األولين

تضمن القرار أنه -دون اإلخالل 
باألحكام النظامية ذات الصلة 
بإنهاء عقود العمل- تلتزم وزارة 

الرياضة بعدم إنهاء عقود عمل أي 
من العاملني في الوزارة في العامني 
األولني من تاريخ إبرام العقود، وعدم 

إنهاء عقود عمل ما يزيد على %15 
من إجمالي عدد العاملني في الوزارة 

في العام الثالث من تاريخ إبرام 
العقود، وعدم إنهاء عقود عمل ما 
يزيد على  15% من إجمالي عدد 

العاملني في الوزارة في العام الرابع 
من تاريخ إبرام العقود معهم، على 

أن تضع الوزارة آلية إلبرام العقود 
مع املوظفني والعمال السعوديني، 

وفقا للمعايير التي يعتمدها الوزير، 
مبا يتفق مع اإلجراءات الواردة في 

القرار، وتشكيل جلنة في املؤسسة 
العامة للتقاعد تتولى إعداد دراسة 
متكاملة لتحديد التكاليف املالية 
اإلضافية التي قد يتحملها أي من 
نظامي التقاعد املدني والتأمينات 

االجتماعية نتيجة تطبيق اإلجراءات، 
والرفع مبا يتوصل إليه إلى اجلهة 

اخملتصة خالل مدة ال تتجاوز 6 أشهر 
من تاريخ تشكيل اللجنة.

تكريم ضابطات  » جمع العينات » 
َّم األمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، نائب رئيس اللجنة األوملبية السعودية، املشاركات في الدورة  كر

متها اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات. النسائية التدريبية األولى لضباط جمع العينات، التي نظَّ
وشهدت الدورة مشاركة 30 متدربة، واشتملت على عدد من احملاضرات النظرية والعملية، واخُتتمت باختبار 

َّ من خالله تقييم املشاركات، ومنحهن الشهادات التي تؤهلهن  حتريري للمتدربات، إضافة إلى اختبار عملي، مت
ملباشرة مهامهن، والعمل بوصفهن ضابطات جمع عينات ضمن اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات.

الجيل _ الرياض

أخبار 
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استحدثت وزارة الرياضة ممثلة باإلدارة 
العامة لالستثمار، الئحة الرعايات وحوكمة 

استثمارات األندية، والتي تعد األولى من 
نوعها، بهدف تعزيز النزاهة واملنافسة، 

وتوفير معاملة عادلة بني املستثمرين، حتقيقاً 
ملبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تأسيس بنية 

استثمارية قانونية، حتقق أفضل العوائد 
املالية لألندية فيما يخص استثمارات 

الرعاية.
وأصدرت اإلدارة العامة لالستثمار عدداً من 

النماذج االستثمارية “12 منوذًجا”، تسعى 
من خاللها إلى تأسيس بيئة خصبة لألندية، 

واملضي قُُدماً بالعجلة االستثمارية في 
الرعايات ومرافق ومباني األراضي اخملصصة 

لألندية، إذ تساهم النماذج في مساعدة 
األندية على طرح الفرص االستثمارية 

واإلجراءات التعاقدية، وحفظ احلقوق ما بني 
النادي واملستثمر.

كما تدعم الالئحة تطبيق حوكمة األندية، 
وتوفير بيئة حتفز املستثمرين على االستثمار 

الرياضي وكذلك األندية، ما ينعكس على 
االقتصاد الرياضي في اململكة، ويعطي قيمة 

لالستثمارات، تتماشى مع أهم ركائز رؤية 
اململكة 2030.

12 نموذجا  لتعزيز النزاهة 
والمنافسة  وحوكمة االستثمارات 
تأسيس بيئة خصبة 

لألندية
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نافذة محلية

وفي هذا السياق  كشفت مدربة فريق شعلة 
الشرقية لكرة القدم النسائية، مرام البتيري، عن 

استعداد الفرق املشاركة في الدوري منذ 6 أسابيع 
على األقل.

وقالت “البتيري” إن استعدادات فريقها بدأت منذ 
فترة، مشيرة إلى أن التوقف خالل جائحة “كورونا” 
جاء في صالح الفريق ومكنهم من احلصول على 

أكثر من شهرين لإلعداد لهذا الدوري. وبينت 

االختصاصية االجتماعية للفريق، إميان الزهراني، 
أنها تسعى الستيعاب نفسية الالعبة حملاولة 

فهمها وحل مشاكلها. وأكدت أن العامل النفسي 
مهم جًدا لالعبة ومينحها القدرة على التركيز، 

أول دوري نسائي ينطلق 

في 3 مدن 

24 فريقا و 600 العبة 

الجيل _ الرياض

انطلقت رسمًيا  فعاليات أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، والذي ينظمه االتحاد 
لكرة  السعودي  االتحاد  في  النسائية  اإلدارة  مع  بالتعاون  للجميع،  للرياضة  السعودي 
القدم. وتفصياًل، يأتي ذلك بمشاركة 24 فريًقا و  600العبة ضمن دوري كرة القدم للسيدات 

وسيحصل فريق السيدات الفائز بدوري كرة القدم على الكأس ونصف مليون ريال.
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ويساعدها على أن تكون حاضرة ذهنًيا.
وأشادت الالعبة في فريق الشعلة غدير سالم 
بإمكانات الالعبات املشاركات في ظل الظروف 

واإلمكانات البسيطة جًدا، مشيرة إلى أنه في حال 
اكتمال التجهيزات واإلمكانات في النسخ املقبلة 

للبطولة سُيسهم ذلك في بروز العديد من الالعبات 
املتميزات الالتي”سيكسرن الدنيا” على حد وصفها.

ويعتمد الدوري النسائي كلًيا على العنصر النسائي 
في األمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه 

لن يكون هناك بث للمباريات.

وتشهد البطولة مشاركة 24 فريًقا من مختلف 
أنحاء اململكة، مت تصنيفها إلى ثالث مجموعات 

)الدمام والرياض وجدة(، حيث تلعب الدور األول كل 
منطقة مع بعضها ثم تلعب الفرق املتأهلة في 

األدوار النهائية بنظام خروج الفريق اخلاسر.

الجيل _ الرياض

أعلنت »زين السعودية« دعمها حملة ترّشح الرياض الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية الـ21، كراٍع 
استراتيجي. ومبوجب هذه الرعاية، سوف ترافق »زين السعودية« الرياض في رحلتها للمنافسة والفوز 

باستضافة األلعاب اآلسيوية في الرياض للعام 2030.
وقّدم نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية املدير التنفيذي مللف »الرياض 2030« األمير 

فهد بن جلوي،، شكره وتقديره للقائمني على شركة »زين السعودية« النضمامهم إلى قائمة الرعاة 
االستراتيجيني للملف، معرباً عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي يلقاه ملف »الرياض 2030« من القطاع 

اخلاص وكبرى الشركات، ما يعكس ثقتها وإميانها بأهمية استضافة اململكة ملثل هذه األحداث العاملية.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة »زين السعودية« املهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر إلى أن 

»زين السعودية« تفخر بأن تكون في مقّدمة الرعاة لهذه احلملة الوطنية، التي من شأنها أن ترفع اسم 
اململكة وعاصمتها الرياض عالياً في احملافل الدولية بتوجيه ورعاية كرمية من لدن خادم احلرمني الشريفني 

وولي عهده األمني وجهود وزارة الرياضة ممثلة بوزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وقال: 
»إن ترّشح اململكة رسمياً الستضافة هذا احلدث الضخم الذي ميثّل ثاني أكبر حدث رياضي بعد األلعاب 

األوملبية ويتابعه أكثر من 5 مليار مشاهد حول العالم، إمنا يليق مبكانة اململكة وبدورها املتنامي على 
جميع األصعدة، مدفوعة برؤية ثاقبة للعام 2030، ويقع في صميمها حتّول اململكة إلى مقر للفعاليات 

العاملية في موازاة تطوير مجتمع حيوي شاب«.
وأضاف: موقع اململكة الطبيعي هو على اخلريطة العاملية لألحداث، إذ تفخر »زين السعودية« في دعم 
ومواكبة جهود اململكة التطويرية والتنموية من خالل رعاية مثل هذه األحداث، مؤكداً أن »هذا واجب 

والتزام وطني نأخذه على عاتقنا ببذل كل ما نستطيع في سبيل رفعة وطننا وجودة حياة أبنائه وبناته 
وكل من يقيم على هذه األرض الطّيبة. ونعمل كذلك من خالل دورنا في قطاع االتصاالت، على أن نبقي 

اسم اململكة في الريادة حيث كنا أوّل مّشغل لالتصاالت في العالم يوّفر خاصية دمج تردّدات اجليل 
اخلامس، ونحن رابع أكبر مشّغل لشبكة اجليل اخلامس )5G( عاملياً، وما زلنا حتى اللحظة في املرتبة 

األولى في أضخم إطالق لشبكة اجليل اخلامس )5G( في الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا«.
جتدر اإلشارة إلى أن شركة »زين السعودية« تبادر دائماً إلى إطالق سلسلة مبادرات خلدمة مسيرة التحّول 

الرقمي للمملكة، ومبا يساهم في التطّور نحو مجتمع واقتصاد معرفي متكامل، عبر تسخير أحدث 
التقنيات لشبكة اجليل اخلامس )5G( لتحقيق مستهدفات رؤية اململكة 2030. وكانت قد دّشنت شبكة 

اجليل اخلامس في مطار خليج نيوم، كما وّفرت للحجاج جتربة رائدة في موسم حج 2019 من خالل 
تغطية املناطق الرئيسية في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة بشبكة اجليل اخلامس. وأتاحت الشركة 

أيضاً خدمات شبكة اجليل اخلامس خالل احتفال إطالق التأشيرة السياحية في اململكة.

زين راعي إستراتيجي  

لملف  الرياض 2030

الدغيثر  : موقع المملكة الطبيعي »الخريطة العالمية لألحداث «

65 العدد 702  - ربيع اآلخر 1442 هـ نوفمبر  2020م

����� 702.indd   65 11/29/20   12:30 PM



نّوه صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن 
سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير املنطقة الشرقية مبا 

شهده القطاع الرياضي من قفزات متواصلة على 
مختلف املستويات ، بفضل ما يجده القطاع من دعٍم 

سخي من القيادة الرشيدة - أيدها اهلل - ، مؤكداً أّن 
القطاع الرياضي ركيزة رئيسة في تطوير اجملتمع ، 

واكتشاف املواهب والقدرات.
جاء ذلك خالل اطالع سموه مبكتبه مبقر اإلمارة ، 

على تقرير عن جهود مكتب وزارة الرياضة باملنطقة 
الشرقية ، الذي قدمه مدير مكتب الوزارة حامد بن 

سعيد السريعي .
وامتدح سموه  تهيئة جميع املنشآت الرياضية 

لعودة األنشطة الرياضية واملنافسات في مختلف 

األلعاب والدرجات ، وتكثيف التوعية بأهمية االلتزام 
باإلجراءات االحترازية ، ومتابعة تطبيقها في األنشطة 

والفعاليات الرياضية كافة ، وتعزيز دور املكتب لدعم 
األندية في تطبيق إستراتيجيات الوزارة لتطوير القطاع 

، ورفع احلوكمة والكفاءة ، وتعزيز مشاركة األندية 
في األنشطة االجتماعية ، وحتقيق مفهوم “الرياضة 
للجميع” ، مشيداً بجهود مكتب الوزارة باملنطقة ، 
ودوره الفاعل في تطبيق إستراتيجية الوزارة لدعم 

وتطوير القطاع الرياضي ، راجياً ملنسوبي املكتب 
التوفيق.

و قدم مدير مكتب وزارة الرياضة حامد السريعي شكره 
وتقديره باسمه وباسم املنتسبني للقطاع الرياضي في 

املنطقة لسمو أمير املنطقة الشرقية وسمو نائبه ، 

على الدعم املتواصل واملستمر، مبيناً أّن أندية املنطقة 
بفضل اهلل ثم بفضل هذا الدعم استطاعت أن حتقق 
عددا من املنجزات على مستوى مختلف األلعاب ، كما 
استطاعت 4 أندية أن تكون في كأس األمير محمد بن 

سلمان للمحترفني لكرة القدم ، و 6 أندية في دوري 
األمير محمد بن سلمان للدرجة األولى لكرة القدم ، 

باإلضافة إلى حتقيق ناديني من املنطقة أفضل األندية 
في تطبيق إستراتيجية الوزارة لألندية ، مشيراً إلى 

أّن الوزارة أنهت مؤخراً عددا من املشروعات التطويرية 
في املنشآت الرياضية للوزارة واألندية ، كما أّن املكتب 

يعمل على عدد من املشروعات التطويرية والتنظيمية 
التي ستنعكس إيجابياً على القطاع الرياضي في 

املنطقة مبشيئة اهلل.

نافذة محلية

نائب أمير الشرقية :

القطاع الرياضي ركيزة رئيسة 
في تطوير المجتمع 

الجيل _ الرياض

الجيل _ الرياض

كشفت وزارة الرياضة السعودية  عن قيمة املبالغ التي 
دعمت بها أندية دوري كأس األمير محمد بن سلمان 

للمحترفني خالل الفترة من األول من يوليو 2019 وحتى 
30 يونيو 2020.

وحددت الوزارة سبعة أوجه للدعم هي: التمويل غير 
املشروط، احلوكمة، احلضور اجلماهيري، الفعاليات 
املصاحبة، التسويق لزيادة جماهير النادي، تطوير 

منشآت األندية والرياضات األخرى.
ولم يحصل أٍي من األندية الـ16 املشاركة في دوري 

احملترفني على أي دعم من أجل تطوير منشآته، بينما 
حصل اجلميع على دعم في بقية األوجه.

وكشفت الوزارة  عن األرقام اخلاصة باستراتيجية دعم 
األندية، من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

جاء ذلك بالتزامن مع لقاء تلفزيوني لألمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل مع برنامج “في الصورة” على قناة 

روتانا خليجية.
واحتل الهالل املركز األول في املبالغ املالية املصروفة 

لألندية خالل املوسم املاضي بإجمالي 96.6 مليون ريال، 
والشباب في املركز الثاني بـ92.1 مليون ريال، والوحدة 

في املركز الثالث بـ87.4 مليون ريال.
وحتصل األهلي على 84.7 مليون، والفتح على 83.7 

مليون، واالحتاد 82.7 مليون، والنصر 82 مليونًا.
وكان نادي أبها أقل احلاصلني على الدعم، حيث حتصل 

على 70 مليون ريال فقط.
يُذكر أن الدعم يتمثل في 50 مليون ريال كدعم مباشر 
لكل نادٍ، و15 مليون ريال على تطبيق معايير احلوكمة، 

ومليون ريال عن كل مباراة للفريق يتخطى حضور 

جماهيره 10 آالف، ومليونني ونصف املليون للفعاليات 
املصاحبة للمباراة، ومليون ونصف املليون للتسويق 

وزيادة جماهيرية النادي، ومبلغ مخصص للنادي الذي 
يقوم بتفعيل الرياضات األخرى.

وكانت جميع األندية حصلت على 69 مليونًا تتمثل في 
دعم مباشر )50(، وتطبيق احلوكمة )15(، والفعاليات 

املصاحبة )2.5( والتسويق وزيادة اجلماهيرية )1.5(.

الوزارة حددت 7 أوجه 

الهالل يتصدر دعم األندية بـ 96،6 مليونا 
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اجليل _ الرياض
أعلن طيران “ناس”، الناقل اجلّوي السعودي   والطيران 

االقتصادي في منطقة الشرق األوسط، مشاركته راعًيا 
رسميًّا حلملة ترّشح “الرياض 2030” الستضافة دورة 

األلعاب اآلسيوية الـ 21، وسوف يدعم جهود اململكة  
طوال فترة املنافسة، وسعيها إلى الفوز باستضافة 

األلعاب اآلسيوية في عام 2030.
وفي هذا السياق، شكر صاحب السمو األمير فهد بن 

جلوي، نائب رئيس اللجنة األوملبية السعودية املدير 
التنفيذي مللف “الرياض 2030”، طيران ناس على رعايته 

لهذا امللف وللدعم الذي قّدمه مللف “الرياض 2030”، 
قائالً: “نحن نعتزّ بهذا الدعم الكبير الذي وجدناه 

من قبل الشركات الوطنية احلريصة على رفع اسم 
السعودية في احملافل الدولية وتعزيز مكانتها العاملية”.

بدوره، قال بندر املهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، 
أن “ترّشح الرياض الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
الـ 21 مدعاة فخر لنا، ودليل على القفزات النوعية 

التي حّققتها اململكة  خالل فترة وجيزة، ال سيما في 
القطاع الرياضي بتوجيه ورعاية كرمية من خادم احلرمني 

الشريفني وسمو ولي عهده األمني - حفظهما اهلل - 
وجهود وزارة الرياضة ممثّلة باألمير عبد العزيز بن تركي 

الفيصل. ونحن فخورون في أن نكون من الداعمني لهذه 
املسيرة املشرّفة التي تثبت مجددًا أن رؤية السعودية 

2030 تسير نحو حتقيق مزيد من األهداف والطموحات”. 
وأضاف: “كما وضعنا من قبل إمكاناتنا كافة في خدمة 
قطاعّي السفر والسياحة في السعودية، سنحرص في 

طيران ناس على أن نوّفر كل ما يتطّلب لدعم مسيرة 
حتّول العاصمة السعودية إلى مقر لألحداث الرياضية 

العاملية.
أعلن طيران ناس، الناقل اجلّوي السعودي والطيران 
االقتصادي الرائد في منطقة الشرق األوسط، عن 

مشاركته كراٍع رسمي حلملة ترّشح العاصمة 
السعودية »الرياض 2030« الستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية الـ21. وسوف يدعم طيران ناس جهود 
اململكة طوال فترة املنافسة، وسعيها إلى الفوز 

باستضافة األلعاب اآلسيوية في العام 2030.
وفي هذا السياق، شكرنائب رئيس اللجنة األوملبية 

السعودية املدير التنفيذي مللف »الرياض 2030« 
األمير فهد بن جلوي، طيران ناس على رعايته هذا 

امللف والدعم الذي قّدمه مللف »الرياض 2030«، قائالً: 
»نحن نعتزّ بهذا الدعم الكبير الذي وجدناه من قبل 

الشركات الوطنية احلريصة على رفع اسم اململكة في 
احملافل الدولية وتعزيز مكانتها العاملية«.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر املهنا 
أن »ترّشح الرياض الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 

الـ21 هو مدعاة فخر لنا ودليل على القفزات النوعية 

التي حّققتها اململكة خالل فترة وجيزة، ال سيما في 
القطاع الرياضي بتوجيه ورعاية كرمية من خادم احلرمني 

الشريفني، وولي عهده األمني، وجهود وزارة الرياضة 
ممثّلة باألمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. ونحن 

فخورون بأن نكون من الداعمني لهذه املسيرة املشرّفة 
التي تثبت مجدداً أن رؤية اململكة 2030 تسير نحو 

حتقيق مزيد من األهداف والطموحات«.
وأضاف املهنا: »كما وضعنا من قبل إمكاناتنا كافة 

في خدمة قطاعّي السفر والسياحة في اململكة، 
سنحرص في طيران ناس على أن نوّفر كل ما يتطّلب 

لدعم مسيرة حتّول العاصمة السعودية إلى مقر 
لألحداث الرياضية العاملية. وسنعمل دائماً على 

مواكبة هذه التحّوالت النوعية التي تشهدها مملكتنا 
احلبيبة بخطط داخلية لتطوير األسطول واخلدمات 

خلدمة احملافل التي تستضيفها اململكة«.
وكانت اللجنة األوملبية العربية السعودية تقّدمت 

مؤخراً بطلب رسمي إلى اجمللس األوملبي اآلسيوي 
الستضافة مدينة الرياض دورة األلعاب اآلسيوية 2030. 
ومت استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم 
الرياض الستضافة هذا احلدث الرياضي األكبر في القارة 

اآلسيوية، الذي تشارك فيه 45 دولة وأكثر من 10 آالف 
العب والعبة في 40 رياضة، من خالل جتهيز بنية حتتية 

متطّورة وتقدمي جتربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة.

طيران » ناس “  راعيا  لحملة 

» الرياض 2030«
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األولمبي 
يكسب الودية 

في حضور 
الفيصل
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اجليل _ الرياض
تغلب املنتخب السعودي حتت 23 عاماً 

على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا 
بنتيجة 3-2، في املباراة التي جمعتهما 

على امللعب الرديف مبدينة امللك عبداهلل 
الرياضية، ضمن املعسكر اإلعدادي مبدينة 

جدة، والذي يأتي في إطار املرحلة الثانية 
من برنامج اإلعداد لدورة األلعاب األوملبية 

في طوكيو، املقرر إقامتها شهر يوليو من 
العام امليالدي املقبل.

وشهدت املباراة حضور األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية العربية السعودية، 
وياسر املسحل، رئيس مجلس إدارة االحتاد 

السعودي لكرة القدم وأعضاء اجمللس 
املشرف العام على املنتخبات السعودية 
السنية خالد بن مقرن، وبندر األحمدي، 

وعبداهلل كبوها.
وجاءت أهداف األخضر عن طريق سامي 

النجعي في الوقت اإلضافي من الشوط 
األول، وناصر العمران في الدقيقة 88، 

ورمزي صوالن في الدقيقة 92 من عمر 
املباراة.

يُذكر أن املنتخب األوملبي تأهل إلى دورة 
األلعاب األوملبية “طوكيو 2020” بعد نيله 

أحد املقاعد املؤهلة في كأس آسيا حتت 
23 عاًما في تايالند يناير املاضي والتي حّل 

في املركز الثاني خاللها.

و كشف سعد الشهري، املدير الفني 
للمنتخب  عن طلبه  تلك املباراة الودية 

وذلك لتأهيل العبي األخضر األوملبي؛ 
بسبب قلة املشاركة مع الفريق الكروي 

األول في أنديتهم.
وقال عقب املباراة : “نريد إعداد الالعبني 
على أكمل وجه من أجل االستحقاقات 

املقبلة، واحلل هو إقامة دوري الرديف 
وليس األوملبي للحفاظ على مواهب 

املنتخب األوملبي وباقي الالعبني الصغار، 
ومن أجل إعداد منتخب حتت 19 عاًما، 
ملا هو قادم، ودوري الرديف سيحقق لنا 
الكثير، ألنه لو شارك العب مع العبني 
آخرين بنفس سنه، لن يتطور، عكس 

دوري الرديف الذي يضمن له املشاركة 
مع العبني أكبر منه بالعمر، فيكتسب 

اخلبرات املطلوبة”.
 والتقى سموه  بالعبي املنتخب واجلهازين 

الفني واإلداري، بعد اللقاء الودي .
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أصبح ملعب األمير عبداهلل الفيصل، قريباً من استقبال مباريات كرة القدم مرة أخرى خالل الفترة القادمة بعد إغالقه منذ 
فترة طويلة.

حيث من املنتظر أن يكون جاهزاً الستقبال مباريات كرة القدم بشكل طبيعي خالل شهر اغسطس 2021.
وأشار األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى أن ملعب األمير عبد اهلل الفيصل  سوف يكون جاهزاً بشكل نهائي في 

أغسطس املقبل، وقريباً ستنظم جولة لإلعالميني ملشاهدة آخر تطوراته.
وكانت الوزارة قد نفت، في شهر يوليو املاضي، األنباء املتداولة حينها حول هدم ملعب األمير عبداهلل الفيصل بجدة.

وقالت في بيان رسمي: “تود وزارة الرياضة اإليضاح أنه ال صحة ملا يتم تداوله من شائعات حول ملعب األمير عبداهلل الفيصل 
بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية امللعب يجري وفق اخلطة الزمنية احملددة له”.

وأضاف البيان: “وستتخذ الوزارة اإلجراءات القانونية الالزمة جتاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه األنظمة”.

ملعب عبداهلل الفيصل 
يفتح في » أغسطس«
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قرعة كأس الملك بال مفاجآت 
سحبت قرعة دور الـ 16 من منافسات كأس خادم احلرمني الشريفني للموسم الرياضي اجلاري والتي أقتصرت لظروف 

جائحة كورونا .وخلت املواجهات عن املفاجآت التي كانت منتظرة ، وجاءت على النحو التالي :
يلتقي القادسية مع الشباب فيما يستضيف الهالل الفتح ويستضيف األهلي نظيره العني ويلتقي ضمك بضيفه 

التعاون وأبها يالقي الباطن وفي مباراة متكافئة يلعب االتفاق على أرضه أمام الفيصلي، ويذهب االحتاد إلى مكة 
املكرمة ملواجهة الوحدة، بينما يلعب النصر على أرضه أمام الرائد.

نافذة محلية
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اتحاد القدم 
ضمن 

اتفاقية 
التعليم 
االسيوية 

اجليل _ الرياض
اعتمد االحتاد االسيوي لكرة القدم دخول االحتاد 

السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم 
اآلسيوية والتي حتدد احلقوق والواجبات على 

االحتاد اآلسيوي واالحتادات احمللية األعضاء في 
االحتاد اآلسيوي بالنسبة لرخص التدريب 

اآلسيوية املعتمدة من االحتاد اآلسيوي.
جاء ذلك في بيان لالحتاد أكد خالله أن 

االتفاقية حتدد احلد األدنى للمتطلبات في 
شروط احملاضرين والدارسني ومعايير القبول 

التنظيمية واملدة ومحتوى املنهج التعليمي 
وتكملة البرنامج وإصدار الشهادات، كما 
تؤكد أن دورات املدربني اآلسيوية تقدمها 

االحتادات فقط املوقعة على اتفاقية التعليم 
اآلسيوية.

وتتيح االتفاقية لالحتاد السعودي احلق الكامل 
في تقدمي دورات تدريبية خاصة باملدربني في 
السعودية على املستوى املعتمد من االحتاد 

اآلسيوي دون أخذ املوافقات حسب املتبع في 
النظام السابق، ما يُعد فرصة لالحتاد من أجل 

تطوير املدربني بناء على فلسفته في كرة 
القدم كما أنه معني بشكل أكبر في تصميم 

محتوى برامجه.
قال رئيس اللجنة الفنية باالحتاد السعودي 

لكرة القدم تركي السلطان إن االنضمام إلى 
هذه االتفاقية سيسهم في تطوير املدربني 
الوطنيني ووضع البرامج والدورات املناسبة 
لهم وفًقا لرؤية االحتاد وفلسفته في إدارة 
كرة القدم باململكة، مشيدا بجهود نائب 

رئيس اللجنة وعضو هيئة التعليم في االحتاد 
اآلسيوي الدكتور يحيى الشريف التي بذلها 
من أجل اعتماد االحتاد اآلسيوي دخول االحتاد 

السعودي إلى االتفاقية.
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األخضر  يكسب ويخسر  
أمام جامايكا 

اجليل _ الرياض
خسر املنتخب السعودي األول لكرة القدم أمام نظيره اجلامايكي بنتيجة 2–1، في اللقاء الودي 

الدولي الثاني الذي جمعهما على ملعب األمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام معسكره اإلعدادي 
للتصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

سجل هدف املنتخب السعودي الالعب عبداهلل احلمدان في الدقيقة 28. بينما أحرز ثنائية جامايكا 
كال من دانيال جونسون و ايفون ايست في الدقيقتني 34، 64 من زمن اللقاء.

وكانت املباراة الودية األول التى جمعت بني املنتخب السعودي ومنتخب جامايكا انتهت بفوز األخضر 
بثالثة أهداف دون رد.
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تهنئة فلسطينية التحاد االعالم 
أبرق االحتاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي مهنئا د. رجاء اهلل السلمي وكيل وزارة الرياضة لالعالم والعالقات ، رئيس االحتاد 

السعودي لإلعالم الرياضي مبناسبة فوز الوزارة  بجائزة التميز اإلعالمي 2020.
وجاء في نص الرسالة “ يتقدم رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي، بخالص التهاني 

والتبريكات لسيادتكم وأسرة وزارة الرياضة السعودية حلصول وزارتكم املوقرة بجائزة “التميز اإلعالمي 2020 
وأكد االحتاد أن حصد وزارة الرياضة السعودية هذه اجلائزة عن حملة “ما بعده وطن”، التي تضمنت فيلًما وعددًا من التصاميم 

اخلاصة مبناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90الذي مزج بني املاضي واحلاضر بطابع رياضي خاص جسد 
عمق االصالة واجلذور التاريخية للملكة العربية السعودية.

وأعرب أسامة فلفل رئيس االحتاد عن بالغ فخره واعتزازه باحلصول على التكرمي الذي حظيت به الوزارة تقديرا للدور املشرف الذي 
تقوم به وزارة الرياضة السعودية وجلنة االعالم الرياضي من جهود وعمل دؤوب، حيث حول التحديات الى منجزات تطرز اوسمة 

على صدر صفحات التاريخ، وتكشف عن املكنون احلضاري والقيمي للرياضة السعودية حتت مظلة وزارة الرياضة السعودية.
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اتحاد االعالم الرياضي  يقر في اجتماعه السادس ..

االلتزام بالطرح المهني  .. 
واستئناف جائزة التميز 

اجليل _ الرياض
عقد مجلس إدارة االحتاد السعودي لإلعالم الرياضي  اجتماعه السادس برئاسة الدكتور رجاء اهلل السلمي وبحضور أعضاء 

اجمللس.
وفي بداية االجتماع، هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة االحتاد السعودي لإلعالم الرياضي الدكتور تركي العواد مبناسبة الثقة 

امللكية بتعيينه عضواً في مجلس الشورى.
وجدد أعضاء اجمللس دعوتهم جلميع اإلعالميني الرياضيني، مع بداية املوسم الرياضي، بااللتزام بالطرح املهني، والبعد عن 

التعصب واإلساءة في كل ما يتم تقدميه عبر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، وكذلك فيما يتم نشره عبر حسابات 
التواصل االجتماعي لإلعالميني واملنتمني للوسط الرياضي.

بعدها استعرض أعضاء اجمللس تقارير أنشطة االحتاد وبرامجه التي متت خالل الفترة املاضية، كما متت مناقشة عدد من 
مشاريع ومبادرات االحتاد التي سيتم تنفيذها في الربع الرابع من العام احلالي، فيما أقر أعضاء اجمللس استئناف جائزة التميز 

لإلعالم الرياضي في املوسم الرياضي احلالي 2021، وذلك بعد توقفها املوسم الرياضي املاضي إثر توقف النشاط الرياضي 
وانعكاس ذلك على العمل اإلعالمي الرياضي جراء جائحة كورونا.

وقّدم أعضاء جلنة صندوق دعم اإلعالميني الرياضيني ملخصاً ألبرز أعمال الصندوق خالل الفترة املاضية، واعتمد اجمللس 
مجموعة من طلبات تقدمي الدعم املالي لإلعالميني الرياضيني اخلاصة بالصندوق في مرحلتها الثانية، وذلك بعد أن مت 

تقدمي دعم مباشر وعاجل في املرحلة األولى لصالح اإلعالميني الرياضيني املتضررين من جائحة فايروس كورونا املستجد 
ومساعدتهم في قضاء حاجاتهم األساسية.

هيئة االعالم المرئي والمسموع واتحاد االعالم الرياضي 
يشددان على محاربة الظاهرة  

تطويق االحتقان والتعصب 
شددت الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع، بالتعاون مع االحتاد السعودي لإلعالم الرياضي، على ضرورة االلتزام بالضوابط واللوائح جتاه أي جتاوزات أو إساءات 

أو طرح مسيء عبر منصات اإلعالم اخملتلفة، من شأنه أن يؤجج التعصب ويضاعف االحتقان ويُخرج املنافسات الرياضية عن املسار الذي تستهدفه.
وأصدرت الهيئة بياناً رسمياً، عبر حسابها الرسمي ينص على: “تتولى جلنة االلتزام اخلاصة بالهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع، النظر والبت في 

التجاوزات اإلعالمية بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى احلد األقصى، كما سيتم إحالة التجاوزات اإلعالمية الداخلة ضمن اختصاصات 
اجلهات األخرى التخاذ ما يلزم”.

وأكدت الهيئة العامة على التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعالمي إال بعد احلصول على 
عضوية االحتاد السعودي لإلعالم الرياضي، وتصنيف مهني من جانب الهيئة. كذلك ألزمت الهيئة القنوات بوضع آلية متنع تكرار األخطاء واخملالفات عند 

حدوثها، وإزالة احملتوى اخملالف من تسجيالت احللقة وعدم عرضه على املنصات الرقمية.
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة كل املنصات اخملتلفة لالبتعاد عن املهاترات والسجاالت اإلعالمية، مع ضرورة االبتعاد عن كل ما يثير التعصب، والتأكيد على 

حرية النقد البناء املكفول للجميع

79 العدد 702  - ربيع اآلخر 1442 هـ نوفمبر  2020م

����� 702.indd   79 11/29/20   12:30 PM



الجيل _ الرياض

وقع االتحاد السعودي للهجن واالتحاد السعودي للفروسية, اتفاقية تعاون تهدف للمحافظة 
والفروسية  الهجن  برياضتي  االرتقاء  خالل  من  االقتصاد  تطوير  في  والمشاركة  الموروث  على 
إلى  والوصول  محليا  الرياضتين  ممارسة  وتكثيف  المملكة،  رؤية  مع  تتناسب  عالمية  معايير  إلى 

العالمية وتشجيع وتوعية المجتمع بأهميتهما وتاريخهما.

اتفاقية تعاون بين اتحاد الهجن والفروسية

 الحفاظ على الموروث 
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وقعت االتفاقية في مجمع األمير فيصل بن فهد األوملبي, بحضور صاحب السمو 
األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية 

السعودية رئيس االحتاد السعودي للهجن وصاحب السمو األمير عبداهلل بن فهد بن 
عبداهلل رئيس االحتاد السعودي للفروسية.

وتضمنت االتفاقية التعاون في مجاالت عدة أبرزها استخدام ميادين الهجن التابعة 
لالحتاد السعودي للهجن في مختلف مدن ومحافظات اململكة إلقامة سباقات 

املارثون التابعة لالحتاد
السعودي للفروسية، والتعاون في مجال مبادرات البنية التحتية لسباقات الفروسية 

ملاراثون األصيل، كما تضمنت االتفاقية التعاون في مجال حقوق احليوان وسباقات 
القدرة واالستفادة من جتربة االحتاد السعودي للفروسية في مشاركة الفئات السنية 
في السباقات، باإلضافة للتعاون في مجال األنشطة والفعاليات السياحية والتراثية 

في مناطق اململكة.

وقّع االحتاد السعودي للهجن واالحتاد السعودي للفروسية، اتفاقية تعاون تهدف 
للمحافظة على املوروث واملشاركة في تطوير االقتصاد من خالل االرتقاء برياضتي 

الهجن والفروسة إلى معايير عاملية تتناسب مع رؤية اململكة، وتكثيف ممارسة 

الرياضتني محليًّا والوصول إلى العاملية، وتشجيع وتوعية اجملتمع بأهميتهما 
وتاريخهما.

ونظرًا لرغبة االحتادين في توسيع مجاالت التعاون فيما بينهما، وُقّعت االتفاقية 
في مجمع األمير فيصل بن فهد األوملبي بحضور األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 

بن مساعد نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية رئيس االحتاد السعودي 
للهجن، واألمير عبداهلل بن فهد بن عبداهلل آل سعود رئيس االحتاد السعودية 

للفروسية.

وتضمنت االتفاقية التعاون في مجاالت عدة؛ أبرزها استخدام ميادين الهجن 
التابعة لالحتاد السعودي للهجن في مختلف مدن ومحافظات اململكة إلقامة 

سباقات املاراثون التابعة لالحتاد السعودي للفروسية، والتعاون في مجال مبادرات 
البنية التحتية لسباقات الفروسية ملاراثون األصيل، كما تََضّمنت االتفاقية التعاون 

في مجال حقوق احليوان وسباقات القدرة واالستفادة من جتربة االحتاد السعودي 
للفروسية في مشاركة الفئات السنية في السباقات، باإلضافة للتعاون في مجال 

األنشطة والفعاليات السياحية والتراثية في مناطق اململكة.
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اجليل _ الرياض 
قال رئيس الهيئة العليا للفروسية ، األمير بندر بن خالد الفيصل، إن كأس 

السعودية دخل عالم السباقات محقًقا جناًحا كبيرًا، ومتكن من لفت أنظار العالم 
إليه بدًءا من تخصيص اجلائزة الضخمة مببلغ يُقدر بـ 20  مليون دوالر إلى احلدث 
االفتتاحي الذي مت تنظيمه ببراعة إلى طريقة استقبال الالعبني واستضافتهم، 

مضيًفا: كأس السعودية وُجد ليبقى.

وفي مقابلة مع مجلة Past The Wire، حتدث األمير بندر عن نسخة كأس 
السعودية 2021 قائاًل: لدينا طموحات عديدة بشأنه، ونحن قادرون على إظهار 

التزامنا بالرياضة من خالل التطوير طويل األمد للسباق.
وأردف: نود أن نرى السباق يتطور إلى دربي مرموق على التقومي العاملي وتعكس 

اجلائزة املالية هذا الطموح، موضًحا أن أموال اجلائزة اخملصصة في كأس السعودية 
ارتفعت لتصل إلى 30.5 مليون دوالر.

وتابع: كان هناك الكثير من األشياء اإليجابية التي رأيناها في النسخة األولى 
من كأس السعودية، لكن أحد أكثر اجلوانب إرضاًء بالنسبة لي على املستوى 

الشخصي هو الدعم الذي تلقيناه من كبار املدربني واملالكني في العالم، فقد كان 
أكبر حتدي بالنسبة لنا هو أن نثبت للصناعة أننا يدين آمنتني، السيما وقد كنا 

في نظر هذا العالم من السباقات غير معروفني، وقد استقبلنا 22 فائزًا فرديًا في 
اجملموعة أو الدرجة األولى وهو مقياس ممتاز ونريد احلفاظ على ذلك وتطويره.

وأضاف: تلقينا ردود فعل رائعة من بعض أكثر الالعبني احتراًما في صناعة سباقات 
اخليل، ونعمل اآلن على املضي قدًما بهذه التعليقات ونستخدمها لتقدمي حدث 

أقوى في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، لفت األمير بندر إلى أن تقدمي النسخة الثانية من السباق 

مليء بالتحديات، بسبب ظروف العصر من تفشي اجلائحة، موضًحا: علينا تقدمي 
إجراءات حتقق التوازن األساسي بني متعة الالعبني واجلمهور وبني احلفاظ على 

أمنهم وسالمتهم من اإلصابة بفيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.

وأشار إلى  أن النسخة األولى شهدت بداية الوباء، متابًعا: شعرنا أن افتتاح 
كأس السعودية في فبراير املاضي كان محظوًظا للغاية، حيث مررنا ببعض 

اللحظات الصعبة في الثانية األخيرة لكننا متكنا من التحرك بسرعة وإيجاد 
احللول التي سمحت لنا بتنظيم احلدث بنجاح، ومع ذلك فخالل هذا الوقت تغير 
العالم السيما فيما يتعلق باألحداث الكبيرة والتجمعات، ونحن نعمل عن كثب 

مع السلطات لضمان أفضل املمارسات لكأس السعودية 2021 والسفر اآلمن 
لضيوفنا.

** النسخة الثانية 
من السباق مليء 
بالتحديات .. ونحن 

جاهزون

بندر الفيصل : 

كأس السعودية سيتطور الى ديربي عالمي  مرموق  
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الجاسر  يشكر  وتعيينه رئيسا تنفيذيا 

رفع الرئيس التنفيذي املكلف لنادي سباقات اخليل محمد بن سعد اجلاسر، الشكر والعرفان لصاحب السمو 
امللكي األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة النادي مبناسبة صدور قراره 

بتكليفه رئيساً تنفيذياً للنادي.
وقال اجلاسر: “اعتز بهذه الثقة الغالية وأدعوا اهلل عز وجل أن يوفقني ألداء واجبي على الوجه األكمل خلدمة 

وطني وفقاً ملا تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة أعزها اهلل في ظل توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما اهلل - ، ومبتابعة وإشراف صاحب السمو امللكي األمير 

بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات اخليل وأصحاب السمو والسعادة أعضاء اجمللس ؛ داعياً 
اهلل عز وجل أن يوفق اجلميع ملا فيه خير وتطور رياضة الفروسية سواء في السباقات أو النشاطات أو البرامج 

والفعاليات التي يقرها مجلس إدارة النادي في كل ما من شأنه خدمة رياضة الفروسية واالرتقاء بها في جميع 
اجملاالت .
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إدراج أبطال تأهلية  
الواليات المتحدة 
واليابان  في كأس 

السعودية 

اجليل _ الرياض
أعلن نادي سباقات اخليل عن مشاركة الفائزين بسباقات األشواط األربعة التأهيلية 

في الواليات املتحدة واليابان في ثالثة سباقات ضمن فعاليات منافسات “كأس 
السعودية”.

وفي تعاون آخر بني نادي سباقات اخليل السعودي مع رابطة السباقات اليابانية يتم 
تنظيم سباق “كأس األبطال” للفئة األولى بقيمة 1.96 مليون دوالر، على مسافة 

1800 متر في مضمار تشوكيو الرملي في 6 ديسمبر املقبل، كنسخة تأهيلية ثانية 
لـ”كأس السعودية”، باإلضافة إلى “كأس بيقاسوس العاملي” للفئة األولى بقيمة 

ثالثة ماليني دوالر أمريكي، والذي سيتم تنظيمه في 23 يناير 2021م بالواليات 
املتحدة األمريكية.
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وإضافة إلى ذلك، أُعلن عن “سباق كابيالستيكس” في اليابان 
على مسافة 1200 متر للفئة الثالثة، في 13 ديسمبر املقبل 

في مضمار ناكاياما لسباق اخليل، بجائزة قدرها 703 آالف دوالر، 
كسباق تأهيلي لسباق الرياض الرملي “سبرنت” بجوائز تبلغ 1.5 

مليون دوالر على نفس املسافة في يوم كأس السعودية.
 Full ورحب املدرب الياباني هيديوكي موري الذي قاد فريق

Flat للفوز في الديربي السعودي 2020 أثناء فعاليات “كأس 
السعودية”، بهذا االعتماد . وقال: “حتّمست للغاية عندما علمت 
بتحديد منافسات )كأس األبطال( و)كابيال ستيكس( كسباقات 
تأهيلية لسباق )كأس السعودية( ومنافسات )سبرنت الرياض(”.

وأضاف “االجتاه السائد يتمثّل في تصنيف أداء اخليل اليابانية 
على املسار الرملي بأنّه أقل من أدائها على املسار العشبي؛ 

وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا النوع من السباقات في اليابان، 
لقد قررت للتو سحب جواد Matera Sky من منافسات )كأس 

بريدرز(؛ للحفاظ على مجهوده ليتمكن من املشاركة في 
فعاليات )سبرنت الرياض(، حيث أتطلع إلى زيارة السعودية 

مجدداً في فبراير”.
فيما قال مدير اإلستراتيجية والسباقات الدولية لنادي سباقات 
اخليل توم راين : “متحمسون للغاية لإلعالن عن هذين السباقني 

اليابانيني املتميزين للحصول على مكاٍن مضموٍن في بوابة 
انطالق )كأس السعودية( وسباق الرياض الرملي )سبرنت( على 

التوالي، وقد شاركت اجلياد التي حلت أوالً وثانياً في )كأس 
األبطال( عام 2019م ،Chrysoberyl و Gold Dream، في )كأس 
السعودية( عام 2020م؛ مما يبرهن على قوة املتنافسني في كال 

السباقني”.
وأضاف: “ اجلهات التنظيمية حترص على تشجيع املزيد من 

املتنافسني الدوليني في جميع السباقات، وليس فقط )كأس 
السعودية(؛ حيث نشعر بأن ارتباطنا بالسباق القوي في اليابان 

يعد خطوة مهمة بالنسبة لنا؛ كي نبني على جناحات العام 
األول”.

وأشار راين إلى أن “منافسات بيقاسوس لطاملا جذبت أفضل 
جياد السباق في الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية تنظيمها 

عام 2017م، وهو ما نسعى إلى حتقيقه والترحيب بتلك اجلياد 
في الرياض على كال املسارين الرملي والعشبي”. وأضاف: “ميثل 

دعم االرتباط بني منافسات )كأس السعودية( والسباقات 
ذات االهتمام العاملي مثل )كأس بيقاسوس العاملي( و)كأس 

بيقاسوس العاملي للمسار العشبي( عامالً أساسياً ملواصلة 
النمو والتطّور على منصة السباقات الدولية”.

وتشمل الفئة األولى “كأس بيقاسوس العاملي” على جوائز 
بقيمة ثالثة ماليني دوالر أمريكي مبسافة 1800 متر؛ حيث سيتم 
تنظيمه على املسار الرملي في )جولف سترمي بارك( في فلوريدا 

يوم 23 يناير 2021م، وسيحصل الفائز بالسباق على بوابة 
املشاركة في “كأس السعودية” .

وسُتجرى النسخة الثانية لـ”كأس السعودية” في نهاية 
األسبوع يومي اجلمعة والسبت ١٩-٢٠ فبراير 2021، وسيعلن 

نادي سباقات اخليل السعودي خالل الفترة املقبلة عن أي قرارات 
تتعلق باملشاركة في منافسات البطولة من حيث االحتياطات 

واالحترازات لفيروس كورونا.
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طابع بريدي يوثق 

كأس السعودية 2021

اجليل _ الرياض
أُصدرت مؤسسة البريد السعودي طابًعا بريديًا من فئة الـ 3 رياالت 

وبطاقة بريدية من فئة الـ5 رياالت عن كأس السعودية 2021 لسباق 
اخليل، الذي وجد اهتماًما خاًصا كونه من التراث السعودي األصيل، 

وذلك بالتنسيق مع نادي سباقات اخليل.
ومت إطالق الطابع للنسخة الثانية لكأس السعودية واملقرر إقامته 

شهر فبراير املقبل مبيدان امللك عبدالعزيز للفروسية, إذ يُعد “كأس 
السعودية “مهرجانًا دولًيا هو األغلى من نوعه في العالم لسباقات 

اخليل, ويشهد مشاركة نخبة كبيرة من ماّلك اخليل في العالم.
وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دوريًا وفصلًيا في املناسبات 

الوطنية والدينية واألعياد ومواسم احلج واالجتماعات واملؤمترات الكبرى 
على مستوى القمم اإلسالمية والعربية واخلليجية، واملشاركات 

الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف باملنجزات الوطنية 
اخملتلفة في جميع اجملاالت.

وفي وقت سابق، قال رئيس نادي سباقات اخليل  األمير بندر بن خالد 
الفيصل، إن كأس السعودية دخل عالم السباقات محقًقا جناًحا 

كبيرًا، وقد متكن من لفت أنظار العالم إليه بدًءا من تخصيص اجلائزة 
الضخمة مببلغ يُقدر بـ 20  مليون دوالر إلى احلدث االفتتاحي الذي مت 

تنظيمه ببراعة إلى طريقة استقبال الالعبني واستضافتهم، مضيًفا: 
كأس السعودية وُجد ليبقى.

وفي مقابلة مع مجلة Past The Wire، حتدث األمير بندر عن نسخة 
الكأس 2021 قائاًل: لدينا طموحات عديدة بشأنه، ونحن قادرين على 

إظهار التزامنا بالرياضة من خالل التطوير طويل األمد للسباق.
وأردف: نود أن نرى السباق يتطور إلى دربي مرموق على التقومي العاملي 

وتعكس اجلائزة املالية هذا الطموح، موضًحا أن أموال اجلائزة اخملصصة 
في كأس السعودية سترتفع لتصل إلى 30.5 مليون دوالر.

وتابع: كان هناك الكثير من األشياء اإليجابية التي رأيناها في النسخة 
األولى من كأس السعودية، لكن أحد أكثر اجلوانب إرضاًء بالنسبة 

لي على املستوى الشخصي هو الدعم الذي تلقيناه من كبار املدربني 
واملالكني في العالم، فقد كان أكبر حتدي بالنسبة لنا هو أن نثبت 

للصناعة أننا يدين آمنتني، السيما وقد كنا في نظر هذا العالم من 
السباقات غير معروفني، وقد استقبلنا 22 فائزًا فرديًا في اجملموعة أو 

الدرجة األولى وهو مقياس ممتاز ونريد احلفاظ على ذلك وتطويره.
وأضاف: تلقينا ردود فعل رائعة من بعض أكثر الالعبني احتراًما في 

صناعة سباقات اخليل، ونعمل اآلن على املضي قدًما بهذه التعليقات 
ونستخدمها لتقدمي حدث أقوى في عام 2021.
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ماريا تسجل االنتصار النسوي األول 

سجلت املرأة السعودية أول انتصاراتها في ميدان امللك عبدالعزيز للفروسية باجلنادرية، ِضمن احلفل الـ27 
لنادي سباقات اخليل لهذا املوسم، بعد أن خطفت املُهرة »ضوابط« للمالكة السعودية ماريا بنت صالح بن فهد 

املبارك، املركز األول في سباق الشوط الثاني اخملصص ألفراس اإلنتاج املبتدئة ملسافة 1600 متر بزمن »دقيقة 
و41 ثانية و81 جزءا من الثانية«، وأشرف على تدريبها غيث الغيث، بقيادة اخليال ريان الطويرش. وحصدت »أم 

احللق«جائزة نادي سباقات اخليل التقديرية في الشوط السابع اخملصص خليل اإلنتاج أفراس من عمر ثالث سنوات 
فأكثر مبسافة 1400 متر بزمن »دقيقة و27 ثانية و3 أجزاء من الثانية«، ملالكها إسطبل أبناء الشريف هزاع 

العبدلي، وتدريب خالد العضياني، وقيادة اخليال جبرتو راموس.
يذكر أن مجموع جوائز نادي سباقات اخليل للحفلني الـ27، والـ28 على التوالي بلغت مليوناً و950 ألف ريال 

موزعة على 21 شوطاً.
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صفقات  بـ 17 مليون في مزاد الخيل 

اختتم مزاد نادي سباقات اخليل باجلنادرية بالرياض، الذي نظمه النادي على 
مدار سبعة أيام، من أعمار السنة، وحتديداً ملواليد 2019 من األْمَهار، وضم 463 
ُمهرًا مبعدل 66 ُمهرًا تعرض يومياً، وبلغت نسبة اخليل املباعة %47 من العرض 

الكلي، وبلغ إجمالي الصفقات 17,7 مليون ريال، وسجل متوسط سعر 
الصفقات 85 ألف ريال.

وتصدر املزاد صفقة لصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن خالد بن عبد 
العزيز، لـُمهر من مزرعة املالك مساعد السالم بقيمة 600 ألف ريال، 

وُسجلت ثاني أعلى الصفقات لفيصل بن فيحان املنديل لـُمهر من إنتاج 
مزرعة املالك الدكتور حمدان السمني، بقيمة 450 ألف ريال.

وأشاد الوسط الفروسي بتطور مستوى األمهار املعروضة من ناحية الدماء 
والتغذية وسالمة التركيب اجلسماني؛ مما ارتقى مبستوى سوق املبيعات، إذ 

يُعد مزاد نادي سباقات اخليل البوابة الرئيسة لعرض نخبة اإلنتاج الوطني من 
خيل السباقات.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة نادي سباقات اخليل عن تخصيص جائزة مقدارها 
مليونا ريال للخيل املباعة في مزاد هذا العام 2020، للموسم املقبل 2021 

بحيث تقسم اجلائزة على أربعة أشواط )حصن وأفراس( ملوسم سباقات 
الطائف والرياض بواقع 500 ألف ريال لكل شوط.
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سيف القصيعة وشبل لطام 
يحصدان أول أشواط الخيل 

العربية 

اجليل _ الرياض
انطلقت أول أشواط اخليل العربية األصيلة في موسم 

نادي سباقات اخليل 2020 مبيدان امللك عبد العزيز 
في اجلنادرية ، وذلك ضمن احلفل 23 من سباقات هذا 

 املوسم.

وحقق اجلواد »سيف القصيعة« املركز األول ملالكه 
سالم العايذي، حتت إشراف املدرب محمد العايذي، 
بقيادة اخليال خالد الرويشد، وتقدَّم على منافسيه 

األحد عشر في سباق سرعة ملسافة )1200م( وبزمن 
قدره )1.20 دقيقة و62 جزء من الثانية(. ويعد هذا 

املوسم الثاني مبشاركة اخليل العربية األصيلة بعد 
موسم 2019، وقد مت تخصيص 23 شوطاً لها هذا 

 املوسم.

وانطلقت أول سباقات املوسم للكؤوس اخلاصة 
باألمهار للموسم اجلاري ، ضمن احلفل ٢٤ من املوسم 

برعاية وزارة التعليم، وظفر بـ »كأس الطالب« املهر 
»شبل لطام« ملالكه عبد اهلل بن فارس آل منصور، حتت 
إشراف املدرب غيث الغيث، بقيادة اخليال عادل الفريدي، 

واستحقت املُهرة »مغبوطة« ألبناء امللك عبد اهلل 
بن عبد العزيز - رحمه اهلل - »كأس املعلم« وكانت 

بإشراف املدرب بدر سعود بن رزيق، وقيادة اخليال كامليو 
 أوسبينا.

يذكر أن أولى مشاركات اخليل العربية األصيلة ضمن 
مواسم نادي سباقات اخليل كانت العام املاضي خالل 

»كرنفال كأس السعودية«، وُخصص لها شوط باسم 
»كاس العبية« )كالسيك للجياد العربية( للفئة األولى 
في سباق سرعة ملسافة )2000م(، وبلغت جائزته 1.860 

مليون دوالر )ما يعادل 6.975 مليون ريال سعودي(، 
وانتزع اللقب ممثل اململكة اجلواد »طالب اخلالدية« من 

»اسطبالت اخلالدية«، بزمن وقدره )2.16 دقيقة و 18 
جزء من الثانية(، في منافسة تاريخية ضمت أسماء 

كبيرة وعريقة من سالالت اخليل العربية على مستوى 
العالم، 

وفي وقت سابق أعلن األمير بندر بن خالد الفيصل 
رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي 
سباقات اخليل، عن رفع قيمة اجلائزة في شوط »الّعَبية 

كالسيك« إلى مليوني دوالر )ما يعادل 7.500 مليون ريال 
سعودي( في النسخة املقبلة من »كأس السعودية« 

لعام 2021.
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مشاري يحلق بكأس األولمبية  للفروسية 

اجليل _ الرياض
حقق الفارس السعودي مشاري احلربي كأس اللجنة األوملبية العربية السعودية للفروسية ، في ختام منافسات البطولة ، التي أقيمت 

على ميدان مركز العيد للفروسية بالرياض على مدى ثالثة أيام ، مبشاركة أكثر من 100 فارس و فارسة ميثلون 6 دول من مختلف 
القارات.

وتسلم احلربي كأس البطولة من صاحب السمو األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية 
السعودية ، و بحضور األمير عبداهلل بن فهد بن عبداهلل رئيس االحتاد السعودي للفروسية ، بعد أن أنهى الشوط اخلتامي بزمن 74:78 

ثانية وبدون أخطاء.
ونال الفارس سعد العجمي املركز الثاني بزمن 76:17 ثانية وبدون أخطاء ، بينما حقق الفارس عبداهلل الشربتلي كأس املركز الثالث 

بأربعة أخطاء و بزمن 72.21 ثانية.
وقدم سمو األمير فهد بن جلوي شكره للقيادة الرشيدة – أيدها اهلل – على دعمها الالمحدود للرياضة بشكل عام و رياضة الفروسية 

بشكل خاص في ظل متابعة صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية.
وهنأ سموه االحتاد السعودي للفروسية على جناح البطولة ، مشدداً على القيم الثقافية و الرياضية لرياضة الفروسية كونها الرياضة 

التي شرفت اململكة من خالل حتقيقها مليداليتني أوملبيتني ، مؤكداً أن إقامة مثل هذة البطوالت
يسهم في رفع كفاءة هذة الرياضة السيما أن اململكة مقبلة على استضافة كأس العالم للفروسية في العام 2024م.
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       ماجد يستعيد ذكريات العاصي ورابحة 
شهد ختام منافسات كأس اللجنة األوملبية للفروسية حضور ماجد عبد اهلل جنم الكرة السعودية  السابق  

مبركز العيد للفروسية.
وحضر ماجد عبد اهلل مع بداية الشوط الثاني للمنافسة في يومها األخير واحلاسم في سباق جمع النقاط 

التي تساعد الفرسان على التقدم بالتصنيف الدولي الحتاد الفروسية.
وقال: “أنا أحب اخليل منذ الصغر، وأتابع خيول السبق والسرعة منذ أيام اجلواد العاصي والفرس رابحة، وذاكرتي 

حتتفظ بهما”.
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بمشاركة 63 فارسا وأكثر من 100 حصان

 بيولميت يقفز بعبداهلل 
شربتلي  للبطولة 

الوطنية 
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وفي اليوم الثاني من البطولة الوطنية الكبرى لقفز احلواجز، أحرز الفارس 
عبداهلل متبكاني، على احلصان إمداد، املركز األول في الشوط األول مبتدئني، 

وحصد الفارس مكي محمد مكي، على احلصان WKD املركز األول في الشوط 
الثاني حتت 18 عاًما، برعاية سدافكو ملنتجات األلبان، وفاز الفارس خالد الهادي، 
على حصان مسيرو، في الشوط الثالث small، وفي الشوط الثالث ” الرئيسي 

مفتوح″3 املؤجل من اليوم األول برعاية الوطنية NTC، حصد الفارس الدولي 
عبداهلل الشربتلي، املركز األول على حصان بيومليت، وأحرزت الفارسة الدولية 

دملا ملحس، املركز اخلامس، على حصان هوب أوف ايريس، والتي تعتبر الفارسة 
السعودية الوحيدة التي شاركت وحصدت امليدالية البرونزية في منافسات 

قفز احلواجز، بفئة الفردي في اولبياد الشباب سنغافورة 2010، فضاًل عن تكرمي 
5 فرسان آخرين.

وفي اليوم الثالث من البطولة الوطنية الكبرى لقفز احلواجز، حصد الفارس 
حسن آل هادي على املركز األول في الشوط األول حتت 15 عاًما على حصان 

أونيدا، وحصد الفارس عبدالرحمن البالدي على املركز األول في الشوط الثاني 
“Medium” على حصان رد ستار، وفي الشوط الثاني “مفتوح 2” املؤجل من اليوم 

األول للبطولة، أحرز الفارس عالء كيال املركز األول على حصان ”ويبون4“. 
ومن جانبها، قالت الفارسة أروى املطبقاني، رئيسة اللجنة املنظمة مبركز 
املطبقاني للفروسية، إن البطولة الوطنية الكبرى لقفز احلواجز شهدت 

تنظيم على أعلى مستوى يضمن السالمة لكل املشاركني، ومشاركة متميزة 

ومنافسة قوي من الفرسان والفارسات على املراكز األولى وحماس كبير رغم 
االنقطاع عن ممارسة النشاط فترة طويلة بسبب أزمة فيرس كورونا، متوجهة 

بالشكر لالحتاد السعودي للفروسية، ووزارة الرياضة على جهودهم في دعم 
رياضة الفروسية في اململكة.

وتابعت: »نعتمد في تنظيمنا للبطولة على رفع مستواها؛ لتكون أقرب ما 
يكون من ناحية التفاصيل الفنية، وأشكال وتصميم احلواجز بالتنسيق مع 

املصمم مازن السهيان، ألجواء بطوالت أوروبا والدولية، وذلك إلعداد الفرسان 
والفارسات خلوض البطوالت الدولية التي تقام في اململكة وخارجها الفترة 

املقبلة، ولرفع املستوى الفني لهم من خالل كورس القفز ومقوماته والعوامل 
الشبيهة بالبطوالت الدولية الكبرى«، موضحة أنه سيتم من اآلن اإلعداد 
للبطوالت املقبلة واملنتظرة في شهر يناير املقبل، فضاًل عن إعداد وتدريب 

األبطال املشاركني في بطولة الدرعية لقفز احلواجز والتي تعد من البطوالت 
الهامة املؤهلة لبطوالت عاملية.

وعلى صعيد متصل، أشاد رئيس اللجنة الفنية لقفز احلواجز بـ االحتاد 
السعودي للفروسية، على بن عيد السهلي، بتنظيم البطولة الوطنية الكبرى 

لقفز احلواجز، وااللتزام من قبل الفرسان والفارسات باإلجراءات الوقائية، 
موضًحا أن البطولة كانت تسير بشكل منظم باستثناء أول أيام البطولة 
بسبب سوء األحوال اجلوية، الذي دفع جلنة التحكيم التخاذ قرار استثنائي 

بترحيل أشواط اليوم األول وتوزيعها على باقي أيام البطولة.

اجليل _ الرياض
أختتمت البطولة الوطنية الكبرى ) 2 (لقفز احلواجز بجدة، والتي أقيمت في مركز املطبقاني للفروسية 

، وذلك حتت إشراف ودعم من االحتاد السعودي للفروسية، ووزارة الرياضة، ومبشاركة أكثر من 63 فارًسا 
وفارسة من أشهر فرسان الصف األول واملنتخب السعودي للفروسية، وأكثر من 100 حصان.

واستكملت البطولة بعد قرار جلنة التحكيم تأجيل باقي أشواط اليوم األول، والتي تقام برعاية قشطة 
تاج، و التجارة الوطنية، وتسهيل للتمويل، وذلك بسبب سوء األحوال اجلوية، واستكملت باقي األشواط 

في ثاني وثالث أيام البطولة.
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اجليل _ الرياض
أعلن معهد إعداد القادة  عن البرنامج العربي للقيادة الرياضية، الذي يتضمن عددًا من الدورات بالتعاون مع االحتاد 

العربي إلعداد القادة، وذلك بهدف رفع كفاءة الرياضيني في مختلف الدول العربية.
وأوضح هشام داغستاني، نائب مدير عام معهد إعداد القادة، نائب رئيس االحتاد العربي إلعداد القادة، أن البرنامج 

هدفه تطوير وصقل املواهب الرياضية العربية من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم واملعرفة يستطيع 
الدخول في سوق العمل في مختلف القطاعات الرياضية احمللية والقارية والعاملية.

وأضاف داغستاني: تعاون معهد إعداد القادة مع االحتاد العربي إلعداد القادة لم يكن وليد اللحظة بل هو عملية 
ممتدة منذُ التأسيس والزال لدينا العديد من البرامج املتنوعة ما بني الدورات والدبلومات وورش العمل التي تهدف 

للتطوير ومواكبة احلراك الرياضي العربي.
وينطلق البرنامج في مرحلته األولى بدورة إدارة املنشآت الرياضية التي يقدمها الدكتور عاطف عبداهلل الرويضان، 

ودورة اإلدارة االستراتيجية في املنظمات الرياضية يقدمها الدكتور أشرف امليداني، ودورة املدير الرياضي ودوره في 
تطوير كرة القدم يقدمها الدكتور جنم الدين املرضي وأخيراً تغذية الرياضيني تقدمها الدكتورة منيرة احلربي.

  “اعداد القادة”  يطلق 
البرنامج العربي للقيادة 

الرياضية 

داغستاني يلتقي ممثل االتحاد الدولي للمبارزة 

التقى نائب مدير عام معهد إعداد القادة هاشم داغستاني باملمثل الرسمي لالحتاد الدولي للمبارزة 
اللوكسمبورغي باسكال تيش بحضور رئيس االحتاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، وذلك في مقر 

املعهد مبجمع األمير فيصل بن فهد األوملبي بالرياض .
وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون بني اجلانبني في مجاالت التدريب في رياضة املبارزة للفئات 

العمرية، ومناقشة برنامج التدريب الوطني السعودي، وتطوير املواهب في مراكز التدريب العائدة 
ملعهد إعداد القادة.

وأكد داغستاني أن هذه اللقاءات تأتي في ظل التطورات التي يسعى لها معهد إعداد القادة بوزارة 
الرياضية في جانب التدريب ونقل املعرفة، واالستفادة من اخلبرات املتقدمة في اجملاالت الرياضية.
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استأنفت اللجنة الباراملبية السعودية برنامجها الزمني الرياضي 
الداخلي 2020 بعد التوقف خالل املدة املاضية بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وعاد النشاط ببطولتني أقيمتا على صالة اللجنة بالرياض، وهما 
نهائي بطولة الدوري املمتاز لكرة السلة على الكراسي املتحركة 
لذوي اإلعاقة احلركية، ونهائي بطولة الدوري املمتاز لكرة الطائرة 

من اجللوس.
وشارك في بطولة كرة السلة 4 أندية هي: األحساء والرياض 

وجازان وجدة، فيما شارك في بطولة الكرة الطائرة 7 أندية هي: 
أبها والرياض والدمام وجازان وجدة ومكة وجنران .

وأقيمت  النهائيات وفق اإلجراءات االحترازية والضوابط الوقائية 
الصادرة عن وزارة الصحة واملركز الوطني للوقاية من األمراض 

ومكافحتها )وقاية(، حيث طبقت الضوابط املتعلقة بهذا 
اخلصوص أثناء إقامة البطوالت الرياضية متاشياً مع إجراءات وزارة 

الرياضة واللجنة األوملبية العربية السعودية في هذا اجلانب .

البارالمبية تستأنف نشاطها

ألعاب مختلفة

البارقي يطير بفردي 
البولينج 

انتزع عادل البارقي، العب املنتخب السعودي 
األول للبولينج، كأس البطولة الفردية الـ 23، 

التي اختتمت منافساتها في صالة املركز 
العاملي للبولينج.

وحلَّ عبد الرحمن اخلليوي في املركز الثاني 
حاصًدا امليدالية الفضية، فيما حقق عبد اهلل 

الدليجان املركز الثالث وامليدالية البرونزية.
وشهدت منافسات البطولة حتقيق العالمة 
الكاملة “300” نقطة مرتني، األولى من ِقبل 

عبد اهلل الدليجان، وبندر اليابة.وتوَّج معيض 
القحطاني، نائب رئيس االحتاد السعودي 

للبولينج، أصحاب املراكز الثالثة األولى في 
البطولة.

تعاون الجامعة  وفرع الوزارة بنجران
التقى معالي رئيس جامعة جنران الدكتور فالح بن فرج السبيعي مدير فرع وزارة الرياضة باملنطقة عبداهلل آل شيبان.

وجرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بني اجلهتني في اجملال الرياضي، واستكمال إقامة املباريات لنادي جنران على إستاد اجلامعة الرياضي، 
وكذلك توفير الصاالت الرياضية والدعم الفني خالل العام 2019 2020-م.

وأكد الدكتور السبيعي أن اجلامعة تعمل على تقدمي جميع التسهيالت واخلدمات التي من شأنها خدمة املنطقة وأبنائها كونها بيئة 
تعليمية وتطويرية وخدمية تسعى في جميع مجاالتها األكادميية ومرافقها اخلدمية للمساهمة في بناء املنطقة.

العدد 702  - ربيع اآلخر 1442 هـ نوفمبر  2020م96

����� 702.indd   96 11/29/20   12:30 PM



ناقش مجلس إدارة االحتاد السعودي لرفع األثقال 
برئاسة محمد احلربي آخر التطورات واألعمال التي 
أجنزت من أجل استضافة اململكة لبطولة العالم 
للناشئني حتت 20 سنة التي من املقرر إقامتها في 
مدينة جدة خالل شهر مارس بالعام القادم 2021م.
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس اإلدارة الذي في مقر 

االحتاد بالرياض، بحضور نائب الرئيس أسامة درديري و 
جاسم آل اوحيد وعبد الرحمن اليامي عضوي االحتاد.

ومت خالل االجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية عن 
البطوالت الداخلية وكافة التحديثات على اللوائح 

الفنية لتتواكب مع مجريات األحداث واالشتراطات االحترازية من خالل شرح 
األمني العام لالحتاد وليد اليعقوب.

من جهة أخرى قدم مدير املنتخبات أحمد عسيري تقرير إدارة املنتخبات عن 
البطوالت واملعسكرات التي أقامها األخضر خالل فترة جائحة كورونا ، فيما 

تناول املدير املالي لالحتاد هشام الفواز شرحاً تفصيلياً للتقرير املالي من العام 
2019م وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م. باإلضافة إلى ما ورد من التقارير 

املالية للمحاسب القانوني للجنة األوملبية عن األعوام من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨م 
للوقوف على كافة التفاصيل املالية املرتبطة باألداء التصاعدي لالحتاد.

وأقر االحتاد السعودي لرفع األثقال الالئحة اجلديدة لالنضباط والتي اعتمد 
تطبيقها بدءا من الـ 15 أكتوبر احلالي، وتناول اجمللس البرنامج الزمني الداخلي 

ومشاركات املنتخبات الوطنية املستقبلية واملعسكرات التنشيطية واإلعدادية 
للبطوالت اخلارجية بالعام املقبل وأهمها البطوالت التأهيلية ألوملبياد طوكيو 

2021م.
وقدم الرئيس محمد احلربي باسمه ونيابة عن منسوبي اللعبة الشكر للقيادة 

الرياضية برئاسة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة 
األوملبية العربية السعودية بعد انضمام لعبة رفع األثقال ضمن استراتيجية 
دعم األندية، مؤكداً بأنها ستعود بالنفع وحتقيق املزيد من األهداف املوضوعة 

الستمرار تألق هذه اللعبة كما كانت في احملافل الدولية والعاملية كلعبة داعمة 
بشكل دائم لكل املنجزات الرياضية السعودية، و محفزة جلميع األندية بالعمل 
أكثر من أجل إخراج أبطال جدد بدءاً من فئات البراعم والناشئني وحتقيق الرؤية 

الرياضية لتكون رفع األثقال في املقدمة دائماً.

اتحاد األثقال يناقش استضافة 
بطولة العالم 2021م

أعلن االحتاد السعودي لكرة اليد قائمة الالعبني املستفيدين من نظام 
االنتقال احلر، اخلاص بالالعبني الذين جتاوزت أعمارهم 28 عاًما و32 عاًما إلى 

أي ناد دون الرجوع إلى ناديهم األصلي.
وبلغت أسماء الالعبني الراغبني في االنتقال 11 العًبا من أندية األهلي، 

والصفا، واجليل، والعدالة، والوحدة، والترجي.
وتشترط الئحة االنتقال على األندية الراغبة في االستفادة من خدمات 
الالعبني املذكورين، أن يتم تقدمي املبلغ املعروض على الالعب في شيك 

مصدَّق باسم احتاد اللعبة.

11 العبا حرا في اليد

الهدى بطال لناشيئ االثقال 
تُوج فريق الناشئني لرفع األثقال بنادي الهدى ببطولة اململكة لألندية لدرجة الناشئني، التي اخُتتمت فعاليتها على صالة بيت الشباب في الدمام 

وسط مشاركة 64 العباً مثلوا 8 أندية تأهلت إلى هذه البطولة، وحل نادي الطرف ثانيا، فيما جاء نادي الترجي في املركز الثالث.
وتوج الفائزين مدير مكتب وزارة الرياضة بالدمام حامد السريعي بحضور عضو مجلس إدارة االحتاد السعودي لرفع األثقال جاسم آل وحيد، ومدير 

املنتخبات الوطنية أحمد عسيري، واملدير الفني للمنتخب السعودي “اجلزائري” عبد اجمليد بوليحة .
وأظهرت البطولة وجود خامات مميزة قدمت أداء فنياً الفتاً خالل أيام املنافسة، مما يؤكد االهتمام الكبير بلعبة رفع األثقال من قبل األندية خاصة بعد 

إدراج اللعبة في إستراتيجية دعم األندية في عامها الثاني التي أعلنت عنها وزارة الرياضة مؤخراً.
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ألعاب مختلفة

 

ناقش رئيس مجلس إدارة االحتاد_السعودي_للسيارات_والدراجات_
النارية  مع صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعد بن 

عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير املنطقة ونائبه 
صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز 

االستعدادات  اجلارية الستضافة  رالي حائل الدولي .

نادي االحساء بطال 
للبوتشيا

حقق نادي األحساء بطولة اململكة للبوتشيا 
التي أقيمت على مدار 3 أيام على صالة 

نادي الشرقية لذوي اإلعاقة بالدمام، ضمن 
البرنامج الزمني الداخلي للجنة الباراملبية 

السعودية .
وتوج رئيس الغرفة التجارية باملنطقة 

الشرقية عبداحلكيم اخلالدي -بحضور املدير 
العام ملكتب وزارة الرياضة باملنطقة حامد 

السريعي، ورئيس نادي الشرقية لذوي اإلعاقة 
خالد اجلميعة- الفائزين باملراكز الثالثة 

األولى حيث نال نادي األحساء كأس البطولة 
وامليداليات الذهبية ، وتسلم نادي الشرقية 

امليداليات الفضية حلصوله على املركز الثاني 
، ونال نادي الرياض امليداليات البرونزية حللوله 

ثالثاً .

296 مشاركة في ندوة المصارعة
اختتمت الندوة التعريفية عن رياضة املصارعة األوملبية للنساء 
التي عقدت باتصال مرئي عبر املنصة االلكترونية ملعهد إعداد 
القادة بحضور 296 مشاركة من السعودية، حيث تعد الندوة 

األولى من نوعها في اململكة. وأقيمت بالتعاون مع االحتاد السعودي 
.Wrestle Like A Girl للمصارعة ومنظمة

وحاضرت في الندوة أول بطلة أوملبية أمريكية لرياضة املصارعة 
وصاحبة امليدالية الذهبية في دورة األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو 

2016 واملتوجة بلقب بطولة العالم في السنوات الثالث األخيرة 
هيلني ماروليس واملدربة السابقة للمنتخب األمريكي للمصارعة 

النسائية إميا راندال.
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استضافت محافظة الليث  فعاليات ملتقى اململكة األول املفتوح الختراق الضاحية 
للدرجات الثالث , ناشئني , شباب , أولى، حتت شعار )الليث تنطلق(، ضمن أنشطة 

االحتاد السعودي أللعاب القوى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الليث عبداهلل بن محمد البصراوي  أن عدد املشاركني 

في البطولة يتجاوز 600 العب , ميثلون 40 ناديًا من جميع مدن ومحافظات اململكة 
, يتنافسون على مسارات مختلفة للفئات الثالث )ناشئني ، شباب ، أولى(، من 

أبرز األندية املشاركة نادي الهالل والنصر وجرش واألغر واجملد وقلوة والقوس واالحتاد 
والشباب ووج والصفا والوطن وأحد واخلليج والفاروق والليث والتسامح والوطني 

والعدالة والوشم والزيتون وعكاظ واملصيف وصحاري ومضر والفرسان واألهلي 
والهدى والوادي األخضر والتهامي والنور وجدة ورأس تنورة وحبونة ومصدة وطبرجل 

واألنصار والثقبة.
إلى ذلك استقبل محافظ الليث , عمران بن حسن الزهراني مبقر احملافظة ، مدير 

مكتب وزارة الرياضة مبنطقة مكة املكرمة, أسامة بن يحيى الزامل، يرافقه رئيس 
مجلس إدارة نادي الليث الرياضي, عبداهلل بن محمد البصراوي , وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة النادي .
وتناول اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة باالستعدادات اجلارية الستضافة 

امللتقى , تضمن التجهيزات امليدانية وتوزيع الفرق املشاركة بآليات متبعة ودقيقة 
لضمان جناح اخلطط االحترازية جلميع األندية املشاركة، والتجهيزات الفنية واإلدارية ، 

والبرامج املصاحبة للملتقى وسكن األندية املشاركة وضيوف امللتقى.
عقب ذلك وقف مدير مكتب وزارة الرياضة مبنطقة مكة املكرمة والوفد املرافق له 
ميدانياً على مضمار املتسابقني وموقع اللجان واألجهزة الفنية واإلدارية واخلدمات 

اللوجستية في كورنيش “رُسل السالم” على الواجهة البحرية ، فيما تفقد مقارات 
سكن األندية املشاركة واطلع على خارطة املسار واستمع لنبذة تفصيلية عن 

اخلدمات املنفذة واجلاري تنفيذها طيلة فترة امللتقى.

 الليث تستضيف ملتقى اختراق الضاحية 

مباريات نجران بمدينة هذلول 
الرياضية

بعد أن أعلن أمير منطقة جنران األمير جلوي بن عبدالعزيز بن 
مساعد، عن نقل املنافسات الرياضية إلى مدينة األمير هذلول 

بن عبدالعزيز الرياضية، بدال من ملعب جامعة جنران، أصدر رئيس 
جلنة املسابقات أحمد الراشد بيانا يؤكد فيه نقل مباريات نادي 

 جنران إلى املدينة الرياضية.

    األهلي  بطال لكأس اتحاد 
الطاولة 

اختتمت منافسات بطولة كأس االحتاد السعودي لكرة الطاولة 
ألندية املمتاز وأندية الدرجة األولى، والتي أقيمت علي صالة وزارة 

الرياضة مبحافظة جده على مدار ثالثة  أيام .
وحقق النادي األهلي بطولة كأس االحتاد ألندية الدوري املمتاز 

، فيما حل االحتاد باملركز الثاني والفتح ثالثًا، والصواري باملركز 
الرابع، وأحد خامساً، ومضر سادساً، والسالم سابعاً، والنهضة 

باملركز الثامن .
كما حقق الشباب بطولة كأس االحتاد ألندية الدرجة األولى، 

وجاء االتفاق باملركز الثاني، والهداية ثالًث، والطرف باملركز الرابع، 
والهدى خامساً، والدرعية سادساً، والعرين سابعاً، ونادي احلمادة 

باملركز الثامن .
وتوج أعضاء مجلس إدارة االحتاد السعودي لكرة الطاولة 

عبدالعزيز الطاهر، وسعد الرويس، باإلضافة ملدير مكتب وزارة 
الرياضة بجدة سعيد الغامدي الفرق الفائزة بالبطولة .
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ألعاب مختلفة

وقال األمير عبدالعزيز الفيصل: “املذكرة تسعى لتحقيق 
الدعم املطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر 
ثقافة الرياضة وتسويقها في مجاالت السينما واملعارض 

واملوالت واملرافق الرياضية خاصة وأن شركة “ماجد الفطيم” 
متتلك سجالً حافالً في تطوير وتشغيل العديد من مراكز 

التسوق املتميزة، واملشاريع العقارية العمالقة متعددة األغراض، 
والفنادق، والوحدات السكنية مبختلف أنواعها، إضافة إلى 

املكاتب واملنشآت الترفيهية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.

وأضاف سموه: “املذكرة تشتمل االستفادة من املساحات العامة 
في مراكز التسوق التابعة للشركة، واملساحات املتاحة في 

دور السينما مبختلف مناطق اململكة إلقامة معارض رياضية 
وثقافية تروج للرياضات اخملتلفة والقيم األوملبية، ومنتجع التزلج 

“Ski Saudi” التابع لشركة “ماجد الفطيم “.

األولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع شركة الفطيم 

نشر  ثقافة  رياضة التزلج 
اجليل _ الرياض 

بحضور صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة  رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية وقعت 
اللجنة األوملبية ممثلة بنائب الرئيس األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وشركة “ماجد الفطيم العقارية” ممثلة 
بالرئيس اإلقليمي خالد العجمي مذكرة تعاون بني اجلانبني ملدة عام واحد لتعزيز التعاون املشترك بني الطرفني لنشر وتعزيز 

رياضة التزلج باململكة وتدريب الطاقات واملواهب السعودية على مهارات وتقنيات التزلج على اجلليد.
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وأكد سموه أن توقيع هذه االتفاقية سيعزز 
-مبشيئة اهلل- من حتقيق أحد أهم أهداف 

رؤية اململكة 2030م املتعلقة مبمارسة اجملتمع 
للرياضة، مشدداً على أن القطاع اخلاص عنصر 

مهم لرفع مستوى القطاع الرياضي السعودي، 
خاصة وأن اململكة مقبلة - بإذن اهلل - على 

استضافة املزيد من الدورات والبطوالت العاملية 
في مختلف الرياضات.

فيما قدم الرئيس اإلقليمي للشركة في اململكة 
خالد العجمي الشكر إلى اللجنة األوملبية 

العربية السعودية على تعاونها مع شركة “ماجد 
الفطيم” لتعزيز رياضة التزلج في اململكة.

وقال: “متحمسون للتعاون الذي سيجمع بني 
فريق سكي السعودية Ski Saudiوفريق سكي 

دبي Ski Dubai، الذي يتمتع بخبرات واسعة في 
هذا اجملال، وذلك لالستفادة القصوى من خبراتهم 

ومعارفهم ونقل أفضل املمارسات واملعايير 
العاملية إلى اململكة، وذلك مبجرد حصولنا على 

املوافقة الرسمية لتقدمي ونشر رياضة التزلج 
للمواطنني السعوديني “.

ومبوجب مذكرة التعاون، من املقرر أن يجري 
تدريب فريق “سكي السعودية” “Ski Saudi” في 
إمارة دبي، لتمكني أعضاء الفريق وتعزيز قدراته 
ومهاراته في مختلف أنواع الرياضات الثلجية 

وفق أحدث التقنيات واألساليب العاملية.

كرم عميد العبي العالم   أحد يُ
كرمت إدارة نادي أحد العبها اخملضرم محسن خلف مبناسبة دخوله موسوعة غينيس.

ودخل خلف موسوعة غينيس كأكبر العب كرة سلة في العالم بعد مسيرة دامت 36 عاًما حصد  
خاللها العديد من األلقاب واالجنازات .

وبدأ محسن مسيرته مع نادي أحد عام 1979، وحصل على العديد من األلقاب على املستوى احمللي 
واخلليجي والعربي واآلسيوي.

وشارك محسن في فوز أحد بـ 15 بطولة للدوري املمتاز، و14 بطولة كأس وثالث بطوالت نخبة وأربع 
بطوالت خليج واملركز الثالث في بطولة العرب.

101 العدد 702  - ربيع اآلخر 1442 هـ نوفمبر  2020م

����� 702.indd   101 11/29/20   12:30 PM



ألعاب مختلفة

العجاجي يتوج 
أبطال التنس

تّوج رئيس االحتاد السعودي للتنس محمد 
العجاجي الفائزين باملراكز األولى في بطولة 
اململكة للبراعم للمميزين لفئة 10 سنوات 

التي اخُتتمت مؤخرا على مالعب االحتاد 
بالرياض واستمرت مدة 3 أيام.

وحقق الالعب إلياس الغافلي من نادي احمليط 
املركز األول, وحل ثانًيا مهدي آل ابراهيم من 
نادي الصفا, وجاء في املركز الثالث الالعب 

علي العثيان من نادي احمليط وفي املركز الرابع 
الالعب 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.

تدريب جدة  يتوج 
بكأس المصارعة

تُوج مركز تدريب جدة بكأس بطولة 
اململكة لألندية ومراكز التدريب 

للمصارعة الرومانية لدرجة الناشئني حتت 
15 سنة بعد حصوله على املركز األول 
برصيد )210( نقطة وذلك في البطولة 
التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة 

وزارة الرياضة بجدة بعد املنافسة في 10 
أوزان مختلفة.

وحل ثانياً مركز تدريب الرياض برصيد 
)205( نقاط ، وثالثاً مركز تدريب مكة 

املكرمة برصيد )105( نقاط ، ونال معاذ 
الرشيدي من “ مركز تدريب جدة “ جائزة 

أفضل العب في البطولة.
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عكاظ بطال للريشة الطائرة
تّوج مدير مكتب وزارة الرياضة مبحافظة الطائف عبداهلل الزايدي نادي عكاظ بطالً لبطولة اململكة للريشة الطائرة لفئة الناشئني، وذلك بحضور 

عضو مجلس إدارة االحتاد السعودي للعبة عبدالكرمي الربيعة ورئيس مجلس إدارة نادي عكاظ جمعان اخلديدي، حيث سيطر العبو عكاظ على املراكز 
الثالثة األولى في البطولة بعد حتقيق الالعب يزن صائغ املركز األول وحّل باملركز الثاني الالعب ضياء شعيب بينما حّل باملركز الثالث عزام باشهاب، 

كما جاء مكرراً باملركز الثالث قحطان العبيدي.
جاء ذلك في ختام البطولة التي استضافها نادي عكاظ السعودي على مدار 3 أيام مبشاركة كل من أندية االتفاق، ونادي الرياض، ونادي الفيحاء، ونادي 

الهالل، ونادي الوحدة، ونادي حراء، ونادي عكاظ، ونادي هجر، ونادي األغر ومراكز االحتاد التدريبية في املنطقة الشرقية ومكة املكرمة.

دورة دولية لمدربي 
التنس

اقام االحتاد السعودي للتنس دورة دولية ملدربي اللعبة 
حتت إشراف اللجنة األوملبية العربية السعودية ودعم 

التضامن األوملبي واالحتاد الدولي للتنس في معهد 
إعداد القادة في الرياض.

وكان محمد العجاجي رئيس االحتاد السعودي للتنس 
قد افتتح الدورة مقدما شكره  لألمير عبد العزيز بن 

تركي الفيصل رئيس اللجنة األوملبية السعودية، على 
دعمه املتواصل جلميع االحتادات الرياضية.

وأضاف: “الدورة مبشاركة 40 مدربًا سعوديًا في اللعبة، 
وهذا عمل إيجابي يساهم في انتشار اللعبة بشكل 

أكبر، ويساعد األندية على التعاقد مع املدربني 
السعوديني”.
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أجندة  ديسمبر   2020 

 Betway UK 2020
 بطولة السنوكر

جولة أيقونات السهام 2020 - 
بيدفورد

اتحاد الرجبي: نهائيات كأس 
األمم الخريفية نهاية األسبوع

الموعد: من السبت 28 نوفمبر إلى األحد 6 ديسمبر 2020

المكان:  يورك باربيكان ، يورك

  رمي السهام يضم أساطير مثل فيل تايلور وريموند فان بارنيفيلد

الزمان: الجمعة 4 ديسمبر 2020

المكان:  بيدفورد كورن إكستشينج ، بيدفورد

5 ديسمبر: جورجيا ضد تي بي سي )مورايفيلد(.
5 ديسمبر: أيرلندا - TBC )ملعب أفيفا(.
TBC TBC 5 ديسمبر: ويلز ضد
6 ديسمبر: إنجلترا - TBC )تويكنهام ( .
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 F1 2020 الموسم الجولة 16  

المكان: حلبة البحرين الدولية

موعد السباق: األحد 6 ديسمبر

جولف الرجال: بطولة موانئ دبي 
العالمية للجولف ، دبي

    الجولة األوروبية األخير لهذا الموسم 

الزمان: 10-13 ديسمبر 2020

المكان: عقارات جميرا للجولف ، دبي ، اإلمارات العربية 
المتحدة

سباق الجائزة الكبرى F1  أبو ظبي 
F1 2020 الموسم الجولة 17 

المكان: حلبة مرسى ياس

موعد السباق: األحد 13 ديسمبر

سباق الخيل في كيمبتون: 
الملك جورج السادس  

  اليوم األول من عيد الميالد 

الزمان: 26 ديسمبر 2020

المكان: مضمار سباق كمبتون بارك ، ساري

 F1 سباق الجائزة الكبرى
الصخير بالبحرين 
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وزارة 
الرياضة

استحقت 
»التميز«
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