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الجيل ـ الرياض 
ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه اهلل - على الدوام  أكبر داعم 

لرياضة الوطن منذ أن تأسست وكان قريبًا من الرياضيين واألندية كافة منذ كان 
أميرًا للرياض، إذ يتذكر الرياضيون بأطيافهم كافة المناسبات التي يستقبل بها سموه 

الرياضيين من مختلف األندية ويكرم األبطال منهم ويتلمس احتياجاتهم ويقدم لهم 
التوجيهات من أجل مواصلة الجهد والعطاء وبذل كل ما يمكنهم تقديمه من أجل 

تشريف وطنهم المملكة العربية السعودية.
ومنذ تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، كان للرياضيين العديد من 

المنجزات المشرفة واألولويات التاريخية، وهي نتيجة طبيعية ومنطقية الهتمام ودعم 
تاريخي وغير مسبوق لرياضة ورياضيي وشباب المملكة.
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كانـــت البدايـــة مـــن خـــال الدعـــم املالـــي 
الكبيـــر الـــذي أمـــر بـــه امللـــك ســـلمان بـــن 
احلكـــم  مقاليـــد  توليـــه  فـــور  عبدالعزيـــز 
ـــاٍد مـــن أنديـــة  ـــال لـــكل ن بواقـــع 10 مايـــن ري
الدرجـــة املمتـــازة، وخمســـة مايـــن لـــكل 
ــاٍد مـــن أنديـــة الدرجـــة األولـــى، ومبلـــغ  نـ
ـــة الدرجـــة  ـــن أندي ـــاٍد م ـــكل ن ـــال ل ـــي ري مليون

الثانيـــة.
كانـــت تلـــك هـــي البدايـــة لســـيل مـــن 
العطـــاء والدعـــم وتزايـــد الزخـــم، بدايـــة 
ــة الشـــباب  ــة لرعايـ ــة العامـ بتحويـــل الرئاسـ
إلـــى هيئـــة حتمـــل مســـمى “هيئـــة الرياضـــة” 
التـــي شـــهدت حتـــواًل الفتـــًا وغيـــر مســـبوقًا 
ـــر  ـــي الكبي ـــروع الوطن ـــل املش ـــا بفض بحضوره
“رؤيـــة اململكـــة 2030” والتـــي يقـــف علـــى 
ـــر  ـــي األمي ـــمو امللك ـــب الس ـــا صاح رأس هرمه
ــز ولـــي  ــلمان بـــن عبدالعزيـ محمـــد بـــن سـ
ـــر  ـــوزراء وزي ـــس ال ـــس مجل ـــب رئي ـــد نائ العه
ــبوق  ــر مسـ ــًا غيـ ــدم دعمـ ــذي قـ ــاع الـ الدفـ

ألنديـــة الوطـــن، وتصـــدى إلنهـــاء ملـــف 
اخلارجيـــة  والديـــون  الداخليـــة  الديـــون 
مـــن  الوطـــن  أنديـــة  لينقـــذ  الضخمـــة 
ـــون  ـــد ليك ـــة التعقي ـــة يف غاي ـــكات قانوني مش
ذلـــك ســـببا يف  حضـــور بـــارز ويف تعزيـــز 
ـــم نحـــو  ـــار العال ـــت أنظ احلـــراك الرياضـــي ولف
اململكـــة ورياضتهـــا وشـــبابها الذيـــن أبهـــروا 
ـــا حظـــوا  ـــم بعدم ـــم ومتكنه ـــم بقدراته كل العال
ـــز.  ـــن عبدالعزي ـــد ســـلمان ب ـــد القائ بثقـــة الوال
إن الدعـــم امللكـــي الكبيـــر لرياضـــة الوطـــن 
يجـــيء يف ظـــل إميـــان تـــام بـــأن مســـتقبل 
ــزال  ــذي كان واليـ ــبابه الـ ــه شـ ــن يبنيـ الوطـ
ـــك  ـــات مل ـــة وتطلع ـــد مســـتوى ثق وســـيظل عن
احلـــزم والعـــزم ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، 
ـــة  ـــك ســـوى مواصل ـــف ال؟ وال أدل مـــن ذل كي
تطويـــر املؤسســـة الرياضـــة نحـــو املزيـــد مـــن 
العمـــل االحتـــرايف، واالســـتثمار يف قـــدرات 
ـــة، إذ  ـــب الرياضي ـــعودي واملواه ـــباب الس الش
ــادم احلرمـــن  سيشـــهد التاريـــخ أن عهـــد خـ

ـــو  ـــز ه ـــن عبدالعزي ـــلمان ب ـــك س ـــريفن املل الش
العهـــد الـــذي حتقـــق بـــه حلـــم الرياضيـــن 
ـــة   ـــة للرياض ـــة العام ـــل الهيئ ـــال حتوي ـــن خ م
إلـــى وزارة، أي أن لوزيرهـــا مقعـــدًا يف مجلـــس 
الـــوزراء وهنـــا إشـــارة واضحـــة علـــى حجـــم 
اإلميـــان الـــذي يحملـــه  حفظـــه اهلل  بـــأن 
الرياضـــة وســـيلة وركـــن أساســـي مـــن أركان 
القـــوة الناعمـــة للـــدول العظمـــى، واململكـــة 
ــم دول  ــن أهـ ــدة مـ ــعودية واحـ ــة السـ العربيـ
ـــدة  ـــة واح ـــون الرياض ـــتحق أن تك ـــم وتس العال

مـــن أهـــم قواهـــا الناعمـــة.
 ال ميكـــن احلديـــث عـــن الرياضـــة والرياضيـــن 
يف عهـــد ملـــك احلـــزم والعـــزم دون اإلشـــارة 
حلـــدث تاريخـــي غيـــر مســـبوق متثـــل بفتـــح 
بنـــات  مـــن  الرياضيـــات  أمـــام  املجـــال 
الوطـــن، ممـــن يحملـــن املوهبـــة الرياضيـــة 
ـــط  ـــق الضواب ـــة وف ـــة الرياض ـــغف مبمارس والش
ــد  ــى تقاليـ ــاظ علـ ــار احلفـ ــرعية ويف إطـ الشـ
املجتمـــع الســـعودي املعتـــدل بســـماحة الديـــن 
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اإلســـامي 
وال  احلنيـــف، 

ــك إال  ــن ذلـ أدل مـ
خاصـــة  إدارة  إنشـــاء 

ـــة  ـــعودية يف هيئ ـــة الس بالرياض
ـــى وزارة،  ـــا إل ـــل حتويله ـــة قب الرياض

وكانـــت األميـــرة رميـــا بنـــت بنـــدر بـــن 
ـــذا احلجـــم  ـــًا به ـــن تســـلم منصب ســـلطان أول م
مـــن نســـاء الوطـــن، قبـــل أن يتـــم انتخابهـــا 
عضـــوًا يف اللجنـــة األوملبيـــة الدوليـــة، وهـــو 
ــن  ــزز مـ ــبوق يعـ ــر مسـ ــي وغيـ ــز تاريخـ منجـ
مكانـــة املـــرأة الســـعودية علـــى الســـاحة 
ـــة وحســـب خصوصـــًا يف  ـــس احمللي ـــة ولي العاملي

ــة. ــباب والرياضـ ــال الشـ مجـ
وال ميكـــن احلديـــث عـــن الرياضـــة والرياضيـــن 
ـــن  ـــلمان ب ـــم س ـــد املله ـــك والقائ ـــد املل يف عه
املنجـــزات  نســـتذكر  أن  دون  عبدالعزيـــز 
يف  حتققـــت  التـــي  الضخمـــة  الرياضيـــة 
ـــعودي  ـــب الس ـــل املنتخ ـــا تأه ـــده، وأهمه عه
ـــي أقيمـــت يف  ـــم 2018 الت ـــكأس العال األول ل
ـــم يف نســـختي 2010  ـــاب مؤل روســـيا بعـــد غي
و2014، لتعـــود الكـــرة الســـعودية وتســـجل 
العامليـــة  التظاهـــرة  يف  جديـــدًا  حضـــورًا 
لتطويـــر  خاصـــة  برامـــج  مـــع  بالتزامـــن 
ـــا بشـــكل  ـــن أجـــل االســـتفادة منه املواهـــب م
ــة  ــتحقاقات الوطنيـ ــف االسـ ــر يف مختلـ أكبـ
ـــور  ـــون احلض ـــى يك ـــب حت ـــتقبل القري يف املس
الســـعودي متواكبـــًا مـــع الدعـــم الكبيـــر 

الـــذي تقدمـــه القيـــادة.

ـــى  وعل
صعيـــد 

فـــإن  األنديـــة 
التاريخـــي  اإلجنـــاز 

الـــذي حققـــه فريـــق نـــادي 
الهـــال بتحقيقـــه لـــدوري أبطـــال 

ــادة  ــه يف إعـ ــام 2019، وجناحـ ــيا يف العـ آسـ
ـــى مســـتوى  ـــر عل ـــة األكب ـــة القاري كأس البطول
األنديـــة إلـــى اململكـــة، يعـــد واحـــدًا مـــن 
أهـــم اإلجنـــازات التـــي لـــم تكـــن ليتـــم 
حتقيقهـــا لـــوال الدعـــم احلكومـــي الـــذي 
ـــة الوطـــن بالتســـاوي، وســـاهم  شـــمل كل أندي
يف رفـــع كفـــاءة األنديـــة وقدرتهـــا علـــى 
ـــرق،  ـــم الف ـــة أعظ ـــي ومنافس ـــل اخلارج التمثي
وهـــو ماحتقـــق بعدمـــا جنـــح فريـــق الهـــال يف 
ــًا بعـــد  احلصـــول علـــى املركـــز الرابـــع عامليـ
مشـــاركته يف كأس العالـــم لألنديـــة ، وهـــي 
ـــدم  ـــا ق ـــار بعدم ـــت األنظ ـــي لفت ـــاركة الت املش
ممثـــل الوطـــن عطـــاء مشـــرفًا مســـتمدًا قوتـــه 
مـــن الدعـــم املعنـــوي الكبيـــر الـــذي حظـــي 
ـــر  ـــد األمي ـــي العه ـــد اســـتقبال ســـمو ول ـــه بع ب

محمـــد 
ـــن ســـلمان،  ب

االســـتقبال  وهـــو 
شـــكل  الـــذي  التاريخـــي 

نقطـــة حتـــول يف حتفيـــز ممثـــل الوطـــن 
قبـــل مشـــاركته العامليـــة.

إن املنجـــزات الرياضيـــة يف عهـــد خـــادم 
ال  إذ  حصرهـــا،  ميكـــن  ال  احلرمـــن 
ميكـــن جتـــاوز االرتفـــاع الكبيـــر يف عـــدد 
االحتـــادات الرياضيـــة، مـــا يعنـــي احتـــواء 
كل الرياضيـــن املوهوبـــن مـــن مختلـــف 
األلعـــاب، عـــاوة علـــى الدعـــم والتحفيـــز 

ـــم  ـــهيل مهامه ـــن وتس ـــي املوهوب ـــتمر وتبن املس
ـــداد  ـــل إع ـــن أج ـــات م ـــخير كل اإلمكان وتس
أبطـــال ســـعودين مـــن أبنـــاء الوطـــن ويف 
ـــق،  ـــدأ بالتحق ـــا ب ـــو م ـــاب، وه ـــف األلع مختل
ـــن  ـــق الرياضي ـــتمرار حتقي ـــاهد باس ـــن نش ونح
الســـعودية يف األلعـــاب اجلماعيـــة والفرديـــة 
املنجـــزات الكبيـــرة والتـــي تســـهم يف رفعـــة 
ــذي  ــكل الـ ــوره بالشـ ــز حضـ ــن وتعزيـ الوطـ
ـــتثنائية. ـــه االس ـــات قيادت ـــه وبطموح ـــق ب يلي
ــودة  ــد أدوات حتســـن جـ ــة أحـ وألن الرياضـ
احليـــاة التـــي تســـاهم يف تعزيـــز الصحـــة 
العامـــة وحتســـن اإلنتاجيـــة لـــكل أفـــراد 
املجتمـــع، فقـــد كان لهـــا حضـــور كبيـــر يف 

ــا يف  ــي مت إقرارهـ ــة 2030 والتـ ــة اململكـ رؤيـ
العهـــد التاريخـــي وبدعـــم وإشـــراف مهنـــدس 
الرؤيـــة ســـمو ولـــي العهـــد األميـــر محمـــد 
بـــن ســـلمان، إذ جنحـــت اململكـــة يف عهـــد 
ـــة  ـــي الرياض ـــبة ممارس ـــع نس ـــلمان برف ـــك س املل
ــز  ــن تعزيـ ــًا عـ ــبوق فضـ ــر مسـ ــكل غيـ بشـ
ـــاء  ـــال بن ـــن خ ـــة م ـــة الرياضي ـــة التحي البني
املاعـــب وتعزيـــز االســـتثمار الرياضـــي، 
فضـــًا عـــن االقتـــراب مـــن البـــدء بتنفيـــذ 
مشـــروع تخصيـــص األنديـــة الرياضيـــة، 
الوطنـــي  باملشـــروع  اســـتباقه  مت  والـــذي 
الكبيـــر واملتمثـــل باســـتراتيجية دعـــم األنديـــة 
ــي  ــتوى األداء الرياضـ ــع مسـ ــة ورفـ الرياضيـ

الـــذي  األمـــر  فيهـــا،  واملالـــي  واإلداري 
يؤكـــد أن الدعـــم امللكـــي الكبيـــر للرياضـــة 
ـــر،  ـــى وأدق املعايي ـــق أعل ـــم وف ـــن يت والرياضي
ـــا  ـــه الســـعوديون حينم ـــاد علي ـــذي اعت ـــو ال وه
يقـــف امللـــك ســـلمان وســـمو ولـــي عهـــده 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان خلـــف أي 
ــعودية  ــوح السـ ــدود لطمـ ــروع، إذ ال حـ مشـ
ــد  ــن قائـ ــوه مـ ــا تعلمـ ــو مـ ــعودين وهـ والسـ
ـــك  ـــريفن املل ـــن الش ـــادم احلرم ـــو خ ـــم ه مله
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ومـــن قائـــد شـــاب 
ــي  ــمو ولـ ــو سـ ــماء هـ ــان السـ ــه عنـ طموحـ
ــن  ــلمان بـ ــن سـ ــد بـ ــر محمـ ــد األميـ العهـ

عبدالعزيـــز.



دوري  منافس عالميا 
لعب صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع دوًرا مؤثًرا يف ارتقاء الرياضة الســعودية، يف السنوات األخيرة، 

فبفضله حتققت طفرة هائلة يف املجال الرياضي.
ففي كرة القدم ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح األعلى من بن الدوريات 

ا على مستوى العالم. العربية، ومن أعلى 20 دورّيً
وشــهد الــدوري خال األعــوام املاضية، تطوًرا كبيــًرا، ليصبح هو األقوى على الســاحة 

العربية، لينافس الدوريات الكبرى يف العالم، ليصبح واحًدا من أقوى الدوريات.
جاء ذلك بعد اجلهد الكبير الذي بذله امللك وولي العهد -يحفظهما اهلل-، من أجل تذليل 

كافة العقبات أمام جميع األندية.
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الهالل  في كأس العالم 
لألندية   

ـــام  ـــة أم ـــي البطول ـــاب نهائ ـــوزه يف إي ـــب ف ـــيا، عق ـــال آس ـــة دوري أبط ـــال ببطول ـــق اله ـــن فري ـــل الوط ـــّوج ممث ت
ـــايتاما. ـــتاد س ـــى اس ـــن، عل ـــن نظيف ـــي بهدف ـــدز اليابان ـــق أوراوا ري فري

ـــا  ـــاراة، فيم ـــر املب ـــن عم ـــة )74( م ـــد الدقيق ـــري عن ـــالم الدوس ـــب س ـــاء الاع ـــن إمض ـــال م ـــا اله ـــاء هدف وج
ـــة )3+90(. ـــد الدقيق ـــز عن ـــي غومي ـــب بافيتيمب ـــي الاع ـــدف الثان ـــرز اله أح

ـــك  ـــة املل ـــى اســـتاد جامع ـــل عل ـــدف دون مقاب ـــى أوراوا به ـــال عل ـــوز اله ـــت بف ـــاب انته ـــة الذه ـــت مواجه وكان
ـــاض. ســـعود يف الري

وبهـــذا اللقـــب تأهـــل الهـــال لتمثيـــل قـــارة آســـيا يف كأس العالـــم لألنديـــة  التـــي أقيمـــت  يف الدوحـــة مبشـــاركة 
ـــن  ـــبور م ـــن س ـــيكي، هينغ ـــري املكس ـــي، مونتي ـــي التونس ـــزي، الترج ـــول اإلجنلي ـــي، ليفرب ـــو البرازيل فامنغ
كاليدونيـــا اجلديـــدة والســـد القطـــري املضيـــف. وانتهـــت تلـــك املشـــاركة  بحصـــول الهـــال علـــى املركـــز 

ـــع . الراب



رالي داكار 
الدولي 

في 
المملكة

واحـــد  ينايـــر  اململكـــة يف  اســـتضافت  
مـــن اكبـــر ســـباقات الراليـــات يف العالـــم 
اال وهـــو  رالـــي داكار الدولـــي ، الـــذي 
ستســـتمر إقامتـــه يف اململكـــة لعشـــر نســـخ 
ـــى  ـــث شـــهدت النســـخة األول ـــة، حي متتالي
دولـــة   68 مـــن  متســـابقًا   563 تســـجيل 
نافســـوا يف خمـــس فئـــات علـــى مـــدار 
13 يومـــًا وبامتـــداد 7500 كيلومتـــر مـــن 

الصحـــراء الســـعودية.
ــخة 2021  ــد لنسـ ــار اجلديـ ــيكون املسـ وسـ
مـــن الرالـــي مختلفـــًا كليـــًا عـــن النســـخة 
ــتضافته  ــذي اسـ ــباق الـ ــن السـ ــى مـ األولـ
اململكـــة يف ينايـــر املاضـــي للمـــرة األولـــى 
علـــى اإلطـــاق يف قـــارة آســـيا، كمـــا 
ســـيضم الســـباق فئـــة »كاســـيك« التـــي 
تنضـــم للمـــرة األولـــى إلـــى الرالـــي، 
ـــى  ـــباق إل ـــات الس ـــدد فئ ـــك ع ـــع بذل ليرتف

ســـت.
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  السوبر اإليطالي

ــر املســـحل رئيـــس مجلـــس  ــن ياسـ أعلـ
إدارة االحتـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم، 
يف أكتوبـــر املاضـــي، عـــن إقامـــة مبـــاراة 
ــن  ــة بـ ــي القادمـ ــوبر اإليطالـ كأس السـ
 2021 عـــام  يف  ونابولـــي  يوفنتـــوس 

باململكـــة.

السوبر اإلسباني

ـــوبر  ـــن كأس الس ـــتثنائية م ـــخة اس ويف نس
اإلســـباني، احتضنـــت مدينـــة جـــدة 
منافســـات البطولـــة خـــال الفتـــرة مـــن 
8 إلـــى 12 ينايـــر 2020، مبشـــاركة 4 
ـــلونة –  ـــد – برش ـــال مدري ـــي »ري ـــة ه أندي

ــو مدريـــد«. ــيا – أتلتيكـ فالنسـ
وجنـــح امللكـــي ريـــال مدريـــد يف حســـم 
اللقـــب لصاحلـــه بالفـــوز علـــى جـــاره 
اللـــدود أتلتيكـــو مدريـــد، بـــركات 

اجلـــزاء الترجيحيـــة.
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ــازات عـــدة حتققـــت  وأثمـــر ذلـــك عـــن إجنـ
ــة  ــعودية مـــن خـــال الرياضـ ــة السـ للرياضـ
النســـائية، منهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ال 
احلصـــر انطـــاق أول دوري نســـائي لكـــرة 
القـــدم ُينظـــم مـــن قبـــل االحتـــاد الســـعودي 
للرياضـــة للجميـــع التابـــع لـــوزارة الرياضـــة، 
خيـــر شـــاهد علـــى ذلـــك، فقـــد كان ذلـــك 
ــا  ــح واقًعـ ــه أصبـ ــال ولكنـ ــد املنـ ــا بعيـ حلًمـ

اآلن.

ــاركة  ــائي األول مبشـ ــدوري النسـ ــق الـ وانطلـ
ــا مـــن مختلـــف أنحـــاء اململكـــة مت  24 فريًقـ
تصنيفهـــا إلـــى ثـــاث مجموعـــات )الدمـــام 
والريـــاض وجـــدة( حيـــث تلعـــب الـــدور 

ــب  ــم تلعـ ــا ثـ ــع بعضهـ ــة مـ األول كل منطقـ
ــام  ــة بنظـ ــة يف األدوار النهائيـ ــرق املتأهلـ الفـ

ــوب. ــروج املغلـ خـ

الغامـــدي  دنـــى  املاكمـــة  فـــازت  كمـــا 
القائـــد  بطولـــة  يف  الذهبيـــة  بامليداليـــة 
ـــات  ـــق العب ـــة للماكمـــة 2018، وحتقي الدولي
الزايـــد  الكاراتيـــة غايـــة اخلالـــد ومنـــال 
ـــات  ـــدحان ميدالي ـــدور الس ـــردار وب ـــة دفت وآمن
متنوعـــة يف دورة ألعـــاب األنديـــة العربيـــة 
العبـــة  فـــازت  كمـــا   ،2018 للســـيدات 
املنتخـــب الســـعودي لفنـــون القتـــال املتنـــوع 
ــة  ــة األنديـ ــة بطولـ ــي بذهبيـ ــراء القرشـ زهـ
باإلضافـــة  بوكســـينج،  للكيـــك  الدوليـــة 

وفقا للضوابط والتقاليد 
دوري نسائي .. 

وإنجازات على األرض
ـــد أن نســـلط األضـــواء  ـــز - حفظـــه اهلل -، ال ب ـــن عبدالعزي ـــك ســـلمان ب ـــد املل ـــا نتحـــدث عـــن الرياضـــة الســـعودية يف عه عندم
ـــا  ـــن ممارســـة الرياضـــة، وم ـــرأة الســـعودية م ـــى مســـتوى الرياضـــة النســـائية، ومتكـــن امل ـــت عل ـــي حدث ـــة الت ـــة النوعي ـــى النقل عل
ـــائي،  ـــم النس ـــة للقس ـــة للرياض ـــة العام ـــس الهيئ ـــل رئي ـــب وكي ـــلطان مبنص ـــن س ـــدر ب ـــت بن ـــا بن ـــرة رمي ـــن األمي ـــن تعي ـــه م صاحب

ـــة. ـــادات الرياضي ـــخ االحت ـــر أول ســـعودية يف تاري ـــة، إذ تعتب ـــاد الســـعودي للرياضـــة املجتمعي ـــس االحت ورئي
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ــة  ــاري ببرونزيـ ــرار بخـ ــة أبـ ــج الاعبـ لتتويـ
بطولـــة احلســـن الدوليـــة 2019 للتايكونـــدو 
ــيدات  ــا للسـ ــوج منتخبنـ ــا تـ يف األردن، كمـ
ـــيا  ـــرب آس ـــج وغ ـــة اخللي ـــال ببطول ـــع األثق لرف
للناشـــئن والشـــباب والكبـــار يف مســـقط، 
ـــى  ـــيدات عل ـــارزة للس ـــا للمب ـــل منتخبن وحص
امليداليـــة البرونزيـــة يف ســـاح “الســـايبر” 

ــارزة. ــة للمبـ ــة العربيـ ــك يف البطولـ وذلـ
ـــا  ـــابة رمي ـــعودية الش ـــائقة الس ـــتطاعت الس واس

ــزا  ــا وحجـ ــازا تاريخيـ اجلفالـــي أن حتقـــق إجنـ
خاصـــا علـــى منصـــة التتويـــج يف ســـباق 
ســـيارات بطولـــة “تـــي آر دي 86” يف حلبـــة 
ـــة  ـــر الفارس ـــي”، وتعتب ـــاس بـ”أبوظب ـــى ي مرس
ســـعودية  امـــرأة  أول  الفيصـــل،  العنـــود 
 2018 الدولـــي  األردن  ســـباق  تشـــارك يف 
للقـــدرة والتحمـــل، وتنافـــس الرجـــال علـــى 
ــعودية  ــة سـ ــا أول فارسـ ــا أنهـ ــب، كمـ اللقـ
ـــا  ـــد حتقيقه ـــج بع ـــة التتوي ـــي منص ـــة تعتل دولي

املركـــز الثانـــي.
ـــادم  ـــد خ ـــة يف عه ـــرارات املهم ـــن الق ـــن ب وم
ــر  ــماح لألسـ ــو السـ ــريفن هـ ــن الشـ احلرمـ
املباريـــات،  وحضـــور  املاعـــب  بدخـــول 
ـــق مـــع هـــذا القـــرار  ـــا يتواف ـــة املاعـــب مب وتهيئ
امتـــألت  كيـــف  إذ شـــاهدنا  التاريخـــي، 
ــات  ــت مباريـ ــر، وأصبحـ ــات باألسـ املدرجـ
ـــة  ـــدم متنّفســـا لألســـر وأشـــبه بالرحل ـــرة الق ك

ــارًا. ــارًا وكبـ الترفيهيـــة لألســـرة صغـ
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الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة  وتنافســـت 
مـــع قطـــر علـــى اســـتضافة دورة األلعـــاب 
اآلســـيوية املقـــرر إقامتهـــا يف عـــام 2030، 
وذلـــك خـــال االجتمـــاع الــــ39 للجمعيـــة 
العموميـــة للمجلـــس األوملبـــي اآلســـيوي يف 

العاصمـــة العمانيـــة مســـقط.
للمجلـــس  العموميـــة  اجلمعيـــة  كانـــت 
ــى أن  ــت علـ ــد وافقـ ــيوي قـ ــي اآلسـ األوملبـ
ـــى  ـــو احلاصـــل عل ـــت ه ـــز بالتصوي يكـــون الفائ
حـــق اســـتضافة دورة األلعـــاب اآلســـيوية 
ـــدورة  ـــه ال ـــتضيف وصيف ـــى أن يس 2030، عل

ــة.  التاليـ
ــوز  ــيوي فـ ــي اآلسـ ــس األوملبـ ــن املجلـ وأعلـ

ـــتضافة  ـــق اس ـــعودية بح ـــة الس ـــة العربي اململك
دورة األلعـــاب اآلســـيوية عـــام 2034 ، لتكـــون 
ـــا.  ـــا يف تاريخه ـــى له ـــي األول ـــرة ه ـــك امل تل

وتوقفـــت عمليـــة التصويـــت ألكثـــر مـــن 
ـــي  ـــات الت ـــض اللقط ـــور بع ـــبب ظه ـــرة، بس م
ــية  ــعودية خشـ ــة السـ ــة البعثـ ــارت حفيظـ أثـ

ــت.  ــج التصويـ ــب يف نتائـ التاعـ
والدوحـــة،  الريـــاض  مدينتـــا  وتنافســـت 
ـــر،  ـــة الســـعودية وقط ـــة العربي ـــا اململك عاصمت
ــام  ــيوية عـ ــاب اآلسـ ــتضافة األلعـ ــى اسـ علـ
ــرة األولـــى التـــي يجـــري  2030، وهـــي املـ
ـــتضافة  ـــة الس ـــار مدين ـــت الختي ـــا التصوي فيه

هـــذه األلعـــاب منـــذ عـــام 2012 . 

نقلة كبيرة 
في مسيرة 

الرياضة 
والرياضين

أسياد آسيا 2034  ...

   توسيع  المكاسب 

متابعة:  فهد المقاطي

فازت العاصمة السعودية الرياض بحق تنظيم دورة األلعاب اآلسيوية 2034  للمرة األولى في 
تاريخها  لتدخل الرياضة السعودية مرحلة نوعية غير مسبوقة ستسهم بمشيئة اهلل تعالى 
في إحداث نقلة كبيرة سواء على صعيد الرياضة عامة أو على صعيد الرياضيين السعوديين 

الذين سيتسنى لهم شرف المشاركة حينذاك.
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الرياضـــة  علـــى  القائمـــن  مـــن  وينتظـــر 
ـــداد  ـــات اإلع ـــم سياس ـــام برس ـــعودية القي الس
والتحضيـــر األولـــي الـــذي يواكـــب حـــدث 
تعـــداد  و  أهميتـــه  يف  ضخـــم  رياضـــي 
واملعنـــوي  الرياضـــي  واملـــردود  رياضييـــه 
العائـــد مـــن إقامـــة هـــذا احلـــدث علـــى 
أرضـــك وبـــن جماهيـــرك. وعـــدم الركـــون 
ـــتويات  ـــور, فاملس ـــي املنظ ـــارق الزمن ـــى الف عل
مـــن  لعـــدد  اآلســـيوية 

ـــعودين  ـــن الس ـــى الرياضي ـــدم عل ـــدول تتق ال
ـــب معـــه ضـــرورة  ـــن األلعـــاب يتطل ـــر م يف كثي
وضـــع البرامـــج املائمـــة ملتطلبـــات هـــذا 

ــة.  ــن املنافسـ ــتوى مـ املسـ
كبـــرى  اآلســـيوية  األلعـــاب  دورة  وتعـــد 
ــا  ــرف عليهـ ــي يشـ ــة التـ ــدورات الرياضيـ الـ
املجلـــس األوملبـــي اآلســـيوي, مقـــره الدائـــم 
ـــدث  ـــر ح ـــي أكب ـــي ثان ـــت، وه ـــة الكوي بدول
متعـــدد الرياضـــات يف العالـــم بعـــد دورة 
ـــل  ـــث يص ـــة، حي ـــة الصيفي ـــاب األوملبي األلع
ــى  ــا إلـ ــاركن فيهـ ــدد املشـ عـ
ـــرة  ـــن عش ـــر م أكث

آالف رياضـــي ورياضيـــة مـــن 45  دولـــة 
ــيوية.  آسـ

ــاب  ــن األلعـ ــابقة مـ ــخة السـ ــت النسـ وأقيمـ
ـــا  اآلســـيوية يف العاصمـــة اإلندونيســـية جاكرت
ـــدورة  ـــام ال ـــام 2018، وتق ـــغ ع ـــة باملبان و مدين
ـــن  ـــو بالص ـــة هانغزه ـــرة يف مدين ـــعة عش التاس
ـــى 25 ســـبتمبر 2022، والنســـخة  مـــن 10  إل
ــان  ــا باليابـ ــي - ناغويـ ــا يف أيتشـ ــي تليهـ التـ

عـــام 2026 . 
ـــاب اآلســـيوية  ـــت دورة األلع ـــد انطلق ـــذا وق ه
ـــام  ـــى ع ـــختها األول ـــت نس ـــام 1951، وُأقيم ع

ـــي.  ـــة نيودله ـــة الهندي 1951 يف العاصم

اسياد 3034 
في الرياض

ـــة إلـــى خـــادم  ـــر الرياضـــة، التهنئ ـــز بـــن تركـــي الفيصـــل، وزي ـــر عبدالعزي قـــدم األمي
ـــد  ـــر محم ـــده األمي ـــي عه ـــز، وول ـــن عبدالعزي ـــك ســـلمان ب ـــن الشـــريفن، املل احلرم

ـــن ســـلمان، باســـتضافة اململكـــة، دورة األلعـــاب اآلســـيوية “آســـياد 2034”. ب
ـــكل  ـــت بش ـــد أعلن ـــيوي، ق ـــي اآلس ـــس األوملب ـــة للمجل ـــة العمومي ـــت اجلمعي وكان
رســـمي عـــن فـــوز الســـعودية، باســـتضافة “آســـياد 2034”، وقطـــر بـ”نســـخة 2030”.
وأعـــرب الفيصـــل يف مؤمتـــر صحفـــي، عـــن فخـــره بامللـــف الســـعودي، والعمـــل 

الكبيـــر الـــذي مت تقدميـــه ألجـــل الفـــوز بهـــذه االســـتضافة .
ـــى “آســـياد 2030 و2034”، كســـرت  ـــى أن املنافســـة عل ـــر الرياضـــة، عل وشـــدد وزي
حاجـــز اخلـــوف، مـــن أجـــل اســـتضافة اململكـــة، العديـــد مـــن األحـــداث الرياضيـــة 

ـــة. ـــرة القادم ـــال الفت ـــرى، خ الكب
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دخلت اململكة ســباق املنافســة على حق 
اســتضافة نهائيــات كأس آســيا 2027، 
وانتقل امللف الســعودي إلى مرحلة احلسم 
مع ملفات الهند وإيران وقطر وأوزباكستان، 
ومن املقرر إعــان الدولة الفائزة خال عام 

.2021
وستكون اســتضافة اململكة لكأس أمم آسيا 
2027 أكبــر وأهــم األحــداث الرياضيــة 
العامليــة يف مختلف األلعــاب والرياضات 
املتنوعــة يف الســنوات األخيرة، وســوف 
جتــذب أنظار العالم نحــو اململكة، لتصبح 
عاصمة لهذه األحــداث الرياضية الدولية 

الكبرى واملتنوعة.

 كأس آسيا 2027

الجيل _ الرياض

ـــل  ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ودع األمي
القـــدم  احتـــاد  بعثـــة  الرياضـــة،  وزيـــر 
ـــد  ـــك خال ـــار املل ـــن مط ـــادرة م ـــعودي املغ الس
الدولـــي وذلـــك لتقـــدمي ملـــف اســـتضافة 
الســـعودية لــــ كأس أمم آســـيا عـــام 2027 إلـــى 

ــدم. ــرة القـ ــيوي لكـ ــاد اآلسـ االحتـ
ـــدم  ـــاد الق ـــس احت ـــة رئي ـــع البعث ـــر تودي وحض
ياســـر املســـحل باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
مســـؤولي وزارة الرياضـــة ورؤســـاء األنديـــة، 

وعـــدد مـــن جنـــوم الكـــرة الســـابقن.

ويف وقـــت ســـابق، أكـــد مصـــدر يف االحتـــاد 
القـــدم أن خمســـة دول  اآلســـيوي لكـــرة 
ـــة  تقدمـــت بشـــكل رســـمي الســـتضافة البطول
وقطـــر،  الســـعودية،  وهـــي؛  القاريـــة، 

والهنـــد، وأوزبكســـتان، وإيـــران.

ــرة  ــيوي لكـ ــاد اآلسـ ــن االحتـ ــبق أن أعلـ وسـ
القـــدم يف إبريـــل املاضـــي، عـــن متديـــد 
ـــى  ـــهر حت ـــدة 3 أش ـــات مل ـــي الطلب ـــة تلق مهل
30 يونيـــو، بعدمـــا كان املوعـــد النهائـــي يف 
31 مايـــو؛ وذلـــك بســـبب أزمـــة فيـــروس 

ــا. كورونـ

وكان املنتخـــب القطـــري آخـــر مـــن تـــوج 
ـــيوية التـــي ُأقيمـــت يف  ـــة اآلس بلقـــب البطول

ــام 2019. ــارات عـ اإلمـ

النجوم يطيرون 

بملف أمم اسيا 2027 

انطالقة الحلم 
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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.

اجليل _ الرياض
ــيا  أعلنـــت حملـــة الســـعودية الســـتضافة نهائيـــات كأس آسـ
ـــة الســـعودية  ـــة العربي ـــع اخلطـــوط اجلوي ـــًدا م ـــا عق 2027 توقيعه

ـــتضافة. ـــف االس ـــمي ملل ـــراٍع رس ك
ويأتـــي توقيـــع هـــذه الشـــراكة مـــع اخلطـــوط اجلويـــة العربيـــة 
الســـعودية، بهـــدف متكـــن جميـــع القطاعـــات احلكوميـــة 
واخلاصـــة للمشـــاركة يف هـــذه احلملـــة، التـــي حتمـــل شـــعار 
ـــذا  ـــتضافة ه ـــة يف اس ـــن اململك ـــة م ـــيا«، رغب ـــتقبل آس ـــًا ملس »مع

ـــادات الــــ  ـــع االحت ـــح جمي ـــم، ملن ـــر وامله ـــاري الكبي ـــدث الق احل
47 األعضـــاء يف االحتـــاد اآلســـيوي فوائـــد ومزايـــا متعـــددة، 
ـــيوية. ـــدم اآلس ـــرة الق ـــرق لك ـــتقبل مش ـــة مس ـــل صناع ـــن أج م
وأوضـــح ياســـر املســـحل رئيـــس مجلـــس إدارة االحتـــاد الســـعودي 
ـــة  ـــوط اجلوي ـــع اخلط ـــا م ـــان تعاونن ـــعدنا إع ـــدم: »يس ـــرة الق لك
العربيـــة الســـعودية، كـــراٍع رســـمي مللـــف ترشـــح الســـعودية 
ـــا بدعـــم  ـــات كأس آســـيا 2027، حيـــث حظين الســـتضافة نهائي
ـــا  ـــذ اتخاذن ـــح، من ـــاري الناج ـــاع التج ـــن القط ـــر م ـــع النظي منقط

السعودية  راعيا  لملف 
استضافة كأس آسيا 2027

قـــرار الترشـــح األولـــي الســـتضافة البطولـــة، وشـــراكتنا 
ـــدة  ـــركات الرائ ـــدى الش ـــعودية، إح ـــوط الس ـــع اخلط م
يف اململكـــة، وتعـــد دعًمـــا كبيـــًرا جلهودنـــا وجتســـيًدا 
لرغبتنـــا يف تكريـــس شـــغفنا بكـــرة القـــدم، عبـــر 
ـــن  ـــل ع ـــع للعم ـــي، ونتطل ـــي حقيق ـــر عامل إحـــداث تأثي
ـــوز  ـــن أجـــل الف ـــا م ـــز جهودن ـــع شـــركائنا لتعزي ـــب م كث

ـــة«. ـــة املقبل ـــهر القليل ـــتضافة يف األش ـــذه االس به
الرئيـــس  الكشـــي  إبراهيـــم  قـــال  جانبـــه،  مـــن 

ــرفنا  ــعودية: »يشـ ــوط السـ ــركة اخلطـ ــذي لشـ التنفيـ
احلصـــول علـــى هـــذه الفرصـــة للمشـــاركة يف ملـــف 
اســـتضافة الســـعودية لنهائيـــات كأس آســـيا 2027، 
ـــتكون  ـــا، وس ـــن ثقافتن ـــزًءا م ـــّد ج ـــدم تع ـــرة الق ألن ك
نقطـــة حتـــول حقيقيـــة يف تاريـــخ رياضتنـــا وتواصلنـــا 
املســـتمر مـــع باقـــي الـــدول يف قـــارة آســـيا، ونتطلـــع 

إلـــى تأديـــة دورنـــا واملســـاهمة يف حتقيـــق هـــذا 
ــي«. ــوح العاملـ الطمـ
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اجليل _ الرياض
أكـــد ياســـر املســـحل رئيـــس مجلـــس إدارة االحتـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم 
ــيا  ــتضافة كأس آسـ ــاح يف اسـ ــى النجـ ــة علـ ــدرة اململكـ ــرة يف قـ ــه الكبيـ ثقتـ

.2027
ــادات  ــة االحتـ ــع كافـ ــًدا مـ ــزة جـ ــات متميـ ــك عاقـ ــحل: »منلـ ــال املسـ و قـ
ـــن وزارة  ـــة م ـــد جلن ـــة، وتوج ـــرات طويل ـــذ فت ـــم من ـــل معه ـــيوية. ونتواص اآلس
ـــة  ـــم كاف ـــل تقيي ـــن أج ـــن م ـــة دوري احملترف ـــدم ورابط ـــرة الق ـــاد ك ـــة واحت الرياض
املاعـــب«. وأضـــاف املســـحل: »إذا اكتشـــفنا أي خلـــل يف املاعـــب، يتـــم 
العمـــل مـــع اإلدارة الفنيـــة بـــوزارة الرياضـــة لتحســـينها. وبـــإذن اهلل يكـــون 
ـــاط  ـــة خصـــم 3 نق ـــث عـــن حقيق ـــا«. وباحلدي ـــوز بشـــرف االســـتضافة حليفن الف
ــد أن  ــتقلة. وال أعتقـ ــاط مسـ ــة االنضبـ ــاب: »جلنـ ــاد، أجـ ــادي االحتـ ــن نـ مـ
هنـــاك قـــرار بخصـــم أي نقـــاط مـــن فريـــق االحتـــاد يف الـــدوري الســـعودي«.
وأردف املســـحل: »حســـب علمـــي، ال يوجـــد أي نـــاٍد اقتـــرب مـــن انتهـــاء 
ـــل  ـــة تعم ـــذه اللجن ـــاط. وه ـــن االنضب ـــه م ـــادر بحق ـــرار الص ـــذ الق ـــة تنفي مهل
ـــا  ـــاٍد، ولكنن ـــرر أي ن ـــى أن يتض ـــابًقا. وال أمتن ـــادرة س ـــرارات ص ـــذ ق ـــى تنفي عل

ـــق«. ـــاب احل ـــاعدة أصح ـــى مس ـــن عل حريص

المسحل  :
جاهزون إلستضافة

 كأس آسيا 

2027
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    نشاطات الوزير 

الفيصل في اجتماعات 
المجلس األولمبي اآلسيوي 

ترأس األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية الوفد السعودي املشارك في اجتماعات 
اجلمعية العمومية للمجلس األوملبي اآلسيوي في دورتها التاسعة والثالثني والتي شهدت تصويت أعضاء اجلمعية العمومية الختيار 
املدينتني املرشحتني الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية لعامي 2030 / 2034، وكذلك حضور اجتماع املكتب التنفيذي للمجلس األوملبي 
 اآلســيوي كونه أحد أعضاء املكتب ورئيس جلنة التعليم باجمللس األوملبي حيث قدم سموه تقرير اللجنة خالل اجلمعية العمومية.

وكان في اســتقبال سموه في مطار مسقط الدولي رئيس اللجنة األوملبية العمانية السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وصاحب 
الســمو األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مســاعد نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية الســعودية، وســفير خادم احلرمني 

الشريفني في مسقط األستاذ /عيد بن محمد الثقفي.
يُذكر أن كافة جلان األوملبية الدولية قد عقدت اجتماعاتها خالل الفترة ما بني ٣ - ٥ نوفمبر اجلاري لهذا العام.

    نشاطات الوزير 

شارك معالي الشــيخ حمود بن عبداهلل آل خليفة، سفير مملكة 
البحرين في الرياض فــي اجتماع مرئي، نظمتــه الوزارة ابحضور 
صاحب الســمو امللكي األمير عبدالعزيز بــن تركي الفيصل، وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األوملبية ومبشاركة عدد من أصحاب السمو 

وأصحاب السعادة السفراء املعتمدين في الرياض.
وخالل االجتماع، أطلع صاحب الســمو امللكي األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، أصحاب الســعادة السفراء املعتمدين في الرياض 
على رغبة اململكة العربية الســعودية باســتضافة دورة األلعاب 
اآلسيوية للعام 2030م، ومدى حرص واهتمام اململكة بهذا احلدث 

الرياضي الهام.
من جانبه، أكد معالي الشــيخ حمود بن عبداهلل آل خليفة دعم 
مملكــة البحرين للمملكة العربية الســعودية الســتضافة دورة 
األلعاب اآلسيوية للعام 2030م، مشيرًا إلى املكانة الدولية البارزة 
التــي حتتلها اململكة على مختلف الصعد، منوًها مبتانة العالقات 
األخوية الراســخة التي جتمع بني البلدين والشــعبني الشقيقني، 

متمنًيا للمملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح.
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أمير الرياض يتوج بطل نسخة 2020/2019

الهالل يكمل الثالثية 
بالكأس الغالية 

جنحت وزارة الرياضة في وقت قياســي بتجهيز كافة املتطلبات 
املتعلقــة بامللعــب الرديف الســتاد مدينة امللــك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الرياضية بجدة من أجل احتضان املباريات الرســمية 
على مســتوى كافة البطــوالت، وكان التحــدي األكبر في رفع 
كفاءة اإلضــاءة ألعمدة اإلنــارة لتصل قوة اإلضــاءة إلى أكثر 
من 1100 لوكــس خالل فترة التتجاوز 3 أســابيع، وتوفير كافة 
اإلمكانــات التي يحتاجها امللعب، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة 

الرياضة علــى العمل على تطوير املنشــآت الرياضية لألفضل 
واكتمال جاهزيتها خلوض املناسبات الرياضية.

هذا واحتضن امللعب الرديف باجلوهرة بجدة مباراة األهلي والعني 
يوم )اخلميس( املاضي ضمن دور الـ16 في مســابقة كأس امللك 
للموسم احلالي، كما ســتقام على امللعب نفسه أيضاً مباراة 
األهلي أمــام الفتح اليوم )الثالثاء( ضمن اجلولة التاســعة من 

دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني.
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تتويج ريجا )التيفيا(  
بجولة  كرة السلة 3×3

بحضور الفيصل 

تتويج ريجا )التيفيا(  
بجولة  كرة السلة 3×3
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نعيم تميم الحكيم ـ جدة 

بحضـــور صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــر 
الرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األوملبيـــة العربيـــة الســـعودية، اختتمـــت  النســـخة 
التاســـعة واجلولـــة اخلامســـة مـــن نهائيـــات اجلولـــة العامليـــة لألبطـــال لكـــرة 
الســـلة 3×3 التـــي  أقيمـــت يف جـــدة مبشـــاركة أفضـــل 12 فريـــق يف العالـــم 
ــع وزارة  ــاون مـ ــلة FIBA بالتعـ ــرة السـ ــي لكـ ــاد الدولـ ــن االحتـ ــم مـ بتنظيـ
ـــاة.  الرياضـــة واالحتـــاد الســـعودي لكـــرة الســـلة وبدعـــم مـــن برنامـــج جـــودة احلي

االحتـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  املســـعد  عبدالرحمـــن  األســـتاذ  وتـــوج 
ــات  ــس الفعاليـ ــوريانو رئيـ ــيو سـ ــيد اجناسـ ــلة والسـ ــرة السـ ــعودي لكـ السـ
والشـــراكة  3x3 يف االحتـــاد الدولـــي لكـــرة الســـلة الفـــرق الفائـــزة، حيـــث 
تـــوج باللقـــب فريـــق ريجـــا )التيفيـــا( بعـــد فـــوزه يف املبـــاراة اخلتاميـــة 
علـــى فريـــق ليمـــان الصربـــي بنتيجـــة 21-20، فيمـــا بلـــغ مجمـــوع جوائـــز 
البطولـــة 250 ألـــف دوالر، حيـــث يحصـــل الفائـــز باللقـــب علـــى 60 
ألـــف دوالر، وصاحـــب املركـــز الثانـــي علـــى 40 ألفـــا، ونـــال الثالـــث 
 28 ألفـــا، باإلضافـــة جلوائـــز نقديـــة ألصحـــاب املراكـــز مـــن 4 إلـــى 6.
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إدارة  عـــام  مديـــر  العمـــران  أســـيل  األســـتاذة  وقدمـــت 
افضـــل  جائـــزة  احليـــاة  جـــودة  برنامـــج  يف  التســـويق 
مـــن   ) جراباوفســـكي   ( الدنـــك  منافســـات  يف  العـــب 
اللجنـــة. قبـــل  مـــن  تصويـــت  بأفضـــل  فـــوزه  بعـــد   هولنـــدا 

وبهـــذه املناســـبة قـــال صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن 
ـــعودية  ـــة الس ـــة األوملبي ـــس اللجن ـــة رئي ـــر الرياض ـــل وزي ـــي الفيص ترك
ـــة  ـــاف ملجموع ـــة تض ـــذه البطول ـــة: »ه ـــات البطول ـــام منافس ـــد خت بع
مـــن البطـــوالت التـــي اســـتضافتها اململكـــة، ونحـــن وهلل احلمـــد نقيـــم 
ـــاء  ـــة، وإن ش ـــروف الراهن ـــم الظ ـــة رغ ـــوالت العاملي ـــن البط ـــد م العدي
اهلل يف املســـتقبل نســـتمتع جميعـــًا عندمـــا تعـــود األمـــور لطبيعتهـــا 
ــيئة اهلل. ــرق مبشـ ــل الفـ ــجيع أفضـ ــا وتشـ ــور ملتابعتهـ ــود اجلمهـ  ويعـ

ـــة  ـــادات الدولي ـــع االحت ـــاون م ـــا للتع ـــعى دائم ـــموه: »نس ـــاف س وأض
ـــل  ـــو األفض ـــا ه ـــب م ـــلة جلل ـــرة الس ـــعودي لك ـــاد الس ـــك االحت وكذل
ـــرة  ـــاب ك ـــرع ألع ـــن أس ـــر م ـــة 3×3 تعتب ـــر لعب ـــث تعتب ـــم، حي يف العال
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الســـلة يف التطـــور واالهتمـــام والنمـــو، وحتـــى 
وجودهـــا يعتبـــر لـــه طابـــع جديـــد يف رياضـــة كـــرة 
ـــب  ـــة وجل ـــى متابع ـــرص عل ـــن نح ـــلة، ونح الس
 جميـــع البطـــوالت التـــي حتظـــى بشـــعبية عامليـــة.
ــر الرياضـــة: »الـــوزارة تهتـــم  وتابـــع ســـمو وزيـ

بـــكل مـــا يضيـــف للرياضـــة الســـعودية وكـــرة 
ــة  ــب بطولـ ــعى جللـ ــة، ونسـ ــلة يف اململكـ السـ
عامليـــة تعتبـــر هـــي األعلـــى يف البطـــوالت، 
ونعـــد اجلميـــع بأننـــا يف املســـتقبل سنســـتضيف 

ــة. ــتعراضية لألنديـ ــاب االسـ ــض األلعـ بعـ
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بحضور رئيس االتحاد السعودي للرياضة للجميع

تحدي الرياض يتوج بأول 
دوري للسيدات 

ـــال يف 10  ـــكأس األبط ـــات ل ـــت النهائي وانطلق
ديســـمبر، ضمـــن الـــدور نصـــف النهائـــي بـــن 
فريقـــي شـــعلة الشـــرقية وحتـــدي الريـــاض، 
واملبـــاراة  إيجلـــز ضـــد ســـتورم،  وجـــدة 
ـــاض وجـــدة  ـــن فريقـــي حتـــدي الري ـــة ب النهائي

ايجلـــز.
وحضـــر  املبـــاراة النهائيـــة وحفـــل توزيـــع 
ـــة  ـــعودي للرياض ـــاد الس ـــس االحت ـــز  رئي اجلوائ
الوليـــد  بـــن  خالـــد  األميـــر  للجميـــع  
بـــن طـــال ، واالســـتاذة شـــيماء صالـــح 

لاحتـــاد  التنفيـــذي  املديـــر  احلصينـــي، 
الســـعودي للرياضـــة للجميـــع، باإلضافـــة 
ـــعودي  ـــاد الس ـــق االحت ـــاء فري ـــار أعض ـــى كب إل

للرياضـــة للجميـــع. 
ـــز  ـــال للمرك ـــد كأس األبط ـــر خال ـــدم األمي وق
قدرهـــا  وجائـــزة  التحـــدي  لفريـــق  األول 
150,000 ريـــال ســـعودي وكأس األبطـــال 
ـــزة  ـــز وجائ ـــق جـــدة ايجل ـــي لفري ـــز الثان للمرك
بقيمـــة 50,000 ريـــال ســـعودي، وجائـــزة 
بقيمـــة  )فريـــق ســـتورم(  فريـــق  ألفضـــل 
10,000 ريـــال ســـعودي، وجائـــزة أفضـــل 
ــة  ــال )حصـ ــى يف كأس األبطـ ــة مرمـ حارسـ
ــز( 10,000  ــدة ايجلـ ــق جـ ــديري – فريـ السـ
الـــدوري يف  وهدافـــات  ريـــال ســـعودي، 
كأس األبطـــال )داليـــا أبـــو لـــن مـــن فريـــق 
فريـــق  مـــن  الدريـــدي  تقـــوى  ســـتورم، 
التحـــدي، وفـــرح جفـــري مـــن فريـــق جـــدة 
ايجلـــز( مبجمـــوع جوائـــز بقيمـــة 10,000 

ــعودي. ــال سـ ريـ

ـــى  ـــز األول ـــرق املراك ـــرمي ف ـــل تك ـــهد احلف وش
والثانيـــة مـــن كل مدينـــة، وكذلـــك أفضـــل 
الهدافـــن وأفضـــل حارســـات املرمـــى مـــن 

كل مدينـــة يف دور تصفيـــات املـــدن.
وقـــال رئيـــس االحتـــاد الســـعودي للرياضـــة: 
يدعـــم  للجميـــع،  الرياضـــة  احتـــاد  كان 
ـــر  ـــر الرياضـــة األمي ـــن وزي بشـــكل متواصـــل م
ـــعود،  ـــل آل س ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب عبدالعزي
وأنـــه فخـــوًرا بتكـــرمي الفائـــزات األوائـــل 
القـــدم  كـــرة  بـــدوري  اإلطـــاق  علـــى 
اللحظـــة  وهـــذه  للســـيدات،  املجتمعـــي 
ـــة يف  ـــة املجتمعي ـــال الرياض ـــة يف مج التاريخي
ـــج  ـــة ونه ـــوال رؤي ـــق ل ـــن لتتحق ـــم تك ـــا ل بادن
ـــن  ـــوالي خـــادم احلرم ـــادة م ـــر حتـــت قي التطوي
ــيدي  ــمو سـ ــلمان وسـ ــك سـ ــريفن امللـ الشـ
ولـــي العهـــد األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان.
ـــا يف  ـــا العباتن ـــي أظهرته ـــاف: اإلرادة الت وأض
ـــات  ـــه أيضـــا إرادة املدرب ـــذي قابل ـــدوري وال ال
ـــم التنظيمـــي، أهنئكـــم  ـــق الدع واحلـــكام وفري

الجيل - الرياض

بتوجيه ومتابعة وزارة الرياضة ، اطلق االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات.

وذلك بدعم مباشر من برنامج جودة الحياة، حيث أقيمت 
مباريات الدوري في 17 نوفمبر 2020 بمشاركة 24 فريًقا 
من الرياض وجدة والدمام، وتراوحت أعمار المشاركات ما 

بين 30-17 سنة.
وأقيم الدوري األول، من نوعه في المملكة، وتضمن دور 

المجموعات للمدن وصوال إلى كأس األبطال، والتي شملت 
المتأهلين للنهائيات من كل مدينة إلى جانب أفضل فريق 

ضمن المراكز الثانية.
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املســـتوى  إلـــى  االرتقـــاء  علـــى  جميًعـــا 
خـــادم  مـــوالي  وضعـــه  الـــذي  العالـــي 
ــمو  ــلمان وسـ ــريفن امللـــك سـ احلرمـــن الشـ

ــا  ــوم بلدنـ ــا، واليـ ــد لنـ ــي العهـ ــيدي ولـ سـ
الغالـــي فخـــور جـــدا بهـــذا اإلجنـــاز.

مـــن جهـــة أخـــرى، أعلنـــت اللجنـــة التنظيميـــة 

ــل  ــات وأفضـ ــل الهدافـ ــن أفضـ ــدوري عـ للـ
حارســـات للمرمـــى لـــدور املجموعـــات يف كل 
مدينـــة، وكان هدافـــات مدينـــة الريـــاض هـــن: 

ـــم  ـــور إبراهي ـــق ســـما ون ـــن فري ـــد م ســـارة احلم
مـــن فريـــق اليمامـــة«، وأفضـــل هدافـــات 
ــق  ــن فريـ ــة مـ ــن صدقـ ــدة »بيريـ ــة جـ مدينـ

ــق  ــن فريـ ــوان مـ ــة رشـ ــز، وتقيـ ــدة ايجلـ جـ
ِمـــراس«، وكان أفضـــل هدافـــات يف مدينـــة 
الدمـــام »كارلوتـــا لـــوزا مـــن يونايتـــد ايجلـــز 
ـــرقية. ـــعلة الش ـــق ش ـــن فري ـــري م ـــرمي العنق وم
وكانـــت أفضـــل حارســـات املرمـــى مـــن كل 
ـــدي  ـــق حت ـــن فري ـــري م ـــاف املطي ـــة، »عف مدين
الريـــاض وحصـــة الســـديري مـــن نســـور جـــدة 

ـــرقية. ـــعلة الش ـــن ش ـــارود م ـــا ه وفيكتوري
ومت اإلعـــان عـــن الـــدوري يف شـــهر فبرايـــر 
مـــن عـــام 2020، حيـــث افتتـــح التســـجيل 
ــع  ــى موقـ ــراد علـ ــرق واألفـ ــن الفـ ــكل مـ لـ
الـــدوري حتـــى نهايـــة شـــهر ســـبتمبر مـــن 

هـــذا العـــام.
ـــا عبـــر املناطـــق  ويف املجمـــوع، شـــارك 24 فريًق
الثـــاث، مـــع قيـــام اللجنـــة التنظيميـــة 

بتشـــكيل أربعـــة فـــرق جديـــدة.
ـــرق  ـــات للف ـــن املدرب ـــا م ـــة فريًق ـــت اللجن وعين
ـــع  ـــن أرب ـــة م ـــا، مكون ـــكلة حديًث ـــة املُش الفردي
مدربـــات دوليـــات وأربعـــة مدربـــات محليـــات 
ــعودي  ــاد السـ ــادرات االحتـ ــن مبـ ــزء مـ كجـ
ـــع لتشـــجيع ممارســـة األنشـــطة  للرياضـــة للجمي
ـــز  ـــر وتعزي ـــة تطوي ـــيدات، وبغي ـــة للس الرياضي
ـــرأة يف الرياضـــة. ـــة ملشـــاركة امل ـــة التحتي البني
ومت التعاقـــد مـــع 12 مـــن أفضـــل حـــكام 
النخبـــة النســـائية يف آســـيا لقدومهـــم الـــى 
اململكـــة إلدارة جميـــع مباريـــات دوري كـــرة 
القـــدم املجتمعـــي للســـيدات، باإلضافـــة 
ـــًة يف مجـــال  ـــب 40 ســـعوديًة مبتدئ ـــى تدري إل

ــم. التحكيـ
ــة،  ــج معايشـ ــن برنامـ ــب، ضمـ وكان التدريـ
األول مـــن نوعـــه، حيـــث مت تقـــدمي ورش 
العمـــل إضافـــة الـــى حصـــص التدريـــب 
الرياضيـــة  املهـــارات  لتنميـــة  العملـــي 
إلـــى  باإلضافـــة  احملليـــة،  والتحكيميـــة 
احتـــرازات  ببروتوكـــول  التـــام  االلتـــزام 
ـــز  ـــة ومرك ـــوزارة الرياض ـــامة ل ـــة والس الصح
مـــن  للوقايـــة  الوطنـــي  »املركـــز  وقايـــة 

ومكافحتهـــا. األمـــراض 
ــع  ــال جميـ ــة خـ ــر صارمـ ــق تدابيـ ومت تطبيـ

أيـــام املباريـــات التـــي تضمنـــت التباعـــد 
ــدي  ــس اجلسـ ــل التامـ ــي وتقليـ االجتماعـ
لفيـــروس  دوريـــة  فحوصـــات  وإجـــراء 
ــرق  ــع الفـ ــات جلميـ ــل املباريـ ــا«، قبـ »كورونـ

واملوظفـــات وأعضـــاء التنظيـــم.
يذكـــر أن مرحلـــة املجموعـــات بـــدأت يف 
17 نوفمبـــر يف الريـــاض وجـــدة بإجمالـــي 
ومبـــاراة  مدينـــة،  كل  يف  مبـــاراة   21
ــدري  ــة بـــن متصـ ــوب النهائيـ ــروج املغلـ خـ
املجموعـــات يف كل مدينـــة للســـماح لبطـــل 

املدينـــة بالتأهـــل الـــى كأس األبطـــال.
وانطلقـــت املباريـــات يف املنطقـــة الشـــرقية 
يف 18 نوفمبـــر بإجمالـــي أربعـــة فـــرق يف 
ـــات  ـــت مباري ـــي س ـــدة بإجمال ـــة واح مجموع
- وكان متصـــدر املجموعـــة هـــو املتأهـــل 

التلقائـــي لـــكأس البطولـــة.
ـــن كل  ـــل م ـــزات األوائ ـــى الفائ ـــة إل وباإلضاف
مدينـــة، فـــإن ثانـــي أفضـــل فريـــق – ســـتورم 
مـــن جـــدة، بنـــاًء علـــى النقـــاط قـــد تأهـــل 

أيًضـــا إلـــى كأس األبطـــال.
ـــز  ـــات، كان املرك ـــاء دور املجموع ومبجـــرد انته
ـــن  ـــق ســـما م ـــو فري ـــة ه ـــن كل مدين ـــي م الثان
ـــق ســـتورم مـــن جـــدة،  ـــاض، وفري ـــة الري مدين

ـــة الشـــرقية. ـــن املنطق ـــق اململكـــة م وفري
كانـــت  املجموعـــات،  مرحلـــة  وخـــال 
ــي: 60,000  ــة كالتالـ ــز يف كل مدينـ اجلوائـ
ريـــال ســـعودي للمركـــز األول، و20,000 
ــدوري  ــة الـ ــي، وهدافـ ــز الثانـ ــال للمركـ ريـ
5,000 ريـــال ســـعودي وأفضـــل حارســـة 
ــي  ــعودي، بإجمالـ ــال سـ ــى 5,000 ريـ مرمـ
ملرحلـــة  ســـعودي  ريـــال   270,000
املجموعـــات، بينمـــا كانـــت جوائـــز كأس 
األبطـــال بقيمـــة 230,000 ريـــال ســـعودي. 
ــجيل 316  ــات، مت تسـ ــال دور املجموعـ وخـ
ـــا  ـــا يف 48 مبـــاراة وتوزعـــت بـــن 139 هدًف هدًف
ـــا  ـــاض و69 هدًف ـــا يف الري ـــدة و108 هدًف يف ج

يف املنطقـــة الشـــرقية.
ــي  ــدم املجتمعـ ــرة القـ ــتأنف دوري كـ وسيسـ

للســـيدات يف نســـخته يف عـــام 2021.
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اجليل _ الرياض
ـــزة شـــوط “وزارة  ـــب ويشـــاوبت جائ ـــي فيلي ـــي العامل ـــارس األملان ـــزع الف انت
ــه  ــذي احتضنـ ــية، الـ ــة للفروسـ ــان الدرعيـ ــن مهرجـ ــة”، ضمـ الرياضـ
ــية  ــعودي للفروسـ ــاد السـ ــه االحتـ ــية، ونظمـ ــي للفروسـ ــز الدهامـ مركـ
مبشـــاركة 118 فارســـا وفارســـة مـــن 30 دولـــة، بعـــد أن حـــاز زمنـــا 
قـــدره )34.82 ثانيـــة(، وحـــل ثانيـــا عبـــداهلل الشـــربتلي بزمـــن قـــدره 
ـــاء، ـــا )36.01( دون أخط ـــل دويســـر ثالث ـــي داني )35.39(، وحـــل األملان
ـــة  ـــس اللجن ـــة، رئي ـــر الرياض ـــي، وزي ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــوج األمي وت
ـــل  ـــربتلي، ودانيي ـــاوبت، الش ـــب ويش ـــعودية، فيلي ـــة الس ـــة العربي األوملبي

ـــة. ـــوط وزارة الرياض ـــز ش ـــر بجوائ دويس
وشـــهدت فعاليـــات اليـــوم األخيـــر حضـــور األميـــر بنـــدر بـــن خالـــد 
ـــادي ســـباقات  ـــس إدارة ن ـــة الفروســـية رئيـــس مجل ـــس هيئ الفيصـــل، رئي

ـــل. اخلي

ــوط  ــباق “الشـ ــت بسـ ــد انطلقـ ــر قـ ــوم األخيـ ــات اليـ ــت منافسـ وكانـ
الصغيـــر” لفئـــة “النجمـــة الواحـــدة” بارتفـــاع )1.15 متـــر(، وتـــوج مبراكزهـــا 
بــــ)53.58(،  الثاثـــة الفرســـان الســـعودين وليـــد الغامـــدي األول 
ـــث  ـــي الثال ـــز الهمزان ـــي بــــ)56.47(، وعبدالعزي ـــز الثان حســـن عبدالعزي

ـــاء. بــــ)60.90( دون أخط
ـــاع )1.25  ـــة “النجمـــة الواحـــدة” بارتف ـــي لفئ ـــر” الثان ويف “الشـــوط الكبي
ـــداهلل آل  ـــوج أوال عب ـــث ت ـــك، حي ـــعودي كذل ـــتحواذ س ـــر( كان االس مت
ـــا  الشـــيخ بزمـــن )54.69(، ثانيـــا عبـــداهلل الراجحـــي بــــ)45.73(، وثالث

ـــاء. ـــك دون أخط ـــي كذل ـــن )56.16(، والثاث ـــي بزم ـــعد العجم س
ـــة  ـــة الـ”األربع ـــن فئ ـــث م ـــة” الثال ـــة الدرعي ـــر بواب ـــة تطوي ويف شـــوط “هيئ
ـــز  ـــوك املرك ـــتن كوك ـــي كرس ـــاز األملان ـــر(، ح ـــاع )1.45 مت ـــوم” بارتف جن
األول بزمـــن )31.10 ثانيـــة(، فيمـــا جـــاء عبـــداهلل الشـــربتلي ثانيـــا بزمـــن 

ـــاء. ـــن )32.09( دون أخط ـــا بزم ـــي ثالث ـــزي الدهام )32.03(، ورم

ويشاوبت  
يحلق 
بجائزة 

شوط “وزارة 
الرياضة”
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الخيل المحلية تجتاز  
االختبار األهم

الخيل المحلية تجتاز  
االختبار األهم

اجليل ـ الرياض
ـــة  ـــا املهـــم يف كأس وزارة العـــدل )الفئ ـــة إختباره ـــل احمللي أنهـــت اخلي
ـــة  ـــل واملخصص ـــادي اخلي ـــباقات ن ـــم س ـــة 36 ملوس ـــة( يف اجلول الثالث
لعمـــر3 ســـنوات يف إطـــار التحضيـــرات للمنـــازالت الكبـــرى املقبلـــة 
ويف مقدمتهـــا كأس امللـــك خالـــد يف منتصـــف ينايـــر املقبـــل، حيـــث 
ـــد اســـمه يف قائمـــة  ـــن  خال ـــر فيصـــل ب ـــن قامـــه لامي كتـــب املهـــر إب
الفائزيـــن بـــكأس الـــوزارة لهـــذا املوســـم  مـــن أمـــام 9 حصانـــا وفرســـا  
خاضـــو االختبـــار علـــى مســـافة 1800متـــرا ، وكان إبـــن قامـــه االقـــدر 
ـــد أن  ـــوي بع ـــول ق ـــر وبدخ ـــس األخي ـــباق يف النف ـــم الس ـــى حس عل
ـــن  ـــة م ـــادة موفق ـــل وقي ـــأداء جمي ـــه متعطـــرة الســـباق ب مهـــدت زميلت
اخليـــال نايـــف العنـــزي حيـــث ســـارت علـــى راس اخليـــل حتـــى 

ـــه  ـــه، و مايهم ـــن قام ـــن اب ـــراع ب ـــتد الص ـــي اش ـــل الت ـــار اخلي األمت
ـــة  ـــرة جنم ـــن متعط ـــكأس م ـــداره وال ـــزاع الص ـــى انت ـــرق عل والح الب
ـــي بخطـــة محكمـــة للمـــدرب  الشـــوط، والتـــي احتلـــت املركـــز الثان
عبـــداهلل بـــن مشـــرف،  وحـــل مايهمـــه يف املركـــز الثالـــث وقطـــع 
ــث  ــة، حيـ ــدره 1.50.80 دقيقـ ــن قـ ــافة1800متر بزمـ ــز مسـ الفائـ
ـــة  ـــز بثاث ـــه الفائ ـــن قام ـــا إب ـــة يحرزه ـــزة فئوي ـــكاس أول جائ ـــد ال تع
ســـباقات حتـــى االن،وقـــد ســـلم وكيـــل وزارة العـــدل للخدمـــات 
ـــن  ـــل ب ـــكاس لفيص ـــف ال ـــر اخلري ـــن ناص ـــن ب ـــتركة عبدالرحم املش

ـــرف. ـــن مش ـــعد ب س
ـــر  ـــطبل األحم ـــة االس ـــل خزان ـــي تدخ ـــة الت ـــكأس السادس ـــد ال وتع

ـــات. ـــز الفئ ـــة يف جوائ ـــم والثالث ـــذا املوس ه

أمل فيصل .. تجتاز  
اختبار  الخيالة  

أمل فيصل .. تجتاز  
اختبار  الخيالة  

متابعة: نواف اجلرجير
حصلـــت اخليالـــة الســـعودية أمـــل 
ــوب  ــة الركـ ــى رخصـ ــل علـ فيصـ
مـــن جلنـــة ســـباقات اخليـــل بعـــد 
ـــار  ـــة واختب ـــن جترب ـــر م ـــا أكث جتاوزه
عقـــب تدريبـــات ميدانيـــة مكثفـــة 

علـــى مـــدى األشـــهر املاضيـــة. 
ــل  ــة أمـ ــاركة اخليالـ ــرر أن مشـ وتقـ
فيصـــل يف الســـباقات الرســـمية 

خـــال األســـابيع املقبلـــة.
ـــر  ـــر أن إســـطبل األمي ـــر بالذك اجلدي
ســـعود بـــن ســـلمان قـــد أعلـــن يف 
ـــة  ـــع اخليال ـــد م ـــابق التعاق ـــت س وق
ـــون أول  ـــميًا لتك ـــل، رس ـــل فيص أم
ـــدان  فارســـة ســـعودية تشـــارك يف مي
لســـباقات  عبدالعزيـــز  امللـــك 

اخليـــل. 
مزرعـــة  علـــى  املشـــرفون  وقـــال 
ــن  ــعود بـ ــر سـ ــطبات األميـ وإسـ
إنـــه  عبدالعزيـــز،  بـــن  ســـلمان 
أمـــل  اخليالـــة  مـــع  ”التعاقـــد  مت 
فيصـــل، كأول خيالـــة ســـعودية يف 
ــك  ــدان امللـ ــمي ميـ ــدان الرسـ امليـ

عبدالعزيـــز“.
العزيـــز  عبـــد  امللـــك  وميـــدان 
ـــي  ـــدان الرئيس ـــو املي ـــية، ه للفروس
لســـباقات اخليـــول يف الســـعودية، 
ويقـــع يف منطقـــة اجلنادريـــة بالقـــرب 

مـــن الريـــاض.
امللـــك  ميـــدان  واســـتضاف 
اخليـــل،  لســـباقات  عبدالعزيـــز 
يف فبرايـــر املاضـــي، أول نســـخة 
لبطولـــة عامليـــة لســـباق اخليـــل 
ــا 29 مليـــون دوالر،  تبلـــغ جوائزهـ
ـــز ســـباقات  ـــى جوائ ـــن أغل ـــد م وتع

اخليـــل عامليـــا.
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الجيل – جدة 

ـــات  ـــر”، لقط ـــرة “تويت ـــات القصي ـــع التدوين ـــى موق ـــمي عل ـــة الرس ـــاب وزارة الرياض ـــر حس نش
ـــًا:  ـــق قائ ـــاء جـــدة، وعل ـــى مين ـــات املشـــاركة يف داكار الســـعودية 2021 إل ـــن وصـــول املركب م

ـــة”. ـــارة واملتع ـــد اإلث ـــرب موع “اقت
ـــة  ـــب تقني ـــباق جوان ـــم الس ـــر، ويض ـــى 15 يناي ـــن 2 وحت ـــرة م ـــال الفت ـــُيقام داكار 2021 خ وس
أكثـــر، ويتحـــدى املشـــاركون خلـــوض املنافســـات بـــن الكثبـــان الرمليـــة منـــذ اليـــوم األول 

ـــب. ـــات أصع ـــة وحتدي ـــن مختلف ـــاك أماك ـــتكون هن ـــر، وس ـــى األخي وحت
ـــر صحـــايف افتراضـــي، حيـــث  ـــر مؤمت ـــي داكار الســـعودية 2021 عب  ومت الكشـــف عـــن مســـار رال

ـــرة أخـــرى. ـــى جـــدة م ـــل وصـــواًل إل ـــى حائ ـــن جـــدة إل ـــق م ينطل
ويشـــهد رالـــي داكار 2021 مشـــاركة 555 متنافًســـا مبـــا يف ذلـــك 54 مشـــارًكا يف فئـــة 
الكاســـيك، ويتواجـــد 321 مركبـــة إجمـــااًل، 129 دراجـــة ناريـــة ورباعيـــة، 124 ســـيارة وتـــي3 

ــيكي”. ــة يف “داكار الكاسـ ــاحنة، و26 مركبـ ــة، و42 شـ ــة صحراويـ وعربـ
ـــا  ـــك 49 دراًج ـــا يف ذل ـــا وســـائًقا، 83 أســـطورة مب ـــك 89 دراًج ـــا يف ذل ـــا مب  ويتواجـــد 144 مبتدًئ
وســـائًقا “أكثـــر مـــن 10 مشـــاركات”، 35 مشـــارًكا يف حتـــدي موتـــول األصلـــي “أوريجينـــال 
ـــد  ـــم واح ـــيكي، طاق ـــاركات يف داكار الكاس ـــك 3 مش ـــا يف ذل ـــابقة مب ـــول”، 16 متس ـــاي موت ب
ـــك  ـــا يف ذل ـــية مب ـــد 49 جنس ـــعودية 2021، يتواج ـــي داكار الس ـــاء. ويف رال ـــن النس ـــه م بأكمل
ـــل  ـــا حت ـــهير، فيم ـــباق الش ـــًدا يف الس ـــيات تواج ـــر اجلنس ـــا أكث ـــد فرنس ـــاعدة، وُتع ـــم املس طواق

ـــا. ـــيك ثالًث ـــا والتش ـــبانيا ثانًي إس

49 جنسية في السباق الدولي

وصول المركبات 
المشاركة في 

داكار السعودية 

2021
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الدرب تختتم 
فعاليات برنامج المبادرات

شهدت حديقة اململكة في محافظة الدرب  ختام فعاليات “برنامج مبادرات شباب جازان الرياضية”، التي أطلقها 
مكتب وزارة الرياضة مبنطقة جازان ضمن برامج اإلدارة العامة للنشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بوزارة 

الرياضة.
وشارك ما يقارب ثالثة آالف شاب وفتاة وطفل بالفعاليات املنفذة،التي اشتملت على كرة القدم، وحتدي الشطرجن، 

ومسابقة مهارات تصويب السلة، واأللعاب الترفيهية، وأركان توعوية تابعة للصحة، واإلدارة العامة ملكافحة اخملدرات، 
ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح مفتوح،وهدايا وتقدمي جوائز للمشاركني والفائزين.

وأفاد مساعد مدير مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي، أن فعاليات “شباب جازان” شملت العديد من البرامج 
الرياضية، واملسابقات املتنوعة، واستهدفت جميع شرائح اجملتمع، مشيراً إلى أنها أتاحت الفرصة للحاضرين والزوار 
مبمارسة األنشطة، والترفيه الرياضي، ووفرت أجواء رياضية ممتعة، ونشرت ثقافة املشاركة اجملتمعية، وعززت من روح 

املنافسة.
وأضاف أن البرامج والفعاليات ستستمر وتنفذ بكل محافظات جازان، حسب توجيهات صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مشيداً بدور املنظمني واملشاركني، وإسهامهم في إجناح الفعاليات بالدرب.

فورموال اي  في الدرعية
ستستضيف الدرعية اجلولتني الثالثة والرابعة، يومي 26، و27 من فبراير املقبل لسباقات فوروموال إي، بعدما أعلنت عن 

وجهات جوالتها الـ14 في موسم 2021.
وسيظهر السباق الشهير في الدرعية، للمرة الثالثة، بعد أن أقيم في ميدانها عام 2018، و2019. وأصبحت الفورموال إي 

وجهة ألفضل السائقني والفرق واملصنعني في العالم منذ انطالقتها ألول مرة على مستوى العالم في عام 2014 في احلديقة 
األوملبية في العاصمة الصينية بكني.

نافذة محلية

اجليل _ جدة 
نظم  مكتب وزارة الرياضة بجدة، بالتعاون مع وكالة شؤون الشباب، اإلدارة العامة 

للنشاطات الشبابية ورشة العمل التطوعي الشبابي األول ، في ختام الورشة 
الثالثة بعنوان قيادة الفرق التطوعية، بإلقاء احملاضر الدكتور محمد عبدالرحمن 

القرني محاضرة، وفي ختام الورشة مت تكرمي احملاضرين وتسليم املشاركني شهادات 
إمتام الدورة من مدير مكتب وزارة الرياضة مبحافظة جدة سعيد الغامدي.

يذكر أن وزارة الرياضة برئاسة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهدف لتعزيز 
العمل التطوعي، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية لوزارة الرياضة ستمائة وثمانني 
ألف ساعة تطوعية. وأشار مساعد مدير عام فرع وزارة الرياضة باملنطقة الشرقية 

موفق السنيد إلى أهمية دور الشباب في رفع الوعي اجملتمعي، وإيصال الرسائل 
اجملتمعية عن طريق إبداعهم باملبادرات التطوعية اجملتمعية الهادفة، وتأتي هذه 

الشراكة بني وزارة الرياضة باملنطقة الشرقية وجمعية العمل التطوعي لتطوير 
 مهارات املتطوعني من شباب وشابات املنطقة الشرقية واستثمارها لتنمية اجملتمع.

وبنيَّ مدير عام النشاطات الشبابية مصطفى مهدي آل سليس بفرع الوزارة 
باملنطقة الشرقية أهمية القطاع الثالث ودوره الفعال في إجناح النشاطات 

اجملتمعية، ويتميز بكونه يقدم بأكمل صورة ودون النظر إلى اجلانب املادي ويأتي 
تشجيع وزارة الرياضة ملثل هذه املبادرات إلبراز أدوار املتطوعني وتطويرها حتقيقاً لرؤية 

اململكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى مليون متطوع.

ورشة عمل عن 
»قيادة الفرق التطوعية«
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نافذة محلية

توج عضو مجلس إدارة االحتاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر وبحضور مساعد 
مدير مكتب وزارة الرياضة بالدمام موفق السنيد، فريق االتفاق بكأس الدوري املمتاز 

 لكرة قدم الصاالت.

وحقق االتفاق اللقب بعد تغلبه في املباراة النهائية على القادسية بنتيجة 4-7 
 والتي جرت بينهما، اليوم السبت، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

يذكر أن هذه املرة الثالثة التي يحقق فيها االتفاق لقب الدوري املمتاز لكرة قدم 
الصاالت بعد عامي 2016 و 2018 كما يعد اللقب الثاني هذا املوسم الذي يتوج به 

االتفاق بعد فوزه بكأس االحتاد السعودي.
كما تُّوج الفاو بلقب كأس دوري الدرجة األولى ، بعد تغلبه على الوحدة 5/ 3 في 
املواجهة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة مبدينة الدمام. وتُوِّج مدير إدارة 

كرة قدم الصاالت والشاطئية باالحتاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي الفريق 
الفائز بلقب كأس البطولة وامليداليات الذهبية، في حني مت تسليم فريق الوحدة 
صاحب املركز الثاني امليداليات الفضية، وحصل فريق اجلزيرة على املركز الثالث 

بعد فوزه على منيف في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع بنتيجة 7-4. يذكر أن 
دوري الدرجة األولى لكرة قدم الصاالت للموسم الرياضي احلالي شهد صعود 4 فرق 

للدوري املمتاز ملوسم الرياضي 2021، وهي: الفاو، والوحدة، ومنيف، واجلزيرة.

الفاو يحقق دوري األولى 
االتفاق بطال لممتاز الصاالت

حقق فريق االتفاق بطولة دوري االحتاد األولى للدرجة املمتازة “شباب “، التي أقيمت منافساتها مبحافظة 
الطائف، مبشاركة 47 دراجاً ميثلون 13 نادياً.

وجاء تتويج االتفاق في سباق مسافة 80 كيلو متراً بعد حصوله على املركز األول، وفي املركز الثاني نادي 
الفتح، وحل باملركز الثالث نادي السالم.

وفي نتائج الفردي حقق املركز األول دراج الفتح جاسم السلطان، وباملركز الثاني دراج الوحدة أسامة 
العبداملنعم، وحل ثالثاً زميله عزام العبداملنعم.

وعقب ختام السباق   توج معالي محافظ الطائف سعد امليموني، ومدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف 
عبداهلل الزايدي، ومدير العمليات واملستشار الفني باالحتاد السعودي للدراجات عبداهلل املزيد، الفرق 

واألفراد الفائزين باملراكز األولى، وتكرمي اجلهات احلكومية املشارك

االتفاق بطال للدراجات
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نافذة محلية

حقق نادي الرياض للصم كأس بطولة اململكة خلماسيات كرة القدم للصم بعد فوزه على مركز 
القطيف بنتيجة أربعة مقابل واحد خالل مواجهتهما في املباراة النهائية على ملعب صالة وزارة 

الرياضة مبدينة الدمام مبشاركة 14 فريقاً .
وتوج رئيس االحتاد السعودي لرياضة الصم سعيد محمد القحطاني بحضور مدير مكتب وزارة 

الرياضة باملنطقة الشرقية حامد السريعي أصحاب املراكز األولى في البطولة، حيث سلم نادي 
الرياض للصم كأس البطولة وامليداليات الذهبية ، والعبي مركز القطيف امليداليات الفضية ، 

والعبي مركز أبها امليداليات البرونزية بعد أن حل في املركز الثالث بعد فوزه في مباراة املركز الثالث 
والرابع على نادي جدة بنتيجة 5 - 2 . ومت خالل التتويج تكرمي العب مركز القطيف محمد آل منر 

كأفضل العب، والعب نادي الرياض البراء سليمان كأفضل حارس مرمى في البطولة، والعب مركز 
أبها أحمد بكور كهداف البطولة، كما مت تكرمي مدير مكتب وزارة الرياضة باملنطقة الشرقية حامد 
السريعي. من جانبه بارك رئيس مجلس إدارة االحتاد السعودي لرياضة الصم جناح البطولة وارتفاع 

مستوى املنافسة بني املشاركني ، مؤكداً حرص االحتاد على تنويع األنشطة وخلق املنافسة بني 
املراكز واألندية وحتقيق األهداف املرجوة وتطلعات وزارة الرياضة التي حترص على املشاركة اجملتمعية 

بني شرائح اجملتمع كون الرياضة أحد األنشطة الرئيسة التي حتقق تلك األهداف .

صم الرياض  ابطاال 
للمملكة

شارك 137 معلماً ومعلمة من منسوبي اإلدارة العامة 
للتعليم مبنطقة الباحة في البرنامج التأهيلي لتعزيز املهارات 

في الرياضات الالسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، التي 
نظمتها وزارة الرياضة، ممثلة في االحتاد السعودي للرياضات 
الالسلكية. وأوضح مدير عام التعليم في منطقة الباحة 

الدكتور عبداخلالق حنش أن البرنامج هدف إلى تعزيز ثقافة 
الرياضة الالسلكية ملواكبة التطورات التقنية إقليمياً وعاملياً 

مبا يوائم مستهدفات رؤية اململكة والعمل على التحول 
الرقمي في كافة اجملاالت، السيما الرياضية منها، مشيرا 

الى مشاركة 64 معلمة في التدريب على تقنية السيارات 
 ،D3 الالسلكية وأحجامها والتحكم بها، ومجاالت الطباعة

والروبوت، وصناعة الطائرات، كما مت  تعريفهم باالحتادات 
الدولية والقارية اخملتصة في تنظيم الرياضة، وقوانينها.

137  مشاركا 
في الالسلكية

برنامج بحري مفتوح
اختتم مكتب وزارة الرياضة بجدة، بالتعاون مع الهيئات الشبابية بوكالة 

شؤون الشباب في وزارة الرياضة البرنامج الشبابي الرياضي املفتوح، والذي 
أقيم ملدة 4 أيام على الواجهة البحرية بجدة األسبوع املاضي. واحتوى البرنامج 

على عدد من الفعاليات الرياضية واملهارات الرياضية. وشهدت الفعاليات 
حضورا جماهيريا جيدا مع أخذ االحتياطات واالحترازات والبروتوكوالت 

الصحية، بحضور وزارة الصحة للمشاركة في التوعية والتنظيم، ومت على 
هامش الفعاليات تكرمي اجلهات املشاركة وأبطال الصحة، بحضور مدير عام 

الهيئات الشبابية طالل احلربي ومدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد 
الغامدي.

50 متطوعا 
في البرنامج البيئي

متكن 50 متطوعاً يشاركون في البرنامج التطوعي البيئي الذي تنظمه وزارة 
الرياضة بالتعاون مع مجلس شباب القصيم ووزارة البيئة واملياه والزراعة ، من 

رفع اخمللفات في منتزه القصيم الوطني.
وتركزت معظم اخمللفات من املواد صعبة التحلل كالبالستيك، حيث تُعد 

أحد أشد ملوثات البيئة البرية واحليوانية التي يعمل البرنامج على التوعية 
بأضرارها على اجلميع خالل ثالثة أيام في املنتزه الذي يزوره اآلالف يوميا خالل 

موسم الشتاء.الغامدي.

أسس مكتب وزارة الرياضة في منطقة اجلوف أول 
رابطة لدوري األحياء في اململكة، سيتولى إدارتها 

مجلس إدارة منتخب يقوم بتنظيم املسابقات 
وجدولتها إضافة إلى تطبيق اللوائح التنظيمية 

واالنضباطية.
وأكد مسؤول الرابطة في مكتب وزارة الرياضة 

عبداهلل السالم. أن قرار تأسيس الرابطة جاء برغبة 
من املكتب بدافع تنظيم بطوالت األحياء ومنحها 

الطابع التنظيمي الرسمي. نظرًّا ملا تتمتع به املنطقة 
من منافسة كبيرة بني الفرق، لكنها تفتقد الطابع 

التنظيمي.
وأوضح السالم أن مسابقات الرابطة ستحظى بدعم 

من الرابطة الرئيسية ومن االحتاد السعودي للرياضة 
للجميع إضافة إلى دعم مكتب الوزارة في اجلوف. 

الفتًّا إلى أن بطل املنطقة سيحصل على جائزة مالية 
تقدر بـ15 ألف ريال، إضافة إلى مشاركته في نهائيات 

اململكة.
وكشف السالم أن الرابطة ترحب بانضمام فرق من 

جميع املناطق داخل اململكة، شريطة أال يكون لديها 
رابطة مثيلة في مناطقها.

الجوف تؤسس 
رابطة لدوري 

األحياء

برنامج تدريبي في مهارات الحوار
أقام مكتب وزارة الرياضة مبنطقة احلدود الشمالية برنامجا تدريبيا بعنوان “مهارات احلوار الشبابي” استمر يومني 

وذلك في قاعة التدريب بالنادي األدبي والثقافي مبدينة عرعر.
وتناول البرنامج العديد من احملاور ومنها, التعريف مبفهوم احلوار اإليجابي و أهميته والتعريف بخطواته وكيفية 

اإلسهام في نشر ثقافة احلوار، باإلضافة إلى أنواع احلوار وأركانه وعوامل جناحه وأسباب فشله.
وفي نهاية البرنامج قدم مكتب وزارة الرياضة مبنطقة احلدود الشمالية هدايا تذكارية وشهادات للحضور 

واملشاركني في البرنامج.
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نافذة محلية

بحضور رئيس االحتاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، ونائبه 
عامر املبيض، اختتمت “اجلولة البرونزية” لبطولة اململكة للمبارزة 

للسيدات، التي أقيمت في الصالة الرياضية مبدينة األمير سعود 
بن جلوي الرياضية بالراكة في اخلبر, ومبشاركة 63 العبة.

وحققت لني الفوزان املركز األول وامليدالية الذهبية في سالح 
الشيش )عمومي(، ونالت آية يوسف ذهبية سالح الشيش 

حتت 15 عاماً، ونالت احلسناء احلماد امليدالية الذهبية في سالح 
السايبر )عمومي(, وحققت ملار أرسالن املركز األول وامليدالية 
الذهبية في سالح االبيه حتت 15 عاماً، فيما فازت ندى عابد 

بذهبية سالح االبيه )عمومي(.
وشهدت البطولة مشاركة 3 محكمات سعوديات ألول مرة بعد 

اجتيازهن دورة التحكيم بالتعاون مع معهد إعداد القادة وهم 
مالك السلطان وهنا حلمي وديان املالكي.

اختتام برونزية 
المبارزة 

ترتيبات الدراجات 
في اجتماع

استقبل صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز 
نائب أمير منطقة حائل في مكتبه , مدير العمليات واملستشار الفني لالحتاد 

السعودي للدراجات عبداهلل املزيد واملدير التنفيذي لالحتاد السعودي للدراجات 
راجي اجلوهر ومدير مكتب فرع وزارة الرياضة مبنطقة حائل مشعل الطرجم .

ونوه سموه بدعم القيادة احلكيمة ومتابعة سمو وزير الرياضة لألنشطة 
واملسابقات الرياضية، مؤكداً حرص سمو أمير منطقة حائل على جناح 

البطوالت واملسابقات التي تقام باملنطقة.
واطلع سمو نائب أمير منطقة حائل على الترتيبات اخلاصة بالبطولة الثانية 

لدوري الدراجات للدرجة املمتازة )شباب - كبار ( واملقامة في املنطقة خالل 
الفترة من -18 20/04/1442 هـ .

حضر االستقبال عدد من مسئولي الرياضة مبنطقة حائل واالحتاد السعودي 
للدراجات .

50 العبة في برنامج الريشة
أقام االحتاد السعودي للريشة الطائرة برنامجاً تدريبياً بنادي الرياض مبشاركة 50 العبة من 

املمارسات والعبات املنتخب السعودي للريشة الطائرة ، حتت إشراف مدربة االحتاد ونادي الرياض 
 السعودي هتون السدحان ومتاضر النصيب.

وأكد رئيس االحتاد السعودي للريشة الطائرة مقرن املقرن على أهمية البرنامج كونه يأتي ضمن 
إستراتيجية االحتاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع نادي الرياض لنشر اللعبة وتطوير 

املستوى الفني لالعبات وإعدادهن للمشاركات الداخلية واخلارجية.

الطائف تطور 
مهارات 

المتطوعين
نظم مكتب وزارة الرياضة بالطائف ممثالً بقسم 

النشاطات الشبابية، بالتعاون مع وكالة شؤون الشباب 
اإلدارة العامة للنشاطات الشبابية  برنامجاً خاصاً 

لتطوير مهارات املتطوعني واملتطوعات الذي يشمل 
أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، تزامناً مع اليوم العاملي 

للتطوع.
ويعمل البرنامج على تأهيل املتطوعني للعمل مستقبالً 

في برامج وأنشطة وفعاليات مكتب وزارة الرياضة 
مبحافظة الطائف، ويسلط الضوء على العديد من 

اجلوانب الثقافية واالجتماعية من خالل 15 لقاء مكثفاً 
و ملدة خمسة أيام، تعالج اجلوانب االجتماعية املتنوعة، 
بني جلسات حوارية وورش عمل وجتارب تطوعية تصقل 
قدراتهم وتواكب رؤية 2030، في الوصول للريادة مبجال 

العمل التطوعي.
وأوضح مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبداهلل 

الزايدي، أن البرنامج يهدف لصناعة لبنة من املتطوعني 
واملتطوعات ملمني بواجباتهم وحقوقهم وجاهزين 

لتقدمي املبادرات النوعية التي تعكس العمل التطوعي 
وفوائده باجملتمع، الفتاً النظر إلى أن هذا البرنامج 

انطالقة لبرامج وفعاليات سيتبناها املكتب الفترة 
القامة.

الشهيد بطال 
لقدم عسير

توج الفريق األول لكرة القدم في نادي الشهيد بطال ملنطقة 
عسير لكرة القدم، إثر تغلبه على نظيره الفرسان بركالت 

الترجيح 14/13 في املباراة اخلتامية التي جمعتهما على 
امللعب الرديف مبدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز في 

احملالة، وذلك بعد أن انتهى الوقتان األصلي واإلضافي بتعادل 
الفريقني 1/1. بلغ الفريقان باإلضافة إلى جرش نهائيات دوري 

الدرجة الثالثة، وفاز األخير على نظيره الفاروق 3/1. وسلم 
مدير وزارة الرياضة مبنطقة عسير، معتق آل جرمان، الشهيد 
كأس املنطقة وامليداليات الذهبية، ونادي الفرسان امليداليات 
الفضية. وبارك رئيس نادي الشهيد، محمد احلسني الفلقي، 

جلميع محبي النادي على البطولة الغالية.
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وفور وصول سموه بدأ احلفل املعد بهذه املناسبة، حيث ألقى صاحب السمو امللكي 
األمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة أوضح خاللها بأن النجاحات املتتالية لرالي 
حائل منذ انطالقته عام 2006 م على خارطة الراليات العاملية كأول حدث للراليات 

الصحراوية ” كروس كانتري “، ينظم في اململكة ضمن مساعينا ملواكبة التحديات 
وتطبيق أنظمة وقوانني االحتاد الدولي للسيارات برفع هذا الرالي إلى أعلى املستويات 

خاصة في ظل تداعيات فايروس كورونا.
وقال سمو األمير خالد بن سلطان الفيصل : إن رالي حائل قصة جناح خطتها 

السواعد الوطنية إضافة لثمرة تعاون بني وزارة الرياضة واالحتاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل وكافة القطاعات املعنية مما أسهم 

في إجناح الرالي على مدى السنوات، مما انعكس ذلك على العدد الكبير للمشاركني 
في هذا العام حتى صل 143 مشاركاً مع انضمام باها حائل إلى روزنامة كأس 

العالم للراليات الصحراوية ” كروس كنتري ” باها وتنظيم جولتني عامليتني، متطلعا 
سموه بأن يواصل رالي حائل تألقه وأن يصبح محطة هامة للبطولة قبيل التوجه 
خلوض رالي داكار الذي تستضيفه اململكة، مشيراً إلى أن حائل ستواصل حضورها 

في الرالي األصعب عاملياً من خالل استضافت بعض مراحل دكار ويوم الراحة في 
منتصف فترة الرالي.

أمير المنطقة ونائبه يحضران حفل التدشين  

13 دولة و 143 متسابقا 
في إنطالقة رالي باها حائل 

الدولي 

الجيل _ حائل 

رعى صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس 
 ،  2020 الدولي  تويوتا  حائل  باها  لرالي  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  المنطقة  تطوير  هيئة 

143 متسابقًا من 31دولة ويمثل الجولة  16 بمشاركة  الـ  الرالي في نسخته  حفل انطالق سباق 
، بحضور صاحب  ” باها “، وذلك في مركز “المغواة”  الرابعة والخامسة من ” فيا ” كأس العالم 
السمو الملكي األمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس 
االتحاد  رئيس  الفيصل  سلطان  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  المنطقة  تطوير  هيئة 

السعودي للسيارات والدراجات النارية.
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عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح من اجلهات 
احلكومية املشاركة بالرالي ووكالة األنباء السعودية “واس”، بعدها أعلن 

صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز انطالقة 
الرالي قائال ” بسم اهلل وعلى بركة اهلل نعلن انطالق رالي حائل في 

نسخته السادسة عشر “.
عقب ذلك استعرضت أمام سموه سيارات السباق املشاركة على ساحة 

املغواة.
وفي نهاية احلفل قال سمو أمير منطقة حائل: إننا اليوم نسعد في انطالق 

الرالي في نسخته السادسة عشر بكل امتياز، وبرقم مميز جداً فحائل 
تخطو نحو العاملية بكل قوة وثبات وبنسخة دولية مميزة، مشيراً سموه 

إلى أن بداية انطالق الرالي عام 2006م شارك فيه 30 متسابقاً واآلن وصل 
في النسخة ” 16 ” إلى 143 متسابقاً، ومبسافة 1600 كم مبرحلة نوعية.

وأضاف سموه: أن أبناء اململكة يسطرون اليوم ملحمة من االنتصارات 
والتميز بدعم الدولة املباركة التي فتحت آفاقاً كبيرة ألبناء الوطن ليصلوا 
املنصات الدولية في جميع املضامير ومن ضمنها املضمار الرياضي وحتديداً 

رياضة السيارات، الفتاً سموه إلى أن هناك فرصة كبيرة ألبناء الوطن 
ليكونوا عامليني، مشيراً إلى أن هناك أسماء المعة أثبتوا جدارتهم في 

األعوام املاضية، متطلعا بأن يحققوا انتصارات أخرى في هذا الرالي.
حضر احلفل عدد من املسؤولني في اإلدارات احلكومية في املنطقة من 

مدنيني وعسكريني وضيوف الرالي.

63 العدد 703  - جمادى األولى 1442 هـ    ديسمبر  2020مالعدد 703  - جمادى األولى 1442 هـ    ديسمبر  2020م62



 اجليل _ الرياض
حقق السائق السعودي يزيد الراجحي في سيارة 

تويوتا، والفائز خمس مرات سابًقا برالي حائل الدولي، 
باملركز الرابع  في باها حائل الدولي حيث أنهى الباها 

بفارق 14:48 دقيقة عن زميله القطري في الفريق.
وقال الراجحي: »استمتعت بهذا الرالي وهو حتضير 
ملشاركتنا في رالي داكار 2021، حيث سار كل شيء 

على ما يرام، لقد واجهتنا مشكلة صغيرة في اليوم 
األول، لم نخاطر كثيرًا هذا اليوم، أعتقد بأن علينا 

حتسني تأديتنا خالل اجتياز الكثبان الرملية الناعمة 
والبطيئة في اجلولة التالية، حيث ال تريد أن تضغط 

أكثر، فكلما ضغطت أكثر خسرت مزيًدا من الوقت«.

ونال القطري ناصر العطية أسرع توقيت في املرحلة 
الثانية – واألخيرة - من باها حائل الدولي 2020 ، 

ليحسم لقب اجلولة الرابعة من كأس العالم للراليات 
الصحراوية القصيرة من االحتاد الدولي للسيارات 

»فيا – باها«.
ووقع على عاتقي سائق فريق تويوتا فتح املسارات أمام 
اآلخرين ملرحلة اليوم األخير، وطولها 275.54 كيلومتر، 

بصفته الفائز مبرحلة )اجلمعة(، إال أنه ومالحه 
الفرنسي ماتيو بوميل بقيا هادئني أمام ضغوطات 
أقرب املنافسني إليهما، سائقي فريق »أكس رايد«، 
اإلسباني كارلوس ساينز األب والفرنسي ستيفان 
بيترهانسيل، حيث اجتاز خط النهاية بفارق 3:20 

دقائق عن الثاني، وأحرز الفوز في الترتيب العام بفارق 
6:10 دقائق عن السائق اإلسباني.

من جانبه قال ناصر العطية: »لقد كان يومنا جيًدا، 
لقد وثقنا بسرعتنا، افتتحنا املسارات ولكن كان 

أمامنا حل وحيد وهو الضغط، لقد خضنا مرحلًة 
رائعة بال أخطاء وال مشاكل وال انثقابات إطارات، 

سعيد للغاية للفوز باجلولة األولى من باها حائل، 
لدينا يومان للراحة، وستكون اجلولة الثانية مختلفة 

ولكن سنسعى لبذل أفضل ما لدينا، إنه فوزنا الثالث 
في حائل، ونأمل أن نحقق الفوز الرابع قريًبا«.

وقدم ساينز وبيترهانسيل أداًء مقاربا في سيارة ميني 
»جونكوبر ووركس باغي«، وأنهيا املرحلة في املركزين 

الراجحي 
 رابعا في  باها

 حائل
الثاني والثالث على التوالي.

وبدأت منافسات املرحلة األخيرة قرب بلدة جبة 
واجتهت نحو الغرب من مدينة حائل، ومن ثم تقطع 

مسارًا دائريًا عبر الصحراء ينتهي قرب بلدة قنا، 
وتعني على املنافسني املرور بنقطتي مرور األولى بعد 

147.29 كيلومتر، واألخرى بعد 261.46 كيلومتر، 
مبسافة إجمالية 275.54 كيلومتر.

وكان األداء متقاربًا بني رباعي املقدمة مع الوصول 
لنقطة املراقبة منتصف املرحلة، حيث تقدم 

العطية على ساينز تقدًما طفيًفا، رغم أنه كان 
يفتتح املسارات، إذ اعتمد بدرجة كبيرة على 

التوجيهات املالحية من ماتيو بوميل.

وفي فئة »تي 3« اخلاصة باملركبات الصحراوية 
اخلفيفة النموذجية، تراجع السائق السعودي صالح 

السيف إلى املركز الثامن في الترتيب العام، خلف 
السائق الروسي دنيس كروتوف في سيارة ميني، 

مع ذلك، حافظ السائق السعودي على تألقه وأدائه 
الرفيع في فئة املركبات الصحراوية اخلفيفة، حيث 

أحرز الفوز بلقبها في مركبته »كان – إم«.

وفي فئة الدراجات النارية، قدم الدراج الفرنسي 
أدريان فان بيفرن أداًء قويًا لليوم الثاني على التوالي، 

حيث صقل حتضيراته لرالي داكار، وتفوق على 
منافسيه في هذه الفئة وأنهى دراج فريق ياماها 

املرحلة بفارق 23:16 دقيقة عن منافسه البولندي 
كونراد دابروفكسي وأنهى اجلولة بفارق 48:25 

دقيقة في الترتيب العام، وأنهى الدراج السعودي 
مشعل الغنيم الرالي ثالثًا.

وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجالت »كوادز«، 
أنهى الدراج السعودي عبد اجمليد اخلليفي املرحلة 
أواًل ليحرز بالتالي لقب هذه الفئة للمرة الثانية 

على التوالي، وذلك على دراجة ياماها، وأنهى الدراج 
رياض الشمري، الفائز السابق بلقب هذه الفئة، 

الرالي ثانًيا، ووليد الناهض ثالثًا.
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وذكرت عضو مجلس اللجنة األوملبية العربية 
السعودية أضواء العريفي في جلسة “القيادات 

 النسائية في املنظمات الرياضية” أن رحلتها الرياضية 
بدأت بأحالم صغيرة مبمارسة الرياضة مع  أصدقائها، 
وعلى إثرها أنشأت أول فريق رياضي نسائي سعودي 

في اململكة عام 2006م، مبشاركة  الكثير من السيدات 
السعوديات، مشيرة إلى أن اململكة من خالل رؤية 2030 

متهد الطريق للكثير  من الفتيات لتحقيق طموحاتهن 
سواًء على املستوى الرياضي أو الشخصي. 

وفي جلسة “جتربتي مع التايكوندو” كشفت عضو 
جلنة الالعبني باللجنة األوملبية الدولية ميريام  بافريل 

أنها مارست الكثير من الرياضات اخملتلفة بداية من 
السادسة من عمرها، وكانت تتدرب  ملدة 4 ساعات في 
اليوم حينما كانت في عمر الـ15 سنة، وهو األمر الذي 

ساعدها لتصبح بطلة  أوملبية في فترات الحقة من 
حياتها. 

وأكد مدير خدمات النقل التلفزيوني باالحتاد الدولي 
للتايكوندو الدكتور جون كولن أن توجيهات  اللجنة 
األوملبية الدولية شددت على أن يكون هناك تغطية 

إعالمية متساوية بني اجلنسني خالل  املنافسات وبعدها، 
إضافة إلى املساواة في التوظيف والرواتب والفرص 

العملية املمنوحة للرياضيني  ما بعد االعتزال. 
وفي جلسة “الالعبات في تايكوندو الباراملبية” قالت 
ليزا جينسينج: حاولت التأهل ألوملبياد أثينا   2004م 
كالعبة مكتملة األطراف واحلواس، وفي عام 2007 
مت تشخص يدها اليسرى بالسرطان،  ومع الرحلة 

العالجية املتواصلة توصل األطباء إلى ضرورة بترها 
عام 2012م، مضيفة أن طموحها  الرياضي لم يتوقف 

بذهاب يدها، بل واصلت شغفها الرياضي إلى أن انتهى 

األمر بها أن تصبح بطلة  العالم لتايكوندو الباراملبية 
ألربع مرات.  

وكشفت رئيسة جلنة الرياضة للجميع باالحتاد الدولي 
للتايكوندو سارة ستيفنسون في جلسة “متكني  املرأة 

في االحتاد الدولي للتايكوندو” أن اللعبة لم تكن ناجحة 
في اململكة املتحدة في فترة الثمانينات  والتسعينات 

امليالدية، ومع التدريب والتطوير املستمر والصبر 
أصبحت أول بطلة بريطانية في  التايكوندو بعمر الـ18 

عاما حتصل على امليدالية األوملبية. 
من جانبه وجه رئيس االحتاد الدولي للتايكوندو الدكتور 

تشوي تشونغ وون شكره وتقديره لصاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس 

اللجنة  األوملبية العربية السعودية على استضافة 
األوملبية  السعودية للمنتدى، واصفاً فعالياته بالناجحة 

 واملتنوعة. 
وقال تشونغ وون في خطاب لرئيس األوملبية السعودية: 
“لقد تلقينا إشادت رائعة باملنتدى،  ليس فقط بالعروض 

امللهمة التي قدمناها، بل من املتحدثني واجلوانب التي 
شهدها املنتدى،  بفضل الدعم الرائع الذي قدمه فريق 

العمل من خالل االستعدادات قبل املنتدى وخالله 
وبعده” ،  مشيراً إلى اإلعجاب الكبير من ممثلي اللجنة 
األوملبية الدولية خملرجات املنتدى التي من أبرزها  تعزيز 

املساواة بني اجلنسني. 
يُذكر أن املنتدى الدولي االفتراضي هو األول من نوعه 
الذي تستضيفه اللجنة األوملبية العربية السعودية 
وينظمه االحتاد الدولي للتايكوندو بالتعاون مع االحتاد 

السعودي للتايكوندو ومؤسسة التايكوندو اإلنسانية 
حتت عنوان “املساواة والقيادات النسائية في املنظمات 

الرياضية”.

عقود رسمية للحكام  
ومكافـآت شهرية 

اجليل _ الرياض
بحضور  نحو 44 حكماً سعودياً، مت التوقيع على عقود رسمية خاصة 
بالرواتب واملكافآت؛ حيث سيتم صرف املستحقات الشهرية للحكام 

اعتباراً من الشهر اجلاري، على أن يحصلوا على كافة حقوقهم بدءاً 
من اجلولة األولى من منافسات الدوري.

وسينال احلكم السعودي راتباً شهرياً مثبتاً يقارب 7 آالف ريال 
سعودي، فضالً عن مكافأة عن كل مباراة يقودها تبدأ بـ3000 آالف 

ريال وتصل إلى 6 آالف ريال عن كل جولة، وذلك بدءاً من مقيم احلكام 
وحتى حكم الساحة. 

ويدير منافسات دوري احملترفني السعودي 44 حكماً سعودياً، من 
بينهم 7 حكام ساحة دوليني، و9 حكام مساعدين دوليني، مبجموع 
16 حكماً دولياً؛ علماً بأن عدد احلكام املعتمدين في الـVAR نحو 7 

.VARحكام، مقابل 20 حكماً مساعداً في الـ
وتقرر ان تكون الفترة احملددة لألندية الراغبة في االستعانة بحكام 

أجانب معروفة بـ15 يوماً.

المملكة تستضيف منتدى

 المساواة والقيادات النسائية 
في المنظمات الرياضية

نعيم تميم الحكيم _ جدة 

اختتم منتدى “المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية” 
 7 بإقامة  السعودية  األولمبية  اللجنة  باستضافة  االفتراضي  الدولي 
 جلسات حصدت ما يقارب الـ 120 ألف مشاهدة على البث المباشر في 

حساب اللجنة األولمبية العربية  السعودية. 

أخبار 
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أخبار 
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وقال األمير فهد بن جلوي: »نحرص في ملف الرياض 
2034 على إلهام اجليل اجلديد في املدارس من خالل 

الرياضة أن حظينا بشرف االستضافة، ستخلد دورة 
األلعاب اآلسيوية إرثاً كبيراً يستفيد منه مئات اآلالف 

من أبنائنا وبناتنا في املدارس العامة واخلاص وهو ما 
يعكس القيمة الكبيرة الستضافة هذه الدورة«.

فيما نوه الشعيالن بالدعم الكبير من وزير التعليم 
لالحتاد السعودي للرياضة املدرسية، واجلهود املبذولة 

من اللجنة األوملبية السعودية في تطوير الرياضة 
املدرسية.

ويعمل البرنامج الرياضي املدرسي، املصاحب لعدة 
برامج نوعية يستهدفها ملف الرياض 2034، إلى 

تنظيم فعاليات مبقاييس عالية للطالب والطالبات 
من مختلف األعمار واملستويات الدراسية، عن طريق 

مسابقة تنافسية منزلية يتم توثيقها ومشاركتها مع 
معلم التربية البدنية أو املشرفة الرياضية في املدرسة 
بإشراف مباشر من جلنة حتكيم تابعة لالحتاد السعودي 

للرياضة املدرسية.

كما يسعى البرنامج إلى زيادة الوعي بفوائد املشاركة 
الرياضية والتكيف مع التغيرات احلياتية واستخدام 

التقنية لتفعيل األنشطة غير الصفية، ودعماً 

الستضافة الرياض اللعاب 2034، حيث يعد البرنامج 
ركناً أساسياً حلملة الرياض  في إنشاء جيل رياضي 
جديد معد بأساسيات األلعاب الرياضية قادر على 

املشاركة في البطوالت احمللية والدولية.

وباتت السعودية مركزاً عاملياً ألهم البطوالت واألحداث 
الرياضية بعد أن أظهرت قدراتها العالية وإمكانياتها 

الكبيرة في استضافة العديد من األحداث العاملية 
الرياضية منذ أواخر العام 2017م، وحتى إعالن فوزها 

باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 2034.

احلدث األكبر في القارة الصفراء والذي سيشهد 
مشاركة آالف الرياضيني في عشرات األلعاب األوملبية 

املتنوعة. 
وبحسب موقع »الرياض 2034« الرسمي، فإن قرية 

الرياضيني األوملبية سيكون مقرها في منطقة القدية، 
حيث سيتم فيها جتهيز استاد القدية الرياضي، 

وسيكون فيها ساحات األلعاب اإللكترونية، وكذلك 
مركز التنس ومركز الرياضات املائية وملعب كرة 

املضرب وملعب الكريكيت وملعب الدراجات الهوائية، 
وستقوم جلنة التقييم بزيارة للقدية لالطالع على 

تصاميم املنشآت واألعمال اجلارية فيها.

وكان األمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية العربية السعودية قد أطلق في 

الـ5 من شهر أكتوبر املاضي حملة ترشح العاصمة 
السعودية الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية.

ونظمت اململكة عدداً من املنتديات واالجتماعات 
الرياضية املميزة خالل املرحلة املاضية، وباخلصوص 

عقب توقف األنشطة الرياضية في جميع دول العالم 
بسبب »جائحة كورونا«، وكان من أبرزها: منتدى 

الالعبني الدولي، ومؤمتر اللجان األوملبية الوطنية لدول 
مجموعة العشرين، وكذلك منتدى القيادات النسائية 
حتت عنوان »املساواة والقيادات النسائية في املنظمات 

الرياضية«.
ومثلت الرؤية الثاقبة لألمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد، مصدر اإللهام لبدء عصر 

جديد واستثنائي للرياضة السعودية، التي أكدت على 
قدراتها العالية وإمكانياتها الكبيرة في استضافة أبرز 

األحداث الرياضية على املستوى العاملي، في الطريق 
لتحقيق »رؤية اململكة 2030«، التي تولي الرياضة 

والرياضيني اهتماما كبيرا جدا، وترى بأنه أحد الروافد 
املهمة نحو الرقي على مختلف املستويات االقتصادية 

والسياحية والثقافية، وكذلك االجتماعية.

توقيع اتفاقية البرنامج الرياضي المدرسي

تعزيز اإلرث المنتظر 
من الرياض 2034

الجيل _ الرياض

الرياض الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية  وقع األمير فهد بن جلوي المدير العام لملف 
2034، وعلي الشعيالن رئيس االتحاد السعودي للرياضة المدرسية بمجمع األمير فيصل بن 
فهد األولمبي بالرياض، »اتفاقية البرنامج الرياضي المدرسي« لتعزيز اإلرث المنتظر من دورة 

األلعاب اآلسيوية 2034 التي تستضيفها الرياض تحت عنوان »الرياض تحول المستقبل«.

في  واألهلي  العام  التعليم  من  وطالبة  طالب  ألف   600 من  أكثر  البرنامج  ويستهدف 
معلم  آالف   5 من  وأكثر  سنة،   9 – 17 سن  من  الثانوي(  المتوسط،  )االبتدائي،  المراحل 
ومعلمة تربية بدنية في 47 إدارة تعليمية، إذ من المتوقع أن ينطلق البرنامج المدرسي مع 

بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي.



تمكين الشباب 
اإلعالمي

 بـ 3 جلسات حوارية

إعداد :  وليد الراشد

للنشاطات  العامة  اإلدارة  الشباب -  الرياضة ممثلة بوكالة شؤون  وزارة  نظمت 
الشباب  تنمية  في  يتمحور  والذي  اإلعالمي  الشباب  تمكين  برنامج  الشبابية 

ورعايتهم وتمكينهم في نواحي متعددة.
ويتمثل )تمكين الشباب اإلعالمي( في ثالث جلسات حوارية إعالمية: تبدأ بجلسة 

)لماذا انا إعالمي ؟ (
وتبين مالهدف من دراسة االعالم وكيف يستغل االعالمي الفرص التي تدعم 

المواهب الشابه.
بها قوية  أعمل  التي  المؤسسة  بعنوان )كيف اجعل  الثانية  الجلسة  تأتي  كما 

إعالميًا ؟(

تدور محاور هذه اجللســة حول دور املوظف بقســم االعام وأهمية التواصــل الداخلي يف عكس الصورة 
الذهنية للمؤسسة خارجيًا.

ويختتم البرنامج بجلســة) ماذا نعنــي بالهوية الثقافية االعامية؟( والتي تركز على االرتباط الشــائع بن 
الثقافة والتراث ، و االعتزاز بالهوية الثقافية يف االعام السعودي.

متكــن الشــباب اإلعامــي 2020”  هو مبادرة ضمــن نطاق العمل املتواصل الذي يســتهدف الشــباب 
والشابات لارتقاء بالنواحي:

 اإلجتماعية، الثقافية، االقتصادية، البيئية ، الصحية، والتعليمية.

محاور البرنامج :

 محور التمكين الثقافي واالجتماعي:
الئحة الذوق العام .. تقديم  أ. فيصل المرحوم .. وزارة السياحة

مقدمة في الذكاء العاطفي..تقديم ا. هند الخياط

محور التمكين الصحي:

سبل االقاع عن التدخن.. تقدمي جمعية نقاء.
طرق الوقاية من األمراض املعدية..

 تقدمي د. ثامر العنزي

محور التمكين لسوق العمل:

التعريف مبقياس امليول املهنية.
جلسات إرشاد مهني

مهن ومهارات املستقبل.
تقدمي ..صندوق هدف- منصة ُسبل

محور التمكين االقتصادي والبيئي:

اإلدارة املالية الشخصية واالدخار .. 
تقدمي أ.اريج العقيل

اعادة تدوير االجهزة االلكترونية والكهربائية
  تقدمي ..شركة تدوير األهلية

اجليل - الرياض
أعلــن االحتــاد الســعودي لإلعام الرياضي اســتمرار تقــدمي الدعم اخلاص لعدد مــن اإلعامين 
املســتحقن ضمن مبادرة )صندوق دعم اإلعامين الرياضين(، وذلــك بعد اعتماد جلنة صندوق 
الدعم صرف الدفعتن الثانية والثالثة وفق األوجه املقّرة من مجلس إدارة االحتاد التي تشــمل سداد 
مديونيــات املعســرين أو حتّمل بعض تكاليف اخلدمــات الصحية والعاجية أو املســاعدة يف توفير 

االحتياجات األساسية ملن تنطبق عليه شروط الدعم.
وتأتي هاتان الدفعتان بعد أن ســبق لاحتاد صرف الدفعة األولى يف شــهر رمضان املاضي لعدد من 
اإلعامين الرياضين املتضررين من جائحة فيروس كورونا املســتجد COVID - 19 واإلســهام يف 
قضاء احتياجات العيد ألسرهم، إذ بلغ عدد املستفيدين يف مجمل الدفعات أكثر من 23 إعاميًا.
يذكــر أن مبادرة صندوق دعــم اإلعامين الرياضيــن تهدف إلى مســاندة اإلعامين الرياضين 
وتلّمس احتياجات أســرهم، تقديرًا ووفاًء لهم، وإميانــًا بدورهم الكبير يف خدمة اإلعام الرياضي، 

حيث يتم استقبال جميع طلبات الدعم عبر النموذج اخلاص يف املوقع اإللكتروني لاحتاد

االعالم الرياضي 

 صندوق دعم اإلعالميين  يصرف دفعتين 
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الجيل - الرياض

تــوج األمير عبد العزيز بن تركــي الفيصل وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية 
ورئيس االحتاد الدولــي للهجن، بحضور األمير 
فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مســاعد رئيس 
مجلس إدارة االحتاد السعودي للهجن، الفائزين 
األوائل يف ســباق رماح للهجن يف اليوم اخلتامي 
للمنافســات، التي شهدت سباق »املاراثون بكار 
– حيل«، و»املاراثون قعدان – زمول«، وأشــواط 

»رموز الزمول«، وأشواط »رموز احليل«.
وانطلقــت منافســات اليــوم اخلتامي بشــوطن 
للماراثــون عــام )ثنايــا، زمــول(، حيث 

ســجل »صايل« األفضلية يف الفتــرة الصباحية 
ملالكه ســليمان سامة اجلهني، ضمن منافسات 
الشوط الثاني، فيما حققت »متعبة« املركز األول 
يف الشــوط األول ماراثــون ثنايا حيــل لصاحبها 

سليمان سامة اجلهني.
ويف الفترة املســائية، ســجلت »جذابة« ملالكها 
عنــاد مفلــح البلوي أفضــل توقيت يف الشــوط 

 ، لــث لثا ا
حقــق  فيمــا 

»األدلــم« 
املركــز 

األول يف الشــوط األول لألميــر عبدالعزيــز بن 
ســعود بن نايف آل ســعود، وجاء »شاهن« يف 
املركز األول للشــوط الثاني ملالكه خالد عبداهلل 
املري، وحلــت »افتخار« يف األفضلية للشــوط 

الرابع ملالكها نياف سليمان املغيري.
ويف الســياق ذاته، كرم وزير الرياضة الفائزين يف 
مســابقة النعيرية ورماح للمعلقــن، حيث جاء 
يف املركز األول ملســابقة النعيريــة علي فالح 
السحيمي، وحل ثانًيا ســعد الشمري، ويف 
املركز الثالث رائد عايد اجلهني، ويف مســابقة 
رماح جــاء يف املركز األول عون جابر الهاجري، 
ثم خالــد بدر العتيبي، وحــل عبداملجيد فليح 

العنزي يف املركز الثالث.

تتويج رائع للفائزين
 في سباق رماح 

للهجن
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في أول بطولة بالمملكة 
200 مشاركا يبصمون 

بنجاح “ التجديف “
الجيل - الرياض

داخل  للتجديف  المملكة  بطولة  من  األولى  النسخة  على  الستار  أسدل 
الصاالت- التي ينظمها االتحاد السعودي للتجديف- بتتويج )24( متسابق 
أقيمت  والتي  ديسمبر  من   12 السبت  مساء  وذلك  فئات،  بـ)4(  ومتسابقة 
على مدى يوم كامل في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبداهلل الرياضية 

بجدة، بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة.

في أول بطولة بالمملكة 
200 مشاركا يبصمون 

بنجاح “ التجديف “
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وتــوج رئيــس االحتــاد الســعوي للتجديف 
املهندس محمد بن خالد حضراوي نيابة عن 
راعي البطولة صاحب الســمو امللكي األمير 
عبدالعزيــز بن تركي الفيصــل وزير الرياضة 
رئيــس اللجنة األوملبيــة العربية الســعودية 
الفائزيــن من الرجال والســيدات يف الفئات 

األربعة.
وحصــد كا من العب املنتخب الســعودي 
حســن علي رضا مــن املتســابقن، وكرميان 
أبواجلدايــل  العبة املنتخب الســعودي من 
املتســابقات علــى املركــز األول يف الفئــة 
املفتوحــة، بينمــا فاز يف فئة )فــوق 35 عام( 
سالم علي من املتسابقن، وكيلي ناثانيل من 

املتسابقات.
وعلى مســتوى فئة )حتت من 23 عام ( متكن  
العب املنتخب الســعودي ســلطان الشالي 
مــن إحراز املركز األول، بينمــا اجته التتويج 
بالذهب لـ ليلى مراد من الســيدات يف ذات 

الفئة.
ويف آخــر فئات البطولة )ســباق التتابع لـ 4 
أشــخاص( جنــح فريــق علي رضــا  بحصد 
ذهب هذه الفئة، واجتهــت امليدالية الذهبية 
لـــلفريق النســائي Interval A  على مستوى 
املتســابقات، حيــث وزعت اجلوائــز املالية 

البالغة )100( ألف ريال على الفائزين.
وبصم نحو )200( متسابق ومتسابقة شاركوا 
يف النســخة األولى من البطولة على جناحها 
وهو ما ترجمه حجم اإلقبال الكبير عليها، مما 
يعكس مدى حب وشــغف املجتمع الرياض 
السعودي بهذه الرياضة التي حظيت بالدعم 

واالهتمام من القيادة الرياضية.
مــن جهته قــدم رئيــس االحتاد الســعودي 
للتجديــف املهنــدس محمــد بــن خالــد 
حضراوي شــكره وتقديره لصاحب الســمو 
امللكي األمير عبــد العزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة رئيــس اللجنة األوملبية العربية 
السعودية، وصاحب الســمو األمير فهد بن 
جلوي بن عبــد العزيز نائــب رئيس اللجنة 

األوملبية الســعودية على رعايتهم ومتابعتهم 
للبطولة ودعمهم الدائم الذي أثمر عن جناح 
ومتيــز أول بطوالت اململكة مــن خال هذا 

االحتاد الوليد، ويف فترة قصرة منذ نشأته.
وشــدد املهندس حضراوي علــى أن هدف 
االحتــاد مــن إقامــة هــذه البطولة هــو رفع 
الوعي وتعريــف املجتمع برياضة التجديف، 
واكتشــاف املواهــب لرفــع مســتوى كفاءة 

املنتخب.
الفتــا إلــى أن هــذه البطولة تشــكل أهمية 
كبيرة للُفُرق أو رياضيي التجديف احلالين، 
مضيفا:” أنها تعتبر مظلة ملن ميارســون رياضة 
التجديــف بشــكل عــام ليكونوا جــزء من 

مجتمع التجديف يف اململكة”.

77 العدد 703  - جمادى األولى 1442 هـ    ديسمبر  2020مالعدد 703  - جمادى األولى 1442 هـ    ديسمبر  2020م76



ويؤكــد رئيس احتــاد التجديف علــى أن حجم 
اإلقبــال املميــز علــى البطولة يســاهم يف حتقيق 
رؤيــة اململكــة 2030 يف زيادة عــدد الرياضات 
وممارســيها. وحول اخلطوات املســتقبلية لاحتاد 
يف نشــر هذه الرياضة باملجتمع السعودي وصوال 
لتحقيــق املنجزات يف األوملبياد قال حضراوي:” 
االحتاد هو احلوكمة األساسية لرياضة التجديف 
يف الســعودية ومــن أهدافنا التوعيــة املجتمعية 
لنشر هذه اللعبة وتوسيع قاعدة الاعبن مواكبة 

لتحقيق جزء من رؤية اململكة 2030 يف تســهيل 
وصول مزاولي هذه الرياضة لهدفهم”.

وأضــاف رئيس االحتاد:” نهــدف أيًضا إلى رفع 
كفاءة العبي املنتخب لتحقيق بطوالت خليجية، 
عربيــة، آســيوية، دوليــة وأوملبية، واملشــاركة 
بأفضل صورة يف أوملبيــاد طوكيو ″2021، مبينا 
أن أحد أهداف االحتاد الرئيســة هي التأهل إلى 
أوملبيــاد طوكيــو 2021، الذي تنطلــق تصفياته 
يف أبريــل املقبل لعــام 2021. ويف نهاية حديثه 

ثمن رئيس االحتاد خلادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده األمن 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز حفظهما اهلل، دعمهما واهتمامهما 

الدائم بالرياضة والرياضين.
يشــار إلى أن االحتاد السعودي للتجديف جنح يف 
الفترة املاضية من خال املتســابقن املســجلن 
لديــه يف حتقيــق 4 ميداليــات برونزيــة دوليــة 

وبرونزية آسيوية وذهبيتن خليجيتن.
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5   مجاالت 
لتغيير العادات 

السيئة 

الحياة الصحية وألعاب الفيديو
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تقــوم كيانات القطــاع وغيرها من الشــخصيات 
املتنوعة باإلباغ عن فوائد ألعاب الفيديو وتريد 
التخلص من املوضوعات السلبية التي استمرت 
لفترة طويلة. على ســبيل املثال ، أطلقت رابطة 
ألعــاب الفيديــو االحترافية )LVP( ومؤسســة 
 Feel good -  “ Fundación MAPFRE حملــة 

Play better “ لتوعيــة الاعبــن بأهميــة التمتع 

بحياة صحية لاســتمتاع بشــكل أفضل بألعاب 
الفيديو.

 
صحيح أنه يف حالة االنشــغال بالشاشــة ، ميكن 
للمرء أن يقضي ساعات طويلة جالًسا ، يف وضع 
غير مناسب ميكن أن يسبب أمًلا يف الظهر أو الرقبة 
- على سبيل املثال ال احلصر مرضن محتملن - 
تناول أي شيء )أول شيء ميكنك االستعداد له 
ال تضيع ساعات من اللعب( وتتحرك قليًا. مع 
التوجيه الصحيح ، ميكن عكس هذه االجتاهات 

الضارة .
خمس رهانات للتغيير يف جلسات اللعب

وضعت مؤسســة MAPFRE و LVP نفسيهما يف 
خمســة مجاالت لتغيير العادات الســيئة التي 

ميكن أن تظهــر مع االســتخدام املكثف أللعاب 
الفيديــو. يف الواقع ، إنها فرصة جيدة إلطاقها 
كعائلــة ، ألن العديــد مــن اآلبــاء يلعبــون مع 

أطفالهم أمام الشاشة.
بشكل عام ، ستشــمل اإلرشادات التي أشارت 
إليهــا Fundación MAPFRE و LVP التخطيــط 
للساعات التي سنقضيها أمام الشاشة مع فترات 
توقــف أو قليل من احلركــة أو االعتنــاء بأعيننا 

وآذاننا أو جتنب الوضع السيئ. كما يشير مروجو 
“Feel good - Play better” ، فــإن األمــر يتعلق 

بعــدم االجنــراف بعيًدا ، وبقليل مــن التبصر ، 
ميكن إيجــاد التوازن املثالــي لعيش حياة صحية 

لاعب .
مفتاح تطوير حيــاة صحية كاعب هو التخطيط 

اجليد جللسات اللعب
وفًقا للمســؤولن عن املبادرة ، فإن هذا التخطيط 

متابعة :   نواف اجلرجير
ترتبط هواية ألعاب الفيديو  بعوامل سلبية مثل اكتساب عادات سيئة مثل منط احلياة املستقر أو   الوضعية السيئة أو 

حب الوجبات السريعة.  عادات ضارة جًدا ، خاصة للبالغن والقصر.
لكــن ال يجب أن تكون احليــاة الصحية وألعاب الفيديو على خاف. يقوم جنــوم الرياضات اإللكترونية بإعدادات 
بدنية وذهنية مكثفة ألداء أفضل ما لديهم يف هذه املسابقات. من املهم أن ينتشر مثاله بن األصغر سًنا ، بالنظر إلى 

الشعبية التي تتمتع بها هذه النجوم اجلديدة لهذه الشريحة من املجتمع.
تسعى حملة “Feel good - Play better” إلى توعية الاعبن بأهمية اكتساب عادات صحية إيجابية  أثناء اللعب , 
باإلضافة إلى ذلك ، فإن إتقان أحدث لعبة يتطلب خفة احلركة الذهنية والتنســيق بن اليد والعن والرؤية املكانية 
واحلــدة البصرية والســمعية وردود الفعل اجليدة والقدرة على تعدد املهــام. مبعنى آخر ، مع النهج الصحيح ، ميكن 

تطوير مهارات مفيدة للحياة اليومية واملهنية .
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جللســات اللعبة يســاعد علــى تداخل 
اللحظات لتناول وجبات الطعام يف أوقات 
مناســبة أو اخلــروج ملمارســة الرياضة )حتى 
لــو كان املشــي لفترة مــن الوقت فقــط لتمديد 
الســاقن(. املفتاح هــو معرفة كيفية إنشــاء جدول 

أعمال مسبًقا.
يرتبــط ارتباًطا وثيًقــا بهذا اجلدول الزمنــي ، ومن املفيد 
أيًضــا قضاء بعــض الوقــت يف التفكير فيما ســنأكله: فمن 
املائم املراهنة على األطبــاق الصحية والتخلص من الوجبات 
الســريعة. على وجه التحديد ، من “اشعر بالراحة - العب بشكل 
أفضــل” ، يوصون بقضاء بعض الوقت يف طهــي قائمة صحية . كما 
يجــدر تخصيص وقــت للطعام دون أن تكــون أعيننا ثابتــة على الهاتف 

احملمول أو الكمبيوتر أو التلفزيون.
 سيساعدنا االبتعاد عن الشاشة لفترة من الوقت يف العناية بأعيننا وآذاننا. 
ميكن أن تســبب أيام ماراثون ألعاب الفيديو بعض التعب البصري ، لذلك 
ســتقدر العيــون أيًضا فترة من االســترخاء. يســاعد كثيــًرا يف النظر إلى 
مسافات أبعد أثناء فترات الراحة املجدولة. هناك جانب آخر يجب تسليط 
الضوء عليه وهو أنه من املائم اللعب يف مكان جيد اإلضاءة ، ومن خال 
احلملــة ، ُينصح أيًضا بعدم التواجد يف الظــام ؛ ألن التباين العالي بن 

سطوع الشاشة واملناطق احمليطة ال يساهم يف صحة العن.
تعد ســماعات الرأس اجليدة مبثابة مكمل مثالي جللســة األلعاب بأناقة .   
مــن املستحســن لضمان وحدة تخزيــن عالية جدا ال يســتخدم منذ ذلك 
احلن، إذا فعلت ذلك لعدة ســاعات، واالستماع   ميكن أن تتلف. حلسن 

احلــظ ، قامت العديد من الشــركات املصنعة بالفعل بدمج حلول لتجنب 
الضوضاء العالية والضارة.

يساعد الكرســي اجليد أيًضا يف احلصول على جلسات ألعاب صحية دون 
إزعاج الظهر أو آالم الرقبة

الســماعات املذكــورة أعاه ، وســادات األلعاب ، والشاشــات اجليدة ، 
وعجات القيادة إذا كنا نحب ألعاب القيادة ... مجموعة امللحقات حملبي 
ألعاب الفيديو واســعة جًدا. لكن األمر يســتحق أيًضا القلق قليًا بشــأن 
املكان الذي ســتجلس فيه يف اجللســات على الكمبيوتر أو وحدة التحكم 

يف األلعاب.
  يجب أن يكون الكرسي املناسب مزوًدا مبساند للذراعن وتعديل لارتفاع 
، مما يقلل من مخاطر املعاناة من آالم أسفل الظهر وعنق الرحم. من خال 
مبــادرة Fundación MAPFRE و LVP ، يوصــى أيًضــا بتجنــب املواقف 

القسرية على الرسغن  .
تساعد فترات الراحة املتكررة الاعبن على معاجلة الضغط الذي ميكن أن 

تخلقه ألعاب الفيديو
فيما يتعلق بالنشاط البدني ، يوصي املسؤولون عن احلملة باالستراحة من 
فترات راحة قصيرة ملدة خمس دقائق كل ســاعة من اللعب إلى جلســات 
املشــي أو اجلري أو ركوب الدراجات التي تساعد على الصحة. يجب أن 
تكون فترات الراحة نشــطة : التجــول يف الغرفة أو املنزل ، والقيام ببعض 
متارين اإلطالة ... ما ُيفهم بالعامية من خال شد الساقن. هذا يقلل أيًضا 

من خطر اإلصابة.
   أحياًنا تســبب ألعاب الفيديو ضغوًطا التي ميكن أن تســبب مزيد التعب 

على املدى الطويل   .

يجب أن يكون الكرسي المناسب مزوًدا 
بمساند للذراعين وتعديل لالرتفاع ، مما 
يقلل من مخاطر المعاناة من آالم أسفل 

الظهر

  Feel good
Play better

سماعات الرأس الجيدة بمثابة مكمل 
مثالي لجلسة األلعاب

نصح أيًضا بعدم التواجد في  يُ
الظالم ؛ ألن التباين العالي بين 

سطوع الشاشة والمناطق 
المحيطة ال يساهم في صحة 

العين



لن ينافــس أيقونة الدراجات الناريــة الكاتالوني  
مــارك ماركيز مرة أخرى للفترة املتبقية من العام . 
قرر متســابق سيرفيرا االستمرار يف استعادة ذراعه 
واتخذ قــراًرا مع فريق ريبســول هوندا ومجموعة 
األطبــاء املتخصصــن الذين ينصحونــه بتأجيل 

عودته إلى احللبة حتى املوسم املقبل.
وبهذه الطريقة ، سيكون املتسابق األملاني ستيفان 
برادل هو الشــخص الذي ســينهي هذا املوســم 
كبديــل لبطــل العالم احلالي ، حيث ســيتنافس 
يف ريبســول هوندا جنًبا إلى جنب مع شقيق مارك 

أليكس .

4 سنوات 
 إيقاف إليانوني

قررت محكمة التحكيم الرياضية )TAS( فرض 
عقوبة بالســجن ملدة أربع سنوات على متسابق 
الدراجات النارية اإليطالي أندريا إيانوني ، مما 
أدى إلى إلغاء قــرار االحتاد الدولي للدراجات 
الناريــة )FIM( ، الــذي عاقبته يف ذلك الوقت 
بفتــرة عدم أهليته 18 بعد أشــهر مــن ارتكاب 
انتهاك لقاعدة مكافحة املنشطات بسبب وجود 
Drostanolone ، وهو ستيرويد ابتنائي يظهر يف 

قائمة املنتجات احملظورة للوكالة العاملية ملكافحة 
املنشــطات )WADA( منــذ عــام 2019  ، يف 
فحص تعرض له  يف 3  نوفمبر العام املاضي يف 

سباق اجلائزة الكبرى املاليزي يف سيبانغ.
بعد جلسة استماع عقدت قررت جلنة من قضاة 
 Andrea رفض االســتئناف املقدم من قبل TAS

 WADA وأكدت االستئناف املقدم من Iannone

بأن  ُيعاقب اإليطالي بفترة عدم األهلية ملدة أربع 
سنوات  بدأت يف 17  ديسمبر 2019 .

رياضات السرعة 

 بطل 
العالم

 لن يعود 
مقتل سائقين برازيليين 

في أقل من 24 ساعة
 تويف الســائق البرازيلي تونيكو ماســييل ، 26 عاًما والذي مت إعانه بطًا وطنًيا 
لرالي كروس كانتري ، نتيجة حادث تعرض له بعد يوم واحد من وفاة ماثيوس 

.  Superbike باربوسا يف ساو باولو فئة
يف السنوات األخيرة ، لقي راكبو دراجات سوبربايك البرازيلية األخرى ، مثل 
سيرجيو دوس سانتوس ، وروغيريو مونويرا ، ودانيلو بيرتو ، وماوريسيو بالوديت 
, مصرعهم يف حوادث مماثلة دفعت الســلطات الرياضية إلى تنفيذ تدابير سامة 

جديدة على املسارات.
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أسرع  9  سيارات في العالم
فيكتور 

 Avtech WX8
Hypercar

1
•السرعة القصوى: 435 كلم / س

•من 0  إلى 100  كم / ساعة 2.6  ثانية

•السنة :   2008 

هينيسي 
فينوم جي تي

بوجاتي فيرون 
16.4 سوبر سبورت

هينيسي فينوم  
1000

بوجاتي فيرون جراند 
سبورت فيتيسه

 SSC Ultimate
Aero TT

كوينيجسيج
 أجيرار

كوينيجسيج وان

 GT Turbo 911 9ff
1200      بورش

القصــوى:  الســرعة   •
435 كلم / س

• السرعة القصوى:
 431 كلم / س

• السرعة القصوى:
 411 كلم / س

• السرعة القصوى:
 410 كلم / س

• السرعة القصوى:
 412 كلم / س

• السرعة القصوى:
 420 كلم / س

• السرعة القصوى:
 430 كلم / س

• السرعة القصوى:
 414 كلم / س

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة  2.7  ثانية

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة  2.5  ثانية

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة  2.35  ثانية

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة  2.6  ثانية

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة  2.8  ثانية

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة   2.9  ثانية

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة  2.5  ثانية

• مــن 0  إلــى 100 كــم / 
ساعة   2.8  ثانية

• السنة : 2012• السنة : 2007• السنة : 2011• السنة : 2011

• السنة : 2009

• السنة : 2013 • السنة : 2014

• السنة : 2010

2389

7

5 4

6
بوجاتي فيرون جراند 

سبورت فيتيسه
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الغازات  هي أحد أكثر الحاالت 
الصحية شيوًعا وإزعاًجا. ويعتبر 
االنتفاخ وطرد التجشؤ أو انتفاخ 

البطن من أكثر العواقب 
شيوًعا لهذا التغيير في الجهاز 

الهضمي. لتجنب ظهور الغازات 
، ال شيء أفضل من إجراء 

تغييرات معينة في النظام 
الغذائي بحيث يمكنك تقليل 

وجوده في المعدة.

إمعاء 
بال غازات 

التغذية والرياضة

يف هذا املقال نريد أن نتعرف على األطعمة التي تنتج الغازات حتى ميكن تقليل 
استهاكها أو جتنبها يف نهاية اليوم. يف املقابل ، سوف نكتشف أيًضا األطعمة 

املثالية لتقليل الغازات والتي ميكنك تناولها وقتما تشاء. خذ ماحظة!

األطعمة التي يجب تقليلها ألنها تنتج الغازات

إذا كنت متيل إلى املعاناة من غازات املعدة ، فمن املهم أن تعرف األطعمة التي 
تسبب الغازات. يجب أال تستبعدها من نظامك الغذائي ، ألن بعضها مغذي جًدا 

وصحي ؛ ما يجب عليك فعله هو تقليل استهاكها وعدم تناولها أبًدا يف نهاية 
األمر ، حيث يتباطأ اجلسم.

فيما يلي قائمة باألطعمة التي تنتج الغازات:
 • البقوليات: وهي أطعمة غنية باأللياف وقد ال يتمكن اجلسم من امتصاص 

جرعاتها الكبيرة من األلياف بشكل صحيح.
• احلبوب الكاملة : لها أيًضا مساهمة كبيرة يف األلياف الغذائية التي ميكن أن 

تؤدي إلى هضم كثيف. تشمل هذه الفئة أرز القمح الكامل وخبز القمح الكامل 
ومعكرونة القمح الكامل وما إلى ذلك.

•  الكرنب: ضمن مجموعة اخلضار جند أن امللفوف هو األكثر انتفاخًا. حتى 
كرنب بروكسل ، مثل القرنبيط أو البروكلي ، ينتج الكثير من الغازات ، لذلك 

يجب عليك التحكم يف استهاكها.
•  اخلضراوات التي تنتج الغازات : هناك خضروات أخرى متيل أيًضا إلى التسبب 

يف الغازات بسبب محتواها من األلياف. أشهرها اخلس واخلرشوف والفلفل 
واللفت.

• املشروبات الغازية : إذا كان لديك ميل لتراكم غازات املعدة ، فعليك أن تنسى 

املشروبات الغازية. فهي ال توفر العناصر الغذائية جلسمك ، وبداًل من ذلك ، فإنها 
تشمل مساهمة كبيرة من الغازات التي تتراكم يف املعدة. جتنب املشروبات الغازية 

والبيرة واختار العصائر واملياه الطبيعية وما إلى ذلك.
•  األطعمة الغنية بالدهون : فهي أيًضا ضارة جًدا لألشخاص الذين مييلون إلى 

تراكم الغازات. ال يتم هضم الطعام الدهني بشكل صحيح يف اجلسم وبالتالي ميكن 
أن يتسبب يف ظهور الغازات يف املعدة. جتنب األطعمة املقلية واملخفوقة واحللويات 

الختيار نظام غذائي أخف يسهل هضمه.
•  األلبان: من األطعمة األخرى التي تنتج الغازات ، با شك ، منتجات األلبان 

، خاصة إذا كنت تتناولها كاملة. هناك الكثير من الناس الذين ال يتحملون 
حليب البقر جيدًا ، وبالتالي فمن األفضل جتنب استهاكه أو التحول إلى حليب 

اخلضار.

األطعمة التي ال تنتج الغازات

على اجلانب اآلخر هناك أطعمة ال تنتج غازات ويوصى بها بشدة :  
•  البروتينات احليوانية اخلفيفة : مثل الدجاج أو السمك أو الديك الرومي. 
بشكل عام ، يجب أن تتناول البروتن قليل الدسم حتى تتمكن معدتك من 

هضمه جيًدا. قم دائًما بالطهي على الشواية أو يف الفرن أو على البخار وجتنب 
الصلصات.

•  البروبيوتيك: كما ينصح بشدة يف حالة وجود غازات يف املعدة. سيساعدك 
الزبادي منزوع الدسم أو حليب الصويا أو الكفير على حتسن عمليات األمعاء.

 • البيض املسلوق أو املسلوق : وهو طعام غني جدا بالبروتينات الصحية وسهل 
الهضم. خذها دائًما بقوة أو اطبخها وجتنب حتضيرها مثل املخفوق أو املقلي.  

تعرف على األطعمة 
التي تنتجها وقلل من 

استهالكها 

إمعاء 
بال غازات 
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نافذة عالمية 

جتمهر املئات لوداع البطل القومي باولو روسي الذي قاد إيطاليا إلى 
لقب كأس العالم لكرة القدم عام 1982، وذلك يف حفل تأبن مؤثر 

بكاتدرائية مدينة فينتشنزا.

وحمل زماء روسي يف مونديال إسبانيا 1982 النعش اخلشبي البسيط 
لاعب املعروف باسم »بابليتو« قبل وبعد اجلنازة، وقال مدافع إيطاليا 

السابق فولفيو كولوفاتي: »إذا كنت بطل عالم، فذلك بفضله«.

وقاد روسي إيطاليا للفوز بكأس العالم يف إسبانيا بأهدافه الستة، بينها 
ثاثية يف الدور الثاني يف مرمى برازيل زيكو، وتوج يف العام نفسه 

بجائزة الكرة الذهبية ألفضل العب يف أوروبا.

وتسببت وفاته عن 64 عاما بعد صراع طويل مع املرض، بحالة حزن 
عميق يف الباد بأكملها، السيما يف فينتشنزا، املدينة الشمالية 

الشرقية التي صعد بفريقها إلى دوري الدرجة األولى. وتوافد اآلالف 
منذ اجلمعة لتقدمي التعازي يف ملعب »مينتي« حيث كان نعش روسي 

معروضا أمام العامة، ثم جتمع املئات أمس خارج كاتدرائية املدينة 
مع السماح بحضور 250 شخصا فقط بسبب القيود املتعلقة بفيروس 
كورونا املستجد، لكن اجلنازة نقلت مباشرة على التلفزيون الوطني.

وبتأثر واضح، قال مدافع إيطاليا السابق أنطونيو كابريني خال املراسم 
:»لم أفقد فقط زميا، لكن صديقا وأخا. قاتلنا معا وانتصرنا، وخسرنا 

أحيانا، مع الرغبة دوما بالنهوض. كنا جزءا من مجموعة. لم نعتقد 
أنك ستترك مجموعتنا بهذا الشكل املبكر. وداعا باولو«.

وانضم إلى العبي مونديال 1982 جنل روسي أليساندرو وهو يحمل 
النعش أمام والدته فيديريكا وشقيقتيه صوفيا إلينا وماريا فيتوريا. ومت 
وضع نسخة كبيرة طبق األصل من الصفحة األولى لصحيفة »غازيتا 

ديلو سبورت« يف عددها الصادر يف اليوم التالي لفوز إيطاليا يف النهائي 
على أملانيا الغربية 3 - 1، حيث سجل روسي الهدف االفتتاحي. 

ووضع قميص املنتخب اإليطالي مع الرقم 20 على النعش إلى جانب 
وشاح فريق فينتشنزا، وسط هتاف الناس »باولو، باولو«. 

  كان تأجيل دورة األلعاب األوملبية الصيفية بطوكيو 
نعمة ، املزيد من الوقت للتدريب وحتى املنافسة 
والقدرة على احلضور للموعد. غير أن آخرين لم 

يروا شيًئا سوى الصعوبات التي أجبرتهم على إعادة 
التفكير يف حياتهم املهنية. هذه هي حالة العب 

الوثب الطويل البريطاني دان برامبل ، الذي أجبره 
الوباء ونقص التمويل من اململكة املتحدة على العمل 

كموظف توصيل يف أمازون . قال الرياضي البريطاني 
يف تصريحات: “ إذا أخبروني قبل عام أنه يف العام 

األوملبي سأقوم بتوزيع حزم أمازون ، فسأخبرك أن 
هذا جنون “ ، مضيًفا أنه اضطر إلى التوقف عن 

استعداداته والعودة   إلى لندن لعدم وجود متويل. 
مبجرد عودته إلى املنزل ، كان عليه أن يعيد التفكير يف 
كيفية تركيز حياته املهنية بعيًدا عن مسارات اجلري. 

أجندة  يناير   2021 
إيطاليا تودع  بابليتو

مولر   يعاني  من الخرف 
أفادت زوجة النجم الدولي األملاني السابق “املدفعجي” غيرد مولر أن األخير “ينتقل ببطء يف نومه 

إلى احلياة اآلخرة”، وذلك عشية عيد مياده الـ75.
ويعاني مولر الذي فاز بكأس العالم عام 1974 وألقاب محلية وأوروبية ال حتصى مع بايرن ميونيخ، بينها 

ثاثة متتالية يف كأس األندية األوروبية البطلة بن 1974 و1976، من اخلرف ويعيش يف دار رعاية 
متخصصة.

ونقلت صحيفة “بيلد األملانية عن زوجته أوشي يف مقابلة نشرت اإلثنن، قولها “إنه يقضي تقريبا 24 
ساعة يوميا يف الفراش، ونادرا ما يستيقظ للحظات.

“األمر جميل عندما يفتح عينيه قليًا.يتمكن يف بعض األحيان من قول نعم أو ال بعينيه”
. وأضافت  “إنه هادىء ومسالم، ال أعتقد أنه يعاني “.

30  ديسمبر - 2 يناير
مهرجان روز باول للكرة األمريكية، باسادينا

26 ديسمبر - 5 يناير 
بطولة العالم للشباب للهوكي ، 

31 ديسمبر - 25 يناير 
البطولة األوروبية للتزلج على الجليد ، زغرب ، كرواتيا

 1 يناير

بطولة ويليام هيل العالمية للرشق بالسهام ، إنجلترا   

21 - 31  يناير 
بطولة الجامعات الشتوية متعددة الرياضات ، سويسرا

 23 يناير

نهائي كوبا أمريكا 2020    األرجنتين

 30 يناير

 نهائي بطولة الليبراتادوريس 2020  ، البرازيل

   

 30 يناير

نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والهالل، الرياض

28 يناير  ليفربول ضد توتنهام 
ليفربول ضد وست هام  31 يناير 
برشلونة ضد اتلتيك بلباو 31 يناير 
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برامبل : انتهيت إلى عامل توصيل 
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