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0808
الفيصل: هدفنا  منصة 

عالمية  للنقاش 

1414
إنفانتينو  يبدي إعجابه 

بمنظومة العمل

5454
14 ناديا في قائمة 

الدعم اإلضافي

1010
عام متميز

 لـ »األولمبية  السعودية«

2828
منافسة شرسة في 

رالي داكار السعودية

6666
ترسيخ الزي الوطني 

في كأس السعودية 

سكرتير التحرير
إبراهيم شالنتو 

االشراف اإلداري 
عبد الرحمن المالكي 

اخراج وتنفيذ
فالح الحربي 

التصوير 
عبدالعزيز السالمة 

 المطابع 
محمد التويجري 

حسان محمد

المشرف العام 
الدكتور رجاء اهلل السلمي 
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ــا الرشـــيدة تســـبقنا  ــا علـــى تلـــك القناعـــة الراســـخة  المتجـــددة بـــأن قيادتنـ نظـــل دائمـ
ـــى  ـــي ترم ـــدة الت ـــافات البعي ـــك المس ـــي تل ـــا، وف ـــق تفكيره ـــي عم ـــار  ف ـــن األمت ـــى بماليي الخط
اليهـــا بنظرهـــا ، ومـــن ثـــم نأتـــي الحقـــا للوقـــوف فـــي ذلـــك المـــكان ونحـــن فـــي قمـــة الدهشـــة 
واالعجـــاب واالمتنـــان .. تلـــك هـــي القيـــادات التاريخيـــة فـــي كل األزمنـــة تنشـــغل باألعمـــال 
وليـــس  األقـــوال . واالن ومنـــذ أن أعلـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي  األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع عـــن رؤيـــة 2030 ، والخطـــوات علـــى 
األرض تتســـارع مـــن أجـــل تنزيلهـــا واقعـــا معاشـــا ، وذلـــك فـــي كل مناحـــي الحيـــاة  وجوانبهـــا . 
ـــا  ـــل أحـــد مســـتهدفاتها بإعتبارن ـــة  ب ـــا فـــي قلـــب هـــذه الرؤي ونحـــن معشـــر الرياضييـــن وضعن
ــاء ، ولعـــل المتابـــع لهـــذا  ــاع الـــذي يضـــم غالبيـــة الشـــباب فـــي هـــذا الوطـــن المعطـ القطـ
الحـــراك المتواصـــل يـــدرك بغيـــر عنـــاء  أن الكثيـــر مـــن الطموحـــات قـــد تحققـــت  فـــي وقـــت 
وجيـــز  حتـــى أصبحـــت بالدنـــا قبلـــة للرياضييـــن مـــن كل انحـــاء العالـــم ، وهاهـــو رالـــي داكار 
يختتـــم فعالياتـــه ، وفورمـــوال 1 تصبـــح واقعـــا ، وغيرهـــا الكثيـــر  ممـــا يصعـــب حصـــره فـــي 

مقـــال ، فالتحيـــة لقيادتنـــا الحكيمـــة التـــي جعلـــت حتـــى المســـتحيل ممكنـــا .

أصبح ممكناأصبح ممكنا المستحيل المستحيل 
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قمة السلطان قابوس 
والشيخ صباح في العال

صفحة صفحة 
بيضاء بيضاء 

لم تكن  القمة الخليجية 
الحادية واألربعين  في 

العال كغيرها من القمم ، 
فقد كانت المعنية بإعادة 

اللحمة  بين األشقاء ، 
وإستعادة  أواصر المحبة 

والتعاضد التي كانت ديدن 
القيادات والشعوب في 

خليجنا العزيز  . فقد كان 
سمو ولي العهد واضحا 

وصادقا ومباشرا  وهو  يقول 
جملته "  علينا جميعا أن 

نستدرك األهداف السامية 
والمقومات التي يقوم 

عليها المجلس الستكمال 
المسيرة وتحقيق التكامل 

في جميع المجاالت، ألن رؤية 
خادم الحرمين هي تعزيز 

التكامل بين دول المجلس.
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نعـــم .. فـــي اتفـــاق العـــال التاريخـــي جـــرى التأكيـــد علـــى 
التضامـــن واالســـتقرار الخليجـــي بـــكل انعكاســـاته 
اإليجابيـــة علـــى محيطنـــا العربـــي واإلســـالمي، وهـــو 
ـــن  ـــي بي ـــود والتآخ ـــر ال ـــز ألواص ـــموه تعزي ـــال س ـــا ق كم

دولنـــا وشـــعوبنا بمـــا يخـــدم آمالهـــا وتطلعاتهـــا.
ذلـــك  أدركـــوا  وقياداتـــه  الوطـــن   هـــذا  أبنـــاء 
منـــذ زمـــن  بعيـــد  وعملـــوا  ألجلـــه ، واجهـــوا كل 
العواصـــف  بحكمـــة  وتعاملـــوا بـــذكاء ودهـــاء مـــع  
الكثيـــر مـــن الضغوطـــات  ومحـــاوالت فـــرض القيـــم 
والهيمنـــة عليهـــا، وهاهـــي  المملكـــة تســـتوعب 
التحديـــات القادمـــة وتعالجهـــا بطريقتهـــا الخاصـــة 

ــة  ــا المتوارثـ وبحكمتهـ
عبـــر  الســـعودية   القيـــادة  أكـــدت   وهكـــذا  
األزمـــة كانـــت  بـــأن  المصالحـــة  رئاســـتها لقمـــة 
ـــرا . ومـــا توصـــل اليـــه  القـــادة  ـــا اســـتثنائيا وعاب وضًع
علـــى  االتفـــاق  هـــو  خاللهـــا  مـــن  الخليجيـــون  
"مبـــادئ أساســـية لتجـــاوز الخـــالف الحالـــي، وقواعـــد 
وتمثلـــت  مســـتقبًلا،  الـــدول  عالقـــات  لحوكمـــة 
أساســـيات االتفـــاق  فـــي عـــدم المســـاس بـــأي دولـــة 
أو التدخـــل بشـــؤونها أو تهديـــد أمـــن اإلقليـــم".

إنعقـــاد  شـــهدت  قـــد  العـــال   محافظـــة  وكانـــت 
قمـــة مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي 
الخامـــس مـــن ينايـــر الماضـــي تلبيـــة لدعـــوة خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز، 
ـــن  ـــد ب ـــر محم ـــد األمي ـــي العه ـــه ول ـــة عن ـــها نياب وترأس
ســـلمان، وســـميت »قمـــة الســـلطان قابـــوس والشـــيخ 
الملـــك ســـلمان  مـــن  توجيـــه  علـــى  بنـــاء  صبـــاح« 
"عرفانـــً لمـــا قدمـــاه مـــن أعمـــال جليلـــة عبـــر عقـــود 
ـــة". ـــس المبارك ـــيرة المجل ـــم مس ـــي دع ـــن ف ـــن الزم م

05
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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد 
في رسالة للقائمين على ملف اسيا 2027 :

تتطلع لتقديم تجربة 
كروية ليس لها مثيل

المملكةالمملكة
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الملـــك  الشـــريفين،  الحرميـــن  خـــادم  وعـــد 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود، الجميـــع 
بتقديـــم تجربـــة كرويـــة لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل، 
للمالييـــن مـــن عشـــاق كـــرة القـــدم فـــي القـــارة 
المملكـــة  اســـتضافة  حـــال  فـــي  اآلســـيوية، 

.2027 آســـيا  لـــكأس  الســـعودية،  العربيـــة 
وقـــال الملـــك ســـلمان  “إنـــه لمـــن دواعـــي ســـروري 
أن أدعـــو فريـــق عمـــل االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
 ،2027 آســـيا  كأس  ملـــف  لمناقشـــة  القـــدم، 
والـــذي يوضـــح رؤيـــة المملكـــة الســـتضافة هـــذه 

البطولـــة”.
وأضـــاف “تحظـــى كـــرة القـــدم فـــي مملكتنـــا 
ــة  ــا مبنيـ ــرة، رؤيتنـ ــعبية كبيـ ــع وشـ ــم واسـ بزخـ
القـــدم،  كـــرة  برياضـــة  الكبيـــر  علـــى شـــغفنا 

والتـــي تتجســـد فـــي شـــبابنا وشـــاباتنا”.
وتابـــع “األواصـــر التاريخيـــة بيـــن المملكـــة وكـــرة 
القـــدم، تعـــود إلـــى عقـــود مـــن الزمـــن متمثلـــة 
فـــي تاريـــخ حافـــل بالنجاحـــات والبطـــوالت علـــى 

مســـتوى القـــارة”.
ـــا  ـــت له ـــال أتيح ـــي ح ـــة ف ـــزم المملك ـــار “”تعت وأش
الفرصـــة الســـتضافة كأس آســـيا 2027، تقديـــم 
تجربـــة كرويـــة لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل للمالييـــن 

مـــن عشـــاق اللعبـــة فـــي آســـيا”.
ونـــوه “نتطلـــع إلـــى توظيـــف شـــغفنا الكبيـــر 
بكـــرة القـــدم، كمحفـــز للنمـــو المســـتمر لهـــذه 
الرياضـــة، ودفـــع أهـــداف شـــركائنا فـــي كـــرة 

القـــدم اآلســـيوية إلـــى األمـــام”.
مـــن جانبـــه، قـــال األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، 
أتقـــدم  أن  “يســـرني  الســـعودي  العهـــد  ولـــي 
باســـم المملكـــة بدعـــم ملـــف ترشـــح المملكـــة 
الســـتضافة كأس آســـيا 2027، ونؤكـــد حرصنـــا 
لتحقيـــق  قدًمـــا  المضـــي  علـــى  الدائـــم 

.”2030 المملكـــة  رؤيـــة  مســـتهدفات 
وتابـــع “نشـــيد بمـــا يثمـــر عنـــه التعـــاون الثنائـــي 
واالتحـــاد  المملكـــة  بيـــن  األطـــراف  والمتعـــدد 
اآلســـيوي، مـــن جهـــود لتحقيـــق تطلعـــات شـــبابنا 

ــاباتنا”. وشـ
ــتضافة أفضـــل  ــة باسـ ــاف “حظيـــت المملكـ وأضـ

وخاصـــة  الرياضـــات  مختلـــف  مـــن  الرياضييـــن 
ـــا  ـــيًدا لعزمن ـــي تجس ـــك يأت ـــدم، وذل ـــرة الق ـــي ك ف
ــدة  ــا رائـ ــًزا عالمًيـ ــة مركـ ــون المملكـ ــى أن تكـ علـ

لمختلـــف الرياضـــات”.
ـــق  ـــا لتحقي ـــي طريقه ـــائرة ف ـــة س ـــار “المملك وأش
ـــة  ـــة المملك ـــالل رؤي ـــن خ ـــازات م ـــن اإلنج ـــد م المزي
2030 بجميـــع محاورهـــا، التـــي تشـــتمل علـــى تعزيـــز 

تطـــور الكـــرة اآلســـيوية فـــي كافـــة المجـــاالت”.
ونـــوه “تتمثـــل رؤيتنـــا الســـتضافة كأس آســـيا 
2027، فـــي تقديـــم أكثـــر مـــن مجـــرد بطولـــة، 
ــر  ــدم كبيـ ــق تقـ ــة تحقيـ ــزم المملكـ ــث تعتـ حيـ
ــزز  ــة تعـ ــة نوعيـ ــداث نقلـ ــيا، وإحـ ــتقبل آسـ لمسـ

مـــن مكانـــة الكـــرة اآلســـيوية”.
وأوضـــح “كأس آســـيا 2027، خطـــوة نحـــو خلـــق 
تجربـــة جديـــدة وتبـــادل وتوســـع جديـــد، نتطلـــع 
مـــن خاللـــه إلـــى مشـــاركة أهدافنـــا وطموحاتنـــا 

مـــع أســـرة كـــرة القـــدم اآلســـيوية”.
وأتـــم “تنظيـــم كأس آســـيا 2027 فـــي المملكـــة 
ألول مـــرة علـــى اإلطـــالق، فرصـــة لصنـــع مســـتقبل 
كـــرة القـــدم فـــي المملكـــة وقـــارة آســـيا، حيـــث 
ـــدة  ـــاق جدي ـــح آف ـــى فت ـــرار إل ـــة وإص ـــع بعزيم نتطل

ـــيوية”. ـــرة اآلس للك
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خطوات واثقة 
الستضافة السعودية

20272027
أكد األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل، وزير 
الرياضة، على أن العمل على 

استضافة كأس أمم آسيا 
2027 في السعودية ما هو 

إال لتحقيق أحالم الجيل 
الجديد، واستمراًرا على نهج 
استضافة البطوالت الكبرى 

في المملكة.
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وغـــرد ســـموه  عبـــر حســـابه فـــي “تويتـــر” قائـــًلا: 
“نمضـــي نحـــو تحقيـــق أحـــالم الجيـــل الجديـــد، 

بخطـــوات طموحـــة لمســـتقبل واعـــد”.
وفـــي وقـــت ســـابق، كشـــف حســـاب الســـعودية 
ـــرة  ـــات القصي ـــع التدوين ـــى موق ـــمي عل 2027 الرس
ــا المملكـــة  ــر”، التفاصيـــل التـــي قامـــت بهـ “تويتـ
علـــى مـــدار العـــام الماضـــي مـــن أجـــل ملـــف 

ــيا. ــة كأس آسـ ــات بطولـ ــتضافة نهائيـ اسـ
وعلـــق حســـاب البطولـــة الرســـمي قائـــًلا: “علـــى 
مـــدار عـــام كامـــل، كانـــت هـــذه رحلـــة ملـــف 
الســـعودية 2027 مســـتمّرون فـــي طريقنـــا حتـــى 

نبلـــغ الهـــدف الـــذي بدأنـــا مـــن أجلـــه”.
وتقدمـــت المملكـــة بطلـــب اســـتضافة الســـعودية  
2027 بشـــكل رســـمي فـــي شـــهر فبرايـــر 2020، وبـــدأ 
العمـــل علـــى ملـــف االســـتضافة فـــي مـــارس، 
ــة،  ــارات القانونيـ ــتمارة االستشـ ــم اسـ ــم تقديـ وتـ
خطـــاب تعهـــد المموليـــن واالســـتبيانات فـــي 

أغســـطس.
وتـــم إطـــالق حملـــة وهويـــة ملـــف االســـتضافة 
فـــي ســـبتمبر، والمشـــاركة فـــي ورشـــة عمـــل 
عـــن متطلبـــات ملـــف االســـتضافة فـــي أكتوبـــر، 
وتســـليم اتفاقيـــة رابطـــة التنظيـــم والضمانـــات 
ــات  ــة والتقييمـ ــات الحكوميـ ــة واإلعالنـ الحكوميـ
القانونيـــة فـــي نوفمبـــر، وتـــم تســـليم ملـــف 
وجميـــع  اآلســـيوي  لالتحـــاد  االســـتضافة 
ــي. ــمبر الماضـ ــي ديسـ ــة فـ ــات المطلوبـ االتفاقيـ
الســـتضافة  المملكـــة  ترشـــح  ملـــف  وأظهـــر 
التـــي   2027 آســـيا  كأس  بطولـــة  منافســـات 
ــدم،  ــرة القـ ــيوي لكـ ــاد اآلسـ ــا االتحـ ــف عنهـ كشـ
اســـتعداداتها وقدرتهـــا علـــى تنظيـــم المســـابقة 
ـــة  ـــة الرياضي ـــادق والبني مـــن خـــالل المالعـــب والفن

الجاهـــزة.
القـــادرة  المـــدن  الســـعودي  الملـــف  وضـــم 
علـــى اســـتضافة مجموعـــات كأس آســـيا 2027، 
وهـــي: الريـــاض، جـــدة، والدمـــام، مـــع اقتـــراح 10 
ـــاءت  ـــا، وج ـــات عليه ـــب المباري ـــن لع ـــب يمك مالع

ــتادات بــــ5 إسـ ــة  ــي المقدمـ ــة فـ العاصمـ
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هدفنا  منصة هدفنا  منصة 
عالمية  للنقاش عالمية  للنقاش 

الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للحوكمة
 واالمتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي.. الفيصل:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح األمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة واالمتثال 

لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، الذي نظمته وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد 
القادة، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومشاركة جامعة الملك سعود 

ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني كشريك علمي للمؤتمر.
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وألقـــى وزيـــر الرياضـــة كلمـــة االفتتـــاح رحـــب فيهـــا 
بالجميـــع، وأعـــرب عـــن التطلـــع بكثيـــر مـــن األمـــل 
أن يكـــون 2021 عـــام خيـــر وســـالم يعـــم العالـــم 
أجمـــع، وأن نجتـــاز فيـــه جميعـــً هـــذه الظـــروف 
الصعبـــة التـــي عاشـــتها كل الـــدول والشـــعوب 

ـــا. ـــة كورون ـــع جائح م
ـــر  ـــي المؤتم ـــا ف ـــم معن ـــعيد بوجودك ـــال: »س وق
ــة  ــز النزاهـ ــال لتعزيـ ــة واالمتثـ ــي للحوكمـ الدولـ
الـــذي  الوقـــت  فـــي  الرياضـــي،  الوســـط  فـــي 
ـــى  ـــا عل ـــي مملكتن ـــرًا ف ـــورًا كبي ـــه تط ـــهد في نش
جميـــع المســـتويات واألصعـــدة، الـــذي أثمـــر عـــن 
اســـتضافات كثيـــر مـــن األحـــداث والمؤتمـــرات 

المجـــاالت  شـــتى  فـــي  الكبيـــرة  الدوليـــة 
الـــذي  األمـــر  وهـــو  والقطاعـــات، 
حكومـــة  لتحقيقـــه  تســـعى 

.»2030 رؤيـــة  المملكـــة عبـــر 
ــر الرياضـــة عـــن  وأعـــرب وزيـ
بالرعايـــة  واعتـــزازه  فخـــره 

الكريمـــة لخـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين لهـــذا المؤتمـــر 
يحظـــى  الـــذي  الدولـــي، 
مـــن  كبيـــر  بدعـــم  أيضـــً 

ولـــي العهـــد، وهـــو امتـــداد لمـــا 
مـــن  الرشـــيدة  القيـــادة  توليـــه 

ـــق  ـــى تطبي ـــرص عل ـــر وح ـــم كبي دع
أعلـــى معاييـــر أنظمـــة الحوكمـــة والنزاهـــة فـــي 

ــوم،  ــه العمـ ــة علـــى وجـ ــة كافـ ــات الدولـ قطاعـ
الخصـــوص. علـــى وجـــه  الرياضـــي  والقطـــاع 

وأوضـــح أن هـــذا المؤتمـــر الـــذي ينظـــم بالمملكـــة  
بالتعـــاون مـــع هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة الفســـاد 
»نزاهـــة«، ومشـــاركة جامعـــة الملـــك ســـعود، 
والنشـــاط  الرياضـــة  علـــوم  بكليـــة  ممثلـــة 
البدنـــي كشـــريك علمـــي للمؤتمـــر، يهـــدف إلـــى 
ـــراءات  ـــول إج ـــي ح ـــاش العلم ـــة للنق ـــر منص توفي
الحوكمـــة والنزاهـــة الرياضيـــة، وفـــق متطلبـــات 

ومســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030، مـــن خـــالل 
تبـــادل الخبـــرات الخاصـــة بهـــا، وتســـليط الضـــوء 
االســـتثمار  تنميـــة  علـــى  انعكاســـاتها  علـــى 

ــي. الرياضـ
وبّيـــن الفيصـــل أن وزارة الرياضـــة قامـــت بتطبيـــق 
ضمـــن  الرياضيـــة،  األنديـــة  حوكمـــة  وتفعيـــل 
ـــق  ـــة وف ـــي المملك ـــة ف ـــم األندي ـــتراتيجية دع اس
ــا  ــتهدف تنظيمهـ ــة تسـ ــس علميـ ــر وأسـ معاييـ
ماليـــً وإداريـــً بشـــكل دقيـــق، وبمتابعـــة مســـتمرة 
مبـــادئ  وترســـيخ  لتفعيـــل  وذلـــك  ودوريـــة، 
النزاهـــة، مثـــل: الشـــفافية، ومكافحـــة الفســـاد، 
والحوكمـــة ضمـــن ممارســـات قطـــاع الرياضـــة 

ــة. ــي المملكـ فـ
تأتـــي  الجهـــود  هـــذه  أن  وأكـــد 
ســـوف  بأنهـــا  التـــام  إليماننـــا 
الرياضـــي  للقطـــاع  تضيـــف 
تســـهم  إداريـــة  أســـاليب 
فـــي رفـــع الكفـــاءة وزيـــادة 
ــس  ــا ينعكـ ــً، مـ ــاج إداريـ اإلنتـ
ــع،  ــى أرض الواقـ ــج علـ بالنتائـ
داعيـــً الجميـــع إلـــى تبنـــي 
فـــي  واإلســـهام  الفكـــر 
القطـــاع  فـــي  بينهـــم  نشـــره 
برياضـــة  للنهـــوض  الرياضـــي، 
الوطـــن، وتحقيـــق اإلنجـــازات التـــي 

الجميـــع. إليهـــا  يســـعى 
وأعـــرب وزيـــر الرياضـــة عـــن أملـــه فـــي أن يخـــرج هـــذا 
ـــتراتيجيات  ـــم اس ـــات ترس ـــي بتوصي ـــر الدول المؤتم
واضحـــة، تعـــود بالنفـــع والفائـــدة علـــى هـــذا 
كافـــة  ومنســـوبيه  المهـــم،  الحيـــوي  القطـــاع 
ـــرون  ـــتثماري المق ـــل اإلداري واالس ـــوض بالعم للنه
بالنزاهـــة فـــي الوســـط الرياضـــي، شـــاكرًا مـــن 
شـــارك فـــي تنظيـــم هـــذا المؤتمـــر مـــن العامليـــن 
فـــي نزاهـــة، وجامعـــة الملـــك ســـعود، ومركـــز 

جـــودة الحيـــاة، ومعهـــد إعـــداد القـــادة.
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لـ »األولمبية  السعودية«

رغم تداعيات جائحة كورونا

 عام متميز   عام متميز  

أظهرت اللجنة األولمبية العربية السعودية قدرات هائلة وتميزا كبيرا خالل العام 2020، رغم كل 
 المعاناة التي عاشتها الرياضة العالمية مع تفشي »فايروس كورونا«، حيث شهد العام الميالدي 

الحالي  الكثير من األنشطة والفعاليات واإلنجازات لـ»األولمبية السعودية« بقيادة رئيسها األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،  اللذين قدما 
جهودا جبارة جعلت من المملكة واجهة رياضية عالمية بدعم كبير من القيادة الرشيدة،  التي 

تولي الرياضة والرياضيين الكثير من األهمية تمشيً مع »رؤية المملكة 2030«. 

����� 704.indd   12����� 704.indd   12 23/02/2021   6:16 PM23/02/2021   6:16 PM



13

يناير
تأهـــل المنتخـــب الســـعودي األولمبـــي لكـــرة 
ــاب  ــو 2020، عقـــب غيـ ــاد طوكيـ القـــدم ألولمبيـ

ــا.  ــز 24 عامـ ناهـ
واحتفـــى رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة  العربيـــة 
تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر  الســـعودية 
المتأهليـــن  األخضـــر  بصقـــور  الفيصـــل، 

لألولمبيـــاد. 

فبراير
ــخ  ــي تاريـ ــي فـ ــدث رياضـ ــر حـ ــن أكبـ ــالن عـ اإلعـ
»دورة  فـــي  المتمثـــل  الســـعودية،  الرياضـــة 
إلـــى  إضافـــة  الســـعودية  األولـــى«،  األلعـــاب 
لكـــرة  الســـعودي  المنتخـــب  العـــب  تأهـــل 
األلعـــاب  لـــدورة  الخضـــراوي  علـــي  الطاولـــة 

 .2020 طوكيـــو   األولمبيـــة 

مارس
تأجيـــل دورة األلعـــاب الســـعودية حتـــى إشـــعار 
آخـــر، بنـــاء علـــى توصيـــات اللجنـــة المعنيـــة 
ـــا  ـــروس كورون ـــار فاي ـــتجدات انتش ـــة  مس بمتابع
حملـــة  وأطلقـــت   ،) COVID  -  19( الجديـــد 
»بتمرن_بالبيـــت« ضمـــن المســـاعي والجهـــود 
اإلجـــراءات  مـــع  بهـــا  تماشـــيا  تقـــوم  التـــي 

فايـــروس كورونـــا. لمواجهـــة  االحترازيـــة 

أبريل
ـــهد  ـــة«، ش ـــؤال األولمبي ـــم »س ـــة  اس ـــالق حمل إط
طـــرح عـــدد مـــن الشـــخصيات الرياضيـــة البـــارزة 
ســـؤااًل موجهـــا  للرياضييـــن والجمهـــور، وإطـــالق 
ـــن  ـــون م ـــذي تك ـــن«، ال ـــة الرياضيي ـــج »جلس برنام
عـــدة حلقـــات بمشـــاركة عـــدد مـــن الرياضييـــن 
ــعودية،  ــة السـ ــتوى الرياضـ ــى مسـ ــن علـ  البارزيـ

تحدثـــوا عـــن تجاربهـــم المميـــزة. 
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مايو
العربيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  واصلـــت 
تفعيـــل  الرياضيـــة  واالتحـــادات  الســـعودية 
علـــى  للمحافظـــة  بعـــد  عـــن  التدريبـــات 
مكتســـابات األنديـــة والمنتخبـــات الســـعودية.

يونيو
العربيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  احتفلـــت 
الســـعودية فـــي حـــدث فريـــد مـــن نوعـــه 
بـ»اليـــوم األولمبـــي« عـــن بعـــد،  مســـتذكرة 
الصداقـــة،  الثـــالث:  األولمبيـــة  القيـــم 
أطيـــاف  كافـــة  مـــع  والتميـــز،  واالحتـــرام، 

 . لمجتمـــع ا

يوليو
الســـعودية،  للمـــرأة  جديـــد  إنجـــاز  فـــي  ـ 
ـــن ســـلطان  انتخـــاب األميـــرة ريمـــا بنـــت بنـــدر ب

عضـــوًا باللجنـــة األولمبيـــة  الدوليـــة. 
ـ أصـــدر رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة  العربيـــة 
تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر  الســـعودية 
الفيصـــل قـــرارًا بتعييـــن األميـــر فهـــد بـــن 
جلـــوي بـــن عبدالعزيـــز بـــن مســـاعد نائبـــا 

لرئيـــس  اللجنـــة.

أغسطس
الدولييـــن  الالعبيـــن  منتـــدى  تنظيـــم 
األول مـــن نوعـــه بالمملكـــة، الـــذي ناقـــش 
بمشـــاركة قامـــات رياضيـــة  عالميـــة العديـــد 
قبـــل  بالرياضييـــن  الخاصـــة  الشـــؤون  مـــن 

االعتـــزال.  وبعـــد 
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سبتمبر
احتفلـــت اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة 
الســـعودية باليـــوم الوطنـــي الســـعودي 
العبـــي  بعـــض  دور  إبـــراز  عبـــر  الــــ90 
المختلفـــة  الســـعودية   المنتخبـــات 
ــاع األمنـــي والصحـــي خـــالل  مـــن القطـ

»كوفيـــد19-«.  جائحـــة 

أكتوبر
دشـــن األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي 
ترشـــح  ملـــف  رســـميً  الفيصـــل 
الريـــاض  الســـتضافة دورة األلعـــاب 

 .2030 اآلســـيوية 

نوفمبر
الســـعودية«  »األولمبيـــة  نظمـــت 
لمجموعـــة  الســـعودية  و»األمانـــة 
العشـــرين« مؤتمـــر اللجـــان األولمبيـــة 
ــرين،  ــة العشـ ــدول مجموعـ ــة  لـ الوطنيـ
للقيـــادات  أول مؤتمـــر  نظمـــت  كمـــا 
النســـائية فـــي المنظمـــات الرياضيـــة 
الدولـــي  االتحـــاد  بالشـــراكة  مـــع 
للتايكوانـــدو وبتواجـــد رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة الدوليـــة الدكتـــور تومـــاس 

ــاخ. بـ

ديسمبر
العموميـــة  الجمعيـــة  اختيـــار  وقـــع 
للمجلـــس األولمبـــي اآلســـيوي علـــى 
دورة  الســـتضافة  الريـــاض  مدينـــة 

 2034 اآلســـيوية   األلعـــاب 
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إنفانتينو  يزور المملكة  ويبدي إعجابه 
بمنظومة العمل لتطوير اللعبة

 شاهد من أهلها  شاهد من أهلها 

ـــل  ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــي األمي ـــمو الملك ـــب الس ـــد صاح عق
وزيـــر الرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة الســـعودية، فـــي 
ـــً  ـــاض اجتماع ـــي بالري ـــد األولمب ـــن فه ـــل ب ـــر فيص ـــع األمي ـــه بمجم مكتب
بحضـــور معالـــي مســـاعد وزيـــر الرياضـــة األســـتاذ عبداإللـــه بـــن ســـعد 
الـــدالك، ووكالء الـــوزارة  مـــع رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
)فيفـــا( جيانـــي إنفانتينـــو، وذلـــك  خـــالل الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 

للمملكـــة فـــي الســـادس مـــن ينايـــر الماضـــي.
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ورحـــب ســـمو وزيـــر الرياضـــة بجيانـــي 
إنفانتينـــو متطلعـــً إلـــى أن تحقـــق هـــذه 
وتحقيـــق  المنشـــود،  الهـــدف  الزيـــارة 
مســـتقبل زاهـــر لرياضـــة كـــرة القـــدم 
وتطويـــر برامجهـــا، حيـــث تأتـــي هـــذه 
الزيـــارة تأكيـــدا لـــدور المملكـــة الريـــادي 
علـــى خارطـــة كـــرة القـــدم العالميـــة، 
ودعمهـــا لمســـيرة االتحـــاد الدولـــي نحـــو 
تطويـــر هـــذه المنظومـــة. واســـتعرضا 
أبـــرز الفعاليـــات الرياضيـــة العالميـــة التـــي 
ـــنوات  ـــالل الس ـــة، خ ـــتضافتها المملك اس
األلعـــاب،  مختلـــف  فـــي  الماضيـــة 
2030 وبرنامـــج  المملكـــة  لرؤيـــة  وفقـــً 
أبـــرز  اســـتعرضا  كمـــا  الحيـــاة،  جـــودة 
مســـتهدفات وزارة الرياضـــة وخططهـــا 
رياضـــة  صناعـــة  نحـــو  المســـتقبلية، 
جاذبـــة، ترتكـــز علـــى زيـــادة ممارســـة 
ــرٍح  ــة إلـــى شـ ــة، إضافـ المجتمـــع للرياضـ
األنديـــة  دعـــم  إســـتراتيجية  تنـــاول 
وتطبيـــق  المملكـــة،  فـــي  الرياضيـــة 
ـــى  ـــول إل ـــة للوص ـــر الحوكم ـــى معايي أعل
منظومـــة رياضيـــة احترافيـــة، لضمـــان 
اســـتدامة األنديـــة ماليـــً وإداريـــً، بمـــا 

يضمـــن حفـــظ حقوقهـــا وحمايتهـــا.
ــي  ــاد الدولـ ــس االتحـ ــتمع رئيـ ــا اسـ  كمـ
ــرح مفصـــل عـــن  ــرة القـــدم، إلـــى شـ لكـ
برنامـــج االبتعـــاث الســـعودي لتطويـــر 
مواهـــب كـــرة القـــدم، والـــذي يهـــدف إلـــى 
تنميـــة المواهـــب الشـــابة مـــن العبـــي 
ــد 1999- ــن مواليـ ــدًءا مـ ــدم، بـ ــرة القـ كـ
ــل  ــن أجـ ــدى، مـ ــر المـ ــدف قصيـ 2000 كهـ
ــادر  ــن، قـ ــن الالعبيـ ــوي مـ ــل قـ ــاء جيـ بنـ
علـــى تغذيـــة المنتخبـــات الســـعودية 
والعالميـــة  القاريـــة  المحافـــل  فـــي 
الفنيـــة  القيمـــة  ورفـــع  القادمـــة، 
ــوًلا  ــة، وصـ ــة المحليـ ــة للبطولـ والتجاريـ
إلـــى عـــام 2030، بوصفـــه هدًفـــا طويـــل 
ـــة 2030. ـــة المملك ـــن رؤي ـــزًءا م ـــدى وج الم
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قام األمير عبدالعزيز الفيصل  
ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو 

بزيارة لمقر االتحاد السعودي 
لكرة القدم بالرياض.

وصحب رئيس االتحاد ياسر 
المسحل سمو وزير الرياضة 

ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو 
في جولة أطلعهم خاللها 

على متحف إنجازات الكرة 
السعودية ووثيقة الرسمية 

باعتماد عضوية االتحاد 
السعودي عام 1956.

 اعجاب  كبير اعجاب  كبير
بمتحف القدم بمتحف القدم 
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 اعجاب  كبير اعجاب  كبير
بمتحف القدم بمتحف القدم 

ــر  ــا التقـــى رئيـــس بحـــكام النخبـــة الدولييـــن، بحضـــور مديـ كمـ
ــر  ــة تطويـ ــع علـــى خطـ ــارو، واطلـ ــل نافـ ــرة التحكيـــم مانويـ دائـ
الحكـــم الســـعودي  مشـــيدًا باالحترافيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا 

االتحـــاد  واإلســـتراتيجيات المختلفـــة التـــي تعكـــس رؤيتـــه.
وقـــد أهـــدى رئيـــس االتحـــاد الســـعودي ياســـر المســـحل يهـــدي 
الســـيد جيانـــي إنفانتينـــو طقـــم المنتخـــب الســـعودي الجديـــد، 
ـــن  ـــخة م ـــا نس ـــه أبرزه ـــرًا لزيارت ـــة تقدي ـــة تذكاري ـــّلمه هدي ـــا س كم
الهديـــة التذكاريـــة المقدمـــة خـــالل بطولـــة القـــارات الثانيـــة 

ــد 1995. علـــى كأس الملـــك فهـ
واســـتعرض رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم خـــالل زيارتـــه 
لالتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم العديـــد مـــن الملفـــات حيـــث 
ــعودية  ــدم السـ ــرة القـ ــتراتيجية كـ ــن اسـ ــرح عـ ــى شـ ــع علـ اطلـ
ــتعرض  ــائية، واسـ ــدم النسـ ــرة القـ ــتراتيجية كـ ــن اسـ ــرح عـ ، وشـ
خطـــة عمـــل مراكـــز التدريـــب اإلقليميـــة، وشـــرح عـــن ملـــف 
اســـتضافة كأس آســـيا 2027،كمـــا زار متحـــف االتحـــاد ، واســـتعرض 

ــام 1965. ــاد عـ ــة االتحـ ــاد عضويـ ــا العتمـ خطـــب الفيفـ
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شـــارك األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي فـــي 
ـــرة  ـــب الك ـــد مالع ـــى أح ـــة عل ـــاورة كروي من
الخماســـيةـ حيـــث جمعـــت المنـــاورة بينـــه 
إنفانتينـــو  جيانـــي  السويســـري  وبيـــن 
رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم. 
وشـــارك فـــي المنـــاورة مجموعـــة مـــن 
ــابقين  ــعودي السـ ــب السـ ــوم المنتخـ نجـ
مثـــل ســـامي الجابـــر ومحمـــد الدعيـــع 
ــس  ــحل رئيـ ــر المسـ ــك ياسـ ــارك كذلـ وشـ

االتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم٪

مناورة مشتركة  

العدد 704  - جمادى األخرة 1442 هـ  يناير  2021م 20

ــدم  ــرة القـ ــي لكـ ــاد الدولـ ــس االتحـ زار رئيـ
مهـــد  أكاديميـــة  إنفانتينـــو  جيانـــي 
بالريـــاض، بحضـــور ســـمو وزيـــر الرياضـــة ، 
ـــذي  ـــس التنفي ـــتقبالهم الرئي ـــي اس كان ف

لألكاديميـــة األســـتاذ عبـــداهلل حمـــاد.
وعبـــر جيانـــي إنفانتينـــو، رئيـــس االتحـــاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم "فيفـــا"، عـــن ســـعادته 
بالزيـــارة التـــي يجريهـــا حاليـــً للســـعودية، 
مؤكـــدًا أنهـــا إيجابيـــة، وأعطـــت مؤشـــرات 
جيـــدة عـــن االحترافيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا 

االتحـــاد المحلـــي.
أراه  ممـــا  منبهـــر  أنـــا  إنفانتينـــو:  وقـــال 
هنـــا فـــي الريـــاض، وأذهلتنـــي االحترافيـــة 
والشـــغف، ســـوف نـــرى ثمـــار هـــذا الجهـــد 
القادمـــة  القليلـــة  الســـنوات  خـــالل 

كبيـــرة. دولـــة  ..فالمملكـــة 

إنفانتينو يزور  
أكاديمية مهد
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مع القدم النسوية 
التقى جياني إنفانتينو، 

منسوبات إدارة تطوير كرة 
القدم النسائية والعبات 

المنتخب السعودي للصاالت 
بحضور وزير الرياضة ورئيس 

االتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشـــاد رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
بالجهـــود المبذولـــة لتطويـــر الكـــرة النســـائية 
فـــي المملكـــة. وكان مجلـــس إدارة االتحـــاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم اعتمـــد فـــي نوفمبـــر 
الماضـــي، إنشـــاء إدارة لتطويـــر كـــرة القـــدم 
النســـائية تحـــت إشـــراف عضـــو مجلـــس اإلدارة 

ــي. ــواء العريفـ أضـ
ــة  ــتراتيجية وخطـ ــع اسـ ــتتولى اإلدارة وضـ وسـ
ــدم  ــرة القـ ــة كـ ــر رياضـ ــة لتطويـ ــل مفصلـ عمـ
النســـائية، ســـعًيا لزيـــادة نســـبة الممارســـة 

كأحـــد مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030.
كمـــا ســـتتولى اإلدارة تعزيـــز ودعـــم ثقافـــة 
المجتمـــع  وتوعيـــة  النســـائية  القـــدم  كـــرة 
بأهميـــة هـــذه الرياضـــة؛ إلـــى جانـــب المشـــاركة 

فـــي المنافســـات القاريـــة والدوليـــة.
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زار رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
مهـــد  أكاديميـــة  إنفانتينـــو  جيانـــي 
بالريـــاض، بحضـــور ســـمو وزيـــر الرياضـــة ، 
ـــذي  ـــس التنفي ـــتقبالهم الرئي ـــي اس كان ف

لألكاديميـــة األســـتاذ عبـــداهلل حمـــاد.
ــاد  ــس االتحـ ــو، رئيـ ــي إنفانتينـ ــر جيانـ و عبـ
الدولـــي لكـــرة القـــدم "فيفـــا"، عـــن ســـعادته 

بالزيـــارة التـــي يجريهـــا حاليـــً للســـعودية، 

وأعطـــت  إيجابيـــة،  أنهـــا  مؤكـــدًا 
مؤشـــرات جيـــدة عـــن االحترافيـــة التـــي 

يتمتـــع بهـــا االتحـــاد المحلـــي.
ممـــا  منبهـــر  أنـــا  إنفانتينـــو:  وقـــال 
وأذهلتنـــي  الريـــاض،  فـــي  هنـــا  أراه 
ـــار  ـــرى ثم ـــوف ن ـــغف، س ـــة والش االحترافي
ــة  ــنوات القليلـ ــالل السـ ــد خـ ــذا الجهـ هـ

كبيـــرة. دولـــة  ..فالمملكـــة  القادمـــة 

إنفانتينو يزور  أكاديمية مهد

شارك رئيس 
االتحاد 

الدولي لكرة 
القدم جياني 

اينفانتينو  في 
العرضة النجدية 
خالل الزيارة التي 

قام بها لحي 
طريف التاريخي 

في الدرعية 
، وهو الحي 

الذي شكل أول 
عاصمة ألسرة 

ال سعود ، 
وبدى سعيدا 

بما شاهده من  
تراث تاريخي  
في المنطقة
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وقعـــت وزارتـــا الرياضـــة ،  والبيئـــة والميـــاه والزراعـــة، 
جـــرت  حيـــث  الطرفيـــن،  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 
ــز  ــر عبدالعزيـ ــن األميـ ــن كل مـ ــع بيـ ــم التوقيـ مراسـ
بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة، والمهنـــدس 
عبدالرحمـــن بـــن عبدالمحســـن الفضلـــي وزيـــر البيئـــة 
المركـــز  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والزراعـــة  والميـــاه 
ومكافحـــة  النباتـــي  الغطـــاء  لتنميـــة  الوطنـــي 
التصحـــر، وذلـــك بحضـــور معالـــي مســـاعد وزيـــر 
الرياضـــة األســـتاذ عبداإللـــه بـــن ســـعد الـــدالك ووكالء 

الـــوزارة، وعـــدد مـــن منســـوبي وزارة البيئـــة والميـــاه 
والزراعـــة.

الطرفـــان  ســـيقوم  المذكـــرة،  هـــذه  وبموجـــب 
ــجرة  ــن شـ ــة 3 مالييـ ــا بزراعـ ــا بينهمـ ــاون فيمـ بالتعـ
الرياضـــة،  لـــوزارة  التابعـــة  المواقـــع  محليـــة فـــي 
المملكـــة،  فـــي  البيئـــة  حمايـــة  جهـــود  لدعـــم 
باإلضافـــة إلـــى دعـــم الفعاليـــات التوعويـــة التـــي 
تنظمهـــا وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة، والمشـــاركة 
ـــة. ـــة والبيئ فـــي الحمـــالت اإلعالميـــة ووســـائل التوعي

وزارة الرياضة تدعم البيئة 

بـ بـ 33  ماليين شجرةماليين شجرة
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التقى األمير عبد العزيز بن تركي 
»عن بعد«، بسفير المملكة 

المغربية لدى المملكة الدكتور 
مصطفى المنصوري.

وهنأ السفير المنصوري وزير 
الرياضة، بحصول الرياض على 
شرف استضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية 2034، متمنيً كل 
التوفيق والنجاح للمملكة 

باستضافة هذا الحدث الكبير.

سفير
 المغرب يهنئ 

قدم األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية السعودية، عزائه ألسرة 
الفقيد الشيخ عبدالرحمن بن 

عبداهلل أبا الخيل رئيس اللجنة 
األولمبية السعودية األسبق. 

، وذلك عبر حسابه الشخصي 
على تويتر حيث كتب »خالص 

العزاء والمواساة ألسرة األستاذ 
عبدالرحمن أبا الخيل وزير العمل 

رئيس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية األسبق، والذي انتقل 

إلى جوار ربه.
وأضاف سموه »الفقيد -رحمه 

اهلل- أحد رّواد الحركة الرياضية 
في المملكة.. ونعتز دومً بما 

قدمه في خدمة وطننا.

األولمبية
 تنعي أبا الخيل                

ـــة،  ـــر الرياض ـــل وزي ـــي الفيص ـــن ترك ـــز ب ـــر عبدالعزي ـــه األمي وّج
ملعـــب  أرضيـــة  ســـوء  فـــي  عاجـــل  بشـــكل  بالتحقيـــق 
ــي  ــة التـ ــدة، والحالـ ــة بجـ ــداهلل الرياضيـ ــك عبـ ــة الملـ مدينـ
ـــر عليهـــا الملعـــب فـــي مبـــاراة االتحـــاد وأبهـــا ومبـــاراة  ظه
األهلـــي والهـــالل، ضمـــن منافســـات الجولـــة 13 مـــن دوري 

ــن. ــلمان للمحترفيـ ــن سـ ــد بـ ــر محمـ كأس األميـ
وُكّلـــف مديـــر عـــام الشـــؤون القانونيـــة بـــوزارة الرياضـــة 
برئاســـة فريـــق التحقيـــق الـــذي باشـــر مهامـــه ، ورفـــع تقريـــره 
بهـــذا الشـــأن ، وشـــمل التحقيـــق كل مـــن لـــه عالقـــة بذلـــك.
ــى  ــرف علـ ــاء المهنـــدس المشـ ــرا بإعفـ ــمو ه أمـ ــدر  سـ واصـ
أعمـــال زراعـــة الملعـــب، واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة تجـــاه 
الشـــركة المكلفـــة بصيانـــة المدينـــة الرياضيـــة حســـب مـــا 

يقتضيـــه النظـــام.

في سوء أرضية الجوهرة 
وإعفاء المشرف

التحقيق
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تـــم اختيـــار األميـــر عبـــد العزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل 
وزيـــر الرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة 
األولمبـــي  المجلـــس  لرئيـــس  نائًبـــا  الســـعودية، 
"الريـــاض  اآلســـيوية  األلعـــاب  دورة  عـــن  اآلســـيوي 
ــد رئيـــس  ــد الفهـ ــيخ أحمـ ــد الشـ ــد أن اعتمـ 2034" بعـ

المجلـــس األولمبـــي اآلســـيوي ذلـــك.
ـــز عقـــب اإلعـــالن عـــن  ويأتـــي تعييـــن األميـــر عبـــد العزي

اســـتضافة الريـــاض لـــدورة األلعـــاب اآلســـيوية "الريـــاض 
ـــس  ـــة للمجل ـــة العمومي ـــاع الجمعي ـــالل اجتم 2034" خ
ـــوم 16 ديســـمبر الماضـــي فـــي  ـــذي ُعقـــد ي األولمبـــي ال

العاصمـــة العمانيـــة مســـقط.
ــب رئيـــس  ــا منصـ ــز أيًضـ ــد العزيـ ــر عبـ ــغل األميـ ويشـ
ــة التعليـــم بالمجلـــس األولمبـــي منـــذ مطلـــع  لجنـ

ــد. ــه الجديـ ــى منصبـ ــة إلـ ــام 2019، باإلضافـ العـ

الفيصل نائبا لرئيس 
المجلس األولمبي اآلسيوي 
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الفيصل يتوج البطل بعد فوزه على منافسه الهالل 

نصر »سوبر«نصر »سوبر«

ج صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير  توَّ
الرياضة، رئيس اللجنة األولمبية العربية السعودية، فريق نادي النصر 

بكأس السوبر السعودي للموسم الرياضي الحالي، بعد فوزه على 
شقيقه فريق نادي الهالل بثالثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي 

جمعهما يوم السبت 30 يناير 2021م، على ملعب الملك فهد بالرياض.
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نصر »سوبر«نصر »سوبر«

مجلـــس  ســـموه  هنـــأ  المناســـبة،  وبهـــذه 
إدارة نـــادي النصـــر وأعضـــاء الجهازيـــن الفنـــي 
متمنًيـــا  اإلنجـــاز،  بهـــذا  والالعبيـــن  واإلداري 
لنـــادي الهـــالل حًظـــا أوفـــر فـــي المنافســـات 

المقبلـــة.
تصريـــح  فـــي  الرياضـــة  وزيـــر  ســـمو  وقـــال 
صحفـــي بعـــد نهايـــة اللقـــاء: “أقـــدم شـــكري 
للجهـــات المعنيـــة كافـــة، التـــي أســـهمت فـــي 
نجـــاح هـــذا الحـــدث الكـــروي المميـــز، كمـــا أود 
أن أشـــيد بالمســـتوى الفنـــي الكبيـــر للفريقيـــن، 
والـــروح الرياضيـــة العاليـــة التـــي ظهـــر بهـــا 
ـــد  ـــي تؤك ـــاء، الت ـــات اللق ـــالل مجري ـــون خ الالعب
القيمـــة الفنيـــة والتســـويقية والجماهيريـــة 
علـــى  الســـعودية،  القـــدم  لكـــرة  الكبيـــرة 
المســـتوى المحلـــي واإلقليمـــي والدولـــي، فـــي 
ــى  ــذي تحظـ ــبوق، الـ ــر المسـ ــم غيـ ــل الدعـ ظـ
بـــه الرياضـــة فـــي المملكـــة مـــن قبـــل قيـــادة 

وطننـــا الغالـــي ـ حفظهـــا اهلل ـ”.

كرم معالي مساعد وزير الرياضة 
األستاذ عبداإلله الدالك ورئيس 
االتحاد السعودي لكرة القدم 

األستاذ ياسر المسحل شركة  " 
بيرين " الراعية لمباراة السوبر بين 

الهالل والنصر ممثلًة باألستاذين بدر 
الراجحي ويزيد الراجحي .
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هنـــأ األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصـــل مجلـــس إدارة نـــادي 
ــي  ــروي األول لنهائـ ــق الكـ ــل الفريـ ــره بتأهـ ــاد وجماهيـ االتحـ
كأس محمـــد الســـادس لألنديـــة األبطـــال، وذلـــك بعـــد تجـــاوزه 
لشـــقيقه فريـــق الشـــباب فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا 
فـــي إيـــاب نصـــف نهائـــي المســـابقة. جـــاء ذلـــك فـــي اتصـــال 
ــار  ــاد أنمـ ــراه ســـموه برئيـــس مجلـــس إدارة االتحـ هاتفـــي أجـ
ــرة التـــي  ــة الكبيـ ــتويات الفنيـ ــاد بالمسـ الحائلـــي، حيـــث أشـ
ظهـــر بهـــا الفريقـــان خـــالل هـــذه البطولـــة، متمنيـــً لفريـــق 
الشـــباب حظـــً أوفـــر فـــي المنافســـات المقبلـــة. كمـــا وّجـــه 
بتقديـــم مكافـــأة ماليـــة قدرهـــا ثالثـــة مالييـــن ريـــال لنـــادي 
االتحـــاد، وذلـــك بمناســـبة تأهـــل الفريـــق الكـــروي األول إلـــى 

نهائـــي كأس محمـــد الســـادس لألنديـــة األبطـــال.

الجرعة األولى 
تلقى األمير عبدالعزيز 

بن تركي ، الجرعة األولى 
من لقاح فيروس كورونا 

المستجد »كوفيد19-«. 
ووفرت حكومة خادم 

الحرمين الشريفين اللقاح 
بالمجان لجميع المواطنين 

والمقيمين.  
 ويأمل وزير الرياضة 

من خالل تلقيه الجرعة 
األولى من اللقاح تشجيع 

المواطنين والمقيمين، من 
أجل اإلسراع في تسجيل 
طلب التطعيم.وسيتم 

تنظيم عملية توزيع اللقاح 
على 3 مراحل وكل مرحلة 

لها فئات مستهدفة الوزير يهنئ 
االتحاد ويكافئه 
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تدشين حملة 

»نكمل بعض« »نكمل بعض« 

دشن  سمو وزير الرياضة ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي  حملة "نكمل 
بعض ونصنع الفرق" بحضور رئيس االتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس الرابطة 

المهندس عبدالعزيز العفالق ومحافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد.
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منافسة شرسة في 
رالي داكار السعودية

بيتر هانسيل 
 بطال بـ»التخصص«
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اإلثـــارة   مـــن  األســـبوعين  قرابـــة  بعـــد 
والترقـــب أســـدل الســـتار علـــى ســـباق رالـــي 
داكار الســـعودية، والـــذي أقيـــم للمـــرة 

الثانيـــة فـــي المملكـــة  لمـــدة ١٣ يومـــً، 
خـــالل الفتـــرة مـــن ٣ إلـــى ١٥ ينايـــر الماضـــي ، 

حيـــث نظمتـــه وزارة الرياضـــة، بالتنســـيق مـــع 
االتحـــاد الســـعودي للســـيارات والدراجـــات 

وشـــهد  الحيـــاة.  جـــودة  وبرنامـــج  الناريـــة 
حفـــل الختـــام الـــذي أقيـــم بمدينـــة الملـــك 

عبـــداهلل الرياضيـــة بجـــدة، وحضـــره األميـــر 
ـــن ســـلطان العبـــداهلل الفيصـــل رئيـــس  ـــد ب خال

مجلـــس إدارة االتحـــاد الســـعودي للســـيارات 
المتســـابقين  تتويـــج  الناريـــة،  والدراجـــات 

األبطـــال فـــي هـــذا الرالـــي بمختلـــف فئاتـــه، 
حيـــث طـــار الفرنســـي ســـتيفان بيترهانســـيل 
الســـيارات،  النســـخة فـــي فئـــة  بلقـــب هـــذه 

ليضيـــف اللقـــب رقـــم لـــه طـــوال مســـيرته فـــي 
هـــذا الرالـــي، واللقـــب الثامـــن فـــي فئـــة الســـيارات، 

خصمـــه  مـــن  وقويـــة  شرســـة  منافســـة  بعـــد 
القطـــري ناصـــر العطيـــة، الـــذي حـــل فـــي المرتبـــة 

ــب  ــل لقـ ــاء حامـ ــا جـ ــة، فيمـ ــارق دقيقـ ــة بفـ الثانيـ
ـــي  ـــاينز ف ـــوس س ـــباني كارل ـــة اإلس ـــخة الماضي النس

المرتبـــة الثالثـــة، بفـــارق ســـاعة عـــن المتصـــدر، وذلـــك 
بنهايـــة المرحلـــة رقـــم واألخيـــرة، التـــي انطلقـــت 

اليـــوم مـــن ينبـــع وانتهـــت فـــي جـــدة، وامتـــدت 
ـــة خاصـــة  ـــرا مرحل ـــرا، منهـــا كيلومت لمســـافة كيلومت

خاضعـــة للتوقيـــت.
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  6060
ثانية كلفت 

العطية اللقب
7600

كلم تقريبً

500
متسابق

6
فئات

12
مرحلة
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عبدالعزيز الفيصل :

 هزمنا كل     المصاعب 

نستطيع القول إننا نجحنا في استضافة 
هذا الحدث العالمي الضخم، ر رغم كل 

الصعوبات والتحديات التي يمر بها العالم، 
جّراء جائحة فيروس كورونا المستجد

 فخور بهذا النجاح، وأبارك 
لجميع المتسابقين 

األبطال، الذين استطاعوا 
الوصول لخط النهاية

العدد 704  - جمادى األخرة 1442 هـ  يناير  2021م 34

����� 704.indd   34����� 704.indd   34 23/02/2021   6:17 PM23/02/2021   6:17 PM



 هزمنا كل     المصاعب 

35

نتطلع بإذن اهلل للمزيد من 
االستضافات وإقامة مثل 

هذه األحداث، بالشكل 
الذي يرضي الجميع«

شاهد الجميع والعالم أجمع 
حقيقة جمال طبيعة وتضاريس 

السعودية المتنوعة والمختلفة، 
التي نفخر ونعتز بها
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الكل فائز

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناريـــة، األميـــر 
ـــز  ـــكل فائ ـــل: ال ـــداهلل الفيص ـــلطان العب ـــن س ـــد ب خال
ــز  ــق المراكـ ــن تحقيـ ــوا مـ ــن تمكنـ ــواًء مـ ــوم، سـ اليـ
إلـــى  ووصلـــوا  التحـــدي  قهـــروا  الذيـــن  أو  األولـــى 
خـــط النهايـــة، أو حتـــى مـــن فـــازوا فـــي تحديهـــم 
ألنفســـهم وقـــرروا المشـــاركة فـــي الرالـــي األصعـــب 
ـــك كمحبيـــن لرياضـــة  ـــد نحـــن كذل واألقســـى، وبالتأكي
المحـــركات والمغامـــرة، فزنـــا بـــأن عشـــنا هـــذه التجربـــة 
التـــي ال تنســـى، فهنيئـــً لنـــا جميعـــً فـــي عائلـــة داكار 
ــم  ــب بالعالـ ــد للترحيـ ــن جديـ ــع مـ ــعودية، ونتطلـ السـ

فـــي رالـــي داكار الســـعودية 2022«.
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خالد بن سلطان الفيصل : 
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استفدت من 
خطأ العطية

 هانسيل:
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عقـــب الوصـــول إلـــى خـــط النهايـــة والفـــوز بلقـــب 
المتســـابق  قـــال  الســـيارات،  فئـــة  فـــي  داكار 
ـــا ســـعيد جـــدًا بهـــذا  ـــر هانســـيل: أن الفرنســـي بيت
ــر، مـــع الصعوبـــات الكبيـــرة التـــي  ــاز الكبيـ اإلنجـ
واجههـــا جميـــع المتســـابقين، وأنـــا شـــخصيً 
واجهـــت منافســـة شرســـة جـــدًا وبشـــكل يومـــي 
مـــع القطـــري ناصـــر العطيـــة، حيـــث لـــم يكـــن 
مـــن الســـهل المحافظـــة علـــى الفـــارق الزمنـــي 
البســـيط بينـــي وبينـــه، ولكـــن أعتقـــد أن مـــا 
بالمرحلـــة  العطيـــة  فـــوز  هـــو  الفـــارق  صنـــع 
االســـتعراضية، وأعتقـــد أن هـــذا خطـــأ كلـــف 
ـــار  ـــي االنتص ـــه ف ـــب لرغبت ـــارة اللق ـــي خس منافس

ــة«. ــذه المرحلـ بهـ
وأضـــاف هانســـيل: بالتأكيـــد الفـــوز يمنحنـــي 
ـــي  ـــم 14 ف ـــوز رق ـــو الف ـــية، فه ـــام قياس ـــدة أرق ع
مســـيرتي بهـــذا الســـباق، وأصبحـــت المتســـابق 
األول الـــذي يفـــوز بهـــا فـــي ثـــالث قـــارات مختلفـــة، 
وحـــدث ذلـــك فـــي الذكـــرى الثالثيـــن لفـــوزي 
األول منـــذ 30 عامـــً، لـــدّي رحلـــة طويلـــة فـــي 
رياضـــة المحـــركات، والخبـــرة والهـــدوء يلعبـــان 

ــوز. ــق الفـ ــرًا فـــي تحقيـ دورًا كبيـ

 بيتر هانسيل

 ناصر العطية
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نجح خمسة متسابقين سعوديين في الوصول إلى خط 
نهاية الرالي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهوها

 في خط النهاية 
سعوديين
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فئة السيارات

فئة المركبات الصحراوية الخفيفة

فئة السيارات

فئة الدراجات النارية

يزيد
الراجحي

سعيد
 الموري 

 صالح
 العبدالعالي

مشعل 
الغنيم

ياسر بن 
سعيدان

1616

3131

3737

4242
3939

فئة السيارات
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بطال للدراجات  
 بينافيديس

فئـــة  لقـــب  بينافيديـــس  كيفـــن  األرجنتينـــي  حســـم 
الدراجـــات الناريـــة لصالحـــه، رغـــم حلولـــه ثانيـــً فـــي المرحلـــة 
األخيـــرة، خلـــف األمريكـــي ريكـــي برابيـــك، إال أن نتائـــج المراحـــل 
ــوق  ــة، ليتفـ ــب الفئـ ــي بلقـ ــوز األرجنتينـ ــدت فـ ــابقة أكـ السـ
ـــا  ـــام، بينم ـــب الع ـــي الترتي ـــً ف ـــح ثاني ـــذي أصب ـــك ال ـــى برابي عل
حقـــق البريطانـــي ســـام ســـاندرالند المركـــز الثالـــث فـــي 
الترتيـــب العـــام، رغـــم إنهائـــه مرحلـــة اليـــوم فـــي المركـــز 
ـــة  الحـــادي عشـــر. وقـــال بينافيديـــس عقـــب فـــوزه بلقـــب فئ
ـــوز  ـــة وبالف ـــط النهاي ـــول لخ ـــعيد بالوص ـــة: س ـــات الناري الدراج
ـــة  ـــة الخاص ـــي المرحل ـــي ف ـــن تعرض ـــم م ـــب، بالرغ ـــذا اللق به
الخامســـة لحـــادٍث علـــى ســـرعٍة عاليـــة، وارتطـــم رأســـي 
بـــاألرض وأصبـــت بكاحلـــي وشـــعرت بألـــٍم شـــديد، لكننـــي 
اســـتطعت إكمـــال المســـيرة بالرغـــم مـــن شـــعوري بـــاآلالم 

والفـــوز باللقـــب.
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 اكملت المسيرة 
بالرغم  من اإلصابة
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      مفاجآت 
 في الرباعية 

ولـــم تشـــهد فئـــة الدراجـــات الرباعيـــة أي مفاجـــآت، 
ــب داكار  ــار بلقـ ــل أندوخـ ــي مانويـ ــاز األرجنتينـ ــث فـ حيـ
الســـعودية 2021، متفوقـــً علـــى التشـــيلي جيوفانـــي 
ـــي  ـــة، واألمريك ـــارق 33 دقيق ـــً بف ـــّل ثاني ـــذي ح ـــو، ال إنريك
بابلـــو كوبيتـــي صاحـــب المركـــز الثالـــث فـــي الترتيـــب 

العـــام، بفـــارق ثـــالث ســـاعات عـــن الصـــدارة.

الال
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في فئة المركبات الصحراوية 
الخفيفة، فتمكن التشيلي 

فرانسيسكو لوبيز كونتاردو 
من حسم لقبها لصالحه، 

متفوقً على األمريكي أوستن 
جونز صاحب المركز الثاني، 

والبولندي آرون دومزاال الذي 
حل ثالثا في الترتيب العام 

لهذه الفئة.

سيطرت روسيا تمامً على 
فئة الشاحنات، حيث حسم 

السائقون الروس المراكز 
الثالثة األولى لصالحهم، بعد 
أن فاز فريق الروسي ديميتري 

سوتنيكوف باللقب، بينما أتى 
فريق أنطون شيبالوف ثانيً، 

وفريق آيرات مارديف ثالثً.
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جدة

بيشة

ينبع

نيوم

سكاكا

حائل

بريدة

الرياض

وادي الدواسر

4/01

7/01

8/01

10/01

11/0112/01

13/01

14/01

5/01

3/01

15/01

9/01

راحة يوم

1010
مدن سعودية 

عبرها المتسابقون

العدد 704  - جمادى األخرة 1442 هـ  يناير  2021م 46

����� 704.indd   46����� 704.indd   46 23/02/2021   6:17 PM23/02/2021   6:17 PM



47

����� 704.indd   47����� 704.indd   47 23/02/2021   6:17 PM23/02/2021   6:17 PM



العدد 704  - جمادى األخرة 1442 هـ  يناير  2021م 48

خطوة جديدة التحاد الرياضة للجميع 

 لياقتك عبر هاتفك 
أطلق االتحاد 

السعودي 
للرياضة للجميع 
أحدث إصدار في 

تطبيقهم للهواتف 
الذكية، الذي يمّكن 

المستخدمين من 
تتبع لياقتهم 

البدنية، وإيجاد 
التحديات الخاصة 
بهم، واالستفادة 

بشكل أكبر من 
برنامج مكافآت 

االتحاد، مما يتيح 
للمجتمع النشط 

في المملكة 
الحفاظ على لياقته 

البدنية وصحته 
بسهولة أكبر.
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ــة  ــع اللياقـ ــزة تتبـ ــط أجهـ ــتخدمين ربـ ــن للمسـ ويمكـ
مـــن  يمّكنهـــم  ممـــا  االتحـــاد،  بتطبيـــق  البدنيـــة 
الوصـــول إلـــى مجموعـــة واســـعة مـــن النشـــاطات 
داخـــل التطبيـــق، كاالنضمـــام إلـــى التحديـــات التـــي 
ينظمهـــا اتحـــاد الرياضـــة للجميـــع، وإنشـــاء تحدياتهـــم 
الخاصـــة، وتتبـــع تطـــور لياقتهـــم البدنيـــة, كمـــا ُيتيـــح 
التطبيـــق الفرصـــة إلنشـــاء تحديـــات ذاتيـــة حيـــث يضـــع 
قـــوة اللياقـــة البدنيـــة بشـــكل أكثـــر ممـــا يســـمح لهـــم 
تحديـــد وتتبـــع األهـــداف اليوميـــة التـــي يختارونهـــا، 
بمـــا فـــي ذلـــك الحـــد األدنـــى مـــن الخطـــوات اليوميـــة 

ــوة ــو 6000 خطـ ــتهدفة وهـ المسـ
وُيعـــد التحديـــث الجديـــد لتطبيـــق االتحـــاد جـــزءا مـــن 
رحلـــة التحـــول الرقمـــي والتقنـــي التـــي يقودهـــا االتحـــاد 
الســـعودي للرياضـــة للجميـــع، التـــي شـــهدت إطالًقـــا 
ناجًحـــا لبوابـــة "حيـــاة صحيـــة" فـــي شـــهر مـــارس مـــن 
العـــام الماضـــي، إلـــى جانـــب مبـــادرات أخـــرى لالتحـــاد 
ــوزارة  ــن بـ ــيين المتمثليـ ــركائه الرئيسـ ــن شـ ــم مـ بدعـ

الرياضـــة واللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة الســـعودية.
وتماشـــيً مـــع برنامـــج جـــودة الحيـــاة الـــذي يعـــد أحـــد 
التحـــول  يعـــّد   ،2030 المملكـــة  رؤيـــة  مســـتهدفات 
ـــهيل  ـــً لتس ـــرًا جوهري ـــة أم ـــاع الرياض ـــي قط ـــي ف الرقم

اللياقـــة  أنشـــطة  فـــي  المشـــاركة  فـــرص 
البدنيـــة الشـــاملة للجميـــع وهـــو ركيـــزة 
ــاد الرياضـــة للجميـــع لزيـــادة  أساســـية التحـ
مســـتويات النشـــاط البدنـــي بيـــن الســـكان 
ـــى 40  ـــوال إل ـــام 2015 وص ـــي ع ـــك ف ـــن 13 وذل م

وذلـــك بحلـــول عـــام 2030.
ــمو  ــب السـ ــح صاحـ ــبة أوضـ ــذه المناسـ وبهـ
ـــن طـــالل  ـــد ب ـــن الولي ـــد ب ـــر خال الملكـــي األمي
رئيـــس االتحـــاد الســـعودي للرياضـــة للجميـــع 
أن التحـــول الرقمـــي مـــن قبـــل االتحـــاد هـــو 
األحـــدث فـــي جهودنـــا العديـــدة للتواصـــل 

مـــع المجتمـــع".
وقـــال: "فـــي النســـخة 
المحدثـــة للتطبيـــق 
ـــا  ـــن مزاي ـــا بتضمي قمن
ستســـاعد  عديـــدة 
المســـتخدمين علـــى 
عائالتهـــم  إشـــراك 

وأصدقائهـــم، آمليـــن 

أن تتيـــح سلســـلة التفاعـــل عبـــر التطبيـــق فـــي جعـــل 
ـــتخدمين". ـــد المس ـــة عن ـــادة يومي ـــي ع ـــلوك الصح الس
فـــي  والتواصـــل  التســـويق  إدارة  مديـــر  قـــال  فيمـــا 
االتحـــاد الســـعودي للرياضـــة للجميـــع أســـامة صالـــح 
النويصـــر: "التحديـــث األخيـــر علـــى التطبيـــق يمثـــل 
خطـــوة جديـــدة للمجتمـــع النشـــط فـــي المملكـــة، 
حيـــث إنهـــا توفـــر المزيـــد مـــن المشـــاركة والدعـــم 
ــى". ــت مضـ ــن أي وقـ ــر مـ ــة أكثـ ــتقاللية والمتعـ واالسـ
وأضـــاف: "يعمـــل اتحـــاد الرياضـــة للجميـــع عـــن كثـــب 
العربيـــة  األولمبيـــة  واللجنـــة  الرياضـــة  وزارة  مـــع 
الســـعودية وبرنامـــج جـــودة الحيـــاة، ويكـــرس االتحـــاد 
جهـــوده لضمـــان جعـــل الصحـــة واللياقـــة البدنيـــة 
المجتمـــع وفـــي جميـــع  الوصـــول لجميـــع  ســـهلة 
ــق  ــى التطبيـ ــر علـ ــث األخيـ ــة وللتحديـ ــاء المملكـ أنحـ
ـــط  ـــر فـــي ترجمـــة جهـــود االتحـــاد مـــن خـــالل رب ـــر كبي أث
األشـــخاص بأهـــداف لياقتهـــم البدنيـــة، وبأصدقائهـــم 
الـــذي  اإلنجـــاز  بقيمـــة  وبشـــعورهم  وعائالتهـــم، 

يســـتحقونه".
ــاد  ــق اتحـ ــر تطبيـ ــآت عبـ ــج المكافـ ــالق برنامـ ــم إطـ وتـ
الرياضـــة للجميـــع فـــي أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي، 
ممـــا يتيـــح للمســـتخدمين فرصـــة الفـــوز بجوائـــز مـــن 
خـــالل جمـــع النقـــاط ألداء أنشـــطة 
ــم  ــق، ويتـ ــر التطبيـ ــة عبـ مختلفـ
اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن شـــهرًيا 
حيـــث  االتحـــاد،  قبـــل  مـــن 
يتـــم اختيـــار خمســـة فائزيـــن 
مـــن قائمـــة المتصدريـــن فـــي 
التطبيـــق، وخمســـة آخريـــن يتـــم 
ــحب  ــة السـ ــر آليـ ــم عبـ اختيارهـ
العشـــوائي، ممـــا يعنـــي أن أمـــام 
ــوز. ــة للفـ ــتخدم فرصـ كل مسـ
يشـــار إلـــى أن النقـــاط ُتمنـــح أيًضـــا 
للمســـتخدمين الذيـــن يدعـــون 
األصدقـــاء إلـــى تحميـــل تطبيـــق 
للرياضـــة  الســـعودي  االتحـــاد 
للجميـــع، وإنشـــاء مجموعـــات، 
وفعاليـــات رياضيـــة وغيرهـــا، 
إضافـــة إلـــى تســـجيل الدخـــول 

إلـــى التطبيـــق يوميـــا.

49

خطوة جديدة التحاد الرياضة للجميع 
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النـــادي  رئيـــس  علـــى  الحضـــور  وســـيقتصر 
وأعضـــاء مجلـــس إدارتـــه والرئيـــس التنفيـــذي 

الذهبييـــن. واألعضـــاء 
يذكـــر أنـــه فـــي يـــوم الثالثـــاء الماضـــي، كان األميـــر 
ــه  ــة وجـ ــر الرياضـ ــل وزيـ ــي الفيصـ ــن تركـ ــز بـ عبدالعزيـ
والمراكـــز  والمنشـــآت  واألنديـــة  االتحـــادات  كافـــة 
والصـــاالت الرياضيـــة، بضـــرورة التشـــديد بتطبيـــق كافـــة 
ـــة؛ لمنـــع انتشـــار  ـــر الوقائي ـــة والتدابي اإلجـــراءات االحترازي
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )COVID-19(، والمســـاهمة 
بشـــكل مباشـــر فـــي تفعيـــل كل الوســـائل الالزمـــة التـــي 
ـــادة نســـبة الوعـــي لـــدى العامليـــن فـــي  تســـهم فـــي زي
الجهـــات المذكـــورة، وكافـــة الممارســـين، فـــي مختلـــف 

مناطـــق ومـــدن ومحافظـــات المملكـــة.
ونـــوه ســـموه بضـــرورة تنفيـــذ كافـــة البروتوكـــوالت 

تقليص تقليص 
الحاضرين الحاضرين 
بالملعب بالملعب 
لـ لـ 1515 فردا فردا

تشديدات من الوزارة 
لمواجهة كورونا 

كشف قرار وزارة الرياضة الجديد 
عن هوية الحاضرين للمباريات من 

منسوبي األندية بعد تقليص العدد 
من 50 فرًدا إلى 15 بسبب جائحة 

كورونا. وقال الحساب الرسمي 
للوزارة عبر “تويتر”: إن عدد الحاضرين 

سيكون 15 بواقع 10 مقاعد للفريق 
المستضيف و5 مقاعد للفريق 

الضيف بدًءا من الجولة الـ18 في دوري 
األمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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ـــزام  الصحيـــة بشـــكل فاعـــل ودون تهـــاون، ومنهـــا االلت
التباعـــد  وتطبيـــق  للكمامـــة  الصحيـــح  باللبـــس 
التدابيـــر  وتحميـــل تطبيـــق “توكلنـــا”، وغيرهـــا مـــن 
الوقائيـــة الالزمـــة، وأن يتـــم تطبيـــق العقوبـــات الرادعـــة 

بحـــق المخالفيـــن.
ـــرة التـــي تشـــارك  ـــك فـــي ظـــل الجهـــود الكبي ـــي ذل ويأت
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف  الرياضـــة  وزارة  بهـــا 
فـــي هـــذه  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  األخـــرى؛ 
األوقـــات، مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى صحـــة وســـالمة 
التـــي  المكتســـبات  علـــى  والمحافظـــة  الجميـــع 
تحققـــت فـــي الفتـــرة الماضيـــة بفضـــل اهلل عـــز وجـــل، 
التـــي بذلتهـــا قيـــادة هـــذا  الكبيـــرة  الجهـــود  ثـــم 
الوطـــن الغالـــي وكافـــة الجهـــات المعنيـــة للتصـــدي 

لهـــذه الجائحـــة

ــة الرياضيـــة  وجهـــت وزارة الرياضـــة األنديـ
ــة  ــام قابلـ ــدة 10 أيـ ــا لمـ ــة بإغالقهـ الخاصـ
للتمديـــد،  وهـــو مـــا تـــم بالفعـــل، حيـــث 
أمـــام  أبوابهـــا  األنديـــة  كافـــة  أغلقـــت 
عمالئهـــا احترازًيـــا، خشـــية مـــن تفشـــي 
فتنـــس  وأكـــدت  كورونـــا،  فايـــروس 
ــد  ــى رصيـ ــر علـ ــن يؤثـ ــالق لـ ــم أن اإلغـ تايـ
اشـــتراكات العمـــالء وســـيتم تعويضهـــم 
بمـــدة اإلغـــالق، وأعلنـــت لجـــام المشـــغل 
لمراكـــز وقـــت اللياقـــة، أنـــه بعـــد مضـــي 
الرياضـــة  وزارة  حددتهـــا  التـــي  المـــدة 
ــوزارة  ــن الـ ــراًرا مـ ــينتظرون قـ ــالق سـ باإلغـ
أنـــه  مؤكـــدة  األنديـــة،  لفتـــح  بالســـماح 
»توكلنـــا«  تطبيـــق  تفعيـــل  سيشـــترط 
الرجـــال  مـــن  المشـــتركين  لكافـــة 
والســـيدات، لدخولهـــم لجميـــع فروعهـــا 
اســـتمرارها  وأوضحـــت  المملكـــة،  فـــي 
فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة لمنـــع 
وااللتـــزام  كورونـــا،  فايـــروس  تفشـــي 
لحمايـــة  الصحيـــة  بالبروتوكـــوالت 

والمجتمـــع. المشـــتركين 
علـــى  التشـــديد  ســـيتم  أنـــه  وبينـــت 
للمشـــتركين  التطبيـــق  اســـتخدام 
للمراكـــز  الدخـــول  قبـــل  والمشـــتركات 
ومزاولـــة الرياضـــة والتدريبـــات، مطالبـــة 

التاليـــة: بالتعليمـــات  بالتقيـــد 
المســـبق  الحجـــز  الكمامـــة،   ارتـــداء 
للدخـــول للنـــادي، قيـــاس درجـــة الحـــرارة 
توكلنـــا  تطبيـــق  إبـــراز  الدخـــول،  عنـــد 
والمحافظـــة علـــى التباعـــد االجتماعـــي 

النـــادي. داخـــل 

إغالق األندية
 الخاصة احترازيا 

ترحيب واسع بقرار الوزارة :
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جود السوبر تؤمن مساكن للرياضيين األشد حاجة 

حملة    حملة    
عرفانعرفان

أطلقت منصة جود اإلسكان حملة »جود السوبر« 
لدعم األسر األشد حاجة من منسوبي القطاع 

الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة، وذلك برعاية 
وزير الرياضة صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل ومعالي األستاذ ماجد بن عبداهلل 
الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، 

بالتزامن مع  »كأس السوبر السعودي 2021«  الذي 
أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
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جود السوبر تؤمن مساكن للرياضيين األشد حاجة 

حملة    حملة    
عرفانعرفان

ـــدة  ـــوة جدي ـــوبر« خط ـــود الس ـــة »ج ـــين حمل ـــي تدش ويأت
ـــكني  ـــن الس ـــو التمكي ـــكان« نح ـــود اإلس ـــة »ج ـــن منص م
لألســـر األشـــد احتياًجـــا فـــي المملكـــة؛ بتوفيـــر الوحـــدات 
الســـكنية المالئمـــة لمـــن ســـبق لهـــم خدمـــة القطـــاع 
ـــن فـــي مختلـــف  ـــن وفنيي ـــن وإداريي الرياضـــي، مـــن العبي
األنديـــة واالتحـــادات، عرفاًنـــا لجهودهـــم فـــي دعـــم 

مســـيرة القطـــاع الرياضـــي بالمملكـــة.
وطرحـــت »جـــود اإلســـكان« عبـــر حســـابها الرســـمي فـــي 
تويتـــر عـــدًدا مـــن حـــاالت الدعـــم الســـكني للعامليـــن 
ــام  ــاهمة أمـ ــاب المسـ ــح بـ ــي؛ لفتـ ــط الرياضـ ــي الوسـ فـ
أفـــراد المجتمـــع بشـــكل عـــام والجمهـــور الرياضـــي 

بشـــكل خـــاص فـــي َمـــّد يـــد العـــون الســـكني إلـــى 
محتاجيـــه بواســـطة منصـــة »جـــود اإلســـكان«، التـــي 
الخيريـــة  العطـــاءات  لتقديـــم  ِعـــّدة  قنـــوات  توفـــر 
وإيصالهـــا إلـــى مســـتحقيها بالتعـــاون مـــع شـــركاء 
ــة. ــة المؤهلـ ــات الخيريـ ــن الجمعيـ ــكان« مـ ــود اإلسـ »جـ
وتأتـــي حملـــة »جـــود الســـوبر« حلقـــًة فـــي سلســـلة مـــن 
مبـــادرات ِعـــّدة نفذتهـــا »جـــود اإلســـكان« بالشـــراكة مـــع 
ــه  ــذي نفذتـ ــود« الـ ــا »دوري جـ ــة، كان منهـ وزارة الرياضـ
المنصـــة فـــي شـــهر رمضـــان مـــن العـــام الماضـــي، 
كمـــا تأتـــي ضمـــن حمـــالت ومبـــادرات خيريـــة متنوعـــة 

تســـتهدف مختلـــف الفئـــات والقطاعـــات.
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دعـــم  اســـتراتيجية  فريـــق  أعلـــن 
الرياضـــة  بـــوزارة  الرياضيـــة  األنديـــة 
الحوكمـــة  نظـــام  تقييـــم  نتائـــج 
ـــث مـــن الموســـم الرياضـــي  ـــع الثال للرب
2020-2021م، ألنديـــة دوري كأس األميـــر 
للمحترفيـــن،  ســـلمان  بـــن  محمـــد 
ـــم  ـــى دع ـــول عل ـــا الحص ـــي تخوله والت
إضافـــي، وفًقـــا الســـتراتيجية دعـــم 
ـــي. ـــة فـــي عامهـــا الثان ـــة الرياضي األندي
ــن  ــا مـ ــج أن 14 نادًيـ وكشـــفت النتائـ
أنديـــة دوري كأس األميـــر محمـــد 
ـــت  ـــن، أصبح ـــلمان للمحترفي ـــن س ب
هـــذا  علـــى  للحصـــول  مؤهلـــة 
الدعـــم، بعـــد تقييـــم شـــهر ينايـــر 
2021م للربـــع الثالـــث، وبنســـبة تغيـــر 
ـــع الســـابق، وهـــي  مرتفعـــة عـــن الرب
أنديـــة )األهلـــي - االتفـــاق - الشـــباب 
- الفتـــح -  الهـــالل -  االتحـــاد - النصـــر 
ـــك -  ـــية - ضم ـــي - القادس - الفيصل
ـــا(  ـــاون - أبه ـــدة - التع ـــد - الوح الرائ
علـــى التوالـــي، حيـــث اســـتطاعت 
علـــى  الحصـــول  األنديـــة  هـــذه 
الربـــع  نســـبة تقييـــم فـــي هـــذا 
أعلـــى مـــن الحـــد األدنـــى المقـــرر، 
ــا  ــل 7، فيمـ ــن أصـ ــاط مـ ــو 5 نقـ وهـ
ـــن(  ـــن والباط ـــا )العي ـــح نادي ـــم ينج ل

مـــن تحقيـــق النســـبة المطلوبـــة 
ــم . ــى الدعـ ــول علـ للحصـ

وتمـــت عمليـــة تقييـــم الحوكمـــة فـــي 
ـــة  ـــرات الماضي ـــوة بالفت ـــع أس ـــذا الرب ه
مرتبطـــة  محـــّددة،  معاييـــر  وفـــق 
ــة  ــادة، والهيكلـ ــتراتيجّية والقيـ باالسـ
واألشـــخاص، واإلدارة المالّيـــة، واإلدارة 
أصحـــاب  ومســـؤولّية  التشـــغيلّية، 
والتحّكـــم  وااللتـــزام  المصالـــح، 
والســـلوكيات  والمعاييـــر  والرقابـــة، 
واللوائـــح الداخليـــة، كمـــا تـــم مطابقـــة 
جميـــع المســـتندات المقدمـــة مـــن 
األنديـــة، مـــع التقاريـــر الصـــادرة مـــن 
كاالتحـــاد  العالقـــة،  ذات  الجهـــات 
ورابطـــة  القـــدم  لكـــرة  الســـعودي 
تقاريـــر  وكذلـــك  المحترفيـــن،  دوري 

لجنـــة الكفـــاءة الماليـــة.
الســـتالم  موعـــد  آخـــر  وســـيكون 
الخاصـــة  والمســـتندات  الملفـــات 
الرابـــع،  للربـــع  الحوكمـــة  بتقييـــم 
يـــوم الخميـــس 8 إبريـــل 2021م، علـــى أن 
ـــة الســـتحقاق  تكـــون الدرجـــة المطلوب
هـــي  الربـــع،  هـــذا  فـــي  الدعـــم 
الحصـــول علـــى 6 نقـــاط مـــن أصـــل 
7 نقـــاط كحـــد أدنـــى، فيمـــا ســـيتم 
إعـــالن نتائـــج التقييـــم لهـــذا الربـــع.

1414
ناديا في قائمة الدعم اإلضافي

 العين 
والباطن 

خارج قائمة 
الحوكمة 
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حجب شهادة
 الكفاءة عن 5 أندية 

ــن  ــة »الباطـ ــح أنديـ ــدم منـ ــة عـ ــررت وزارة الرياضـ قـ
شـــهادة  والنصـــر«  واالتحـــاد  والوحـــدة  واالتفـــاق 
المعاييـــر  اســـتيفائها  لعـــدم  الماليـــة؛  الكفـــاءة 

الملزمـــة للحصـــول علـــى الشـــهادة.
قالـــت  ا،  رســـمّيً بياًنـــا  الرياضـــة،  وزارة  وأصـــدرت 
الماليـــة  الكفـــاءة  لجنـــة  بقـــرار  »إلحاًقـــا  فيـــه: 
ــه  ــن عنـ ــة، المعلـ ــوزارة الرياضـ ــة بـ ــة الرياضيـ لألنديـ
بتاريـــخ 2021/1/7م، القاضـــي بعـــدم منـــح شـــهادة 
)الباطـــن  الرياضيـــة  لألنديـــة  الماليـــة  الكفـــاءة 
واالتفـــاق والوحـــدة واالتحـــاد والنصـــر( بســـبب عـــدم 
علـــى  للحصـــول  الملزمـــة  المعاييـــر  اســـتيفائها 

2021/1/9م  بتاريـــخ  المعلـــن  وبقرارهـــا  الشـــهادة، 
القاضـــي بإتاحـــة الفرصـــة لألنديـــة الرياضيـــة التـــي 
لـــم تحصـــل علـــى شـــهادة الكفـــاءة الماليـــة بعـــد 
ـــات المشـــار لهـــا فـــي نـــص القـــرار,  تحقيـــق المتطلب
فقـــد عقـــدت لجنـــة الكفـــاءة الماليـــة لألنديـــة 
الرياضيـــة اجتماعهـــا اليـــوم الســـبت 2021/1/23م، 
ــة  ــادة رقـــم 11 مـــن الئحـ ــتناًدا إلـــى المـ ــررت، اسـ وقـ
ــهادة  ــح الشـ ــدم منـ ــة، عـ ــة لألنديـ ــاءة الماليـ الكفـ
واالتحـــاد  والوحـــدة  واالتفـــاق  )الباطـــن  ألنديـــة 
والنصـــر( بســـبب عـــدم تحقيـــق المتطلبـــات المشـــار 

لهـــا بالقـــرار بتاريـــخ 2021/1/9«.
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االتحاد العربي للصحافة الرياضية يفتح  باب الترشيح 

استمرارا  للنهج الذي اتبعه منذ سنوات لتكريم نجوم 
الرياضة في الوطن العربي، اطلق االتحاد العربي 

للصحافة الرياضية وعبر لجنة االستفتاء التابعة لالتحاد، 
االستفتاء السنوي السادس الفضل نجوم كرة القدم 

العربية من العبين واندية لعام 2020.

الهالل وسالم والسومة 
في جوائز العرب 

����� 704.indd   56����� 704.indd   56 23/02/2021   6:17 PM23/02/2021   6:17 PM



57

ــن  ــن االعالمييـ ــة مـ ــتفتاء نخبـ ــي االسـ ــارك فـ ويشـ
ــل  ــار افضـ ــي الختيـ ــن العربـ ــي الوطـ ــن فـ الرياضييـ
العـــب عربـــي يشـــارك فـــي الدوريـــات العربيـــة ، 
الدوريـــات  فـــي  يشـــارك  عربـــي  العـــب  وافضـــل 
ــرة  ــي بكـ ــي عربـ ــادي رياضـ ــل نـ ــة  ،  وافضـ الخارجيـ

القـــدم .
وهـــي الفئـــات التـــي حددتهـــا لجنـــة االســـتفتاء 
فـــي طريقـــة اختياراتهـــا للعـــام الماضـــي حســـب 
رئيـــس  نائـــب  االدريســـي  الديـــن  بـــدر  رئيســـها 
االتحـــاد العربـــي الـــذي اشـــار الـــى انـــه وبالنظـــر الن 
ـــت  ـــي أوقف ـــا الت ـــة كورون ـــه جائح ـــرت ب ـــام 2020 م ع
ــر العالـــم  ــات الرياضيـــة عبـ العديـــد مـــن المنافسـ
فـــإن اللجنـــة ارتـــأت تقليـــص فئـــات اإلســـتفتاء 
ـــادت  ـــي اع ـــة الت ـــدم الرياض ـــرة الق ـــى ك ـــر عل ليقتص
لنشـــاطها، وتـــم توزيـــع االســـتمارة علـــى شـــريحة 
ــل  ــار االفضـ ــالت الختيـ ــالء والزميـ ــن الزمـ ــرة مـ كبيـ
ــار  ــم اختيـ ــث يتـ ــة بحيـ ــات الثالثـ ــن الفئـ ــن ضمـ مـ
ـــن  ـــن بي ـــد م ـــاد واح ـــة ون ـــن كل فئ ـــن م ـــة العبي ثالث

ــحة. ــة المرشـ ــة االربعـ االنديـ
بـــدوره، اكـــد الزميـــل محمـــد جميـــل عبـــد القـــادر 
ـــى  ـــاد عل ـــن االتح ـــا م ـــه وحرص ـــاد ان ـــس االتح رئي

تواصـــل تنظيـــم االســـتفتاء بشـــكل ســـنوي 
ــة  ــى رياضـ ــام علـ ــذا العـ ــر هـ ــد اقتصـ فقـ

كـــرة القـــدم تقديـــرا لتواصلهـــا وعطـــاء 
نجومهـــا ســـواء ممـــن يخوضـــون 
منافســـاتها فـــي الدوريـــات العربيـــة 
لالنديـــة  اضافـــة  الخارجيـــة  او 

ـــد  ـــذا الصعي ـــى ه ـــزة عل ـــة المتمي العربي
وعبـــر عـــن تقديـــره للجهـــد الكبيـــر الـــذي بذلتـــه 

لجنـــة االســـتفتاء.
ــرت  ــد باشـ ــاد قـ ــة لالتحـ ــة العامـ ــت االمانـ وكانـ
ـــة  ـــتفتاء لكاف ـــة باالس ـــتمارة الخاص ـــال االس بارس
االعالميـــة  والجمعيـــات  واللجـــان  االتحـــادات 
الرياضيـــة لتعبئتهـــا مـــن الزمـــالء والزميـــالت 
ـــر تمهيـــدا  وارســـالها فـــي موعـــد اقصـــاه 5 فبراي

لفرزهـــا واعـــالن اســـماء الفائزيـــن كمـــا افـــاد 
بذلـــك الزميـــل عونـــي فريـــج االميـــن العـــام الناطـــق 

االعالمـــي لالتحـــاد وتاليـــا اســـماء النجـــوم العـــرب 
ــتفتاء: ــول االسـ ــحة لدخـ ــة المرشـ واالنديـ

سفيان رحيمي- الرجاء البيضاوي 
علي معلول - االهلي المصري 

حسين الشحات - االهلي المصري 
اكرم عفيف - السد القطري 

بغداد بونجاح - السد القطري 
عمر السومة - الهلي السعودي 

سلطان العنيزي - القادسية الكويتي
سالم الدوسري- الهالل السعودي 

محمد داود - النفط العراقي
صالح راتب -  الوحدات االردني 

حمود الوادي - بيراميدس المصري
علي مبخوت -  الجزيرة االماراتي

حسن معتوق -  االنصار اللبناني ( .

المرشحون لجائزة 
افضل العب عربي : 

المرشحون لجائزة 
افضل نادي عربي : 

نادي األهلي - مصر

نادي النهضة - المغرب

نادي الهالل - السعودية

نادي الزمالك  - مصر
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باالحســـاء  الرياضـــي  اإلعـــالم  مجلـــس  قـــام 
الســـعوديين  الصحفييـــن  لهيئـــة  التابـــع 

بـــن  جاســـم  االســـتاذ  برئاســـة  باالحســـاء 
العمـــران  لنـــادي  بزيـــارة  الجاســـم،  احمـــد 
بطولـــة  تحقيـــق  بمناســـبة  لتهنئتهـــم 
والصعـــود  القـــدم  لكـــرة  االحســـاء  دوري 

الموســـم  فـــي  الثالثـــه  الدرجـــة  لـــدوري 

ــادي  ــر النـ ــتقبالهم بمقـ ــي اسـ ــادم وكان فـ القـ
رئيـــس مجلـــس االدارة االســـتاذ محمـــد الشـــيخ.
ـــيخ  ـــم و الش ـــادل الجاس ـــارة تب ـــام الزي ـــي خت وف

. المناســـبة  بهـــذه  التذكاريـــة  الـــدروع 
حضرالزيـــارة نائـــب المجلـــس االســـتاذ عمـــاد 
ــان  ــرز وعثمـ ــادق الحـ ــاء صـ ــلمان واالعضـ السـ

العلـــي وعبـــداهلل الغـــزال واحمـــد النجـــار.

اقـــام االتحـــاد الســـعودي لإلعـــالم الرياضـــي بالتعـــاون 
مـــع االتحـــاد الســـعودي للســـيارات والدراجـــات الناريـــة 
ــة  ــي التغطيـ ــص فـ ــج المتخصـ ــد" ، البرنامـ ــن بعـ "عـ

ـــوال. ـــباقات الفورم ـــات وس ـــة للرالي اإلعالمي
وأوضـــح االتحـــاد أن البرنامـــج تكـــون مـــن مرحلتيـــن، 
الراليـــات  عـــن  شـــامل  تعريفـــي  برنامـــج  األولـــى 
وســـباقات الفورمـــوال بشـــكل عـــام مـــن الناحيـــة 
التنظيميـــة واإلعالميـــة، ومـــن خاللهـــا تـــم ترشـــيح 
ـــة،  ـــة الثاني ـــي المرحل ـــاركة ف ـــن للمش ـــرز المتفاعلي أب
وكانـــت عبـــارة عـــن برنامـــج تدريبـــي مكثـــف عـــن 
الرياضـــات،  لهـــذه  اإلعالميـــة  التغطيـــة  فنـــون 
وتطبيقـــات عمليـــة للعمـــل الصحفـــي فـــي ســـباقات 
ــهر  ــة الشـ ــتضيفها المملكـ ــي تسـ ــوال إي التـ الفورمـ

الحالـــي بالدرعيـــة.
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عـــاد الصحفـــي عبـــد الرحمـــن النمـــر، إلـــى الريـــاض، قادًمـــا مـــن 
رحلتـــه العالجيـــة فـــي أمريـــكا.

وكان فـــي اســـتقباله عبـــد اهلل الدايـــل، مديـــر العالقـــات والمراســـم 
بـــوزارة الرياضـــة، وممثـــل االتحـــاد الســـعودي لإلعـــالم الرياضـــي.

برنامج متخصص لتغطية الراليات

اعالم االحساء يزور  العمران

في جامعة اسبانية ولمدة عام
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اعالم االحساء يزور  العمران

درجـــة  برنامـــج  القـــادة   اعـــداد  معهـــد  اعتمـــد 
جامعـــة  فـــي  الرياضيـــة  اإلدارة  فـــي  الماجســـتير 
الـــوزارة،  منســـوبي  مـــن   25 بمشـــاركة  اإلســـبانية 

لتحقيـــق مســـتهدفات برنامـــج جـــودة الحيـــاة 
أحـــد برامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030 بهـــدف 

ــن  ــة مـ ــوادر الوطنيـ ــر الكـ ــل وتطويـ تأهيـ
خـــالل البرامـــج النوعيـــة التـــي تخـــدم 

القطـــاع الرياضـــي فـــي المملكـــة.
ويســـتمر البرنامـــج عاًمـــا واحـــًدا يخضـــع 

وواجبـــات  دروس  إلـــى  الطـــالب  خاللـــه 
وورش عمـــل افتراضيـــة )عـــن بعـــد( فـــي 

أبرزهـــا:  التعليميـــة  الوحـــدات  مـــن  عـــدد 
أوضـــاع  للرياضـــة،  الدوليـــة  والهيكلـــة  التنظيـــم 
فـــي  العمـــل  تنظيـــم  وانتقاالتهـــم،  الالعبيـــن 
األلعـــاب الرياضيـــة، تنظيـــم األحـــداث والفعاليـــات 
الرياضيـــة، الحوكمـــة والمســـؤولية فـــي الرياضـــة، 
المجـــال  فـــي  والتواصـــل  والتلفزيـــون  التســـويق 
الرياضـــي، واإلدارة والنزاهـــة والمنشـــطات واالســـتثمار 

الملكيـــة  إلـــى  باإلضافـــة  الرياضـــي 
ـــة واالســـتدامة فـــي الرياضـــة  الفكري

وغيرهـــا مـــن الوحـــدات.
وُيعـــد برنامـــج درجـــة الماجســـتير 
اســـتمرارًا للبرامـــج التـــي أطلقهـــا 

مختلـــف  فـــي  المعهـــد 
الرياضيـــة  التخصصـــات 

ـــل  ـــر وتأهي ـــدف تطوي به
الوطنيـــة  الكـــوادر 
بالعمـــل  للنهـــوض 

فـــي القطـــاع الرياضـــي والوصـــول إلـــى أعلـــى درجـــات 
والنجـــاح. ـــز  التميُّ

ـــر عـــام معهـــد إعـــداد القـــادة  مـــن جهتـــه أوضـــح مدي
ـــة  ـــج درج ـــاد أن برنام ـــل حم ـــن فيص ـــداهلل ب عب
الماجســـتير اُختيـــَر نظـــرًا لتفـــوق الجامعـــة 
اإلســـبانية فـــي التخصصـــات الرياضيـــة 
الكـــوادر  مـــن  عـــدًدا  وتخريجهـــا 
فـــي  حاليـــً  توجـــد  التـــي  الناجحـــة 
مناصـــب قياديـــة كبـــرى فـــي االتحـــادات 
العالميـــة،  الرياضيـــة  والقطاعـــات 
الرياضـــي  التعليـــم  لجـــودة  باإلضافـــة 
عبـــر وحداتهـــا التعليميـــة وشـــمولية المـــواد 
التـــي تقـــرر أن يدرســـها الملتحقـــون بالبرنامـــج مـــن 
منســـوبي الـــوزارة، متمنيـــً التوفيـــق والنجـــاح لجميـــع 
الطـــالب فـــي هـــذه المرحلـــة والحصـــول علـــى درجـــة 
الماجســـتير مـــن أجـــل اإلســـهام فـــي تحقيـــق رؤيـــة 

ــي. ــاع الرياضـ ــي القطـ ــة 2030 فـ المملكـ
ــً  ــج نجاحـ ــذا البرنامـ ــيكون هـ ــك سـ ــال شـ ــال : "بـ وقـ
للمنظومـــة والمســـتفيدين منهـــا فـــي قـــادم األيـــام، 
ونحـــن فـــي المعهـــد بدعـــم قيادتنـــا 
صاحـــب  وتوجيهـــات  الرشـــيدة 
الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز 
بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة 
نســـعى لتوفيـــر جميـــع البرامـــج 
العمـــل  وورش  والـــدورات 
القطـــاع  تخـــدم  التـــي 
ــره  وتســـهم فـــي تطويـ

مـــن كل النواحـــي ".

ماجستير لمنسوبي الوزارة  
في جامعة اسبانية ولمدة عام
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وتعـــرف المشـــاركون  مـــن خـــالل البرنامـــج علـــى عـــدة 
ــق  ــادة فريـ ــة وقيـ ــادة الذاتيـ ــا القيـ ــاور، أهمهـ محـ

لمـــدة  تســـتمر  محاضـــرات  عبـــر  العمـــل، 
ـــدرات  ـــة الق ـــدف لتنمي ـــهر ته ـــة أش خمس

القياديـــة للملتحقيـــن بالبرنامـــج مـــن 
داخـــل  التحديـــات  مواجهـــة  أجـــل 
بيئـــة العمـــل وخارجهـــا، وذلـــك ضمـــن 
برنامـــج جـــودة الحيـــاة أحـــد برامـــج 

رؤيـــة المملكـــة ٣٠٣٠.
ـــر معهـــد  ـــر عـــام مدي وافتتـــح نائـــب مدي

داغســـتاني،  هاشـــم  القـــادة  إعـــداد 
البرنامـــج قائـــاًل: "فـــي البدايـــة أتقـــدم بالشـــكر 

المشـــاركين علـــى تواجدهـــم، وأن هـــذا  لجميـــع 
ـــى  ـــة األول ـــت التجرب ـــث كان ـــي حي ـــد الثان ـــج يع البرنام

جميلـــة ولمســـنا ردود أفعـــال رائعـــة مـــن المشـــاركين 
وهـــذا  التجربـــة  مـــن  اســـتفادتهم  مـــدى  وعـــن 
األمـــر شـــجعنا علـــى إقامـــة البرنامـــج للمـــرة 

الثانيـــة".
لتطويـــر  يهـــدف  المعهـــد  أن  وأكـــد 
الســـعودية  الرياضيـــة  الكفـــاءات 
التـــي  البرامـــج  جميـــع  وســـنقدم 

الرياضـــي. القطـــاع  يحتاجهـــا 
ويســـعى معهـــد إعـــداد القـــادة مـــن 
ــارد  ــة هارفـ ــع جامعـ ــراكة مـ ــالل الشـ خـ
للتعليـــم المؤسســـي إلـــى تنميـــة صفـــات 
الرياضـــي،  القطـــاع  منســـوبي  لـــدى  القيـــادة 
والمعـــارف  الخبـــرات  مـــن  المزيـــد  وإكســـابهم 

الرياضيـــة مـــن أجـــل االرتقـــاء بالعمـــل الرياضـــي.

هارفارد تعزز 
مهارات 4040 موظفا

نظم  معهد إعداد 
القادة بالتعاون مع 

جامعة هارفارد للتعليم 
المؤسسي، برنامج القيادة 

التنفيذية،  بهدف تعزيز 
المهارات اإلدارية وتمكين 
القيم القيادية لموظفي 

اإلدارات واألقسام في 
وزارة الرياضة بحضور ٤٠ 

مشاركً »عن بعد«.
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ــي  ــب الوطنـ ــج التدريـ ــين برنامـ ــادة تدشـ ــداد القـ ــد إعـ ــن معهـ أعلـ
ــام  ــن العـ ــع األول مـ ــالل الربـ ــق خـ ــرر أن ينطلـ ــذي تقـ ــعودي، الـ السـ
الجـــاري 2021 لعشـــرة رياضـــات متمثلـــة فـــي: كـــرة الســـلة، الطائـــرة، 
ــد،  ــرة اليـ ــاز، كـ ــس، الجمبـ ــارزة، التنـ ــودو، المبـ ــباحة، الجـ ــاء، السـ المـ
ورياضـــة الريشـــة الطائـــرة، كمـــا يأتـــي تفعيـــل هـــذا النـــوع مـــن 
ــة  ــج رؤيـ ــد برامـ ــاة احـ ــودة الحيـ ــج جـ ــداف برنامـ ــن أهـ ــج ضمـ البرامـ
المملكـــة 2030 مـــن خـــالل مبـــادرة تنفيـــذ وتطويـــر اســـتراتيجية 

التدريـــب الوطنـــي.
ويســـعى المعهـــد مـــن خـــالل البرنامـــج إلـــى إنشـــاء إطـــار تدريبـــي 
ـــة  ـــوم الرياض ـــي عل ـــية ف ـــج األساس ـــداد المناه ـــالل إع ـــن خ ـــي م وطن
والتدريـــب، وكذلـــك الـــدورات التخصصيـــة للرياضـــات المذكـــورة 
وســـيتم تنفيـــذ البرامـــج التدريبيـــة مـــن خـــالل مســـارين: دورات 
للمدربيـــن  الثالثـــة،  بمســـتوياتها  تخصصيـــة  ودورات  أساســـية، 

ــة. ــاب الرياضيـ ــة األلعـ ــي كافـ ــن فـ الوطنييـ
المدربيـــن  مـــن  محتـــرف  جيـــل  إعـــداد  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
ـــكل رياضـــة باإلضافـــة  ـــد مســـار تدريبـــي معتمـــد ل ـــن وتحدي الوطنيي
ـــية  ـــدورات األساس ـــالل ال ـــن خ ـــي م ـــدرب الوطن ـــاءة الم ـــع كف ـــى رف إل
والمتخصصـــة التـــي ســـيحصل عليهـــا مـــن خـــالل انضمامـــه للبرنامـــج.

تدشين 
برنامج 

التدريب 
الوطني 
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ويســـعى االتحـــاد الســـعودي لرفـــع األثقـــال، برئاســـة محمـــد 
بـــن تركـــي  الحربـــي، وبتوجيهـــات مـــن األميـــر عبـــد العزيـــز 
الفيصـــل، وزيـــر الرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة 

النســـخة فريـــدة وتاريخيـــة. الســـعودية، أن تكـــون هـــذه 
ــب  ــة، تواكـ ــاركة تاريخيـ ــجل مشـ ــال أن يسـ ــاد األثقـ ــل اتحـ ويأمـ
ــز الملـــف الســـعودي فـــي الفـــوز بشـــرف االســـتضافة فـــي  تميـ
ــدة  ــة جـ ــار مدينـ ــي، باختيـ ــاد الدولـ ــة لالتحـ ــة العموميـ الجمعيـ
الســـتضافة هـــذه البطولـــة كأول مدينـــة عربيـــة تســـتضيف 
ــم المنتخـــب  ــم. واختتـ ــوالت العالـ ــتوى بطـ ــى مسـ ــة علـ بطولـ
الســـعودي لرفـــع األثقـــال المعســـكر الداخلـــي، الـــذي أقيـــم 
فـــي بيـــوت الشـــباب بمدينـــة جـــدة، علـــى مـــدى شـــهر كامـــل 
تحـــت قيـــادة المديـــر الفنـــي للمنتخبـــات الســـعودية، المـــدرب 
ـــة، ومســـاعديه الوطنييـــن عبـــاس  ـــد المجيـــد بولحي ـــري عب الجزائ

ــح.  ــي آل صويلـ ــوم وناجـ القيصـ
علـــى  جديـــدة  قياســـية  أرقاًمـــا  المنتخـــب  العبـــو  وحقـــق 
المســـتوى الشـــخصي، حيـــث اســـتطاع الرباعـــون تحطيـــم أرقـــام 
ظلـــت صامـــدة منـــذ عـــام 2006، ووصـــول بعضهـــم إلـــى حاجـــز 
الــــ200 كيلوجـــرام، عندمـــا تمكـــن مـــن رفعهـــا الربـــاع الواعـــد علـــي 

ــر« لـــوزن 96 كجـــم. الخزعـــل بمنافســـات »النتـ
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جدة اول مدينة 
تستضيفها على 
مستوى العالم 

بطولة العالم  بطولة العالم  
لرفع األثقال  لرفع األثقال  
في مايو 

أعلن االتحاد الدولي لرفع األثقال تأجيل بطولة 
العالم للناشئين والناشئات تحت 20 عاًما، التي 

تستضيفها مدينة جدة لمدة شهرين، حيث 
كان من المقرر انطالق المنافسات في منتصف 

شهر مارس المقبل، ليصبح الموعد الجديد لقص 
شريط الحدث العالمي في الـ19 من مايو المقبل.
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اعتمـــد مجلـــس إدارة االتحـــاد الســـعودي 
برئاســـة  اجتماعـــه  فـــي  القـــوى  أللعـــاب 
رئيـــس االتحـــاد المكلـــف الدكتـــور أحمـــد 
المجلـــس  أعضـــاء  وبحضـــور  الفاضـــل، 
النظـــام  التلفزيونيـــة.  الدائـــرة  عبـــر 
ـــات،  ـــة االنتخاب ـــاد، والئح ـــي لالتح األساس
واللجنـــة العامـــة لالنتخابـــات ولجنـــة 
ــج  ــاد البرنامـ ــم اعتمـ ــا تـ ــتئناف. كمـ االسـ
الزمنـــي النتخـــاب رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 

إدارة االتحـــاد للـــدورة القادمـــة  .

ُتـــّوج فريـــق الريـــاض األول لكـــرة اليـــد، بلقـــب 
ألنديـــة  الرياضـــة  وزارة  مكتـــب  دوري  بطولـــة 
عقـــب  الوســـطى،  لمنطقـــة  الثانيـــة  الدرجـــة 
فـــوزه علـــى نظيـــره كميـــت فـــي الجولـــة األخيـــرة 
فـــي اللقـــاء الـــذي جمعهمـــا علـــى صالـــة نـــادي 

ــاض. ــي الريـ ــاض فـ الريـ
وحصـــل كميـــت علـــى المركـــز الثانـــي فيمـــا 

الثالـــث. المركـــز  الفيحـــاء  حقـــق 

القوى  يعتمد 
نظامه األساسي

يد الرياض بطلة 
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تنطلق فى الشهر المقبل بطولة كاس 
العالم للرماية على االطباق المروحية، 
وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 

مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد 
المصري بمدينة 6 اكتوبر.

و يشارك ٤٠٠ رام ورامية، يمثلون 31 دولة 
هم”  السعودية  ،االرجنتين، ارمينيا، 

اسبانيا، فرنسا، الدنمارك، المانيا، الهند، 
كازخستان، الكويت، لبنان، جنوب 

افريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، 
سلوفاكيا، الواليات المتحدة االمريكية، 

االمارات العربية المتحدة، السنغال، 
اوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، 

ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، 
السودان، باالضافة الي مصر الدولة 

المنظمة”.
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منتخب الرماية في منتخب الرماية في 
بطولة العالم بمصربطولة العالم بمصر
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ــة  ــدًا أهميـ ــور، مؤكـ ــرن بالحضـ ــب المقيـ ورحـ
احتياجـــات  وبحـــث  فـــي مناقشـــة  اللقـــاء 
ــل  ــة العمـ ــر منظومـ ــة تطويـ ــة وكيفيـ األنديـ
ـــة  ـــة التطويري ـــاٍد تماشـــيً مـــع النقل فـــي كل ن
الرياضـــة  الـــذي تشـــهده  الكبيـــر  والحـــراك 
ــة  ــام مـــن حكومـ الســـعودية بدعـــم واهتمـ
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
ولـــي  وســـمو  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
عهـــده األميـــن -حفظهمـــا اهلل-.ومتابعـــة 
ــز  ــر عبدالعزيـ ــي األميـ ــمو الملكـ صاحـــب السـ
بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة رئيـــس 

اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة الســـعودية.
و تحـــدث المديـــر التنفيـــذي للجنـــة البارالمبيـــة 
الســـعودية رافـــد القضيـــب عـــن الجمعيـــة 
العموميـــة فـــي اللجنـــة والهيكلـــة اإلداريـــة، 
مقدمـــً شـــرحً عـــن اإلجـــراءات التـــي ســـيتم 
انعقـــاد  بعـــد  البارالمبيـــة  فـــي  اتخاذهـــا 
الجمعيـــة العموميـــة للجنـــة األولمبيـــة خـــالل 

ــة. ــرة المقبلـ الفتـ
ــيد  ــة رشـ ــر اإلداري للجنـ ــدث المديـ ــا تحـ فيمـ
البـــداح عـــن رياضـــة ذوي اإلعاقـــة باألنديـــة فـــي 
الخاصـــة  المملكـــة، متطرقـــً لإلحصائيـــات 
ــي  ــة فـ ــين للرياضـ ــن الممارسـ ــدد الالعبيـ بعـ
للموســـم  المناطـــق  بمختلـــف  األنديـــة 
ــى  ــة إلـ ــي«، إضافـ ــي والماضـ ــي »الحالـ الرياضـ

ـــة مـــع عـــدد الالعبيـــن فـــي الموســـمين،  مقارن
مفتوحـــة  بمناقشـــة  الجلســـة  لتختتـــم 
مـــع رؤســـاء ومديـــري أنديـــة ذوي اإلعاقـــة 
الثانيـــة  الجلســـة  وانطلقـــت  بالمملكـــة. 
بحديـــث رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة باللجنـــة علـــي 
الغامـــدي عـــن بطـــوالت اللجنـــة البارالمبيـــة 
منـــذ انطالقهـــا وجوانبهـــا الفنيـــة، فيمـــا 
قـــدم نائـــب رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة بنـــدر 
المغيصيـــب لمحـــة عـــن البرنامـــج الزمنـــي 

للجنـــة للعـــام 2021.
واختتـــم نائـــب رئيـــس اتحـــاد ألعـــاب القـــوى 
باللجنـــة ناصـــر القحطانـــي الجلســـة بمحـــور 

الرياضـــة النســـائية.

البارالمبية تناقش النقلة 
التطويرية والحراك الرياضي

ترأس رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن 
اللقاء الثاني لرؤساء ومديري أندية ذوي اإلعاقة بالمملكة 

الذي نظمته اللجنة بالرياض.
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ترسيخ هوية الزي الوطني ترسيخ هوية الزي الوطني 
في كأس السعودية في كأس السعودية 

أعلن نادي سباقات الخيل،  
قواعد اللباس العامة 
لحضور بطولة كأس 

السعودية 2021، بالتعاون 
مع وزارة الثقافة ممثلة 
بهيئة األزياء، وذلك بناًء 

على توجيهات ولي 
العهد األمير محمد بن 

سلمان، لترسيخ هوية الزي 
السعودي.

وأوضح نادي سباقات 
الخيول، في بيان عبر 

الحساب الرسمي على 
موقع التدوينات القصيرة 

»تويتر«، أن تحديد 
قواعد اللباس العامة، 
خالل فعاليات »كأس 

السعودية«، يأتي لتشجيع 
ضيوف هذا الحدث على 

االحتفال بثقافة المملكة 
من خالل ارتداء أنماط 
مستوحاة من األزياء 

التراثية، التي كان يتم 
ارتداؤها قديًما في مختلف 

أنحاء الوطن للرجال 
والنساء.
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ولـــي  ســـمو  توجيـــه  أن  إلـــى  البيـــان،  وأشـــار 
ـــي 19، 20  ـــام، يوم ـــي ُتق ـــابقة الت ـــي المس ـــد، ف العه
ــز  ــدان الملـــك عبدالعزيـ ــي ميـ ــل، فـ ــر المقبـ فبرايـ
بالجنادريـــة، يأتـــي تماشـــًيا مـــع هـــو متعـــارف 

عليـــه حـــول العالـــم فـــي ســـباقات الخيـــل؛ 
أجمـــل  الحاضـــرون  يرتـــدي  حيـــث 

مالبســـهم، ويظهـــرون فـــي أفضـــل 
ـــة،  ـــة والدقل ـــح الصاي ـــم؛ لتصب حلله
هـــي عنـــوان األمســـية العالميـــة.

ـــن  ـــدر ب ـــر ب ـــة األمي ـــر الثقاف ـــن وزي وأعل
فرحـــان، فـــي وقـــت ســـابق، أنـــه بعـــد 

توجيـــه ولـــي العهـــد األميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان، ســـيكون الـــزي الوطنـــي، هـــو الـــزي 

الرســـمي فـــي منطقـــة المضمـــار الداخلـــي، 
العالمـــي  الســـعودية  كأس  لســـباقات 

للفروســـية.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة، عبـــر حســـابه علـــى 

الملـــك  ميـــدان  »ســـيكون  »تويتـــر«: 
كأس  خـــالل  للفروســـية،  عبدالعزيـــز 
الســـعودية العالمـــي، شـــاهًدا علـــى 
ـــا  ـــة وثقافتن ـــا الوطني ـــا بهويتن اعتزازن
ســـمو  توجيـــه  بعـــد  وتقاليدنـــا، 
يكـــون  بـــأن  العهـــد  ولـــي  ســـيدي 
الـــزي الوطنـــي، هـــو الـــزي الرســـمي 

فـــي منطقـــة المضمـــار الداخلـــي«.
وينطلـــق ســـباق الخيـــل العربيـــة األصيلـــة »عبيـــة 
»ليســـتد«  كالســـيك«، بتصنيـــف فئـــوي جديـــد 
ــباقات  ــي لسـ ــاد الدولـ ــن االتحـ ــه مـ ــد ترقيتـ بعـ
األصيلـــة، ضمـــن فعاليـــات  العربيـــة  الخيـــل 
ـــذي يحـــوي  »كأس الســـعودية 2021«، ال
ثمانيـــة ســـباقات بجوائـــز قدرهـــا 
30.5 مليـــون دوالر؛ ليكـــون أغلـــى 
ـــم. ـــي العال ـــل ف ـــباقات خي كأس س
وكانـــت مؤسســـة البريـــد الســـعودي، 
ــة »3  ــن فئـ ــا مـ ــا بريدًيـ ــدرت طابًعـ أصـ
ريـــاالت«، وبطاقـــة بريديـــة مـــن فئـــة »5 
ـــباق  ـــعودية 2021« لس ـــن »كأس الس ـــاالت« ع ري
ــّد  الخيـــل التـــي تالقـــي اهتماًمـــا خاًصـــا وتعـ
ــًلا، وذلـــك بالتنســـيق  ــا ســـعودًيا أصيـ تراًثـ

مـــع نـــادي ســـباقات الخيـــل.
ــة  ــخة الثانيـ ــع للنسـ ــالق الطابـ ــم إطـ وتـ
لـــكأس الســـعودية والمقـــرر إقامتـــه 
شـــهر فبرايـــر الحالـــي، بميـــدان الملـــك 
عبدالعزيـــز للفروســـية؛ حيـــث ُيعـــد 
مهرجاًنـــا دولًيـــا هـــو األغلـــى مـــن 
نوعـــه فـــي العالـــم لســـباقات الخيـــل، 
كبيـــرة  نخبـــة  مشـــاركة  ويشـــهد 

ــم. ــي العالـ ــل فـ ــّلاك الخيـ ــن مـ مـ

1919 -  - 2020    فبرايرفبراير  20212021
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مسابقات االتحاد العربي 
أثرت كرة القدم

عقد األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس االتحاد 
العربي لكرة القدم اجتماًعا مع رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم جياني إنفانتينو، في حضور األمين العام لالتحاد 
العربي الدكتور رجاء اهلل السلمي.
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وتـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة البرامـــج ذات 
ـــي  ـــن العرب ـــن االتحادي ـــترك بي ـــام المش االهتم
ــر  ــاون لتنميـــة وتطويـ ــز التعـ والدولـــي وتعزيـ
رياضـــة كـــرة القـــدم العربيـــة ومســـابقاتها 
واألنديـــة  الالعبيـــن  اســـتفادة  يكفـــل  بمـــا 

والمنتخبـــات العربيـــة.
لكـــرة  العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــدم 
االتحـــاد  لرئيـــس  وتقديـــره  القـــدم شـــكره 
بكـــرة  الدائـــم  اهتمامـــه  علـــى  الدولـــي 
ـــطة  ـــج وأنش ـــًدا أن "برام ـــة، مؤك ـــدم العربي الق
ــا  ــد اهتماًمـ ــاد العربـــي تجـ ــابقات االتحـ ومسـ
كبيـــًرا مـــن االتحـــاد الدولـــي مـــا يعـــزز مـــن 

اســـتمرارية التعـــاون المشـــترك بيـــن االتحاديـــن 
والمســـابقات  البرامـــج  هـــذه  الســـتمرارية 

إلـــى األفضـــل". وتطورهـــا 
مـــن جهـــة أخـــرى، أشـــاد رئيـــس االتحـــاد الدولـــي 
ــاد  ــو بــــ "االتحـ ــي إنفانتينـ ــدم جيانـ ــرة القـ لكـ
ـــرة  ـــة ك ـــرت رياض ـــي أث ـــابقاته الت ـــي ومس العرب
ــًرا وأســـهمت  القـــدم والالعبيـــن العـــرب كثيـ
كثيـــًرا فـــي تطـــور أنديـــة ومنتخبـــات والعبيـــن 
ـــا  ـــا الفًت عـــرب تحقـــق علـــى إثرهـــا حضـــوًرا دولًي
ــعد  ــي يسـ ــاد الدولـ ــا أن "االتحـ ــًرا"، مبيًنـ ومؤثـ
ـــف  ـــي مختل ـــي ف ـــاد العرب ـــع االتح ـــاون م بالتع

المجـــاالت".

ـــق  ـــي لكـــرة القـــدم طلـــب فري رفـــض االتحـــاد العرب
الصفـــراء  البطاقـــة  إلغـــاء  الســـعودي  االتحـــاد  
التـــي حصـــل عليهـــا مدافعـــه أحمـــد حجـــازي 
ـــاب نصـــف  خـــالل مواجهـــة الشـــباب فـــي إي
ـــة  ـــادس لألندي ـــد الس ـــي كأس محم نهائ

العربيـــة األبطـــال.
تعـــادل  قـــد  الجـــداوي كان  الفريـــق 
فـــي  الشـــباب  مـــع  ملعبـــه  خـــارج 
البطولـــة  نهائـــي  نصـــف  ذهـــاب 
العربيـــة 2-2، واســـتطاع تحقيـــق 
الفـــوز إياًبـــا فـــي جـــدة بهدفيـــن 
مقابـــل هـــدف واحـــد ليحجـــز 
مقعـــده فـــي المبـــاراة النهائيـــة 

أمـــام الرجـــاء المغربـــي.

ال  إلغاء 
لبطاقة حجازي
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