
1العدد 705  - رجب 1442 هـ    فبراير  2021 م

Al Jeel

هـ  
 14

42
ب 

رج
 - 

 7
05

د 
عد

ال
 م

20
21

ر  
اي

بر
 ف

 

كأس السعودية  
وفورموال أي

العد التنازلي 
للحدث التاريخي

المملكة تستضيف العالم



العدد 705  - رجب 1442 هـ    فبراير  2021 مالعدد 705  - رجب 1442 هـ    فبراير  2021 م 23

 هذا هو  حال القيادة عندنا :
 رؤية جامحة وجامعة تحتوي تفاصيل 

 الحاضر.. 
 وتتمدد في كل مساحات المستقبل .

 تتبنى بوفاء وتدعم بسخاء وتكون في 
 مقدمة الحضور 

 لكل حدث يخص الوطن .
 حكمة ال تغيب أبدا عند الشدائد والملمات .
إقتراب في تواضع جم  من المواطن .. ومن 

 همومه وشواغله  

يعلي من قيم التواصل والتوادد والمحبة 
 والوفاء بين أبناء الوطن  .

 سمو ولي العهد وعراب الرؤية  صاحب 
 السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان ظل سندا وحضنا 
 وحصنا للرياضيين .

يسابقهم على اعراسهم وافراحهم 
 ومهرجاناتهم فيسبقهم دعما

ومتابعة وحضورا .

 يقول الفيلسوف الصيني منسيوس :
»القائد هو الذي يجعل االخرين يثقون به ، أما 
القائد الممـيز فهو الذي يجعل االخرين يثقون 

 بأنفسهم« .

 محط انظار العالم 
يتواصل  الحراك الرياضي  بكل 

تنوعاته وفعالياته الفخمة 
: ويتمدد في كل االتجاهات 

حامال الجديد من المنافسات 
التي لم تشهدها المملكة من 

قبل ، ولعل الجميل في هذا 
الحراك   انه لم يستثني نشاطا 

ابدا ، مما جمع حوله األنظار 
من كل مكان واتجاه ، حيث 

يمكن القول بأنه استقطب  
مئات الماليين من داخل 

وخارج المملكة ، فما أن فرغ 
المتابعون من رالي داكار الدولي 

والذي استضافته السعودية 
للعام الثاني على التوالي بكل 

زخمه المعروف وابطاله 
العالميين ، حتى كانت الرياض 

على موعد مع كأس السعودية 
للفروسية ، وهي الكأس التي 
سرقت األضواء من  بطوالت 

سباقات الخيل في العالم 
لتتبوأ  المركز األول من جهة 

ضخامة المنافسة وارتفاع 
قيمة الجوائز فيها . وقبل أن 

يجف مداد الحديث عن هذه 
البطولة والتي رعاها سمو ولي 
العهد صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان حتى 

كان سموه حاضرا …

التحرير

 الدكتور  رجاء الله السلمي 

  سكرتير التحرير

 إبراهيم شالنتو 

 اإلشراف اإلداري

 عبدالرحمن المالكي

 فريق المحتوى
 نواف الحزيم 

 اخراج وتنفيذ

 وليد محمد 
 التصوير 

 عبدالعزيز السالمة 

 المطابع 
 محمد التويجري 

حسان محمد

 المشرف العام: 

 تشريف ملكي.. وتتويج  )ُمشرف (  4

األزياء التراثية تتألق  وتخطف االعجاب           10

العال تستضيف
) إكستريم إي(

20
أولية تاريخية

ألريج مطبقاني
40
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نيابًة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات 

الخيل، حفظه هللا، رعى األمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع، مساء أمس، حفل سباق “كأس السعودية” 
في نسخته الثانية، الذي يعدُّ األغلى في تاريخ السباقات 

العالمية للخيول، في ميدان الملك عبد العزيز 
للفروسية في الرياض.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله األمير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، 

واألمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار في الديوان 
الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس 

مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، واألمير عبد هللا بن 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين 

الشريفين لدى النمسا، عضو مجلس إدارة نادي 
سباقات الخيل.

وبعد عزف السالم الملكي، تحرَّكت الجياد المشاركة 
في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة االستعراض 

أمام ولي العهد، في استعراض بدورتين قبيل بدء 
السباق، كما حضر في ساحة االستعراض جميع الخيَّالة 

المشاركين في السباق.
وبعد نهاية الشوط الثامن الذي بلغت جوائزه 

عشرين مليون دوالر، قدَّم ولي العهد التهنئة لألمير عبد 
الرحمن بن عبد هللا الفيصل، مالك الجواد “مشرف”، 

الفائز بالسباق، بزمن: 1.49.59 دقيقة، وتوَّجه بالكأس 
ليحصل مشرف بذلك على الجائزة األولى البالغة 10 

ماليين دوالر. فيما توزعت العشرة ماليين األخرى على 
بقية المشاركين بالشوط الثامن، وهنأ جون جوسدن، 

مدرب الجواد، وديفيد إيجان، الخيَّال، اللذين تسلَّما 
مجسَّم حصان، وخوذة الخيَّال.

كأس السعودية في نسختة الثانية  يجذب أنظار العالم 

 تشريف ملكي..
وتتويج  )ُمشرف (
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األمير بندر بن خالد الفيصل، 
الشكر والعرفان لخادم الحرمين 
الرئيس الفخري لنادي سباقات 

الخيل وولي العهد، على ما تجده 
الفروسية من دعم ورعاية، 

وذلك بمناسبة انتهاء سباق 
النسخة الثانية من سباق »كأس 

السعودية« العالمي الذى ظفر 
به الحصان »مشرف« لألمير 

عبدالرحمن بن عبدهللا الفيصل، 
مسجًلا أروع االنتصارات لمالك 

الخيل السعوديين في السباقات 
العالمية. 

وأعرب األمير بندر عن سعادته 
بما تحقق من نجاح في النسخة 
الثانية من البطولة، وتمثل ذلك 
أوًلا في الرعاية الكريمة من ولي 

العهد، الداعم األكبر لرياضات 
الفروسية خصوًصا، والرياضات 

عموًما، وتشريفه للسباق الكبير 
الذي تحقق فيه إنجاز غير مسبوق 

للفروسية السعودية، وقدمت 
نسخة مميزة في التنظيم واإلدارة، 

تجلت في عكس قدرات اإلنسان 
السعودي على اإلبداع، بتقديمه 
للعالم أجمل صورة عن الوطن، 
بدقة وحرص شديدين لألفضل 
واألميز في مشاريعنا الرياضية 

الكبرى، والسيما في قطاع 
الفروسية وسباقات الخيل، التي 

تعد إرثًا وطنًيا لألجيال، زاده رونقا 
وألًقا في هذا العام تقديم ثراثنا 

الوطني الثري والمتنوع من خالل 
الملبس، شّد انتباه العالم لحضارة 
هذه األمة وماضيها المجيد. وقال 

»نجاح النسخة الثانية من سباق 
»كأس السعودية« العالمي 

األغلى واألرقى، هو امتداد لنجاح 
النسخة األولى، وتجسيد إلرادة من 

ولي العهد بأن تكون الفروسية 
السعودية في مصاف رياضات 

األمم المتحضرة في العالم، 
وتتويجا لجهود بذلها منسوبو 
نادي سباقات الخيل طيلة عام 

كامل، بالتعاون مع عدد من 
الجهات الحكومية المعنية كل 

حسب اختصاصه، التقينا مًعا في 
طريق واحد هو الفروسية، وله 

هدف واحد هو رفع راية التوحيد 
واسم المملكة العربية السعودية 

خفاًقا في هذا المحفل، حيث كان 
مالك الخيل ومدربوها ومحبوها 

خير عون لنا، للوصول إلى الهدف 
المنشود الذي تحقق بتوفيق هللا 

تعالى، ثم بتضافر الجهود رغم 
التحديات، التي واجهتنا جميعا 

وفي مقدمتها جائحة كورونا، التي 
حدت من تحركنا، وحصرت نشاطنا 

في أضيق نطاق من أجل سالمة 

بندر  بن خالد الفيصل : 

قدمنا نسخة مميزة في التنظيم واإلدارة
الجميع« . وأشاد األمير بندر بن خالد 

الفيصل بمستويات السباقات، 
وهو المستهدف بجلب نخبة خيل 

العالم إلى أرض مهد الخيل المملكة 
العربية السعودية، التي غدت 

-ولله الحمد- خالل عامين فقط 
وجهة لعشاق ومحبي السباقات 

في العالم بجوائزها الضخمة، 
وتسهيالتها الكبيرة التي تمكن 

الخيل ومالكها من تحقيق أهدافهم، 
مؤكدا تقديم األفضل في األعوام 

المقبلة، الفتا النظر إلى أن حضور 77 
حصانًا من 13 دولة في هذه الظروف 

العصيبة، التي يمر بها العالم هو 
تأكيد على الثقة التي تحظى بها 

السباقات السعودية في العالم 
اليوم. وبين أن كل ما قدم وسبق 
هو البدايات لمشروع كبير لتطوير 

الفروسية السعودية بشتى أنواعها، 
بدعم عراب الرؤية ورجل الطموح 
سمو ولي العهد، حيث ستشهد 
السنوات المقبلة تغييرات جذرية 

في إدارة وتنظيم وميادين سباقات 
الخيل في السعودية، التي أوكل 

اإلشراف عليها بقرار مجلس الوزراء 
الموقر لنادي سباقات الخيل، 

تحت مظلة هيئة الفروسية. وثمن 
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات 

الخيل المشاركة من دول الخليج 
وبعض الدول العربية في النسختين 

األولى والثانية من سباقات »كأس 
السعودية« العالمي وقال: »إن 

ذلك مبعث اعتزاز كبير لدينا، وأمل 
أكبر بالمشاركة في السنوات 

المقبلة، فالمالك العرب يعدون 
اآلن رأس حربة لسباقات الخيل 

في العالم، ولهم تأثير إيجابي عليها 
وعلى صناعة الخيل في الدول التي 
هم فيها، وستكون أبواب المملكة 

وميادينها مفتوحة أمامهم طيلة 
العام في السنوات المقبلة بحول 

هللا«.  وأعرب األمير بندر بن خالد 
الفيصل عن شكره لوزير الثقافة، 
على الجهد الذي بذلته الوزارة في 

التعريف بموروث المملكة وتراثها، 
من خالل األزياء التي كانت عالمة 
تميز للنسخة الثانية من البطولة،

رفع الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، محمد الجاسر، 
الشكر والعرفان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات 
الخيل على الدعم الكبير واالهتمام المتواصل بكل ما من شأنه 

رفعة وتقدم هذه الرياضة العريقة في جميع مجاالتها، مؤكًدا أن 
هذا الدعم من القيادة الرشيدة أسهم بشكل أساسي في النجاح 

الكبير الذي شهده كأس السعودية العالمي في نسخته الثانية.
وقدم الجاسر، الشكر واالمتنان لصاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، على ما يجده النادي 

ورياضة الفروسية من المتابعة واالهتمام والدعم من سموه، 
وتتويحه للفائز بكأس السعودية.

وأضاف: »سمو ولي العهد يعّد الركيزة األولى في التحوالت 
والخطوات التطويرية الكبيرة التي شهدتها الفروسية في 

هذه المرحلة، وفي اإلستراتيجية التي ستسير عليها في 
المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات سموه غير المحدودة ورؤيته 

المستقبلية في أن تصل الفروسية السعودية في سباقاتها 
ومنشآتها ومكانتها إلى مصاف دول العالم المتقدمة في هذا 
المجال، وهو ما ساعد بشكل كبير في نجاح كأس السعودية 

العالمي«.
وتابع  »نجاح البطولة العالمية في الرياض التي تحمل 
هذا االسم الغالي كأس السعودية، عزز مكانة الفروسية 

السعودية لتحتل موقًعا بارًزا على خارطة سباقات 
الخيل الكالسيكية في العالم، ورقًما مهًما في 

أجندة المحافل العريقة للسباقات 
الكبرى، حيث أصبحت 

البطولة األكبر في 

 الجاسر: نجاح البطولة  عزز 
مكانة الفروسية السعودية
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الدعم صنع النجاح
بارك األمير عبد هللا بن خالد بن 
سلطان، عضو مجلس إدارة نادي 

سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية في 
النادي، للقيادة بنجاح النسخة الثانية من 

“كأس السعودية” اغلى سباق خيل في 
العالم.

وقال: “أبارك للقيادة بنجاح هذه 
النسخة، فلوال الدعم الكبير الذي نجده 

منها، لما تحقق هذا النجاح”. وأضاف 
“تشريف ولي العهد أضاف الشيء الكثير 
لسباقات الخيل، ويدفعنا لتقديم المزيد، 

وتطوير الفروسية السعودية لتصبح 
قروب 1 في مصاف الدول األولى في هذه 

الرياضة”، وقدم التهنئة لألمير عبدالرحمن 
بن فيصل مالك الجواد مشرف الفائز 

بالجائزة.

أهدت وزارة الثقافة معزوفة 
موسيقية لنادي  سباقات الخيل 

ُمصّممة من أجل النسخة الثانية من 
“كأس السعودية”. 

المعزوفة الموسيقية  كانت 
تحت إشراف هيئة الموسيقى، ونتاج 

جهود فريق إبداعي عالمي يقوده 
الموسيقار السعودي ممدوح 

سيف الذي وضع تصوًرا للمعزوفة 
جّسد من خالله مراحل سباق الخيل 

المختلفة، بدًءا من لحظة التأهب 
واالستعداد، مروًرا بالمشاعر 

المختلطة في رحلة السباق، كالحلم 
بالفوز واألمل والمغامرة والتحدي 

واإلصرار، وختاًما بلحظات الفوز 
واالنتصار، في تعبير موسيقي 

يعكس عمق ارتباط الخيل بالثقافة 

في المملكة. وشارك في تنفيذ 
المعزوفة إلى جانب ممدوح سيف 

الموزع الموسيقي الياباني يوكي 
ياماماتو، والموسيقار المصري 
أمير عبد المجيد، ومجموعة من 

الموسيقيين المصريين، وبمشاركة 
أوركسترا لندن الموسيقية. وتمت 

عمليات التنفيذ في استوديوهات 
بمدينة جدة، ومدينة دبي، والعاصمة 

المصرية القاهرة، واستوديوهات آبي 
روود في العاصمة البريطانية لندن.
وبلغت مدة المعزوفة دقيقتين 

وثالثين ثانية وبثت  أثناء بين أشواط 
السباق، وفي مدخل نادي سباقات 

الخيل، إضافة إلى الفواصل في 
المساحات الداخلية والتلفزيونية.

على مدار يومين أصبحت المملكة محط أنظار 
محبي رياضة الفروسية وغيرهم في أنحاء العالم 

لمتابعة حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته 
الثانية، الذي أقيم  برعاية ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في 
الرياض، وجاء اهتمام األوساط الرياضية في العالم 

بهذه المناسبة  عطفا على أهمية تلك الرياضة، 
التي يعشقها الماليين حول العالم، اذ تعد من أعرق 

الرياضات، حيث حظيت بتنظيم دولي تمثل في إنشاء 
االتحاد الدولي للفروسية عام 1921، الذي ضم في 

عضويته عند التأسيس ثماني دول ثم تضاعف العدد 
ليصل إلى 138 دولة عام 2020.

ويعود االهتمام الدولي بهذه المناسبة أيًضا، 
باإلضافة إلى عراقة وجماهيرية رياضة الفروسية، إلى 

ضخامة الحدث من الناحية التنظيمية، فالسباق هو 
أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت قيمتها 5. 
30 مليون دوالر أمريكي، بينها 20 مليون دوالر أمريكي 

جائزة الفائز بالمركز األول، كما ضم السباق أبرز 
الخيول في العالم ومن بينها “ماكسيموم سيكورتي” 
و”بن بطل” و”مشرف “ و” ميدنايت بيسو” و”ماتشو 

جوستو” و”تيسايتوس”، وقد بلغ إجمالي الجياد 
المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جواًدا عالمًيا 
من 13 دولة، كذلك يشارك فيه أبرز المدربين والخيالة 

العالميين.

وتمتلك السعودية تاريًخا مرموًقا في االهتمام 
برياضة الفروسية،  حسث بدأ االهتمام بهذه الرياضة 
بتأسيس “نادي الفروسية” بالرياض في عهد الملك 

عبد العزيز آل سعود، الذي كان يحرص على حضور 
 في الجهة 

ٍ
سباقات الخيل، التي كانت تنظم وقتئذ

الشمالية الشرقية من مدينة الرياض، ثم تحول هذا 
النادي في عام 1965 إلى “نادي سباقات الخيل” لتمثيل 

المملكة في المنظمات الدولية، وفي ديسمبر 1989 
تأسس “االتحاد السعودي للفروسية”، الذي حصل 

على عضوية االتحاد الدولي للفروسية عام 1990.

  تاريخ سعودي مرموق

وزارة الثقافة شاركت بـ »معزوفة»                                                      

تغطية عالمية 
للحدث

شهد المركز اإلعالمي 
الملحق بميدان الملك عبد 

العزيز للفروسية في الجنادرية، 
إقباًلا كبيًرا من اإلعالميين، الذين 
توافدوا من مختلف أنحاء العالم 

ا.  لتغطية السباق األغلى عالميًّ
وتجاوز عدد الجهات التي حضرت 

للتغطية 150 جهة إعالمية.
م المسؤولون عن المركز  وقدَّ

تسهيالت كبيرة للصحفيين 
واإلعالميين، الذين نقلوا أحداث 

السباق األغلى في العالم 
والفعاليات المصاحبة له دون 

معاناة.
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فخرًا واعتزازًا بالهوية السعودية امتثل جميع 
الحضور في أمسية الحفل الختامي لسباق “كأس 

السعودية” بارتداء الزي التراثي السعودي سواء للرجال 
أو للنساء، فتنوعت التصاميم واألزياء، وعكست جمال 

التراث من مختلف مناطق المملكة، فتشكلت لوحة 
من األزياء التراثية القديمة بتصميمها الحديث، لفتت 

أنظار العالم إلى السعودية، وامتألت منصات التواصل 
االجتماعي بصور األزياء المميزة للرجال والنساء من 

الحضور، وحملت معظم األزياء توقيع مصممات 
سعوديات ومصممين وعالمات تجارية سعودية 

مختصة باألزياء، ومنهم ممثلة مصممي األزياء في 
المملكة في “كأس السعودية” المصممة “هنيدة 

صيرفي” والتي ارتدت من تصاميمها التي حملت تفاصيل 
التراث القديم بتصميم حديث، كما ارتدت من تصاميمها 

أيضا الفارسة السعودية دلما ملحس.
فيما ارتدت األميرة نورة الفيصل مستشارة رئيس 

الفروسية األمير بندر الفيصل عباية تشبه “الفروة 
الشتوية” من تصميم المصممة شهد الشهيل صاحبة 

العالمة التجارية “أباديا”.
كما حضرت المصممة نورة آل الشيخ مرتدية عباية 

بتصميم تراثي من إبداعها.
أما المغنية السعودية “تميم” فارتدت فستان أبيض 
من تصميم المصممة السعودية رزان العزوني، وكذلك 

الستايلست هال الحارثي وعارضة األزياء نجود الرميحي 
حضرن األمسية بأزياء من تصميم المصممة أروى 

العماري.
فيما حضرت خبيرة المكياج يارا النملة ووالدتها أماني 

العايد األمسية مرتدين عبايات مزينة بنقوش السدو التراثية من 
.designs_r9 العالمة التجارية السعودية

وتميز حضور المصممة أميرة العبدهللا بارتدائها قبعة أنيقة ذكرت 
على حسابها في السوشيال ميديا أنها استوحت تصميمها من صورة 

لجبال السودة ومدرجاتها الخضراء، فصممت القبعة لتكون طبقات 
مثل تدرج جبال السودة ويدخل بها اللون األصفر وهو مستوحى من 

المنديل األصفر الذي تزين به النساء العسيريات قديمًا شعرهن، كما 
طرزت القبعة بالتطريز العسيري القديم.

وكان ألزياء الرجال حضور الفت أيضًا فارتدى الجميع أزياء تراثية 
مصممة بطريقة حديثة تعكس أزياء مختلف مناطق المملكة، ونذكر 

منهم المصمم السعودي محمد خوجه الذي صمم “دقلة” للكاتب 
عبدهللا جمعة ذات اللون األزرق الذي وصفه بلون لسماء في ليل 

الصحراء.

األزياء التراثية تتألق  وتخــــــــطف االعجاب 

مسابقة  لتصميم  
سباق 2022

أطلقت هيئة فنون العمارة 
والتصميم مسابقة بعنوان 
“تصميم كأس السعودية” 

خاصة بتصميم كؤوس وجوائز 
أشواط “كأس السعودية” 

لسباقات الخيل للعام المقبل 
2022 موجهة للمصممين 

والطالب ومؤسسات التصميم، 
بهدف اكتشاف وإبراز المواهب 
المحلية في القطاع، وتمكينها 

وتنمية قدراتها.

وتسعى الهيئة من خالل 
هذه المسابقة إلى تصميم 

مجموعات متكاملة من 
الكؤوس والجوائز لجميع 

األشواط، تُمنح لمالك الخيول 
والمدربين والخّيالة، من خالل 

تصميم 23 قطعة ذات صبغة 
ثقافية استثنائية متوافقة مع 

اإلرث الثقافي للمملكة، وفق 
وكالة األنباء السعودية “واس”.

كما تأتي مشاركة هيئة فنون 
العمارة والتصميم في إطار 
تعاون نادي سباقات الخيل 

مع عدد من الهيئات الثقافية 
التابعة لوزارة الثقافة، بهدف 

ترسيخ الهوية الثقافية المحلية 
في سباقات “كأس السعودية” 

من خالل برنامج ثقافي متنوع.
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شهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع، ، منافسات الجولة الثانية من سباق “فورموال 
إي الدرعية 2021”، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للعام 

الثالث على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة 
العالم “إي بي بي فيا فورموال إي”. وفور وصول ولي 

العهد، إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 

الرياضة، حيث عزف السالم الملكي، ثم توجه ولي العهد 
إلى المنصة الرئيسة لمشاهدة السباق.

وشهد السباق مع ولي العهد، األمير تركي بن 
محمد وزير الدولة، األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان وزير 

الثقافة، األمير خالد بن سلطان الفيصل  رئيس االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية، األمير فهد بن 
جلوي نائب رئيس اللجنة األولمبية العربية السعودية، 

األمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأقيمت منافسات السباق الكبير الذي انطلق عند 
الثامنة مساء، ألول مرة ليال، بمشاركة 12 فريقا عالميا 

على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 
2.83 كيلومتر ومضاءة بتقنية الـ LED، ذات االستهالك 

المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة ألول مرة 
في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات 
العالمية في مجال االستدامة البيئية واالقتصادية، 

المتماشية مع برنامج رؤية المملكة 2030. 

ويشهد القطاع الرياضي في المملكة  
قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم، 
بفضل هللا، ثم الدعم غير المسبوق الذي 

يوليه ولي العهد، وحرصه ومتابعته 
المستمرة التي أسهمت في نجاح القطاع - 
بتوفيق هللا - في استضافة وتنظيم أحداث 

وفعاليات رياضية عالمية.

ولي العهد يرعى سباق “فورموال إي الدرعية 2021”

رعاية كريمة.. ونسخة استثنائية 
رفع األمير عبدالعزيز بن تركي وزير 

الرياضة، خالص الشكر واالمتنان 
لألمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، على تشريفه 

وحضوره ختام سباق “الفورموال إي 
الدرعية 2021”، مؤكدا أن هذا الحضور 

يعد تجسيدا الهتمامه وحرصه على 
دعم القطاع الرياضي، الذي شهد 

قفزات كبيرة باستضافة أكبر وأهم 
المناسبات الرياضية العالمية على 

أرض السعودية، وقال “ما يتحقق من 
نجاحات ثمرة الدعم واالهتمام الذي 
يحظى به قطاع الرياضة من القيادة 

ومن ولي العهد، الذي يحرص على 
تذليل المصاعب كافة، على الرغم من 

التحديات والظروف الصعبة التي تواجه 
العالم من جراء جائحة فيروس كورونا 

.”COVID 19 - المستجد

 وزير الرياضة :
 تشريف ولي 

العهد تجسيد 
الهتمامه ودعمه 
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كشف رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية األمير خالد بن 
سلطان الفيصل، أن مشروع 

القدية ستكون فيه مدينة 
عالمية كاملة لرياضة السيارات 

والدراجات النارية، وقال :»سيتم 
إنشاء أكاديميات ومدارس 

للتعليم وحلبات متنوعة لكارتيج 
ورالي كروس وحلبة مخصصة 
لفورموال1 مصنفة من االتحاد 
الدولي للسيارات ستكون من 
أفضل وأفخم حلبات العالم«، 

وأضاف: »تعد استضافة المملكة 
لبطولة العالم »فورموال إي«، 

مثااًل آخر على التطّور الكبير الذي 
شهدته المملكة في األعوام 

القليلة الماضية، في استضافة 
وتنظيم أبرز األحداث الرياضية 
العالمية في مختلف األلعاب، 

بدعم كبير ومباشر من قبل 
موالي خادم الحرمين الشريفين 

وولي العهد األمين، وما تشهده 
النسخة الحالية من السباق من 
إقامة المنافسات لياًل ألول مرة 
في تاريخ البطولة العالمية، لهو 

خير دليل على قدرات المملكة 
العالية وحضورها القوي دوليًا«، 
وتابع الفيصل: »الرياضة تلعب 

دورًا كبيرًا في تطّور المجتمعات، 

خصوصًا في المملكة العربية 
السعودية والفورموال إي عام 

2018 كان الحدث الرياضي العالمي 
الثاني الذي تستضيفه المملكة 

بعد المصارعة الحّرة WWE، كما 
كان الحدث الرياضي العالمّي 

األّول في سباقات السيارات الذي 
تستضيفه المملكة«.

يذكر أن الموسم السابع من 
بطولة العالم لسباقات »فورموال 

إي«، والذي اقيم في الدرعية، 
يضم )14( جولة في مختلف مدن 

العالم عبر القارات الخمس، وكان 
البرتغالي أنطونيو فيليكس دا 

كوستا، بطل العالم الحالي، هو 
أّول من حّقق لقب سباق الدرعية 

في موسم 2018 - 2019، وتبعه 
البريطانيان سام بيرد وآلكسندر 
سيمز، اللذان حققا لقبي سباق 

الدرعية في الجولتين اللتين أقيمتا 
في موسم 2019 - 2020، كجزء من 

فعاليات موسم الدرعية.

دي فريز : حلبة 
الدرعية هي 
المفّضلة لي

عبر  عدد من  السائقين 
المشاركين في السباق  عن 

مدى إعجابهم بالتنظيم 
االحترافي للسباقين، وعن حرارة 

االستقبال التي وجدوها في 
السعودية، كما أثنوا على التطّور 

الرائع الذي تشهده البالد على 
مختلف األصعدة، حيث قال 

الهولندي نيك دي فريز الفائز 
بالجولة األولى: “حلبة الدرعية 

هي المفّضلة بالنسبة لي، وهذا 
ال يعود فقط إلى كوني قد فزت 

بالسباق األّول، فقبل مجيئي هذا 
العام، كنت دائمًا ما أقول إنها 
حلبتي المفّضلة، وإنها الحلبة 

المثالية لسباقات فورموال 
إي، واألمثل للسباقات على 

الشوارع، فالحلبة سريعة للغاية 
وتضم منعطفات عديدة ضيقة 

وصعبة، وما تقوم به السعودية 
 لرياضة السيارات 

ٍ
من دعم

العالمية، وبتسليط الضوء على 
رياضة فورموال إي وسائقيها 

ا،  للعالم هو شيء رائع جدًّ
وجميعنا سعداء بالوجود هنا”.

 خالد بن سلطان الفيصل :

مشروع المستقبل..   مدينة عالمية كاملة 

 شاهد العالم بأسره خالل  
فترة السباق  قدرة السعودية 

على استضافة هذا الحدث 
العالمي بمشاركة 24 متسابقًا 
من أبرز الالعبين الذين يمثلون 

أشهر الشركات العالمية 
في مجال صناعة السيارات 

الكهربائية وشهدت البطولة 
في سياقها المختلف خالل هذه 
النسخة إقامة المنافسات بين 

المتسابقين من خالل استخدام 
إضاءة حلبة السباق بتقنية 

“LED”، ألول مرة في تاريخ السباق 
الدولي منذ تأسيسه، 

وقال  مدير مشروع الفورموال 
إي مروان البازعي: “العالم بأسره 

شاهد قدرة السعودية على 
استضافة هذا الحدث العالمي، 

بالسواعد الوطنية الشابة  حيث 
كان هدفنا هو تقديم عمل شامل 

يليق بالدعم الذي يحظى به 
القطاع الرياضي من لدن الملك 

سلمان، وولي العهد األمير محمد 
بن سلمان”.

وتابع: “سعدء لكوننا أول دولة 
تنظم سباقا ليليا في تاريخ بطولة 
فورموال إي، األمر الذي شكل آفاقا 

كبيرة من التحديات باإلضافة إلى 
المزايا المتنوعة، مثل الجماليات 

التي خلقها السباق الليلي من 
ناحية المناظر، والمزايا التقنية، 

حيث إن القيادة في الفترة الليلية 
بالنسبة للسائقين كان لها رؤية 

على شكل نفق بين المسار 
وكل شيء آخر من حوله، األمر 
الذي اعطى انطباعًا بالسرعة 

الكبيرة وزاد من حماسة الجماهير 
التي شاهدت المنافسة بين 

المتسابقين”.

يذكر أن المواسم الرياضية 
الماضية المستضافة في 

السعودية، قد حظيت باهتمام 
على مستوى اإلعالم الدولي 

والمحلي، وشهدت حراًكا 
ا كبيًرا، بعد أن نظمت  رياضيًّ

الهيئة العامة للرياضة عدًدا من 
المناسبات الرياضية المتنوعة، 

إضافة إلى استقطاب العديد 
من األحداث الرياضية لتدخل 
السعودية في حقبة رياضية 

جديدة تحقق تطلعات القيادة 
الرشيدة والمجتمع للوصول 

بالرياضة السعودية للتنافسية 
العالمية.

أول دولة تنظم سباقا 
ليليا في البطولة
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الدرعية أرض الملوك واألبطال.. إنزيريلو :

الشراكة مع وزارة 
الرياضة )مثمرة(

أكد جيري إنزيريلو 
الرئيس التنفيذي لهيئة 

تطوير بوابة الدرعية، 
أن الدرعية سارت في 

الطريق الصحيحة، ووفقا 
للتوقيت الزمني المحدد 

لها الستضافة سباق 
»فورموال إي 2021 «، 

بالرغم من أن سنة 2020 
كانت مليئة بالتحديات 

والتغييرات غير المتوقعة 
في جميع أنحاء العالم 

بسبب وباء كورونا.

وقال إنزيريلو: »هذه 
هي المرة الثالثة التي تنظم وزارة 

الرياضة سباق فورموال إي في 
الدرعية خالل ثالث سنوات، وبرز 

مضمار السباق المعروف اآلن على 
مستوى العالم حول موقع الدرعية 

التابع لمنظمة اليونسكو للتراث 
العالمي تحت األضواء الكاشفة 

في منطقة الطريف، وهذه خطوة 
أخرى اتخذتها المملكة في مهمتها 
إلضافة مزيد من اإلثارة والتشويق 

لواحدة من أسرع الرياضات نموًا 
في العالم«.

وتابع: »لقد كان سباق فورموال 
إي الدرعية االفتتاحي أول حدث 

رياضي عالمي كبير من نوعه 
تستضيفه المملكة، وفي العام 
الماضي، استضافت السعودية 

أول سباق سيارات مزدوج في 
الشرق األوسط، وفي شهر فبراير 
عقد أول سباق ليلي على اإلطالق 

في تاريخ البطولة، وبالطبع 
نوجه كل الشكر والتقدير لألمير 

عبدالعزيز بن تركي  الفيصل وزير 
الرياضة واألمير خالد بن سلطان 

الفيصل رئيس االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية، على 
قيادتهم الرشيدة، وكذلك لفريق 

وزارة الرياضة الذين يساعدوننا في 

تنظيم هذا الحدث الجديد والفريد 
وتقديمه للمجتمع بشكل مبتكر 

وجذاب«.

وتابع إنزيريلو: »لقد كانت فكرة 
إضاءة الليل باستخدام تقنية 

مستدامة تحديًا مختلفًا من نوعه 
دفع أفراد فريق العمل لإلبداع 
واالبتكار أكثر، ومن الُملهم جدًا 

رؤية حلول جديدة مستدامة وأكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة تم 
توظيفها في سباق هذا العام. 
كما تم تنظيم السباق المزدوج 
هذه السنة تحت أضواء الـ)ليد( 

منخفضة االستهالك، التي 
تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل 

إلى 50 بالمائة مقارنة مع غيرها 
من أنظمة الطاقة، وتجب اإلشارة 

إلى أنه ُيعد استخدام مثل هذه 
التقنيات عنصرًا مهمًا في سباق 

الفورموال إي، الذي ُيركز على تقليل 
انبعاثات الكربون، لتكون أول 

رياضة ال تطلق انبعاثات كربونية 
على اإلطالق منذ انطالقها قبل 

سبع سنوات«.

وأشار إنزيريلو إلى أن مهمتهم 
تتركز على ترسيخ مكانة الدرعية من 

أهم األماكن التي تجمع الفعاليات 
على مستوى العالم، والتي تتوفر 

فيها وسائل الراحة الحديثة 
والمرافق المتطورة لتكون وجهة 

سياحية بامتياز من خالل عملية 
التطوير، وبفضل الرؤية الحديثة 

لألمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وتابع: »كنا محظوظين في 
عقد شراكات رياضية كبيرة، مثل 
شراكاتنا مع الفورموال إي. ونحن 

سعيدون جدًا باستضافة فعاليات 
رياضية حديثة في المملكة 

والدرعية، ألنها تعكس استعدادنا 
لنصبح وجهة عالمية ال تقتصر على 

الرياضة فقط، ولكن أيضًا للترفيه 
والثقافة والتراث والتعليم«.

وردًا على سؤال حول الميزة 
التي ينفرد بها الموقع عن غيره 

من المواقع األخرى المحتملة 
الستضافة األحداث والبطوالت 

الرياضية، أجاب: »تشتهر الدرعية 

بأنها أرض الملوك واألبطال، 
وبأنها مهد الدولة السعودية 
األولى. كما أن التاريخ العريق 

والثقافة الغنية واألحياء السكنية 
التاريخية، وموقع الطريف التاريخي 

التابع للتراث العالمي لليونسكو 
هو ما يجعلها مدينة فريدة جدًا 

 آخر، لقد 
ٍ
ال مثيل لها في أي مكان

استضافت الطرق المحيطة 
بموقع الدرعية التاريخي السباق 

الذي كان يقام في عطلة نهاية 
األسبوع في كل موسم للسباق 
منذ عام 2018، وُيساعد موقعنا 

الفريد، الذي يبعد 15 دقيقة فقط 
من شمال غربي مركز الرياض، 

في جذب مزيد من السكان 
المحليين في الرياض )يتوقع ولي 

العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان أن يصل العدد إلى 20 
مليون شخص بحلول عام 2030(، 

هذا باإلضافة إلى الزوار من خارج 
المملكة«.
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حل المتسابق البريطاني سام 
بيرد، من فريق جاجوار ريسينج، 

في المركز األول ليتوج بلقب 
الجولة الثانية من سباق “فورموال 

إي الدرعية 2021”، ضمن بطولة 
العالم “إي بي بي فيا فورموال 

إي” في موسمها السابع، التي 
أقيمت في المملكة للمرة الثالثة 
على التوالي، فيما جاء المتسابق 

الهولندي روبن فراينز، سائق 
إينفيجين فيرجين ريسينج، في 
المركز الثاني، أما المركز الثالث 

فكان من نصيب المتسابق 
الفرنسي جان إيريك فيرن، سائق 

دي إس تشيتاه.

وكانت  الدرعية قد شهدت ختام 
الجولة الثانية من سباق “فورموال 

إي الدرعية 2021”، واستمرت 
يومين. وفور نهاية السباق، توج 

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة، الفائزين بالمراكز 

األولى، بحضور األمير خالد بن 
سلطان بن عبدهللا الفيصل 

رئيس إدارة االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية.

بيرد بطال لـ » الجولة الثانية من 
“فورموال إي الدرعية 2021”

وكان المتسابق الهولندي “نيك دي 
فريز” من فريق مرسيدس بنز إي 

كيو، قد أحرز المركز األول في الجولة 
االفتتاحية من السباق الدولي الذي 

جرى على حلبة الدرعية، متفوقا على 
المتسابق السويسري “إدواردو 

مونتارا” من فريق روكيت فنتوري 
ريسينج، الذي جاء في المركز الثاني، 

فيما حل المتسابق النيوزيلندي 
ميتش إيفانز من فريق جاجوار 

ريسينج في المركز الثالث.

وكانت الجولة الثانية قد انطلقت 
عند الـ )8:00( مساء السبت 

السابع والعشرين من فبراير ، 
واستمرت لمدة )45( دقيقة، وسط 
تنافس كبير من المتسابقين الذين 
بلغ عددهم )23( سائقا، يمثلون 12 
فريقا عالميا، وذلك بعد انسحاب 

السائق السويسري إدواردو 
مورتارا، سائق فريق روكيت فنتوري 

ريسينج، الذي حل ثانيا في سباق 
الجولة األولى، حيث تعرض لحادث 
خالل الجوالت التأهيلية التي جرت 

عصرا.

يذكر أن المنافسات ، كانت قد 
انطلقت بالتجارب الحرة الثالثة من 
الجولة الثانية عند الـ )2:00( ظهرا، 

تبعتها التصفيات التأهيلية التي 
تمت على أربع مجموعات لتحديد 

مراكز االنطالق، حيث نجح الهولندي 
روبن فراينز، سائق إينفيجين 
فيرجين ريسينج، في تحقيق 

الوقت األسرع )1:07:889(، ساعة 
بينما كان المركز الثاني من نصيب 
البرازيلي سيرجيو كامارا، من فريق 

دراغون بينسكه أوتوسبورت، في 
زمن بلغ )1:08:178(، وحصل على 

المركز الثالث البريطاني سام بيرد، 
من جاجوار ريسينج في زمن بلغ 

.)1:08:405(

انضم  صندوق االستثمارات 
العامة في المملكة العربية 

السعودية كشريك محّلي 
للسباق  حسبما أعلنت شركة 
سي بي إكس )CBX(، الشركة 

المسّوقة لسباق فورموال 
إي الدرعية ولبطولة آي بي 
بي فورموال إي في الشرق 

األوسط ، وظهر شعار صندوق 
االستثمارات العامة بشكل بارز 

على الحلبة وفي كاّفة القنوات 
اإلعالنية للسباق.

وتؤكد الشراكة بين صندوق 
االستثمارات العامة وسباق 

فورموال إي الدرعية على أهمية 
هذا الحدث على أجندة 

الشبكات الرياضية 
واالجتماعية 

والتجارية 
المتطورة 

في المملكة 
العربية 

السعودية. 
وُيعتبر 

الصندوق محركًا 
للتحول االقتصادي، 
ومساهم في تطوير 

صناعة الرياضة والترفيه في 
المملكة العربية السعودية.

ومن خالل استراتيجيته 2021-
2025، والتي ُأطلقت عالميًا خالل 

شهر يناير، سيواصل صندوق 
االستثمارات العامة في تقدمه 

الُمحرز على مدار السنوات األربع 
الماضية لتأسيس محفظة 

عالمية المستوى من خالل اغتنام 
فرص استثمارية جذابة وطويلة 

األجل عبر مختلف القطاعات 
وفئات األصول. وسيوجه 

الصندوق تركيزه خالل الفترة ما 
بين 2021 و2025 على تمكين 13 

قطاعًا محليًا حيويًا واستراتيجيًا 
تّم تحديدها كأولويات للتطوير في 

رؤية 2030، من ضمنها الترفيه 
والرياضة.

بدوره، قال كارلو بوتاجي، 
مؤسس شركة سي بي إكس 

)CBX(: “يؤكد انضمام صندوق 
االستثمارات العامة إلى سباق 

فورموال إي الدرعية، اإليمان 
الراسخ بالحدث الذي طّورناه 

إلنشاء بيئة آمنة وتجربة مسلية 
في المشهد الرياضي ونحن 
فخورون بانضمامه كشريك 

محلي للسباق. فألول مرة 
في تاريخ الفورموال إي 
جرت السباقات لياًل، 
من خالل استخدام 

 LEDأحدث تقنيات الـ
ذات االستهالك 
المنخفض والتي 
ستستهلك أقل 

من %15 من الطاقة 
المستخدمة في 

فعاليات أخرى ليلّية في 
رياضة السيارات”.

وأضاف: “إلى جانب وزارة الرياضة 
واالتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية ومنظمي 
بطولة آي بي بي العالمية لالتحاد 

الدولي للسيارات في الفورموال إي 
الكهربائية، يجّسد سباق الجائزة 

الكبرى للسيارات الكهربائّية رؤية 
2030 ومسار المملكة الجديد 

الذي أرسى أسسه ولي العهد، 
صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود”.

صندوق االستثمارات 
العامة شريكا محليا 
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العال
بتنظيٍم من الوزارة وضمن مبادرات برنامج 

جودة الحياة، أحد أهداف رؤية 2030

تستضيف ) إكستريم إي(

الجيل ـ الرياض
تستعد محافظة العال النطالق أول سباق 

من السلسلة العالمية إكستريم إي في 
الثالث والرابع من شهر أبريل القادم، وذلك 

بتنظيٍم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع 
االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، 

ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعد 
أحد أهداف رؤية المملكة 2030، باإلضافة 

لسلسة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي 
تستضيفها المملكة منذ مطلع العام 2018 

في مختلف األلعاب والرياضات.

ويشارك في السباق 10 فرق تضم نخبة 
السائقين المحترفين من مختلف بلدان العالم، 

ويعدُّ السباق األول من بين خمسة سباقات 
ستقام في كل من: السعودية، السنغال 

“مايو”، جرينالند “أغسطس”، البرازيل 
“أكتوبر”، واألرجنتين “ديسمبر”.

وُتعد “إكستريم إي” سلسلة سباقات 
جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي 

الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات 
المناخية حول العالم، وتشجع على االعتماد 

على المركبات الكهربائية سعًيا إلى مستقبل 

أفضل لكوكب األرض.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو 

الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة: “تحظى رياضة المحركات بشغف 

كبير في المملكة، في استضافة أشهر الراليات 
والسباقات في العالم بعد داكار والفورموال إي، 

باإلضافة إلى سباق الفورموال 1، واآلن سعدنا 
باختيار إكستريم إي لمحافظة الُعال، الستضافة 
سباقها األول في شهر أبريل، ونتطّلع إلى نجاح 

جديد يوازي نجاح المملكة في االستضافات 
السابقة”.

وأضاف: “رغم التحديات والصعوبات جّراء 
الجائحة العالمية، بسبب فيروس كورونا 

المستجد، وبتوفيق من هللا، ثم بدعم قيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود واهتمام ومتابعة سمو ولي العهد ـ 
حفظهما هللا ـ، تحققت االستضافة وتم تذليل 

كافة الصعاب، وضمان استمرار استضافة أهم 
وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما يتوافق 

مع رؤية المملكة 2030، مع تطبيقنا ألعلى 
المعايير الصحّية العالمّية، والتواصل الدائم مع 
االتحادات العالمية والشركات المنظّمة، لنقّدم 
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للعالم كما اعتدنا صورة جميلة تعكس مكانة 
المملكة”.

كما يتطلع محافظ الهيئة الملكية 
لمحافظة العال، صاحب السمو الملكي األمير 
بدر بن عبد هللا آل سعود  إلى تقديم المناظر 

الطبيعية الصحراوية الشاسعة في العال 
لسباق إكستريم إي االفتتاحي. وقال: “تتمتع 

العال بموقع فريد يتيح لها وضع األسس 
الحضرية بشكل صحيح منذ البداية باعتبارها 

وجهة سياحية مطورة حديًثا. هناك العديد 
من المبادرات الجارية بما يتماشى مع مبادئنا 

اإلستراتيجية الـ 12 لتطوير وجهة سياحية 
مسؤولة تركز على حماية المناظر الطبيعية 

والثقافية، والحفاظ على النظم البيئية والحياة 
البرية وتجارب السياحة الخفيفة. هدفنا هو 

تثبيث الشكل المستقبلي للعال كوجهة 
مستدامة تسمح لألجيال القادمة من الزوار 

والمقيمين باالستمتاع بها، وتوفر منصة 
إكستريم إي لنا فرصة مثالية إلخبار العالم 

برؤيتنا للعال، و بالطبع مع األخذ في االعتبار 
القيمة الترفيهية الرائعة لهذا 

السباق المثير.”
وقال صاحب السمو 

الملكي األمير خالد بن 
سلطان العبدهللا 

الفيصل، رئيس االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية: “مّرت ثالثة أشهر فقط 

من عام 2021، ولكنه بالفعل عام ضخم على 
الصعيد الرياضي، باألخص لرياضة السيارات 

في المملكة، لقد أقمنا رالي داكار للعام الثاني 
في يناير، وثالث سباق لفورموال إي في فبراير 

الماضي، واآلن حان الوقت لنجمع بين ما 
يجعل هذين الحدثين في غاية التمّيز: الجمال 
الصحراوي الذي ال مثيل له والطاقة النظيفة 
في استضافة سباق إكستريم إي األول على 

اإلطالق، مترقبين االرتقاء إلى التحِد ونفخر 
ببداية هذا الفصل الجديد في محافظة الُعال”.

يذكر أن سباق “إكستريم إي” ال يقتصر على 
السباقات القصيرة، ويهدف إلى تسليط الضوء 

على الظروف المناخية التي تؤثر على الجميع 
في مختلف أنحاء العالم، إذ سينطلق سباق 

ديزرت إكس في الُعال يوم السبت 3 أبريل، يليه 
السباق النهائي في اليوم التالي، ولن يكون 

هناك حضور جماهيري في سباق إكستريم إي، 
نظًرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، 

وسيتم عرض السباق بشكل 
مباشر على موقع إكستريم 

إي اإللكتروني.
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أتيحت الفرصة لمجموعة من اإلعالميين ليكونوا 
ضمن الفريق اإلعالمي لسباق الفورموال إي، 

والمشاركة في إعداد التقارير التلفزيونية للسباق، 
والحضور في كواليس حلبة السباق، واالستفادة من 
الخبرات اإلعالمية العالمية الحاضرة لتغطية الحدث 

الكبير.

وكان االتحاد السعودي لإلعالم الرياضي قد رشح 
عدًدا من اإلعالميين للمشاركة في التغطية اإلعالمية 

لـ)سباق فورموال إي الدرعية 2021( ، ضمن برنامج 
تطوير اإلعالميين الواعدين الذي يندرج تحت مبادرة 

تطوير اإلعالم الرياضي.
وجاء الترشيح بعد إقامة منافسة إعالمية بين 

عدد من طالب الجامعات وحديثي التخرج الذين سبق 
لهم المشاركة في برامج االتحاد التدريبية خالل العام 
الماضي، حيث خضع المرشحون لعدد من االختبارات 

التأهيلية وفق المعايير اإلعالمية المعمول بها في 
االتحاد الدولي للسيارات، وانضم المرشحون إلى 

المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص في 
تغطية الراليات وسباقات الفورموال.

يذكر أن االتحاد وبالتعاون مع االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية، نفذ في شهر ديسمبر 

الماضي المرحلة األولى من البرنامج التدريبي 
المتخصص في تغطية الراليات وسباقات الفورموال، 

شارك فيه أكثر من 200 إعالمي وإعالمية.

اعالميون مستجدون لتغطية الفورموال اي

ضمن برنامج تطوير 
اإلعالميين الواعدين في االتحاد 

السعودي لإلعالم الرياضي 
والذي يندرج تحت مبادرة تطوير 

اإلعالم الرياضي، حصل إعالميان 
واعدان على تجربة فريدة من 

نوعها لحضور وتغطية سباق 
فورموال إي الدرعية من قلب 
الحدث والذي أقيم بالمملكة 

للمرة الثالثة على التوالي.
جاء الترشيح بعد إقامة 

 من 
ٍ
منافسة إعالمية بين عدد

طالب الجامعات وحديثي 
التخرج، حيث خضع 

 من 
ٍ
المرشحون لعدد

االختبارات التأهيلية 
وفق المعايير اإلعالمية 

المعمول بها في االتحاد 
الدولي للسيارات، 

وانضم المرشحون 
إلى المرحلة الثانية 

من البرنامج التدريبي 
المتخصص في تغطية 

الراليات وسباقات 
الفورموال.

طالبا جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية 
عّساف الخليفي )23( 

ومحمد الرويشد 
)22( تم ترشيحهما 

من قبل لجنة تحكيم 
في وزارة الرياضة 

واالتحاد السعودي 
لإلعالم الرياضي. ونجح 

الخليفي والرويشد 
في الحصول على 

الفرصة لتغطية كواليس 
حلبة السباق واالستفادة من 

الخبرات اإلعالمية العالمية 
الموجودة لتغطية الحدث الكبير 
في المركز اإلعالمي المخصص 

للسباق، حيث انضّما إلى أكثر 
ا، مّثلوا 10 قنوات  من 130 إعالميًّ

تلفزيونية و60 وسيلة إعالمية 
مطبوعة وإلكترونية ومرئية 

ومسموعة.
وعّلق الخليفي على الخبرة 

التي اكتسبها والفرصة التي 
أتيحت له قائال : “منذ تأسيس 

االتحاد السعودي لإلعالم 
الرياضي وجدنا كافة الدعم 

لجميع أنواع الرياضات. االتحاد 
لم يقّصر معنا من حيث البرامج 

الخاصة بتطوير اإلعالميين 
الواعدين والتغطية المكثفة 

لتغطية مثل هذه المناسبات 
في رياضة المحركات. أن أكون 

أحد منسوبي االتحاد السعودي 
لإلعالم الرياضي وأن أحظى 

بفرصة متابعة الحدث بشكل 
مباشر هو فرصة عظيمة 

وخصوًصا بأن السباق يقام 
للمّرة األولى ليًلا”.

وقال الرويشد من جانبه : 
“بعد تقديمي للمسابقة الحمد 

لله تم قبولي لتغطية هذا الحدث 
العالمي وكانت أول تجربة لي في 

فورموال إي واستمتعت بشكل 
كبير. أشكر االتحاد على هذه 

الفرصة والتغطية الشاملة التي 
أتيحت لنا”.

الخليفي والرويشد :

حصلنا على  فرصة تاريخية 
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أبدى األمير خالد بن سلطان 
العبد هللا الفيصل، رئيس االتحاد 

السعودي للسيارات والدراجات 
النارية، ارتياحه النضمام مصنعي 
سيارات جدد إلى النسخة الثالثة 

من سباق “فورموال إي” في 
الدرعية.

ووصف مشاركة سيارات 
“مرسيدس” و”أودي” و”بورش” 
األلمانية في السباق، العالمي، بـ 

“إضافة هامة ومتميزة”.
ولفت األمير خالد إلى تكامل 

الجهود التنظيمية بين وزارتي 
الصحة والرياضة واالتحاد، ما أتاح 

تنظيم النسخة الجارية، وقبلها 
رالي دكار في يناير الماضي. 

والحظ اعتذار بلدان أخرى، في 
أنحاء مختلفة من العالم، عن 

استضافة الفعاليات الرياضية، 

ومنها “فورموال إي”، بسبب 
ظروف جائحة كورونا، على عكس 

السعودية.
إلى ذلك، أكد األمير خالد حاجة 
جولة “فورموال 1”، المقررة نهاية 

العام الجاري في السعودية 
للمرة األولى، إلى مجهودات 

أكبر من “فورموال إي” ألن 
“المواصفات والمقاييس لذلك 

السباق أعلى .

مصنعو سيارات جدد في 
النسخة الثالثة 

أطلقت وكالة األنباء 
السعودية أيقونة خاصة 

بتغطية فعاليات سباق فورموال 
إي الليلي للسيارات الكهربائية .

وجاءت  هذه الخطوة في 
إطار سعي “واس” لإلسهام 

والمتابعة في تغطية الفعاليات 
الوطنية وإبرازها للعالم على نحو 

أفضل، وحوت األيقونة المواد 
اإلعالمية التي تنتجها “واس” 
عن البطولة من خالل: الخبر، 
والتقرير، والصورة، والفيديو .

وأعدت “واس” خطة 
إعالمية متكاملة سبقت  الحدث 

الرياضي الدولي الذي نظمته 

وزارة الرياضة بالتعاون مع 
االتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية شمل : إجراء 
اللقاءات مع المسؤولين عن 

تنظيم البطولة، وكتابة التقارير 
والقصص الخبرية المتخصصة 

التي تبرز البطولة بكل أبعادها 
الرياضية والثقافية والفكرية 

مصحوبة بالصور الفوتوغرافية 
واألنفوجرافيك، وترجمة 

ذلك باللغتين : اإلنجليزية، 
والفرنسية، والبث على حساب 

تويتر “واس” الرياضي، وتويتر 
باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، 

واالستقرام، والفيسبوك.

واس تواكب الحدث
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اجتمع األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية، 
بالشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية، 
في مقر اللجنة بالدوحة.

جاء ذلك ضمن زيارة سموه 
الرسمية لدولة قطر الشقيقة, 
تلبية لدعوة من الشيخ جوعان 

بن حمد آل ثاني لحضور المباراة 
النهائية لكأس العالم لألندية ، 

حيث جرى خالل اللقاء بحث سبل 
التعاون المشترك بين اللجنتين 

األولمبيتين السعودية والقطرية.
كما زار  األمير عبدالعزيز  مقر 

االتحاد القطري لكرة القدم، والتقى 
رئيس االتحاد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني والذي اصطحب 
سموه في زيارة إلى “استاد البيت” 

أحد المالعب المستضيفة لكأس 
العالم 2022، كما شهدت جولة 
سمو وزير الرياضة، زيارة لمقر 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
الجهة المشرفة على تنظيم كأس 
العالم 2022، والتقى األمين العام 

للجنة، حسن الذوادي واستمع 

إلى شرح مفصل عن كل الجوانب 
التنظيمية للحدث المرتقب.

كما التقى سمو رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية رئيس 

االتحاد الدولي لكرة القدم جياني 
إنفانتينو خالل حضوره المباراة 
النهائية لكأس العالم لألندية ، 

وهنأه بنجاح تنظيم البطولة في 

ظل هذه الظروف.
وأعرب األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل عن شكره وتقديره 
للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على 

كرم الضيافة وحسن االستقبال، 
مشيًدا بالتنظيم المميز والرائع 

لبطولة كأس العالم لألندية، 
مقدًما في الوقت ذاته تهنئته 

للنادي األهلي المصري لتحقيقه 
المركز الثالث في المونديال.

وكان فريق بايرن ميونخ األلماني  
قد حقق لقب مونديال األندية بعد 

الفوز على نادي تيغريس أونال 
بهدف دون رد سجله المدافع 

الفرنسي بينجامين بافارد.

حضر نهائي مونديال األندية  والتقي جوعان وإنفانتينو

الفيصل ضيفا على الدوحة 
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الجيل ـ الرياض
أكد األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل وزير الرياضة، رئيس 
اللجنة 

األولمبية السعودية، أن جميع 
الرياضات في السعودية صارت 

مترابطة وتخدم بعضها البعض، 
مشيًرا إلى وجود إحدى سيارات 

سباقات بطولة العالم لـ»فورموال 
– إي« خالل مباراة كأس السوبر 

السعودي بين الهالل والنصر.
وقال الفيصل إن 

السعودية نظمت العديد 
من الفعاليات الرياضية 

المهمة منها 
بطولة سباق 
»فورموال – 

إي« يومي 
26 و27 
فبراير ، 
وكأس 

السعودية 
للفروسية 

يوم 21 
فبراير، وهو 

ما يعكس 
استمرار 

السعودية في 
العطاء الرياضي 
غير المحدود، وهو 
ما يثبت قدرتها على 

االستمرار في استضافة 
جميع الفعاليات الرياضية 

وتقديم أفضل نموذج 
للتنظيم على مستوى 

العالم.
وشدد الفيصل 

على ضرورة 

االرتقاء لطموحات الشعب 
السعودي خاصة في ظل الدعم 

غير المحدود الذي تحظى به 
الرياضة بالمملكة، مشددا على 

أهمية العمل بشكل مشترك 
والتعاون بين جميع عناصر 

المنظومة الرياضية، مشيرا إلى 
الوزارة قامت بمساعدة األندية 

السعودية من خالل وضع معايير 
لتطوير كفاءة األندية ومنهجها 

اإلداري.
وأضاف وزير الرياضة إن 

استراتيجية دعم األندية تتضمن 
تخصيص 480 مليون ريال 
لأللعاب األخرى بخالف كرة 

القدم، وكشف إنه عندما بدأت 
االسترتيجية كان هناك تسعة 
أندية فقط تقوم بتفعيل عشر 

رياضات أو أكثر، وذلك من بين 170 
نادًيا؛ لكن بعد عام ونصف العام 
فقط أصبح هناك 77 نادًيا تقوم 
بتفعيل عشر رياضات أو أكثر ما 

يعني إتاحة الفرصة لممارسة 
الرياضات المختلفة بشكل أكبر 

وعدد الالعبين أصبح أكبر، وزيادة 
عدد الحكام والمدربين، وبالتالي 

صارت هناك منظومة رياضية 
متكاملة لهذه الرياضات.

وأشار الفيصل إلى أن 
الممارسة الرياضية أصبحت تتم 

بشكل أكبر لدرجة أن االتحادات 
تواجه تحديات من أجل إيجاد 

األماكن المناسبة إلقامة 
البطوالت، كما إن االتحادات 

الفيصل:
نعيش زخما رياضيا 

الرياضية المختلفة تطالب وزارة 
الرياضة بتخفيف تفعيل الرياضات 

المختلفة ألنها لم تعد قادرة على 
مالحقة العدد الكبير لألنشطة 

الرياضية.

عام من النجاح 
هنأ األمير عبدالعزيز بن تركي 
، منسوبي ومنسوبات الوزارة ، 

بمناسبة مرور عام على صدور األمر 
الملكي بتحويل “الهيئة العامة 

للرياضة” إلى “وزارة الرياضة”، في 
رسالة عبر البريد اإللكتروني.

وكتب الفيصل: “فخور بكم 
وبجهدكم وعملكم، وثقتي بكم 
تزداد يومًا بعد آخر”.. وتضمنت 

رسالة التهنئة “شكر وتقدير لمقام 
خادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده األمين -حفظهما هللا-، على 
دعمهما الدائم للقطاع الرياضي 

والذي أثمر استضافة العديد من 
الفعاليات واالحداث الرياضية 

العالمية “.
وأضاف الوزير: “من أهم 

مميزات هذا التحول هو تمكين 
الوزارة بالبدء في عملية تطوير 

االستراتيجية الوطنية للرياضة، 
والتي ستمكن وزارة الرياضة من 

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 
2030، بما يحقق تطلعات القيادة 

ويعزز مكانة الرياضة السعودية 
على المستوى القاري والدولي، 

إضافة إلى المساهمة في تطوير 
إجراءات العمل وترسيخ ثقافة 

التميز المؤسسي بما يتناسب مع 
األهداف االستراتيجية للوزارة”.

ال الشيخ يهنئ
وجه رئيس هيئة الترفيه 

المستشار تركي آل الشيخ، رسالة 
إلى وزير الرياضة، األمير عبد العزيز 

بن تركي الفيصل، بخصوص تنظيم 
بطولة فورموال إي الدرعية.

وقال “آل الشيخ”، عبر 
حسابه على موقع التواصل 

االجتماعي “تويتر”: “أحب 
أهنئ وأشكر األمير عبد 

العزيز بن تركي الفيصل 
على التنظيم الرائع 

للفورموال.. وأول سباق في 
تاريخها في المساء.. أنت 

يا سمو األمير جزء مهم 
من النجاح ألنك بطل من 

أبطال هذه الرياضة”.
ورد عبد العزيز بن 

تركي الفيصل، على رسالة “آل 
الشيخ”، قائًلا: “كل الشكر والتقدير 

لمعاليك.. ونحمد هللا على النجاح 
الذي ما كان يتحقق لوال دعم 

قيادتنا”.

مع السفير الفرنسي 
التقى األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل، مع سفير جمهورية 
فرنسا لدى المملكة السيد 

لودوفيك بوّي. في إطار حرص 
المملكة على فتح أفاق تعاون 
وتبادل خبرات مع دول العالم 

كافة، بما يصب في صالح دفع 
عجلة التنمية والتطوير في مختلف 

المجاالت،
وأعلنت وزارة الرياضة، عبر 
الحساب الرسمي على موقع 
التدوينات القصيرة »تويتر«،: 

»سمو وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 

يلتقي “عن ُبعد”، بسعادة سفير 
جمهورية فرنسا لدى المملكة، 
السيد لودوفيك بوّي، وتم خالل 

اللقاء بحث التعاون بين الجانبين 
في المجال الرياضي«.

يلتقي رئيس االتحاد االسباني 
التقى األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، وزير الرياضة، مع لويس 
روبياليس رئيس االتحاد اإلسباني 

لكرة القدم خالل زيارة األخير 
للمملكة . وذكر الحساب الرسمي لـ 
وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن اللقاء 
شهد حضور ياسر المسحل رئيس 

االتحاد السعودي لكرة القدم.
لت إلى  وكانت المملكة، قد توصَّ

اتفاق مع االتحاد اإلسباني في وقت 
سابق إلقامة المسابقة على مدى 
3 سنوات بمشاركة 4 أندية، خالًفا 

للنسخ السابقة التقليدية بين 
بطلي الدوري والكأس.
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سمو وزير الرياضة  يقدم 
التعازي ألسرة الدراج “رياض 

العريفان” الذي توفي في حادث 
تعرض له خالل مشاركته في 
رالي الشرقية، جاء ذلك خالل 

اتصال أجراه سموه بوالد الفقيد 
سائاًل المولى عز وجل ان يتغمده 

بواسع رحمته وأن يلهم ذويه 
الصبر والسلوان.

سمو وزير الرياضة يوجه كافة 
االتحادات واألندية والمنشآت 

والمراكز والصاالت الرياضية 
بضرورة التشديد بتطبيق كافة 

اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية لمنع انتشار فيروس 

)COVID-19( كورونا المستجد

حزام الكاراتيه الفخري
تقديرًا لدعمه للرياضة بشكل 

عام واتحاد الكاراتيه بشكل 
خاص، قّدم االتحاد السعودي 

للكاراتيه الحزام األسود الفخري 
لألمير عبدالعزيز بن تركي وزير 

الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
السعودية.

وسلم الحزام األسود رئيس 
اتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم 
القناص بمكتب وزير الرياضة، 

الذي قّدم الشكر والعرفان 
لوزير الرياضة على 

دعمه واهتمامه 
للكاراتيه الذي أثمر 
عن تحقيق العديد 
من اإلنجازات كان 
آخرها أول ميدالية 

ذهبية أولمبية 
عن طريق البطل 

محمد العسيري في 
أولمبياد الشباب 

األخير الذي أقيم في 
األرجنتين بجانب 

تحقيق العديد من 

الميداليات في دورات األلعاب 
اآلسيوية األولمبية، وكذلك 

تحقيق العديد من الميداليات 
في البطوالت العالمية القارية 

والدولية واإلقليمية.

تهنئة ثالث العالم 
هنأ األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل النادي األهلي المصري 

برئاسة محمود الخطيب بمناسبة 
حصوله على المركز الثالث 

والميدالية البرونزية في بطولة 
كأس العالم لألندية التي اقيمت 

في قطر وتوج بها بايرن ميونخ 
األلماني.

وتغلب األهلي على بالميراس 
البرازيلي بضربات الجزاء بنتيجة 

2/3 في المباراة التي أقيمت على 
ملعب استاد “المدينة التعليمية” 
في مباراة تحديد المركزين الثالث 

والرابع والتي انتهى وقتها األصلي 
بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكتب االتحاد العربي عبر 
حسابه الرسمي على موقع 

“تويتر”: “سمو األمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل، رئيس االتحاد 

العربي لكرة القدم وأعضاء 
االتحاد، يهنئون النادي األهلي 

بمناسبة حصول فريق كرة القدم 
األول على المركز الثالث في بطولة 

كأس العالم لألندية”.

شكر اهالوي 
تلقى سمو  وزير الرياضة شكر  
مجلس إدارة نادي األهلي برئاسة 

عبداإلله بن معتوق مؤمنة،على 
جهوده الكبيرة التي بذلها على 

مدار األشهر الماضية في سبيل 
عودة الحياة إلى أكاديمية النادي 

األهلي.
وقرر عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل، تكليف فريق عمل من 
قبل وزارة الرياضة بالتباحث مع 

أمانة محافظة جدة في سبيل حل 
إشكالية منشأة أكاديمية النادي 

األهلي، والمساهمة بشكل كامل 
في الوصول إلى 
اتفاق مع أمانة 

المحافظة من أجل 
عودة الخدمات 

إلى المنشأة التي 
تحتضن أكاديمية 

النادي.

أكد رجاء هللا السلمي، وكيل 
وزارة الرياضة السعودية لإلعالم 

والعالقات، أنه يحق لعضو 
الشرف الذهبي بالنصر عبد العزيز 

بغلف، عقد جمعية عمومية غير 
عادية، مشيرا إلى أن الوزارة ليس 

لها أي عالقة برواتب الالعبين.
وقال السلمي، في تصريح 
لبرنامج الديوانية عبر القنوات 

الرياضية السعودية: 
“وزير الرياضة، 

األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل، لم يصدر أي توجيه 

باالستغناء عن أي مسؤول أو 
إداري في نادي النصر، فهذا شأن 

داخلي وال عالقة للوزارة بذلك”.
وأضاف: “وزارة الرياضة لم 
تتلق أي طلب من نادي النصر، 

بخصوص طلبهم إضافة أعضاء 
جدد في مجلس اإلدارة”.

وعن آلية طلب عبد العزيز 
بغلف عضو الشرف 

الذهبي بنادي 
النصر، عقد 

جمعية عمومية 
غير عادية 

بناديه، رد: 
“يحق له ذلك، 

وفقا لالئحة 
األساسية 

لألندية 
الرياضية 

التي تنص 
على كونه 

يحق 

لعضو الشرف أن يطلب من إدارة 
النادي عقد جمعية عمومية غير 
عادية، والنادي يتولى ترتيب هذا 

األمر، بما تنص عليه الالئحة”.
وختم السلمي: “هناك 3 

قضايا أو مطالبات من النادي 
التركي السابق للمحترف البرازيلي 

جوليانو، تم سداد قضيتين 
صدرت على النصر، والقضية 

الثالثة مرصودة لدى وزارة 
الرياضة باعتبارها من االلتزامات 
السابقة، أما رواتب ومستحقات 

الالعب فهي أمر يخص ناديه 
)النصر( وال عالقة 

لوزارة الرياضة بهذا 
األمر، وأؤكد أنه 

ليس لوزارة الرياضة 
أي عالقة برواتب 

الالعبين”.

 السلمي  يوضح :

مطالبات بغلف مشروعة
  .. والوزارة غير معنية بالرواتب 
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الجيل ـ الرياض
نيابة عن رئيس األولمبية 

العربية  السعودية، شارك األمير 
فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 

بن مساعد نائب رئيس  اللجنة 

األولمبية العربية السعودية، ، 
في اجتماع الجمعية العمومية 
التاسعة عشرة  التحاد اللجان 

األولمبية الوطنية العربية الذي 
ُعقد عن ُبعد برئاسة األمير  طالل 

بن بدر بن سعود رئيس االتحاد. 
وأعلن االتحاد خالل االجتماع 

الذي عقد  عن ُبعد تأجيل دورة 
األلعاب العربية المقرر إقامتها 

في بغداد العام الحالي وذلك 

أكد صاحب السمو األمير 
فهد بن جلوي بن  عبدالعزيز 

بن مساعد نائب رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية 

أن رؤية المملكة 2030م بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وسمو ولي عهده األمين - 
حفظهما هللا - هما المحرك 

الحقيقي لكل ماتقوم به اللجنة 
األولمبية في الفترة الحالية.

جاء ذلك خالل اللقاء الذي 
أجراه سموه مع الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
)منشآت(, عبر حساب “منشآت” 

في وسائل التواصل االجتماعي. 
وقدم سموه في بداية اللقاء 

شكره وتقديره لمنشآت على 
االستضافة، وتخصيص  أسبوع 
للرياضة؛ لما يحمله هذا القطاع 

من أهمية لشرائح المجتمع 
السعودي كافة. 

وقال األمير فهد بن جلوي: 
من مهام اللجنة األولمبية حسب 

الميثاق  األولمبي الدولي، دعم 
تطوير الرياضات التنافسية 
على مختلف المستويات، ما 

يّحتم على األولمبية  السعودية 
االستفادة من منشآت ومرافق 

القطاع الخاص لتحقيق هذا 
الهدف المهم. 

وأبدى سموه استعداد اللجنة 
األولمبية العربية السعودية 
للتعاون مع القطاع الخاص 

لتوفير  المظلة الرسمية للراغبين 
في استهداف المجتمع بأنشطة 

وفعاليات تسهم في تحقيق 

أهداف اللجنة  األولمبية، مشددًا 
على أن القطاع الخاص عامل 

مهم لتحقيق هدف رفع معدل 
ممارسة المجتمع للرياضة  إلى 

%40 بحلول عام 2030م بمشيئة 
هللا. 

وأضاف: كون اللجنة األولمبية 
مؤسسة أهلية غير ربحية، 

وتُعد السلطة الرياضية األعلى 
بامتالكها صالحية االعتراف 

باالتحادات واللجان الرياضية 
واعتماد التنظيمات العامة 

للرياضة السعودية، ستسهم 
في وصول العالمات التجارية 

 إلى فئتها المستهدفة، بشكل 
أسهل وفق الميثاق األولمبي، ما 

يحقق أهدافها السامية.

فهد بن جلوي لـ » منشآت “ : 

 نسعى لشراكة مثمرة 
مع القطاع الخاص

ابن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية  

 تكريم عيسى بن راشد .. 
وحياة  نائبا للرئيس

بسبب جائحة كورونا، على أن 
يتم إرسال تعميم إلى جميع 

الدول األعضاء لمن يرغب في أن 
يكون البلد البديل في حال تعذر 

استضافة بغداد للدورة. وتم 
التأكيد على أهمية التواصل مع 

مجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب بهذا الخصوص.

واعتمدت الجمعية العمومية 
تعيين الشيخة حياة بنت عبد 

العزيز آل خليفة، عضو مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، 

نائبا لرئيس اتحاد اللجان األولمبية 
الوطنية العربية للدورة المقبلة 
من 2021 إلى 2025، وذلك تقديرا 

لعطاءاتها وإسهاماتها وخبراتها 
المتميزة في دعم رياضة المرأة 

عربيا وقاريا ودوليا.
وكرمت الجمعية العمومية 

الراحل الشيخ عيسى بن راشد بن 
خليفة نائب رئيس اتحاد  اللجان 

األولمبية الوطنية العربية، واللواء 
الراحل أحمد الفولي نائب رئيس 

االتحاد  األفريقي للتايكوندو.
واطلع المجتمعون على تقرير 

خاص عن رياضة المرأة العربية 
قدمته الشيخة حياة آل خليفة، 
وتضمن جدول األعمال اعتماد 

تعديالت النظام األساسي، وتقرر 
إقامة اجتماع الجمعية العمومية 
المقبل واالنتخابات بعد أولمبياد 
طوكيو 2020 مع السعي إلقامته 

من خالل الحضور وليس عبر 
الواقع االفتراضي في حال سمحت 

الظروف بذلك.
وشارك في اجتماعات اتحاد 

اللجان األولمبية الوطنية العربية 
األمير فهد بن جلوي نائب رئيس 

اللجنة األولمبية السعودية.



العدد 705  - رجب 1442 هـ    فبراير  2021 مالعدد 705  - رجب 1442 هـ    فبراير  2021 م 3637

الجيل ـ جدة 
أطلق األمير خالد بن سلطان 

العبد هللا الفيصل، رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية، ساعة العّد 
التنازلي لسباق جائزة السعودية 

الكبرى لـ»الفورموال 1«، التي 
تستضيفها مدينة جدة في 
الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 

المقبل، وذلك للمرة األولى 
في تاريخ المملكة العربية 

السعودية.
وتم إطالق الساعة 

رسميًا في حفل خاص ُأقيم 
على كورنيش جدة، حضره 
عدد من أبرز الشخصيات 
وممثلي وسائل اإلعالم، 

لتعلن الساعة رسميًا 

العّد التنازلي لـ300 يوم حتى 
انطالق السباق التاريخي.

وتعّد الساعة التابعة للعالمة 
التجارية »رولكس« واحدة من أهم 

أيقونات سباقات »الفورموال 1«. 
وتم تصميمها ضمن بوابة ضخمة، 

ارتفاعها 7 أمتار، وعرضها 16 مترًا، 
تزين كورنيش جدة لحين موعد 

السباق، كمعلم رئيسّي استعدادًا 
المرتقب. للسباق 

وتضم البوابة 
ساعة 

رولكس 
الشهيرة 

التي 
تضبط 

توقيتات 

السباق، وستبدأ من اليوم العد 
العكسي لأليام والساعات 

والدقائق الباقية حتى 5 ديسمبر 
، موعد انطالق سباق جائزة 

السعودية الكبرى لـ»الفورموال 1«.
من ناحيته، قال األمير خالد 

بن سلطان العبد هللا الفيصل: 
»بعد أشهر قليلة على إعالننا عن 

سباق جائزة السعودية الكبرى 
لـ)الفورموال 1(، األول في تاريخ 

المملكة العربية السعودية، ها 
نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميًا 
للتحضير لهذا السباق العالمي 

الذي ستستضيفه 
عروس البحر األحمر، 

جدة، في ديسمبر 
)كانون األول( المقبل، 

وأشكر القيادة في 
البالد على الدعم 

الهائل للسباق 
وللرياضة عامة، 

كما أن هذه 
البطولة تحظى 

بدعم برنامج 
جودة الحياة، ما 
يساهم بتحقيق 

مستهدفات )رؤية 
المملكة 2030(«

تصدرت وزارة الرياضة تقرير 
النصف الثاني لعام 2020 ألداء 
األجهزة الحكومية في البرنامج 
اإلعالمي الموحد »GRID«، بعد 

تحقيقها العالمة الكاملة في 
نسبة التفاعل مع األجهزة 

الحكومية.
وقدمت وزارة الرياضة خالل 

النصف الثاني من العام 2020 
جهودًا كبيرة من خالل تعاونها 

المستمر مع الجهات الحكومية، 
ضمن إطار تعزيز دور المشاركة 

والتفاعل 
مع التواصل 

الحكومي والبرنامج 
 ،»GRID« اإلعالمي الموحد

ما أثمر نجاحًا تشاركيًا فاعاًل 
بين وزارة الرياضة والجهات 

الحكومية.
يذكر أن التقرير الذي يصدر 

من خالل مركز التواصل 
الحكومي بشكل نصف سنوي، 

يهدف إلى تعزيز مستوى 
التفاعل مع البرنامج اإلعالمي 

الموحد، باإلضافة إلى تحفيز 
المشاركة في الحمالت اإلعالمية 

المشتركة.

العالمة 
الكاملة  لـ” وزارة 

الرياضة”

وأضاف: »وجود مجسم ساعة 
رولكس الشهيرة للعد التنازلي 

على كورنيش جدة سُيدخل المتعة 
والبهجة إلى قلوب الشعب 
السعودي ثانيًة بثانية، وهم 

يترقبون لحظة تاريخية أخرى رائعة 
في تاريخ المملكة. نحن واثقون من 

أن التجربة التي سيقدمها السباق 
ألهالي جدة وزوارها ستكون 

استثنائية تمامًا، ونتطّلع بشوق 
النطالقته في المملكة«.

ويتوسط مجسم الساعة 
كورنيش جدة، وُيتوقع له أن 

يتحول إلى أحد أهم معالم الجذب 
التي تستقطب جمهور رياضة 

السيارات وسباقات »فورموال 1« 
تحديدًا، باإلضافة إلى توفيره فرصة 
مميزة ألخذ الصور التذكارية للمارة 

والقاطنين في مدينة جدة.
يشار إلى أن تفاصيل حلبة 

السباق النهائية ال تزال طّي 
الكتمان في الوقت الراهن، غير 

أن المشجعين يتوقعون مسارًا 
مشوقًا مصممًا بحيث يسمح 
للسيارات باالنطالق بسرعات 

هائلة ويتيح للسائقين فرصًا لتجاوز 
بعضهم بعضًا.

بدء العد 
التنازلي

إطالق ساعة سباق 
جائزة السعودية الكبرى 

لـ»الفورموال 1»
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الجيل ـ الرياض
ُعقدت الجمعية العمومية األولى لالتحاد 

السعودي لإلعالم الرياضي “عن ُبعد” بحضور 
أعضاء مجلس إدارة االتحاد، وأكثر من 125 عضوًا من 

األعضاء العاملين.
ودشنت الجمعية أعمالها بكلمة لرئيس مجلس 

إدارة االتحاد السعودي لإلعالم الرياضي الدكتور 
رجاءهللا السلمي، بعد ذلك استعرضت تقارير 

أعمال االتحاد والتقارير 
المالية خالل الفترة 

الماضية 2018 - 2020 
والمصادقة عليها من 
قبل أعضاء الجمعية 

العمومية.
بعد ذلك اعتمد 

أعضاء الجمعية 
العمومية الالئحة 
األساسية لالتحاد 
والقواعد اإلجرائية 

للتعامل مع 
المخالفات اإلعالمية، 
ومن ثم  استعرضت 

آلية انتخابات مجلس إدارة االتحاد للدورة القادمة، 
واعتماد الالئحة الخاصة باالنتخابات والمصادقة على 

تشكيل اللجنة العامة لالنتخابات ولجنة الطعون 
والمخالفات.

وقدم الدكتور رجاءهللا السلمي رئيس مجلس 
إدارة االتحاد في ختام الجمعية  الشكر الجزيل لجميع 
األعضاء على تلبية الدعوة بالحضور والمشاركة وعلى 

دعمهم ألنشطة وبرامج االتحاد التي أقيمت خالل 
الفترة الماضية، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح 

لمجلس إدارة 
االتحاد القادم.

يذكر أن االجتماع 
شهد حضور رئيس 

االتحاد اآلسيوي 
للصحافة الرياضية 

األستاذ سطام 
السهلي كمراقب 
ألعمال الجمعية.

الجيل ـ الرياض
أطلقت وزارة الرياضة حملة 

تحت شعار “ابدأ ..استمر”،  تهدف 
إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة 

بمختلف أنواعها، والحث على 
االستمرارية في ممارستها من 

قبل أفراد المجتمع، من مختلف 
األعمار والفئات.

وذكرت الوزارة عبر حسابها 
الرسمي على “تويتر” ، أن الحملة 
تأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 
2030، التي تهدف إلى زيادة عدد 

ممارسي الرياضة بشكل عام، 
وتحفيز المجتمع على تغيير 

نمط حياتهم، لتصبح الرياضة 
عادة يومية مستمرة تساهم في 

المحافظة على الصحة، وتقليل 
اإلصابات باألمراض المزمنة التي 

تهدد الصحة.

وأوضحت أن أسس الحملة 
ترتكز على رسالة أساسية مفادها 
البدء بممارسة الرياضة بمختلف 

أشكالها وأنواعها، واألهم من ذلك 
االستمرار على ممارستها بإصرار 

وعزيمة وجهد كبير دون توقف، 
ألن االستمرار هو صانع العادات، 

والعادات هي من تصنع نمط 
الحياة والثبات عليه.

وانطلقت الحملة الترويجية 
للمبادرة  من خالل اللوحات 

اإلعالنية والدعائية في طرق 
وشوارع مدن المملكة وحسابات 

الوزارة واألندية الرياضية، عبر 
الشبكات االجتماعية، حيث تعد 

هذه المبادرة ضمن سلسلة من 
المبادرات والحمالت التثقيفية 
والتوعوية التي أطلقتها وزارة 
الرياضة، خالل جائحة فيروس 

كورونا المستجد، والتي القت 
تفاعاًل كبيرًا من قبل أفرد المجتمع 

من مختلف الفئات العمرية.

االعالم الرياضي يعقد عموميته االولي        

تحديد آلية انتخابات االتحاد 
للدورة القادمة

 الوزارة تهدف إلى زيادة عدد 
ممارسي الرياضة بحملة ضخمة                                         

ابدأ ..استمر  
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الجيل ـ الرياض 
بجهود كبيرة من وزير الرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية السعودية 
صاحب السمو الملكي األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو 
نائبه األمير فهد بن جلوي، اقيمت 
انتخابات رئاسة وعضوية مجالس 
إدارات االتحادات الرياضية للدورة 

االنتخابية )2021 – 2024(م، »عن 
بعد« في حدث فريد تشهده 

اللجان األولمبية للمرة األولى، 
ووصل عدد مجالس اإلدارات 

التي جرت تزكيتها 7 اتحادات، 
مقابل انتخاب 3 مجالس إدارة 

التحادات الدراجات والكاراتيه 
وتنس الطاولة.

حيث تم في اليوم األخير  تزكية 
وانتخاب قوائم 5 اتحادات رياضية، 
وهي: كرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة 

السلة، والتايكوندو، والدراجات. 
ودخلت أريج مطبقاني تاريخ 
الرياضة السعودية بصفتها 

أول امرأة ترأس اتحادًا أولمبيًا 

أولية 
تاريخية 

التزكية  واالنتخابات  
تحسمان سباق 

االتحادات الساخن 

لـ أريج مطبقاني

ممارسًا، بعد أن تمت تزكيتها 
لرئاسة اتحاد التنس.

ويعد مجلس إداراتها هو األول 
في تاريخ الرياضة السعودية الذي 
يضم غالبية عظمى من السيدات، 

حيث يضم مجلس إداراتها 4 سيدات 
ورجلين. فقد ضمت قائمتها كاًل من: 
بدر هشام رضي، وشريفة السديري، 

وفاطمة باطوق، ولما السليمان، 
وحمد الزامل، ووهدان القاضي، 

وطارق بن زيدان.
وكان لـ»التزكية« كلمة الحسم  

أيضا في اختيار قوائم االتحاد 
السعودي لكرة اليد، والذي ترأسه 

األستاذ فاضل النمر، وكذلك االتحاد 
السعودي لكرة الطائرة والتي ترأسه 

الدكتور خالد الزغيبي، إضافة إلى 
االتحاد السعودي لكرة السلة والذي 

عين األستاذ غسان طاشكندي 
رئيسا جديدا له، والتايكوندو الذي 

ترأسه العميد ركن شداد العمري. 
وتمت تزكية قائمة أحمد القضماني 

لرئاسة وعضوية مجلس إدارة 
االتحاد السعودي للسباحة لعدم 

وجود قائمة أخرى .
وشهدت انتخابات االتحاد 

السعودي للدراجات تنافسا شرسا 
بين قائمتي األستاذ عبدهللا الوثالن 

واألستاذ صباح الكريديس، وقد 
حسمت االنتخابات بفوز قائمة 

الوثالن، بواقع 14 صوتا مقابل 12 
صوتا لقائمة الكريديس. وفاز حبيب 

الربعان برئاسة وعضوية مجلس 
إدارة االتحاد السعودي أللعاب 

القوى، بعد حصوله على 33 صوتًا 
من أصل 46، فيما حصل المرشح 
إبراهيم خلوفه على 13 صوتًا. وفي 

انتخابات االتحاد السعودي لكرة 
الطاولة، اختارت الجمعية العمومية 

قائمة عبد هللا البار، بعد حصوله على 
10 أصوات مقابل 4 للمرشح عبد 

العزيز السعيد.
ومن المنتظر أن يخضع  50 

اتحادًا رياضيًا الختيار مجالس 
إداراتها للتعيين.

رؤساء  
اتحادات 
االلعاب 

المختلفة

الدكتور خالد الزغيبي 
 االتحاد السعودي لكرة الطائرة 

المهندس أحمد القضماني
االتحاد السعودي للسباحة

الدكتور مشرف الشهري
االتحاد السعودي للكاراتيه 

األستاذة أريج مطبقاني
االتحاد السعودي للتنس

الدكتور عبدهللا البار
االتحاد السعودي لكرة الطاولة

الدكتور حبيب الربعان
االتحاد السعودي أللعاب القوى

األستاذ غسان طاشكندي
االتحاد السعودي لكرة اليد

األستاذ فاضل النمر
االتحاد السعودي لكرة السلة

العميد ركن شداد العمري
االتحاد السعودي للتايكوندو

األستاذ عبدهللا الوثالن
االتحاد السعودي للدراجات



العدد 705  - رجب 1442 هـ    فبراير  2021 مالعدد 705  - رجب 1442 هـ    فبراير  2021 م 4243

عبرت أريج مطبقاني، الرئيس 
الجديد لالتحاد السعودي للتنس 
عن فخرها واعتزازها بكونها أول 

سعودية تترأس اتحادًا أولمبيًا 
ممارسًا، وقالت: »أشكر وزير 

الرياضة األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل، ونائب رئيس اللجنة 

األولمبية األمير فهد بن جلوي، 
وجميع من وقف معي واختارني 

لهذا المنصب، وإن شاء هللا أكون 
عند حسن ظنهم، ونتأمل أن نكون 

متماشين مع )رؤية المملكة 
2030( من خالل اتحاد التنس. إن 

الكلمات ال تكفي لوصف شعوري، 
وإن شاء هللا أستطيع أن أقدم ما 
أقدر عليه من خالل رياضة التنس 

التي عشت طول حياتي متابعة 
ممارسة لها«.

وتعد أريج من عائلة محبة 
لرياضة التنس، حيث يمارس 

أبناؤها حاليًا اللعبة، باإلضافة 
إلى زوجها فهمي صالح، البطل 
السابق الذي مثل المملكة في 
كثير من البطوالت. وقد أكدت 

أنها من خالل ترأسها لهذا 
االتحاد، تسعى إلى تطوير اللعبة، 

عبر إقامة برامج مكثفة تتعلق 
بالتدريب، وقالت: »نواجه مشكلة 

قلة البطوالت لرياضة التنس. 
وهذا ما يقلل من فرصة احتكاك 
الالعبين وزيادة خبرتهم. وسوف 
نسعى خالل الفترة المقبلة إلى 

زيادة عدد البطوالت، وأيضًا زيادة 
عدد ممارسي لعبة التنس. كذلك 

فإنه ليس لدينا مالعب كافية 
لنشر اللعبة بشكل أكبر، ومن ثم 

سنسعى لزيادة عدد المالعب حتى 
تستقبل جميع الفئات السنية 

والجنسين«.
وأضافت: »ممارسو رياضة 

التنس عالميًا 47 في المائة منهم 
من النساء، لذلك حينما نضيف 

العنصر النسائي في اللعبة 
ستزيد احتمالية اكتشاف أبطال 

سعوديين يشرفون الوطن 
بالمحافل العالمية«، مؤكدة 

أن وجود العنصر النسائي في 
منصب قيادي بالمجال الرياضي 

سيساهم بشكل كبير في دخول 
العنصر النسائي لمعرفة الرياضة 

وممارستها بشكل أكبر.
وقالت: »نأمل خالل الفترة 
المقبلة في تكرار تجربة كأس 

الدرعية للتنس، بمشاركة مصنفين 
عالميين، وذلك حسب توجيهات 

وزير الرياضة وخططه لذلك، 
ونتطلع إلقامة بطوالت دولية 250 

نقطة و500 نقطة، باإلضافة إلى 
إقامة بطوالت للسيدات«.

وأضافت » عند الحديث عن 
المرأة السعودية بشكل عام، وفي 

المجال الرياضي بشكل خاص، ال 
يسعنا تجاهل جهود األميرة ريما، 
كونها أول سعودية تتولى منصبًا 

رياضيًا، بتعيينها بأمر ملكي وكيلة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 

للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة 
عشرة في عام 2016. وفي 14 أكتوبر 

2018، تم تعيين األميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان رئيسًا لالتحاد 

السعودي للرياضة المجتمعية. 
وفي مارس 2019، أصدر األمير عبد 

العزيز بن تركي الفيصل، رئيس 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية 

السعودية، قرارًا بإنشاء االتحاد 
السعودي لألولمبياد الخاص، 

وتعيين األميرة ريما بنت بندر بن 
سلطان رئيسًا له.

 أريج مطبقاني : 

أحالمي
 كبيرة 

ثمن رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي 

للكرة الطائرة الدكتور خالد 
بن منصور الزغيبي الدعم 

الالمحدود الذي توليه 
القيادة الرشيدة للرياضة 

السعودية، حتى وصلت 
رياضتنا إلى العالمية، وأصبح 

وطننا الغالي وجهة رياضية 
 للمحافل الرياضية العالمية.

ورفع أسمى آيات الشكر 
والعرفان لوزير الرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية 

السعودية صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل ونائب رئيس 

اللجنة األولمبية األمير فهد 
بن جلوي، على منحه الثقة في 
خدمة الرياضة السعودية من 
خالل االتحاد السعودي للكرة 

الطائرة.
وأشاد الزغيبي بالنجاح 
الكبير الذي حققته اللجنة 

المشرفة على انتخابات 
االتحادات الرياضية ألول 
مرة »عن بعد« في ظل 
االحترازات التي تطبقها 
اللجنة األولمبية بسبب 

جائحة كورونا، مشيًرا إلى أن 
هذا النجاح يؤكد االحترافية 

العالية ألبناء الوطن .

الزغيبي يمتدح 
االحترافية
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أكد األمير عبدهللا بن مساعد رئيس هيئة 
الرياضة السابق، ومالك مجموعة يونايتد 
وورلد، أن القطاع الرياضي في السعودية 

حالًيا يمثل فرصة ممتازة للمستثمرين.
وقال في الجلسة الحوارية التي 

عقدتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة إن الدعم الكبير من القيادة 
الرشيدة للقطاع الرياضي سيكون بوابة 
انتعاش االستثمار في المجال الرياضي 

بالمملكة.
وأضاف: “ال شك أن الرياضة اآلن من 

أفضل مجاالت االستثمار حول العالم، ولعلنا 
ننظر اآلن لتأثر كافة المجاالت بجائحة كورونا، 

لكن الرياضة ما 
تزال مستمرة رغم 

الصعوبات التي مرت 
بها”.

وشدد، على 
أن مجال الرياضة 

من أصعب 
المجاالت التي 

يمكن العمل فيها 
نظرًا لما تطلبه 
من خبرات فنية 

وإدارية وقانونية 
وتسويقية، معربًا 

عن تفاؤله بما حققته األندية العائدة ملكيتها 
للمجموعة، على الرغم من الوضع الصعب 

الذي يعيشه فريق “شيفيلد يونايتد” في 
الدوري اإلنجليزي.

وأشار مالك »يونايتد وورلد«، إلى أن 
الكوادر السعودية في المجموعة تمثل هيكاًل 

أساسيًا، نظرًا لثقته في عملها والخبرات التي 
اكتسبوها، مضيفًا أن الشباب السعودي 

يملكون أفكارًا خالقة في الرياضة، يمكن أن 
يتم ترجمتها إلى مشاريع ناجحة إذا ما توافر 

لها الدعم المادي الالزم، والذي يمكن أن 

يقدمه المستثمرون، معربًا عن ثقته الكاملة 
بهم، وقدرتهم على صناعة المستقبل في 

المملكة.
وتابع بالقول، إنه في ظل االنفاق على 

الرياضة، وفي ظل تشجيع االستثمار فيها 
يمكن أن يكون لدينا اقتصاد رياضي قوي جدًا.

وتطرق عبدهللا بن مساعد للحديث 
عن مجال االستثمار الرياضي ال سيما في 
السعودية، حيث أكد أن الدوري السعودي 

يمكنه أن يكون من أقوى الدوريات في العالم، 
الفتًا إلى أنه مؤهل أن يكون من بين أفضل 

10 دوريات في العالم من ناحية اإليرادات، 
دون أن تتحمل الدولة أي عبء مالي.

وردًا على سؤال حول 
كيفية 

االستفادة 
من التجارة 
اإللكترونية 

بالوسط 
الرياضي في 

المملكة، أشار 
األمير، إلى أن 

هذا المجال 
يشهد طفرة 

كبيرة في البالد 
ولدينا شواهد 

كالتطبيقات المستخدمة من قبل وزارة 
الصحة أو أبشر وغيرها، وفي ظل االهتمام 

الحالي بالقطاع الرياضي فإن التجارة 
اإللكترونية بالوسط الرياضي ستشهد مع 

الوقت تطورًا ملموًسا.
وختم األمير عبدهللا بن مساعد بالقول، إن 
مجال االستثمار الرياضي ال يزال مجااًل ناشئًا 

ويمثل أرضًا خصبة للنجاح، لكنه يحتاج للتمتع 
بالمزيد من الخبرات فضًلا عن وضع خطط 

طويلة األمد، وال يكون الشغل الشاغل 
للقائمين عليها الربح المادي السريع.

عبدالله بن مساعد :

دورينا مؤهل لـ ) العشرة األوائل (دورينا مؤهل لـ ) العشرة األوائل (
القطاع الرياضي السعودي جاهز 

الستقبال المستثمرين 

دورينا مؤهل لـ ) العشرة األوائل (
القطاع الرياضي السعودي جاهز 

الستقبال المستثمرين 
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أعلنت وزارة الرياضة نجاح 77 ناديًا من أصل 
84 ناديًا من مختلف الفئات والدرجات، تقدموا 

بالمستندات والمتطلبات الالزمة للدخول لبرنامج 
جمع النقاط الموحد، من أجل الحصول على الدعم 
المخصص لأللعاب المختلفة للموسم الثاني من 

استراتيجية دعم األندية.
ووفًقا لتقرير فريق عمل استراتيجية دعم األندية، 
فقد نجح 77 ناديًا في التأهل إلى مرحلة جمع النقاط، 
والمنافسة للحصول على الدعم الذي يصل إلى 480 
مليون ريال، والذي سبق إعالنه في أكتوبر 2020 وتم 

خالله الكشف عن استراتيجية دعم األندية الرياضية، 
التي تقوم على تشغيل وتطوير األندية، مما يعزز 

المزيد من االستدامة اإلدارية والمالية، وذلك 
باالرتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن 

نظام “النقاط الموحد”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 77 نادًيا باتت حاليًا 
لديها 10 رياضات مختلفة وأكثر، بزيادة تصل نسبتها 

إلى 97 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، والتي 
تخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول 

على هذا الدعم، وفًقا لالشتراطات والمعايير 
المحددة.

وكان فريق استراتيجية دعم األندية، قد أوضح 
في فترة سابقة آلية الدعم للموسم الثاني من 
االستراتيجية، وفق عدد النقاط اإلجمالي الذي 

يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات 
وفي جميع الرياضات، وتطبيق المعايير الخمسة 

في نظام النقاط الموحد، وتتلخص في تقديم 
خطة تطوير األلعاب المختلفة، والمشاركة في 10 
ألعاب على األقل، والمنافسة على 5 من األلعاب 

المختارة، والمنافسة على 5 من األلعاب المختارة 
في الفئات السنية، إضافة إلى تنفيذ برامج لتطوير 

الفئات السنية لـ 8 من األلعاب 
المختارة.

وجاءت األندية المؤهلة على 
النحو التالي:

أوال: أندية دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان للمحترفين: 

الوحدة، الشباب، األهلي، الهالل، 
الباطن، الرائد، االتفاق، ضمك، 

النصر، التعاون، الفيصلي، 
الفتح، القادسية، االتحاد، أبها.

ثانيا: أندية دوري األمير محمد 
بن سلمان للدرجة األولى: هجر، 
النهضة، أحد، الشعلة، الخليج، 

الثقبة، العدالة، الفيحاء، نجران، 
جدة.

ثالثا: أندية دوري الدرجة 
الثانية: الرياض، العروبة، الزلفي، 
الصفا، الجندل، التقدم، األنصار، 
األخدود، الترجي، الشرق، كميت، 

الذهب، وج، الروضة.
رابعا: أندية الدرجة الثالثة: طبرجل، حراء، 

جرش، اليرموك، الهدى، األغر، جبة، النور، الفرع، 
الطرف، قلوة، عكاظ، الهداية، القارة، الجبيل، التهامي، 

التسامح، مضر، الصقور، ضباء، الوطن، المحيط، 
السالم، الزيتون، الخويلدية، الجزيرة، االنطالق، سدير، 

الغزوة، العمران، السروات، الدرع، الخالدي، 
البدائع، االبتسام، سميراء، التضامن، فيفا.

وقد نجحت إستراتيجية 
دعم األندية الرياضية 

من خالل هذه المبادرة 
في خلق فرص وظيفية 
عددها 3097 وظيفة في 

77 ناديًا )المؤهلة( بزيادة 
بلغت %129 على الموسم 
قبل الماضي، منها 1302 

وظيفة إدارية، و1510 
وظائف فنية، و285 وظيفة 

طبية.
يذكر أن إستراتيجية دعم 

األندية للموسم الثاني، 
تضمنت إضافة 5 ألعاب 

)رفع األثقال، الجودو، الريشة جديدة هي: 
الطائرة، الجمباز، األلعاب اإللكترونية(، لتنضم 

بذلك إلى األلعاب الـ10 المختارة في نظام النقاط 
الموحد إلستراتيجية دعم األندية في عامها األول، 

وهي: )كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب 
القوى، التنس األرضي، التايكوندو، الكاراتيه، كرة 

الطاولة، السباحة، الدراجات(، حيث سيتم تقييم الدعم 
المستحق من خالل نظام النقاط الموحد بواقع 100 
نقطة لكل رياضة، لتكون قيمة النقطة الواحدة 320 

ألف ريال.

برنامج جمع النقاط الموحد

ناديا عبروا 
بنجاح   77
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الجيل ـ الرياض
تُوج البطل السعودي ياسر بن 

سعيدان ببطولة رالي الشرقية 
تويوتا الدولي 2021، بعد أن تمكن 
من المحافظة على المركز األول 

منذ البداية حتى النهاية.

ونجح ياسر بن سعيدان مع 
مالحه الروسي أليكسي كوزميش 

على متن “ميني جون كوبر 
ووركس” بالفوز بالرالي بنسخة 

العالم الحالي 2021م.
وشهدت المرحلة الثانية من 

رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 
بعض الحوادث، مما اضطر بعض 

المتسابقين لالنسحاب من 
المرحلة الثانية بسبب تعرضهم 

لحوادث، وهم مشعل الغنيم وبدر 
أبا الخيل، عبدالمجيد الخليفي، يزيد 

وفاة المتسابق الشمري واصابة الراجحي  في رالي الشرقية 

ابن سعيدان بطال ) من البداية     للنهاية ( 

الراجحي، عبدهللا األسمر الرمال 
)من السعودية( وجمال القطيطي 

ومحمد الكعبي من )قطر(. 
كما شهد الرالي مصرع الدراج 

المحلي رياض الشمري في الجولة 
الختامية.

وبدأت االنسحابات بالبطل 
يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث 
استلزم نقله مع مالحه مايكل أور 

إلى المستشفى باستخدام مروحية، 
إلجراء مزيد من الفحوصات. 

وقام األمير خالد بن سلطان 

الفيصل رئيس االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية 

باالطمئنان على المتسابقين 
الذين تعرضوا لحوادث في المرحلة 

األخيرة من الرالي.
وقد أعلن االتحاد السعودي 
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للسيارات والدراجات النارية أنه 
تم إلغاء الحفل الختامي لرالي 
الشرقية تويوتا الدولي على أن 
يقام المؤتمر الصحفي وتوزيع 

الجوائز في مقر السباق.
وتنافس مجموعة من أفضل 
سائقي العالم، في رالي الشرقية 
تويوتا الدولي، الذي شهد تطبيق 

جميع البروتوكوالت الصحية 
واإلجراءات االحترازية والوقائية 
الالزمة؛ و مثل المملكة في هذا 

السباق نخبة من السائقين 
أصحاب الخبرات في الراليات 
الصحراوية، بعد إنهاء جميع 

تحضيراتهم والوصول إلى كامل 
الجاهزية البدنية والذهنية، 

باإلضافة إلى العمل على 
المهارات الفنية واتخاذ القرارات 

بسرعة وكفاءة أثناء السباق.
وسجل رالي الشرقية تويوتا 

الدولي، أول ظهور 
له على جدول 

جوالت بطولة 
كأس العالم 

لراليات الباها 
2021، وذلك بعد 
اعتماده من قبل 

االتحاد الدولي 
للسيارات ضمن 

روزنامة السلسلة 
العالمية؛ كما 
اعتبر السباق 

أولى جوالت 
بطولة السعودية 

تويوتا للراليات 
الصحراوية.

ويعتبر رالي 
الشرقية تويوتا 

الدولي –الذي 
ُأشرف عليه االتحاد 

السعودي للسيارات والدراجات 
النارية ووزارة الرياضة– ثاني 

السباقات السعودية في سلسلة 
بطولة كأس العالم لراليات الباها، 

إذ استضافت المملكة –من 

خالل رالي 
حائل الدولي– الجولتين الرابعة 

والخامسة من الموسم الماضي، 
والذي اختتم منافساته في 

ديسمبر، بعد أن كان قد انطلق 
من روسيا، ومنه إلى بولندا، ثم 

مروًرا بالبرتغال.
وفي حسابه على تويتر، نعى 

االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية الدراج 

السعودي، قائال »ببالغ األسى 
والحزن، ينعى االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية الدراج 
السعودي رياض الشمري إثر حادث 
تعرض له خالل المرحلة األخيرة من 

رالي الشرقية تويوتا الدولي... نسأل 
هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان«.

كما نعى األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية السعودية الدراج رياض 
الشمري، مقدمًا التعازي ألسرة 

الفقيد والعزاء لكافة المتسابقين 
وأسرة الرالي.
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 بدايًة نسأل: ما اإلضافة 
التي قدمها االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع منذ عام 2016 
حتى اليوم؟

االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع لديه العديد من 

المبادرات، تم إطالق بعضها 
خالل الفترة التي ترأست فيها 

األميرة ريما بنت بندر بن سلطان 

مجلس إدارة االتحاد ومن أبرزها 
فعالية يوم النشاط العائلي التي 
ُأطلقت في سبع مدن سعودية 

مطلع عام 2017 واستمرت 
حتى عام 2019 وشارك فيها 

أكثر من 314000 شخص. وكان 
لفعالية »يوم النشاط العائلي« 
عدة إيجابيات، إذ أتاحت لزوارها 
أنشطة لم يسبق لهم تجربتها 

مسبقًا، كما قام آخرون بتشجيع 
أفراد عائالتهم واألصدقاء على 

المشاركة واالنضمام لهم. لقد 
كانت هذه واحدة من سلسلة 

أنشطة وحمالت ناجحة، ولدينا 
خطط إلطالق العديد من 

البرامج واألنشطة 
في عدد من المدن 

هذا العام 

تماشيًا مع االحترازات الصحية. إن 
من األمور اإليجابية البسيطة التي 

نالحظها بشكل يومي أننا إذا وّفرنا 
للناس البيئة والفرصة لخوض 

تجربة األنشطة الرياضية المناسبة، 
سيقومون بتجربتها وسُيشركون 

أطفالهم فيها باستمرار، ففي 
أيام فعالية يوم النشاط العائلي، 

شارك الناس عدة مرات مع 
أطفالهم، وهذا األمر في حد ذاته 
يثبت أن اآلباء واألمهات لديهم 
الرغبة في رفع مستوى اللياقة 
البدنية ألطفالهم وتشجيعهم 
على األنشطة الرياضية بشكل 

أكبر، فقد حصلنا على الكثير من 
ردود الفعل اإليجابية سواًء 
من خالل شبكات التواصل 
االجتماعي أو مباشرة في 

موقع الحدث، كما تلقينا الكثير 
من رسائل الشكر لقيامنا 
ببرامج تدعم لياقة وصحة 

العائلة في بيئة مرحة مناسبة 
للصغار والكبار وخالل فترة 

جائحة »كورونا«.
لعب االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع دورًا 
محوريًا في المملكة، وذلك 
من خالل مواجهة انتشار 

فيروس »كورونا«، والذي 
تسبب في إيقاف العديد 
من األنشطة في حياتنا 
اليومية نتيجة لتطبيق 

التباعد االجتماعي.
خالل تلك الفترة قام 

االتحاد بتنظيم العديد 
من المبادرات والحمالت 

التي تهدف إلى دعم 
الجهود الحكومية 

االتحاد السعودي للرياضة للجميع يستهدي 
برؤية 2030 .. شيماء الحصيني  :

عام الشراكات العالمية 

كشفت شيماء الحصيني المديرة التنفيذية لالتحاد السعودي للرياضة للجميع، 
عن سعيهم لمنح كل العبة ومدربة ومسؤولة في أي نشاط رياضي الفرصة لتحقيق 

طموحاتها في مجال الرياضة السعودية، مشددة على أن برامج االتحاد حظيت 
بمشاركات واسعة من جانب األسرة، حيث تجاوزت أرقام ذلك أكثر من 314 ألف شخص في الفترة 

ما بين 2017 و2019، مؤكدًة أن اإلحصائيات واألرقام الخاصة بـ2020 سيتم إعالنها لمعرفة نسبة 
ممارسي األنشطة البدنية في المملكة منذ بدأت أنشطة اتحاد الرياضة للجميع والتي وصلت إلى 

%19 في عام 2019.

وقالت الحصيني في حوار لـ»الشرق األوسط« إن النسخة الثانية من دوري السيدات 
السعودي لكرة القدم سيحظى بمتابعة أكبر على صعيد النقل التلفزيوني، وكذلك على مستوى 

التغطية اإلعالمية الموسَّعة، مشددًة على أن أسباب ندرة التغطية في النسخة األولى 
هي اإلجراءات االحترازية الخاصة بمواجهة »كوفيد - 19«.

2021
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في مواجهة هذه الجائحة من خالل 
ممارسة الرياضة في المنزل، والتي 

استطاعت حصد تفاعل واهتمام 
الجميع على مستوى المملكة، 

فعلى سبيل المثال، أطلق االتحاد 
حملة »بيتك ناديك« في منتصف 

شهر مارس من العام الماضي مع 
بداية انتشار فيروس »كورونا«، 

وتمحورت حول تخصيص مساحة 
في المنزل لممارسة األنشطة 

البدنية كل يوم بهدف الحفاظ على 
صحة الفرد، حيث هدفت الحملة 

إلى تشجيع أفراد المجتمع للحفاظ 
على نشاطهم ولياقتهم والبقاء 

على تواصل مع المجتمع خالل هذه 
الفترة التي تقتضي التزام منازلهم 

حفاظًا على سالمتهم. كما تضمنت 
الحملة العديد من المبادرات 

والتحديات، مثل مبادرة »تحرك 
والعب« التي ركّزت على تشجيع 

الجميع من أجل ممارسة األنشطة 
الرياضية، والبدء بتنفيذ التحديات 
والتي تم تحديدها عبر إجراء 5000 
خطوة، وذلك في أثناء اللعب على 
إحدى منصات األلعاب اإللكترونية 
مثل »بالي ستيشن« أو »نينتندو 

وي« أو »إكس بوكس«.
استطاع هذا التحدي جذب أكثر 

من 153000 مشارك حتى شهر 
يناير 2021، نجحوا في تنفيذ أكثر 

من )11 مليار( خطوة. أيضًا هنالك 
مبادرة »معًا نتحرك« التي أطلقها 

االتحاد السعودي للرياضة للجميع 
في عام 2020 من أجل تشجيع 

أفراد المجتمع حول المملكة على 
ممارسة األنشطة الرياضية بشتى 

صورها. حيث القت هذه المبادرة 
أصداء إيجابية واسعة تجلت في 

إطالق اتحاد الرياضة للجميع 
للنسخة الرابعة من سلسلة هذه 

المبادرة في يناير هذا العام، بعد 
أن وصل عدد المشاركين فيها إلى 

أكثر من )5000 مشارك(.
ما خطة اتحاد الرياضة 

للجميع خالل عام 2021، وأيضًا ما 

مستهدفاتكم لـ»رؤية 2030«؟
يهدف االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع إلى تشجيع أفراد 
المجتمع كافة على المشاركة في 

األنشطة البدنية، والمحافظة على 
صحتهم، وذلك وفق »رؤية 2030«، 

وذلك لرفع مستويات ممارسة 
األنشطة البدنية في المجتمع 

السعودي إلى نسبة %40، وهو 
الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه.

وفي عام 2021 نتطلع ألن 
نكون مركزًا رئيسًا للرؤى المتعلقة 

بالرياضة المجتمعية والنشاط 
البدني في المملكة من خالل 
بناء شراكات عالمية لتحقيق 

أفضل الممارسات والمساهمة 
في صياغة سياسات القطاعات 

األخرى لضمان زيادة الفرص 
لجميع شرائح المجتمع للمشاركة 

في النشاط البدني.
هل لكم أن تطلعونا على 

أرقام أو إحصاءات عن نسبة 
ممارسي األنشطة البدنية في 

المملكة منذ بدء أنشطة االتحاد 
حتى نهاية العام الماضي؟
ارتفعت نسبة ممارسي 

األنشطة البدنية في المملكة 
منذ بدأت أنشطة اتحاد الرياضة 

للجميع من %13 في عام 2015 إلى 
نسبة %19 في عام 2019 لألعمار 

من 15 سنة وما فوق. كما يتم حاليًا 
االنتهاء من مراجعة اإلحصائيات 

الجديدة لعام 2020 في الوقت 
الحالي والتحضير لمشاركة ونشر 
المعلومات حول نسب ممارسة 

الرياضة في أقرب وقت ممكن.
كان لالتحاد دور كبير في الفترة 

السابقة في تمكين المرأة، 
من تنظيم »مهرجان اللياقة 

للسيدات« إلى إطالق المملكة 
أول دوري نسائي لرياضة كرة 

القدم المجتمعية، هل لكم أن 
تُطلعونا على التحديات التي 

واجهتكم وما خططكم القادمة 

الستكمال مشوار تمكين المرأة؟
تمكين المرأة من ممارسة 
الرياضة يعد من أهم أولوياتنا، 

تماشيًا مع رؤية ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان وفق »رؤية 

المملكة 2030«، كما نود أن 
نشير إلى الدعم المستمر الذي 

تلقيناه من وزارة الرياضة واللجنة 
األولمبية السعودية وأيضًا من 

برنامج »جودة الحياة« في هذا 
المجال.

حرصنا في االتحاد على أن 
نشمل كل أفراد المجتمع، 
وتشجيعهم على ممارسة 

الرياضة بشكل مستمر بمن 
فيهم المرأة. إن أهدافنا لكرة 

القدم للسيدات على المستوى 
المجتمعي واضحة، وهي منح كل 
مشاركة والعبة ومدربة وعضوة 

فريق الفرصة لتحقيق طموحها، إن 

زيادة مشاركة المرأة في األلعاب 
الرياضية على مستوى المجتمع 

المحلي أمر في غاية األهمية. وعلى 
صعيد مختلف الرياضات أعلّنا 

سابقًا في عام 2020 عن الفائزات 
في سلسلة سباق الدراجات 

الهوائية النسائية والذي ُأقيم في 
جدة والرياض والخبر، حيث كانت 

بالنسبة لنا من أكثر الفعاليات 
نجاحًا، ونستعد لموسم 2021 في 

تفعيل العديد من البرامج المتنوعة 
والتي تستهدف تمكين مشاركة 

المرأة في األنشطة الرياضية.
في سياق السؤال السابق، 
كان هناك تكتم كبير حول أخبار 
دوري السيدات، األخبار قليلة، 

والصور نادرة واعتمدت على 
مجهودات فردية من بعض 

وسائل اإلعالم للنشر... هل كانت 
هذه سياستكم؟

سياسة اتحاد الرياضة للجميع 
هي التعاون مع شركاء النجاح في 

الجانب اإلعالمي، حيث إنهم المصدر 
األساسي إلبراز الجهود التي يتم 
العمل عليها، فيما يخص دوري 

كرة القدم للسيدات على المستوى 
المجتمعي، فإنه تم اإلعالن عن 
إطالق الدوري وفتح التسجيل 

خالل شهر فبراير )شباط( من عام 
2020، ومن ثم مررنا بفترة بداية 

جائحة »كورونا« التي أدت إلى توقف 
العديد من األنشطة الرياضية 

بشكل كامل، ولكن بعد رفع إيقاف 
األنشطة الرياضية تم العودة 
إلى التحضيرات بشرط تطبيق 

بل وزارة 
ِ
االحترازات الصحية من ق

الرياضة ووزارة الصحة.
نحن حريصون جدًا على أن نبرز 

نجاح هذه النسخة األولى من دوري 
كرة القدم للسيدات، وهذا ما تم 

عرضه من صور وأخبار عن الدوري 
عبر موقع اتحاد الرياضة للجميع 

باإلضافة إلى قنوات التواصل 
االجتماعي لكل من االتحاد وأيضًا 

حساب دوري كرة القدم للسيدات، 
وبالتأكيد نسعى ألن تكون النسخة 

الثانية من دوري السيدات خالل 
هذا العام 2021 أكثر توسعًا من 

حيث التغطية اإلعالمية، وسيتم 
العمل مع شركاء النجاح في 

القطاع اإلعالمي حول كيفية النقل 
التلفزيوني، حيث إن الشريحة 

المستهدفة من السيدات هي 
كبيرة ونتطلع إلى إتاحة الفرصة 

لكل السيدات في المشاركة من 
خالل هذا الدوري.

عقد اتحاد الرياضة للجميع 
العديد من الشراكات في الفترة 
السابقة على الصعيد المحلي... 

هل هنالك خطط إلجراء شراكات 
دولية خالل الفترة القادمة من 

أجل تنفيذ مشاريع مرتبطة 
باألنشطة البدنية وأهداف برنامج 

جودة الحياة؟
أحد أهداف االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع هو تعزيز نمط 
حياة صحي في المملكة، ونسعى 

من خالل ذلك إلى توفير فرص 
لجميع أعضاء المجتمع لممارسة 

النشاط البدني. ولتفعيل هذا 
الجانب نتطلع إلى الشراكة مع 

الجهات الحكومية والجهات 
التنفيذية في مجال الرياضة 

واالتحادات الرياضية والقطاع العام 
والخاص على نطاق أوسع سواء 

بشكل محلي أو دولي، وهذا يشمل 
العمل مع شركاء دوليين في 

الجانب الرقمي سيتم اإلعالن عنهم 
قريبًا، وهذا أحد الجوانب المهمة 

التي أحرزنا تقدمًا كبيرًا فيها في 
المجتمع من خالل إطالق تطبيق 
الرياضة للجميع للهواتف الذكية.
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الجيل ـ الرياض
التقى ياسر المسحل، 

رئيس االتحاد السعودي لكرة 
القدم، مع لويس روبياليس، 
رئيس االتحاد اإلسباني لكرة 

القدم وذلك خالل زيارة األخير 
إلى المملكة.

واتفق الثنائي على تنفيذ 
االتفاقيات المشتركة بين 

االتحادين إضافة إلى تنفيذ 
مخرجات ورش العمل؛ من 

أجل تقوية وتعزيز االستفادة 
بمختلف المجاالت الكروية بين 

االتحادين.
وثمن رئيس اتحاد القدم 
السعودي، الدعم واالهتمام 

الكبيرين من األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وزير 

الرياضة الذي من ثمراته هذه 
الشراكة مع االتحاد اإلسباني، 

والمساهمة في نقل التجارب 
ا وتوطينها في  الناجحة عالميًّ

مسارات العمل الكروي.
وحضر لقاء المسحل ورئيس 

االتحاد اإلسباني، كل من 

الفرنسي هيرفي رينارد مدرب 
المنتخب السعودي األول وإيوان 

لوبيسكو المدير الفني لالتحاد 
السعودي وفيرناندو تريساكو 

رئيس لجنة الحكام وإبراهيم 
القباع األمين العام المساعد 

باتحاد القدم.

الجيل ـ الرياض
أغلق معهد إعداد القادة  باب 
التسجيل في جائزة األمير فيصل 
بن فهد لألبحاث الرياضية، وذلك 

بعد أن استمرَّ التسجيل لمدة 
خمسة أشهر، حيث بلغت 

المقترحات البحثية المقدمة 
435 مقترًحا من الباحثين من 

63 دولة مختلفة، وستقيم 
من الشريك العلمي الجامعة 

العالمية للعلوم الرياضية 
والتكنولوجيا »AISTS«، قبل 
إعالن الفائزين خالل الفترة 

المقبلة.
وتهدف الجائزة لدعم 
األبحاث التي تعتمد على 

النهج العلمي اللغوي 
السليم، وتجيب على 

األسئلة البحثية األكثر 
تساؤًلا، وتلقي الضوء على الفرص الُملّحة في المجال 
الرياضي ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.

كما تسعى إلى تقديم الدعم المالي للعمل 
األكاديمي، الذي يطّور المعارف الرياضية األساسية 

الجديدة، أو الذي يبني فرضياته على المعرفة المتاحة، 

والتي قد يكون لها تأثير دائم على الفكر 
الرياضي من خالل مسار البراعم 

والشباب والتدريب والتعليم 
والصحة العامة.

وتمنح الجائزة منًحا بحثية 
قيمتها من 80 ألًفا إلى 120 ألف 
دوالر، لتمويل كل مشروع بحثي 

بمجموع مليون دوالر، حيث 
سيتطلب من الباحثين الفائزين 
بالمنح تقديم تقرير مرحلي مدته 

6 أشهر عن تنفيذ مشروع البحث، 
على أن يشمل الجوانب 

العملية واألمور المالية، عن 
طريق تقديم عرض شخصي 

مع الباحث أو عبر منصة 
اإلنترنت حيث سيستند إلى 

تقرير مكتوب.
وسيتم مشاركة وثيقة 

مفصلة مع المتقدمين 
الناجحين بعد منح المنحة، كما يتطلب أن يقوم 

الباحثون الرئيسيون والباحثون المشاركون إلى تقديم 
تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع البحثي باإلضافة إلى 
البحث المكتمل الذي سيتقرر نشر بحوثهم في مجلة 

أكاديمية يختارها الباحث عند االنتهاء من البحث.

إغالق باب التسجيل لجائزة 
»فيصل بن فهد العالمية »

في لقاء المسحل وروبياليس  :

اتفاقيات » تحت التنفيذ»       
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نافذة محلية

تسلم النادي األهلي شهادة األيزو )9001:2015 
ISO( مطابقة نظام إدارة الجودة للعمل اإلداري 

للمواصفات العالمية، ليصبح األهلي أول ناد رياضي 
في السعودية يحصل على هذه الشهادة.

جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة 
الجودة بالنادي ومراجعة وتدقيق إجراءات اإلدارة 

وفًقا لمعايير وممارسات المواصفات الدولية 
التى قام بها فريق المراجعين من عمادة الجودة 

واالعتماد األكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز 
بجدة، بحضور الدكتور حامد بن عبدالرؤوف )عميد 
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي(، والدكتور بن 

عبدهللا طاهر )مستشار عمادة الجودة واالعتماد 
األكاديمي(، والدكتور يوسف أبوشرخ )وكيل العمادة 

للتطوير(، والدكتور إسالم البنا )مستشار عمادة 
الجودة واالعتماد األكاديمي(، والدكتور اسرار شاه 
)مدير العمليات(، والدكتور سيد أبرار )مدير قسم 

الشهادات(.
وجاء حصول النادي األهلي على شهادة األيزو 

استكمااًل الستراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة 
الرياضة سعًيا لالرتقاء بكافة إدارات وقطاعات 

األندية وتطوير منظومة الحوكمة فيها، السيما بعد 
تصدر النادي األهلي قائمة تقييم نظام الحوكمة للربع 

الثالث من الموسم الرياضي الحالي.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة النادي األهلي 

عبداإلله مؤمنة، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس 
اإلدارة، خالص شكره وتقديره لفريق عمل النادي 

األهلي برئاسة عضو مجلس اإلدارة خالد النهاري، 
والدكتور غسان نعمان المشرف على مكتب تحقيق 

استراتيجية الدعم والمراجع الداخلي، الذين عملوا 
طوال الفترة الماضية حتى تحقق هذا اإلنجاز الذي 

يؤكد على رغبة القائمين على النادي في وضع النادي 
في المكانة التي يستحّقها، كما قدم شكره لفريق 

عمل جامعة الملك عبد العزيز بجدة على تسخير 
جميع اإلمكانات االستشارية واألكاديمية والبحثية 

والتدريبية لخدمة مؤسسات المجتمع في شتى 
المجاالت.

الجيل ـ الرياض
نظم فريق عمل استراتيجية 

دعم األندية في وزارة الرياضة “عن 
بعد”، ورش عمل مكثفة بعنوان 

“مبادرة الحوكمة”، بمشاركة 
ممثلي أندية دوري كأس األمير 

محمد بن سلمان للمحترفين )16 
نادًيا(.

وسعى فريق استراتيجية دعم 
األندية من خالل ورش العمل، 

إلى شرح كافة تفاصيل ومعايير 
الحوكمة، لضمان االستدامة 

وتنظيم العملين اإلداري والمالي 
داخل األندية، حيث يقيم الفريق 

ورش عمل متواصلة بشكل “ربع 
سنوي”، باإلضافة إلى فتح المجال 

أمام منسوبي األندية والرد على 
كافة االستفسارات في الشأن 

ذاته.
وارتكزت ورش العمل 

التي شارك فيها أكثر من 200 

شخًصا من منسوبي أندية دوري 
المحترفين على خمسة معايير 

أساسية، وهي: االستراتيجية 
والقيادة، اإلدارة والتشغيل، 

االلتزام والتحكم والرقابة، اإلدارة 
المالية، ومسؤولية أصحاب 

المصلحة، حيث تم تخصيص يوم 
واحد لكل معيار على مدار خمسة 

أيام متواصلة.
يذكر أن فريق استراتيجية دعم 

األندية أعلن في وقت سابق أن 
درجة تقييم مبادرة الحوكمة للربع 

الرابع ستكون بحدها األدنى هي )6 
من 7(، على أن يبدأ تسليم الوثائق 

الداعمة والتقييم الذاتي ابتداًء 
من يوم األحد الموافق 28 مارس 

المقبل، فيما سيكون الموعد 
النهائي للتسليم يوم الخميس، 

األول من إبريل 2021م

شهادة األيزو لـ »األهلي»

ورش عمل  بعنوان

“مبادرة الحوكمة”
                                                               

نصر  
الكتروني 
وقعت إدارة نادي النصر 

عقدًا مع إحدى الشركات 
المتخصصة في األنظمة 

اإللكترونية، إلنهاء كافة 
العمليات المالية واإلدارية، 

واالنتقال من العمل الورقي 
اليدوي، إلى العمل اآللي.

وأوضحت إدارة النادي، 
أن خطوة التوقيع مع شركة 
األنظمة اإللكترونية، جاء في 

ظل سعيها على استمرار 
األعمال التطويرية، ورفع 

مستوى الكفاءة والفاعلية 
في النادي.

وأوضحت إدارة النصر، 
أن التحول إلى العمل اآللي، 

يضمن سالمة اإلجراءات 
وسرعتها ودقتها، وذلك 

حرصًا على مواكبة عمليات 
التطوير والحوكمة لتحقيق 
أهداف وزارة الرياضة، وفقًا 

لرؤية السعودية 2030.
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نافذة محلية

الماضي يستقبل 
العميري

التقى محافظ الخرج مساعد 
الماضي , مدير مكتب وزارة 

الرياضة بالمحافظة فيصل 
العميري، بعد تعيينه مديرًا 

للمكتب.
ونوه الماضي بالدور الذي 

يقدمه المكتب في خدمة األندية 
الرياضية والرياضيين في مدن 

ومراكز وقرى الخرج، في ظل 
ما وفرته الدولة لكل ما يخدم 
الشباب في المجال الرياضي 

والمجاالت األخرى، مشيدا بما 
يقوم به سمو وزير الرياضة من 

جهود لدعم وتطوير المسيرة 
الرياضية بالمملكة.

 من المنتظر أن يعود 
كأس السوبر اإلسباني إلى 

المملكة في 2022، بعدما أقيم 
هذا العام في إسبانيا، وتوج 

به أتلتيكو بيلباو بعد فوزه 
3-2 على برشلونة. وينتظر  

أن تستضيف  المملكة 
منافسات البطولة العام 

المقبل، وذلك بعد أن اعتذرت 
عن استضافة النسخة 

الماضية بسبب اإلجراءات 
المفروضة جراء فيروس 

كورونا . يذكر  أن هناك اتفاقية 
بين وزارة الرياضة السعودية 
واالتحاد اإلسباني لكرة القدم، 

على استضافة المملكة 
لكأس السوبر لمدة 3 أعوام”.

وكانت المملكة قد 
استضافت كأس السوبر 

اإلسباني في موسم 2019 
بمدينة الملك عبد هللا 

الرياضية بجدة، وظفر ريال 
مدريد باللقب”. وجرى االعتذار  
عن استضافة البطولة بسبب 

فيروس كورونا، واستحالة 
إقامة البطولة بحضور 

جماهيري”.
ومن المرجح أن تجرى 

النسخة القادمة في المملكة، 
في حال تحسن  األوضاع 
الصحية في جميع أنحاء 
العالم، لضمان  التواجد 

الجماهيري”.  

التقى الرئيس التنفيذي للجنة 
السعودية للرقابة على المنشطات 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد 
في الدوحة، بالمدير العام للمختبر 

القطري لفحص المنشطات الدكتور 
ناصر األنصاري ، وذلك بحضور المدير 

العلمي للمختبر الدكتور كوستاس 
جيورجاكوبولوس.

وجرى خالل اللقاء الذي تزامن  مع 
زيارة صاحب السمو الملكي األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية لدولة قطر الشقيقة، بحث 
سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في 

مجال تحليل العينات واألبحاث، والعمل 
على إجراء مذكرة تفاهم بين الطرفين 

بالشكل الذي يخدم الرياضيين كافة.

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة 
نادي الهالل االستثمارية األستاذ 

سلطان آل الشيخ أن العالمة 
التجارية لنادي الهالل هي األكبر 

واألقوى على مستوى قارة آسيا 
وليس المملكة فحسب، وقال 

آل الشيخ في حوار استثماري 
مع »منشآت«: لدينا في الهالل 
شعبية كبيرة، ونحن نقيس عبر 
طرق منوعة، مثاًل فالهالل لديه 

أكثر من 15 مليون متابع عبر 
منصاته االجتماعية المختلفة. 

واضاف »نعتقد أن عدد مشجعي 
الهالل في السعودية أكثر 
من عشرة ماليين مشجع، 

ونحن حاليًا بصدد عمل مسح 
ودراسة لقياس شعبية النادي«، 
واستبعد آل الشيخ الفكرة التي 

تتجه في طريق أن اإلعالن لدى 
نادي يفقدك جماهير األندية 

األخرى، وقال »مثل هذا النوع 
من الجمهور ال يتجاوز نصف 

إلى واحد في المئة والحقيقة أن 
عمالءك تكسبهم من خالل ما 

تقدمه في السوق من جودة منتج 
ومصداقية وخدمة، وشراكتك 
مع النادي تعزز قيمة عالمتك 

التجارية وتسهم في انتشارها 
وتكسب عمالء جدًدا«، وكشف آل 
الشيخ أن العائد على استثمارات 
شركاء الهالل خالل العام الواحد 
يصل لـ250 مليون ريال من خالل 

حضورهم في النقل التلفزيوني 
ومواقع التواصل االجتماعي، وأكد 

آل الشيخ أن عدد المشاهدات 
لخمسين مباراة أقيمت للهالل 

العام الماضي وصلت ألكثر من 
مائة مليون مشاهدة.

ولفت آل الشيخ الى أن 
التشريعات التي تقوم بها وزارة 

التجارة ووزارة الرياضة تسهم في 
الحد من بيع المنتجات المقلدة، 

وقال حسب الرصد خالل الخمس 
السنوات الماضية بيع حوالي 

مليوني قطعة مقلدة وحاليًا لدينا 
قمصان أصلية بأسعار منافسة 

للحد من السوق السوداء حيث 
نقدم قمصان مختلفة األسعار، 
وكذلك أؤكد لجمهور الهالل أن 

أي قطعة يتم بيعها عبر شريكنا 
s team نحصل منها على عوائد 

مباشرة وأخرى غير مباشرة، 
وأشاد آل الشيخ بكل شركائهم 

، وقال كل شركائنا نحن على 
تناغم كبير معهم وكال الطرفين 

يحققون فوائد كبيرة )النادي 
والشركة .

الهالل يمتدح شراكاته 
االستثمارية

  السوبر اإلسباني 
يعود للمملكة 

مذكرة تفاهم في المنشطات 
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نافذة محلية

ملعب »عبدالله 
الفيصل » 

اقترب استاد األمير عبدهللا 
الفيصل بجدة من الجاهزية 

الكاملة الستقبال المباريات 
الرسمية، إذ ستكون هناك 

تجربة من قبل الشركة 
العالمية الناقلة لمباريات 

المسابقات السعودية في 
غضون األسابيع القادمة من 

خالل إقامة إحدى المباريات 
التجريبية للوقوف على عملية 
آلية نقل المباريات، وفي حال 

نجحت تلك التجربة سيكون 
األمر متاحا الستضافة 

مباريات االتحاد واألهلي على 
الملعب حتى نهاية الموسم 

الرياضي الحالي.

الجيل ـ الرياض
وجهت  لجنة 

الكفاءة المالية   
بالوزارة نذارا لعدد 

من أندية دوري 
كأس محمد بن 

سلمان للمحترفين 
لكرة القدم )دوري 

المحترفين 
السعودي( 

ودوري األمير 
محمد بن سلمان 

ألندية الدرجة 

األولى، بسبب تأخرها في تسليم 
مستندات مالية في وقتها 

المطلوب.
وخاطبت اللجنة  أندية 

االتحاد والنصر والوحدة والعين 
من دوري المحترفين، والتقدم 

والصفا والعربي واللواء والمجزل 
وبيشة وحطين من دوري الدرجة 

األولى، تلقت تحذيرات من لجنة 
الكفاءة المالية لعدم استجابتها 

لمراسالت عدة.
وتقوم اللجنة  شهريا  بمراجعة 

المخالفات المالية والجدولة 

المقدمة في فترة إصدار شهادة 
الكفاءة المالية.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية 
هي لجنة فرعية ضمن استراتيجية 

دعم األندية، تتكون من ممثلي 
اإلدارات القانونية والمالية في 

وزارة الرياضة السعودية، إضافة 
إلى ممثلين من االتحاد السعودي 

لكرة القدم ورابطة الدوري 
السعودي للمحترفين، وممثل من 

فريق عمل استراتيجية دعم األندية 
ومراجع مالي خارجي.

يقترب

لجنة الكفاءة المالية تنذر  المتأخرين 

دورة مقيمي حكام بجيبوتي

الجيل ـ الرياض

اقيمت في العاصمة 
الجيبوتية  دورة مقيمي 

الحكام التي عقدها االتحاد 
العربي لكرة القدم بالتعاون 

مع االتحاد الجيبوتي لمدة 
ستة أيام ، إلعداد 21 

مشاركًا كمقيمين للحكام 
في مسابقات كرة القدم 

الجيبوتية، وذلك ضمن برامج 
تطوير التحكيم والحكام 

المعدة من االتحاد العربي 
للعام الحالي 2021.

وتم تكريم المشاركين في 
أعمال الدورة من قبل نائب 

رئيس االتحاد الجيبوتي لكرة 
القدم علي حريد محمد في 
حضور رئيس لجنة الحكام 
باالتحاد الجيبوتي يوسف 

دجيد والمشرف العام على 

الدورة عضو لجنة الحكام 
باالتحاد العربي لكرة القدم 

محمد كزاز .
وقدم رئيس االتحاد 

الجيبوتي لكرة القدم سليمان 
حسن وابري، شكره وتقديره 

وأعضاء االتحاد الجيبوتي 
لألمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل رئيس االتحاد العربي 
لكرة القدم على “اهتمامه 
بتطوير رياضة كرة القدم 

في الجمهورية الجيبوتية”، 
مبينًا أن “دورة مقيمي الحكام 

حظيت بمشاركة واسعة 
من المقيمين الذي اكتسبوا 

خالل أعمال هذه الدورة 
معارف ومعلومات مهمة في 

مجال تقييم الحكام، والذي 
سيفيد ويطور أداء الحكام 

في الدوري الجيبوتي”، مشيرا 
إلى أن “االتحاد الجيبوتي يجد 

من االتحاد العربي الدعم 
واالهتمام لتنمية وتطوير 

وازدهار كرة القدم في 
جيبوتي”.
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اتخذت وزارة الرياضة 
السعودية قرارا بمنع خالد 

البلطان رئيس الشباب من مزاولة 
أي نشاط رياضي لمدة شهرين، 

وذلك على خلفية األزمة التي 
وقعت خالل مباراة الفريق مع 

النصر في الدوري المحلي.
وجاء في نص البيان أن وزارة 
الرياضة تصدر قرارا بمنع رئيس 

نادي الشباب من مزاولة النشاط 
الرياضي ومنعه من دخول النادي 
وعدم مرافقته فرق النادي داخليا 

وخارجيا لمدة شهرين.
كما قررت أيضا   منع مدير 

المركز اإلعالمي أحمد المسعود 
في نادي الشباب من مزاولة 
النشاط الرياضي حتى نهاية 

الموسم الرياضي المقبل، نظرا 
لتكرار المخالفة التي ارتكبها خالل 

الموسم الرياضي السابق.
ووجه رئيس نادي الشباب 

اتهامات لحسين عبد الغني المدير 
التنفيذي لكرة القدم في النصر 

بتوجيه إساءات عنصرية لمهاجم 

الشباب “سيبا” خالل مباراة 
الفريقين على ملعب “مرسول 

بارك” يوم 13 فبراير الماضي ضمن 
الجولة الـ13 من الدوري السعودي 

دون ان يتأكد ذلك .
وكانت  لجنة االنضباط 

واألخالق في االتحاد السعودي 
لكرة القدم قد أصدرت قراراتها 

بشأن المباراة وقررت إيقاف 
رئيس الشباب لمدة 3 مباريات 

وغرامة 40 ألف ريال سعودي.

الجيل ـ جدة 
زكت الجمعية العمومية 
لرابطة أحياء كرة القدم في 

المملكة، التابعة لالتحاد 
السعودي للرياضة للجميع، عادل 

الفقي رئيسا لمجلس إدارة الرابطة 
في دورته )-2021 2025(.

جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية 
في جدة، والذي تم خالله استعراض 

التقرير المالي وأنشطة الرابطة 
خالل عام 2020.

وضمت قائمة عادل الفقي، 

نائبه الحكم الدولي السابق 
مرعي العواجي، وعضوية كال 

من عبدالعزيز باعشن وعبدهللا 
المزيعل وبندر األحمدي وفايز 

الدبيسي وأحمد السهلي واحمد 
طاهر وفارس الدخيل، ومشاري 

الطريف ونايف العتيبي وعلى 
الشعالن ومنيف بن لبدا، فيما 

واصل جميل فالته في منصب 
»األمين العام”.

وقدم الفقي شكره لكل من 
طرح الثقة فيه لتطوير لعبة كرة 

القدم في األحياء ومواكبة القفزات 
السريعة في شتى المجاالت في 

المملكة.

أعلن نادي الوحدة على لسان 
رئيسه  سلطان أزهر  عن تلقيه 

موافقة وزارة الرياضة على 
تأسيس شركة استثمارية للنادي، 

سُتشكل قفزة نوعية في تنويع 
مداخيله على حد قوله .

ولفت حساب نادي الوحدة 
الرسمي على “تويتر”، إلى أن 
الشركة سُتساهم في تنويع 

المداخل وفق المحاور التالية؛ 
استثمار وتشغيل العالمات 

التجارية، استثمار أموال الشركة 
وفوائض أموال النادي.

وتابع: “تشغيل جميع عقود 
االستثمار والرعاية واإلعالن 

والتأجير، تملك جميع الحقوق 
االستثمارية الخاصة بنادي 

الوحدة، بجانب إنشاء أو المشاركة 

في الصناديق االستثمارية 
والوقفية والعقارية”.

وأضاف بيان النادي: “وذلك 
باإلضافة إلى إنشاء شركات تابعة 
مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة 

مع المستثمرين، والعديد من 
المحاور االستثمارية ذات العائد 

النفعي على النادي في مختلف 
المجاالت”.

وافقت وزارة الرياضة 
السعودية على تأسيس شركة 
استثمارية بشكل كامل لنادي 
النصر، تحت اسم شركة النصر 

االستثمارية.
وذكر النصر عبر حسابه 

الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل 
االجتماعي، أن وزارة الرياضة 

وافقت على الطلب الذي تقدم به 
النادي لتأسيس شركة استثمارية 
مملوكة بالكامل للنادي، كما صدر 

قرار وزير التجارة بالموافقة على 
الترخيص بالتأسيس للشركة 

تحت مسمى )شركة نادي النصر 
االستثمارية(”.

وأضاف النصر في بيانه أن 
الشركة ستكون تحوال مهما 

وانتقاال آلفاق جديدة في عالم 
االستثمار،مشيرا إلى أن ملكية 

الشركة بالكامل ستكون للنادي.
وأوضح البيان: “شركة نادي 

النصر تعتبر شركة رسمية خاضعة 
ألنظمة الشركات وقوانينها، 

ويمكن لها العمل تجاريا بكل 
سهولة في قطاعات متنوعة. 

والدخول في عدد من االستثمارات 

مما سيجعلها مصدر دخل مهم 
للنادي”.

ووصف هاشم سرور العب 
النصر السابق ورئيس رابطة 

العبي النصر هذا القرار باالستثمار 
التاريخي.

شهران  إيقاف لخالد البلطان 

النصر  ينشئ شركته االستثمارية

الوحدة ينوع مداخيله بـ ”شركة استثمارية” 

سرور : القرار تاريخي 

الفقي رئيسا لرابطة 
أحياء كرة القدم
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15 فندقا في الرياض 
25 مستشفى في الرياض 

9 فنادق في جدة 

6 مستشفيات في جدة 
6 فنادق في الدمام 

8 مستشفيات في الدمام 

نواف الحزيم ـ الرياض
نشر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ملفات الترشح 
الستضافة كأس آسيا 2027 التي تشهد تنافسًا بين 

عدة اتحادات محلية الستضافة البطولة القارية، حيث 
يتنافس االتحاد السعودي لكرة القدم، باإلضافة 

التحادات الهند وإيران وقطر.
وأوضح االتحاد اآلسيوي أن تقديم ملفات الترشيح 

جاء كنتيجة لمرحلة شاملة ومكثفة امتدت على مدار 
عشرة أشهر بدأت منذ فبراير الماضي واشتملت على 
تقديم الوثائق المطلوبة حتى اكتمال ملفات الترشح، 

وبحسب ما نشره االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عبر 
موقعه اإللكتروني، فإن الملف السعودي كان األضخم 

من ناحية عدد صفحاته التي بلغت 421 صفحة، يليه 
الملف القطري بـ397 صفحة ثم ملف االتحاد الهندي 

لكرة القدم الذي بلغ 177 صفحة، وأخيرًا جاء ملف 
االتحاد اإليراني لكرة القدم بـ132 صفحة.

واحتوى ملف الترشح الذي قدمه االتحاد السعودي 
لكرة القدم، اإلعالن عن انشاء ...

10 مالعب - 30 فندقا - 39 مستشفى 
وكشف الملف اعتماده 

ملف السعودية الستضافة آسيا 2027 

421 صفحة  تحمل تفاصيل استضافة 

المملكة لكأس آسيا 2027

ملف كامل 
الدسم 

ملعب الملك فهد الدولي
)درة المالعب ( :

مساحته 500 الف متر مربع 

80 الف متفرج 
يقع بالقرب من المطار في 

مدينة الرياض 

43 بوابة مرقمة 
64 شباك لبيع التذاكر 

668 مقعد لكبار الشخصيات 
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ملعب الملك فهد الدولي
)درة المالعب ( :

مساحته 500 الف متر مربع 

80 الف متفرج 
يقع بالقرب من المطار في مدينة 

الرياض 

43 بوابة مرقمة 
64 شباك لبيع التذاكر 

668 مقعد لكبار الشخصيات 

ملعب االمير فيصل بن فهد :

مساحته 120 الف متر مربع 

يتسع الى 445000 متفرج 
يقع في مدينة الرياض 

ملعب مرسول بارك : 
يقع في مدينة الرياض 

يتسع 25000 متفرج 

خصص 88 مقعد لكبار 
الشخصيات 

 ملعب القدية :

 • يتسع ل ـ22 ألف متفرج

 • على بعد 50 كم غرب الرياض

 • سيتم افتتاحه عام 2023

 • 2695 مقعدا لكبار الزوار
 • يتميز بتصميم مختلف يظهر فيه 

جزء مفتوح حتى يطل على الصحراء 
بشكل واضح

 • شكل السقف مصمم للمساعدة 
في التبريد

 ملعب الدمام الجديد الخاص 
الستضافة كأس آسيا 2027 :

 • 40 ألف متفرج
 • داخل مدينة الدمام الرياضية

 • مواقع خاصة لكبار الشخصيات
 • تبريد كامل للمرافق

ملعب األمير محمد بن فهد  :

مساحته 105929.06
يقع في مدينة الدمام 

يتسع الى 36000 متفرج 

ملعب األمير سعود بن جلوي :

مساحته 100000 متر مربع 
يقع في محافظة الخبر  

يتسع الى 22000 متفرج 
250 مقعد لكبار الشخصيات 

 ملعب الرياض الجديد الخاص 
الستضافة كأس آسيا 2027 :

 • 22 ألف مقعد
 • يقع بالقرب من المطار

 • قابل للتكييف

 • 200 مقعد لكبار الزوار

 • 700م من محطة مترو الرياض الجديد
 • مواقف سيارات واسعة 

 • مرفق بأربعة مالعب كرة قدم كاملة 
الحجم

ملعب الملك عبدهللا 
الجوهرة المشعة :

يقع في جدة 

يتسع الى 65 الف متفرج 

ملعب األمير عبدهللا الفيصل :

مساحته 84000 متر مربع 
يقع في جدة 

يتسع الى 39000 متفرج
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فهد الحزيم ـ الرياض
تُوج الفارس عبدهللا وليد الشربتلي بطاًل لكأس 

المرتجز   وذلك في ختام بطولة   قفز الحواجز التي 
انطلقت الخميس الرابع من مارس على مضمار 
مركز المرتجز للفروسية بمحافظة ملهم شمال 

مدينة الرياض وبمشاركة أكثر من ٢00 فارس يمثلون 
9 دول.

وتسلم الشربتلي كأس البطولة من رئيس 
مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية الدكتور 

خالد بن عبدالرحمن الجريسي، بعد أن أنهى جولتي 
المنافسات بدون أخطاء وبأسرع زمن مع جواده “ 

بيشل ون “، وحل في المركز الثاني والثالث بفارق 
الزمن الفارس خالد المبطي بجواديه “ قيرزونا” 

و “ سيكيرو “، وجاء في المركز الرابع الفارس 
البحريني عدنان العلوي بدون أخطاء، وحل في المركز 

الخامس الفارس بندر بن محفوظ بخطأين للزمن.
وحقق الفارس خالد المبطي لقب نهائي 

المستوى المتوسط فيما حل في المركز الثاني 
الفارس عبدالرحمن البالدي ، وجاء في المركز الثالث 

الفارس صالح بن عميرة . وفي نهائي المستوى 
الصغير حقق الفارس عبدالرحمن النمر المركز األول 

،ونال المركز الثاني الفارس عبدالعزيز الحقباني، وحل 
في المركز الثالث الفارس علي المقعدي.

نواف الحزيم ــ الرياض
رفع رئيس مجلس إدارة 

مركز المرتجز للفروسية الدكتور 
خالد الجريسي الشكر للقيادة 

الرشيدة – ايدها هللا – على الدعم 
الال محدود للقطاع الرياضي بما 

فيها رياضة 
الفروسية 

والتي حققت 
اإلنجازات 

الكبيرة للمملكة 
على الصعيدين 

المحلي 
والعالمي، 

وقال : “ بفضل 
هللا سجلت 

البطوالت التي 
نقيمها في 

مركز المرتجز 
نجاحًا كبيرًا 

على المستوى التنظيمي 
والمشاركات خاصة من جيل 

المستقبل، وهذا األمر اثلج 
صدورنا في البطوالت التي 
ينظمها المركز خاصة أننا 

نشاهد في كل بطولة وجوه 
جديدة في هذه الرياضة 

العريقة”.
وأضاف : “ ازدياد عدد 

الفرسان  له مردود كبير على 
الرياضة وهذا األمر يساهم 

في انتشار الرياضة وتطورها 

وتحقيق اإلنجازات باسم 
المملكة في المحافل الدولية 

الكبرى وتحمل رياضة قفز 
الحواجز ميداليتين أولمبية 

إضافة لعدد كبير من اإلنجازات 
األسيوية والعالمية التي سجلت 

باسم أبطال 
المملكة”.

وأكد 
الدكتور خالد 
الجريسي أن 

البطوالت التي 
أقيمت في 

مركز المرتجز 
تهدف لتطور 

الرياضة 
ومستوى 
الفرسان 

السعوديين 
الذين يكسبون 

الخبرة لجانب فرسان المنتخب 
والفرسان الدوليين الذين 

شاركوا في المناسبات التي 
أقيمت على مركز المرتجز، الفتًا 
إلى أن محافظة ملهم سيكون 

لها مردود كبير من البطوالت 
التي تقام على المركز في األيام 

المقبلة، وأن االستفسارات 
كثيرة حول حضور الفعاليات 

في بطولة كأس المرتجز 
إال أن االحترازات في الوقت 

الحالي تمنع السماح للحضور 
الجماهيري وهو األمر الذي 

وضعه مركز المرتجز بتخصيص 
مساحات كبيرة للحضور 

الجماهيري في المواسم المقبلة 
أن شاء هللا.

الجريسي : نجهز  جيل 
المستقبل

بعد ختام بطولة كأس المرتجز للفروسية  

بمشاركة 200 فارس من 9 دول 

الشربتلي يتوج بـ »المرتجز»
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أخبار 

الجيل ـ الرياض
توج االمير عبدلله بن فهد رئيس االتحاد السعودي للفروسية ، الفائزين 

بكأس االتحاد السعودي للفروسية بثالث رياضات وهي رياضة الماراثون 
و الرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتقاط األوتاد وذلك بميدان 

الفروسية في مركز القصب بمحافظة شقراء
حيث اختتمت بطوالت االتحاد الثالثة والتي انطلقت من الخميس 25 

فبراير واختتمت يوم السبت 27 فبراير وسط تنافس عالي وكبير من قبل 
الفرسان الذين تنافسوا على مدار االيام الثالثة الماضية

وحقق الفارس محمد اللزام كأس االتحاد السعودي للفروسية 
للماراثون بعد منافسة شديدة.فيما خطف كأس االتحاد السعودي 

للفروسية للرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل ال خريف. فيما نال 
كأس اإلتحاد السعودي للفروسية اللتقاط األوتاد فريق الحزم.

بدأت المصورة مشاعل 
الشريف، ممارسة عشقها 
وهوايتها في تصوير الخيول 

بجميع 

أنواعها وألوانها وأحجامها منذ 
10 سنوات، وتعتبر أول سعودية 

تصور في نادي سباقات الخيل 
في ميدان الملك عبدالعزيز 

بالجنادرية، وتقول: »تصوير 
الخيل أول تجربه لي، 

كنت في سباق عز الخيل 
منذ 5 سنوات، وأنا أحب 

الخيل جدًا، ودائمًا أبحث عن 
المناسبات والفعاليات«.

وتضيف أن زوجها هو 
من دعمها ماديًا ومعنويًا، 
وقدم لها كل ما تحتاج من 

أدوات للتصوير، كما دعمتها 
صحيفة الفروسيه واألمير 

بندر بن خالد الفيصل، مبدية 
سعادتها بتوثيق كأس 

السعوديه بكاميرتها، متمنية 
حضور وتعطية مسابقات 

عالميه في بريطانيا 
وأمريكا ودبي.

مشاعل اول مصورة 
لسباقات الخيل 

تتويج اللزام وال خريف 
والحزم بكؤوس الفروسية

سالم  يطير  
بالتقديرية 

استأنف نادي سباقات 
الخيل سباقاته األسبوعية 

والمجدولة ضمن برنامج 
السباقات للموسم الجاري، 

بعد كأس السعودية، 
بإقامة الجولة 55 على 

جائزة نادي سباقات الخيل 
التقديرية في الشوط 

السابع التي تبلغ جائزته 125 
ألف ريال، وخصصت للخيل 

مفتوح الدرجات على مسافة 
1400 متر على األرضية 

 الرملية.

وحقق الجائزة الجواد 
»سالم« لإلسطبل األحمر 

لصاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن خالد تحت 

إشراف المدرب فهد بن 
سعد وبقيادة الخيال عمار 

 السعيد.
وفي نهاية السباق سلم 

األمين العام لهيئة 
الفروسية عادل المزروع 
الجائزة للمدرب والخيال.
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الجيل ـ الرياض
توج الدكتور إبراهيم  البابطين رئيس االتحاد 

السعودي للكرة الطائرة فريق الهالل بكأس الدوري 
الممتاز والميداليات الذهبية بعد فوزه على منافسه 

األهلي في ختام منافسات الدوري بثالثة أشواط 
مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما على 

صالة وزارة الرياضة بجدة وبإنجاز فريد من دون أي 
خسارة، وذلك وبحضور الدكتور خالد الزغيبي الرئيس 

المنتخب ألربع سنوات قادمة 2021 - 2024.
وحقق األهلي المركز الثاني والميداليات الفضية 

واالتحاد المركز الثالث والميداليات البرونزية. 
جاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة من كال 

الفريقين خاصة من جانب األهلي الذي تفوق 
بالضربات الساحقة وحائط الصد ونجح في فرض 
سيطرته لينهي الشوط األول لمصلحته 25 / 20.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهالل خصوصًا 
في اإلرساالت القوية التي حصد من خاللها العديد 

من النقاط لينهي الشوط لمصلحته 25 / 22.
وجاء الشوط الثالث من أجمل األشواط وكان 

التعادل حاضرًا بين الفريقين حتى آخر نقطة لينجح 
الهالل في حسمه 29 / 27.  وفي الشوط الرابع عاد 

األهلي بقوة وفرض سيطرته لينهي الشوط 25 / 20.
شوط الحسم 

نجح الهالل في فرض سيطرته منذ النقاط األولى 
والتي ساهمت باتساع الفارق وسط تراجع مستوى 

العبي األهلي لينهي الشوط لمصلحته 15 / 10.

وقعت وزارة الرياضة وجامعة األعمال والتكنولوجيا 
مذكرة تعاون بين الطرفين، وجرت مراسم التوقيع 
بين عبد اإلله الدالك مساعد وزير الرياضة والدكتور 

أسامة جنادي رئيس الجامعة. وتهدف مذكرة التعاون 
إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي، 

والعمل على تعزيز الخدمة المجتمعية واألعمال 
التطوعية، وتنظيم أنشطة وفعاليات مجتمعية تخدم 
المجتمع والطالب، باإلضافة إلى استضافة الجامعة 

للوفود الشبابية التابعة لوزارة الرياضة داخل المملكة 
وخارجها،

طائرة الهالل  تحلق باللقب 

الجيل ـ الرياض
حقق المصنف األول عالميًا 

األمريكي داستن جونسون المركز 
األول في ختام منافسات بطولة 

السعودية الدولية للجولف في 
نسختها الثالثة، على ملعب ونادي 
الجولف رويال غرينز بمدينة الملك 

عبدهللا االقتصادية، في ختام 
منافسات البطولة، بمشاركة 139 
العب من مصنفي العالم في لعبة 

الجولف. وتوج األستاذ ياسر بن 
عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي للجولف وجولف 
السعودية، داستن جونسون بثاني 
لقب له بالمملكة، بعد أن توج بطاًل 

للنسخة األولى. وحسم جونسون 
اللقب مسجاًل 15 ضربة تحت 

المعدل رغم المنافسة الشديدة 
مع نخبة العبي الجولف العالميين، 
حيث تقاسم كل من مواطنه توني 

فيناو واإلنجليزي جاستن روز 

المركز الثاني بتسجيلهما 13 ضربة 
تحت المعدل. وأوضح معاليه 
أن البطولة هي امتداد للرعاية 

الكريمة والدعم المتواصل وغير 
المحدود للقطاع الرياضي من قبل 

خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

-حفظه هللا – وصاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز -ولي العهد –، وصاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
ورئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية.
وقدم الرميان شكره لالعبين 

المشاركين في البطولة على كل ما 
قدموه من أداء ومستويات رائعة. 

وأضاف بأن رغبة االتحاد السعودي 
للجولف وجولف السعودية في 

لعب دور فاعل ببناء مستقبل هذه 
اللعبة هو في أعلى مستوياته، 

وذلك بمواصلتهم في العمل على 
تطوير استراتيجية الجولف الوطنية 
لالستدامة، عبر توفير مالعب جولف 
جديدة، وبرامج للتدريب والمشاركة.

جونسون  
بطال لدولية 

السعودية  
للجولف 

 الوزارة  راعيا ألنشطة جامعة األعمال 
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الجيل ـ الرياض
تّوج رئيس االتحاد السعودي 

لكرة اليد خالد الرشيد، نادي 
مضر بلقب بطولة كأس األمير 

سلطان بن فهد لكرة اليد 
للموسم الرياضي 2020-2021م، 

للمرة الثانية على التوالي والثالثة 
في تاريخه، بعد فوزه على نادي 

الخليج بنتيجة )27-22( في المباراة 
النهائية للبطولة التي جمعتهما 

اليوم على صالة وزارة الرياضة 
بالدمام.

ويعد اللقب الثالث تاريخيًا 
لنادي مضر بالسجل الذهبي 

ألبطال بطولة الكأس، بعدما 
حققه الموسم الماضي 

)2020/2019م(، باإلضافة لموسم 
)2014/2013م(، والحادي عشر له 

على مستوى البطوالت المحلية )3 
بطوالت دوري ممتاز – 5 بطوالت 

نخبة – 3 بطوالت كأس(.
وقاد المباراة طاقم تحكيم 
سعودي مكون من الشقيقين 

محمد وتيسير الخضيمي ومسجل 
وميقاتي المباراة شوقي ربيع 
وعبدالرحمن العويس، وحكام 

االحتياط حسين الكعيبي ومحمد 
مالئكة.

وبارك رئيس االتحاد السعودي 
لكرة اليد خالد الرشيد لنادي مضر 

بمناسبة تحقيقه اللقب ، وقال 
: “نحمد لله على اختتام أولى 

بطوالت الموسم على مستوى 
الفريق األول بنجاح، بعد موسم 
استثنائي في ظل الظروف التي 

يعيشها العالم مع جائحة كورونا 
)كوفيد 19(”.

وثّمن رئيس االتحاد السعودي 
لكرة اليد جهود جميع الجهات 

الحكومية واللجان العاملة باالتحاد 
ومنسوبي األندية، وجميع الجهات 

اإلعالمية، التي أسهمت -بعد 
توفيق هللا-في نجاح أنشطة 

االتحاد السعودي لكرة اليد، متمنيًا 
التوفيق للجميع في قادم األيام.

نواف الحزيم ـ الرياض
   اختتمت في السادس من 

مارس  بطولة المملكة على كأس 
االتحاد أللعاب القوى للناشئين 

على ميدان ومضمار نادي الصفا، 
وشهد اليوم األخير إقامة خمس 

نهائيات في منافسات 400 
متر حواجز و إطاحة المطرقة و 
1500 متر والخماسي والتتابع 

المنوع . و انتزع نادي الصفا كأس 
االتحاد أللعاب القوى للناشئين 

والتي أقيمت على مالعب نادي 
الصفا بحصوله على المركز األول 

بمجموع 139 نقطة ، وحل نادي  
الهالل  ثانيا بحصوله على 134 

نقطه ، وأحرز نادي الشباب المركز 
الثالث بحصوله على 116 نقطة .      
 وفي سباق التتابع المتنوع ، 

أحرز نادي  الهالل الميدالية الذهبية 
، ونال نادي  الوطن  الميدالية 

الفضية ، وحصل نادي الشبابعلى 
الميدالية البرونزية.      

 وفي مسابقة الخماسي ، 
أحرز سجاد أحمد ال خزعلي من 

نادي   الصفا   الميدالية الذهبية ، 
ونال علي حسن بيض من نادي 

الوطنالميدالية الفضية ، وحصل 

محمد صقر الثغيلبي من نادي  
 الهالل  على الميدالية البرونزية.      

وفي سباق 1500 متر ، أحرز 
حسين هوساوي من نادي  

الشباب  الميدالية الذهبية ، ونال 
عزام إبراهيم ابوبكر من نادي 

الهالاللميدالية الفضية ، وحصل 
ثامر ازيبي من نادي  الشباب  على 

الميدالية البرونزية .      
وفي مسابقة اإلطاحة 

بالمطرقة ، أحرز نواف سعيد 
خازوق من نادي  الوطن  الميدالية 

الذهبية ، ونال عبدالعزيز محمد 
العمري من انادي لهالل  الميدالية 

الفضية ، وحصل صالح خليل 
أسعد من نادي  الهالل  على 

الميدالية البرونزية .      
وفي سباق 400 متر حواجز 
، أحرز سعد محمد بخيت من 

نادي  الهالل الميدالية الذهبية ، 
ونال يحيى فهد والبي من نادي 
الوطن على الميدالية الفضية ، 

وحصل سعد محمد السبيعي من 
نادي  االغر  على الميدالية البرونزية .      

مضر بطال   لكأس اليد

في كأس االتحاد لقوى الناشئين :

139 نقطة  تتوج الصفا  
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الجيل ـ الرياض
مرت فترة االنتقاالت الشتوية في السعودية 

للموسم الرياضي الحالي هادئة دون صخب وضجيج 
الصفقات الذي جرت عليه العادة في السنوات األخيرة، 

حيث كانت التغييرات محدودة ولحاجات ُملحة في األندية 
الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية التي أتاحت لها خيار 

تسجيل العبين جدد.
كما تسبب فيروس كورونا المستجد في أزمات كثيرة 

لجميع األندية على مستوى العالم، وتسبب تبعا لذلك 
في غياب الجماهير  وبالتالي في خسائر 

مالية كبرى، خاصة وأن الجماهير  واحدة 
من أهم مداخيل األندية. ولعل غيابها 

كان الخسارة األكبر ، مما جعل أندية 
كثيرة تعاني مالًيا.

وكان الشباب من بين األندية الكبار 
الذي يغرد وحيدًا في مواصلة تلبية 
احتياجات الفريق الفنية، حيث أعلن 

النادي العاصمي تعاقده مع الدولي 
النيجيري أوديون إيغالو القادم من 

صفوف فريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي ، في صفقة 
تبدو هي األبرز لهذا الشتاء.

وبلغ عدد الصفقات التي أتمتها األندية وأعلنتها عبر 
مراكزها اإلعالمية لفترة االنتقاالت الشتوية التي بدأت 

يوم 11 يناير وانتهت في الساعات األخيرة من يوم 7 فبراير 
29 صفقة فقط. بينما كانت في الموسم الماضي 94 
تعاقدا بنسبة انخفاض بلغت 70 % ونتذكر الموسم 

 واحد )ضمك( تعاقد مع 16 العبا واآلن 
ٍ
الماضي كان ناد

نجده ينافس على الهبوط بل إنه المرشح األول للهبوط، 
وطالب قبل فترة بسيطة مدربه السابق نور الدين بن 

زكري الذي تعاقد مع هؤالء الالعبين إدارة 
ناديه بالتعاقد مع العبين آخرين أو الرحيل، 

واتخذ رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع 
القرار الصائب برحيل المدرب بداًل من 

تحميل النادي أعباء مادية كبيرة وتغيير جلد 
الفريق مع كل فترة تسجيل جديدة.
ولم تتمكن أندية النصر واالتحاد 

والوحدة واالتفاق والباطن من فرصة 
تسجيل العبين جدد، بسبب فشلها في 

الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي أصبحت شرطًا 
أساسيًا في قيد الالعبين الجدد، ضمن إطار برنامج حوكمة 

األندية، ورغم محاوالت النصر تسجيل العب بديل عن 
الكوري الجنوبي جين سو كيم المصاب، فإن محاوالته لم 

يكتب لها النجاح.
وأقفل الهالل ملف الالعبين األجانب دون إكمال العدد 

المتاح له، وإحضار بديل للمهاجم السوري عمر خربين، 
الذي رحل عنه إلى صفوف الوحدة اإلماراتي، حيث أوضح 

فهد بن نافل، رئيس نادي الهالل، أن الخيارات المتاحة لم 
تكن لتضيف للنادي.

وارتبط اسم الهالل كثيرًا بالالعب البرازيلي تيكسيرا 
الذي كان قريبًا من االنضمام لصفوف الفريق، إال أن 

المطالبات المتكررة من وكيل أعمال الالعب أسهمت 
في إفشال الصفقة، قبل أن تتحول األحاديث عن صفقة 

مرتقبة بين الهالل وفريق إنترناسيونال البرازيلي لضم 
المهاجم تياغو غاالردو، إال أن الصفقة لم تتم.

وعزز فريق الشباب صفوفه بالدولي النيجيري أوديون 
إيغالو، باإلضافة لشراء المدة المتبقية من عقد الالعب 

عمار النجار مع فريق أبها وضمه لصفوفه 
في فترة االنتقاالت الشتوية.

أما فريق األهلي فقد نشط في الساعات 
األخيرة، وكانت مفاوضاته تتجه بين العديد 

من الخيارات، قبل أن يختتم فترة االنتقاالت 
الشتوية بالمهاجم السنغالي مباي نيانغ 

قادمًا من صفوف فريق رين الفرنسي.
وكان النادي األهلي بدأ فترة االنتقاالت 

الشتوية بالرغبة في التعاقد مع الدولي الجزائري جمال 
بلعمري، العب فريق ليون الفرنسي، إال أنه لم ينجح 

في إتمام الصفقة، وحتى الساعات األخيرة من سوق 
االنتقاالت الشتوية كانت خياراته تتجه صوب المدافع 

العراقي سعد ناطق، العب فريق الشرطة العراقي، إال أن 
إدارة األخير حالت دون إتمام الصفقة.

ويعد نادي الرائد األكثر حراكًا في سوق االنتقاالت 
الشتوية الحالية، وذلك بإتمامه ست صفقات، منها ثالثة 

العبين محليين والعب مواليد والثنائي األجنبي، حيث بدأ 
الرائد صفقاته بالتعاقد مع منصور الحربي بصفقة انتقال 

حر ثم باستعارة الالعب الشاب منصور البيشي من الهالل 
والتعاقد مع العب المواليد جابر عيسى قادمًا من الوحدة، 

قبل أن يعزز صفوفه بصفقتين على صعيد الالعبين 
األجانب، حيث تعاقد مع التشيلي روني فرنانديز ليختتم 

صفقاته بالتعاقد مع األلماني ماركو مارين قادمًا من 
النادي األهلي.

فيما جاء ناديا ضمك والعين بعد الرائد من حيث 
الصفقات التي أتماها، وذلك بواقع خمس صفقات لكل 

فريق، حيث بدأ نادي ضمك الفترة 
الشتوية بالتعاقد مع بدر منشي قادمًا 

من الكوكب، قبل أن يعزز صفوفه 
بوليد حزام من الشباب، مقابل ثالث 

صفقات على صعيد الالعبين األجانب؛ 
هم الكرواتي دوماغوج أنتوليتش 

والمهاجم النرويجي آماهل بيليجرينو، 
قبل أن يتعاقد مع الروماني بوديسكو 

صانع األلعاب الذي سبق له الحضور في 
صفوف فريق الشباب.

الكفاءة المالية وكورونا  يلقيان بظاللهما على االنتقاالت الشتوية 

ميركاتو بارد
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