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 خطوات جديدة 
من الجميل والممتع 

والمثير أن االحداث 
الرياضية الكبرى أصبحت 

سمة مالزمة للمشهد 
الرياضي السعودي 
، بل أن هذا الحراك 

الكبير والمتمدد في كل 
االتجاهات والمناشط 

والفعاليات العالمية من 
الوزن الثقيل كان سببا في 

ان تتصدر وزارة الرياضة  
االحداث وان تتسنم ذروة 
األداء الحكومي ، لتحصد 
 الجوائز واحدة تلو األخرى.

ولعل اخر  المستجدات في 
هذا الحراك الذي  ال ينتهي  
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الجيل ـ الرياض

تُّوج فريق »روزبيرغ إكس ريسينج« األلماني، 
بلقب »إكستريم إي العال«، وهو الحدث الذي 

تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية، 

ضمن مبادرات جودة الحياة 
أحد مستهدفات »رؤية 

المملكة 2030«.

واختتمت في 
محافظة العال 

منافسات السباق 
األول، في 

تاريخ سلسلة 
»إكستريم 

إي« لسيارات 
الدفع الرباعي 

الكهربائية، 
الذي 

استضافته 
المملكة 
على مدار 

»روزبيرغ« بطاًل لـ»إكستريم إي« العال
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يومين، بمشاركة 18 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 9 
فرق عالمية.

وتُّوج الفريق األلماني المكّون من السويدي 
يوهان كريستوفرسون، وزميلته األسترالية مولي 

تايلور بلقب السباق والمركز األول، فيما حل في 
المركز الثاني فريق »أندريتي يونايتد«، الذي يمثله 

السائق السويدي تيمي هانسن والبريطانية كيتي 
مونينج، وحل في المركز الثالث فريق »إكس 44«، 

الممثل من بطل الراليات الفرنسي سيباستيان 
لوب، والسائقة اإلسبانية كريستينا جوتيريز.

السباق األول من نوعه

وبهذه المناسبة، قال األمير عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية السعودية: 

»أبارك لجميع الفائزين بهذا السباق الكبير واألول 
من نوعه، الذي ُأقيم بالعال التاريخية، وال يسعني إال 
أن أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد األمير 

محمد بن سلمان، على الدعم واالهتمام الكبيرين 
اللذين يوليانهما للقطاع الرياضي، اللذين أثمرا 

استضافة العديد من األحداث الرياضية العالمية، 
رغم الظروف والتحديات التي يواجهها العالم 

بسبب جائحة )كورونا(«.

وأضاف: »سباق )إكستريم إي العال( شّكل 
فرصة لنا جميعًا للتفكير في أهمية تأثير تغير 

المناخ، وما يمكننا عمله لمعالجة هذا التحدي، 
للوصول إلى بيئة نقية وطاقة نظيفة بما يتواكب 
مع )رؤية المملكة 2030(، وطموحات ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان، لجعل المملكة دولة رائدة 
في الطاقة البديلة، والحفاظ على البيئة ألجيال 

مقبلة«.

سباق  يبقى في الذاكرة

من جهته، قال األمير خالد بن سلطان الفيصل، 
رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية: »استمتعنا بسباق رائع في 

»روزبيرغ« بطاًل لـ»إكستريم إي« العال
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صحراء العال الخالبة، ونفخر بافتتاح المملكة ألول 
سباق لبطولة )إكستريم إي( الجديدة، التي تتوافق 

مع رؤية المملكة 2030، الذي يؤكد اهتمام بالدنا تجاه 
االستدامة، سيبقى هذا السباق في ذاكرة عشاق 

رياضة السيارات في المملكة، وفي جميع أنحاء 
العالم، ونتطلع لالستمرار في استضافة أحداث 
عالمية كبرى لهذا العام، في مختلف المجاالت، 

وتحديدًا في رياضة السيارات والمحركات، لنثبت 
للعالم أننا شعب طموح يمأله الشغف نحو كل 

الرياضات بمختلف أشكالها وأنواعها«.

حدث اكبر من رائع

فيما قال المؤسس والرئيس التنفيذي 
لـ»إكستريم إي« السيد أليخاندرو أغاغ: »ال شك أن 
الحدث كان رائعًا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

لقد عملنا من أجل هذه اللحظة لمدة عامين ونصف 
العام من أجل إنشاء سلسلة )إكستريم إي(. ونتائج 
اليوم كانت مذهلة وأفضل مما كنت أتوقعه، )مسار 

العال( رائع جّدًا، وهو األمثل للسيارات، وجميع 
السائقين والسائقات أشادوا به. أنا شخصّيًا معجب 

بولي العهد، وبـ)رؤية المملكة 2030(، ومعجب جّدًا 
بالمملكة وشعبها؛ فنحن نجد الترحيب دائمًا في كل 
مكان، لذا نحن سعداء هنا بالعمل مع وزير الرياضة، 

ورئيس اتحاد السيارات، اللذين وجدنا منهما كل 
الحرص والدعم والمتابعة إلنجاح هذا الحدث«.

وأقيمت الجولة النهائية من السباق وسط 
تنافس كبير، بداية من الدور نصف النهائي األول، 

حيث تأهل فريقا »روزبيرغ إكس ريسينج« و»إكس 
44«، قبل أن يحسم فريق »روزبنيرغ« حضوره في 

النهائي، بينما تأهل فريق »أندريتي يونايتد« من 
نصف النهائي الثاني المسمى بـ»السباق المجنون«، 
الذي تنافس فيه أصحاب المراكز »الرابع والخامس 

تعرضت 
المتسابقة كلوديا 

هورتجن »في 
إكستريم إي العال« 

ث انقالب 
ِ
لحاد

بعد أن فقدت 
السيطرة على 

سيارتها. ونشر 
مقطع فيديو 
يظهر لحظة 

انقالب سيارة 
المتسابقة.
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والسادس« من الجوالت 
التأهيلية.

وتأتي هذه االستضافة 
لسباق »إكستريم إي العال«، 

ضمن سلسلة اهتمام المملكة 
الكبير بالقطاع الرياضي والطاقة 

النظيفة، والتطّلع نحو المستقبل، 
من خالل »رؤية المملكة 2030«، 

وبعد أيام قليلة من إعالن ولي 
العهد عن مبادرة »السعودية 
الخضراء« و»الشرق األوسط 

األخضر«، الهادفة إلى تقليل 
انبعاثات الكربون الناتجة عن 

استخدام النفط بنسبة 60 
في المائة، وزراعة 50 

مليار شجرة ومكافحة 
التلوث وتدهور 

األراضي، 
والحفاظ 

على الحياة 
البحرية.
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»إكستريم إي«  تدعم جهود 
المحافظة على السالحف

»إكستريم إي«  تدعم جهود 
المحافظة على السالحف

كشفت سلسلة سباقات »إكستريم إي« 
الجديدة التي تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي 

الكهربائية ألول مرة في صحراء محافظة العال 
عن خططها ضمن برنامجها اإلرث »ليغاسي« في 

السعودية.

وأكدت »إكستريم إي« المنظمة من خالل 
هذا اإلعالن، أنها ستدعم جهود المحافظة على 

السالحف المنتشرة على طول ساحل البحر األحمر، 
بالتعاون مع مؤسسة »باء« الخيرية التي تركز في 

جهودها على حماية األنواع المهددة باالنقراض 
والموائل الطبيعية والمواقع التاريخية.

وقال األمير بدر بن فرحان، مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة »باء« الخيرية: »يسعدنا 

الدخول في شراكة مع )إكستريم إي( في هذا 

المشروع الرائع، الذي يعكس التزامنا بقيم 
المملكة، والمتمثلة في تبني الحداثة مع الحفاظ 

على التراث والثقافة«.

وأضاف: »تفخر المملكة بكونها موطنًا لنسبة 
عالية من الشباب الذين يبدون شغفًا باألحداث 
واألنشطة الرياضية العالمية. ومع ذلك، فإنها 
تعد أيضًا موطنًا طبيعيًا لعدد من أجمل وأندر 

الفصائل، مثل السالحف المهددة باالنقراض التي 
نحاول حمايتها من خالل هذه المبادرة الفريدة 

والمبتكرة«.

من جانبه، قال أليخاندرو أغاغ، المؤسس 
والرئيس التنفيذي لسلسلة »إكستريم إي«: 

»إنه لمن دواعي سعادتنا أن تعلن )إكستريم إي( 
عن تقديم الدعم لهذه المبادرة التراثية المهمة 
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»إكستريم إي«  تدعم جهود 
المحافظة على السالحف

»إكستريم إي«  تدعم جهود 
المحافظة على السالحف

في المملكة. ومع أن هذه السلسلة تتعلق بتنظيم 
السباقات المثيرة، فإننا نحرص من جهة أخرى أيضًا 
على إبراز أزمة المناخ والبيئة في جميع أنحاء العالم، 
والسعي الدؤوب إلحداث فرق دائم في هذا الشأن«.

وأضاف: »يعد البحر األحمر موطنًا لعدد من النظم 
البيئية األكثر تنوعًا في العالم، وعملنا عن كثب مع 

مؤسسة باء الخيرية لتحديد أبعاد هذا المشروع 
المهم الذي يركز على حماية السالحف البحرية 

المهددة باالنقراض، ما يجعل منها مبادرة جديرة 
باالهتمام ومثيرة للغاية لتستحق الدعم األمثل من 

جانبنا على الفور«.

وستدعم سلسلة »إكستريم إي« جهود حماية 
السالحف الخضراء المهددة باالنقراض والسالحف 

صقرية المنقار التي تواجه بدورها الخطر ذاته، بسبب 

العديد من أشكال التهديدات التي تتعرض لها، ومنها: 
الوقوع في شباك ومعدات الصيد، والتجارة غير 

المشروعة في البيض الذي يعد من األطعمة الشهية 
في بعض الدول، إضافة إلى أصداف السالحف، 

ومشاريع التنمية الساحلية، بما في ذلك البناء على 
الشواطئ التي تقصدها السالحف لوضع بيوضها، 
والنفايات البالستيكية، والتغير المناخي وما يسببه 
من ارتفاع درجات حرارة الرمال، ما يؤدي إلى حدوث 
خلل في النسبة بين الجنسين، حيث يتحدد جنس 

السالحف حسب درجة الحرارة، فكلما ارتفعت درجة 
الحرارة، زادت احتمالية أن تكون السلحفاة أنثى. 

يضاف إلى ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر الذي 
يمكن أن يؤدي إلى تآكل الشواطئ والمواقع التي 

تضع السالحف فيها بيوضها، وحدوث الفيضانات 
التي تؤدي إلى قتل البيض.
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الجيل ـ جدة 

التقى صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 

وزير الرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية في 

جدة بالرئيس التنفيذي للفورموال 

1 ستيفانو دومينيكالي, بحضور 
صاحب السمو الملكي األمير 

خالد بن سلطان الفيصل رئيس 
مجلس إدارة االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية، وعدد 
 من مسؤولي فورموال 1.

وجرى خالل اللقاء مناقشة 
الترتيبات الخاصة بسباق )جائزة 

السعودية الكبرى للفورموال 
1( المزمع إقامته بمشيئة هللا 

خالل المدة من 3 إلى 5 ديسمبر 
المقبل بجدة، ويمثل الجولة ما 

قبل األخيرة من سباقات »فورموال 

الفيصل يجتمع مع دومينيكالي في جدة 

ترتيبات فورموال 1 على الطاولة 
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1« لهذا العام، إلى جانب االطالع 
ميدانيًا على تفاصيل مسار 

الحلبة. وتأتي هذه االستضافة 
بعد سلسلة من النجاحات التي 

شهدتها المملكة في إقامة 
العديد من الفعاليات واألحداث 

الرياضية العالمية، في ظل 

الدعم غير المحدود الذي يحظى 
به القطاع الرياضي من القيادة 

الرشيدة، واالهتمام الكبير الذي 
يوليه صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع - حفظه هللا 

-، بما يتواكب مع خطط وأهداف 
رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لقيمة 
ا،  ا وعالميًّ ومكانة المملكة إقليميًّ

وتأكيدًا لقدرتها على استضافة 
هذه األحداث العالمية الكبرى نحو 

صناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير 
جودة الحياة.
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الجيل ـ جدة

اعلن االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية 
، عن وضع حجر األساس لبدء أعمال بناء حلبة 

جدة للفورموال 1، التي ستستضيف سباق جائزة 
السعودية الكبرى للفورموال 1 في الفترة من 3 إلى 

5 ديسمبر المقبل من عام 2021م، على كورنيش 
 محافظة جدة .

وحضر مراسم وضع حجر األساس لبدء أعمال بناء 
حلبة جدة للفورموال 1 ، رئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية، األمير خالد 
بن سلطان العبد هللا الفيصل، وعدد من منسوبي 

 االتحاد ووسائل اإلعالم المحلية. 
واوضح االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 

النارية انه سيتم بناء الحلبة وفًقا ألفضل المعايير 

أ، حيث سيستخدم الحجر  ا وعالميًّ المعتمدة محليًّ
 المحلي لبناء سطح المسار.

واضاف االتحاد السعودى للسيارات والدراجات 
النارية انه ستتم مراحل البناء ضمن اعتبارات بيئية 

صحيحة تهدف الحًقا إلى الترويج لرسائل االستدامة 
أثناء إقامة السباق، مثل المنتجات غير المعدنية، 
 ومنتجات النفايات المستخدمة في إنشاء الطرق.
و قال األمير خالد بن سلطان العبد هللا الفيصل: 
ا في هذا اليوم بوضع حجر األساس  »سعداء جدًّ

وبدء أعمال البناء لحلبة جدة، التي تستعد 
الستضافة السباق الكبير والمرتقب في ديسمبر 

المقبل، الذي يعد مرحلة مميزة في رياضة هذا 
الوطن الغالي، باستضافته للعديد من الفعاليات 

الرياضية المختلفة، وتحديًدا ما يخص رياضة 
السيارات والمحركات«.

وضع حجر األساس لحلبة جدة للفورموال 1

الحلم ....  واقعا
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التقى السيد جاسم بن راشد 
البوعينين األمين العام للجنة 

األولمبية القطرية، سمو األمير 
فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 

بن مساعد نائب رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية، الذي 
يزور الدوحة حاليًا لحضور مهرجان 

الهجن العربية األصيلة على سيف 
حضرة امير دولة قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني.

وجرى خالل اللقاء استعراض 
أوجه التعاون األولمبي، وسبل 

دعمه وتطويره في المرحلة 
المقبلة.

وأعرب األمير فهد خالل 
االجتماع عن شكره لمسؤولي 

الحركة األولمبية بدولة قطر، 
مؤكدًا على متانة العالقة بين 

اللجنتين السعودية والقطرية.

و قام نائب رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية  
بزيارة إلى مقر األكاديمية األولمبية 

القطرية في منطقة الغرافة، 
حيث تعرف خاللها على البرامج 

واألنشطة والدورات التي تقدمها 

األكاديمية، باإلضافة إلى وسائل 
التدريب وأجندة الدورات التدريبية 

فيها، وأجرى جولة في أروقة 
مبنى األكاديمية، اطلع فيها على 

ما تحويه من قاعات متخصصة 
ومجهزة بأحدث الوسائل 

التعليمية التي توفر البيئة المثالية 
للدارسين لتلقي العلوم المختلفة 

في أفضل األجواء التعليمية، 
باإلضافة إلى مكتبة األكاديمية 

األولمبية القطرية التي تحتوي على 
ما يزيد عن ستة آالف وخمسمئة 

كتاب ومرجع ومصدر.

كما تم خالل الزيارة تقديم 
شرح مفصل عن شعار وهوية 

األكاديمية األولمبية القطرية 
والرؤية التي تحملها، باإلضافة 
إلى عرض تعريفي عن أهدافها 
والبرامج والدورات التي أقيمت 

خالل الفترة الماضية، واستعراض 
برامجها وخططها المستقبلية.

ابن جلوي في مهرجان سيف امير قطر 
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الجيل ـ الرياض

كشفت شركة نيوم واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
عن اتفاقية عالمية تكون فيها »نيوم« الشريك 

العالمي لالتحاد اآلسيوي لمدة أربعة أعوام في الفترة 
2021 – 2024، وتشمل اتفاقية الشراكة بطوالت 

ومنافسات المنتخبات الوطنية في االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات اآلسيوية 

لكأس العالم التي تتضمن أفضل 12 منتخب كرة 
قدم في القارة اآلسيوية، ومنافسات المنتخبات 

الوطنية الرئيسية في آسيا من بينها بطولة كأس 
آسيا لكرة القدم، التي من المقرر إقامتها بالصين 
في يونيو 2023م. كما تشمل الرعاية بطولة كأس 

آسيا للسيدات عام 2022م وجميع بطوالت األندية 
اآلسيوية حتى نهاية موسم 2024م.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للدعم الكبير والسخي 
الذي يجده القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة 

واالهتمام الخاص من ولي العهد وحرصه على تطوير 
الرياضة ووضع المملكة على خريطة المشهد 

الرياضي العالمي؛ مما جعلها محط أنظار العالم 
باستضافتها العديد من األحداث الرياضية العالمية 

التي تتواكب مع مستهدفات »رؤية المملكة 
2030« إلى جانب تمكين محبي الرياضة بشكل عام 

وكرة القدم بشكل خاص في المملكة من متابعة 

ومشاهدة أبرز األحداث 
الرياضية.

من جهته، أكد 
المهندس نظمي النصر، 
الرئيس التنفيذي لشركة 

نيوم، أن »نيوم تسعد 
بشراكتها مع االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم، على اعتبار أن كرة 
القدم هي الرياضة المفضلة 

في المملكة العربية السعودية، 
وتحتل مكانة خاصة في قلوب جميع 

السعوديين، كما تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة 
إللهام وتمكين سكان نيوم من العيش بنمط حياة 

معتدل وصحي، بل وتلتقي كذلك مع أهدافنا لتمكين 
المجتمع ليكون أكثر نشاطًا وحيوية«.

وتابع قائاًل: »نثمن في شريكنا االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم تبنيه لفكر متطور ومبتكر، والتزامه بجعل 

كرة القدم الرياضة األولى في آسيا. وبناء على ذلك، 
فإن هذه الشراكة تسهم وتتعاون مع نيوم في 

مساعيها لتكون مركزًا رياضيًا عالميًا متميزًا، جنبًا 
إلى جنب مع مساعيها لتوفير بيئة مناسبة للعقول 

والمواهب المتميزة، األمر الذي يدعم نمو وازدهار 
االقتصاد في المملكة العربية السعودية«.

نيوم واالتحاد االسيوي يوقعان اتفاقية  الحقوق الحصرية 

خطوة تاريخية 
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في المقابل، رّحب 
داتو ويندسور جون، أمين 
عام االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، بنيوم لتكون ضمن 

أسرة االتحاد، مشددًا على 
أنهم يتشاركون مع نيوم في 

رؤية بعيدة المدى، تؤكد االهتمام 
الكبير الذي يوليه االتحاد القاري للعبة، مما يعكس 

األثر اإليجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها.

وأضاف: »نتطلع إلى مشاركة هذه اللحظات 
التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر 

جديد في آسيا«.

من ناحيته، اعتبر باتريك مورفي، عضو مجلس 
اإلدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم 
اآلسيوية، أن االتفاقية بين نيوم وشركة تسويق كرة 

القدم اآلسيوية، تمثل طموحات هائلة وخبرة واسعة 
والتزامًا قويًا تجاه التنمية المستدامة للرياضة 

األولى في آسيا، ال سيما في منطقة تُعد من أهم 
وأكبر أسواقنا االستراتيجية، وهي المملكة العربية 

السعودية. ونتطلع إلى التعاون مع نيوم واالستفادة 
من معرفتها وخبراتها ومواهبها.

يشار إلى أن نيوم مشروع عالمي عمالق – وهو 
أحد مشاريع رؤية المملكة 2030 - يسعى لخلق 

نموذج جديد للعيش المستدام وليكون انطالقة 
واثقة في تقدم البشرية. وستعمل هذه الشراكة 

مع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم على خلق فرص 
للتعاون على المدى البعيد، جنبًا إلى جنب مع مهام 

تطوير ثقافة نمط العيش بحيوية ضمن مجتمعات 
نيوم، واالستفادة من استثماراتها في التقنيات 

واالبتكارات واألداء واالستدامة لدعم كرة القدم 
في جميع أرجاء آسيا.

ويعد مشروع نيوم انطالقة واثقة لتقدم 
البشرية، وتجسيدًا لرؤية تُمثل ما سيبدو 
عليه المستقبل الجديد. ويقع في شمال 

غربي المملكة العربية السعودية على البحر 
األحمر، حيث ُيبنى من الصفر ليكون حاضرة 

تنبض بالحياة – وهو مكان تُحدد فيه ريادة 
األعمال مسار هذا المستقبل الجديد. وسيكون 
مقصدًا وموطنًا ألصحاب الطموح الذين يسعون 

أن يكونوا جزءًا من بناء نموذج جديد لمعيشة 
استثنائية، وإنشاء أعمال مزدهرة.

كما سيتجلى اإلبداع في »نيوم« في مجال 
الحفاظ على البيئة، وسيضم المشروع عددًا من 

المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث 
والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية. 

كما ستكون المدينة مقرًا للعيش والعمل ألكثر 
من مليون شخص من جميع أنحاء العالم. وبوصفه 

مركزًا لالبتكار، سيستقطب مشروع نيوم رواد وقادة 
األعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع 

الجديدة، واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. 
وسيجسد سكان نيوم أخالقيات وقيمًا تمثل روح 

الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى االستكشاف 
والمغامرة والتنوع، مدعومين بنظام قانوني منسجم 
مع األعراف الدولية، نظام ال يتوقف عن التطور ليثمر 

نموًا اقتصاديًا ومجتمعًا مكلاًل بالنجاح واالزدهار.

نيوم واالتحاد االسيوي يوقعان اتفاقية  الحقوق الحصرية 

خطوة تاريخية 
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 نواف الحزيم _ الجيل 

زار صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة، رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية، 
الثاني عشر من أبريل ملعب 

األمير عبدهللا الفيصل في 
محافظة جدة، لالطالع على سير 

األعمال المنفذة في مشروع 
تأهيل وتطوير المنشأة، قبل 

إعالن اكتمال جاهزيته الستقبال 

المنافسات الكروية المحلية 
والدولية، وذلك بحضور صاحب 

السمو األمير سعود بن عبدهللا 
بن جلوي مستشار أمير منطقة 

 مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.

واستمع سموه أثناء الزيارة، إلى 
شرح مفصل عن التحسينات 

واإلصالحات التي قامت بها 
الشركة المنفذة، بدايًة من 

التغييرات الشاملة التي أجريت 
على البنية التحتية، وما يرتبط بها 

من إمدادات في الكهرباء والمياه، 
مروًرا بجميع مرافق المنشأة 

الرياضية، إلى جانب ترميم وتأهيل 
المنشأة بالكامل، بما يتطابق مع 
مواصفات واشتراطات االتحادين 

 الدولي واآلسيوي لكرة القدم.

وشملت أعمال الصيانة والتغيير 
مرافق األستاد الداخلية، وتغيير 
تربة الملعب وزراعتها بالكامل 

بأحدث األساليب والمعايير 
العالمية المعتمدة، كما رفعت 

الوزير تفقد سير العمل واطمأن على أعمال التطوير

ملعب عبدالله الفيصل 
يقترب من الجاهزية
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الطاقة االستيعابية لمقاعد 
الملعب، لتتسع لـ 27 ألف مقعد، 
بما فيها المقصورة الملكية، مع 

تخصيص 72 مقعًدا منها لذوي 
اإلعاقة، إلى جانب التحسينات 
الهندسية التي طالت المنصة 

الملكية، باحتوائها على ثالثة أدوار 
 مكتملة بجميع مرافقها.

كما أنشئ مركزين إعالميين يتسع 
كل واحد منهما لـ 50 شخًصا، 

وقاعة مؤتمرات صحفية، تصل 

الطاقة االستيعابية فيها إلى 
250 شخًصا في نفس اللحظة، 

مع تجهيزها بأحدث التقنيات، 
وكذلك منطقة خاصة بالمقابالت 

الصحفية )مكس زون(، ومنطقتين 
خاصتين باللقاءات التلفزيونية 

)فالش إنترفيو(، وعدد 4 
إستديوهات تحليلية، و6 غرف 

 للمعلقين.

كما تضمنت التعديالت إنشاء 
غرف تبديل المالبس لالعبين 

بواقع 4 غرف، باإلضافة إلى إنشاء 
 ،"VAR" غرفة جديدة لحكام تقنية الـ

إضافة إلى تجهيز الملعب بـ 48 
كابينة للكاميرات، تتسع كل كابينة 
لـ 6 كاميرات، وكذلك إنشاء عيادات 
طبية وغرف مخصصة للكشف عن 

 المنشطات.

وتضمنت أعمال الصيانة والتطوير 
أيًضا تركيب 81 بوابة إلكترونية 

موزعة على مداخل الملعب، 
إضافة إلى مواقف للسيارات خارج 

األستاد، بمساحة تصل إلى 122 
ألف متر مربع، بما يسهم في خدمة 

المشجعين وتسهيل وصولهم 
 إلى الملعب أثناء المباريات.

يأتي ذلك ضمن الخطوات 
التطويرية التي تقوم بها وزارة 
الرياضة في عدد من المنشآت 

الرياضية، في ظل الدعم غير 
المحدود والسخي من قبل القيادة 

الرشيدة، وتوفير كل ما من شأنه 
رفع مستويات التميز الرياضي 
في مختلف األلعاب الرياضية، 

وتشجيع ممارسة الرياضة بما 
يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 

.2030
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هنأ األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية، الدكتور 
توماس باخ بمناسبة تزكيته 

رئيًسا للجنة األولمبية الدولية 
لواليته الثانية.

وأشاد الفيصل 
بعمق العالقات التي 

تربطه بالدكتور 
باخ واللجنة 

األولمبية 
الدولية، 
مشيًدا 

بما يقدمه 
للجنة من 

عمل، وهو 
محل تقدير 

جميع أعضاء 
اللجان األولمبية 

الوطنية حول 
العالم، مشيًرا 

إلى أن باخ قام بتطوير القطاع 
األولمبي من جميع الجوانب 
بدعمه عمل اللجان الوطنية 

بشكل عام والسعودية بشكل، 
خاص من خالل زيارته واجتماعه 
بمسؤولي األولمبية السعودية 

بشكل مستمر واالطالع على 
المشروعات التي تعمل عليها 
اللجنة.ُيذكر أن باخ تولى قيادة 

األولمبية الدولية في عام 2013 
وانتهت واليته في 2021؛ حيث 

إن لوائح األولمبية الدولية 
تمنح الرئيس في واليته األولى 

ثمانية أعوام، مع منحه الحق في 
المنافسة على والية ثانية لمدة 

أربعة أعوام.

                                                                     
سعادة الفيصل

أعرب األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن 
سعادته بقرار عودة الجماهير 

إلى مالعب كرة القدم السعودية، 
مقدًما الشكر والتقدير للقيادة 

الرشيدة للمملكة.

وغرد األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل عبر حسابه 
الشخصي على موقع 

»تويتر«: »نسعد 
بعودة 

الجماهير 
للمالعب 
الرياضية 

من جديد.. 
خالص الشكر 
والتقدير لقيادة 

وطننا الغالي على 
الجهود الكبيرة 

نحو العودة اآلمنة 
للحياة الطبيعية«.

تحصين الصاالت 
أصدرت وزارة الرياضة 

تعميمًا لكل الصاالت والمراكز 
الرياضية بضرورة تحصين كل 

العاملين في الصاالت والمراكز 
الرياضية بالمملكة ابتداًء من 

تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود 
نتيجة فحص )PCR( سلبية 

لفيروس كورونا كل 7 أيام على 
نفقة المنشأة للعاملين في هذا 

النشاط من غير المحصنين.  
وتهدف وزارة الرياضة من ذلك 

حماية الصحة العامة للمجتمع؛ 
لمنع تفشي فيروس كورونا، 

والسعي إلى عودة الحياة 
لطبيعتها.

اعتماد ادارة النصر
اعتمد األمير عبد العزيز بن 

تركي الفيصل وزير الرياضة، 
مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 

سنوات مقبلة.

ويرأس مجلس إدارة نادي 
النصر مسلي بن مهدي آل 

معمروفي العضوية كل من 
المهندس عبدهللا بن عبدالرحمن 

العمراني وتركي بن فهد 
المشيقح وفيصل بن محمد 

أبو ساق وعبدالعزيز بن عبدهللا 
العمران ومحمد بن عبدالعزيز 
الشتوي ومنصور بن سعد بن 

زومه ومعتز بن مزروع المزروع.

وكان نادي النصر أعلن فوز 
آل معمر برئاسة مجلس اإلدارة 

لمدة 4 أعوام، خلفا لصفوان 
السويكت، الذي تم حل مجلسه 

يوم 21 مارس الماضي.

برنامج تعريفي بالخرج 
نظم مكتب وزارة الرياضه 

بالخرج برنامج تدريبي عن التنمر 
االلكتروني في محافظة الدلم، 

حيث اقامت وكالة شئون الشباب 
وباشراف ومتابعة مكتب الخرج 

برنامج ) التنمر االلكتروني ( 
الكشفي التطوعي خالل الفترة 
من 10 – 11 /7 / 1442 بمحافظة 

الدلم بالخرج.وحظي البرنامج 
بمتابعة من قبل امارة محافظة 

الدلم وباشراف مكتب وزارة 
الرياضة بمحافظة الخرج.

تهنئة االخضر
وجه األمير عبد العزيز 

بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة، التهنئه إلي 

العبي المنتخب 
الوطني األول لكرة 

الفيصل يهنئ باخ بالوالية الثانية
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القدم، عقب الفوز على نظيره 
الفلسطيني.وغرد األمير عبد 

العزيز، عبر حسابه الشخصي على 
موقع التواصل اإلجتماعي تويتر 
“الحمد لله.. فوز مهم وصدارة 

مستحقة لصقورنا الخضر  ., وتابع: 
ما قصرتوا يا أبطال، ننتظركم 

لالستمرار حتى نهاية المشوار”.

وذكرت 
وزارة 

الرياضة عبر حسابها الرسمي على 
موقع التواصل اإلجتماعي تويتر 
“سمو وزير الرياضة األمير عبد 

العزيز بن تركي الفيصل يهنئ العبي 
المنتخب السعودي األول وأعضاء 

الجهازين الفني واإلداري بعد 
فوزهم على المنتخب الفلسطيني”.

أبدت وزارة الرياضة السعودية 
موافقتها بشأن طلب إدارة 

االتحاد برئاسة 
أنمار الحائلي 

لعقد جمعية 
عمومية 

عادية.

ووافقت 
الوزارة على 
طلب نادي 

االتحاد 
لعقد 

جمعية 
عمومية 

عادية، 
على أن 

تحدد 
إدارة 
النادي 
موعد 

الجمعية 

العمومية.

عودة الجماهير ) 17 مايو (
أوضحت وزارة الرياضة ، أنه 

وبناءًا على موافقة الجهات المعنية 
بمتابعة مستجدات فيروس كورونا 

المستجد “كوفيد – 19” فسيتم 
السماح بحضور بحضور الجماهير 
المحصنين للمباريات بنسبة 40% 

من السعة االستعابية للمالعب 
اعتبارًا من تاريخ 5 شوال الموافق 

17 مايو.

الدالك في االجتماع  
الخليجي

 نيابة عن سمو وزير الرياضة 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 

شارك معالي مساعد الوزير 
األستاذ عبداإلله بن سعد الدالك 

في االجتماع الرابع والثالثين لوزراء 
الشباب والرياضة بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي عبر 

االتصال المرئي

....  ويستقبل ويلسون 
كماالتقى  معاليه معالي وزير 

الشباب والرياضة بجمهورية ليبيريا 
السيد دستر زيغور ويلسون، 
بحضور وكيل الوزارة لشؤون 
الرياضة األستاذ عبدالرحمن 
السحيباني، ورئيس االتحاد 

السعودي لكرة القدم األستاذ 
ياسر المسحل .

3-2021.indd   193-2021.indd   19 4/18/2021   12:42:28 PM4/18/2021   12:42:28 PM



العدد 706  - شعبان 1442 هـ    مارس  2021 م 20

الجيل ـ الرياض
نيابة عن خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود الرئيس 

الفخري لنادي سباقات الخيل - 
حفظه هللا -، رعى 

األمير فيصل 
بن بندر بن 

عبدالعزيز، أمير 
منطقة الرياض، 
حفل سباق نادي 

سباقات الخيل 
السنوي الكبير على 

كأس المؤسس 
الملك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن 
آل سعود - رحمه 
هللا - لجياد اإلنتاج 

المحلي.

ولدى وصول أمير منطقة 
الرياض لميدان الملك عبدالعزيز 

للفروسية بالجنادرية كان في 
استقباله األمير متعب بن عبدهللا 

بن عبدالعزيز، واألمير بندر بن 
خالد الفيصل المستشار بالديوان 

الملكي رئيس هيئة الفروسية 
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات 

الخيل، واألمير عبدهللا بن متعب 
بن عبدهللا بن عبدالعزيز، واألمير 

محمد بن سلطان بن ناصر بن 
عبدالعزيز، واألمير عبدهللا بن 

فهد بن عبدهللا 
رئيس االتحاد 

السعودي 
للفروسية، 

واألمير مشهور 
بن عبدهللا 

بن عبدالعزيز، 
واألمير محمد 
بن فيصل بن 

محمد بن سعود 
بن عبدالعزيز، 
واألمين العام 

لهيئة الفروسية 

امير الرياض ينوب عن خادم الحرمين الشريفين في تتويج االبطال

“جوهر الناريز” 
يطير بكأس المؤسس
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عادل بن عبدهللا المزروع.
وبعد أن أخذ سموه مكانه في 

الحفل ُعزف السالم الملكي، ثم بدأ 
الشوط الحادي عشر المخصص 

لـ “كأس المؤسس” المصنف من 
الفئة األولى سعوديًّا لخيل اإلنتاج 

المحلي من عمر ثالث سنوات 
فقط، وجائزته 3 ماليين ريال على 

مسافة 1600 متر.
وحّقق المركز األول في “كأس 
المؤسس” الجواد “جوهر الناريز” 

إلسطبل األمير سعود بن سلمان 
بن عبدالعزيز.

وسّلم األمير فيصل بن بندر 
الكأس لألمير سعود بن سلمان 

مقدًما له التهنئة بهذا اإلنجاز.
ورفع أمير منطقة الرياض 

الشكر لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود وسمو ولي عهده األمين 
- حفظهما هللا - على ما تحظى به 

رياضة الفروسية من دعم وتكريم، 
حققت من خاللهما السعودية 
قفزات عالية، وصلت للعالمية 

بشكل عالمي وبارز.
وقال: “تشرفُت اليوم بأني 

أنوب عن خادم الحرمين الشريفين 

في كأس المؤسس، وما تحمله 
هذه المنافسة من اعتزاز للجميع 
باالسم الذي تحمله. والكأس تعد 
كأس الكؤوس جميًعا. والتنافس 

حقق مستوى عالًيا”.
وأضاف: “اإلخوان في نادي 

سباقات الخيل قدموا الكثير 
بقيادة األمير بندر بن خالد الفيصل، 

وتخطيطهم للمستقبل بشكل 
احترافي. أرجو لهم التوفيق، وأن 

نحظى منهم بالكثير”. منوًها بتاريخ 
الخيل مع مسيرة الملك عبدالعزيز 

في توحيد هذه البالد الغالية.
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مشروع المستقبل..   مدينة عالمية كاملة 

يدير سيناريوهات مختلفة إلنجاح الحملة الوطنية الرياضية ... خالد بن الوليد :

أهدافنا »عالية الجودة«
الجيل ـ الرياض

كشف األمير خالد بن الوليد بن طالل رئيس االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع سعي »االتحاد« إلى توفير الفرص لجميع أفراد 

المجتمع لممارسة النشاط البدني وعيش نمط حياة صحي. مشددا 
على أهمية تشجيع جميع أفراد المجتمع من جميع األعمار والقدرات 

لاللتحاق بحملة »ابدأ اآلن« والتي تتجه قدما نحو حياة أكثر صحة.
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أهدافنا »عالية الجودة«

ونبه  األمير خالد بن الوليد إلى ضرورة 
استخدام تطبيق »الرياضة للجميع« لالطالع 

على أحدث المعلومات حول الصحة والعافية، 
والمشاركة في مختلف الفعاليات والتحديات 

لكل مستويات اللياقة البدنية، التي تتضمن 
إنشاء أو االنضمام إلى المجموعات الرياضية 

المجتمعية وفي المقابل الحصول على النقاط 
وفرصة الفوز بالجوائز الرياضية المتنوعة.

وشدد على أ ن عمل 
االتحاد يأتي من أجل 

إلهام أفراد المجتمع 
وتشجيعهم وتسهيل 

وصولهم إلى الصحة 
واللياقة على امتداد 

المملكة العربية 
السعودية.

ولفت إلى أن 
»الدعم الذي يقدمه 

تطبيق االتحاد لألفراد عند بدء أو 
متابعة مسيرتهم في اللياقة البدنية، له أهمية 
كبيرة؛ إذ إنه يمنح شعورا باالنتماء للمجتمع، 

 
ٍ

ويوفر سهولة الوصول إلى مجموعة من تحديات
 تم تصميمها من قبل المستخدمين أو 

ٍ
وفرص

من قبل االتحاد«.

وأضاف موجها حديثه ألفراد المجتمع 
السعودي: »ال يوجد وقت مناسب أكثر 

من اليوم كي تبدأ، وتخطو خطوتك 
التالية نحو حياة أكثر صحة ولياقة«.

وكان االتحاد السعودي للرياضة للجميع 
قد أطلق حملة توعوية جديدة تحت شعار »ابدأ 

اآلن« من أجل تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع 
في المملكة على المشاركة في األنشطة 

البدنية، إذ تدعو الحملة األفراد من مختلف 
األعمار والقدرات والخلفيات إلى المضي قدمًا 

نحو تعزيز لياقتهم البدنية، وتوظيف طموحهم 
وشجاعتهم، وإبداعهم، وقوة إرادتهم، إليجاد 

الحافز والوسائل من أجل تحسين صحتهم.

وتم تصميم 
سيناريوهات مختلفة 

للحملة الوطنية 
الرياضية تجسد دور 

مجموعة متنوعة من 
أفراد المجتمع، ُأنشئت 

للوصول إلى مختلف 
القدرات واألعمار كجزء من 
حياتهم اليومية على امتداد 
المملكة سواء في مكتبك 

أو مع أحفادك أو حينما ترغب 
أطفالك على ممارسة رياضة في تشجيع 

جديدة أو تسعى إليجاد قوة اإلرادة للتغلب على 
الصعوبات التي تحول دون ممارستك الرياضة، 
 أمًا عاملة، أو جدًا أو جدة، أو شخصًا 

ِ
سواء كنت

من ذوي االحتياجات الخاصة، أو رياضيًا متمرسًا.

وسهل اتحاد الرياضة للجميع أكثر من أي 
وقت مضى، المشاركة في األنشطة الرياضية 
سواء بشكل فردي أو جماعي، وذلك من خالل 

تطبيق الرياضة للجميع للهواتف الذكية، 
الذي تم إطالقه في يوليو العام الماضي، عبر 
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منصتي »أندرويد« و»آي أو أس«، حيث يتيح التطبيق 
للمستخدمين إنشاء وإدارة مجموعات رياضية 

مجتمعية، وتنظيم الفعاليات، ودعوة المتابعين 
إلى تشجيع المشاركة المجتمعية، والتعرف على 

فعاليات ومجموعات رياضية أخرى.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين مزامنة وربط 
أجهزة تتبع اللياقة البدنية مثل »أبل واتش«، 

و»غوغل فيت« و»فيت بيت«، و»سامسونغ هلث«، 
مما يمكنهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من 
النشاطات داخل التطبيق، كاالنضمام إلى تحديات 

في مجموعات 
رياضية، وخلق 

التحديات الخاصة 
بهم.

ومن خالل إتاحة 
األنشطة البدنية 

أمام الجميع في أي 
زمان ومكان، ُيوفر كل 

من تطبيق الرياضة 
للجميع وحملة »ابدأ 
اآلن«، أسلوب حياة 

جديدة، عبر إعطاء 
الناس األدوات 
الالزمة والدافع 

الذي يحتاجون إليه 
لوضع وتحقيق أهداف 
اللياقة البدنية الخاصة 

بهم. وُيظهر مقطع 
الفيديو المرفق، وهو 

واحد من خمسة 
فيديوهات تم 

تطويرها لحملة 
»ابدأ اآلن«، مثاال 
واحدا على كيفية 

إحداث الحملة أثرًا إيجابيًا 
في حياة الناس.

وبدعم من وزارة 
الرياضة واللجنة األولمبية 

السعودية، وتماشيا مع 
برنامج جودة الحياة، أحد 
أهم برامج رؤية المملكة 

2030، يسعى االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع 

إلى زيادة نسبة مستويات 

النشاط البدني بين السكان في المملكة إلى 40 
في المائة بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف، 

يعمل االتحاد من كثب على إطالق وتنظيم التحديات 
الرياضية وتسهيل الوصول إليها، وبناء الخبرات في 

عالم الرياضة.

يشار إلى أن أكثر من 350.000 شخص شاركوا 
العام الماضي في برامج ومبادرات االتحاد 

االفتراضية والميدانية، بما في ذلك مبادرة »تحرك 
والعب« التي شهدت مشاركة أكثر من 151.000 
شخص قطعوا أكثر من 10 مليارات خطوة حتى 

اآلن، ومبادرة »معا 
نتحرك« التي شهدت 
في نسختها الرابعة 
حتى اليوم، مشاركة 

أكثر من 8750 
شخصا، قطعوا 

عشرات اآلالف من 
الكيلومترات في 

سلسلة من تحديات 
اللياقة البدنية.

ووفر دوري كرة 
القدم للسيدات، 

والبطولة الوطنية 
للكريكت، واليوم 

الوطني للرياضة 
للفتيات، وغيرها من 

الفعاليات والمبادرات، 
مدخال لحياة نشطة 

لجميع األفراد في 
المملكة، بغض 

النظر عن جنسهم 
أو فئاتهم أو بيئتهم 
االجتماعية. وبهدف 

تحسين مبادراته 
وأنشطته، دخل 

االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع 

في سلسلة 
من الشراكات 

العالمية والمحلية 
رفيعة المستوى، 

مع منظمة الصحة 
العالمية، وشركتي نايكي 
وبيبسيكو، ومجموعة ماجد 

الفطيم، وغيرها.
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الجيل ـ الرياض

أطلق االتحاد السعودي للرياضة للجميع 
الفعالية األولى ضمن ثماني فعاليات من مبادرة 
“معا نتحرك” التي ستنعقد خالل العام الجاري، 

حيث يواصل االتحاد تشجيع األفراد في كافة أنحاء 
المملكة على العمل من أجل بناء مجتمع أكثر صحة 

وسعادة.

وسبق أن تم إطالق أربع نسخ سابقة من 
سلسلة “معا نتحرك” التي طرحها اتحاد الرياضة 
للجميع ألول مرة العام الماضي، والتي ستواصل 

المساعدة على تحسين اللياقة البدنية لجميع أفراد 
المجتمع في المملكة من خالل الفعاليات الثماني 

الجديدة.

ستقام كل فعالية من فعاليات “معا نتحرك” 
لمدة تمتد بين خمسة وخمسة عشر يوما، وسيكون 
لكل فعالية هوية وعنوان خاص بالمناسبة التي تدور 
حولها. وستضع كل فعالية تحديا للجري أو المشي، 
يمكن المشاركة فيه إما من المنزل وإما في األماكن 

العامة، بشرط أن يلتزم المشاركون بإرشادات 
الصحة والسالمة.  وسيحصل المشاركون الذين 

يكملون كل تحد من تحديات الفعاليات الثمانية 
على ميدالية مميزة خاصة بكل تحدي، كمحفز لهم. 

وعند جمع الميداليات مع بعضها 
البعض، تأخذ شكل دائرة 

تتوسطها خريطة المملكة العربية السعودية، 
تجسيدا للعمل الشاق الذي قام به كل فرد مشارك 

للمساهمة في تعزيز الصحة في المملكة.

كما سُيمنح الفائزون شهادات وجوائز، باإلضافة 
الى أنه سيتم إجراء سحوبات على جوائز تتضمن 

مبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية وغيرها. وسيتم منح 
بعض الجوائز ألفضل الالعبين أداًء، والذي سيتم 

عرض ترتيبهم على المنصة الخاصة بالفعالية 
ووسائل التواصل االجتماعي.

وانطلقت الفعالية األولى، لمدة عشرين يوما 
مع بداية شهر رمضان. حيث يهدف التحدي إلى حث 

المشاركين على الحركة من خالل المشي أو الجري 
لمسافة 20 كم أو أكثر في المدة المحددة.

يشار إلى أن االنضباط وااللتزام هما من أبرز 
السمات التي يتحلى بها الصائمون في شهر رمضان 

المبارك، لذلك، يهدف التحدي األول إلى تشجيع 
المشاركين على االلتزام بممارسة األنشطة 

الرياضية والمواظبة عليها خالل الشهر الفضيل 
لتصبح جزءا من عاداتهم اليومية.

وتستهدف حملة “ابدأ اآلن” األمهات الجدد، وكبار 
السن، والرياضيين المتمرسين والمبتدئين لتبين 
كيف يمكن لتطبيق “الرياضة للجميع” ومبادرات 

االتحاد أن تحدث أثرا إيجابيا في صحة المجتمع، من 
خالل عرض سلسلة مقاطع فيديو تظهر أشخاصا 

يسعون جاهدين لتبني نمط حياة صحية.

اتحاد الرياضة للجميع يقود حملة  “ معا نتحرك » و«ابدأ اآلن” 

تفعيل مشروع  جودة الحياة  
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 الجيل ـ خاص
تم في العاصمة السودانية 

الخرطوم توقيع اتفاقية تأهيل 
وتجديد مقر االتحاد السوداني، من 
االتحاد العربي لكرة القدم، بحضور 

األمين العام لالتحاد العربي الدكتور 
رجاء هللا السلمي، ورئيس االتحاد 
السوداني لكرة القدم البروفيسور 

كمال شداد، واألمين العام لالتحاد 
السوداني الدكتور حسن أبو جبل، 
واألمين المساعد لالتحاد العربي 

 مبارك الضفيان.
وتأتي هذه االتفاقية ضمن مبادرة 
األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 

رئيس االتحاد العربي لكرة القدم 
لتجديد وتأهيل مبنى اتحاد الكرة 

السوداني، ضمن مبادرات االتحاد 
العربي  الذي يجد دعما كبيرا  

ومتواصال من حكومة خادم الحرمين 

الشريفين وولي عهده االمين   
لدعم ومساندة االتحادات العربية 

 األعضاء.
ونقل األمين العام لالتحاد العربي 

لكرة القدم الدكتور رجاء هللا 
السلمي تحيات األمير 

عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل رئيس 
االتحاد لرئيس 

وأعضاء االتحاد 
السوداني ولرياضيي 

كرة القدم في 
جمهورية 

السودان، مؤكدًا أن »االتحاد العربي 
حريص كل الحرص على دعم 

واهتمام ومتابعة دائمة من رئيس 
مجلس اإلدارة على تنمية وتطوير 

وازدهار رياضة كرة القدم في 
الوطن العربي ومتابعة شؤونها 
وشؤون االتحادات العربية 

األعضاء، باإلضافة إلى 
تنمية واستدامة مسابقات 

وبرامج وأنشطة االتحاد 
المختلفة لتعم الفائدة 

االتحادات العربية 
 وأنديتها ومنتخباتها«.

وأوضح السلمي أن 
االتفاقية المبرمة مع 

االتحاد السوداني 
تهدف إلى تأهيل 

مبنى االتحاد 
السوداني وتجديده 

 االتحاد العربي  يرمم مقر االتحاد السوداني 

 إعادة تأهيل ... وتجديد محبة 
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ليسهم في تأدية أعماله لخدمة 
رياضة كرة القدم وجميع منتسبيها 
في جمهورية السودان الشقيقة«، 

متمنيًا التوفيق والنجاح لالتحاد 
 السوداني وألنديته ومنتخباته.
من جانبه ثمن رئيس االتحاد 

السوداني لكرة القدم البروفيسور 
كمال شداد لألمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل اهتمام االتحاد العربي 
بأحد أعرق اتحادات كرة القدم في 

الوطن العربي، مشيدًا بما حظي به 
االتحاد السوداني من دعم واهتمام 

منذ أن أقّر األمير فيصل بن فهد 
تشييد وإنشاء هذا المبنى، الفتًا 

النظر إلى ما قدمه المستشار تركي 
آل الشيخ رئيس االتحاد السابق 

من اهتمام وحرص يأتي امتدادًا 
لمواقف المملكة التاريخية تجاه 

الرياضة السودانية وشبابها، التي ال 
تستغرب في ظل قيادة حكيمة من 

خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولي عهده، حفظهما هللا، متمنيًا 

المزيد من التطور واالزدهار لالتحاد 
 العربي ولكرة القدم العربية«.

وُيعد االتحاد السوداني، ومقره في 
العاصمة الخرطوم، أحد االتحادات 

العربية الـ22 األعضاء في االتحاد 
العربي؛ إذ تأسس عام 1936م، 

وانضم إلى عضوية االتحاد الدولي 
لكرة القدم عام 1948م، ومن ثم إلى 

عضوية االتحاد األفريقي في عام 
1957م، وفي عام 1975م أصبح عضوًا 

 في االتحاد العربي.
وكان  وزير الشباب والرياضة 

في جمهورية السودان الدكتور 
يوسف آدم الضي، قد استقبل في  

مقر الوزارة األمين العام لالتحاد 
العربي لكرة القدم الدكتور رجاء 

هللا السلمي بحضور سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان 

علي بن حسن جعفر واألمين 
المساعد لالتحاد العربي مبارك 

 الضفيان،

ونقل الدكتور رجاء هللا السلمي 
في مستهل اللقاء تحيات صاحب 

السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل رئيس االتحاد العربي 
وزير الرياضة لمعالي وزير الشباب 
والرياضة السوداني، مؤكدا أهمية 

نهضة رياضة كرة القدم السودانية 
 كإحدى قوى الكرة العربية.

ثم تّم بعد ذلك استعراض تعزيز 
أوجه التعاون المشترك في سبيل 

تنمية وتطوير وازدهار رياضة كرة 
القدم السودانية.

مصر 
تستضيف 
3 بطوالت 

 عربية 
 الجيل ـ خاص

وافق االتحاد العربي لكرة 
القدم على إسناد تنظيم 

ثالث من بطوالته للموسم 
الحالي إلى االتحاد المصري 

 لكرة القدم.
وذكر االتحاد المصري 

للعبة عبر حسابه 
الرسمي بموقع التواصل 

االجتماعي«فيسبوك«، 
أن البطوالت التي أسند 
االتحاد العربي تنظيمها 

له هي بطولة كأس العرب 
لكرة القدم داخل الصاالت 

في الفترة من 20 إلى 30 
مايو المقبل، باإلضافة 

إلى بطولتي كأس العرب 
لمنتخبات الشباب في 
الفترة من 17 يونيو إلى 

الثالث من يوليو المقبلين، 
وكذلك بطولة كأس العرب 
للسيدات في الفترة من 24 

أغسطس إلى السادس 
 من سبتمبر المقبلين.
وكان االتحاد المصري 

لكرة القدم برئاسة أحمد 
مجاهد قد تقدم بطلب إلى 

االتحاد العربي خالل الشهر 
الماضي مبديا استعداده 
لتنظيم البطوالت الثالث.
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الجيل ـ الرياض
تغلب المنتخب السعودي األول 

لكرة القدم على نظيره منتخب 
فلسطين بنتيجة 5 – 0، في اللقاء 

الذي جمع بين المنتخبين على 
ملعب “مرسول بارك” بالرياض، 

ضمن التصفيات اآلسيوية 
المشتركة المؤهلة لكأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
سجل أهداف المنتخب 

السعودي الالعب ياسر الشهراني 
وذلك عند الدقيقة 37، ليضيف 

زميله فهد المولد الهدف الثاني في 
الدقيقة 43، فيما سجل الهدفين 

الثالث والرابع الالعب صالح 
الشهري وذلك عند الدقيقتين 52، 

.58
وفي الدقيقة 88 أضاف الالعب 
سالم الدوسري الهدف الخامس 

من ركلة جزاء مختتًما أهداف 
المنتخب السعودي في اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب 

بحضور المشجعين المحصنين 

األخضر يضرب بـ »الخمسة« 
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الجيل ـ الرياض
بدأت الهيئة الـعامة لـلـزكاة 
والـدخل الجهة المسؤولة عن 

جباية الـزكاة وتحصيل الضرائب، 
في تحصيل مبالغ ضرائب 

القيمة المضافة بشكل إلـزامي 
على األندية الـرياضية أسوة 

بالجهات األخرى الـتي يتم من 
خاللـها تحصيل منهم ضرائب 

الـقيمة المضافة، نتيجة بيع أو 
شراء للمنتجات، بشكل إلزامي 

من خالل رفع اإلقرارات إلى 
الهيئة العامة للزكاة والدخل 

كل ثالثة شهور، اعتباًرا من 
2020 على أن تسدد الفترات 

السابقة بأثر رجعي، مع توضيح 
مداخيل وإيرادات ومصاريف 
الـنادي سواء من بيع عقود 

العبين سعوديين أو عقود رعاية 
واستثمار.

وكانت الـهيئة الـعامة لـلـزكاة 
والـدخل، قد خاطبت األندية 

الـرياضية منذ عام 2018، بالـعمل 
علـى تحصيل مبالـغ الـقيمة 

المضافة ليتم إلـزامهم بالـسداد 
اعتباًرا من عام 2020 بأثر رجعي، 

ويتم سدادها مباشرة للهيئة 
العامة للزكاة والـدخل، من أجل 
فرض ضرائب القيمة المضافة 

على األندية الرياضية، مثلما 
يتم الـعمل به في الـقطاعات 

والمنشآت الـتي تمارس 
األنشطة االقتصادية، وإدخالـها 

في الـنظام الخاص بالـضرائب 
للقيمة المضافة ومعرفة آلية 
التعامالت المالية لألندية حتى 
يتم تحديد من تستوجب عليه 

الضريبة من عدمها، وبحكم 
أن األندية الرياضية تشهد 

بيعا وشراء في عقود الـالعبين 
الـسعوديين وحقوق رعاة 

واستثمار وتحصيل أمور مالية 
كبيرة من القطاع االستثماري، 

سيتم اعتبارها منشآت 
اقتصادية ذات مداخيل تستوجب 

فرض عليها ضرائب للقيمة 
المضافة.

يذكر أن األندية الرياضية 
تعتبر من الجهات الـتي تمارس 

األنشطة االقتصادية ممن 
يستوجب فرض عليهم ضرائب، 

من خالل بيعها أو شرائها 
لالعبين أو المدربين، فيما 

تخضع الجهات الـتي تمارس 
األنشطة االقتصادية لـضريبة 
القيمة المضافة، ويتم إلزامها 
بالتسجيل في نظام الضرائب، 

إذا بلغت قيمة إيراداتها السنوية 
حد التسجيل اإللزامي 375 ألف 

ريال.
كما يشار إلى أن وزارة 

الـرياضة قد بدأت في وقت 
سابق بعمل دورات تدريبية 

وندوات وورش عمل للمديرين 
التنفيذيين لألندية، من أجل 
تثقيفهم وتعلـيمهم بآلـية 

الـعمل في جانب القيمة 
المضافة، وطريقة رفعها 

بشكل منتظم لهيئة الزكاة 
والدخل، دون )عوالق( وتراكم 

مبالغ )ضريبة القيمة المضافة( 
على األندية فيصعب سدادها 

في وقت الحق.

”الزكاة ” تطالب  األندية  بـ »ضرائب 
القيمة المضافة «

السعودي رصيده لـ 11 نقطة، 
متصدًرا لمجموعته الرابعة.

ُيذكر أن المباراة ُأقيمت وسط 
حضور “المحصنين” من الجماهير 

السعودية بشكل استثنائي 
للمباراة، وسط  االلتزام باإلجراءات 

االحترازية من تباعد في المقاعد 
وارتداء الكمامات.
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رفع األمير بندر بن خالد الفيصل، 
رئيس هيئة الفروسية رئيس 

مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، 
الشكر إلى القيادة الحكيمة على 

الدعم الكبير الذي تجده الفروسية، 
والذي كان الدافع األول لتربع كأس 

السعودية على المرتبة األولى 
عالمًيا، وتحول المملكة إلى وجهة 

للخيل العالمية.
وأكد الفيصل، في تصريح 

بمناسبة ختام موسم سباقات 
الخيل 2021/2020 الذي نظمه 

النادي انطالًقا من ميدان الملك 
خالد بالطائف في الصيف الماضي، 

وختاًما بميدان المؤسس: »هذا 
الموسم األول في خطتنا التطويرية 

لسباقات الخيل السعودية 
كمجلس إدارة، وجاءت النتائج 

مشجعة مما سيدفعنا إلى 
دراسة جميع اإليجابيات، من أجل 

االستفادة منها في برامج المواسم 
المقبلة وتعزيزها، والتركيز على 

السلبيات لمعالجتها وتحويلها إلى 
عوامل مساعدة للنجاح«.

وأشاد رئيس هيئة الفروسية، 
بالجهود المبذولة من جميع 

منسوبي نادي سباقات الخيل 
طيلة الموسم الرياضي، مقدًما 

شكره ألعضاء مجلس إدارة هيئة 
ي مقدمتهم األمير 

ِ
الفروسية وف

عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير 
الرياضة، نائب رئيس الهيئة، 

وأعضاء المجلس، األمير عبدهللا 
بن خالد بن سلطان، وصالح 

الحمادي.
وأشاد رئيس مجلس 

إدارة نادي سباقات الخيل 
بالجهود التطويرية 
الكبيرة التي قامت 

بها اللجنة الفنية برئاسة األمير 
عبدهللا بن خالد بن سلطان بن 

عبدالعزيز، رئيس اللجنة الفنية، التي 
قدمت روزنامة منوعة من البرامج 
والسباقات التي أسهمت بشكل 

كبير في نجاح الموسم الرياضي 
وظهوره بمستوى فني رفيع.

ن الفيصل جهود موظفي  وثمَّ
هيئة الفروسية ونادي سباقات 

الخيل، واللجان العاملة واإلدارات 
المتخصصة، التي برهنت 

جميًعا على كفاءة ومهارة 
الشباب السعودي 

وقدرته العالمية على 
تقديم األعمال 

العظيمة بأجمل 
صورة ألرض 

مهد الخيل 
المملكة العربية 

السعودية.
وختم 

رئيس هيئة 
الفروسية 

تصريحاته، باإلشادة بالتعاون 
من مختلف اإلدارات والجهات 

المشاركة، وفي مقدمتهم الرعاة 
الذين كانت إسهاماتهم محفزة 

أفضل لتقديم عمل، وكذلك مختلف 
الوسائل اإلعالمية التي حملت 

الرسالة ونقلتها للعالم باحترافية 
ومهنية عالية، تؤكد على التطور 

التقني في هذا الجانب.

بندر بن خالد الفيصل :

 دعم القيادة جعلنا وجهة للخيل العالمية
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تفقد صاحب السمو الملكي 
األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس 

مجلس إدارة نادي سباقات 
الخيل ميدان الملك خالد بالحوية، 

خالل زيارة للميدان وتجول على 
مرافقه واّطلع على االستعدادات 
الخاصة لموسم سباقات الطائف 

الذي ينطلق بطابعه الجديد 
بما يتماشى مع اإلستراتيجية 

التطويرية الشاملة لنادي 
سباقات الخيل.

ورافق األمير بندر بن خالد 
في جولته التفقدية الرئيس 

التنفيذي لنادي سباقات الخيل 
محمد الجاسر ومستشار شؤون 
الميادين في نادي سباقات الخيل 

سعود الفراج ومدير السباقات 
بالنادي سالم بن محفوظ وعدد 

من مديري اإلدارات ، حيث 
استمع سموه إلى شرح عن 

االستعدادات وما سيتم إنجازه 
من مشاريع تطويرية للميدان .

واختتم سموه جولته بتفقد 
موقع األرض الجديدة التي من 

المقرر أن يقام عليها المقر 
الجديد لنادي سباقات الخيل 

والتقى بعدد من مسؤولي أمانة 
الطائف واطلع على المخطط 

الشامل للطائف الجديد 
والمشاريع األخرى الجاري 

تنفيذها حاليًا، واستمع إلى نبذة 
عن المشروع الذي سينفذ بأحدث 

الطرق والتصاميم الهندسية، 
والخطط المزمع تنفيذها في 

المنطقة والهادفة لتطوير 
وتحسين هذه الرياضة.

ُيشار إلى أن موسم سباقات 
الفروسية بالطائف سينطلق من 
تاريخ 28 / 5 / 2021م وينتهي في 9 
/ 11 / 2021م ،ويتكون من 24 حفاًل 

خالل 12 أسبوعًا، يتخلله شهر 
توقف لموسم الحج، مع إضافة 

أشواط مستحدثه وأشواط 
مخصصة للخيل العربية.

حصلت الفارسة السعودية مضاوي 
القحطاني على رخصة خيال لتصبح أول 

جوكية سعودية تدخل عالم سباق 
الخيل ، وانتشر مقطع للفارسة أثناء 

استعدادها لدخول أحد السباقات 
الرسمية في مضمار ميدان 

الجنادرية في الرياض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع حصول 
مضاوي على رخصة خيال، الفتين إلى أن 

المرأة السعودية باتت اليوم شريًكا للرجل 
السعودي في تنمية الوطن متمنين لها 

التوفيق في السباقات والحصول على 
منصات الذهب.

6 كؤوس كبيرة في 
موسم الطائف 

أعلن نادي سباقات الخيل عن 
برنامج انطالق موسم الطائف 

للعام 1442هـ 2021م، بعد النجاح 
الذي حققه موسم الرياض والذي 
توج بنجاح النسخة الثانية لكأس 

السعودية العالمي، إذ ينطلق 
موسم الطائف بطابعه الجديد 

بما يتماشى مع اإلستراتيجية 
التطويرية الشاملة لنادي 

سباقات الخيل، حيث يتكون من 
24 حفال خالل 12 أسبوعا تبدأ من 

تاريخ 28 /5 /2021 وينتهي في 9 
/11 /2021، يتخللهم شهر توقف 

لموسم الحج، مع إضافة أشواط 
مستحدثة وأشواط مخصصة 

للخيل العربية.
واستحدث النادي 6 كؤوس 

كبيرة في موسم الطائف أبرزها 
كأس الملك فيصل للخيل 
العربية بجائزة مالية قدرها 

)1.000.000( مليون ريال، وكأسا 
الطائف في الحفل 22 لعمر 

السنتين للحصن واألفراس إنتاج 
السعودية مفتوح الدرجات وقيمة 
الجائزة المالية 200.000 ريال لكل 
شوط، وفي الحفل رقم 23 كأسان 
أيضا لعمر الثالث سنوات للحصن 
واألفراس )مفتوح( وقيمة الجائزة 
المالية 300.000 ريال لكل شوط، 

وكأس “عكاظ” بجائزة مالية 
قدرها )500.000( ريال لعمر 

ثالث سنوات وأكثر.

بندر  يتفقد ميدان الملك خالد بالحوية 

مضاوي أول جوكية سعودية
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الجيل ـ الرياض
كشف االتحاد السعودي 

لكرة القدم من خالل كتيب 
االستضافة الذي نشر عبر موقع 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن 
برنامج تطوير شامل لكرة القدم 

النسائية أعده االتحاد ضمن 
إطار ملف السعودية الستضافة 

نهائيات كأس آسيا عام 2027 
ألول مرة في المملكة.

وكشف االتحاد السعودي 
عن أن هذا البرنامج يأتي استنادًا 
إلى رؤية الملف في “خلق تجربة 

جديدة وتبادل جديد وتوسع 
جديد” لكرة القدم اآلسيوية، إذ 

من المقرر أن يبدأ منتصف العام 
الجاري.

وفي الوقت الذي ال تزال فيه 
عناصر هذا البرنامج قيد المراجعة 
والتدقيق، فإن االتحاد السعودي 

يطمح إلى إطالق أنشطته في 
جميع أنحاء المملكة، باإلضافة 

إلى فتح اآلفاق لتطوير كرة القدم 
النسائية في منطقة الخليج 

 عام.
ٍ
والقارة اآلسيوية بشكل

ومن العناصر الرئيسة لبرنامج 
تطوير كرة القدم النسائية الجديد 

تشجيع الفتيات على بدء لعب 
كرة القدم ومن األمثلة على 

ذلك مبادرة دوري كرة القدم 

“أكاديمية مهد الرياضية” أول الغيث 

تطوير  
)أولوية(القدم النسائية
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المجتمعي للسيدات في المملكة 
والذي تم إطالقه العام الماضي. 

كما يهدف البرنامج إلى رفع 
مستوى فرق الشابات تدريجيًا 

على مدار األعوام الخمسة المقبلة 
حتى تمتلك المملكة والدول 

المجاورة اإلمكانيات الكافية التي 
تؤهلها للمنافسة على المستوى 

الدولي.
ويرتكز هذا الطموح بعيد 

المدى على مبادرات عدة، يأتي 
في مقدمتها “أكاديمية مهد 

الرياضية” التي أطلقها األمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير 

الرياضة في سبتمبر الماضي، 
 طموحة ألن تصبح إحدى 

ٍ
بُخَطط

أكبر األكاديميات الرياضية في 
العالم خالل العقد المقبل، 
وسيكون تطوير كرة القدم 

للسيدات إحدى أولوياتها الرئيسة 
خالل األعوام المقبلة.

من جانبه أشار األمين العام 
لالتحاد السعودي المهندس 

إبراهيم القاسم إلى الشغف 
الجماهيري الكبير تجاه استضافة 

كأس آسيا 2027، وقال:” يسري 
شغف كبير في جميع أنحاء 

المملكة تجاه هذا الملف، ولكم أن 
تتخيلوا مقدار الطاقة والحماس 

التي سنشعر بها جميعًا إذا 
ما تحقق حلمنا بفوز الملف 

السعودي، لذلك علينا أن نغتنم 
هذا الزخم إلحراز تقدم ملموس 
في مجال كرة القدم النسائية.”
وأضاف:” تشير أبحاثنا إلى 

أنه من بين ما يزيد على خمسة 
ماليين مشجع لكرة القدم في 

المملكة، تشكل اإلناث 33% 
منهم وتتزايد أعدادهن بشكل 

مطرد، وألن هؤالء المشجعات 
يستحققن اهتمامنا الكامل، نأمل 

أن يقدم إعالننا اليوم عن برنامج 
تطوير شامل لكرة القدم النسائية 

رسالة مشجعة للجميع”.
فيما شددت عضو مجلس 

إدارة االتحاد السعودي لكرة 

القدم والمشرف العام على 
تطوير كرة القدم النسائية أضواء 

العريفي على أهمية تكريس 
شغف المجتمع السعودي بكرة 

القدم لتمكين النساء والفتيات 
من المشاركة واالستمتاع بهذه 

اللعبة:” فيما نخوض مسيرة 
تحول خاصة من خالل رؤية 

المملكة 2030، فإننا نريد أن 
نكرس شغفنا المتأصل بهذه 

اللعبة لنصل إلى ما نطمح إليه.”
وزادت العريفي:” رغم أننا ما 

زلنا نخطو خطواتنا األولى في 
هذا الطريق، ولكننا نمتلك رؤية 

طموحة، وستوفر استضافة 
نهائيات كأس آسيا 2027 فرصة 

استثنائية لتسريع خططنا 
للمستقبل. وهذا يرسل رسالة 

واضحة إلى الفتيات للمضي قدمًا 
نحو تحقيق تطلعاتهن في هذه 

الرياضة”.

)أولوية(
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الجيل ـ الرياض
أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد 

الديني، أن حصول عدد من األندية الرياضية خالل 
الفترة الماضية، على موافقة وزارة الرياضة بإنشاء 

شركات استثمارية تابعة لها، أمر مهم للغاية، حيث 
سيمكن القطاع الرياضي من الوصول إلى مستوى 

يمكن من خالله التحول إلى مرحلة »التخصيص«.
وبين الديني، أن ارتباط األندية بشركات وكيانات 

تجارية سيخضعها ألنظمة الشركات من حيث 
استثمار وتشغيل العالمات التجارية الخاضعة لها، 

كما سيتيح لألندية تملك جميع الحقوق االستثمارية 
بما فيها عقود االستثمار والرعاية والتأجير واإلعالن 
على قمصانها وفي منشآت النادي، والمباريات التي 
تلعب على ملعبها، وإنشاء الصناديق االستثمارية 

والوقفية والعقارية، وإدارة واستثمار وتشغيل 
وتسويق واالنتفاع بكافة عالمات النادي التجارية، 

وسيمنحها حق الترخيص للغير في االنتفاع بها، كما 
ستدخل الشركة في إدارة وتشغيل جميع البرامج 

االستثمارية سواء مع الجماهير، وكذلك أعضاء 
الشرف في ما يخص مزايا الحصول على عضوية 

النادي.
وعدد الديني، فوائد إنشاء الشركات 

االستثمارية في األندية، السيما أنها 
ستعزز من حوكمة اإليرادات والمصروفات 

والقرارات، وبالتالي ستتغلب األندية على 
أزمة تعاقب اإلدارات مستقباًل، بوجود 

مجلس إدارة لهذه الشركات، كما 
سيجعل األندية تخضع لألنظمة 
والتشريعات الخاصة بالشركات، 

مما سيمكنها من الدخول في 
شراكات ألنشطة مختلفة، 

مما سيؤدي إلى تنويع مصادر 
الدخل، وخلق روافد مالية 

جديدة لألندية الرياضية، مما 
سيحقق االستدامة المالية 
لها في المستقبل القريب.

وشدد الديني، 
على ضرورة استقرار 

الشركات االستثمارية لألندية لسنوات طويلة حتى 
تستطيع أن تنتج وتقدم مشاريع مالية مربحة مع 

االستعانة بالخبراء من أهل االختصاص واالستفادة 
من كافة التجارب المماثلة في العديد من الدول 

الخليجية التي طبقت فكرة االستثمار في أنديتها 
الرياضية بشكل متميز، وكذلك النموذج العالمي في 

االستثمار الرياضي.
وأكد الديني، أن إنشاء الشركات االستثمارية 

سيساهم في تحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج 
وفعال في االقتصاد الوطني؛ وفقًا لرؤية المملكة 

)2030(، إذ سيخلق النظام بيئة صالحة لالعبين 
والرياضيين وكافة المشتغلين في هذا القطاع 

الحيوي، مما سيساهم في تطوير الرياضة السعودية 
ووضعها في المكانة التي تستحقها خارجيًا في كافة 

األلعاب.

بعد موافقة الوزارة على انشاء األندية لشركات .. الديني :

الرياضة  ستصبح  قطاع “منتج وفعال”
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أضواء تتوج سلة العزم
توجت وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير 

أضواء العريفي ورئيس االتحاد السعودي لكرة 
السلة د. غسان طاشكندي والمدير التنفيذي 
فريق العزم ببطولة كرة السلة للسيدات بعد 

فوزهم في المباراة النهائية على فريق ارمد ايجلز 
الذي حل ثانيًا، وحل فريق تيتانيوم ثالثًا بعد فوزه 

على فريق جدة.  

زار وفد من قسم التربية البدنية بجامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن مقر اللجنة األولمبية العربية 
السعودية بمجمع األمير فيصل بن فهد األولمبي.

وفي بداية الزيارة، رحبت مديرة إدارة المراسم 
والفعاليات صاحبة السمو الملكي األميرة رهام بنت 

سيف اإلسالم بن سعود بالطالبات، معبرة باسم 
منسوبي اللجنة األولمبية عن سعادتهم بهذه الزيارة 

التي تأتي في إطار تثقيف الطالبات عن دور اللجنة 
األولمبية.

وقدم مدير قسم البرامج التعليمية علي عون 
نبذة مختصرة عن سيرة األولمبية السعودية بداية 

من تأسيسها وحتى اليوم، إضافة إلى األهداف 

والتطّلعات التي تسعى لتحقيقها خالل األعوام 
المقبلة.

فيما عّرف مدير التضامن األولمبي ياسر الزهراني 
بتاريخ لجنة التضامن األولمبي في اللجنة األولمبية 

الدولية، واألدوار المناطة بها، وأوجه الدعم الذي 
تقدمه للجان األولمبية الوطنية حول العالم.

ومن جهته تطرق مدير اإلدارة القانونية باللجنة 
األولمبية الدكتور فيصل العبيدان للعالقة بين اللجنة 

األولمبية وارتباطها باألولمبية الدولية في االلتزام 
بالميثاق األولمبي، والتأكيد على استقاللية االتحادات 

الرياضية وآلية االنتخابات، وإجراءاتها التي تمتد 
لعشرة مراحل.

بدنية جامعة نورة تزور األولمبية 
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الجيل ـ الرياض
أكد مدير األمن والسالمة في 

االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
سيرج دومورتييه  أن تجربة 

المملكة العربية السعودية 
بالسماح للجماهير المحصنة 

باللقاح ضد فايروس كورونا 
بحضور بمباريات كرة القدم، بأنها 

تجربة مثيرة تستحق االهتمام 
والمراقبة.

وقال دومورتييه إنهم يرحبون 
بمبادرة وزارة الرياضة السعودية، 

وبجميع المبادرات المهمة من 
هذا النوع، مشيرا إلى أنهم في 

االتحاد الدولي لكرة القدم يقومون 
بعمليات تقييم خاصة بهم، دقيقة 

للغاية، يثق بها كثيرا.
وزاد دومورتييه: »لم نطور بعد 

أي بروتوكول لتحصين الحضور 
الجماهيري، ألن معدالت التطعيم 

بالنسبة لمعظم العالم ليست 
عالية بما يكفي، على حد علمي، 

فقط جبل طارق في أوروبا كانت 
قادرة على تنفيذ شيء مشابه 
لما قامت به المملكة العربية 

السعودية، ولكن هذا ألن جبل 
طارق من بين البلدان النادرة جًدا 

في أوروبا التي وصلت إلى هذا 
المستوى من التطعيم«.

وأكد دومورتييه أنهم يأملون 

بمرور الوقت في إمكانية تطوير 
مثل هذه البروتوكوالت قريبا، 

مبينا أن تجربة المملكة العربية 
السعودية ستكون مثيرة لالهتمام 

والتقييم والمراقبة.
وأشار دومورتييه إلى أنه تم 

السماح بحضور الجماهير بنسبة 
%30 من سعة الملعب في 

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس 
العالم لكرة القدم 2022، مع وضع 

شروط حازمة للتباعد االجتماعي، 

وارتداء األقنعة، وحتى اآلن يتبع 
عدد كبير من البلدان هذا اإلجراء، 

مبينا أن االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( نجح في فبراير الماضي 
في تجربة الحضور الجماهيري 

المقننة، خالل كأس العالم 
لألندية، ولكنهم يأملون في تطوير 

بروتوكوالت قريبا لحضور الجماهير 
المحصنة باللقاح، مثل الذي قامت 

به السعودية.

أثنى على فكرة 
تحصين الجماهير 

..  مدير األمن 
والسالمة في 

)فيفا(:

تجربتكم مذهلة تجربتكم مذهلة 
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63 حكمة   “ 
تحت التطوير “

تواصل إدارة تطوير كرة 
القدم النسائية باالتحاد 

السعودي لكرة القدم تطوير 
الحكمات الالتي تم اعتمادهن 

تحت مظلة االتحاد، البالغ 
عددهن 63 حكمة، وذلك 

بالتعاون مع لجنة الحكام 
الرئيسية.

وعقدت لجنة الحكام 
الرئيسية باالتحاد السعودي 

اجتماعها الرابع مع الحكمات 
المعتمدات بقيادة نائب رئيس 

اللجنة يوسف ميرزا، والمحاضر 
عبدالمحسن الزويد، بالتعاون 

مع الحكمة األردنية الدولية 
صابرين العبادي؛ لتنقل خبرتها 

وتجربتها في مجال التحكيم 
واللياقة البدنية.

وتم خالل االجتماعات 
طرح ومناقشة العديد من 

الموضوعات ذات الصلة، 
إضافة إلى مراجعة قانون كرة 

القدم. كما شهدت االجتماعات 
اختبارات فيديو، واختبارات في 
القانون، إضافة إلى محاضرات 

في اللياقة البدنية.

عقد مجلس إدارة رابطة 
الدوري السعودي للمحترفين، 

اجتماعًا في الرياض، أعقبه 
مؤتمر صحافي لرئيس مجلس 

إدارة الرابطة عبد العزيز العفالق 
باإلضافة لرئيس نادي الرائد فهد 

المطوع.
وقدم عبد العزيز العفالق 

رئيس رابطة دوري المحترفين، 
التهنئة إلى الوسط الرياضي 
عقب قرار السماح للجماهير 

بالعودة إلى المالعب.
وتقدم العفالق بالتهنئة 

إلى المنتخب السعودي، عقب 
فوزه الكبير على فلسطين 

بخماسية نظيفة، في مباراة 
المنتخبين على ملعب مرسول 
بارك، الثالثاء، ضمن التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023، ليصعد 
إلى صدارة المجموعة الرابعة 

برصيد 11 نقطة.
ونوه العفالق بأنه سيتم طرح 

التنافس على كراسة التسويق، 
وأكد أن روزنامة الموسم لم 

تكن على طاولة النقاش خالل 
االجتماع، وأنه سيتم العمل 

عليها بالتنسيق مع اتحاد القدم 
وسيتم اإلعالن عنها قريبا.

فيما أكد رئيس الرائد فهد 
المطوع أن الرابطة في تطور 

كبير في هذه الفترة مقارنة 
بالفترات الماضية، وكانت هناك 
زيارات مكثفة من قبل منسوبي 

الرابطة لألندية والتماس 
احتياجاتها، وأكد هذا االجتماع 

ركز على اعتماد الالئحة التجارية 
لألندية وتحديد أسعارها.

وكان جدول االجتماع  قد 
اشتمل على عدد من النقاط 

المهمة، حيث تم عرض 
استراتيجية وحوكمة الرابطة، 

باإلضافة إلى اعتماد الالئحة 
التجارية، ومناقشة واعتماد 

أسعار البيع على اللوحات، 
واعتماد طرح كراسة الحقوق 

التجارية نسبة المسوق التجاري 
باإلضافة إلى اعتماد الميزانية، 
ومناقشة االقتراحات المقدمة 

من األعضاء.

الرابطة   تقر  الحوكمة  
والالئحة التجارية
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الجيل ـ الرياض
خطفت دانية عقيل، األنظار كونها أحد أبرز الوجوه 

الرياضية الشابة في السعودية، وبرز اسمها من 
خالل مشاركتها في كأس العالم للراليات الصحراوية 

القصيرة “باها”، التي أقيمت مؤخرا في المنطقة 
الشرقية.  وأصحبت عقيل أول سائقة سعودية تتوج 

بمنافسات كأس العالم للراليات، وذلك بعد فوزها 
بالمركز األول في فئة الدراجات “تي 3” خالل مشاركتها 

األولى. تقول دانية :
 بدايتي كانت عندما عرض علي االتحاد السعودي 

للسيارات، الحضور لرالي داكار في نسخته األولى 

بالسعودية، من أجل تشجيع النساء على الدخول في 
هذا المجال. وبالفعل دخلت في تجربة لمدة يومين 

مع سائقة محترفة في الصحراء واألجواء الطبيعية، 
وبعدها قررت الدخول في هذا المجال. 

وتضيف » لم أواجه صعوبات كبيرة فاألبواب كانت 
مفتوحة، الصعوبات كانت شخصية في قدرتي على 

تجاوز التحدي، كوني أول سعودية تشارك في كأس 
العالم للراليات. 

وقالت عن اإلصابة التي تعرضت لها : “ لم تكن 
تحتاج لعملية جراحية ولله الحمد، لكن أخبرني األطباء 

أن علي تحمل اآلالم، وكان تأثير اإلصابة إيجابيا، 

بعد مشاركتها في كأس العالم للراليات الصحراوية .. دانية عقيل 

مشاعري غير قابلة للوصف
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وتمكنت من معرفة قوة تحملي وحدود صبري.
 ونفت ان تكون قد فكرت في االنسحاب “ لم أفكر 

باالنسحاب، ألن الحوادث والخطر جزء من هذه الرياضة، 
وكنت متقبلة هذه األمور قبل قرار المشاركة “.

وزادت » شعور ال يمكن وصفه، لقد تمكنت من 
معرفة قدراتي وحدودي، وطورت من نفسي إثر اجتيازي 

مخاطر الصحراء والنفوذ، والحمد لله أكملت السباق.
ووصفت دانية ماتحقق بأمه  إنجاز جميل بالنسبة 

لها، و فرصة أمام الجميع لتحقيق األحالم، متمنية من 
أي شخص لديه مهارة أو حب رياضة معينة أن يشارك 

فيها، فهذه فرصة أمام الكل للتطور.
وقالت دانية » حتى اآلن لم أكون فريقي الخاص، 

حاليا اعمل مع شركة إلدارة أعمال الموتور سبور، 
وسنعمل على التخطيط لتكوين فريق خاص، ونرى أي 

من الشركاء يرغب باالنضمام معنا. 
وحول ما اذا كانت لمشاركتها تأثير  على دخول 

النساء في هذا المجال قالت :  بالنسبة لي ال أعلم 
الحقيقة، لكن أعتقد أن الجميع يعلم أن األبواب 

أصبحت مفتوحة للجميع.

وأكدت أنها  حظيت بدعم وتشجيع كبير من قبل وزارة 
الرياضة، وعرضوا عليها الحصول على رخصة السباق 

في حال تجاوزت االختبار،  كما قامت الوزارة بدعوتها 
لحضور رالي داكار، وأضافت بأنه من خالل حضورها  

تمكنت من معرفة األجواء، ومن خالل تواجدها  تعلمت 
الكثير عن هذه الرياضة وأجوائها.

. واختتمت بالقول بأنها حاليا تهدف لمواصلة 
المشاركة في كأس العالم للراليات في السعودية 

وبقية الدول
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الجيل ـ  نواف الحزيم 
وّجه رئيس مجلس إدارة 
نادي النصر مسلي آل معمر 

رسالة هامة إلى جماهير النادي 
العاصمي. بعد مرور يومين فقط 

على تزكيته رئيًسا للنادي.
ونشر 
آل معمر 

رسالته 
عبر حسابه 
الشخصي 

بموقع 
التواصل 

االجتماعي تويتر وجاءت على النحو 
التالي:

“بعد مرور يومين على تزكية 
المجلس واإلطالع المبدئي على 

بعض الملفات، تبين لنا أن أمامنا 
عمل كبير جدًا، يحتاج الكثير من 

الوقت والجهد والتركيز”.
وأضاف رئيس 
النصر:“أشكر كل 
من بارك، وأعتذر 

ممن لم أتمكن من 
الرد على اتصاالته، 

مع تمنياتي أن نكون 

كمجلس عند حسن الظن لنرى 
العالمي ناد مؤسساتي من الدرجة 

األولى”.
وكانت الجمعية العمومية قد 

أعلنت تنصيب مسلي آل معمر 
رئيس مجلس إدارة نادي النصر 

وقائمته بمنصب أعضاء المجلس 
بالتزكية بعد استبعاد قائمة غانم 

بن مذيكر المطيري.
وأعلنت وزارة الرياضة تحت 

قيادة األمير عبد العزيز بن تركي. 
اعتماد مجلس إدارة األصفر 

الجديد برئاسة آل معمر ومعه 

مسلي ال معمر لجماهير النصر  : 

ينتظرنا عمل كبير
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قائمة أعضاء المجلس.
وضمت قائمة مجلس اإلدارة 

كل من عبدهللا العمراني وتركي 
المشيقح. ومحمد الشتوي 

ومنصور بن زومة، وعبدالعزيز 
العمران ومعتز المزروع وفيصل 

أبو ساق.
من جانبه وجه ماجد عبد هللا 

قائد الفريق األول لكرة القدم 
السابق بنادي النصر رسالة خاصة 

إلى رئيس مجلس إدارة النادي 
الجديد مسلي آل معمر. مؤكًدا أن 
الفريق سيحقق العديد من النتائج 

المميزة خالل الفترة المقبلة.
وكتب ماجد عبد هللا عبر حسابه 

الشخصي في موقع التدوينات 
المصغرة “تويتر”: »أهنئ األخ 

مسلي آل معمر بتزكيته رئيًسا 
لنادي النصر.. شخصية رياضية 
تستحق، فقد عاصر سنوات في 

الوسط كان آخرها في رابطة دوري 
المحترفين«.

وأضاف ماجد: »مع هذه 
االلتفافة الشرفية بقيادة األمير 
خالد بن فهد، بإذن هللا سيكون 

موسًما فارًقا للعالمي.. كل 
التوفيق لمجلس إدارة نادي 

النصر«.

بدء تأهيل 6 مالعب لـ 2027
بدأت  وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة العمل 

على تطوير 6 مالعب، وهي ملعب الملك فهد الدولي “الدرة”، 
وملعب األمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، وملعب 

األمير محمد بن فهد وملعب األمير سعود بن جلوي”الراكة” 
في الشرقية، وملعب األمير عبد هللا الفيصل، وملعب مدينة 

الملك عبد هللا الرياضية “الجوهرة” في جدة، وذلك من أجل 
تدعيم ملف استضافة كأس آسيا 2027.

وتشمل  أعمال التطوير إضافة غرف كبار الشخصيات، 
وشاشات متطورة، وتعديل غرف المالبس والمراكز اإلعالمية، 

إضافة إلى مقاعد الجماهير.
وكان الملف السعودي أعلن اعتماده 30 فندًقا، و39 

مستشفى في البطولة، بواقع 15 فندًقا و25 مستشفى في 
الرياض، تسعة فنادق وستة مستشفيات في جدة، وستة 

فنادق وثمانية مستشفيات في الدمام.
كما أوضح الملف السعودي تخصيصه ثماني مناطق 

لتجمع المشجعين، بواقع ثالث في الرياض، ومثلها 
في الدمام، ومنطقتين في جدة، مماثلة لمناطق تجمع 

المشجعين في نهائيات كأس العالم، مزودة بالخدمات 
المختلفة والشاشات العمالقة.
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الجيل ـ الرياض
وافقت اإلدارة العامة 

لالستثمار في وزارة الرياضة 
على تأسيس شركة نادي 

أبها، وذلك حسب األنظمة 
ذات العالقة إليجاد موارد 
دخل متنوعة، مما يسهم 

في تطوير النادي في جميع 
المجاالت، وأكد رئيس نادي 

أبها، أحمد الحديثي، أنها 
تعد خطوة نحو تخصيص 

األندية، وتوفير مداخل خاصة 
وسنوية، مما يتيح بيع 

األندية على شكل شركات 
مستقبال أسوة باألندية العالمية.

وأوضح الحديثي، أن اإلدارة تهدف إلى أن تصل 
إلى مرحلة تصرف بها على النادي واالستثمار في 

جميع المجاالت لتوفير إيرادات في طريق التحول إلى 
الخصخصة، وأضاف أنهم اآلن في مرحلة استكمال 
الحصول على الموافقات من الجهات إلخراج سجل 

تجاري باسم النادي أوال، ويسبقها الموافقة من 
وزارة التجارة، كما أشار إلى أنها ليست شركة 

مساهمة بل تسمى اآلن بشركة 
الشخص الواحد، ثم بعد أن تتحول 

إلى الخصصة مستقبال تتحول 
إلى شركة مساهمة في خطوة 

الحقة وأوضح أن النادي حاليا 
له مداخيل من الالعبين، 

وكذلك أطقم مالبس الالعبين، 
وعندما تصبح شركة سيصبح 

لها مجلس إدارة وقد تتفرع 
منها شركات فرعية.

وعن مجاالت عمل الشركة 
قال أنها  ستعمل على :

- استالم واستثمار أموال الشركة 
وفوائض أموال النادي، وتحصيل 
إيرادات تلك االستثمارات، واتخاذ 

قرارات البيع والشراء، والتخارج والتمويل 

واالقتراض، والدخول في كافة 
المنافسات والمزايدات.

- تشغيل جميع عقود 
االستثمار والرعاية واإلعالن، 

والتأجير واالستئجار، والحصول 
على الخدمات أو تقديمها، 

والتوظيف ومتابعة تنفيذ تلك 
العقود وتحصيل إيراداتها 

وسداد نفقاتها.
- تملك جميع الحقوق 

االستثمارية الخاصة بالنادي 
والعبيه وبرامجه ومشاريعه 

وتسويقها وتشغيلها وبيعها، 
وإدارة جميع العالقات مع 

المستثمرين وتحصيل جميع اإليرادات المتحققة من 
تلك االستثمارات، وسداد النفقات الخاصة بها.

- وضع وإدارة جميع برامج العالقة واالستثمار 
مع الجماهير وبرامج العضوية، وتحصيل اإليرادات، 

وسداد النفقات المرتبطة بها.
- إنشاء أو المشاركة في الصناديق االستثمارية 

والوقفية والعقارية وغيرها من الصناديق 
االستثمارية مع الجهات المرخصة داخل 

المملكة وخارجها، وتمثيل النادي في 
مجالس إدارتها، واتخاذ جميع 

القرارات المتعلقة بها من اشتراك 
أو تسييل أو تغيير مدير أو توزيعات 

أرباح، أو غيرها من القرارات.
- إنشاء شركات تابعة داخل 
المملكة أو خارجها مملوكة لها 

بالكامل أو بالمشاركة مع مستثمرين 
محليين أو دوليين، حسب األنظمة 

المعمول بها أو االستحواذ على 
الحصص في شركات قائمة للدخول 

في االستثمارات المختلفة، وإدارة تلك 
الشركات واتخاذ جميع القرارات الالزمة 

لتحقيق أغراضها أو التخارج منها.

بعد الموافقة على تأسيس شركة أبها .. الحديثي :

نجهز أنفسنا للخصخصة

3-2021.indd   423-2021.indd   42 4/18/2021   12:42:36 PM4/18/2021   12:42:36 PM



43العدد 706  - شعبان 1442 هـ    مارس  2021 م

األندية مطالبة 
 بشركات مشغلة 

 نواف الحزيم ـ الرياض

 وجهت وزارة الرياضة خطابًا 
هامًا لألندية السعودية، قبل 

 عودة الجماهيرللمدرجات
وطالبت الوزارة في خطابها  

كافة األندية بضرورة التعاقد مع 
شركات مشغلة، من أجل تنظيم 

عملية الدخول إلى المالعب، 
والذي سيتم تفعيله عقب عيد 

 الفطر المبارك.
ونبهت الى ضرورة  االسراع في 
إنهاء عمليات التنظيم، الخاصة 

باإلجراءات االحترازية الوقائية، 
عقب السماح بدخول الجماهير 

 للمباريات.

كما تضمن الخطاب ضرورة 
التعاقد مع شركات مشغلة 
من أجل تنظيم عملية دخول 

الجماهير، وترتيب أماكن الجلوس 
مع التشديد على أهمية وضع 
عالمات وإرشادات التباعد بين 

المقاعد، وتنظيم عملية الدخول 
والخروج بكل سالسة.

فاز األستاذ سعد قاعد 
السبيعي برئاسة رابطة فرق 
أحياء محافظة االحساء لكرة 

القدم في االنتخابات التي 
جرت على مسرح مكتب وزارة 
الرياضة بمحافظة االحساء 
بحضور االستاذ عبداللطيف 

العرادي مدير مكتب وزارة 
الرياضة بمحافظة االحساء 

و ابراهيم المزراق مدير 
الشئون الرياضية وممثلي 

رابطة فرق االحساء لألحياء.
وانتُخب بجانب السبيعي 

مجلس إدارته المكون من 
4 أعضاء هم دكتور ناجي 
العبد رب الرضا وحسين 

العمر وحمد الطريف وطالب 
الجبران من جانبه اعلن 

السبيعي تبرعه بمبلغ 30 
الف ريال سنويا دعم لتطوير 

رياضة فرق االحياء وتعهد 
بتسخير خبرته التي استقاها 

من منعطفاته الرياضية 
الناجحة لتحقيق التطلعات 
للشارع الرياضي االحسائي 

حيث قال: )أنا وزمالئي 
أعضاء مجلس اإلدارة 

سنبذل الغالي والنفيس 
لنكون عند مستوى الثقة 

التي منحناها من فرق 
أحياء االحساء شركاءنا في 

المرحلة القادمة(.

السبيعي رئيسا لرابطة 
موسم 2022/2021االحساء

)13 أغسطس (
كشف االتحاد السعودي لكرة القدم 
عن موعد انطالق الموسم الجديد، من 

دوري كأس األمير محمد بن سلمان 
للمحترفين 2022/2021.حيث اقترب 

الدوري السعودي هذا الموسم من 
نهايته.

وقال اتحاد الكرة السعودي في بيان 
رسمي، إن الموسم الرياضي الجديد، 

سيبدأ يوم 12 أغسطس 2021، موضحا 
أنه سيشهد 20 مسابقة مختلفة، في 

كافة الفئات السنية.
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كشفت اللجنة األولمبية 
الدولية عن عرض اللجنة 

األولمبية الصينية توفير جرعات 
من لقاح كوفيد19- للمشاركين 

في أولمبياد طوكيو العام الحالي 
وأولمبياد بكين الشتوي 2022.

وقال رئيس اللجنة األولمبية 
الدولية توماس باخ خالل اجتماع 
افتراضي للجنة: »تسلمنا عرضًا 

سخيًا من اللجنة األولمبية 
الصينية المستضيفة ألولمبياد 

بكين الشتوي 2022 بتقديم 
جرعات إضافية من اللقاح 

للمشاركين في النسختين 
األولمبيتين طوكيو 2020 وبكين 

.»2022
وأضاف باخ: »اللجنة الصينية 

مستعدة للتعاون مع اللجنة 
األولمبية الدولية لتوفير جرعات 

إضافية سواء بالتنسيق مع 
الشركاء الدوليين أو 
بشكل مباشر في 

الدول التي وقعت 
اتفاقات بشأن 

اللقاح الصيني«.
وواصل باخ: 
»ستدفع اللجنة 

األولمبية الدولية ثمن 
الجرعات اإلضافية للقاح 

وليس فقط للمشاركين 
في األولمبياد بل لفرق ذوي 

االحتياجات الخاصة أيضًا«.
وتقام ألعاب طوكيو 

وسط إجراءات صحية 
مشددة وعلى األرجح وسط 
غياب الجماهير األجنبية بينما 

تطالب اللجنة األولمبية الدولية 
اللجان الوطنية بتطعيم 

الرياضيين.
وتأجلت ألعاب »طوكيو 

2020« لمدة عام بسبب الوباء 
ومن المقرر أن تقام في الفترة 

بين الـ23 من يوليو والـ8 من 
أغسطس الصيف القادم.

وبسبب التأجيل ستنطلق 
ألعاب بكين الشتوية بعد ستة 

تصريحات معادية تبعد موري                    

جرعات صينية للمشاركين في أولمبياد طوكيو
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أشهر فقط من أولمبياد 
طوكيو.

وتضم األلعاب األولمبية أكثر 
من عشرة آالف رياضي وعادة 
يرافقهم عشرات اآلالف من 

أعضاء أطقم التدريب ومراسلي 
وسائل اإلعالم والمتطوعين 

والمسؤولين.
من جانب اخر  تسببت 

تصريحات مثيرة للجدل، اعتبرت 
معادية للنساء، باستقالة 

رئيس اللجنة المنظمة 
ألولمبياد طوكيو القادمة 
يوشيرو موري. واستقال 

السياسي الياباني السابق 
موري، من منصب رئيس اللجنة 
المنظمة ألولمبياد طوكيو، بعد 

تصريحات »معادية للنساء« 
تشير إلى أن النساء يتحدثن 
كثيرًا. ويأتي رحيل موري بعد 

أكثر من أسبوع من االنتقادات 
المستمرة لتصريحاته في وقت 

سابق من هذا الشهر.

وقال موري خالل الواقعة: 
»إذا قمنا بزيادة عدد النساء 
في مجلس اإلدارة الرياضية، 

فعلينا أن نتأكد من تقييد وقت 
التحدث لهن، فالنساء يواجهن 
صعوبة في إنهاء الحديث، وهو 

أمر مزعج«.
واعتذر موري في البداية، 

لكنه رفض التنحي، وأعقب ذلك 
ضغوط ال هوادة فيها من نقاد 

التلفزيون والجهات الراعية 
وعريضة عبر اإلنترنت اجتذبت 

150 ألف توقيع.
لكن ليس من الواضح ما إذا 

كانت استقالته ستعيد التركيز 
إلى كيفية استضافة طوكيو 

لأللعاب األولمبية بعد 5 أشهر، 
إثر تأجيالت متكررة وسط 

تفشي وباء كورونا.

كوريا تطلب 
استضافة 

مشتركة اللعاب 
2032

قالت سلطات مدينة 
سول إن كوريا الجنوبية 

تقدمت بعرض إلى اللجنة 
األولمبية الدولية باستضافة 

ألعاب 2032 باالشتراك مع 
جارتها كوريا الشمالية في 

محاولة للحفاظ على آمالها 
رغم تقدم برزبين في السباق 

على نيل هذا الشرف.
وكانت اللجنة األولمبية 
الدولية قد أعلنت بالفعل 
أن المدينة األسترالية هي 

خيارها المفضل الستضافة 
األلعاب لكن هذا ال يعني 

بالضرورة اختيارها بشكل 
نهائي. ووافق الرئيس 

الكوري الجنوبي مون جيه إن 
والزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونج أون على التقدم 
بعرض الستضافة األلعاب 

خالل قمة بيونجيانج عام 
.2018
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الجيل ـ الرياض
قررت لجنة الكفاءة المالية 

لألندية الرياضية بوزارة الرياضة، 
تحديد متطلبات شهادة الكفاءة 

المالية القادمة، ألندية دوري 
كأس األمير محمد بن سلمان 

للمحترفين، وأندية دوري األمير 
محمد بن سلمان للدرجة األولى، 

والتي تشترط سداد كافة 
االلتزامات المالية المستحقة 

والواجبة السداد، حتى 30 إبريل 
2021م.

وأوضحت اللجنة، أن بنود 
شهادة الكفاءة المالية القادمة 
تتضمن: )ذمم دائنة “الالعبين و 
المدربين والموظفين” واألندية 

الرياضية، إلى جانب القضايا التي 
صدرت فيها قرارات نهائية(، 

على أن تشمل هذه البنود 
كافة األنشطة في أندية دوري 

المحترفين، ونشاط كرة القدم 
فقط في أندية دوري الدرجة 

األولى، شريطة عدم جدولة أي 
رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم 

المستندات هو 10 أيام، قبل 
إغالق فترة التسجيل الصيفية 

القادمة، مع األخذ باالعتبار توقيت 
كل فئة على حدة.

تحديد متطلبات  شهادة الكفاءة 
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االستئناف يقرر 
فوز الطائي

نقضت لجنة االستئناف باالتحاد 
السعودي لكرة القدم قرار لجنة 

االنضباط واألخالق, بعد االستئناف 
الذي تقدم به نادي الطائي ضد 

نادي الخليج حول أهلية مشاركة 
الالعب ماهر محمد شورمة في 

مباراة الفريقين التي أقيمت فبراير 
الماضي في دوري األمير محمد بن 

سلمان ألندية الدرجة األولى.واعتبرت 
“االستئناف” فريق الخليج خاسرا 

بنتيجة )3-0( لصالح الطائي.وقررت 
“االستئناف” “قبول االستئناف شكال 
وموضوعا ونقض قرار لجنة االنصباط 

واألخالق المطعون فيه”.
كما قررت لجنة “االستئناف” 

إعادة رسوم االستئناف لنادي الطائي, 
وتغريم الخليج مبلغ 37 ألف ريال 

لصالح حساب االتحاد السعودي لكرة 
القدم.وقالت لجنة “االستئناف” أن 

القرار “غير قابل للطعن وفقا للمادة 
2/58 بند ح” .

دورات تطوير اداري
أعلنت اللجنة الفنية في االتحاد السعودي لكرة 

القدم، عن إطالق برنامج الدورات اإلدارية إلعداد 
وتطوير إداري الفرق والفئات السنية.

وتسعى اللجنة من خالل هذا البرنامج إلحداث 
التغيير واحترافية التأثير في إداري كرة القدم في 

السعودية تناغًما مع رؤية 2030، حيث سيتم تقديم 
 من الجودة 

ٍ
خدمات التدريب والتطوير بمستوى عال

الملبية لالحتياجات االحترافية لإلداري الرياضي.
وتمنح هذه الدورات الفرصة لإلداريين الرياضيين 

من أجل تطوير وتجديد الفكر اإلداري االحترافي، 
والقدرة على التخطيط الفّعال واإلدارة اإلستراتيجية 

ورسم السياسات التي من شأنها المساهمة في 
التطوير والتجديد، ليس فقط في حدود عمل اإلداري 

ولكن داخل منظومة كرة القدم بما يتناسب مع 
احتياجات ومتطلبات كرة القدم االحترافية. وتقوم 

أهداف البرنامج على سد الفجوة المعرفية بين واقع 
إداري الفريق وبين أفضل الممارسات، مع تطبيق 

مهام ووظائف إداري الفريق المحترف، باإلضافة إلى 
صقل اإلداري بالمهارات الالزمة للتعامل مع الفريق 

األول والفئات السنية.
يذكر أن مدة البرنامج ستكون 10 أيام تشمل 50 

ساعة من المحاضرات العلمية والعملية.
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الجيل ـ الرياض
اقتربت وزارة الرياضة من إعادة تأهيل وتطوير 
مستشفى األمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، 
وبصدد التعاقد مع شركة مختصة لتوفير القوى 

العاملة للمستشفى الذي سعته 36 سريرا، ويتوقع 
االنتهاء من استقطاب القوى العاملة قبل نهاية 

.2021
ويأتي تحرك الوزارة بعد 

سنوات من توقف العمل في 
المستشفى وإنهاء خدمات 54 
موظفا وموظفة في عام 2016، 
بنهاية عقد الشركة المشغلة، 

التي لم يتم التجديد لها.
وكانت وزارة الرياضة 

»الهيئة العامة للرياضة سابقا« 
أعلنت عن بدء أعمال تطوير 

المستشفى في 2018، وبدأ فريق 
عمل من الهيئة ومؤسسة 

كليفالند كلينيك الطبية 
األمريكية أولى خطواته الخاصة 

بتطويره المستشفى.
تكون فريق العمل حينها من 

الدكتور مارك شيكندانز والدكتور قيري كاتنر والفريد 
كيلي ومارك شاور وجيذيكر، حيث تجول الفريق برفقة 
مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة قصي الفواز 

والمشرف العام على مستشفى األمير فيصل بن 
فهد للطب الرياضي الدكتور عبدهللا الجوهر، في كافة 

مرافق المستشفى لإلطالع عليها والوقوف على 
إمكانيات المستشفى تمهيدا 

للبدء في أعمال تطويره.
كان الرئيس السابق للهيئة 

العامة للرياضة تركي آل الشيخ 
قد  وقع مع الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة كليفالند كلينك، 
تومسالف ميهالوفتش مذكرة 

تفاهم للتعاون في مجال الطب 
الرياضي، وتتضمن المذكرة قيام 
كليفالند كلينك بإدارة وتشغيل 

مستشفى األمير فيصل بن فهد 
للطب الرياضي لتحقيق التميز 

على مستوى الشرق األوسط، إذ 
تعتبر كليفالند كلينك، من أفضل 

المراكز الطبية حول العالم في 
مجال الطب الرياضي.

إعادة تأهيل مستشفى الطب الرياضي

من أهداف المستشفى

الرعاية الصحية الشاملة 

تطوير علوم الطب الرياضي

التقويم الدوري للرياضيين

تقديم العون الثقافي والفني
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نفذت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية 
بإمارة منطقة الرياض ولجنة شؤون األسرة 

بمجلس المنطقة بالشراكة مع جامعة المجمعة 
ونادي الفيصلي الرياضي بحرمة ندوة بعنوان 

»الرياضة السعودية.. منصة السالم وملتقى 
الثقافات ومحرك التنمية«، بمناسبة اليوم العالمي 

للرياضة من أجل السالم والتنمية، بمشاركة عدد 
 من القيادات والمهتمين بالتنمية.

وأشارت وكيل التخطيط والتطوير في وزارة 
الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي إلى محور 

»المرأة السعودية والرياضة محرك فاعل للتنمية« 
وما شهدته الرياضة السعودية من قفزات نوعية 

وإنجازات خالل السنوات الماضية، وما تحقق 
من تطورات في دور وممارسة المرأة الرياضة، 

باإلضافة إلى إسهامها في مجاالت التنمية خاصة 
بعد استضافة المملكة العديد من الفعاليات 

 العالمية الكبرى.
ثم شارك الدكتور فواز بن كاسب العنزي في محور 

»الممارسات الرياضية المسؤولة وتعزيز قيم 
المواطنة«, منوها بدور الممارسات الرياضية 

المسؤولة في تعزيز القيم اإليجابية للمواطنة 
الصالحة، ومدى إسهام وتمكين الممارسات 

الرياضية اإليجابية في معالجة الممارسات 
الرياضية السلبية وانعكاس هذه الجهود على دفع 

 عملية التنمية.
بعدها تحدث المشاركون عن محور »الرياضة 

 السعودية رؤية السالم والمواطنة العالمية« .
وبين الدكتور مدلج بن إبراهيم اللعبون أن الرياضة 
والمؤسسات الرياضية بوصفها حاضنة للشباب 
يمكن أن تسهم بدور بارز في موضوع تعزيز قيم 
المواطنة العالمية والعمل على تفعيل ممكنات 

السالم العالمي، مبررًا ذلك بعدد من البيانات 
 اإلحصائية.

فيما لفت الدكتور أيمن بن جميل البركاتي النظر إلى 
دور الرياضة السعودية في إبراز المفاهيم اإليجابية 

المتضمنة في أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة، ودور هذه المفاهيم في النهوض 

بجهود الرياضة في مجال التنمية.

 الرياضة السعودية في ندوة اللجنة النسائية

  منصة السالم وملتقى الثقافات ومحرك التنمية
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أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم مشاركته 
في »ساعة األرض« الذي تشارك فيه معظم دول 

العالم بإطفاء األنوار غير الضرورية لمدة ساعة.
د اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع  وغرَّ

التواصل االجتماعي »تويتر«: »ساعة األرض حدٌث 
عالمي للتشجيع 

على إطفاء األضواء 
واألجهزة اإللكترونية 

غير الضرورية لمدة 
ساعة بهدف رفع 

الوعي بخطر التغير 
المناخي.. ساعة من 

أجل األرض 8:30–
.»9:30

وفي اإلطار 
نفسه، شاركت وزارة 

الرياضة في هذا الحدث البيئي العالمي بتغريدة عبر 
حسابه على »تويتر«، قائلًة: »أطفئوا األنوار ليضيء 

الكوكب«.
ُيشار إلى أن »ساعة األرض« هي حدٌث عالمي 

سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم 
خالله تشجيع األفراد 
والمجتمعات ومالك 

المنازل والشركات 
على إطفاء األضواء 

واألجهزة اإللكترونية 
غير الضرورية لمدة 
 واحدة؛ وذلك 

ٍ
ساعة

في أحد أيام السبت 
من شهر مارس، 
بهدف رفع الوعي 

بخطر التغير المناخي.

حضور سعودي في »ساعة األرض«
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  المسحل يهنئ 
موتسيبي برئاسة الكاف 

قّدم رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم 
ياسر المسحل التهنئة لباتريس موتسيبي بمناسبة تزكيته 

رئيًسا لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
وجاءت تهنئة المسحل خالل لقائه بباتريس موتسيبي 

على هامش الجمعية العامة العادية الـ 43 لالتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم التي عقدت بالعاصمة المغربية، وأقيمت تحت 

شعار “الوحدة، المستقبل وكرة القدم اإلفريقية”.
وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين 

االتحادين السعودي واإلفريقي ضمن إطار خطة اتحاد الكرة 
لتعزيز الشراكات والعالقات القارية واالستفادة من التجارب 

الناجحة حول العالم.
كما قدم المسحل باسم وزير الرياضة، رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل دعوة رسمية لباتريس موتسيبي لزيارة السعودية 

لخلق مزيد من التعاون المشترك.

استقبل أمير منطقة حائل األمير 
عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز 

في مكتبه أحمد بن محمد روزي 
بمناسبة تعيينه مديرا لفرع وزارة 

الرياضة بالمنطقة، وأكد أهمية 
الرياضة ودعم أندية المنطقة، منوًها 

بدعم القيادة الحكيمة للقطاع 
الرياضي بمتابعة وزير الرياضة.

من جهته، أشاد مدير فرع وزارة 
الرياضة بالمنطقة بدعم أمير 

منطقة حائل، ونائبه، ووزير الرياضة 
ألندية المنطقة ورياضتها وشبابها.

اختتم  برنامج فعالية المشي الثاني، 
والذي أقامته وكالة شؤون الشباب بإدارة 

الخدمة العامة بالواجهة البحرية بمحافظة 
جدة بالتعاون مع نادي مشاة جدة ونادي 
المسافات الطويلة تحت إشراف مكتب 

وزارة الرياضة بجدة، ويأتي الهدف من 
إقامة فعالية رياضة المشي إلبراز وتثقيف 

المجتمع بفوائد المشي، وفقًا الحترازات 
وزارة الصحة والتي شاركت في تنظيم 

البرنامج مع إدارة الخدمة العامة في وكالة 
شؤون الشباب، والمساهمة في التثقيف 

الصحي.
وفي ختام برنامج فعالية رياضة 

المشي تم توزيع الدروع التذكارية للجهات 
المشاركة في البرنامج بحضور مدير مكتب 

وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي.

اختتام فعاليات 
المشي الثاني

استقبال روزي
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وّجه االتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة 
ألعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية 

العمومية العادي والمقرر في الثاني والعشرين من 
أبريل الحالي، لمناقشة جميع األمور الخاصة باالتحاد 

واالطالع على أبرز المستجدات.
وتضم الجمعية العمومية 47 عضوًا وتمثل الهيئة 

التشريعية والسلطة العليا لالتحاد ولها سلطة 
إصدار القرارات، وتعتبر قراراتها نافذة وملزمة، 

ويمثل أعضاء الجمعية 16 عضوا يمثلون أندية الدرجة 
الممتازة، وتسعة أعضاء يمثلون أندية الدرجة األولى 

وهم أصحاب المراكز التسعة األولى في الموسم 
الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية، 

ومثلهم تسعة أعضاء من دوري الدرجة الثانية، 
وثمانية أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة، وعضوان 

يمثالن روابط دوري األندية المحترفة، وثالثة أعضاء 
يمثلون اللجنة األولمبية السعودية

أصدرت غرفة فض المنازعات 
قرارات إلزامية لعدد من األندية 
بسداد مستحقات مالية خاصة 

ألندية أخرى والعبين ومدربين؛ حيث 
اقتربت قيمة المبالغ من حاجز 

الماليين العشرة.
وكان أبرز هذه القرارات لصالح 

نادي النصر؛ حيث ألزمت غرفة 
المنازعات نادي الوحدة بسداد 6 
ماليين ريال كقيمة مالية مقابل 

إعارة الالعب عبد اإلله العمري في 
فترة سابقة، كما ألزمت الغرفة 

نادي الوحدة بسداد مبلغ 5 آالف 
ريال رسوم تقديم الدعوى، وردت 

الغرفة الطلبات األخرى الواردة 
بالدعوى دون إيضاحها.

وأوضحت غرفة فض المنازعات 

فض 
المنازعات 

ترد 10 
ماليين 

اتحاد القدم يعلن عن » عموميته«
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في قرارها الصادر لصالح نادي النصر، 
أن هذا القرار قابل لالستئناف أمام 

مركز التحكيم الرياضي السعودي.
كما ألزمت غرفة فض المنازعات 

نادي االتفاق بسداد مبلغ مليونين 
و496 ألفًا و120 ريااًل لصالح نادي 

الفيصلي، وهي الدفعة المتبقية من 
قيمة انتقال الالعب المحترف روجيرو 

كوتنهو في فترة زمنية سابقة.
وأشارت »فض المنازعات« إلى 

تحمل نادي االتفاق سداد رسوم 
الدعوى بعد اكتساب الحكم لصالح 

نادي الفيصلي، وأن القرار قابل 
لالستئناف أمام مركز التحكيم 

الرياضي السعودي.
كما ألزمت غرفة فض المنازعات 

نادي أحد »المشارك في دوري 
الدرجة األولى« سداد مستحقات 

مالية متأخرة لصالح المدرب الوطني 
يوسف عنبر، والبالغة 155 ألفًا و250 
ريااًل، مع إلزام نادي أحد بدفع رسوم 

إجراءات التقاضي أمام الغرفة 
لحساب االتحاد السعودي لكرة 

القدم.
وأوضحت »فّض المنازعات« إلى 
أنها رّدت ما عدا ذلك من طلبات في 

الدعوى دون إيضاحها، مشيرة إلى أن 
هذا القرار قابل لالستئناف أمام مركز 

التحكيم الرياضي السعودي.
وفي قرار مماثل، ألزمت غرفة 
فض المنازعات نادي حراء بدفع 

مبلغ 231 ألفًا و49 ريااًل مستحقات 
مالية متأخرة لصالح المدرب عبد 

الوهاب الخراف، مع إلزام النادي بدفع 
5 آالف ريال رسوم تقدم الدعوى، 

باإلضافة إلى رّد الغرفة ما عدا ذلك 

من طلبات، مشيرة إلى هذا القرار 
قابل لالستئناف أمام مركز التحكيم 

الرياضي.
كما ألزمت الغرفة نادي الرائد 

بدفع مبلغ 71 ألفًا و800 ريال 
مستحقات مالية متأخرة لصالح 

الالعب المحترف محمد الدوسري، 
مع دفع مبلغ 5 آالف ريال رسوم 

تقديم الدعوى، موضحة أن قرارها 
قابل لالستئناف.

وألزمت »فض المنازعات« إدارة 
نادي الطائي بسداد مبلغ 307 آالف 

و500 ريال مستحقات مالية متأخرة 
لصالح المدرب الوطني خليل المهنا، 
مع إلزام نادي الطائي بسداد رسوم 
إجراءات أمام الغرفة لصالح حساب 

اتحاد كرة القدم.
كما ألزمت »فض المنازعات« 
نادي العروبة بدفع مبلغ 84 ألفًا 

و106 رياالت مستحقات مالية متأخرة 
لصالح الالعب المحترف حسن جواد 

أبو شاهين، مع دفعه رسوم إجراءات 
التقاضي أمام الغرفة.

وأخيرًا، رّدت غرفة فض المنازعات 
الدعوى المقدمة من الالعب 

المحترف عبد هللا الشمري ضد نادي 
الرائد، موضحة أن قرارها برد الدعوى 
قابل لالستئناف أمام مركز التحكيم 

الرياضي السعودي.

عقدت لجنة االحتراف وأوضاع 
الالعبين في االتحاد السعودي لكرة 

القدم اجتماًعا مع رؤساء ومسؤولي 
أندية دوري الدرجة الثانية “عن ُبعد”، 

بحضور أعضاء اللجنة وعبد العزيز 
العوجان، مديرها التنفيذي، وعبد 

المحسن الدهيمي، المدير التنفيذي 
لدوري الدرجة الثانية.وشهد االجتماع 

مناقشة وطرح عدد من الموضوعات 
والمقترحات من األندية المشاركة في 

االجتماع.
وحرصت اللجنة، خالل االجتماع، 

على اإلجابة عن االستفسارات، 
وتوضيح بعض البنود الخاصة بنظام 

المسابقة والتعريف بها لمسؤولي 
األندية.

االحتراف تناقش أوضاع »الثانية«  
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أعلنت وزارة الرياضة، تأسيس مكتب للوزارة 
في محافظة حفر الباطن، يرتبط مباشرة بمدير عام 
الفروع، على أن ترتبط به أندية )الباطن، قرية العليا، 

العلمين، القيصومة، والنعيرية(.
وسيتولى محمد النافع مدير مكتب الوزارة 

بمحافظة الزلفي، إدارة المكتب لمدة ثالثة أشهر، 
اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، باإلضافة لعمله 

الحالي.
وطبقًا لبيان وزارة الرياضة على “تويتر” تأتي 
الخطوة، انطالقًا من حرصها على التوسع في 

مكاتبها بمختلف مناطق ومدن ومحافظات 
السعودية، وإيمانًا منها بدور هذه المكاتب في إدارة 

الحركة الرياضية، وتنظيم العمل اإلداري بها.
كما تهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة في توسيع 

نسبة الممارسين الرياضيين بالمملكة، وتسهيل 

اإلشراف على األندية والمراكز الرياضية الخاصة، بما 
يسهم في تطوير الرياضة في السعودية.

الهويدي يشكر 
تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر 
الهويدي، نيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي 
ومنسوبيه، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة 

بمناسبة صدور قرار بافتتاح مكتب لوزارة الرياضة 
بمحافظة حفر الباطن، مؤكدا أن القرار يأتي 

ضمن الدعم الكبير الذي يلقاه شباب 
الوطن من القيادة، ويعتبر امتدادا 

للنجاحات التنظيمية التي يلمسها 
كل منسوبي الرياضة والممارسين 

لها، ولمواكبة النقلة النوعية 
والتطوير في مجال حوكمة 

األجهزة التابعة للوزارة.
وثمن الهويدي تضافر جهود 

إمارة المنطقة الشرقية مع جهود 
وزارة الرياضة، والتي أثمرت عن 

صدور هذا القرار المهم للرياضيين 
في المحافظة، مشيرا إلى الحرص 

الدائم لمحافظ حفر الباطن األمير 
منصور بن محمد بن سعد آل سعود، 

ومتابعته واهتمامه بالرياضيين في المحافظة.

تأسيس مكتب بالباطن  
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تُوج نادي جدة لذوي اإلعاقة 
ببطولة المملكة المفتوحة أللعاب 

القوى لجميع 
اإلعاقات التي 

اختتمت في 
جدة وأقيمت 

منافساتها على 
مدار ٣ أيام على 

مضمار الملعب 
الرديف لمدينة 
الملك عبدهللا 

الرياضية بجدة .
وحقق نادي 

جدة كأس 

البطولة بحصوله على المركز األول 
في الترتيب العام برصيد 26 ميدالية 

” 1٧ ذهب ، ٦ فضة، ٣ برونز” .
وتوج المشرف على البطولة 

المدير 
اإلداري للجنة 

البارالمبية 
رشيد البداح 

الفائزين 
بمختلف 

المسابقات 
في اليوم األخير 

وكذلك نادي 
جدة بكأس 

البطولة عقب 
الختام .

اختتمت بطولة المنطقتين الغربية 
والجنوبية للسباحة لجميع الفئات السنية 

والتي استمرت لمدة يومين على مسبح 
وزارة الرياضة في جدة وينظمها االتحاد 

السعودي للعبة .
وحصل على المركز األول نادي وج وحل 

ثانيًا نادي االتحاد وجاء في المركز الثالث نادي 
الوحدة.

وشارك في البطولة 27 ناديًا من المنطقة 
الغربية والجنوبية و 340 العبًا وقاد البطولة 

تحكيميًا 25 حكمًا
وفي المنطقة الشرقية اختتمت بطولة 

أندية األحساء للسباحة لجميع الفئات 
السنية والتي استمرت لمدة يومين على 

مسبح نادي هجر وتحت تنظيم االتحاد 
السعودي للعبة .

وحصل نادي الفتح على المركز األول، 
وحل نادي العدالة في الوصافة وجاء في 

المركز الثالث نادي الروضة .
وشارك في البطولة 6 أندية و136 العبًا 

وقادها 21 حكمًا .

وج والفتح ابطاال للسباحة 

 نادي جدة بطال لقوى االعاقة
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كرم رئيس االتحاد السعودي 
للمبارزة كّل من: مالك السلطان 

وهناء حلمي ووديان المالكي، 
كأول ثالث حّكام سعوديات 

في تاريخ المبارزة السعودية, 
وذلك بعد اجتيازهن دورة 

الحكام المستجدات في المبارزة 
للسيدات )نظري وعملي( التي 

نظمها االتحاد السعودي للمبارزة 
و اخُتتمت في معهد إعداد القادة 

بالرياض.

جاء ذلك على هامش بطولة 
المملكة للمبارزة للسيدات “ 
الجولة الفضية” التي أقيمت 

في صالة المبارزة بمدينة األمير 
سعود بن جلوي الرياضية في 

الراكة بالخبر .
وأبدت مالك السلطان 

سعادتها باجتياز أول دورة تحكيم 
للسيدات في المبارزة، مشيرًة 

إلى أنها تتطلع إلى طموحات 
أعلى بالحصول على الشارة 

الدولية، مقدمة شكرها لالتحاد 
السعودي للمبارزة على إتاحة 

الفرصة لتطوير مهاراتها, فيما 
أوضحت هناء حلمي أن الدورة 

شملت قانون وأساسيات تحكيم 
المبارزة، واألخطاء في األسلحة 

الثالثة )االبيه والسايبر والفويل( 
وتسجيل المباريات، مبدية 

سعادتها وفخرها بقيادة أولى 
بطوالت السيدات في الموسم 

الحالي األسبوع الماضي.

المبارزة تكرم

3حكمات 
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الجيل ـ القطيف 
انتزع فريق النور األول لكرة اليد 

اللقب الثامن في بطولة 
النخبة على كأس األمير 
فيصل بن فهد لألندية 

الممتازة في النسخة 
الـ 19، عقب الفوز على 
الوحدة بفارق هدفين 

“28ـ26” على صالة مدينة 
األمير نايف الرياضية 

في القطيف.وحلَّ فريق 
مضر في المركز الثاني، 

فيما جاء الوحدة في 
المركز الثالث.

وتوج فاضل النمر، 

رئيس االتحاد السعودي لكرة اليد، 
أصحاب المراكز الثالثة األولى في 

البطولة، بحضور حامد السريعي، 
مدير مكتب وزارة الرياضة في 

المنطقة الشرقية، ومحمد 
بومية، مدير مكتب وزارة 

الرياضة في القطيف.
ونال جائزة أفضل 

حارس في البطولة حسن 
تريك، العب فريق مضر، 
فيما حقق أفضل العب 
مجتبى آل سالم، العب 

فريق النور.
وحقق فريقا النور ومضر 
درع التفوق العام برصيد 37 

نقطة.

توج الدكتور خالد الزغيبي رئيس 
اإلتحاد السعودي للكرة الطائرة، 

فريق الهالل ببطولة الدوري 
السعودي الممتاز لدرجة الشباب 

بعد فوزه الحاسم على نظيره 
الخويلدية بنتيجة )3-0( فيما تراجع 

الخويلدية المنافس على اللقب 

للمركز الرابع ضمن الجولة األخيرة 
من دوري تحديد المراكز )1-6( في 
اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة 

الرياضة بالرياض.
وفي اللقاءات األخرى، تقدم 

االبتسام لوصافة الترتيب وحصد 
الميداليات الفضية بعد فوزه 

الثمين على الهداية بنتيجة )0-3( 
فيما أنهى الهداية موسمه في 
المركز الخامس. وحصل نادي 

االتحاد على الميداليات البرونزية 
بحلولهم في المركز الثالث بعد 
الفوز على الخليج بنتيجة )0-3( .

الهالل بطال لطائرة الشباب

يد النور  تتوج بـ »الثامن«
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الجيل ـ الرياض
أثمرت جهود اتحاد الرياضة 

للجميع واالتحاد السعودي 
للكريكيت، عن إطالق أول بطولة 
دولية لهذه الرياضة في المملكة  

تستمر حتى أبريل المقبل.
وتشهد المنافسات مشاركة 

أكثر من ستة آالف و800 العب من 
369 فريقًا، و15 رابطة للكريكيت، 

في مدن الرياض والدمام والجبيل 
وجدة والمدينة المنورة وينبع 

وتبوك وأبها وجيزان والقصيم 

ونجران، وسيكون لكل فريق دور 
واحد مع 20 جولة كحد أقصى.

والبطولة هي األولى من 
سلسلة فعاليات رياضة الكريكيت 

لعام 2021 التي يتم تنظيمها من 
قبل االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع بالتعاون مع االتحاد 
السعودي للكريكيت وذلك بعد 

بطولة الكريكيت التي تم تنظيمها 
من قبل اتحاد الرياضة للجميع 

في بداية عام 2020، حيث تهدف 
هذه الفعاليات إلى توفير أنشطة 

رياضية تحظى بشعبية واسعة 
لدى المقيمين داخل المملكة، ال 

سيما الوافدين من الدول التي 
تحظى بها هذه اللعبة بشعبية 

كبيرة، كالهند، وباكستان، 
وبنغالديش، وسريالنكا. أما 

المسابقة الثانية، فهي بطوالت 
الكريكيت للكرة اللينة، التي سيتم 
إطالقها على مرحلتين، األولى بين 

شهري فبراير وأبريل 2021، ثم 
بين شهري أكتوبر  ونوفمبر من 

العام المقبل، التي ستستضيفها 
11 مدينة، وهي كل من الرياض، 

اعتمدها اتحاد الرياضة للجميع في إطار برنامج جودة الحياة

369 فريقا في بطولة 
المملكة للكريكيت

369 فريقا في بطولة 
المملكة للكريكيت
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والدمام، والجبيل، وجدة، وتبوك، 
ومكة، وينبع، وجيزان، وجزيرة 

فرسان، والطائف، وحائل، ومن 
المتوقع أن يشارك فيها حوالي 5 

آالف شخص.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر 

من 22 ألف شخص في مختلف 
المبادرات والمسابقات، التي 

تدعمها وزارة الرياضة واللجنة 
األولمبية السعودية. والجدير 
بالذكر أنه سيتم تنظيم جميع 

المباريات واألنشطة وفقًا لتوصيات 

وإرشادات وزارة الصحة المتعلقة 
بمكافحة جائحة كورونا.

من ناحيته، قال األمير خالد بن 
الوليد رئيس االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع: »تنظيم بطولة 
الكريكيت التي تقام بالتعاون مع 

شركائنا في االتحاد السعودي 
للكريكيت خطوة هامة بالنسبة لنا، 

وتمثل هذه البطولة عنصرًا هامًا 
في المجال الرياضي للمملكة، حيث 
يمكن من خاللها مشاهدة مقاطع 

من األلعاب عبر وسائل التواصل 

االجتماعي، التي ينشرها الالعبون 
والمشجعون. نحن فخورون بتنظيم 
هذه البطولة، التي ستغطي العديد 

من المناطق المختلفة في المملكة، 
كما تحظى هذه الفعالية بمشاركة 

اآلالف من األفراد، ولهذا نحن نتطلع 
لمشاركتكم وتشجيعكم«.

واعتمد االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع مؤخرًا لعبة 

الكريكيت، كوسيلة ممتعة لتعزيز 
ممارسة األنشطة الرياضية، وأبرزها 

بطولة ولي العهد للكريكيت، وهي 
مبادرة مشتركة تم تنظيمها من 

قبل االتحاد السعودي للكريكيت، 
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

ووزارة الرياضة، وبرنامج جودة 
الحياة، حيث تم تنظيم هذه البطولة 

خالل عامي 2019 و2020، وشهدت 
البطولة حينها مشاركة 353 فريقًا 

و6307 العبًا، حيث يأتي ذلك في ظل 
تفعيل مجتمعي للعبة الكريكيت، 

التي استقطبت 213 فريقًا، و4 آالف 
مشارك، في حين ضمت بطولة 
الكريكيت المدرسية 119 فريقًا، 

و1990 مشاركًا من 11 مدرسة.
وتمارس لعبة الكريكيت 

في المملكة منذ سنين طويلة، 
وانتشرت هذه اللعبة بشكل ملحوظ 

في السبعينيات مع بدء تشكيل 
االتحادات الرياضية.

وفي عام 2003 أصبحت المملكة 
عضوًا مشاركًا في مجلس الكريكيت 

اآلسيوي، وعضوًا منتسبًا في 
المجلس الدولي للكريكيت، وهو 

العام نفسه الذي تم فيه تشكيل 
فريق الكريكيت الوطني.

وتأسس االتحاد السعودي 
للكريكيت في عام 2020، ويرأسه 

األمير سعود بن مشعل آل 
سعود أول رئيس لالتحاد، إضافة 
إلى ترؤسه لمجلس إدارة االتحاد، 

في حين يوجد 15 رابطة إقليمية 
للكريكيت تحت مظلة االتحاد 

السعودي للكريكيت مع حوالي 6 
آالف و800 العب مسجل.
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نافذة محلية
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