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ختام من ذهب
جاء الضوء في اخر النفق ، وختم بطل 

الكاراتية طارق حامدي  المشاركة 
السعودية في أولمبياد طوكيو 2020 

بإحراز فضية وزن 75+ كيلوجرام بعد ان 
كان األحق بالذهبية عطفا على النتيجة 

قبل السقوط المتعمد لخصمه اإليراني 
مدعيا اإلصابة  لتذهب الذهبية اليه 

والفضية لحامدي الذي قدم أداءا خرافيا 
في هذه الدورة وقبلها مما جعله مرشحا 

أول للتويج بالذهب .

كان العشم بالطبع أن تكون الحصيلة 
السعودية في هذه البطولة أفضل 

مما خرجنا به عطفا على نتائج وأرقام 
عدد كبير من ممثلينا في المحافل 

الرياضية  العالمية  مما جعلهم في 
قائمة الترشيحات ولكن تأتي الرياح في 

احايين كثيرة بغير مايشتهي المرء ، وهذا 
يجعلنا ال نقسو على أبطالنا ألن الفوز  

بميداليات أولمبية ليس سهال البته 
ألن الميداليات تحسم بجزء من أعشار 
الثانية ، وبإذن هللا بالمزيد من التأهيل 

واإلعداد  سيكونون في الموعد في قادم 
الدورات خاصة وأن االتحادات الجديدة 

عازمة على تبني خطط وبرامج متطورة 
وفاعلة  وتنفيذها على األرض ومن شأن 

ذلك  أن يعيد إنتاج وتقديم أبطالنا في 
كل األلعاب بما نصبو إليه ونحلم به .

التحرير

وكالة اإلعالم
اإلشراف العام:
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احتفاء من ذهب 
لبطل استحق الذهب

    
سمو ولي العهد وعراب 

الرؤية يستقبل طارق حامدي  
الحاصل على فضية الكاراتيه 

في أولمبياد طوكيو 2020

    
روعة االحتفاء ..

 في أنه جاء  بعد ساعات  من وصول 
البطل السعودي أرض المملكة .

وقيمته ..
في أنه جاء من القمة  
في حدث يكشف حجم 

اهتمام القيادة الحكيمة 
بمنجزات شباب  هذا الوطن .

حفاوة من ذهبحفاوة من ذهب
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الفيصل هنأ القيادة والشعب السعودي  
بفضية طارق حامدي في أولمبياد طوكيو

ختامها ... مسك
هنأ األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية 

السعودية، خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، وصاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 

بمناسبة تحقيق العب المنتخب 
السعودي للكاراتيه طارق 
حامدي، الميدالية الفضية.

وقال وزير الرياضة: »أبارك 
لقيادتنا الرشيدة 

وللشعب 
السعودي، 

اإلنجاز الكبير 
الذي حققه 

بطلنا 
طارق 

حامدي، 

بحصوله على الميدالية الفضية في 
الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، 

بعد منافسة قوية ومواجهات 
صعبة، مع أبرز نجوم العالم في 

هذه اللعبة«.

وأضاف: »هذا اإلنجاز الذي نسعد 
به جميعًا كسعوديين، لم يكن 

ليتحقق لوال الدعم الذي نحظى 
به في القطاع الرياضي، من خادم 

الحرمين الشريفين، ومتابعة 
واهتمام سمو ولي العهد، وتوفير 

كل السبل الممكنة لتحقيق 
المنجزات، وتشريف الوطن 

في مختلف المحافل الدولية 
والقارية«.

وهنأ  سموه  البطل  طارق 
حامدي مبينا في الوقت نفسه 

بأنه  كان الفائز في المباراة 
النهائية “والبطل في عيون كل 

المنصفين”، وذلك في إشارة إلى 
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الطريقة التي 
خسر فيها بقرار 

من الحكم رغم 
تفوقه على منافسه 

اإليراني بالنقاط.

وكتب سموه  في حسابه عبر 
تويتر: “ألنه البطل في عيوننا 
جميعًا فسيتم تكريم بطلنا 

األولمبي طارق حامدي بجائزة 
الميدالية الذهبية وقدرها )5 

ماليين ريال( نظير تميزه وإبداعه 
وتمثيله المشرف للوطن أمام 
نجوم العالم في طوكيو 2020”.

وكان سموه قد حرص على 
مؤازرة حامدي، قبل خوض غمار 

منافسات الكاراتيه وزن 75+ 
كيلوجراًما.

ونشر حساب اللجنة األولمبية 

السعودية، 
عبر »تويتر«، 

صور الفيصل 
في صالة »طوكيو 

بودوكان«، أثناء متابعة 
تدريبات طارق حامدي، استعداًدا 

للمشاركة في منافسات الكاراتيه.

وكانت قرعة الكاراتيه لوزن 75+ 
كيلوجراًما، أسفرت عن وقوع 

البطل السعودي  في المجموعة 
الثانية القوية، إلى جوار اإليراني 

ساجاد جانجزاده، المصنف الثاني، 

والكندي 
دانيال 

جيسينسكي، 
واألمريكي براين 

آر، والكرواتي إيفان 
كفيسيتش.
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الجيل ـ خاص

على الرغم من ان المشاركة 
السعودية الضخمة في 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لم تكن 
لمجرد التواجد فقط في هذه 
التظاهرة الرياضية العالمية 

المصنفة أولى إال أن الرياح لم 
تأتي بمايتوافق مع الطموحات 
واالمال العريضة التي انتظرها 
المسؤولون وكذلك الجماهير 

الرياضية السعودية وحتى 
العربية التي كانت تتوقع أن 

ينتج عن ذلك الدعم واإلهتمام 
والمتابعة من أعلى المستويات 

بالدولة. إذ يكفي ان صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
رأس البعثة المتوجهة 

للعاصمة اليابانية بنفسه، 
ولم يكتفي بذلك بل ظل 

ساهرا متابعا متفقدا ومحفزا 
ومتواجدا في كل المشاركات 

السعودية. 

ولكن لن نقول اال أن هللا أراد، 

تعثر غيرمتوقع ألبطالنا وفضية في اليوم األخير

حصيلة  ال تعكس الدعم .. 
وال ترتقي للطموحات
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وماشاء فعل، ولن تقف 
األماني والطموحات عند هذا 

الحد فالقادم يبشر بالكثير 
من الخيرات والثمار، مادام 

أن هناك حكومة على رأسها 
خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود وولي عهده األمين 

صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز تهتم وتدعم 
وتحفز، ومادام هناك وزير بهذا 
الشغف وهذا الحضور الذي ال 

يفتر واليتثاءب. 

وكانت المملكة قد 
شاركت في األولمبياد 

من خالل 9 رياضات 
هي : ألعاب القوى والجودو 
وكرة القدم والكاراتيه ورفع 

األثقال وكرة الطاولة والرماية 
والتجديف والسباحة.

وشهدت الرياضات السعودية 
في األولمبياد ارتفاعًا ملحوظًا 

في الدورات 
األخيرة الماضية، 

من 5 إلى 6 رياضات، 
بينما كانت أكبر حصيلة 

مشاركة  في دورة طوكيو 
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األولمبية بـ9 رياضات.

وشاركت المملكة في 
أولمبياد ميونيخ 72 ومونتريال 

76 برياضة وحيدة، تمثلت 
بألعاب القوى، فيما لم 

تشارك في أولمبياد موسكو 
80 بأي العب، في الوقت الذي 
عادت فيه إلى أولمبياد لوس 

أنجليس 84 للمشاركة بـ5 
رياضات، تمثلت في السهام 
والمبارزة والرماية والدراجات 

وكرة القدم.

وفي أولمبياد سيول 88، 
شاركت المملكة في 

ألعاب القوى والسهام 
والتايكواندو والرماية. 

وفي أولمبياد برشلونة 92، 
شاركت  في رياضات ألعاب 
القوى والدراجات والمبارزة 

والسباحة وكرة الطاولة. وفي 
أولمبياد أثينا 96، شاركت 

في ألعاب القوى والفروسية 
والرماية ورفع األثقال. وفي 

سيدني 2000، شاركت في 
ألعاب القوى والسباحة 
والفروسية والتايكوندو 

والرماية.

وشهد أولمبياد أثينا 2004 
المشاركة في ألعاب القوى 
والسباحة والفروسية وكرة 

الطاولة والرماية ورفع 
األثقال. وفي أولمبياد بكين 

2008، تمت المشاركة في 
رياضة ألعاب القوى والسباحة 

والفروسية والرماية ورفع 
األثقال. وفي أولمبياد لندن 

2012، تمت المشاركة في 
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ألعاب القوى والجودو 
والفروسية ورفع األثقال 

والرماية. وأخيرًا في أولمبياد 
ريو 2016، شاركت المملكة 
في ألعاب القوى والجودو 

والمبارزة ورفع األثقال 
والرماية.

وكانت اللجنة األولمبية 
العربية السعودية، قد أعلنت 
عن مشاركة السعودية بأكبر 

بعثة أولمبية خالل منافسات 
“طوكيو 2020″،

وانطلق حفل انطالق أولمبياد 

طوكيو 
 2020

المقام في 
الملعب األولمبي 

بالعاصمة اليابانية 
حيث افتتح اإلمبراطور 

الياباني ناروهيتو رسميا ، 
الدورة بعد إرجاء استمر سنة 
بسبب جائحة فيروس كورونا.

وافتتحت الدورة األولمبية 
المثيرة للجدل أمام 68 ألف 

مقعد 
خال في 

الملعب األولمبي 
خالل حفلة افتتاح 

أظهرت الصعاب التي 
واجهها الرياضيون خالل 
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فترة الجائحة، لكنها عكست 
أيضًا تراث اليابان والمدينة 

المضيفة.

وكان الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون والسيدة 
األميركية األولى جيل بايدن 

من بين 

األلف شخص الذين حضروا 
االحتفال االفتتاحي.باأللعاب 

النارية المبهرة، وبدون حضور 
جماهيري بسبب جائحة كورونا

وزّينت 1824 طائرة “درون” 
سماء الملعب الوطني في 

طوكيو ورسمت طائرات 
الدرون الكرة األرضية على 
وقع أغنية “تخّيل” للراحل 

جون لينون، المغني اإلنكليزي 
الشهير.

وتتحدث األغنية عن عالم 
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 من العنصرية والتمييز 
ٍ
خال

الطائفي والعرقي والمجاعة، 
في إحدى أجمل لوحات حفل 

االفتتاح.

وشهد حفل االنطالق  ظهور 
شعار األولمبياد بحلقات 

خشبية، األمر الذي أثار العديد 
من التساؤالت وتنافس أكثر 

من 11 ألف رياضي على 339 
ميدالية في 33 رياضة خالل 

اسبوعين.

تجدر اإلشارة إلى أن العبة 
التنس اليابانية ناومي أوساكا 

تولت إيقاد المرجل األولمبي 

قبل 
أن 

يعلن 
ناروهينو افتتاح 
النسخة الثانية 

والثالثين من الحدث 
الرياضي الكبير.

ونشر حساب وزارة الرياضة 
الرسمي على موقع التدوينات 

القصيرة “تويتر”، صوًرا من 
دخول أكبر بعثة سعودية 

أولمبية إلى حفل افتتاح 

أولمبياد 
طوكيو 

2020، وعلق 
قائًلا: “وارفع الخفاق 

أخضر”.
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طارق طارق 
حامديحامدي

. طارق حامدي من مواليد 26 يوليو 
عام 1998) 22عاما (

ـ بدأ مشواره في نادي الجبيل قبل 
أن ينتقل لنادي الهالل

أصبح طارق حامدي بطل العالم 
في حدث الكوميتيه للناشئين +76 
كلغ في بطولة العالم للناشئين، 

والكاديت وتحت 21 سنة 2015 التي 
أقيمت في جاكرتا بإندونيسيا

 في عام 2016، فاز طارق حامدي 
بأول ميدالية ذهبية له في الدوري 

الممتاز للكاراتيه

 حصل طارق حامد على الميدالية 
الذهبية في حدث الكوميتيه للرجال 

84+ كلغ في الدوري الممتاز 
للكاراتيه الذي أقيم في أوكيناوا 

باليابان
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 في 
عام 2018، 
فاز طارق 

بإحدى الميداليات 
البرونزية في مسابقة الكوميتيه 
للرجال 84+ كلغ في بطولة آسيا 

للكاراتيه 2018 التي ُأقيمت في عمان باألردن

 فاز بالميدالية الفضية في حدث فريق الكوميتيه 
للرجال

 بعد أيام قليلة، فاز بإحدى الميداليات البرونزية في حدث فريق 
الكوميتيه للرجال في بطولة العالم للكاراتيه 2018 التي أقيمت في كوبي 

باليابان

 وبعد شهر، فاز بإحدى الميداليات البرونزية في حدث الكوميت للرجال 84+ كلغ في 
دورة األلعاب اآلسيوية 2018 التي ُأقيمت في جاكرتا بإندونيسيا.

2 التي أقيمت في 
سيوية 017

راتيه اآل
ة الكا

. في بطول

ه )بطل 
ج زاد

يراني سجاد جان
ستان، هزم اإل

كازاخ
انا ب

ست
أ

دالية 
ز بالمي

( ليفو
ك الوقت

ذا الحدث في ذل
عالم في ه

ال

 للرجال 84+ كلغ
ميتيه

ث الكو
هبية في حد

الذ
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استقبل وزير الرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
السعودية، رئيس وفد السعودي لدورة 

األلعاب األولمبية بطوكيو األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وبحضور نائب رئيس اللجنة 

األولمبية، رئيس البعثة البحرينية في األولمبياد 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وذلك في مقر 

إقامة رئاسة البعثة السعودية في طوكيو.
وجرى خالل اللقاء استعراض البرامج 

المشتركة بين اللجنتين السعودية والبحرينية، 

واستعدادات مشاركة البلدين في األولمبياد.
كما التقى برئيس االتحاد الدولي للسباحة 

حسين المسلم في مقر رئاسة البعثة 
السعودية بالعاصمة اليابانية، وتناول اللقاء 
البرامج المشتركة بين األولمبية السعودية 

واالتحاد الدولي للسباحة، وسلم درعا تذكاريا 
من اللجنة األولمبية العربية السعودية 

للمسلم.

كما التقى سموه ، رئيس 
اللجنة األولمبية اليابانية 

ياسوهيرو ياماشيتا في مقر 
اللجنة األولمبية اليابانية 

بحضور النائب وعضوي البعثة 
السعودية الرسمية ياسر 

المسحل وأضواء العريفي .

وبحث الطرفان خالل 
اللقاء ُسبل تعزيز التعاون 

بين الجانبين في مجال 
االستضافات الرياضية بما 

يخدم رياضة وشباب البلدين

الفيصل يناقش التعاون مع 
األولمبية اليابانية والفليبينية – 

كما اجتمع سموه  مع نظيره 
رئيس اللجنة األولمبية 

الفلبينية ابراهام تولينتو، في 
مقر رئاسة البعثة السعودية.
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التقى األميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل 
رئيس اللجنة األولمبية السعودية وبحضور 

النائب األمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة 
األولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم 

خالل اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين 
اللجنة األولمبية السعودية واللجنة األولمبية 
البولندية في لقاء جمعهم بمقر رئاسة البعثة 

السعودية في العاصمة اليابانية.

كما استقبل “الفيصل” 
رئيس االتحاد الدولي 

للسباق الثالثي )الترايثلون( 
مارسيول كاسادو، واألمين العام 

لالتحاد الدولي انطونيو أريماني، 
وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في 

طوكيو.
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خطفت سفيرة المملكة العربية السعودية 
في واشنطن األميرة ريما بنت بندر بن 

سلطان األنظار خالل مشاركتها في اجتماعات 
اللجنة األولمبية الدولية التي تزامنت مع بدء 

أولمبياد طوكيو.
وتأتي زيارة األميرة السعودية 
الى طوكيو من أجل 

المشاركة في 
التصويت للفائز 

باستضافة 
دورة األلعاب 
األولمبية عام 

2032 التي 
فازت فيها 

مدينة بريزبين 
األسترالية.

وتسلمت األميرة 

خالل تواجدها في طوكيو ميدالية عضوية 
اللجنة األولمبية الدولية خلًفا لألمير نواف بن 

فيصل بن فهد الذي كان عضًوا تنفيذًيا في 
اللجنة وكان يملك صالحية التصويت للمدن 
الفائزة بتنظيم األولمبياد لكنه استقال من 

منصبه أواخر عام 2015 ليغيب السعوديون عن 
الحضور في هذا المنصب حتى انتخاب األميرة 

ريما بنت بندر قبل عام.

ريما تحضر وتتسلم العضوية
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ريما بنت بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز 

آل سعود.. سفيرة خادم 
الحرمين الشريفين لدى 

الواليات المتحدة األمريكية 
بمرتبة وزير. وهي أول امرأة 

تشغل منصب سفير في 
تاريخ المملكة. ترأست 
اإلدارة النسائية للهيئة 

العامة للرياضة السعودية 
في أغسطس 2016، وفي 17 

يوليو 2020، ُانتخبت عضًوا 
في اللجنة األولمبية الدولية.

العريفي سعيدة 
بالمشاركة

أعربت أضواء العريفي عضو االتحاد السعودي 
لكرة القدم، وعضو مجلس إدارة اللجنة 

األولمبية العربية السعودية، عن سعادتها 
بالبعثة السعودية في منافسات األولمبياد.

ونشرت أضواء العريفي عبر حسابها الخاص 
على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صوًرا للبعثة 
السعودية في حفل افتتاح األولمبياد، مبدية فخرها 

بمشاركة أكبر بعثة في تاريخ دورة األلعاب األولمبية.
وعلقت أضواء العريفي على الصور قائلة: “رفرف يا 

علم أغلى وطن.. لحظات فخر بمشاركة تاريخية هي 
األكبر في تاريخ المملكة بدورات األلعاب األولمبية .. 

أمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح”.
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الرياضة  شريك أصيل

دخلت ياسمين الدباغ العبة 
المنتخب السعودي أللعاب 

القوى تاريخ دورة األلعاب 
األولمبية بعدما أصبحت أول 
رياضية سعودية تحمل علم 
بالدها في افتتاح األولمبياد.

وشاركت ياسمين مع حسين 
علي رضا العب المنتخب 

السعودي للتجديف في حمل 
العلم خالل حفل افتتاح 

أولمبياد طوكيو 2020 الذي 
احتضنه الملعب الوطني في 

العاصمة اليابانية بحضور 

األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية رئيس 
البعثة السعودية، واألميرة 

ريما بنت بندر بن سلطان عضو 
اللجنة األولمبية الدولية عضو 
البعثة، واألمير فهد بن جلوي 

بن عبد العزيز بن مساعد نائب 
رئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية نائب رئيس البعثة 
السعودية.

ياسمين  ورضا  يدخالن التاريخ
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على صعيد 
القدم أنهى 

المنتخب السعودي 
األولمبي لكرة القدم 

مشاركته في الدورة بخسارته 
مباراته األخيرة أمام متصدر 
المجموعة الرابعة المنتخب 

البرازيلي بنتيجة 3-1 في اللقاء 
الذي جمعهما على ملعب 

سايتاما الدولي بحضور رئيس 
اللجنة األولمبية العربية 

السعودية األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل، ونائبه األمير 

فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 
بن مساعد، وعضو البعثة 

السعودية الرسمية رئيس 
االتحاد السعودي لكرة 

القدم ياسر المسحل. وكان 
المنتخب قد خسر مباراته 

االفتتاحية 
امام نتخب 

ساحل العاج 
بهدفين مقابل هدف 

، ومن ثم خسر مباراته أمام 
المنتخب األلماني بثالثة 

أهداف لهدفين .
قال مساعد المدرب أحمد 
الرويعي، إنهم كفريق فني 

لألخضر، مقتنعون بمستوى 
الفريق خالل الدورة، مضيفًا 

أنهم قدموا أداًء جيدًا 
أمام بطل الدورة السابقة 

والمرشح 
األبرز 

لخطف ذهبية 
الدورة الحالية المنتخب 

البرازيلي.

ت الثالثة 
ر  المواجها

القدم  تخس
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تعثر العّداء مازن الياسين  في 
التأهل إلى نهائي سباق 400 م 
حواجز ضمن منافسات ألعاب 

القوى  حيث حّل في المركز 
الرابع في مجموعته في نصف 

النهائي بزمن 45.37 ثانية 
وفي المركز 

السادس عشر في الترتيب 
العام.

ورفض السعودي الياسين 
التعلل بعاملي الطقس 

وفارق التوقيت في تفسيره 
ألسباب خروجه من الدور قبل 
النهائي لتصفيات سباق 400 

متر حواجز.
وقال الياسين»رغم حرارة 

الطقس وفارق التوقيت فإن 
ذلك ليس عذرًا لعدم التأهل 

للنهائي، فقد حضرت إلى 

طوكيو قبل ثمانية أيام من 
انطالق الدورة األولمبية«.

وتابع: »ظهرت بمستوى طيب 
في الدور األول من التصفيات، 

ونجحت في تحسين رقمي 
الشخصي، لكن في المربع 
الذهبي لم أستطع مجاراة 

نجوم العالم«.
وأعرب الياسين عن سعادته 

بفوز القطري معتز برشم 
بميدالية ذهبية في طوكيو.

الياسين  يتعثر ويرفض التبرير
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في منافسات الجودو، أنهت العبة المنتخب 
تهاني القحطاني، المشاركة األولى في دورة 

األلعاب األولمبية بعد خسارتها في الدور الـ32 
أمام الالعبة اإلسرائيلية  راز هيرشكو، ضمن 

منافسات فئة وزن 78 كيلو جراًما.
وأجرى الفيصل، حديًثا قصيًرا مع تهاني 

القحطاني قبل خوض النزال األول في طوكيو، 
من أجل تحفيز البطلة السعودية على بذل 

أقصى جهد ممكن في الدور اإلقصائي، من أجل 
اكتساب خبرات المواعيد الكبرى.

تهاني  تخسر .. 
وتكسب
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الدباغ  تكسب الخبرة
في ألعاب القوى، طوت العداءة السعودية الواعدة ياسمين الدباغ صفحة 

المشاركة ، بعدما حلت في المركز التاسع خالل التصفيات ما قبل اإلقصائية 
لسباق 100 متر، إثر تسجيل زمن قدره 13.34 ثانية.

وحرص األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية، ونائبه األمير فهد بن جلوي، على 
دعم ومؤازرة الدباغ خالل منافسات تصفيات سباق 100 

متر، من أجل اكتساب مزيد من الخبرات في المحفل 
العالمي، بحًثا عن تطور المردود في قادم المواعيد.
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في منافسات 
رفع األثقال، حرمت 

اإلصابة العب المنتخب 
الرباع محمود آل حميد من 
المنافسة على أحد المراكز 
الثالثة األولى، بعد تعرضه 

لإلصابة في محاولته الثانية في 
النتر.

وحل آل حميد في المركز الثاني 
عشر في الترتيب العام لوزن 73 

كجم بعد أن جمع 306 نقطة، 
لينهي بذلك مشاركته في 

الدورة.
واطمأن رئيس البعثة ونائبه 

على آل حميد بعد نهاية 
منافسته بشكل مباشر.

صابة تحرم آل حميد 
اإل
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أنهى العب المنتخب 
السعودي لرفع األثقال، الرباع 

سراج آل سليم مشاركته 
وحل خامسا في مسابقة وزن 
61 كجم بعدما 
جمع 

288 نقطة .
وحضر المنافسات رئيس 

اللجنة األولمبية السعودية، 
رئيس البعثة، األمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل، ونائبه األمير 

فهد بن جلوي بن عبد العزيز 
بن مساعد.

وكان آل سليم قريبا من 
الفوز بالميدالية البرونزية، 

لكن لم يحالفه التوفيق، في 
محاولتيه األخيرتين في النتر؛ 
فذهب المركز الثالث لالعب 
كازاخستان الذي جمع 294 

نقطة.

آل سليم يكتفي بالخامس
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اختتم حسين 
علي رضا العب 

التجديف مشاركته في 
الدورة بعدما حل في المركز 

السادس بنهائي D والمركز الـ24 في 
الترتيب العام للتصفيات.

وافتتح حسين علي رضا مشاركته 
األولى في تاريخ دورات األلعاب 

األولمبية بالتأهل نحو دور ربع النهائي 
بعد جولة اإلعادة، قبل أن يحتل فيها 

المركز السادس ويتأهل لمرحلة نصف 
نهائي D/C لتحديد المراكز من 13 وحتى 

.24
واحتل الالعب المركز السادس في 

مرحلة نصف نهائي C/D لينتقل لنهائي 

 D

لتحديد 
المراكز من 

19 إلى 24 ويحقق 
المركز السادس بعدما 

قطع المنافسة بزمن 7:52.67 
دقيقة ومعها يحتل المركز الرابع 

والعشرين في الترتيب العام.

ي التجديف
المركز 24 ف
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في منافسات الجودو رجال  خرج الالعب سليمان 
حماد من مسابقة وزن 73 كجم، عقب خسارته من 

المصنف الثامن عالميًا الكندي مارغيليدون آرثر 
بنتيجة 1-0، بحضور سمو 
رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية 
رئيس البعثة 

السعودية األمير 
عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل، 
وسمو نائبه 
األمير فهد 

بن جلوي بن 
عبدالعزيز 

بن مساعد.

حماد يخسر وزن الجودو
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ودع سعيد المطيري 
العب منتخب الرماية 

السعودية، دورة األلعاب 
األولمبية »أولمبياد 

طوكيو 2020« بعد نهاية 
منافسات اليوم التأهيلي 

الثاني لمنافسات 
الرماية »السكيت« التي 

ُأقيمت على ميدان آساكا 
للرماية.

وحل المطيري في المركز 
22 بالترتيب العام بعدما 
جمع 119 نقطة من أصل 

125، وبحسب نظام 
اللعبة يتأهل أصحاب 
المراكز الستة األولى 
في الترتيب العام من 

المنافسة إلى المرحلة 
النهائية من اللعبة 

للمنافسة 
على 

الميداليات الثالث.
وكان المطيري أنهى 

يومه األول في المنافسة 
بإصابة 71 طبقًا من أصل 

75 طبقًا متاحة أمامه، قبل 
أن ينجح في اليوم الثاني 

بإصابة 48 طبق ليرفع 
رصيده إلى 119.

وحقق المطيري في الجولة 
األولى إصابة 24 طبقًا 

من أصل 25 طبقًا وهو 
ذات الرقم الذي حققه في 

الجولة 
الثانية، 
قبل أن 

ينخفض الرقم إلى 
23 طبقًا في الجولة 

الثالثة، ليحقق العالمة 
الكاملة في الجولة الرابعة 25 

طبقًا، ليعود وينخفض الرقم إلى 
23 في الجولة الخامسة واألخيرة.

ح .. ويودع
المطيري يتأرج
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الخضراوي 
أول المودعين

كان العب منتخب الطاولة 
علي الخضراوي أول العب 
سعودي  يودع االولمبياد  

وخسر الخضراوي أمام 
التشيكي لوبيمار جانكاريك، 

الشوط األول بنتيجة 11-9، 
ثم 11ـ5، و11-4 في الشوطين 

الثالث والرابع، وذلك في صالة 
األلعاب الرياضية في شيبويا، 

ضمن الجولة األولى من 
التصفيات األولية لمنافسات 

كرة الطاولة “فردي”.
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حقق العب المنتخب السعودي 
للسباحة، يوسف بو عريش إنجاًزا 

شخصًيا خالل مشاركته في الدورة .
ونجح بو عريش في تحطيم رقمه 

الشخصي خالل منافسته في 
المجموعة األولى للتصفيات األولية 

لسباق 100 م فراشة بزمن قدره 
56.29، إال أنه لم يتمكن من 

الصعود إلى الدور النصف 
النهائي؛ ليودع منافسات 

األولمبياد.

ش
ي لبوعري

جاز شخص
ان
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إشادة عالمية بالجودو 
السعودي 

كال االتحاد الدولي للجودو  
المديح إلى نظيره السعودي 

على خلفية التطور الالفت 
في الرياضة 

القتالية على الصعيد 
النسائي، بعدما نجحت في 

فرض تواجد تاريخي في 
دورة األلعاب األولمبية في 
العاصمة اليابانية طوكيو.

ووقف فارق الخبرات فقط 
حائًلا دون ترشح البطلة 

السعودية تهاني القحطاني، 
صاحبة الـ21 عاًما، لقادم 

األدوار اإلقصائية بعدما أنهت 
المشاركة األولى في طوكيو 
بعد خسارتها في الدور الـ32  
ضمن منافسات فئة وزن 78 

كيلو جراًما.
وأشاد اتحاد الجودو، عبر 

الموقع الرسمي، بدور االتحاد 
السعودي من أجل إعداد 

جيل جديد من األبطال في 
منافسات السيدات، منذ بدأ 

في االعتماد على الالعبات 
ألول مرة في أولمبياد لندن 

2012، عبر المتسابقة وجدان 
شهرخاني.

ووصف االتحاد الدولي 
مشاركة تهاني القحطاني 

في طوكيو بالقفزة الهائلة 
إلى األمام، مشدًدا على أن 

المملكة العربية السعودية 
توثق أنه من خالل الرياضة 

يمكن للجميع تجاوز 
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االختالفات، 
وجعل الرياضة 

قوة لتوحيد العالم.
وختم البيان: »مشاركة 
مباراة القحطاني تمثل 

خطوة إلى األمام، وتوثق لحظة 
من االحترام التي تؤكد أن 

الرياضة قادرة على تجاوز أي 
تأثير سلبي، ودون شك على 

المجتمع الرياضي أن يثني 
على األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة ورئيس 

اللجنة األولمبية السعودية، 
لدعم وحماية الرياضة«.
وكان الجودو السعودي 

النسائي قد سجل الحضور 
األول في تاريخ دورات األلعاب 

األولمبية في نسخة لندن 

2012، عبر وجدان 
شهرخاني، قبل أن 

تشارك مجدًدا للمرة الثانية 
توالًيا في ريو دي جانيرو 2016، 
من خالل جود فهمي، وعادت 

تهاني القحطاني لتوثق السير 
على الطريق الصحيح.
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بحث األمير فهد بن جلوي، 
نائب رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية،  مع 
ساباتينو آراكو، رئيس االتحاد 

الدولي للتزلج، 
في مقر 

البعثة السعودية في طوكيو 
سبل تطوير اللعبة في 

السعودية، وذلك على هامش 
منافسات أولمبياد طوكيو 

.2020
وتندرج لعبة التزلج تحت 

مظلة االتحاد السعودي 
للمغامرات الذي أنشئ في 
العام 2020، ويتخلل لعبتي 

“التزلج، القفز المظلي” تحت 
رئاسة عمر الحجيالن.

بحث  تطوير التزلج
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فازت مدينة بريزبين 
باستضافة دورة األلعاب 

األولمبية عام 2032 متفوقة 
على قطر التي دخلت سباق 

الترشح الى جانب كوريا الجنوبية 
والشمالية.

وتعد مدينة بريزبين ثالث مدينة 
أسترالية تستضيف الحدث 

العالمي بعد ملبورن 1956 وسيدني 
2000 التي تعتبر إحدى أنجح 
األلعاب في العصر الحديث.

وأطلق ممثلو مدينة بريزبين 
الهتافات بعد اإلعالن عن القرار 
في الجلسة 138 للجنة األولمبية 

الدولية وانطلقت األلعاب النارية 
في المدينة األسترالية، حيث تجمع 

الناس 
في انتظار 
التصويت.

وبهذا القرار، 
تكون اللجنة األولمبية 

قد ضمنت المدن الثالث 
المقبلة التي ستستضيف 

األولمبياد في باريس 2024، لوس 
أنجلوس 2028 وبريزبين 2032.

ف 
بريزبين تستضي

أولمبياد 2032
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الواليات المتحدة تتصدر الترتيب العام 

أسدل الستار بشكل رسمي 
على فعاليات أولمبياد طوكيو 

2021، التي انطلقت يوم 23 
يوليو الماضي، واختتم في 8 

أغسطس الحالي . في حفل 
ختام زاهي أقيم على االستاد 
األولمبي بالعاصمة اليابانية، 

خلف أبواب مغلقة.

ورغم إقامة جميع المنافسات 
خلف أبواب مغلقة دون حضور 
الجماهير، إال أنها حظيت بإثارة 

وندية على كافة األصعدة، 
وتبارى الرياضيون للحصول 

على اليداليات الذهبية والفضية 
والبرونزية.

ومن المقرر أن تقام النسخة 
المقبلة من دورة األلعاب 

األولمبية في مدينة باريس 
عاصمة فرنسا، بعد 3 سنوات 

من اآلن.

وتصدرت الواليات المتحدة 

ختام مغلق .. ورائع لألولمبياد
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األمريكية جدول ترتيب 
ميداليات أولمبياد طوكيو 

وحصد رياضيوها 113 ميدالية 
بواقع 39 ذهبية و41 فضية 

و33 برونزية في طوكيو.

وتصدرت العداءة المخضرمة 
اليسون فيليكس المشهد 

بالفوز بذهبية سباق 4× 400 
متر تتابع وبرونزية أخرى 

في فئة الفردي لتصبح أكثر 
الرياضيين األمريكيين تتويجا 

بالميداليات في مضمار ألعاب 

القوى 
على مر 

العصور.

وفي منافسات 
السباحة سجلت أمريكا 
حضورها بقوة أيضا من 

خالل نجمي السباحة الحرة 
كاليب دريسيل وكاتي ليديكي 

، رغم سقوط األخيرة أمام 
األسترالية الصاعدة اريارن 

تيتموس في عدد من سباقات 
المسافات القصيرة.

وحلت 
الصين 

مستضيفة 
أولمبياد 2022 

الشتوي، في المركز 
الثاني بجدول الميداليات 
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برصيد 88 ميدالية بواقع 38 
ذهبية و32 فضية و18 برونزية.

وجاءت اليابان الدولة 
المضيفة 

ألولمبياد طوكيو في المركز 
الثالث بالقائمة بإجمالي 

58 ميدالية بواقع 27 ذهبية 
و14 فضية و17 برونزية ، في 

حصيلة قياسية على المستوى 
الوطني.

وسجلت بريطانيا أنجح 
مسيرة لها منذ أولمبياد بكين 

2008 حيث تصدرت قائمة 
الدول األوروبية المشاركة 

بحصدها 22 ذهبية و21 فضية 
و22 برونزية.

وحل الفريق الروسي الذي 
شارك بشكل محايد دون 

رفع علمه أو عزف نشيده 
الوطني على منصات التتويج، 
في المركز الخامس بعشرين 
ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

وبإمكان دولة سان مارينو 
االحتفال بإنجازها في 

طوكيو بحصد فضية واحدة 
وبرونزيتين ببعثة تتألف من 

خمسة رياضيين.

وحصدت بوركينا فاسو أول 
ميدالية في تاريخها من خالل 

هيوز فابريس زانجو نجم الوثب 
الثالثي.
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استقبل األمير سعود بن 
جلوي محافظ جدة المكلف 
نيابة عن سمو أمير منطقة 

مكة المكرمة، سمو األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
والبطل األولمبي طارق حامدي 

بعد وصول البعثة المشاركة 
في أولمبياد طوكيو 2020 

إلى مطار الملك 
عبدالعزيز في جدة.

ة البعثة 
عود

ى جدة
ة إل

السعودي
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الجيل ـ الرياض

خطوات نوعية ومتسارعة 
تقوم بها وزارة الرياضة 

لجذب المستثمرين، 
وإتاحة المزيد من 

الفرص االستثمارية 
في القطاع الرياضي، 
حيث شهدت الفترة 
الماضية الموافقة 
على تأسيس عدد 

من الشركات 
التابعة لألندية، 
وطرح عدد من 

المواقع التابعة 
لوزارة الرياضة 

لالستثمار.

وتحقيًقا لذلك، 
منحت وزارة 

الرياضة خالل 
الفترة من 

أغسطس 
2019 وحتى 

اآلن، الموافقة 
لـ 13 نادًيا من 

وزارة الرياضة تمنح 13 ناديا الموافقة على تأسيس شركاتهم الخاصة

االستثمار  .. شعار المرحلة 
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أندية دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان للمحترفين لتأسيس 

“شركات استثمارية”، ضمن 
أهداف الحوكمة المنبثقة من 

مبادرة استراتيجية دعم األندية 
في الوزارة.

وحصلت أندية “الهالل، االتحاد، 
الفيصلي، النصر، األهلي، الوحدة، 
القادسية، الشباب، أبها، الفتح، 

االتفاق، التعاون، والباطن”، 
على الموافقة للبدء في إنشاء 

الشركات وفق اإلجراءات 
النظامية والقانونية، بهدف 

تأسيس هذه الكيانات.

وتهدف الوزارة من هذه الخطوة، 
إلى تأسيس منظومة استثمارية 

جاذبة لتشجيع القطاع الخاص 
لالستثمار في األندية الرياضية، 

وتمكينها من العمل على 
استثمار مواردها لتحفيز نمو 

االقتصاد الرياضي في المملكة 
العربية السعودية، وزيادة موارد 

ا. األندية ماليًّ

وتشترط وزارة الرياضة قبل 
الموافقة على إنشاء الشركات 

االستثمارية، تشكيل لجنة 
استثمار بالنادي، باإلضافة 

إلى توضيح أغراض الشركة 
األساسية، وتطبيق أنظمة 

ولوائح الوزارة الخاصة 
باالستثمارات والرعاية، بجانب 

تزويد الوزارة بجميع العقود 
االستثمارية القائمة للنادي.

وتكمن استفادة األندية من الشركات 
االستثمارية في:

 تحقيق معايير استراتيجية دعم األندية وتطبيق 
الحوكمة.

 توفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد 
النادي.

 استثمار أموال الشركة وفوائض أموال 
استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك 

االستثمارات.

 المشاركة في الصناديق االستثمارية والوقفية 
والعقارية، وغيرها من الصناديق االستثمارية.

 تأسيس كيان استثماري يحوكم العملية 
االستثمارية ويدير الموارد.

 تشغيل جميع عقود االستثمار والرعاية 
واإلعالن والتأجير واالستئجار.

 تملك جميع الحقوق االستثمارية الخاصة 
بالنادي والعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها 

وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العالقات مع 
المستثمرين.

 إدارة جميع برامج العالقة واالستثمار مع 
الجماهير وبرامج العضوية، وتحصيل اإليرادات 

وسداد النفقات المرتبطة بها.

 إنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو 
خارجها مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع 

مستثمرين محليين أو دوليين.
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عقد صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل وزير الرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية العربية 

السعودية،  بالقاعة الكبرى 
بمجمع األمير فيصل بن فهد 

األولمبي في العاصمة الرياض، 
اجتماًعا مع رؤساء أندية دوري 
كأس األمير محمد بن سلمان 

للمحترفين، بحضور مساعد 

وزير الرياضة عبداإلله بن سعد 
الدالك، ومسؤولي الوزارة، 

ورئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لكرة القدم ياسر 
المسحل، ورئيس مجلس 

إدارة رابطة الدوري السعودي 
للمحترفين المهندس 

عبدالعزيز العفالق.

وفي بداية اللقاء، رحب سموه 
برؤساء األندية، مقدمًا شكره 

لهم على كافة الجهود المبذولة 

خالل الفترة الماضية، وحرصهم 
الكبير على تطوير العمل 

داخل األندية الرياضية، لتصبح 
مواكبة للتطور الذي يشهده 

القطاع الرياضي، في ظل 
الدعم غير المحدود من قبل 

القيادة الرشيدة، متمنيًا لهم 
كل التوفيق والنجاح.

عقب ذلك، تمت مناقشة جدول 
أعمال االجتماع، من خالل 

الحديث عن استعدادات األندية 

في اجتماًع الفيصل مع رؤساء أندية دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

مناقشة حقوق الملكية الفكرية لألندية
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للموسم الرياضي المقبل، 
والتطرق إلى إستراتيجية 

دعم األندية والكفاءة المالية، 
وتطوير مبادرة الحوكمة، 

المتضمنة عددًا من التحديثات 
التي تم إجراؤها، 

لتصبح األندية أكثر 
استدامة إداريًا 

وماليًا، إلى جانب 
التأكيد على أهمية 

حقوق الملكية 
الفكرية الخاصة 

باألندية الرياضية، 
والتعامل معها 

بمنظور أوسع 
وأشمل، مع 

استحداث سياسة 

، باإلضافة 
ٍ
ملكية فكرية لكل ناد

إلى مواصلة االهتمام باأللعاب 
المختلفة وتطويرها، للوصول 
إلى بيئة رياضية مميزة تسهم 

في نمو القطاع الرياضي، 

تحقيقًا لمستهدفات رؤية 
المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء، استمع 
سموه إلى عدد من المالحظات 

واالستفسارات من 
رؤساء األندية، مؤكدًا 

دورهم المهم في 
تفعيل الجوانب 

االستثمارية والعمل 
على تعزيزها، لزيادة 

المداخيل واإليرادات 
المالية، من أجل 

مستقبل يسهم في 
تطور أندية المملكة 

ونموها.
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التقى األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، سفير دولة اليابان لدى المملكة 

فوميو إيواي، من أجل بحث سبل التعاون 
المشترك بين البلدين في القطاع الرياضي.

وناقش الفيصل، خالل اللقاء الذي جرى عبر 
االتصال المرئي »عن ُبعد«، آليات التعاون 

بين الطرفين، وتطوير العالقات الثنائية 
في الجانب الرياضي، إضافة إلى استعراض 

العديد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك، بما يخدم تطور الرياضة لدى 

الجانبين.

كما التقى  »عن ُبعد«، سفير جمهورية إيطاليا 
لدى المملكة روبرتو كانتوني، حيث ناقش 

الطرفان خالل اللقاء العديد من المواضيع 
ذات الصلة في المجال الرياضي، إلى جانب 
مناقشة عدد من الملفات المشتركة التي 

تهدف إلى ضمان مستقبل رياضي مميز بين 
البلدين الصديقين.

وكان وزير الرياضة، التقى ، 
رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«، السويسري 
جياني إنفانتينو، على هامش 

المباراة النهائية من بطولة 
كأس األمم األوروبية 
»يورو 2020«، حيث 
تبادال معا الحديث 

فيما يتعلق بتطور 
كرة القدم والرياضة 

بشكل عام.

الفيصل يلتقي سفيري اليابان 
وإيطاليا .. وانفانتينو 
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.. ويجتمع مع 
بغولميرات

اجتمع األمير عبد العزيز 
الفيصل بغولميرات 

أغاميرادوڤ، وزير الرياضة 
ونائب رئيس اللجنة 

األولمبية التركمانية، وكوزو 
تاشيما، رئيس االتحاد 

الياباني لكرة القدم.

 والتقى سموه رئيس 
اللجنة األولمبية الكوبية 

روبيرتو ليون، وعضو 
اللجنة األولمبية الدولية 

كونيانغ باتما، في مقر 
رئاسة البعثة السعودية 
في طوكيو وذلك لتعزيز 
تعاونهما المشترك مع 

رفع الحضور للمالعب لـ 60 %األولمبية السعودية
أعلنت وزارة الرياضة بأنه وبناًء على التحديثات الصادرة من الجهات 

المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19، فقد 
تقرر رفع الطاقة االستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات 

الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة ال تزيد على %60 من 
سعة المدرجات بداًل من %40.وأجرت الوزارة عددًا من التحديثات 

والتعديالت على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري 
للمالعب ، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، 

مقتصرًا فقط على الجماهير الرياضية )فوق 12 عامًا( والذين 
أكملوا الحصول على )جرعتين( من لقاح كورونا المعتمد من وزارة 
الصحة في المملكة، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق 

"توكلنا".

وأكدت  الوزارة على ضرورة االستمرار في تطبيق اإلجراءات 
االحترازية المهمة، ) كالتباعد ولبس الكمامات( أثناء الدخول 

والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب االلتزام بها، على أن تقوم 
الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ الالزم في حال تم 

رصد أي مخالفات، وذلك حفاظًا على سالمة الجميع
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وّقعت وزارة الرياضة والهيئة 
العامة للغذاء والدواء 

واللجنة السعودية للرقابة 
على المنشطات مذكرة 

تفاهم مشترك، حيث جرت 
مراسم التوقيع بمقر الهيئة 
العامة للغذاء والدواء، بين 

معالي مساعد وزير الرياضة 
األستاذ عبداإلله بن سعد 

الدالك، ومعالي الرئيس 
التنفيذي في الهيئة العامة 

للغذاء والدواء الدكتور 
هشام بن سعد الجضعي، 

والدكتور محمد بن صالح 
القنباز رئيس مجلس إدارة 

اللجنة السعودية للرقابة على 

المنشطات.

وتهدف هذه المذكرة إلى 
توفير مدربين رياضيين 

متخصصين، إلقامة ورش 
عمل تربط بين الجانبين 

الصحي والرياضي، إلى جانب 
نشر الرسائل التوعوية 

وتفعيل األيام العالمية عبر 
شاشات والفتات المالعب.

وستلتزم “الهيئة” بحسب 
مذكرة التفاهم بوضع 

المتطلبات التي تهدف إلى 
تحسين المتناول اليومي 

من األطعمة والمشروبات، 
التي تتماشى مع تشريعات 

الغذاء الصحي، وإنشاء 
قاعدة بيانات بأغذية 

الرياضيين والمكمالت 
المستخدمة من قبل الكادر 

الرياضي ومحتواها من المواد 
المحظورة، واالستفادة منها 
في تقييم المكمالت الغذائية 

وأغذية الرياضيين، وإعداد 
وتحديث اشتراطات ولوائح 

المكمالت وأغذية الرياضيين، 
وتزويد األطراف المعنية 

بهذه االتفاقية باإلجراءات 
واألنظمة والمواصفات.

وستقّدم “الغذاء والدواء” 
االستشارات العلمية 

والتنظيمية فيما يخص 

بعد توقيع مذكرة التفاهم المشترك  بين الوزارة والهيئة ولجنة المنشطات

“الغذاء والدواء” مستشارا  
علميا وتنظيميا 
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المستحضرات المحظورة 
على المتنافسين في كل 

األوقات، أو المحظورة 
داخل المنافسة والعناصر 

الخاضعة إلساءة 
االستخدام، كما ستدّرب 

مفتشي الوزارة على كشف 
الممارسات المخالفة 

الخاصة بالمكمالت والمواد 
المحظورة رياضًيا.

وبموجب المذكرة، ستزّود 
اللجنة السعودية للرقابة على 
المنشطات “الهيئة” بقاعدة 

بيانات لجميع المكونات 
المحظورة رياضًيا، التي 

تحّدث سنوًيا من قبل الوكالة 

الدولية لمكافحة المنشطات 
)WADA(، كما ستزّودها بكل 

ما يرصد من إساءة استخدام 
لبعض المستحضرات 
الصيدالنية والعشبية 

والبيطرية المستخدمة 
كمواد محظورة رياضًيا، 

وتداولها بطريقة غير قانونية 
وغير مرخصة، إضافًة إلى 

التعاون في رصد المكمالت 
الغذائية أو األحماض األمينية 

غير المسجلة، وذلك لدعم 
الرقابة على المكمالت 

الغذائية والمستحضرات 
الصيدالنية ومستحضرات 

بناء األجسام.
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اختتمت الحملة الوطنية 
الرياضية #ابدأ_اآلن التي 

شجعت كافة أفراد المجتمع 
في المملكة على المشاركة 

في االنشطة البدنية وحفزتهم 
على تبني نمط حياة صحي بعد 

 ثالثة أشهر ملهمة.
ودعت حملة »ابدأ اآلن« 
التي تميزت بشموليتها 

واستهدافها كافة فئات 
المجتمع جميع األفراد من 
مختلف األعمار الى المضي 

قدما في مسيرة لياقتهم 
البدنية، والعمل على تحسين 

نمط حياتهم وعاداتهم 
الصحية. حيث حثت الحملة 

الجميع بدءا من األطفال وكبار 
السن، وصوال الى الرياضيين 

والموظفين الذين يستغرقون 
معظم أوقاتهم في مكاتبهم 
على ممارسة الرياضة ليكونوا 

جزءا من مجتمع أكثر صحة 

 وسعادة في المملكة.
والقت الحملة إقباال كبيرا، 

واكتسبت تفاعل واسع 
من كافة أفراد المجتمع في 

المملكة. فعلى مدى ثالثة 
أشهر شهدت حوالي 228.2 

ألف تفاعل على وسائل 
التواصل االجتماعي، فيما 

شهد على أثرها تطبيق 
الرياضة للجميع للهواتف 
الذكية ارتفاعا هائال. حيث 

بلغ عدد مستخدمين 
تطبيق »الرياضة للجميع« 

للهواتف الذكية 20 أضعاف 
 المستخدمين قبل الحملة.
وفي هذا اإلطار، قال مدير 
إدارة التسويق والتواصل 

أسامة النويصر: »تشكل حملة 
#ابدأ_اآلن نجاح هائل لالتحاد 
السعودي للرياضة للجميع 

من حيث نجاحها في الوصول 
إلى كافة أفراد المجتمع في 

المملكة وساهمت في تطوير 
استراتيجية االتحاد نحو 

 التحّول الرقمي”.

تفاعل واسع من كافة أفراد 
المجتمع في المملكة

 3اشهر  ملهمة   
في حملة

 )ابدأ_اآلن(
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وأوضح النويصر أن »االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع 

يهدف الى حث جميع األفراد 
على تني نمط حياة صحي 
وممارسة النشاط البدني 

والمضي قدما في ذلك، 
سواء كنت طفل أو كبير في 

السن«، الفتا الى أن حملة 
#ابدأ_اآلن تميزت بقوة تأثيرها 

وشموليتها وحثها للجميع 
على المشاركة في األنشطة 

البدنية مهما كانت خبرتهم 
ومستواهم الرياضي.

وأضاف النويصر: »يسعدنا 
تجاوب المجتمع في حملة 

#ابدأ_اآلن، ويسرنا رؤية هذا 
التفاعل مع تطبيق الرياضة 

للجميع وبرنامج مكافآت 
االتحاد، فنحن نعمل جاهدين 

من أجلكم لبناء مجتمع أكثر 
 صحة وسعادة في المملكة”.

الجدير بالذكر أن تطبيق 
الرياضة للجميع جزء أساسي 

من حملة »ابدأ اآلن«، إذ 
سهل التطبيق الذي أطلق 

عبر منصتي »أندرويد” 
Android(( و«أي أو أس” 
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)IOS( على المستخدمين 
اكتشاف مجموعة واسعة من 
الفعاليات الرياضية، ومنحهم 

إمكانية تتبع األهداف الرياضية 
الخاصة بهم، والمشاركة في 
التحديات المصممة من قبل 

االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع. ويتيح التطبيق 

للمستخدمين أيضا إنشاء 
مجموعات رياضية مجتمعية، 

وتنظيم الفعاليات الخاصة 
 بهم والعديد غيرها.

كما يتيح لهم مزامنة وربط 
أجهزة تتبع اللياقة البدنية مثل 

»أبل واتش”، و”غوغل فيت” 
و”فيت بيت”، وسامسونغ 

هلث”، مما يمكنهم من 
الوصول إلى مجموعة واسعة 

 من األنشطة في التطبيق.
تم تسليط الضوء على 

جهود االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع من قبل 

مختلف القطاعات الرياضية، 
ومجموعة واسعة من 

المؤثرين في المملكة لجهوده 
في تحفيز المجتمع على تبني 

نمط حياة أكثر صحة وسعادة. 
حيث تم تركيز استخدام االتحاد 

للتقنية لتشجيع المجتمع 
وتسهيل ممارسة الرياضة 

للجميع وذلك في برنامج 
»سين« الذي يعرض على 

قناة MBC من تقديم أحمد 

 الشقيري.

كما استعرضت حلقة البرنامج 
حينها بعض األنشطة 
الرياضية التي أطلقها 

ونظمها االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع في مختلف 

أنحاء المملكة، أبرزها رياضتي 
الهوكي والكريكيت. وأشاد 

الشقيري بالدور الفعال الذي 
لعبه تطبيق الرياضة للجميع 
ومساهمته في تحفيز جميع 

أفراد المجتمع على المشاركة 
 في األنشطة البدنية.

عالوة على ما سبق، تم تكريم 
االتحاد السعودي للرياضة 
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للجميع في حفل منظمة 
جوائز الصناعة الرياضية 

عام 2021 بالميدالية الذهبية 
نظير لنجاحه في الجمع بين 

الرياضات اإللكترونية والرياضة 
البدنية، وذلك من خالل 

تعاونه مع االتحاد السعودي 
للرياضات االلكترونية في 

 مبادرة »تحرك والعب”.
كما حصد االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع أربع جوائز في 
حفل تتويج جوائز »ترانسفورم“ 

لمنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا MEPRA( 2021 ، حيث 

حصل على جوائز فضية وجائزة 
 برونزية لهويته البصرية.
الجدير بالذكر، أن االتحاد 

السعودي للرياضة للجميع، 
يعمل بشكل مستمر العتماد 

استراتيجية التعاون وعقد 
الشراكات مع قطاعات محلية 

وعالمية متنوعة، سعيًا منه 
إلى ترسيخ ثقافتي الصحة 
والرياضة المجتمعية في 
المملكة. حيث تم توقيع 

مجموعة من مذكرات التفاهم، 
منها المراكز العربية ومركز 

الملك عبدهللا المالي »كافد” 
لتعزيز الحياة الصحية. كما تم 

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة 
السعودية للبيانات والذكاء 

االصطناعي )سدايا( للتعاون 
في مجاالت تقديم الخدمات 

التقنية، واألعمال الخيرية، 

 واالستثمار.
يشار إلى أن حملة »ابدأ اآلن« 

عملت بدعم من وزارة الرياضة 
وبرنامج “جودة الحياة” أحد 
مستهدفات رؤية 2030، إذ 

يهدف البرنامج إلى رفع نسبة 
األشخاص الذين يمارسون 

نشاًطا بدنًيا منتظًما في 
المملكة إلى ٪40 بحلول 

عام 2030. يساعد االتحاد 
في تحقيق هذا الهدف من 

خالل تسهيل فرص ممارسة 
الرياضة وإطالق حمالت 

تشجع على ممارسة األنشطة 
البدنية المختلفة.
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طرحت اللجنة المنظمة 
لبطولة كأس العرب 2021 

التى تقام فى قطر خالل 
الفترة من 30 نوفمبر حتى 
18 ديسمبر المقبل، تذاكر 

مباريات البطولة.

ويشارك فى البطولة 16 
منتخبا، تم توزيعها على أربع 

مجموعات تضم كل منها 
أربعة منتخبات، ويتأهل إلى 
الدور ربع النهائي بطل كل 

مجموعة ووصيفه.

ونشر االتحاد الدولى لكرة 
القدم فيفا تقريرا بعنوان 

طرح تذاكر كاس العرب 
للبيع ، وقال يستضيف 

استاد البيت الساحر المباراة 
االفتتاحية بين البلد المضيف 

قطر والبحرين، وستتمّكن 
الجماهير من حضور أكثر من 
مباراة في اليوم الواحد خالل 

دور المجموعات، ويحظى 
حاملو بطاقات VISA بفرصة 

حصرية لشراء تذاكرهم 
مسبقًا.

وسيستضيف استاد البيت 
الُمستلهم من الخيام العربية 

التقليدية المباراة االفتتاحية 
بين قطر والبحرين، كما 

سيستضيف المباراة النهائية، 

في حين سيكون استاد الثمامة 
الذي اسُتلهم تصميمه من 

قحفية الرجل العربي واستاد 
رأس أبو عبود، أول استاد 

لكأس العالم سيتم تفكيكه 
كليًا ويعاد استخدامه بعد 

نهاية البطولة، استادان 
جديدان سُيختبران خالل بطولة 

كأس العرب. وسيكّمل كل من 
استاد أحمد بن علي واستاد 

المدينة التعليمية واستاد 
الجنوب الذين تم تشييدهم 

استعداًدا الستضافة بطولة 
2022، تشكيلة المالعب الرائعة 

.FIFA في كأس العرب

طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2021 بالدوحة 

 المجموعة األولى:     قطر - العراق - عمان -  البحرين
المجموعة الثانية:     تونس - اإلمارات - سوريا -  موريتانيا.

 المجموعة الثالثة:    المغرب - السعودية - األردن – فلسطين.
 المجموعة الرابعة:   الجزائر - مصر -  لبنان - السودان.
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تهنئة .. ودعم
حرص االتحاد العربي لكرة 

القدم على تهنئة النادي األهلي 
بعد تتويج الفريق األول لكرة 
القدم بدوري أبطال أفريقيا، 

للمرة العاشرة في تاريخه، 
والثانية على التوالي، بعد الفوز 

على كايزر تشيفز الجنوب 
أفريقي بثالثية نظيفة.

وكتب االتحاد العربي عبر 
حسابه الرسمي على موقع 

التواصل االجتماعي »تويتر« 
تغريدة قال فيها: »تهانينا 
لألهلي فوزه بدوري أبطال 

أفريقيا 2021«.

كما دعم االتحاد العربي لكرة 
القدم في وقت سابق ، منتخبي 

مصر و السعودية األولمبيان، 
وذلك قبل مشاركتهما في 

منافسات بطولة دورة األلعاب 
األولمبية طوكيو 2020 .ونشر 

االتحاد العربي لكرة القدم 
تغريده عبر صفحته الرسمية 

بموقع التواصل اإلجتماعي 
تويتر قائال: “ بالتوفيق لممثلي 
العرب في منافسات كرة 

القدم

اعتمد مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر 
المسحل، مشاركة المنتخب الوطني األول في بطولة كأس العرب 

التي ستقام في قطر، بالصف األول، وذلك بناًء على تقرير الجهاز 
الفني للصقور بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

ومنح رينارد الضوء األخضر إلى اتحاد الكرة، من أجل المشاركة 
بالقوة الضاربة في نهائيات بطولة كأس العرب، التي تنظمها 

الدوحة تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« نهاية العام 
الجاري، وذلك قبل عام من منافسات كأس العالم عام 2022 التي 

تستضيفها قطر.

ويترقب الفرنسي احتكاًكا قوًيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، 
إلى جانب منتخب المغرب الذي تأهل بشكل مباشر، 

ومنتخب األردن الذي عبر على حساب جنوب السودان، 
دون لعب، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد 

بين عناصر البعثة القادمة من جوبا، وفلسطين 
التي تجاوزت عقبة جزر القمر.

 نهائي األندية األبطال 
بدون جمهور 

قرر االتحاد العربي لكرة القدم، إجراء نهائي كأس 
محمد السادس لألندية األبطال 

بين الرجاء الرياضي واتحاد جدة 
السعودي، يوم السبت 21 

اغسطس، على أرضية ملعب 
األمير موالي عبد هللا بالرباط 

بدون جمهور.

وقام وفد من االتحاد العربي 
للعبة، في وقت سابق بزيارة 

لملعب األمير موالي عبد 
هللا الذي سيحتضن المباراة 
النهائية، وهو الملعب الذي 

تم إغالقه قبل نهاية البطولة 
لتجهيزه الستقبال النهائي 

العربي.

األخضر يشارك بالقوة الضاربة
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بحضور األمين العام لالتحاد 
العربي لكرة القدم الدكتور 
رجاء هللا السلمي وعضو 

مجلس إدارة االتحاد سمر 
نصار )عن بعد(، أجريت  بمدينة 

الرياض مراسم قرعة بطولة 
كأس العرب للسيدات 2021، 

التي ستقام منافساتها في 
العاصمة المصرية القاهرة 

خالل الفترة من 24 أغسطس 
الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وأسفرت القرعة، عن وقوع 
منتخبات مصر وتونس 

والسودان ولبنان في 
المجموعة األولى، بينما جاء 

في المجموعة الثانية منتخبات، 
األردن والجزائر وفلسطين.

وتعد هذه البطولة إحدى 
بطوالت االتحاد العربي لكرة 
القدم المدرجة في الموسم 

.2022 - 2021

وكانت النسخة األولى من 
البطولة، أقيمت بمدينة 

اإلسكندرية في مصر عام 
2006، وتوج بلقبها منتخب 

الجزائر بعد فوزه في المباراة 
النهائية على منتخب المغرب، 

بينما أقيمت النسخة الثانية 
في بالعاصمة القطرية الدوحة 

عام 2015، وتوج منتخب لبنان 
باللقب عقب فوزه على منتخب 

جيبوتي.

سحب قرعة بطولة كأس العرب للسيدات 2021

اختارت لجنة الحكام باالتحاد العربي لكرة القدم، صافرة مصرية، 
إلدارة نهائي كأس محمد السادس لألندية العربية األبطال، بين 

اتحاد جدة والرجاء المغربي. حيث جرى اختيار الحكم الدولي محمود 
البنا، إلدارة النهائي العربي. وسيعاون البنا، محمود أبو الرجال 

وأحمد حسام طه، والحكم الرابع أمين عمر”. كما سيتولى جهاد 
جريشة مهمة حكم الفيديو، بينما يتولى مهمة مساعد حكم 

الفيديو، السوداني محمد عبد هللا”.

صافرة مصرية  للنهائي العربي
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أصدر االتحاد العربي لكرة القدم 
قراًرا بتأجيل بطولة كأس 

العرب للناشئين تحت 17 سنة، 
والتي كان من المقرر أن تنطلق 
مبارياتها من 27 يوليو وحتى 15 
أغسطس الحالي للعام 2021، 

للنسخة الرابعة من البطولة 
والتي تستضيفها المملكة 

العربية السعودية.

وجاء هذا القرار تبًعا لتوصيات 

وزارة الصحة بالمملكة العربية 
الخاصة باإلجراءات االحترازية 

الصحية والمبنية على 
اجتماعات اللجان المختصة، 

وذلك خوًفا من أي مخاطر 
يمكن حدوثها بسبب فيروس 

كورونا المستجد الذي يواجه 
العالم خالل الفترة الحالية، 

لذلك حرص االتحاد العربي لكرة 
القدم على سالمة الالعبين 

وكل من يشارك في هذه 
البطولة العربية.

كما وجه االتحاد العربي لكرة القدم التهئنة لفريق نادى الرجاء 
البيضاوي المغربي  عقب فوزه  بلقب كأس الكونفدرالية 

األفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على 
نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة 

التي أقيمت بينهما ، على ملعب “الصداقة” بمدينة كوتونوي فى 
بنين.

ونشر االتحاد العربي لكرة القدم رسالة التهنئة عبر توتير والتى 
جاء فيها: “ تهانينا لـ الرجاء لفوزه بكأس بطولة الكونفدرالية 

2021، وبالتوفيق لـ شبية القبائل في قادم االستحقاقات”.

السلمي 
يلتقي السفير 

المغربي

التقى األمين العام لالتحاد 
العربي الدكتور رجاء هللا 

السلمي في الرياض بسفير 
المملكة المغربية لدى 

المملكة العربية السعودية، 
الدكتور مصطفى المنصوري.

وتم استعراض ترتيبات نهائي 
كأس محمد السادس لألندية 

األبطال بين ناديي الرجاء 
المغربي واالتحاد السعودي 

في الـ21 من أغسطس الحالي 
بالرباط.

تأجيل كأس العرب للناشئين 

تهنئة الرجاء باللقب اإلفريقي
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حصد االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع انجازًا تمّثل 

في حصوله على ربعة جوائز 
في حفل »جوائز ترانسفورم« 

لمنطقة الشرق االوسط 
وأفريقيا 2021، حيث يأتي هذا 

االعالن من المبادرة العالمية 
التي تحتفي باألفكار المبدعة 

في مجال تطوير الهويات 
المؤسسية في المنطقة 

والمتميزين في بنائها وإعادة 
 تدشينها.

ليعكس قوة الهوية البصرية 
الخاصة باالتحاد، التي نجحت 

في استقطاب العديد من 
األفراد للمشاركة في حمالت 

ومبادرات االتحاد، وتشجيع 
المجتمع في المملكة العربية 

السعودية على تبني نمط حياة 

أكثر صحة ونشاط، وترسيخ 
ذلك في الثقافة المجتمعية. 
حيث دشن االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع شعاره 
الجديد والهوية المصاحبة 
في شهر فبراير من العام 

 الماضي.

وأعلن منظمو حفل »جوائز 
ترانسفورم« عن حصول 

االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع وشريكه وكالة الندور 
آند فيتش بثالث جوائز فضية 

عن الفئات التالية: »أفضل 
هوية بصرية من قطاع أنماط 

الحياة والصحة« و »أفضل 
هوية بصرية من القطاع 

العام« َو »أفضل مشروع 
لتطوير الهوية المؤسسية 

والذي يعكس تطورا في 

المهمة أو القيم أو المكانة«، 
اضافًة الى ذلك، حصد االتحاد 

السعودي للرياضة للجميع 
وشريكه الجائزة البرونزية عن 

 فئة »أفضل تطور للهوية “.

وفي هذه المناسبة، أعرب 
األستاذ أسامة صالح النويصر، 
مدير إدارة التسويق والتواصل 
في االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع، عن سروره لحصد 
االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع »بجوائز ترانسفورم« 
الشرق االوسط وأفريقيا 

للعام 2021 والذي يعد معيارا 
لتقييم الهوية البصرية 

واإلبداع، وقال: »يعكس هذا 
اإلنجاز قوة وتأثير أهداف 

االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع وقدرته على إشراك 

4 جوائز عالمية التحاد الرياضة للجميع
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اختتمت إدارة كرة القدم النسائية باالتحاد السعودي لكرة 
القدم وبالتعاون مع اللجنة الفنية باالتحاد أعمال دورتي رخصة 

التدريب »D« واللتين أقيمتا في كل من الرياض وعرعر.

وأقيمت دورة الرياض بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
بمشاركة المحاضرة رحاب المالكي وحضور 22 دارسة.

فيما أقيمت في مدينة األمير عبدهللا بن عبدالعزيز بن مساعد 
الرياضية دورة رخصة التدريب »D« بمشاركة المحاضرة رحاب 

المالكي، وحضور 16 دارسة.

من جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بهيان 
نجاح الدورتين في تحقيق األهداف المرجوة، مشيرة إلى أن 
اإلدارة ستعمل خالل الفترة المقبلة على إقامة المزيد من 

الدورات في العديد من المناطق بالمملكة.

دورتان لرخصة التدريب 
»D« النسائية

جميع فئات المجتمع 
وتحفيزهم على ممارسة 

 االنشطة البدنية”.

وأضاف: »نواصل في 
االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع على تطوير التواصل 
مع جميع أفراد المجتمع، 

وتطوير هويتنا البصرية. 
ومستمرون بنهجنا القائم 

على تحقيق أهداف وزارة 
الرياضة وبرنامج جودة الحياة 

الذي يعد أحد مستهدفات 
رؤية المملكة 2030. لتحقيق 
ذلك يسعى جاهدًا إلى توفير 
فرص المشاركة باألنشطة 

الرياضة أمام جميع أفراد 
المجتمع، ويعمل على 

إطالق المبادرات والفعاليات 
 الرياضية المجتمعية.”

وسبق االتحاد الرياضة 
للجميع أن أطلق عددا 

من المبادرات والحمالت، 
وأحدثها حملة #ابدأ_اآلن التي 

دعت جميع فئات المجتمع 
من مختلف األعمار الى 

المشاركة في األنشطة 
الرياضية والبدنية. ومؤخرا 

أطلق االتحاد البطولة 
الوطنية للكريكيت و«تحدي 
إحسان الرياضي« بالتعاون 

مع الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي 

»سدايا« وشركة النهدي 
الطبية بهدف تحفيز 

جميع أفراد المجتمع على 
المساهمة باألعمال الخيرية 

من خالل ممارسة الرياضة.
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كشفت وزارة الرياضة عن إستراتيجية 
دعم األندية الرياضية، األندية الحاصلة على 

شهادة الكفاءة المالية حتى اآلن.

ومن أندية دوري كأس األمير محمد بن 
سلمان للمحترفين حصلت 6 أندية على 

شهادة الكفاءة المالية ) أبها، الفتح، 
الفيصلي، ضمك، الهالل، االتفاق ( حيث 
تبقت عشرة أندية لم تستوف حتى اآلن 

الشروط المطلوبة.

ومن أندية دوري األمير محمد بن سلمان 
للدرجة األولى للمحترفين حصل 3 أندية 

فقط على شهادة االستحقاق ) الدرعية، 
العدالة، القادسية (.

 شهادة الكفاءة
لـ 6 أندية 

اختتمت  بالرياض ورش 
العمل الخاصة باألندية، 

لشرح معايير وآلية تقييم 
مبادرة الحوكمة، للربع 

األول من الموسم الرياضي 
2021-2022م،التي قدمها فريق 
إستراتيجية دعم األندية بوزارة 

الرياضة، بالتعاون مع معهد 
إعداد القادة.

وكانت الورش قد انطلقت  
بمشاركة 40 ناديًا مثَّلوا أندية 

دوري كأس األمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، وأندية 

دوري األمير محمد بن سلمان 
للدرجة األولى للمحترفين، 

باإلضافة إلى األندية األربعة 
التي هبطت إلى دوري الدرجة 

الثانية.

وركّزت ورش العمل على 
تسليط الضوء على المعايير 
المستحدثة الخاصة بمبادرة 

الحوكمة للربع األول من 
الموسم الرياضي المقبل 

2021-2022، ومناقشة 
تطورها في األندية الرياضية 

وكيفية تطبيقها على أرض 

الواقع، لضمان سير العمل 
المؤسساتي في األندية 

واستدامتها ماليًا وإداريًا، كما 
ُأجيب خالل الورش عن العديد 

من استفسارات األندية، 
وإيضاح جميع المعايير 

الخاصة بهذه المبادرة نحو 
تحقيق أعلى درجات التنظيم 

المالي واإلداري فيها، من 
أجل مستقبل أفضل وأكثر 
استقرارًا في الجوانب كافة.

40 ناديا في ورش  )الحوكمة(
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طرحت  وزارة الرياضة، وبالتنسيق مع االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية، تذاكر حضور سباق “جائزة السعودية الكبرى 

للفورموال 1”، إحدى جوالت سباقات “الفورموال 1” 2021م، في 
السعودية للمرة األولى خالل الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، 

على كورنيش مدينة جدة.

وقررت وزارة الرياضة طرح 40 في المئة من التذاكر الخاصة بحضور 
السباق المرتقب، على أن تكون هذه النسبة قابلة للزيادة في 

المستقبل، وفق التحديثات التي ترد للجنة المنظمة للسباق من 
الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا “

اتحاد القدم 
يعلن الئحته 

الجديدة

أعلن االتحاد السعودي 
لكرة القدم التعديالت 

الجديدة التي ُأجريت على 
الئحة االحتراف وأوضاع 

الالعبين. على األندية كافة 
والتي كان قد اعتمدها 

مجلس اإلدارة في وقت 
سابق.

وأكد االتحاد السعودي 
لكرة القدم على أن 

التعديالت الجديدة التي 
ُأجريت على الئحة االحتراف 

وأوضاع الالعبين. تُعد 
نافذة ومتعمدة من 

تاريخ نشرها في الثامن 
والعشرين من يونيو 

الماضي.

وكان االتحاد السعودي 
لكرة القدم قد اجتمع 

مؤخًرا مع رؤساء أندية 
الدوري السعودي 

للمحترفين عبر الفيديو 
كونفرانس. لمناقشة 

مالحظات عدد من األندية 
على الالئحة والتي كان 

أبرزها تحديد سقف أعلى 
ألجور الالعبين في المادة 

15 من الالئحة المحدثة 
للجنة االحتراف.

سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1” 
يدخل مرحلة العد التنازلي 

 التذاكر في األسواق 
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الجيل ـ الرياض

بعد فوزها بحقوق نقل مباريات 
دوري أبطال آسيا، تبحث شركة 

الرياضة السعودية عن فرص 
أوروبية للفوز بنقل مباريات 

الدوريات الوطنية والكؤوس 
ومباريات كأس السوبر للبطوالت 

األوروبية الكبرى.

وبحسب عدد من وسائل اإلعالم 
اإليطالية فإن شركة الرياضة 

السعودية باتت قريبة من 
اإلعالن عن فوزها بنقل حقوق 

مباريات الكرة اإليطالية لمختلف 
المسابقات الكبرى وعلى رأسها 
الدوري اإليطالي وذلك لمنطقة 

الشرق األوسط.

ومن المنتظر أن تكشف شركة 
الرياضة السعودية عن إطالق 

شبكة تلفزيونية رياضية جديدة 

عمالقة ستكون جاهزة للبث 
الفضائي في أغسطس الحالي، 
لبدء عرض الحقوق التلفزيونية 

التي كسبتها الشركة في الفترة 
األخيرة، وذلك بعد أن كان البث 

حصريا على تطبيق الهاتف 
المحمول.

وهذه الخطوة من شركة الرياضة 
السعودية، هدفها رسم شبكة 

حقوق تلفزيونية متنوعة لنقل 
المسابقات األوروبية ذات 

الشعبية الكبيرة عالميًا وفي 
المنطقة.

وستكون الشبكة التلفزيونية 
تابعة لشركة الرياضة السعودية 

العائدة ملكيتها للدولة وتحت 
إشراف مباشر من وزارة الرياضة، 

وذلك لمساندة وتحقيق أهداف 
وتوجهات الدولة في توجيه بوصلة 

العالم رياضيًا نحو المملكة من 
خالل البطوالت واألحداث الرياضية 

المتنوعة التي تستضيفها.

ومن المنتظر أن تطلق  وزارة 
الرياضة قناة مخصصة لرياضات 
المحركات تكون معنية بسباقات 

السيارات والدراجات النارية 
وتغطي بشكل حصري بطوالت 
رالي داكار السعودية والفورموال 

1 والفورموال إي ورالي حائل ورالي 
الشرقية واي بطوالت خاصًة 

بالمحركات. وستحظى ببرامج 
خاصًة وكادر إعالمي متخصص 

سيكون معنيا بها.

وفي أبريل الماضي، أعلن االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم أن شركة 

الرياضة السعودية قد حصلت على 
الحقوق الحصرية لبث المسابقات 
التي تقام تحت مظلة االتحاد لمدة 

شركة الرياضة السعودية تبحث عن مالعب عالمية شركة الرياضة السعودية تبحث عن مالعب عالمية 

أوروبا هي الوجهة القادمةأوروبا هي الوجهة القادمة
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4 سنوات في الفترة من عام 2021م 
الجاري إلى عام 2024م.

ووقع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
عقدًا مع شركة الرياضة السعودية، 

تمتلك الشركة بموجبه حقوق بث 
المباريات الرسمية داخل النطاق 

الجغرافي للمملكة، وبشكل 
حصري لجميع مباريات المسابقات 

اآلسيوية، بما فيها التصفيات 
اآلسيوية المؤهلة لمونديال كأس 

العالم 2022 في قطر ونهائيات 
كأس آسيا 2023 في الصين 

ومسابقات دوري أبطال آسيا، 
باإلضافة لبطوالت الفئات السنية 

وبطوالت السيدات.

يذكر أن شركة الرياضية السعودية، 
رأت النور في سبتمبر 2020 بعدما 

وافق مجلس الوزراء السعودي 
على تأسيس شركة إعالمية تعود 

ملكيتها للدولة، مع منح وزارة 
الرياضة الصالحيات الالزمة إلتمام 

إجراءات تأسيس الشركة، وذلك 
وفق أحكام نظام الشركات، حيث 

سيترأس األمير عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة هذه الشركة التي 

سيتم العمل على إنشائها قريبًا. 
كما قرر مجلس الوزراء استثناء 

األمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الرياضة من حكم الفقرة األولى من 
قرار مجلس الوزراء رقم 27، وذلك 

فيما يتصل برئاسته لمجلس إدارة 
الشركة وعضويتها.

وجاء في ثنايا القرار الرسمي من 
مجلس الوزراء أن يمارس وزير 

الرياضة باالتفاق مع وزير المالية 
حقوق مالك األسهم وصالحياته 

فيما يتعلق بملكية الدولة في 
الشركة، على أال تنفذ القرارات 

المتعلقة بتعديل النظام األساسي 
للشركة إال بعد موافقة مجلس 

الوزراء عليها.

ويعد هذا القرار تاريخيًا على صعيد 
الرياضة السعودية، وهو بمثابة 

نقلة نوعية كبيرة على صعيد اإلعالم 
الرياضي، لما يمثله من أبعاد كبيرة 

ستسهم في تكامل أطراف النجاح 
لوزارة الرياضة وحركتها التطورية 

الكبيرة كأحد القطاعات التي تحظي 
بأهمية عالية.

وسيسهم إنشاء هذه الشركة 
اإلعالمية التي ستكون تحت إشراف 

مباشر من وزارة الرياضة، في منح 
مساحة كبيرة من الحرية للوزارة 
في دعم رؤيتها اإلعالمية لشراء 
الحقوق التلفزيونية الرياضية في 

كل المسابقات الرياضية في أوروبا 
وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا.

كما ستعمل هذه الشركة اإلعالمية 
على صناعة وإنتاج محتوى رياضي 
سعودي وعربي وآسيوي وعالمي، 

وستعمل أيضًا على االستحواذ 
على الشبكات التلفزيونية الرياضية 

الموجودة حاليًا على الساحة.

ويأتي إنتاج وبث مسابقات الدوري 
السعودي والمسابقات الرياضية 

بمختلف األلعاب على رأس 
اهتمامات هذه الشركة اإلعالمية 
التي تهدف بهذا الدور إلنجاح كل 

األنشطة التي تقيمها تحت مظلة 
وزارة الرياضة واللجنة األولمبية 

العربية السعودية واتحاداتها 
الرياضية.

وبصورة عامة، فإن إنشاء شركة 
إعالمية تحت إشراف وزارة الرياضة 

وتعود ملكيتها للدولة، يعني 
أن تكون ذراعًا إعالمية تسهم 

في صناعة محتوى رياضي يليق 
بمتابعة األحداث التي تستضيفها 

السعودية، والبطوالت التي تشارك 
فيها أنديتها ومنتخباتها.

وستعمل هذه الشركة على تقديم 
تغطيات خاصة ومختلفة ألبرز 

األحداث الرياضية التي باتت تسجل 
حضورًا الفتًا في السعودية الفترة 
األخيرة، مثل بطولة »فورموال إي« 
للسيارات، و»رالي داكار« العالمي، 
وبطوالت التنس، وكذلك بطوالت 

السوبر اإلسباني واإليطالي 
كأبرز األحداث التي استضافتها 

السعودية الفترة األخيرة.

الشدي في 
ذمة  الله

فجعت األوساط 
اإلعالمية والثقافية 

بوفاة اإلعالمي والكاتب 
الصحفي محمد أحمد 

الشدي بعد صراع مع 
المرض ووري جثمانه 

الثرى في مقبرة مشرفة 
 بحريمالء.

الفقيد تولى العديد 
من المناصب الثقافية 

واإلعالمية فإضافة 
لترأسه مجلة الجيل 

في وقت سابق، ترأس 
جمعية الثقافة والفنون 

 ومجلة اليمامة.
تغمد هللا الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته وأسكنه 

فسيح جناته. والعزاء 
موصول ألسرته الصغيرة 

ولالسرة اإلعالمية 
الممتدة على هذا الفقد 

الكبير.

7-2021.indd   597-2021.indd   59 8/12/2021   4:09:16 AM8/12/2021   4:09:16 AM



العدد 710 - ذو الحجة 1442 هـ    يوليو  2021 م 60

الجيل ـ الرياض

وّقع فريق الصديقات النسائي لكرة القدم التابع لجمعية 
أصدقاء ذوي اإلعاقة، اتفاقية رعاية مع شركة بايونيرز 

كونسلتنغ، وذلك بحضور األميرة غدير بنت عبد هللا رئيسة 
مجلس إدارة جمعية أصدقاء ذوي اإلعاقة، وفيصل العمرو 
شريك ومدير عام »بايونيرز«، بحضور أحمد المقيرن رئيس 

اللجنة البارالمبية السعودية، وذلك في فندق الفور سيزون 
بالرياض.

وقالت األميرة  غدير بنت عبد هللا بن سعود  إن ذوي اإلعاقة 
شريحة مهمة ومحبوبة في المجتمع السعودي، وإن القيادة 
العليا في البالد كفلت قضايا ذوي اإلعاقة وتضمن حقوقهم 

في كل المجاالت.  

وكشفت األميرة دانية بنت عبد هللا بن سعود المديرة 
التنفيذية للجمعية عن مخطط إلطالق فرق للفتيات من 

ذوي االحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنهم يستمتعون 
بالعمل باعتبارهم يسعون إلى التكامل بين فئات 

المجتمع.

وأشارت إلى أن الدعم الذي يحظى به »الفريق« 
سيكون كبيرًا جدًا من قبل اللجنة البارالمبية 

السعودية التي يرأسها أحمد المقيرن، مبينة 
أنهم لم يقصروا طوال الفترة الماضية 

وسيكونون عونًا لهم في الفترة المقبلة.

اتفاقية رعاية تدشن اتفاقية رعاية تدشن 
مشوار »فريق الصديقات« مشوار »فريق الصديقات« 

7-2021.indd   607-2021.indd   60 8/12/2021   4:09:16 AM8/12/2021   4:09:16 AM



61العدد 710 - ذو الحجة 1442 هـ    يوليو  2021 م

وذكرت  األميرة دانية أن »رؤية 2030« وضعت 
استراتيجية تحمل بين طياتها تطبيقًا حقيقيًا يعطي 

األشخاص ذوي اإلعاقة فرصة كاملة للمشاركة في 
الحياة االجتماعية الطبيعية، وتمكينهم لتحقيق 

التنمية الشاملة والمنصفة بوصف ذلك التمكين 
جزءًا ال يتجزأ من خطة التنمية المستدامة.

من جهته، قال  فيصل العمرو  في، كلمته، إن 
 »بايونيرز كونسلتنج « على مدى 7 سنوات استطاعت 

كسب ثقة عمالئها في القطاعين العام والخاص 
والقطاع غير الربحي، كما تفتخر من منطلق 

مسؤوليتها االجتماعية برعاية أول فريق كرة قدم 
نسائي لذوي اإلعاقة على مستوى المملكة.    

من ناحيتها، قالت األميرة سارة بنت نواف بن عبد 
هللا، المسؤولة في فريق »الصديقات« النسائي لكرة 

القدم، إن العمل يسير بخطى ثابتة نحو بناء هذا 
الفريق وتجهيزه وتحضيره بشكل مميز لينطلق في 

شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت أنهم على استعداد إلطالق أندية نسائية 
للمشاركة في دوري السيدات السعودي الذي يترقب 

انطالقه في الفترة المقبلة.

وأشادت األميرة سارة باحترافية شركة بايونيرز 
وتعاملهم الجيد خالل المفاوضات التي تمت بينهما 

في الفترة الماضية، متمنية أن يحققوا كثيرًا من 
النجاحات في الشراكة المبرمة بينهما.

وأضافت  : »هدف تأسيس الفريق هو دعم المواهب 
الرياضية لذوات اإلعاقة، وممارسة الرياضة من أهم 

األدوار في تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة على اختالف 
حاالتهم، ولها آثار إيجابية في الصحة النفسية لذوي 

اإلعاقة«. 

من جهتها، أكدت إيثار البلطان المستشارة القانونية 
ومسؤولة الشراكات في شركة بايونيرز أن توقيع 

الرعاية هو بمثابة خطوة أولى للمنافسة، ليس على 
المستوى المحلي، بل أيضًا على المستوى العالمي.

وأضافت: »نحن هنا لنشهد الخطوة األولى إلطالق 
هذا الفريق الواعد الذي سيمتد صيته وشهرته، ليس 

محليًا فقط، بل عالميًا«.

وقالت: »إن هذه االتفاقية هي نتيجة لمبادرة الشركة، 
وحرصًا منها على  المسؤولية االجتماعية  بشكل 

مؤسسي تماشيًا مع ) رؤية 2030( التي تعزز أهمية 
 جودة الحياة.  وجاء تعزيز األنشطة الرياضية في 

المجتمع كأول هدف استراتيجي في البرنامج«.      

 

شركات تطوير منشآت 
األندية تبدأ أعمالها 

ضمن مبادرة تطوير منشآت األندية التي 
أطلقها وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل.. بدأت الشركات المسؤولة عن 
المشروع العمل في عدد من األندية، أبرزها 

الهالل، الباطن، القادسية والطائي، حيث تمت 
إزالة أرضيات المالعب، لزراعتها من جديد 

بأحدث األساليب وأجود أنواع التربة والعشب 
 ووسائل الري.

كما تم إزالة كشافات المالعب من أجل 
استبدالها بأخرى حديثة لتقوية اإلنارة، وسيتم 

العمل على إعادة تأهيل غرف المالبس، 
وإنشاء غرفة لحكام الفيديو، وغرفة للحكام 
والمراقبين والخدمات الالزمة لهم، وتركيب 

شاشة النتائج، وإنشاء مركز إعالمي متكامل، 
وتجهيز أنظمة اإلذاعة الداخلية، وتجهيز 

مسارات للجماهير، وغيرها من التحسينات.

تتويج القادسية بممتاز 
قدم الصاالت 

توج مدير إدارة كرة قدم الصاالت والشاطئية 
باالتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي 

بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة 
الشرقية موفق السنيد، فريق القادسية 

بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصاالت 
للموسم الرياضي 2021-2020.

وحسم القادسية لقب الدوري بعد فوزه على 
نظيره االتفاق بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية 

التي جرت بينهما على صالة نادية القادسية 
بالخبر.

وتّوج السعدي فريق القادسية بلقب الدوري 
والميداليات الذهبية، فيما سلم فريق االتفاق 
الميداليات الفضية، بينما سلم فريق العرض 

الميداليات البرونزية لحصوله على المركز 
الثالث.
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- حدثنا عن بداية انضمامك 
لبرنامج االبتعاث؟ 

انضممت لبرنامج االبتعاث 
السعودي لتطوير مواهب كرة 

القدم بوزارة الرياضة بداية 

الموسم 20/21، كمدير إدارة 
اإلعالم والتواصل للبرنامج، 

قادما من نادي فالنسيا 
اإلسباني، حيث كنت أشغل 

منصب مدير المركز اإلعالمي 

»باللغة العربية«، وسبق 
وعملت مع ناديي ألميريا والس 

بالماس.  وسبب انضمامي 
هو تسليط الضوء على برنامج 

وطني يخدم فئة الشباب 

مدير اإلعالم والتواصل في 
برنامج االبتعاث لتطوير المواهب 

السعودية غسان فلمبان :

نجهز  
محترفي 

المستقبل 
برز اسم غسان فلمبان، كأحد أبرز 

الوجوه اإلعالمية الشابة، خصوصا بعد 
توليه منصب مدير اإلعالم والتواصل 
في برنامج االبتعاث لتطوير المواهب 

السعودية، الذي تشرف عليه وزارة 
الرياضة. 

فلمبان حل ضيفا على احد المواقع 
الرياضية وجرى معه الحوار التالي 
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وعكس الصورة الحقيقة 
للمجهود الجبار الذي يقوم 

به زمالئي في الجهازين الفني 
واإلداري، وعلى رأسهم مدير 
البرنامج هشام طاشكندي.

- ما أبرز الصعوبات التي 
واجهتكم؟ 

التأقلم مع األجواء وإعداد 
الالعبين من أجل اللعب 

بمستوى آخر، من الناحيتين 

البدنية والذهنية.أما من الناحية 
اإلعالمية، فكان تأسيس 

قاعدة جماهيرية عن طريق 
السوشيال ميديا، لفئة عمرية 

تعتبر شبه مهمشة في اإلعالم 
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الرياضي. 

- كم عدد الجهاز الفني 
المتواجد بشكل دائم في 

األكاديمية؟ 

يوجد 16 فنًيا، بين مدربين 
ومساعدي مدرب ومدربي 

لياقة بدنية وأخصائي ذهني 
وأخصائي تغذية وغيرها من 

المهمات.

- أطلعنا على أسماء الجهاز 
الفني من السعوديين.. 

وماهي هي وظائفهم؟ 

هناك المدرب عبدالحكيم 
التويجري، ومدرب الحراس 

فريد عسيري، ومدير الفريق 
متعب الوعلة، واألخصائي 

الذهني مصعب غراب، 
ومدرب اللياقة فيصل 

عبدالجواد.

- كيف تم اختيار هذه 
األسماء؟ 

على أساس دقيق بحسب 
الكفاءة، ومنهم من انضم في 
مهمة معينة وبفضل الكفاءة 

التي أبداها تم إسناد مهمة أكبر 
إليه، مثل المدرب عبد الحكيم 

التويجري.

- من أين أتت فكرة إقامة 
بطوالت دولية للبرنامج؟ 

الهدف من برنامج االبتعاث 
هو منح الالعبين السعوديين 
الفرصة لالحتكاك مع العبين 

من أندية أوروبية من أجل 
اكتساب الخبرة. وبفضل 

البطوالت الدولية يستطيع 
فريقا برنامج االبتعاث اللعب 

أمام أندية كبيرة تمتلك 
 
ٍ
أكاديميات ذات مستوى عال

مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد 

وفالنسيا.

- وهل كان تأثير ذلك أفضل 
من المباريات الودية التي كان 

يعمل بها في بداية انطالق 
البرنامج؟ 

طبًعا، اللعب على كأس 
البطولة يشكل حافًزا إضافًيا 
لجميع الالعبين، سواء العبي 

البرنامج أو العبي الفرق األخرى. 

البطولة كانت ناجحة وفريقا 
البرنامج قدما أداًء مشرًفا، 
واألهم هو اكتساب الخبرة 
لنخطو خطوات نحو األمام 

من أجل إعداد جيل جديد قادر 
على تقديم الكثير للمنتخبات 

الوطنية.

- كيف يتم اختيار الالعبين 
لخوض تجارب أداء مع األندية 

األوروبية؟ 

حضور كشافين من أندية 
مختلفة لمقر البرنامج في 
إسبانيا ومتابعة مبارياته، 

أتاحت فرصة تجارب االداء لـ14 
العبا مع نخبة االندية العالمية.

ويتم اختيار الالعب بحسب 
المركز المطلوب من قبل 

النادي.

وخاض الالعبون تجارب في 
نادي كوينز برو ولوس أنجلوس 

األمريكيين، وريال سوسيداد 
ومليلية اإلسبانيين، ونادي 

بيرتشوت البلجيكي، ودوردريخت 
الهولندي، باإلضافة إلى العديد 
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من األندية األخرى.

- وهل أبدت أي من الفرق 
اإلسبانية رغبتها بضم أي 

العب بشكل رسمي؟ 

هناك اهتمام من بعض األندية 
األوروبية ببعض الالعبين، غير 
أن القوانين في بالدها لم تكن 
تسمح، كما حدث مع الحارس 

عبدالرحمن الشمري ونادي 
دوردريخت الهولندي. كما أن 

الالعب فراس الغامدي انتقل 
إلى نادي ناستيك دي تاراجونا 

اإلسباني، باالضافة الى 5 العبين 
في مرحلة التفاوض حاليًا.

- ما الهدف من زيارة أحد كشافي 
ريال مدريد لمقر البرنامج؟

الهدف كان االطالع على مستوى 
الالعبين وعلى أساليب التدريب، 

وربما الوقوف على مستوى 
بعض األسماء بعينها.

- ما األندية األوربية التي وقعت 
اتفاقية تعاون مع البرنامج؟ 

هناك شراكات قائمة مع ريال 
سوسيداد اإلسباني، ونادي 

ناستيك اإلسباني، ونادي 
ليجيا البولندي.وشراكات 

قيد التفاوض نادي فالنسيا 
اإلسباني، ونادي شيفيلد يونايتد 
االنجليزي، ونادي ويلفرهامبتون 

اإلنجليزي.

- ختاما.. ما مدى اهتمام 
الوسط الرياضي في اسبانيا 

بالبرنامج؟

االهتمام جيد من جانب الوسط 
الرياضي اإلسباني، خاصة 

في أوقات المباريات، غير أن 
االهتمام األكبر كان خالل فترة 

كأس األبطال الدولية، وذلك 
ألن األندية المشاركة كانت 

ذات وزن كبير في إسبانيا مثل 
برشلونة وأتلتيكو مدريد وألميريا 
وفالنسيا، ما أفاد البرنامج. كما 
شهدت إحدى المباريات حضور 

رئيس االتحاد اإلسباني لكرة 
القدم لويس روبياليس، وهذا 
يعكس المستوى الكبير الذي 

وصلت إليه البطولة التي تعتبر 
جزًءا من البرنامج.
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أعلن فليج  تعاقده مع المدربة 
المصرية نشوى جابر، لتدريب 

فريق كرة القدم النسائية 
بالنادي.

وذكر فليج، عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي 
تويتر، أن المدربة الجديدة 

قادمة من أكاديمية باإلمارات.

وكان فليج، قد أعلن األسبوع 
الماضي، عن فتح باب استقبال 

الالعبات الجدد لمواليد 2000 
إلى 2003، لالنضمام إلى فريق 

كرة الصاالت.

وتأسس نادي فليج من حفر 
 خاص للسيدات 

ٍ
الباطن، كناد

والرجال، بعد أن أطلقت وزارة 
الرياضة السعودية في الشهر 
الماضي، مشروع )استثمر في 
الرياضة( ومنصتها )نافس(، 

والتي تسمح للشركات 
والمستثمرين السعوديين 

واألجانب بتأسيس وامتالك 
أندية خاصة تخوض 

المنافسات المحلية والخارجية 

مع األندية الحكومية بمختلف 
الرياضات، ومنها كرة القدم.

وعقد فليج في األسبوع 
الماضي، االجتماع التأسيسي 

األول لمجلس إدارة النادي في 
حفر الباطن، والذي قرر تنصيب 

امرأة كرئيس لمجلس إدارة 
النادي الجديد، وهي المحامية 

أبرار شاكر، لتصبح أول رئيسة 
 رياضي في السعودية، 

ٍ
لناد

وبوجود فهد أبو قرين في 
منصب الرئيس التنفيذي.

 فليج يتعاقد مع مدربة  مصرية
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في سابقة تاريخية جديدة من نوعها، أعلنت لجنة 
اإلحتراف وأوضاع الالعبين في اإلتحاد السعودي لكرة 
القدم أحكام جديدة خاصة بالالعبات على الالئحة التي 
أقرتها في اآلونة األخيرة وذلك بمواقفة جميع األندية 

السعودية الُمنتسبة لرياضة كرة القدم. جاءت 
هذه التغييرات مع إقتراب الدوري السعودي 

للسيدات وإستحداث فرق نسائية بأندية 
دوري المحترفين ودوريات الدرجة األولى 

والثانية والثالثة والرابعة.

من أهم ما جاء في هذه التعديالت 
أنه “ال يجوز تعليق سريان العقد 

على أال تكون الالعبة حاماًل أو أال 
تحمل خالل مدته أو تعليقه 

خالل إجازة األمومة أو حرمانها 
من الحقوق المتعلقة 

باألمومة بشكل عام” وهذا 
حسب البند األول من المادة 
38. وتم التأكيد أن ُستعامل 

الالعبة السعودية في 
الواجبات والحقوق كنظيرها 

الالعب السعودي ولكن 
يحق لها الحصول على إجازة 

األمومة خالل مدة عقد مدفوعة 
يعادل ثلثي الراتب المتعاقد عليه.

ينتظر الجميع إنطالق دوري 
السيدات السعودي لكرة القدم وإعالن 

األندية إستحداث فريق الفتيات مع 
العلم أن نادي “النصر” قد أعلن عن هذه 

التحديثات من حوالي شهر، ومن هنا نود أن 
نذكر بأول سعودية تفوز بعضوية اتحاد كرة 

القدم السعودي وهي “اضواء العريفي”

الئحة جديدة 
لالعبات  

بدوري 
السيدات 
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حققت البولندية مارجريتا 
المركز األول في سباق الجري 

للسيدات الذي نظمه نادي 
»مسافات« في  جدة، ضمن 

عدة فعاليات ترفيهية رياضية 
تزامًنا مع اليوم العالمي 

للصداقة بإشراف من مكتب 
وزارة الرياضة ومشاركة فريق 

العمل التطوعي في أمانة جدة 
والتطوع الصحي التابع لوزارة 

الصحة.

وتضمنت الفعاليات تحديات 
ترفيهية وسباقين للجري 

أحدهما للرجال وآخر للسيدات، 
وسط تفاعل وتنافس كبير بين 

المشاركين والمشاركات.

ومن ناحيتها أكدت مجدولين 
باخشب مديرة السباق أن 

التنافس كان على أشده بين 
المتنافسات في السباق الذي 
انطلق عند السادسة صباًحا، 
وقالت: »عدد المشاركات في 
سباق السيدات وصل إلى 30 

كة من جنسيات مختلفة، 
ِ
ُمشار

خضن التحدي لمسافة ثالثة 
كيلو متر«.

وأضافت: »فازت البولندية 
مارجريتا بالمركز األول فيما 

كان المركز الثاني من نصيب 
ايمان سهل فيما فازت 

الشابة السعودية نديمة أبو 
العينين بالمركز الثالث«.

وأبدت باخشب سعادتها 

بنجاح أول سباق 
جري للسيدات 

بإشراف اإلتحاد 
السعودي 

أللعاب القوى 
في مدينة جدة 

وبتنظيم 
وتحكيم 

من 

مارجريتا  تفوز بسباق 
نادي »مسافات«
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السيدات وفي حضور 
الدوريات األمنية وإدارة مرور 

محافظة جدة.

فيما تم تنظيم سباق الجري 
للرجال عصًرا في الواجهة 

البحرية، وحقق سليمان 
الشمراني المركز األول، ونال 
فارس آدم المركز الثاني قبل 

أن يحصل علي عبدالباقي على 
المركز الثالث.

وبلغ عدد المشاركين في 
سباق الرجال 50 مشارًكا 

على الرغم من تجاوز طلبات 
التسجيل الـ 500 طلب من 

مختلف المدن والمناطق 
السعودية.
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أعلن وزير الرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية صاحب 

السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل  إطالق منّصة 

“نافس” الخاصة بتراخيص األندية 
واألكاديميات والصاالت الرياضية 

الخاصة، وذلك للمّرة األولى في 
المملكة.

وأكد عدد من المختصين في 
مجال االستثمار الرياضي أن منصة 

“نافس” تهدف أواًل لزيادة عدد 
األندية واالكاديميات وتشجيع 

االستثمار، مما يعني في البداية 
مضاعفة الفرص الوظيفية للعاملين 
في القطاع الرياضي مع فتح عدد كبير 

من األندية واالكاديميات التي يديرها 
القطاع الخاص بعقليته االحترافية 

التي تضمن نجاح تلك التجارب.

وأشاروا إلى أن مساهمة القطاع 
الرياضي في الناتج المحلي قد ارتفع 
من 2,4 مليار ريال إلى 6,5 مليار ريال 

خالل عامين، وتلك األرقام ستواصل 
االزدياد من خالل دخول القطاع 
الخاص في االستثمار الرياضي 

بشكل يبشر بفتح آفاق ال حدود.

وقالوا إن النظام الجديد لألكاديميات 
سيعمل على نقلة نوعية على كافة 

األصعدة، سواء الفنية والتجارية 
من ناحية تطوير الالعبين وعمل 

مسابقات، وحضور الكشافين لشراء 

الالعبين المميزين والتي ستعود 
بالفائدة المادية على االكاديمية 

وبالتالي على استمراريتها.

المدلج :  جرعة التفاؤل زادت
قال عضو المكتب التنفيذي السابق 
لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، حافظ 
المدلج، حين أعلن األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل عن إنشاء أكثر من 
عشرين اتحادًا جديدًا شعرنا بتفاؤل 

كبير بفتح آفاق جديدة للرياضة، 
وزادت جرعة التفاؤل بتدشين منصة 
“نافس” التي تفتح المجال للقطاع 

الخاص بإنشاء األندية واالكاديميات 
في 27 لعبة ضمن المرحلة األولى، 
مما يعني أن هناك مراحل قادمة 

ستشهد المزيد من األلعاب 
والتنظيمات التي سترفع سقف 

الطموح للمواطنين والمقيمين من 
الجنسين وجميع األعمار ومختلف 

الهوايات.

وأكد المدلج أن “نافس” يهدف أواًل 
لزيادة عدد األندية واالكاديميات 

وتشجيع االستثمار، مما يعني في 
البداية مضاعفة الفرص الوظيفية 

للعاملين في القطاع الرياضي 
مع فتح عدد كبير من األندية 

واالكاديميات التي يديرها القطاع 
الخاص بعقليته االحترافية التي 

تضمن بإذن هللا نجاح تلك التجارب، 
كما أن الفرص االستثمارية التي 
توفرها المنصة تناسب مختلف 

رؤوس األموال التي تختلف باختالف 
اللعبة وحجم االستثمار فيها، فقد 

يبدأ من لعبة فردية تحتاج صالة 
تدريب صغيرة حتى األلعاب الجماعية 

التي تتطلب مالعب ومنشآت كبيرة 
واستثمارات ضخمة.

وأشار إلى أن “نافس” يهدف ثانيًا 
إلى تعزيز المستوى الرياضي وجودة 

المنافسة وتطوير أداء الرياضيين، 
حيث تتسع دائرة المنافسة في 

االستثمار الرياضي والنمو السكني يعززان توسع المنشآت الصغيرة .. مختصون :

)نافس( ... فتح جديد  
البرنامج  يفتح الباب للشباب والشابات 

لالستثمار في قطاعات رياضية واعدة
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مختلف األلعاب مما يؤدي لرفع 
مستويات األداء، عطفًا على نوعية 

اللعبة وحجم االستثمار فيها، بحيث 
يكون تخصيص األندية الجديدة في 
ألعاب محددة سببًا في رفع جودة 
األداء والنتائج المترتبة عليه، كما 
أن القطاع الخاص سيحرص على 

نوعية االستثمار ألن رأس المال حذر 
وسيدرس مجاالت اإلنفاق المجدية 

ماديًا ورياضيًا.

وبين المدلج أن”نافس” يهدف ثالثًا 
إلى دعم نمو الرياضة واالقتصاد عبر 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص، فنحن 
نعلم أن مساهمة القطاع الرياضي 

في الناتج المحلي قد ارتفعت من 2,4 
مليار ريال إلى 6,5 مليار ريال خالل 

عامين، وتلك األرقام ستواصل االزدياد 
من خالل دخول القطاع الخاص في 

االستثمار الرياضي بشكل يبشر بفتح 
آفاق ال حدود لها في التنمية الرياضية 

واالقتصادية.

وتابع: لعلي أختم بالتأكيد على ثقة 
الجميع في استثمار القطاع الخاص 

لتلك المنصة من خالل إعطاء القوس 
لباريها باختيار المؤهلين إلدارة تلك 

األندية واالكاديميات ممن يجمعون 
التخصص العلمي والخبرة العملية، 

ألن ذلك سينعكس بشكل إيجابي 
على نوعية االستثمار وجودة المنتج، 
ويقيني أن الرياضة السعودية مقبلة 

على قفزات نوعية تتوافق مع رؤية 
المملكة 2030.

أبن جديع : ننتظر نقلة نوعية
من جهة أخرى قال المستشار 

والمتخصص في التسويق الرياضي 
د. مقبل بن جديع إن االستثمار 

الرياضي في المملكة محدود في 
نقاط تتركز في مجاالت االكاديميات 

وقطاع المالبس والمصانع التي 
لها عالقة بالمجال الرياضي، 

واالستثمار الرئيسي المهم هو 
شراء االندية الرياضية “التخصيص” 
والذي ننتظر انطالقته بفارغ الصبر، 
مشيرًا إلى أن االكاديميات الرياضية 
تفتقد التشريعات والحقوق، ولعل 
التراخيص تساهم في حفظ حقوق 

االكاديميات، يستطيع المستثمر 
االستثمار في البنية التحتية لألكاديمية 

والعمل على برامج معينة والالعبين 
على المدى البعيد.

وأكد بن جديع، أن النظام الجديد 
لألكاديميات سيعمل على نقلة 

نوعية على كافة االصعدة، سواء 
الفنية والتجارية من ناحية تطوير 

الالعب وعمل مسابقات، وحضور 
الكشافين لشراء الالعبين المميزين 

والتي ستعود بالفائدة المادية على 
االكاديمية وعلى استمراريتها في 
توليد المواهب الرياضية، وتوفير 

الوظائف للشباب السعودي للعمل 
في االكاديميات وترجع في النهاية 

لتطوير المجال الرياضي.

وأشار إلى أنه في السنوات األخيرة 
لعب االستثمار الرياضي دورا كبيرا 

في جميع أنحاء العالم ويعتبر مصدر 
دخل رئيسيا لدعم القطاع الرياضي 

ومساعدته على بناء استراتيجية 
مستقبلية واعدة للجيل الحالي 

ولألجيال القادمة، مما يعد مصدر 
جذب لرجال األعمال والشركات 
لالستثمار فيه بل هناك العديد 

من الدول التي تتخذ من االستثمار 
الرياضي مصدرا للجذب السياحي 

وداعما القتصادها الوطني.
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الجيل ـ الرياض

أعلن االتحاد السعودي 

للفروسية البرنامج الزمني 
لبطوالت وسباقات موسم 

2021 - 2022م، 
والذي 

تضمن 69 بطولة منها 16 
بطولة دولية شملت خمس 
رياضات قفز الحواجز، القدرة 

والتحمل، التقاط األوتاد، 
الماراثون والرماية من على 

ظهر الخيل.

ويستهل اتحاد 
الفروسية 

يبدأ 22 سبتمبر

69 بطولة في موسم الفروسية .. 
واالنطالقة بكأس اليوم الوطني

7-2021.indd   727-2021.indd   72 8/12/2021   4:09:19 AM8/12/2021   4:09:19 AM



73العدد 710 - ذو الحجة 1442 هـ    يوليو  2021 م

موسمه ببطولة كأس اليوم 
الوطني والتي ستنطلق في 

22 و23 سبتمبر المقبل تزامنًا 
مع احتفاالت المملكة بيومها 

الوطني.

وشهد البرنامج زيادة في عدد 
البطوالت وتنوعها واالهتمام 

بالرياضات الجديدة كرياضة 
الرماية من على ظهر الخيل 

والتي كانت انطالقتها الموسم 
الماضي ببطولتين وتم 

زيادتها إلى سبع بطوالت هذا 
الموسم. ويضم البرنامج أيضًا 

بطوالت دولية كبرى أبرزها 
سباق كأس خادم الحرمين 
الشريفين للقدرة والتحمل 
والذي يعد أغلى سباق في 

العالم في فئته والمقرر إقامته 
بمحافظة العال يوم 29 يناير 

2022م، باإلضافة إلى بطولتي 
األربع والخمس نجوم األعلى 

تصنيفا في رياضة قفز الحواجز 
والتي ستقام في 

الرياض ديسمبر المقبل.

من جهته قدم رئيس االتحاد 
السعودي للفروسية األمير 

عبدهللا بن فهد شكره للقيادة 
الحكيمة وقال: “أتقدم بأسمى 

آيات الشكر والعرفان إلى 
خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وسمو ولي عهده 

األمين صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن 
سلمان بن 

عبدالعزيز - 
حفظهما 

هللا - على 

الدعم الكبير واالهتمام الذي 
نحظى به في قطاع الرياضة 
بشكل عام وفي الفروسية 

بشكل خاص”.

وشدد على أن المتابعة 
المستمرة من وزير الرياضة، 

رئيس اللجنة األولمبية 
السعودية األمير عبدالعزيز بن 
تركي، وتذليل كافة الصعوبات 
أسهما في إقامة عدد كبير من 

البطوالت المحلية والدولية في 
مختلف رياضات الفروسية التي 

يشرف عليها االتحاد.

مشيرًا إلى أن اتحاد الفروسية 
حرص على اعتماد برنامج زمني 
للسباقات والبطوالت يشمل 
جميع الرياضات وقال: “اخترنا 

توزيع البطوالت وزيادة عددها 
واختيار مواعيد مناسبة حتى 

نضمن مشاركة أكبر عدد 
ممكن من الفرسان باإلضافة 

إلى زيادة عدد البطوالت 
الدولية؛ لنعطي جميع الفرسان 
فرصة االحتكاك والمشاركة في 

البطوالت الدولية”.

69 بطولة في موسم الفروسية .. 
واالنطالقة بكأس اليوم الوطني
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كشف رئيس االتحاد السعودي 
لكرة السلة الدكتور غسان بن 
يوسف طاشكندي عن خطط 

وبرامج االتحاد المستقبلية 
للفترة القادمة وذلك خالل 

المؤتمر الصحفي الذي عقده 
عن بعد بحضور رؤساء اللجان 

باالتحاد والمدير التنفيذي 
االستاذ عبداإلله بن شعيل ، 
وقدم الدكتور غسان الشكر 

والتقدير لوزير الرياضة صاحب 
السمو الملكي االميرعبدالعزيز 

بن تركي الفيصل على دعمه 
لجميع البرامج والفعاليات التي 

سينظمها االتحادالسعودي 
منها نهائيات الجولة العالمية 

3×3التي تستضيفها جدة يومي 
16-17 من شهر ديسمبر 2021.

 وقدم رئيس لجنة المسابقات 
االستاذ فتحي القصاب اللوائح 

التنظيمية الخاصة بجميع 
المسابقات والتي تتضمن 
مشاركة العب واحد اجنبي 
والعب مواليد في الدوري 

الممتاز، بينما سيتم السماح 
بمشاركة العبين اثنين اجانب 

والعب مواليد في بطولة 
المربع الذهبي، وقدم القصاب 

شرح تفصيلي عن آلية نظام 
االنتقاالت واالعارة وحيث سيتم 

تخفيض سن االنتقال بشكل 

تدريجي من عمر 28 عاما من 
بداية الموسم القادم بمقدار 

سنة عن كل موسم.

 ثم تحدث رئيس لجنة الحكام 
الدكتور ابراهيم الشيخي عن 

خطط وبرامج اللجنة التي 
تتضمن توسيع اعداد الحكام 

بمختلف المناطق وسيتم 
استهداف الفئات العمرية 
الصغيرة واستقطاب 100 

حكم وحكمة خالل الموسم 
الحالي، وبين الشيخي انه 

سيتم االستعانة بحكام من 
الدول المجاورة في مباريات 
الدوري الممتاز وفق قواعد 

اتحاد السلة يناقش ترتيبات نهائيات 3×3
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تنظيمية بحيث تتحمل االندية 
المستضيفة تكاليف الحكام 

ان رغبت ادارة مبارياتها 
لحكام منالخارج، موضحا انه 

سيتم فصل حكام الساحة 
عن الطاولة وسيدير مباريات 

دوري الناشئين والشباب حكام 
من نفس المنطقة ألغلب 

المباريات.

وتعمل اللجنة على تنفيذ برامج 
تطويرية للحكام بمختلف 

الدرجات ، والعمل على تنظيم 
دورات لمقيمّي الحكام وتقديم 

جوائز ألفضل الحكام بالموسم، 
وقدم بعد ذلك رئيس اللجنة 

المجتمعية والمشاركة 
الجماهيرية االستاذ محمد آل 

زين شرح عن عمل اللجنة والتي 
تتضمن تنظيم مهرجان للبراعم 
بالتعاون مع معهد اعداد القادة 

وتنظيم فعاليات مصاحبة لها 
وتفعيل ذلك بمواقع التواصل 
االجتماعي ، وتكريم الذين كانت 

لهم اسهامات بشكل كبير 
بتطوير كرة السلة من خالل 

حملة “لن ننساكم” وتشمل 
الالعبين والحكام واالداريين 

والمسؤولين القدامي، 
كما تحدث عن التعاون مع 

. )AMC(سينما

وتحدثت االستاذة الجوهرة 
فالتة عن خطط وبرامج 

اللجنة النسائية ووضحت 
القواعدالتنظيمية للفعاليات 
النسائية الخاصة بكرة السلة 

وحثت االندية النسائية على 
التسجيل بمنصة ) نافس(، كما 

تحدثت عن بطوالت المناطق 
النسائية المؤهلة لبطوالت 
المملكة وكذلك عن دورات 

المدربات والحكمات الخاصة 
بالجانب النسائي.

 ثم قدم رئيس لجنة 3✖ 3 
الدكتور غسان طاشكندي 

شرح تفصيلي عن خطط 
اللجنة وتوسيع قاعدة انتشار 
اللعبة بمختلف المناطق وعن 
االستعدادات الخاصة بتنظيم 

نهائيات الجولة العالمية 
3✖ 3 ، وتقسيم البطوالت 

الداخلية يتضمن قسم لالندية 
وقسم افراد المجتمع ودورات 

لمنظمي البطوالت واصدار 
الرخص.

 ثم تحدث رئيس اللجنة 
االعالمية المهندس جعفر آل 
موسى عن خطط اللجنة التي 

تتضمن ترتيب المركز االعالمي ، 
والتعاون مع المراكز االعالمية 

لالندية ، وتفعيل البرامج المرئية 
بالمنصات االعالمية الخاصة 

باالتحاد ، وانشاء قاعدة ومركز 
للصور، والتفاعل بشكل مكثف 

مع الجماهير، وكشف رئيس 
اللجنة االستراتيجية االستاذ 

يسار مختار خالل المؤتمر 
الصحفي عن تعاقد االتحاد مع 

شركة عالمية اسبانية لوضع 
الخطط االستراتيجية لمدة 

خمس سنوات ،والمتابعة 
بشكل مستمر لتطبيق اهدافها 

وتقييم العمل وتنفيذ عدد من 
ورش العمل الدارة تطبيق 
جميع االعمال الخاصة بها.

 وتحدث الرئيس التنفيذي 
لشركة أتيك االستشارية 

السيد جوردي فيناس عن خطط 
الشركة في تطبيق االتفاقية 

مع االتحاد والتي تتضمن تطوير 
شامل للعبة، كما تم تقديم 
المدير الفني المنضم حديثا 
لالتحاد السعودي االستاذ 

طوني خليل والذي تحدث عن 
المرحلة القادمة التي تتضمن 

تطبيق برامج تطويرية طبقت 
في اتحادات كرةسلة عالمية 

والتي بشأنها تؤدي الى تطوير 
كرة السلة المحلية و المنتخبات 

السعودية مستقبًلا ، وفي 
نهاية المؤتمر تم فتح باب 

االسئلة والنقاش لإلعالميين 
والرد على كل مايتعلق في 

الجوانب التي تخص اللوائح 
التنظيمية للموسم القادم .
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انتزع فريق »مركز المرأة 
الصلب« المركز األول 

في بطولة لرفع األثقال 
لمراكز التدريب والصاالت 

للسيدات التي اختتمت 
فعالياتها بصالة استاد 

األمير فيصل بن فهد 
بالرياض وسط مشاركة 

35 رباعة مثلن 9 مراكز 
وصاالت تدريب. وهي 
بطولة تقام ألول مرة 

بتاريخ رفع األثقال 
السعودية.

وجاء تحقيق »مركز المرأة 
الصلب« لقب البطولة بعد 

حصده 456 نقطة، فيما 
جاء ثانيًا »مركز إنتر فل 

بلس الرياض« برصيد 453 
نقطة.

 »MILOS GYM« وحل مركز
ثالثًا برصيد 432 نقطة، ثم 

تباعًا »مركز االتحاد بالرياض« 
و»مركز االتحاد بجازان« 

و»إنتر فل بلس جدة« و»فت 
 FIT«و »EVOX«أكشن« و

.»FOREVER FITNESS

وكانت منافسات البطولة 
شهدت حضور ومتابعة 

عضو مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لرفع األثقال 

رئيس لجنة المرأة باالتحاد 
فوزية حوباني، التي أشادت 

بالمستويات الكبيرة التي 
قدمتها الرباعات المشاركات 

بالبطولة، وتبشر بقاعدة 

مميزة ومستقبل مشرق 
لرياضة رفع األثقال،  مضيفة 

أن مشاركة هذا العدد رغم 
قصر فترة اإلعالن وإقامة 

البطولة كان أكثر من رائع. 
وأضافت حوباني: »سعادتي 

ال توصف برؤية بطالت 
وقفن على مسرح البطولة 

بكل قوة وقدمن صورة 
رائعة عن المرأة السعودية 

صاحبة اإلرادة والعزيمة 
التي ال تنثني، في ظل الرعاية 

والتشجيع من قبل خادم 
الحرمين الشريفين وصاحب 

الرؤية الخالقة ولي العهد 
األمين األمير محمد بن 

سلمان، والدعم الال محدود 
الذي تلقاه رياضة المرأة 

تحديدًا والرياضة بشكل 
عام من وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية 
السعودية األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل بإذن هللا 
سيكون للرياضة النسائية 

في رفع األثقال خصوصًا 
حضورها وتواجدها الدائم في 
منصات التتويج ورفع العلم 

السعودي خفاقا في جميع 
المحافل كما كانت البداية 

التي انطلقت عبر الرباعتين 
العنود الخليفي وأفنان صباغ، 

وما رأيناه في البطولة ينم 
عن ظهور بطالت جديدات 

سيكن دعائم للمنتخب 
السعودي النسائي بإذن 

هللا«.

 »مركز المرأة الصلب«
 يطير بباكورة بطوالت األثقال 
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احتفت اللجنة األولمبية العربية السعودية 
بمشاركة الحكم السعودي الدولي، جاسم 

عبدهللا عقاقة، صاحب أول مشاركة لحكام 
التنس السعوديين في تاريخ دورات األلعاب 

األولمبية الصيفية.

وأوضحت اللجنة، عبر حسابها الرسمي على 
موقع »تويتر«، أن عقاقة شارك في تحكيم 
15 مباراة خالل أولمبياد طوكيو 2020 كان 

من بينها نصف نهائي الرجال ونهائي زوجي 
الرجال. وأعربت اللجنة األولمبية العربية 

السعودية عن فخرها وسعادتها بعقاقة 
وأدائه المميز في إدارة المباريات.

توج رئيس االتحاد السعودي 
للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري 
أصحاب المراكز األولى في بطولة 

المملكة لألندية على كأس وزير 
الرياضة للكاراتيه لدرجة الشباب 
في منافسات الكاتا والقتال التي 

أقيمت على الصالة الرياضية بنادي 
الصفا بصفوى بالمنطقة الشرقية 

بحضور رئيس نادي الصفا محمد 
غالب وعضو مجلس إدارة االتحاد 

السعودي للكاراتيه تركي بخاري.

ونال النادي األهلي البطولة وتسلم 
العبوه كأس وميداليات المركز األول 

بعد أن تصدر الترتيب العام بـ132 
نقطة وجاء نادي الهالل في المركز 

الثاني بعد أن حل في وصافة الترتيب 
بـ109 نقاط، ونادي هجر جاء في المركز 

الثالث بـ89 نقطة، فيما جاء نادي 
األخدود في المركز الرابع بـ69 نقطة.

من جانبها أقامت إدارة نادي الصفا 
احتفااًل بمنتسبي االتحاد السعودي 

للكاراتيه وقام رئيس نادي الصفا 
محمد غالب بتكريم رئيس االتحاد 

السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف 
الشهري على جهوده وحرصه 

ومتابعته للبطولة كما تم تكريم 
رئيس لجنة المسابقات باالتحاد 

عدنان حمزة وعضو لجنة المسابقات 
يوسف أبو لبن وعضو لجنة 

المنتخبات واإلحصاء أسامة دهلوي، 
ومشرف لجنة الحكام حسن دغريري، 

فيما قام رئيس االتحاد السعودي 
للكاراتيه بتقديم درع االتحاد لرئيس 
نادي الصفا مقدمًا شكره وتقديره 

له على االستضافة ونجاح البطولة 
والتنظيم المميز والتعاون الكبير 

الذي قدمه النادي لالتحاد في هذه 
البطولة.

مجتبى بطال 
لتصنيفية التنس

انتزع مجتبى الرمضان، العب 
فريق الوحدة، المركز األول في 

البطولة التصنيفية للتنس 
للناشئين في الحوية، وحلَّ غنام 
الغنام، زميله، في المركز الثاني، 
وحصل محمد السليمان، العب 

فريق السالم، على المركز الثالث.

وتختتم البطولة الموسم 
الرياضي للعبة التنس لفئة 

ى لالتحاد  الناشئين، ويتبقَّ
السعودي للعبة عدٌد من 

البطوالت الشاطئية والنسائية.

ج خليل الشعبي، مستشار  وتوَّ
مساعد وكيل وزارة الرياضة 

لشؤون الرياضة ومدير التشغيل 
والصيانة للمدن الرياضية، في 

حضور الدكتور فواز الحكمي، 
المدير التنفيذي لالتحاد، أصحاب 

المراكز األولى في البطولة.

 األولمبية تحتفي بـ )عقاقة(

كاراتيه األهلي )شباب( “ يتوج بكأس الوزارة 

7-2021.indd   777-2021.indd   77 8/12/2021   4:09:21 AM8/12/2021   4:09:21 AM



العدد 710 - ذو الحجة 1442 هـ    يوليو  2021 م 78

العدد 710  - ذو الحجة  1442 هـ  
  يوليو  2021 م

.. ما قصرت.. ما قصرت

المواطن  .. 
المسؤول

كما قال سمو ولي 
العهد 

الشغف هو أول دالالت 
النجاح .. 

ومؤشراته .
..

وسمو وزير الرياضة 
ليس وزيرا فحسب .. 

بل رياضيا .. اصيال 
بل .. نبيال 

يتابع  بتواضع الرياضي  
المواطن 

ويدعم بهمة المسؤول   
الواعي  

والعارف بما يريد .
ويؤازر  بتجرد وحب 

وإنسانية 
...

 هذه اللقطة  ـ وحدها ـ 
تعجز  ابلغ

الشعراء والكتاب  عن  
وصفها .

ألنها تختصر كل الجمل 
.

وتكشف عن قيمة 
المواطن المحب 

عندما يصبح مسؤوال .
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