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دعم .. وتحفيز .. دعم .. وتحفيز .. 
وتشريف وتشريف 

ولي العهد يدشن فورموالولي العهد يدشن فورموال11 ويحتفي بأبطال آسيا  ويحتفي بأبطال آسيا 
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 اإلشراف اإلداري

 عبدالرحمن المالكي

  سكرتير التحرير

 إبراهيم شالنتو

المحتوى

 نواف الحزيم

  اإلشراف العام:

عادل الزهراني

 اخراج وتنفيذ

 وليد محمد 

 التصوير 

عبدالعزيز السالمة 

 المطابع 
 محمد التويجري 

حسان محمد

10

ثمرة االهتمام  
حقيقة تتقطع األنفاس إذا ما أردنا مالحقة هذا  الحراك  الرياضي 

المستمر والمتصاعد في وتيرته العالمية التي باتت تجذب الماليين 
من الجماهير  الرياضية في كافة أرجاء المعمورة على اختالف 

مواقعهم ومشاربهم وميوالتهم ، فاالستضافات السعودية 
المتالحقة لألحداث الرياضية الكبرى  في كل األلعاب بال 

إستثناء باتت توفر  فرص مشاهدة  ممتعة لجماهير أي رياضة  
في العالم ، وعلى أعلى مستوى من التنظيم والرعاية والنقل 

، وكل ذلك لم يأتي من فراغ  أو لمجرد التمنيات بل بالدعم 
والفكر والتخطيط والرعاية المتكاملة التي ال يقف في وجهها 

رافض أو متردد ، فالرؤية التي يقودها بثبات وثقة وطموح 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  ال تعترف باألحالم 
بل تخضعه للواقع عمال وجهدا ليصبح رؤى العين ، فخالل سنوات 

قليلة جدا  بدأت مالمح تلك الرؤية تتنزل على األرض في كافة 
الجوانب ، ومنها الجانب الرياضي ألنه معقل الشباب ، وهؤالء  هم 

من يحملون مقود التنمية والبناء والعطاء ، فالقيادة الرشيدة 
لم ولن تألوا جهدا في رفد كل مايحقق النجاحات لهذا الوطن بكل 
المعينات سواء مادية أو معنوية ، ولعل تدشين سموه لسباق 
فورموال 1 الدولي بجدة ، واستقباله لفريق الهالل بطل آسيا خير 

دليل على اهتمام الدولة الكبير  بالرياضة  ودورها الرسمي والشعبي 
على مستوى العالم .

التحرير

وكالة اإلعالم
تصدر عن:

المشاهدة األعلى في تاريخ السباق”
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تتويج  هاميلتون” بجائزة المركز األول

نسخة ... للتاريخ
سمو ولي العهد  يدشن الحدث  العالمي 

وسط حفاوة جماهيرية 

شرف صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع، منافسات 
سباق جائزة السعودية الكبرى 

stc للفورموال1، التي أقيمت 
على حلبة كورنيش جدة.

وقد توجه ولي العهد إلى 
نقطة انطالق سيارات سباق 

 stc جائزة السعودية الكبرى
للفورموال1 في الجولة ما قبل 
األخيرة من منافسات بطولة 

العالم 2021 للفورموال 1 في 
موسمها الـ 71، يرافقه األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس 
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الوزراء بمملكة البحرين، واألمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وزير الرياضة، واألمير خالد بن 
سلطان الفيصل رئيس االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية، ورئيس االتحاد الدولي 
للسيارات السيد جيان تودت،  

 
ٍ
حيث استقبل سموه  بعاصفة

من التصفيق وعزف السالم 
الملكي السعودي، وأعلن ولي 

العهد بعد ذلك بدء انطالق 
سباق جائزة السعودية الكبرى 

stc للفورموال1، معبرًا عن 
أمنياته للمشاركين بالتوفيق 

والنجاح، مشيدًا بمستوى 
التنافس القوي الذي يشهده 

السباق.

وبعد دقائق من الزيارة،  بدأ 
السباق، الذي شارك فيه 20 

سائًقا من 10 فرق وانتهى بفوز 
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البريطاني لويس هاميلتون، 
من فريق “مرسيدس”.

وكانت جولة السباق بدأت 
بالتجارب الحرة، وتواصلت 
بباقي التجارب، إضافًة إلى 

الحصة التأهيلية التي حددت 
ترتيب انطالق السائقين في 

السباق الرئيس.

واشتملت الجولة على 
سباق “فورموال 2” العالمي 
في محطته السابعة وقبل 

األخيرة، وتحدي “بورش 
سبرينت” المصاحب لجوالت 

“فورموال 1” الجارية في الشرق 
األوسط، وفعاليات رياضية 
وترفيهية عّدة. وجولة حلبة 

كورنيش جدة هي الـ 21 وقبل 
األخيرة في موسم “فورموال 1”.

وبعد نهاية السباق تّوج 
سمو وزير الرياضة، البريطاني 

“لويس هاميلتون” بجائزة 
المركز األول، فيما سّلم سمو 

رئيس االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية، 

الهولندي “ماكس فيرستابين” 
جائزة المركز الثاني، كما منح 

الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكو أمين الناصر ، الفنلندي 
“فاليري بوتاس” جائزة المركز 

الثالث، وأخيرًا تسلم مدير 
المهندسين بفريق مرسيدس 

بالسباق جائزة تقديرية من 
الرئيس التنفيذي لمجموعة 
stc المهندس عليان الوتيد .

وعّبر البريطاني هاميلتون 
عن سعادته بالفوز بهذا 

السباق حيث قال: “لقد كان 
حدثًا رائعًا والشعب السعودي 

هنا مضياف جدًا، أما عن 
السباق فقد كان صعبًا جدًا، 
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ولكن انتصرنا أخيرًا، وأنا فخوٌر 
بالفريق، وسعيد جدًا بالجمهور 

الذي تواجد في المدرجات”، فيما 
قال الهولندي “فيرستابين”: 
السباق كان شيقًا جدًا، لقد 

فعلت كل ما يمكن للفوز ولكن 
المركز الثاني ال بأس به في 

الوقت الراهن، وسننتظر ماذا 
سيحدث في أبوظبي”، فيما 
تحدث صاحب المركز الثالث 

الفنلدي “بوتاس” قائاًل: لم يكن 
سباقًا سهاًل على اإلطالق، هذه 

الحلبة رائعة فعاًل ألنها تستخرج 
أفضل ما في السائق جسديًا 

ومعنوياً”.

وأصبح البريطاني 
“هاميلتون” قريبًا من تحقيق 

 قياسي عالمي، والمتمثل 
ٍ
رقم

بحصوله على اللقب الثامن، 
ليصبح أول سائق في تاريخ 

الفورموال1 يحصد هذا العدد من 
األلقاب، فيما يطمُح الهولندي 
“فيرستابين” من التتويج بلقبه 
األول، وذلك بعد نهاية الجولة 

القادمة واألخيرة، والتي ستقام 
 اإلماراتية أبوظبي، 

ِ
في العاصمة

والتي ستوّضح مالمَح البطل، ال 
سيما وأنهما يتقاسمان صدارة 

الترتيب العام، إثر تساويهما 
في عدد النقاط بعد سباق جائزة 

السعودية الكبرى stc للفورموال 1.
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استمع األمير خالد الفيصل 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 

أمير منطقة مكة المكرمة إلى 
شرح قّدمه األمير خالد بن سلطان 
الفيصل رئيس االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية، 
عن  التجهيزات لسباق فورموال 1 

السعودية .

ونوه بدعم القيادة الرشيدة 
-حفظها هللا- الكبير للرياضة؛ األمر 

الذي جعل المملكة وجهة رئيسة 
لألحداث الرياضية الكبرى، مقدمًا 

شكره ألمير منطقة مكة المكرمة 
على توجيهاته ومتابعته إلنجاح 

هذه الفعالية الُكبرى.

قاد األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، سيارة فريق ويليامز 

Fw07/01،  حيث سبق لـ هذه 
السيارة الفوز بجائزة هولندا 

الكبرى عام 1979 وتمت قيادتها 

بواسطة السائق داريو فرانشيتي 
 Indy بطل العالم في سلسلة
Car 4 مرات على مضمار حلبة 

كورنيش جدة.

جاء ذلك خالل وقوف سموه  
على   استعدادات حلبة كورنيش 

جدة الستضافة السباق العالمي 
 .

الوزير  يقود السيارة األثرية

 خالد الفيصل تابع  التجهيزات
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رفع صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير 
لصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع - حفظه هللا -، على تشريفه 

وحضوره سباق جائزة السعودية 
الكبرى stc للفورموال1، والذي أقيم 

بمحافظة جدة.
وبهذه المناسبة قال سموه: 
“إن حضور سمو ولي العهد لهذا 

الحدث العالمي الكبير والذي 
تستضيفه المملكة ألول مرة، 

مصدر فخر واعتزاز وسعادة لنا 
جميًعا، وهو تأكيد لحرص سموه 

على نهضة ونمو القطاع الرياضي، 
ومحفز كبير لنا لمضاعفة الجهود 

والعمل المستدام لتحقيق المزيد 
من النجاحات التي تسجل باسم 

بالدنا الحبيبة المملكة العربية 
السعودية، من خالل استضافة أكبر 

المنافسات الرياضية في مختلف 
األلعاب، وإبراز قدرات أبناء وبنات 

هذا الوطن وإمكاناتهم العالية”.
وأضاف سموه: “إن اهتمام 

سمو ولي العهد بالقطاع الرياضي 
ودعمه غير المحدود ومتابعته 

الدؤوبة لكل صغيرة وكبيرة ُيجسد 
المكانة التي وصلت لها بالدنا - ولله 

الحمد -، كأحد أهم دول العالم 
الرائدة في استضافة أهم وأبرز 

المنافسات والفعاليات الرياضية، 
تماشًيا مع برامج ومستهدفات 

“رؤية المملكة 2030”، الرامية إلى 
تهيئة البيئة المناسبة لمجتمع 

حيوي رياضي لمختلف األعمار من 
المواطنين والمقيمين وكذلك 

السياح”.
من جانبه، عّبر صاحب السمو 

الملكي األمير خالد بن سلطان 
العبدهللا الفيصل رئيس االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية ، عن شكره وامتنانه لسمو 
ولي العهد على حضوره وتشريفه 

 stc لسباق جائزة السعودية الكبرى
للفورموال1.

وقال سموه بهذه المناسبة: 
“لم يكتمل نجاح هذا الحدث الدولي 

الكبير على مستوى سباقات 
رياضة المحركات، إال بحضور سمو 

ولي العهد ، والذي كان وما يزال 
خير داعم للرياضة والرياضيين 

بالمملكة، ومصدر إلهام لنا جميًعا، 
وما التحّول اإليجابي الذي تعيشه 

المملكة في مختلف المجاالت 
ومنها قطاع الرياضة، لخير دليل 
على رؤيته الطموحة التي جعلت 

بالدنا تتبوأ المكانة التي تستحقها 
ا، وخالل مدة زمنية قصيرة”. عالميًّ

شكر وامتنان لدعم ولي العهد للحدث الكبير 
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المشاهدة األعلى المشاهدة األعلى 
في تاريخ السباقفي تاريخ السباق

خطف سباق جائزة السعودية 
الكبرى stc للفورموال1 لعام 
2021م، الذي أقيم على حلبة 

كورنيش جدة،  رقما قياسيا في 
أعداد مشاهدي قنوات التواصل 

االجتماعي خاصة اليوتيوب، 
والقناة »سكاي سبورتس 
فورموال1« المالكة لحقوق 

البث المباشر للسباقات، الذي 
عد الرقم األكبر في سباقات 

الفوموال1.

وبلغ عدد المشاهدات على 
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احتفال بريطاني بافتتاح 
السباق 

القناة الخاصة للفورموال1 
على منصة اليوتيوب لحفل 

ختام جائزة السعودية الكبرى 
 )FORMULA1« (6.351.491
مشاهدة، فيما وصل عدد 

مشاهدي السباق على أحد 
القنوات  التلفزيونية الناقلة 

إلى 2.66 مليون مشاهد، وهو 
أعلى رقم مشاهدات سجلته 
سباقات الفورموال في القناة 

منذ شرائها حقوق البث 
المباشر قبل 10 سنوات.

احتفلت القنصلية العامة البريطانية بافتتاح سباق جائزة 
السعودية الكبرى stc للفورموال 1 للموسم 2021 و ذلك خالل حفل 

استقبال أقيم في مقر القنصلية في جدة حيث أقيم حفل االستقبال 
باالشتراك مع الشركة السعودية لرياضة السيارات، وحضره صاحب 

السمو الملكي األمير خالد بن سلطان العبدهللا الفيصل، رئيس 
االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والسيد مارتن ويتاكر، 

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لرياضة السيارات، إلى جانب 
كبار قادة قطاع األعمال والحكومة. كما حضرت ريما الجفالي، أول 

سائقة سباقات محترفة في المملكة العربية السعودية هذا الحدث.

وقد حظي الضيوف في حفل االستقبال بعرض ألفضل تقنيات 
هندسة ورياضة السيارات البريطانية. كما تضمنت أبرز أحداث هذا 

الحفل عرض سيارة FW07 Williams Formula 1 األسطورية التي 
قامت برعايتها الخطوط الجوية السعودية في الثمانينيات، والتي 
تعكس عالقة المملكة العربية السعودية الطويلة مع سباقات 

الفورموال 1. وتقرر قيادة هذه السيارة الكالسيكية في كل يوم من 
أيام السباق خالل عطلة نهاية األسبوع في حلبة كورنيش جدة 

الجديدة.
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جولة تعريفية لوسائل اإلعالم
نظم االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية 
بالتعاون مع الفورموال 1 واالتحاد 

الدولي للسيارات جولة لوسائل 

اإلعالم للوقوف على حلبة 
كورنيش جدة للفورموال 1 التي 

تعد أطول حلبة شوارع في العالم 
بطول )6.175) كلم 2، والحلبة 

األسرع في حلبات الفوروموال 1 
بمتوسط سرعة يصل إلى )252.8( 

كلم في الساعة خالل اللفة 
الواحدة.

وحظيت وسائل اإلعالم بفرصة 
دخول أقسام الحلبة التي تضم 

مبنًى بطول 280 مترًا يتألف من 
أربعة طوابق قيد اإلنشاء حاليًا، 

بمواصفات عالمية راقية وفريدة 
من نوعها، كما ينفرد المبنى 

بإطاللة ممّيزة على السباقات 
الحماسية وعلى الواجهة البحرية 

لمدينة جدة في آن واحد، وتضم 
الحلبة كراجات فرق السيارات 
المشاركة ومقر إدارة السباق، 

وجناح الضيافة لكبار الشخصيات 
نادي البادوك، ويمنح مبنى الفرق 

و منطقة الصيانة رواده أبھى 
اإلطالالت في الحلبة، الذي صمم 

ليتناغم بشكل كامل مع الحلبة 
ومحيطها الذي استلهم مفهومه 

المعماري من خصوصية المنطقة 
المطلة على البحر.
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 اكتشاف  
موهبة 

الحسيل
شهد السباق عدة 

فعاليات مصاحبة  
إذ شهدت احدى 

الفعاليات تنظيم 
بطولة الكارتنغ »نجم 

المستقبل« للفئة 
العمرية من 5 إلى 

12 عاما بتنظيم من 
االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات 
النارية، وهو برنامج 

يهدف إلى إنتاج وصقل 
المواهب السعودية 
في رياضة السيارات 

والعمل على ايجاد 
نجم سعودي يشارك 

في أقوى سباقات 
السيارات العالمية في 

المستقبل، خصوصًا أن 
رياضة حلبات السيارات 
تعتبر رياضة حديثة في 

المملكة.

وظهر من بين 
المشاركين في بطولة 
الكارتنغ نجم سعودي 

وهو يوسف محمد 
الحسيل )6 سنوات) 

الذي أظهر موهبة كبيرة 
في رياضة الكارتنغ رغم 

صغره سنه ونجح في 
تقديم نفسه بصورة 

رائعة في البطولة 
التي نظمها االتحاد 

السعودي للسيارات 
والدراجات النارية.
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استقبل صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع، األمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل وزير الرياضة  

رئيس اللجنة األولمبية 
السعودية، ورئيس االتحاد 

السعودي لكرة القدم ياسر 
المسحل، ورئيس وأعضاء 

مجلس إدارة نادي الهالل 
والجهازين الفني واإلداري 
والعبي الفريق لكرة القدم 

بمناسبة تحقيقهم بطولة 
دوري أبطال آسيا 2021، 

والتأهل لكأس العالم القادمة 

لألندية المقررة في فبراير 2022 
بأبوظبي.

 ولي العهد يستقبل الهالل مهنئا  باإلنجاز اآلسيوي 

أعلى مراتب التقدير
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وهنأ  سمو ولي العهد 
مسؤولي والعبي فريق الهالل 
السعودي بهذا اإلنجاز للوطن 

وظهورهم المشرف في البطولة، 
والتأهل لكأس العالم لألندية، 

مشيرًا إلى أهمية االستمرار 

في بذل المزيد من الجهد لرفع 
اسم المملكة عاليًا في المحفل 

العالمي. وكان نادي الهالل 
السعودي قد فاز في نوفمبر 
الماضي بكأس دوري أبطال 

آسيا للمرة الثانية خالل ثالثة 
أعوام وبلغ مونديال كأس العالم 
للمرة الثانية حيث تحقق له ذلك 

عام 2019. حضر االستقبال 
األمير محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز أمير منطقة الرياض 

بالنيابة.
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أسطبل األمير سعود بن سلمان يتألق في 
حفل كأسي سمو ولي العهد 

نجام””  و ماكينج ميراكلس
يطيران  بـ »اإلنتاج والمستورد»

نيابة عن صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وزير 

الدفاع -حفظه هللا- رعى صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير 
منطقة الرياض بالنيابة حفل 

السباق السنوي الكبير على كأسي 
سمو ولي العهد بنسخته الـ56 

لخيلي اإلنتاج والمستورد )الفئة 
األولى) في ميدان الملك عبدالعزيز 

للفروسية بالجنادرية.

وكان في استقبال سموه 
لدى وصوله مقر الميدان رئيس 
مجلس هيئة الفروسية ورئيس 

مجلس إدارة نادي سباقات الخيل 
األمير بندر بن خالد الفيصل ووزير 
الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل بجانب عدد من أصحاب 
السمو األمراء.

وبعد نهاية الشوط الثامن توج 
األمير محمد بن عبدالرحمن األمير 

سعود بن سلمان بن عبدالعزيز 
بكأس ولي العهد لإلنتاج لفوز 

جواده “نجام” بالمركز األول.

كما سلم أمير الرياض بالنيابة 
كأس ولي العهد للمستورد لألمير 
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سعود بن سلمان أيضًا إثر فوز 
جواده “ماكينج ميراكلس” بالمركز 
األول في الشوط التاسع واألخير.

جياد سعود بن سلمان تعتلي 
القمة

خلت الساحة الفروسية من 
أبطالها لجياد إسطبل األمير 

سعود بن سلمان بن عبدالعزيز 
التي كانت في موعدها كالعادة 

مع البطوالت الخالدة وواصلت 
سيرها بخطى ثابتة نحو القمة على 
دروب المجد الفروسي في بطوالت 

الميدان السعودي الكبرى بكل 
براعة واستحقت ألقابها بكل جدارة 

بفضل المستويات التنافسية 
العالية التي أظهرتها هذا الموسم 

وأذهلت المراقبين والمتابعين.

ففي نهاية الموسم الماضي 
توج هذا اإلسطبل الملكي بكأس 

الملك عبدالعزيز “تاج البطوالت” 
وامتلكه لفوزه بلقبه للموسم 

الثالث على التوالي.

“ماكينج ميراكلس” يحتفظ 
بلقبه

وفي الشهر الماضي انتزع ألول 
مرة كأس الوفاء لألمير محمد 

بن سعود الكبير ببطله “هوالن” 
وباألمس واصل تفوقه المبهر 
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الرياضة  شريك أصيل

بخروجه بثنائية كأسي سمو 
ولي العهد لإلنتاج والمستورد 

معًا للمرة األولى في تاريخ 
اإلسطبل بهذه المسابقة عن 
طريق بطليه “نجام” و”ماكينج 

ميراكلس” الذي نجح في 
االحتفاظ بلقبه للموسم الثاني 

على التوالي وال غرو أن تلك 
النجاحات المذهلة يقف وراءها 

مهندس إنجازات اإلسطبل 
الملكي األمير سعود بن سلمان 

الذي بات صديقًا ثابتًا لمنصات 
التتويج في ساحات البطوالت 

الخالدة للفروسية في مواسمها 
األخيرة.

“نجام” بطل النهاية المثيرة

الكأس األول لإلنتاج شهد 
إثارة تنافسية قوية للغاية 

حسمها البطل “نجام” بفارق 
األنف عن وصيفه “الضرس” 

لمنيف المنيف الذي خسر 
السباق لكنه كسب إعجاب 

وتقدير المتابعين بفضل 
المستوى الرفيع الذي ظهر به 

أمس.

وامتطى صهوة “نجام” 
الخيال الوطني محمد الدهام 

الذي تألق وكان أحد اسرار 
النجاح بجانب المدرب البارع 

أحمد عبدالواحد وقطع البطل 
مسافة الشوط البالغة 2400م 

في 2,36,68 مسجاًل الفوز 
السادس في تاريخه وحلت في 

المركز الثالث الفرس “مفهومه” 
إلسطبل مؤسسة الملك عبدهللا 

اإلنسانية.

“ماكينج” بطل مع مرتبة 
الشرف

أما الكأس اآلخر الذي تنافست 
عليه 18 رأسًا من أقوى جياد 
المستورد فقد كانت الكلمة 

األخيرة فيه لحامل اللقب البطل 
“ماكينج ميراكلس” الذي نجح 

في حسم السباق لصالحه بفارق 
أربعة أطوال عن أقرب منافسيه 

بقياده خياله المحنك مورينو 
وتحت تدريب أحمد عبدالواحد 

مسجاًل الفوز السابع في سجله 
السباقي بزمن 2,36,18 لمسافة 

2400م وحل ثانيًا الجواد “ديريفو” 
لألمير فيصل بن خالد تاله “اركتك 

ساوند” إلسطبل الغريبان في 
المركز الثالث.

سبعة جياد تتألق باألشواط 
الشرفية

الحفل الكبير شهد إقامة 
سبعة أشواط شرفية قبل 

سباقي الكأسين إذ انتزع الجواد 
“يمكن” لألمير فيصل بن خالد 
المركز األول في أول األشواط 

بقيادة الخيال نايف العنزي 
والمدرب عبدهللا بن مشرف بزمن 

1,26,80 لمسافة 1400م.
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وفازت الفرس “كيب تو كوب” 
لخالد بن مشرف بالشوط الثاني 

بقيادة الخيال فهد الفريدي 
والمدرب عبدالعزيز بن خالد بزمن 

1,40,80 لمسافة 1600م.

أما الشوط الثالث فكان من 
نصيب الجواد “النادر” لألمير 

فيصل بن خالد بقيادة 
الخيال عبدهللا 

العوفي والمدرب 
عبدهللا بن مشرف 

بزمن 1,39,60 
لمسافة 1600م.

وكسب الجواد 
“مدتاب” لعبدالعزيز 

السهلي الشوط 
الرابع بقيادة الخيال 
عبدالعزيز اليعيش 

والمدرب أحمد 
السحيمي بزمن 

2,38,78 لمسافة 2400م.

وتفوق الجواد “عريب الصيت” 
ألبناء الشريف هزاع العبدلي في 
الشوط الخامس بقيادة الجوكي 

راموس والمدرب شالح العضياني 
بزمن 2,07,21 لمسافة 2000م.

وتألق الجواد “منذر األمل” 

لمحمد خالد الفرحان في 
الشوط السادس المخصص 

للخيل العربية وامتطى صهوته 
الخيال مشعل المزيد والمدرب 

عبدالرحمن الفرحان بزمن 2,53,64 
لمسافة 2400م.

ولفتت األنظار الفرس “دولما” 
ألبناء محمد 

مناحي المفقاعي 
بمستواها 

المذهل في 
الشوط السابع 

الذي كسبته 
بفارق من 

األطوال عن أقرب 
منافسيها بقيادة 
الخيال موراليس 

والمدرب بدر 
المفقاعي بزمن 

رائع 1,12,01 
لمسافة 1200م.
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ثمن وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 

الدعم غير المسبوق من 
القيادة الرشيدة للقطاعين 

الشبابي والرياضي، مما أثمر 
في استضافة العديد من 

الفعاليات الرياضية العالمية 
وتحقيق العديد من النجاحات 

في المحافل الدولية.

جاء ذلك خالل مشاركته في 
جلسة حوارية بعنوان “آفاق 
المستقبل” ضمن فعاليات 

عام 2022 سيشهد  إطالق اإلستراتيجية الوطنية للرياضة
منصة نافاس تستهدف الوصول إلى 2045 رخصة للصاالت 

والمراكز واألكاديميات واألندية .

في جلسة ”آفاق المستقبل” ضمن فعاليات 
ملتقى ميزانية 2022

الفيصل : القطاع الرياضي يساهم 
في الناتج المحلي  بـ 6.5 مليار 
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ملتقى ميزانية 2022، بمشاركة 
وزير السياحة أحمد بن عقيل 

الخطيب، ووزير الصناعة 
والثروة المعدنية بندر بن 

إبراهيم الخريف.

وقال األمير عبدالعزيز بن 
تركي، إن أولوياتنا في وزارة 

الرياضة تتمحور على تشجيع 
المواطنين والمقيمين على 

ممارسة الرياضة، 
وتهيئة المواهب 
وتطوير رياضيي 
النخبة، وتعزيز 

القطاع الرياضي 
في تنمية 

االقتصاد 
واستضافة 
الفعاليات 
العالمية 

والدولية، 
ورغم 

وجود 
تحديات 
تسببت 

بها 

جائحة كورونا، استطعنا 
بدعم قيادتنا تحقيق عدد من 

المنجزات والمستهدفات 
التي تطمح إلى نمو القطاع 

الرياضي، وفي مقدمتها 
استمرار استضافة الفعاليات 

الدولية، وإطالق أكاديمية مهد، 
وتحقيق العديد من اإلنجازات 

اإلقليمية والدولية، وإطالق 
استراتيجية دعم االتحادات 

وبرنامج فخر لتأهيل ذوي 
اإلعاقة، وكذلك إطالق 
استراتيجية كرة القدم، 

وإطالق منصة نافس وهي 
المنصة األولى التي تتيح 
كنموذج لتمكين القطاع 

الخاص من االستثمار في 
القطاع الرياضي”، مؤكدًا 

أن تحقيق ذلك أسهم في 
نمو هذه المستهدفات 
من خالل نمو مساهمة 

عدد 
المنتخبات 

النسائية 
سيصل عام 

2022 إلى 35 
منتخبًا
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القطاع الرياضي في الناتج 
المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 

6.5 مليار ريال خالل عامين، 
أي بزيادة %170، إضافًة إلى 
إنشاء 17 شركة استثمارية 

لألندية واالتحادات الرياضية.

وأوضح أن إجمالي قيمة 
اإليرادات غير الحكومية ألندية 

دوري كأس األمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بلغت 

خالل عامين أكثر من 1.8 
مليار ريال، وبلغت إيرادات 

هذا العام 2021 أكثر من 
1.1 مليار بعد أن كانت 747 
مليون في العام الماضي، 

مفيًدا أن 123 شركة وطنية 
شاركت في تنظيم الفعاليات 

التي أقيمت في عام 2021، 
وأصدرت أكثر من 1904 رخص 

للصاالت والمراكز الرياضية، 
مما أسهم في توفير أكثر من 
20 ألف وظيفة مباشرة و60 
ألف وظيفة غير مباشرة في 

القطاع الرياضي.

وأكد أن عدد الالعبين 
المسجلين في األندية 

واالتحادات بلغ أكثر من 127 
ألف العب والعبة، أي بزيادة 

%29 عن األعوام الماضية، 
وُسدد مستحقات القطاع 

الخاص على القطاع الرياضي 
لألعوام السابقة كاملة 

بإجمالي 316 مليون ريال، 
وذلك بمشاركة لجنة سداد 

المستحقات المالية للقطاع 
الخاص.

وكشف أن وزارة الرياضة 
ستعمل في عام 2022 على 

إطالق اإلستراتيجية الوطنية 
للرياضة، باستضافة ما 
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ال يقل عن 15 
فعالية عالمية، 
ورفع مساهمة 

القطاع الرياضي 
في الناتج المحلي 

غير النفطي إلى 
أكثر من 1.2% 

بحلول عام 
2030. وتناول 
رفع مساهمة 

القطاع الخاص 
في القطاع 

الرياضي من 
%15 إلى 30% 

بحلول عام 2030، وفي منصة 
نافاس يستهدف الوصول إلى 
2045 رخصة للصاالت والمراكز 
واألكاديميات واألندية الرياضية 

خالل عام 2022، وزيادة عدد 
الوظائف المباشرة من 20 ألف 

وظيفة إلى 100 ألف وظيفة 
بحلول 2030، والوصول ألكثر 

من 1.7 مليون 
موهوب في 21 

لعبة رياضية 
حتى عام 2025 

من خالل 
أكاديمية مهد 

تأهيل 180 
العب والعبة 

في 14 لعبة من 
خالل برنامج 

رياضي النخبة.

وفيما يتعلق 
بدور المرأة 
في القطاع 

الرياضي، أكد أن الوزارة تسعى 
إلى زيادة عدد الالعبات من 

4800 العبة اليوم إلى 8 آالف 
العبة في 2022، وزيادة عدد 
المنتخبات النسائية من 25 

منتخبًا إلى 35 منتخبًا في عدد 
من األلعاب المختلفة.

وفرنا  أكثر 
من 20 ألف 

وظيفة 
مباشرة و60 
ألف وظيفة 

غير مباشرة
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تّوج األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل ، وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية السعودية، 
الفارسة األسترالية إدوينا ألكساندر 

بالمركز األول في شوط الجائزة 
الكبرى لبطولة “قفز السعودية”   

التي نظمها االتحاد السعودي 
للفروسية في مقر “قفز السعودية” 

على أرض ميدان نادي سباقات الخيل 
بالجنادرية.

ونجحت الفارسة األسترالية في 
خطف الشوط الرئيسي المصنف 

عالميًا والذي يمنح األهلية للمشاركة 
في نهائيات كأس العالم لقفز 

الحواجز 2022 في ألمانيا مباشرة 
وفق قواعد خاصة، بزمن 76.15 ثانية، 

في اليوم الختامي لمنافسات فئة 
)4 نجوم)، فيما نال المركز الثاني 

الفارس المصري مودة زيادة بزمن 
69.03 ثانية، وحل ثالثًا الفارس خالد 

المبطي بزمن 69.95 ثانية.

على ضوء المناسبة تحدث 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وقال: “أحب أن أشكر في نهاية هذه 
المناسبة موالي خادم الحرمين 

الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، 
ودعم واهتمام سيدي ولي العهد 
للرياضات المختلفة، اليوم نشهد 
بطولة “قفز السعودية” لفئة )4 

نجوم) والمصنفة المؤهلة لنهائيات 
كاس العالم”.

الجائزة الكبرى  لـ إدوينا.. و شوط الجائزة الكبرى  لـ إدوينا.. و شوط 
»قفز السعودية» لـ فريدريكسون »قفز السعودية» لـ فريدريكسون 

121121 فارسا  فارسا 
وفارسة من وفارسة من 1313  
دولة يشعلون دولة يشعلون 

السباق العالميالسباق العالمي
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وأضاف: “مشاركة تثلج 
الصدر، مشاركة عدد من الفرسان 

السعوديين منهم 15 فارسا وفارسة 
أقل من 21 عامًا، هذا امر يبشر بالخير  

لرياضة الفروسية”.

وأكد سموه  أن استضافة مثل 
هذه البطوالت ومشاركة الفرسان 

السعوديين مع الفرسان العالميين 
واحتكاكهم بهم يرفع من مستواهم، 

اليوم حققنا المركز الثالث ونطمح في 

المستقبل ان يتوج فرساننا بالمركز 
األول والثاني بمشيئة هللا”.

وتمكن الفارس فيصل العجمي 
من الحصول على المركز األول في 

الشوط المتوسط “الثالث” لفئة )4 
نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) وبزمن بلغ 

35.62 ثانية ضمن الشوط التصنيف 
العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي 

لنهائيات كأس العالم 2022 في 
ألمانيا، وحل ثانيًا وثالثًا الفارس 

األردني نصوح كيالي، بفرسين 
مختلفين، الثاني بزمن 41.48 ثانية، 

والثالث بزمن 39.46 ثانية وبعدد 
أربعة أخطاء.

وافتتحت أشواط اليوم الثالث 
والختامي من البطولة، بالشوط 

الصغير لفئة )النجمة واحدة ـ ارتفاع 
1.20 متر)، وظفر بالمركز األول فيه 
الفارس عبد الرحمن البالدي بزمن 

52.12 ثانية، وحل ثانيًا الفارسة 
األميرة وطفة بنت عبد العزيز آل 
سعود بزمن 54.36 ثانية، وجاءت 

الفارسة غادة السبيعي ثالثًا بزمن 
56.64 ثانية.

وفي الشوط الكبير لفئة )النجمة 
الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق 

الفارس عبد هللا الغامدي المركز 
األول فيه وبزمن 52.15 ثانية، ثم 

الفارس بندر بن محفوظ ثانيًا بزمن 
60.63 ثانية، وحل الفارس األردني 

نصوح كيالي ثالثًا بزمن 60.88 ثانية.

وفي اليوم الختامي  توج نائب 
رئيس اللجنة األولمبية والبارالمبية 

السعودية األمير فهد بن جلوي 
بن عبد العزيز بن مساعد، الفارس 

السويدي بيدير فريدريكسون 
المصنف رقم )1) على مستوى 

العالم في قفز الحواجز بالمركز األول 
في شوط »قفز السعودية« المؤهل 

لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 
2022 في ألمانيا، لفئة الـ)5 نجوم 

ـ ارتفاع 1.55 متر). وحّقق الفارس 
األلماني المركز األول في الشوط 
الختامي بزمن 41.31 ثانية وبفارق 

25 جزءا من الثانية عن الفارس 
السعودي كمال باحمدان وبزمن 

41.04 ثانية، وحلت الفارسة الهولندية 
اميل تاكين ثالثًا بزمن 42.18 ثانية.

وشارك في البطولة 121 فارسا 
وفارسة يمثلون السعودية، اليابان، 

أستراليا، البحرين، مصر، الكويت، 
بلغاريا، ألمانيا، اليونان، األردن، 

هولندا، بولندا، المملكة المتحدة.
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دت الفارسة  شدَّ
دلما ملحس، السعودية 

األولى المشاركة في 
أشواط فئة )5 نجوم) من 
بطولة “قفز السعودية”،  

ونظمها االتحاد السعودي 
للفروسية على أرض 

ميدان نادي سباقات الخيل 
في الجنادرية، على قوة 

البطولة، وقوة أشواطها 
والفرسان المشاركين 

فيها، وقالت: “حدث مهم، 
ومن أهم البطوالت التي 
شاركت فيها. أشواطه 
مؤهلة لنهائيات كأس 

العالم لقفز الحواجز 2022 
في ألمانيا، إضافة إلى أن 

منافستنا مع مصنفين 
عالميين، من بينهم 

المنصف األول والثاني، 
وكذلك مصنفون من بين 

أفضل 100 فارس وفارسة 
في العالم”.

وأوضحت “دلما” أن 
مجرد االحتكاك بفرسان 

أمثال السويدي بيدير 
فريدريكسون المصنف 

رقم )1)، أو األلماني دانيال 
دويسر المصنف رقم )2)، 

ومواطنه فيليب فايس 
هاوبت، ُيعدُّ أمًرا في غاية 

األهمية لها ولفرسان 

السعودية كافة.

وقدمت الشكر لالتحاد 
السعودي للفروسية، 

ودعم وزارة الرياضة إلقامة 
مثل هذه البطوالت في 

السعودية؛ كونها زادت من 
شعبيتها، وساهمت بقوة 

في انتشارها، خاصة بين 
الفرسان المبتدئين؛ لخلق 

قاعدة مستقبلية صلبة في 
هذه الرياضة الجميلة.

وكشفت الفارسة 
دلما أنها تحب أن تكون 
في مقدمة المشاركين 

في األشواط؛ لتكون في 
تركيز كامل، وقالت: “أغلب 

الفرسان يحب مشاهدة 
الفرسان يخوضون 

األشواط قبلهم؛ ليشاهدوا 
ما يعملون. أنا عكسهم، 

أحب أن أدخل السباق 
بتركيز كامل، وأقوم بواجبي 

دون النظر لما يقدمه 
غيري”.

وختمت: “ما زلت أكرر: 
، وأرغب في 

ٍ
طموحي عال

تطوير نفسي أكثر، وال 
أستغني مثل بقية زمالئي 

عن دعم الجميع لنا، 
والدعاء لنا بالتوفيق”.

الفارسة دلما ملحس 

طموحي عاٍل .. واعمل طموحي عاٍل .. واعمل 
عكس اآلخرينعكس اآلخرين
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خالد الفيصل يتوج  أبطال النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن

اعتمد صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل وزير الرياضة، الدليل 
التنظيمي اإلجرائي لإلدارة العامة 
للجمعيات والمؤسسات األهلية 
بالوزارة، والذي يهدف إلى تفعيل 

الجمعيات الرياضية كمنظمات 
غير ربحية في القطاع الرياضي، 

ضمن مستهدفات رؤية المملكة 
2030م، ونحو نمو القطاع غير 

الربحي وتمكينه.

ويوضح الدليل اإلجراءات 
الرسمية المعتمدة، بما يسهم 

في تفعيل دور الجمعيات األهلية 
الرياضية والتوسع في إنشائها 

وتمكينها، إضافًة إلى إعداد 
الضوابط واالشتراطات الخاصة 

بإقامة أنشطتها المختلفة للقيام 
بدورها.

وتقوم اإلدارة العامة 
للجمعيات والمؤسسات األهلية 

بتأسيس الجمعيات األهلية 
الرياضية، وفقًا للتنظيمات 

واإلجراءات المنظمة لها، 
بمشاركة وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية والمركز 

الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بل 
ِ
وجاء إعداد الدليل من ق

إدارة الجمعيات والمؤسسات 
األهلية بوكالة شؤون الرياضة 

والشباب بالوزارة، في إطار 
التعاون وتكامل الجهود بين 
الوزارة ومكاتبها في مناطق 
المملكة والجمعيات األهلية 

الرياضية المعتمدة، بما يحقق 
أهداف نمو القطاع غير الربحي 

وتمكينه وفق رؤية المملكة 
2030م.

اعتماد الدليل التنظيمي إلدارة الجمعيات والمؤسسات األهلية

تفعيل دور المنظمات ”غير الربحية ” 
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زكت الجمعية العمومية 
العشرون التحاد اللجان األولمبية 

العربية الوطنية وباإلجماع، صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل رئيسًا التحاد اللجان 
األولمبية الوطنية العربية للفترة 

 الرياضية 2021-2024م.

جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية 

العمومية الذي استضافته اللجنة 
األولمبية العربية السعودية، 

وعقد في قاعة المؤتمرات 
الكبرى بمجمع األمير فيصل بن 

فهد األولمبي بمدينة الرياض، 
برئاسة سعادة الشيخة حياة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة، وحضور 
سمو نائب رئيس اللجنة األولمبية 

العربية السعودية صاحب 

السمو األمير فهد بن جلوي بن 
عبدالعزيز بن مساعد، وسعادة 

األستاذ فيصل علي غسال مدير 
إدارة الشباب والرياضة بجامعة 
الدول العربية، وأصحاب السمو 

والمعالي والسعادة أعضاء 
المكتب التنفيذي ورؤساء 

ومنسوبي اللجان األولمبية 
الوطنية العربية.

ويهنئ االتحاد اليمني
بعث  رئيس االتحاد العربي سمو األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برقية تهنئة، لرئيس 
االتحاد اليمني لكرة القدم، الشيخ أحمد صالح 
العيسي بمناسبة احراز منتخب اليمن الوطني 
للناشئين لقب بطولة غرب آسيا الثامنة التي 

استضافتها السعودية.وعبر الفيصل، للشيخ 
العيسي واالتحاد اليمني لكرة القدم عن تهانيه 

بهذا الفوز. وأعرب رئيس االتحاد العربي لكرة 
القدم، عن تمنياته لالتحاد وللكرة اليمنية مزيدًا 

من النجاح واالزدهار.

في عمومية اتحاد اللجان األولمبية العربية 

الفيصل  رئيسا بـ »التزكية» 
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وأكد سمو  األمير عبدالعزيز  
رئيس اللجنة األولمبية 

والبارالمبية السعودية، نائب 
رئيس هيئة الفروسية  أن 

الفروسية السعودية وصلت 
إلى العالمية، وأن استضافة 

المملكة لبطولة كأس 
السعودية للفروسية هذا العام 
والتي تعد من أقوى وأكبر جوائز 
سباقات الخيل وبمشاركة جياد 

من التصنيف األول، تؤكد أنه 
كأس دولي ووصل إلى العالمية.

وقال سموه  على هامش 
حضوره في نادي سباقات 

الخيل قبل حفل بطولة كأسي 
ولي العهد بنسخته الـ56 إن 

مشاركة الفارسات السعوديات 
في النسخة الثالثة من كأس 

السعودية قائمة ومفتوحة لهن.

وفي ما يتعلق بالخطط 
المستقبلية للرياضة السعودية، 

قال: »الخطط كثيرة واالتحادات 
 في ظل 

ٍ
كثيرة والتطوير جار

دعم خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود، وولي العهد األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 

واهتمامهما بالقطاع الرياضي«، 
مضيفا: »بدأنا نرى كثيرا من 
الفعاليات في أرض الوطن، 

وأيضا الكثير من اإلنجازات باسم 

الرياضيين السعوديين، ونتمنى 
التوفيق للجميع«.

وحول وجود اتفاقيات جديدة 
مع اتحاد الرياضة المدرسي، 

أفاد بقوله: »توجد اتفاقية بين 
اللجنة األولمبية واتحاد الرياضة 

المدرسية، ويوجد دوري للمدارس 
وفق التنسيق مع وزارة التعليم«.

عبدالعزيز بن تركي :

وفي حديث  على هامش حضوره في نادي سباقات الخيل  .. سموه :

القفزة الرياضية وراءها دعم ولي العهد

الفروسية السعودية وصلت  العالمية

أكد وزير الرياضة األمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، أن 

اإلنجازات اآلسيوية األخيرة لألندية 
السعودية. تعد دليًلا قوًيا على 

تطور الكرة السعودية، في ظل 
الدعم الكبير من القيادة الرشيدة 

للقطاع الرياضي.

وزاد  »القفزة الرياضية التي 
نشهدها اليوم في المملكة.. تأتي 

بدعم وتوجيه واهتمام من ولي 

العهد، وهو ما أسفر عن تواجد 
ناديين سعوديين في نصف نهائي 
دوري أبطال آسيا، كما توج الهالل 

باللقب«.

وأضاف: »نعمل من أجل 
المزيد من التألق والفعاليات 
والمشاركات التي تليق باسم 

المملكة.. مقبلون على نهضة 
رياضية كبيرة في السعودية 

بسبب الدعم الحكومي. وحالًيا بات 

ملف استضافة كأس أمم آسيا 
2027 جاهًزا«.

واختتم األمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل: »المملكة أثبتت 

قدرتها خالل الثالث سنوات 
الماضية على استضافة األحداث 
الكبرى. وننسق مع وزارة الصحة 

حول مستجدات كورونا، ونتمنى 
السالمة للجميع«.
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نظمت اللجنة 
األولمبية العربية 
السعودية ممثلة 

بإدارة العالقات 
الدولية وبالتعاون مع 

األكاديمية األولمبية 
السعودية؛ مؤتمر 

التضامن األولمبي، 
بحضور نائب رئيس 

اللجنة األولمبية 
العربية السعودية 

األمير فهد بن جلوي بن 
عبدالعزيز بن مساعد، 

والمدير المساعد 
للجنة التضامن 

األولمبي باللجنة 
األولمبية الدولية 

السيد أوليفير نيامكي 
في قاعة المؤتمرات 

الكبرى بمجمع األمير 
فيصل بن فهد 

األولمبي بمدينة 
الرياض.

وقال األمير فهد 
بن جلوي إن برنامج 
التضامن األولمبي 
الدولي وبالتعاون 

مع اللجان األولمبية 
الوطنية واالتحادات 

الرياضية يوفر العديد 
من الفرص والبرامج 

التي تساهم في تطوير 
منظومة العمل 
الرياضي، مضيفًا 

أن البرنامج يغطي 
المجاالت الرياضية 

الرئيسية وهي 
الرياضيين، والمدربين، 

واإلداريين، ومجاالت 
ترويج القيم األولمبية، 
ومجال تبادل المعرفة 

والخبرات، إضافة 
إلى إعانة المشاركة 
في دورات األلعاب 
األولمبية، مشددًا 
على أن لالتحادات 

الرياضية خصوصا 
األولمبية منها ولجنة 

الرياضيين واألكاديمية 
األولمبية السعودية، 

الحق في الحصول على 
دعم برنامج التضامن 

األولمبي.

األولمبية تنظم مؤتمر التضامن
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 بحضور األمير سعود بن 
عبدهللا مستشار أمير منطقة مكة 
المكرمة محافظ جدة المكلف وقع 
بدر القاضي نائب وزير الرياضة مع 

صالح التركي أمين جدة اتفاقية 
مشتركة بين الجانبين.

االتفاقية تضمنت  تخصيص 
أمانة جدة لـ 3 مواقع بالمحافظة 

في كل من حي الخمرة الفضيلة 
جنوب المحافظة بإجمالي 20 

ألف متر مربع وحي البشائر شرق 
المحافظة بإجمالي 15 ألف متر 

مربع وحي الصواري شمال 
المحافظة بإجمالي 13.4 ألف متر 
مربع لصالح وزارة الرياضة وذلك 

بهدف إنشاء مالعب ومنشآت 
وساحات رياضية تساهم في 

تطوير المواهب في المنطقة إلى 
جانب توفير البيئة المناسبة ألهالي 

األحياء الثالثة وتحفيزهم على 
ممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة قال األمير 
سعود بن عبدهللا مستشار 

 وزارة الرياضة وأمارة مكة  يوقعان االتفاقية  في جدة

زيادة الممارسين بـ 3 مواقع  جديدة 
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أمير مكة المكرمة محافظ جدة 
المكلف في تصريح “نهدف من 

هذه االتفاقية مع وزارة الرياضة 
إلى توفير بيئة رياضية وصحية 

شاملة لسكان األحياء بما يتوافق 
مع رفع مستوى جودة الحياة 

للمواطنين والمقيمين وتحفيزهم 
على ممارسة الرياضة”.

من جانبه قال بدر القاضي نائب 
وزير الرياضة “إن هذه االتفاقية 

تتماشى مع خطط الوزارة الهادفة 
إلى فتح باب التعاون مع مختلف 

الجهات الحكومية، نحو بناء 
مجتمع حيوي وصناعة رياضة 

متنوعة وشاملة إلى جانب تحقيق 
مستهدفات رؤية 2030 وزيادة 

عدد ممارسي الرياضة”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن 
الخطط االستراتيجية التي تسير 

عليها وزارة الرياضة بالتعاون 
مع الجهات ذات العالقة نحو 
رفع جودة الحياة للمواطنين 

والساكنين في مختلف مناطق 
المملكة والسعي الجاد إلى 

تنظيم القطاع الرياضي والنهوض 
بمقوماته من خالل توفير منشآت 

رياضية مالئمة ومجهزة بأحدث 
التجهيزات لتطوير المواهب 

الرياضية.

استقبل معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن  قاضي  
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ماجد الحقيل أثناء 

جولته في حلبة كورنيش جدة، بحضور معالي أمين محافظة جدة 
المهندس صالح التركي وعدد من مسؤولي الوزارة .

... ويتسلم درع »الثقافة» 

 كما  تسلم معالي نائب الوزير درعًا تكريميًا من معالي نائب وزير 
الثقافة نظير مساهمة وزارة الرياضة في تفعيل مبادرة.

 القاضي  يلتقي سفير بلجيكا
التقى نائب 

وزير الرياضة بدر 
القاضي، سفيرة 

مملكة بلجيكا 
لدى المملكة 

دومينيك مينور، 
بحضور رئيس 

االتحاد السعودي 
للفروسية األمير 
عبدهللا بن فهد، 

ورئيس االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع األمير خالد بن الوليد، ووكالء الوزارة، وتم 

خالل اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في المجال الرياضي.
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توج بدر القاضي، نائب وزير 
الرياضة، وأضواء العريفي، 

وكيل الوزارة للتخطيط 
واالستثمار،وعلي حسين علي 
رضا رئيس االتحاد السعودي 

للتجديف  واألمير خالد بن 
سعود الفيصل عضو مجلس 
االداره ، أصحاب المراكز األولى 
في بطولة السعودية للتجديف 

داخل الصاالت للرجال مفتوح 
فئة 2000م، في مجمع األمير 

فيصل بن فهد األولمبي في 
الرياض.

وانتزع حسن قادري الميدالية 
الذهبية والمركز األول ، وحقق 

تركي العارف المركز األول في 
منافسات تحت 23 عاًما 2000م، 
وفاز عماد يوسف بالمركز األول 

فئة الكبار 2000م.

وانتزعت هيا المامي المركز 
األول في فئة سيدات 2000م، 

وحصدت عفاف المركز األول في 
فئة تحت 23 عاًما 2000م، في 

حين فازت نسرين علي بالميدالية 
الذهبية في فئة الكبار 2000م.

تَّوج معالي نائب وزير الرياضة 
األستاذ بدر بن عبدالرحمن 

القاضي فريق ليمان الصربي 
بكأس نهائيات الجولة العالمية 

لألبطال لكرة السلة 3×3، التي 
اختتمت يوم 18 ديسمبر 2021 في 
مدينة الملك عبدهللا االقتصادية 
بجدة، في البطولة التي نظمتها 

وزارة الرياضة بالتعاون مع 
االتحاد السعودي لكرة السلة، 

وبإشراف االتحاد الدولي لكرة 
السلة FIBA، وبمشاركة 12 فريقًا 

عالميًا، حيث تأتي إقامة هذه 
البطولة كإحدى مبادرات برنامج 

“جودة الحياة”، وتستضيفها 
المملكة للمرة الثالثة.

القاضي يتوج  بطل كأس الجولة العالمية لألبطال لكرة السلة 3×3

.. و يتوج قادري بذهبية التجديف

ليمان  الصربي  يتوج على 
حساب غاغارين 
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كما تفقد القاضي، المنشآت الرياضية بالمنطقة الشرقية، 
رافقه مدير عام إدارة الفروع المهندس تركي مهرجي، ومدير فرع 

وزارة الرياضة بالمنطقة موفق السنيد. وتضمنت جولته التفقدية 
زيارة فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وااللتقاء بمنسوبي الفرع، 

ومناقشة عدد من األهداف والموضوعات المتعلقة بالشأن 
الرياضي بالمنطقة، وزيارة استاد األمير محمد بن فهد بمدينة 

الدمام، ومدينة األمير سعود بن جلوي بالراكة. كما زار مكتب 
الوزارة بمحافظة القطيف وااللتقاء بمنسوبيه، ومناقشة عدد 

من الموضوعات الرياضية، وزيارة مدينة األمير نايف الرياضية 
بمحافظة القطيف واالطالع على مرافقها وتجهيزاتها، باإلضافة 

إلى زيارته لبيت الشباب بالمحافظة.

وجرت مراسم التتويج بحضور 
رئيس االتحاد الدولي لكرة السلة 

السيد هماني نيانج، ورئيس 
االتحاد السعودي لكرة السلة 

الدكتور غسان طاشكندي، 
ورئيس قسم فعاليات لعبة 3×3 

في االتحاد الدولي لكرة السلة 
السيد إيقانيسو سيرانيو.

وجاء تتويج فريق ليمان 
الصربي باللقب بعد فوزه في 

المباراة الختامية على فريق 

غاغارين الروسي بنتيجة 21 – 14، 
حيث حصل الفائز باللقب على 

مبلغ 60 ألف دوالر، فيما حصل 
صاحب المركز الثاني على مبلغ 

40 ألف دوالر

.. ويتفقد منشآت الشرقية
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دخلت النسخة الثالثة من 
رالي داكار السعودية 2022 

مرحلة االستعدادات النهائية 
حيث ينطلق أكبر التحديات 
في عالم رياضة المحركات 
والرالي األعرق على وجه 

األرض، بعد 20 يومًا في 
صحراء المملكة العربية 

السعودية. ويقام 
السباق خالل الفترة من 

1 حتى 14 يناير الحالي، 
يخوض خاللها السائقون 

والسيارات على حد 
سواء تحديًا لقدرتهم 

على تحمل أقسى 
التجارب في رياضة 

المحركات، حيث 
يدفع السباق 

المشاركين به إلى 
أقصى حدودهم 

البدنية والذهنية 
بينما ينطلقوا 
بمركباتهم في 

تحدي الصحراء 
المهيبة 

للمملكة بتضاريسها 
القاسية لمسافة إجمالية 
تقدر بـ 8375 كيلومتر، منها 
4258 كيلومتر من المراحل 

الخاصة الخاضعة للتوقيت، 
وذلك مرورًا بأروع المناظر 

الطبيعية الخالبة والمناطق 
األثرية في المملكة.

وتعتبر نسخة رالي داكار 
السعودية 2022 األكبر من 
حيث أعداد المشاركين في 

تاريخ الرالي، واستقطبت نحو 
1000 مشارك يمثلون 70 دولة 
من مختلف أنحاء العالم على 

مدار 14 يومًا من المغامرة 
والتحدي خالل 12 مرحلة 

يتكون منها السباق، وتعد 
فرنسا من أكثر الدول التي 

سيمثلها سائقون في الرالي 
يليها إسبانيا ثم هولندا 

وإيطاليا وجمهورية التشيك، 
وذلك للمشاركة في جميع فئات 

الرالي.

ويترقب الجمهور منافسات 

ضارية في مختلف الفئات، 
في الوقت الذي تواصل فيه 

جميع الفرق والمشاركين 
استعداداتهم إلشعال 

المنافسة واالستعداد لخوض 
غمار رحلة جامحة في قلب 

صحراء السعودية وتحدي خبايا 
تضاريسها وكثبانها الرملية.

وتسير وتيرة العمل حاليًا 
على قدم وساق لضمان تكامل 

التحضيرات والخروج بنسخة 
نموذجية من كافة الجوانب 

تواكب مكانة المملكة كموطن 
جديد لرياضة المحركات، ال سيما 

وأن هذه النسخة ستكون األكبر 
من حيث أعداد المشاركين. 

وتبرز النسخة 44 من رالي 
داكار بمسار جديد كليًا يتخلله 

العديد من المناطق التي تضم 
مختلف أنواع التضاريس، حيث 

سيخوض المتنافسون تحديات 
جديدة بعد إجراء العديد من 

التغييرات الجذرية على المسار، 
والتي من شأنها رفع مستوى 

التشويق واإلثارة وإضافة 
تحديات غامضة أمام السائقين.

1000 مشارك و70 دولة  في النسخة 44

داكار 2022  ... 
رالي  استثنائي
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وكانت شركة رياضة 
المحركات السعودية، الجهة 

المروجة لرالي داكار السعودية 
2022 والتي تعمل تحت مظلة 

االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية ومنظمة 
أموري سبورت، المنظمين 

للرالي، قد كشفتا النقاب 
عن تفاصيل المسار، والتي 

تُعد بنفس مستويات اإلثارة 
والتشويق والمتعة التي حملتها 
النسختين الماضيتين من الرالي 

في المملكة.

وبخالف مسار العام الماضي، 
سيتجنب مسار سباق النسخة 

44 من رالي داكار الكثير من 
المناطق الشمالية من المملكة، 

حيث ستواجه الفرق بداًل من 
ذلك تحديات جديدة في المنطقة 

الشرقية والمناطق الوسطى، 
في القيصومة والدوادمي، 

كما سيخوض المتسابقون 
هذا العام أيضًا مراحل دائرية 

في حائل والرياض وبيشة، 
ومثل العام الماضي  في وادي 

الدواسر.

ويتألف مسار الرالي هذا 
العام من مرحلة تمهيدية واحدة 

و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم 
واحد للراحة في الرياض يوم 8 

يناير، حيث سيستهل السائقون 
رحلتهم الشاقة في األول من 
يناير من مدينة جّدة عبر مرحلة 

استعراضّية قصيرة بمسافة 19 
كلم كقسم خاص لتحديد ترتيب 

االنطالق لليوم التالي، أما البداية 
الفعلية للرالي ستكون في الثاني 

من يناير من منطقة حائل، في 
رحلة ستقلهما إلى العاصمة 

الرياض قبل العودة إلى شواطئ 
البحر األحمر في مدينة جدة يوم 14 

يناير 2022.

كما سيتضمن المسار مرحلة 
ماراثونية واحدة، وهي المرحلة 

التي تتطلب التعامل بشكل 
استراتيجي وبقوة ذهنية وبدنية 

عالية للمشاركين بالرالي لضمان 
استمرارهم وبقائهم ضمن دائرة 

المنافسة على مراكز متقدمة 
بدون خسارة الكثير من الوقت، 

حيث يتوقف الفوز بالرالي في 
بعض األحيان على تحقيق نتيجة 

إيجابية في مرحلة المارثون، ويكمن 
التحدي في مرحلة الماراثون في 
خوض المتسابقون لها دون أي 

مركبات مساعدة أو مشاركة 
أحد أعضاء الفريق أو طاقم 

المساعدة، وتُعتبر جميع أنواع 
وأشكال المساعدة الخارجية 

محظورًة بالمطلق أيضًا، وسيتم 
السماح للمتنافسين فقط 
بالعمل على مركباتهم، كما 

يسمح بمساعدة المتسابقون 
لبعضهم البعض شريطة أال 

يكونوا قد خرجوا من المنافسة 
مسبقًا.

يتولى تنظيم رالي داكار 
“منظمة أموري سبورت” بالتعاون 

مع االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية والسلطات 

المحلية األخرى، ومن المقرر أن 
تستغرق النسخة 44 من الرالي 

لمدة أسبوعين تقريبًا، حيث 
ينطلق السائقون يوم 2 يناير 

المقبل من صحراء حائل المذهلة، 
ليأخذ المسار المتنافسين نحو 

العاصمة الرياض وبعد اكثر 
8000 كيلومتر من القيادة على 

الطرق الوعرة عبر صحاري وجبال 
المملكة، يتجه الرالي إلى شواطئ 
البحر األحمر الخالبة، إيذانًا بنهاية 

السباق في مدينة جدة.
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أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية عبر 
مؤتمر صحفي افتراضي، التفاصيل النهائية الخاصة 

بمسار »رالي داكار السعودية 2022م«، بمشاركة 
وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية السعودية 

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة 

المحركات السعودية األمير خالد بن 
سلطان العبدهللا الفيصل، والرئيس 

التنفيذي لمنظمة آموري سبورت 
»يان لومينير«، ومدير رالي داكار 

»ديفيد كاستيرا«.

430 مركبة

كشف المؤتمر عن 
تفاصيل مسار النسخة 

الجديدة من سباق الرالي 
الذي سيقام للسنة الثالثة 

على التوالي على أراضي 
المملكة، بمشاركة 430 
مركبة في مختلف فئات 

السباق و148 مركبة أخرى 
في »داكار كالسيك«، وبمسافة 

تزيد على 8000 كلم، في نسخة تعّد 
هي األكبر من حيث عدد المشاركين الذين 

سيمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.

تحد جديد

قال وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل »نفخر بإعالن تفاصيل مسار رالي داكار 2022 

الذي سيقام في المملكة للسنة الثالثة على التوالي، 
الذي يجسد دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع 

الرياضي، وحرص ومتابعة ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان لهذا القطاع، مع توفير كل اإلمكانات 

الالزمة لجعل المملكة عاصمًة الستضافة أكبر وأهم 
األحداث الرياضية العالمية«. وأضاف » نركز على 

 بالحياة، من أجل تحقيق 
ٍ

 حيوي نابض
ٍ
صناعة مجتمع

ا، لذا فنحن أمام  ا وعالميًّ ا وإقليميًّ  محليًّ
ٍ
 رياضي

ٍ
تميز

 باستضافة رالي داكار السعودية في نسخته 
ٍ
 جديد

ٍ
تحد

الثالثة، بعد أن حققنا نجاحات كبيرة في النسختين 
ُد الجميع بأن يشاهدوا نسخًة مميزًة 

ِ
الماضيتين، ونَع

مليئًة باإلثارة والندية، لنكتب سويًّا فصاًل جديًدا في 
قصة رالي داكار السعودية«. من جانبه قال رئيس 

االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية 
وشركة رياضة المحركات السعودية »تسير الرياضة 

السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق األهداف والوصول 
إلى مستهدفات رؤية 2030، بفضل الدعم الكبير من 

قيادتنا الرشيدة ومتابعة وزير الرياضة، وهو 
ما تحقق على أرض الواقع، نجحنا خالل 

العامين الماضيين في استضافة 
أصعب وأكبر )رالي) على مستوى 

العالم، رغم الصعوبات التي 
واجهتنا في العام الماضي تحديًدا 

بسبب جائحة فيروس كورونا، 
إال أننا قدمنا نسخًة مثاليًة وفق 
أعلى معايير السالمة العالمية، 

واليوم نقترب من استضافة 
هذا الحدث للمرة الثالثة، ونحن 
نملك الخبرة الكافية ألن نقدم 

نسخًة مميزًة أيًضا، تعكس قدرة 
شباب وشابات هذا الوطن الغالي 

على استضافة أكبر وأهم األحداث 
العالمية على اإلطالق«.

نسخة ثالثة   ..  12 مرحلة

يتألف مسار الرالي من مرحلة تمهيدية واحدة و12 
مرحلة عادية، يتخللها يوم للراحة في الرياض، ويستهل 
السائقون رحلتهم الشاقة برحلة تمهيدية من جدة إلى 

حائل ، على أن تكون بداية السباق الفعلية من حائل، 
مروًرا باألرطاوية والقيصومة والرياض، ثم الدوادمي 

فوادي الدواسر وبيشة، وانتهاًء بجدة.

مستقبل داكار

ستكون نسخة 2022 من الرالي بداية لمبادرة جديدة 
تُعرف باسم »مستقبل داكار«، تهدف إلى أن يكون 
هناك مجال يتألف بالكامل من المركبات منخفضة 

االنبعاثات، وتسعى أموري سبورت المنظمة للرالي 
مع االتحاد الدولي، إلى تشجيع الشركات المصنعة 

على تطوير سيارات تعمل بالوقود البديل واعتماد فئة 
»T1 Ultimate« الجديدة.

مؤتمر صحفي لمسارات السباق 

تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية
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قال االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية إن مشاعل العبيدان 
ودانيا عقيل ستصبحان أول سائقتين 
من السعودية تشاركان في رالي دكار.

ويبلغ طول النسخة 44 من رالي 
القدرة في السعودية أكثر من 8300 
كيلومتر مع مسار يمر عبر الصحارى 

والجبال.

وقالت العبيدان )33 عاما( 
“المشاركة في هذا السباق الشهير 
في السعودية حلم تحقق. أفعل ما 
أحب وأتلقى دعما كبيرا من الناس 

الذين يقولون إن ما أفعله يلهم 
الكثيرين.

“عندما حققت المركز السابع في 
الجولة األصعب من سلسلة كأس 

العالم للراليات الصحراوية ضد 

منافسين يشاركون في السباقات منذ 
أكثر من 15 عاما أدركت أنه يمكنني فعل 

ذلك”.

وأمضت عقيل )33 عاما( العام 
الماضي في التعافي من كسر 

في العمود الفقري 
وكسور متعددة بعد 

حادث تصادم في 
مضمار البحرين، 

لكن ذلك لم يمنعها 
من المنافسات حيث 

فازت بلقب الترتيب 
العام في جوالت 

كأس العالم للراليات 
الصحراوية.

مشاعل ودانيا أول مشاعل ودانيا أول 
سعوديتين في رالي داكارسعوديتين في رالي داكار
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وصول المركبات 
المشاركة 

وصلت  مركبات رالي 
داكار2022 الى ميناء جدة 

في وقت مناسب استعدادًا 
لخوض منافسات الرالي.

وشملت المركبات التي 
وصلت  :

150
57
66
53

وبالنسبة لرالي داكار كالسيك 
فقد وصلت :

20
127

 كما وصلت 89 من 
مركبات المنظمين و64 من 
مركبات الصحافة و478 من 

مركبات المساعدة.

دراجة نارية 
وكواد

سيارة

شاحنة

شاحنة

سيارة

مركبة خفيفة 
الوزن

12-2021.indd   4112-2021.indd   41 1/5/2022   5:14:14 PM1/5/2022   5:14:14 PM



العدد 715 - جمادى األولى 1443 هـ ديسمبر 2021 م 42

توج األمير عبد العزيز بن 
سعد، أمير منطقة حائل رئيس 
هيئة تطوير المنطقة، الفائزين 

بالمراكز الثالثة األولى 
في سباق رالي حائل، في 

متنزه المغواة، في حضور 
األمير خالد بن سلطان، 

رئيس االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات 

النارية، واألمير فيصل 
بن فهد، نائب أمير حائل، 

حيث حصد القطري ناصر 
العطية لقب كأس العالم 
للكروس كانتري باها 2021.

وقطع العطية 

والفرنسي ماتيو بوميل، ملَّاحه، 
المسافة على تويوتا “هايلوكس 

جازوو” في 10:50:23ساعة، متفوًقا 

نيس كروتوف، 
ِ
على الروسي د

واألرجنتيني سيباستيان هالبيرن. 
وفي فئة السيارات “+T1” ذهب 

اللقب للتشيكي مارتن 
بروكوب، فيما جاء األرجنتيني 

خوان كروز ياكوبيني ثانًيا، 
والفرنسي رونان شابو ثالًثا. 
أما في فئة الدّراجات النارية 

فحقق اللقب السعودي 
مشعل الُغنيم، بينما جاء 
اإلماراتي عثمان الغفيلي 

ثانًيا، وحل السعودي أحمد 
الجابر ثالًثا. وفي فئة “كوادز” 

كانت المنصة سعودية 
بالكامل، حيث حل عبد 

المجيد الُخليفي أوًلا، يليه 

أمير حائل  يتوج الفائزين في  رالي باها 2021

العطية  بطال للكروس كانتري .. 
والغنيم  يتصدر الدراجات 
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هيثم التويجري، ثم هاني النومسي. 
وواصل الياباني تيروهيرو سوجاوارا 

سيطرته على فئة الشاحنات 
وتوج بالمركز األول، تبعه 

السعودي إبراهيم المهّنا، 
فيما نال الفرنسي تيو 

كالفيه المركز الثالث.

وسجل السعودي صالح 
السيف لقب فئة المركبات 
الصحراوية T3 ُمتقدًما على 

مشاعل الُعبيدان، مواطنته. 
وفي فئة T2 حقق السعودي 

يوسف السويدي المركز 
األول.

ر السعودي صالح السيف،  وعبَّ
الفائز بلقب المركبات الصحراوية 

النموذجية فئة “T3” في رالي حائل، 

عن ندمه لعدم مشاركته في 
بطولة كأس العالم لراليات كروس 

كانتري منذ البداية.

وقال في تصريحات لحساب 
االتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية على “تويتر”: 
“سأركز العام المقبل على 

“كروس كانتري” ورالي داكار 
السعودية.

ولفت السعودي عبد 
المجيد الخليفي، الفائز بلقب 
سباق المركبات “كوادز”، إلى 

أن المشاركة في رالي حائل 
شرف كبير له، ويأمل أن يشارك 
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في رالي داكار وإحراز لقبه في 
المستقبل.

أسرع توقيت

ل أحمد الجابر، الدّراج  سجَّ
السعودي، أسرع توقيت في فئة 
الدّراجات النارية العادية، متقدًما 

بفارق 56 ثانية 
على عبد هللا 

لنجاوي، الدّراج 
اإلماراتي، لكنَّ 

الفوز بلقب الفئة 
في الرالي ذهب 

لمشعل الُغنيم، 
الدّراج السعودي. 

فيما واجه 
ُعثمان الغفيلي، 
الدّراج اإلماراتي، 

مشكالت في 
المرحلة الخاصة 

ت  األخيرة أدَّ
إلى خسارته 15 
دقيقة، وتراجع 

خلف الُغنيم بفارق 13 ثانية مع 
انتهاء الرالي.

عقوبة زمنية

ل السعودي عيسى  سجَّ
الدوسري أسرع توقيت في 
المرحلة الخاصة األخيرة في 

يَّة 
ِ
تصنيف الرالي، لكن فاَزت َعل

رنسية بلقب 
ِ
كولوتش السائقة الف

الفئة عموًما، علًما أن السعودي 
المشنا الشمري تعرَّض لعقوبات 

زمنية أدت لتراجعه للمركز الثاني 
في هذه الفئة. وأنهى سعيد بن 
زكي الموري السائق السعودي 

الرالي ثالًثا في هذه 
الفئة في مركبة كان 

ـ إم.

حل المشكلة

ن البولندي  تمكَّ
ميشال جوتشال 

من تجاوز المشكلة 
التي واجهته في 

علبة الُتروس في 
مرحلة أمس األول 

التي كلفته فرصة 
الفوز بلقب فئة 
“T4” للمركبات 

الصحراوية 
الخفيفة. وسجل 
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كّرم صاحب السمو الملكي 
األمير عبد العزيز بن سعد 

آل سعود أمير منطقة حائل، 
ورئيس اللجنة العليا لتطوير 
حائل، البنك العربي الوطني 

لرعايته رالي حائل الدولي والذي 
أقيمت فعاليات موسمه 

الحالي خالل الفترة من 6 – 
11 ديسمبر، بمشاركة ألمع 

األبطال العالميين في رياضة 
الراليات الصحراوية.

وأعرب األستاذ محمد 
بن علي آل شكوان رئيس 

مجموعة التجزئة المصرفية 
لدى البنك عقب تسلمه الدرع 

التكريمية، عن اعتزاز البنك بهذا 
التكريم، وبما يعكسه من تقدير 
لدور البنك المجتمعي في دعم 

مختلف الفعاليات التي تعنى 
بترسيخ مكانة المملكة كواجهة 

عالمية جاذبة للرياضات العالمية، 
في مقدمتها رياضة الراليات 

التي باتت تستحوذ على اهتمام 
واسع، وتسهم في دعم وتحفيز 

تنمية المجتمعات المحلية 
وتنشيط آفاقها، من خالل 

أبعادها االقتصادية والسياحية 
واالجتماعية المتعددة. يشار إلى 

أن منافسات رالي حائل الدولي 
استمرت على مدار 4 أيام متتالية، 

حيث شّكلت تحديًا للسائقين 

وآلياتهم، من خالل مراحل 
ومسارات الرالي والتضاريس 

الجغرافية القاسية في منطقة 
حائل، والتي تصل مسافتها إلى 

ما ُيقارب 1200 كلم، ما يشكل 
مضمارًا مميزًا للمنافسة. وُيقام 

 وتعاون 
ٍ
رالي حائل 2021 بتنظيم

بين االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية، وهيئة تطوير 

منطقة حائل ووزارة الرياضة، 
 من األمير 

ٍ
 كريمة

ٍ
وتحت رعاية

عبد العزيز بن سعد آل سعود، 
أمير حائل، ورئيس اللجنة الُعليا 
لتطوير حائل، واألمير فيصل بن 
فهد بن مقرن آل سعود، نائب 

أمير منطقة حائل.

وسادة هوائية للمتسابقين
أهدى االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وسادة 

هوائية لمتسابقي الدراجات 
النارية. وجاء ذلك خالل رالي 
حائل تويوتا الدولي 2021 من 
أجل الحرص على سالمتهم. 

ويأتي ذلك أيًضا تكريًما 
لذكرى وفاة المتسابق رياض 

الشمري - رحمه هللا

السائق أسرع توقيت في فئته في 
المرحلة الخاصة األخيرة، ُمتقدًما 
على ماريك شقيقه بفارق 2:56، 

الذي فاز باللقب.

»السيارات والدراجات« يطلق 
جائزة العريفان

أعلن األمير خالد بن سلطان 
العبد هللا الفيصل، رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية، عن تخصيص 
جائزة سنوية في رالي حائل، تحمل 

اسم الفقيد رياض العريفان، الدراج، 
إضافة إلى توفير سترات هوائية 

“إيرباج” لسالمة الدراجين، توزع على 
المتسابقين باسم الفقيد، لتشكل 

عامل حماية إضافية.

وكان العريفان توفي إثر حادث 
تعرض له خالل المرحلة األخيرة 

من رالي الشرقية تويوتا الدولي في 
مارس الماضي.

تكريم خاص لراعي  الرالي
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قال رئيس االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية 

األمير خالد بن سلطان الفيصل: 
إن حائل مميزة في الراليات 

ومميزة في أهلها وكرمهم، وهذا 
ليس بجديد فهم أهل كرم، وهذا 

شيء نفتخر فيه ونعتز فيه، 
وقال: “نحرص أن تكون بطوالت 

العالم واألحداث المهمة في 
حائل، ألن منطقة حائل بأميرها 

وأهلها وقطاعاتها الحكومية 
تستحق، ونحن حريصون على 
جلب األجانب في مكان يبيض 

الوجه، وأنتم يا أهل حائل ما 
قصرتوا بيض هللا وجيهكم”.

وأضاف، “كم أنا سعيد بنجاح 
النسخة السابعة عشرة من 

رالي حائل تويوتا الدولي 2021م، 
وكم أنا سعيد بأن أتواجد بين 

أهلي وإخواني في حائل، شاهدت 
منافسة، وشاهدت ترحيبا وكرما 

وضيافة لم أشهدها في أي 
منطقة”.

وأشاد األمير خالد بن سلطان 
الفيصل، بجهود األمير عبدالعزيز 

بن سعد بن عبدالعزيز أمير 
منطقة حائل وسمو نائبه األمير 

فيصل بن فهد بن مقرن على 
دعمهما غير المحدود إلقامة 

رالي حائل الدولي 2021م، مقدمًا 
شكره ألهالي المنطقة على 

الترحيب وحفاوة االستقبال وكرم 
الضيافة.

نتطلع لكتابة قصة نجاح جديدة

وكان  االتحاد السعودي 
لرياضة السيارات والدراجات 

النارية  قد مؤتمرًا صحفيًا قبل 
انطالق المرحلة األولى من رالي 

حائل تويوتا الدولي 2021، بحضور 
صاحب السمو الملكي األمير 

خالد بن سلطان الفيصل 
رئيس االتحاد السعودي 

لرياضة السيارات 
والدراجات النارية .

وقال سموه 
: “نتطّلع إلى 

كتابة قصة 
نجاح جديدة، 

بسواعد أبناء 
الوطن وفتياتها 

الذين اكتسبوا 
خبرات متراكمة 

من مختلف 
الفعاليات 

العالمية 
الكبرى 

التي 

احتضنتها المنطقة”، مبينًا 
أن منطقة حائل تمتاز بتنوع 
تضاريسها وجمال أجوائها، 
حتى أصبحت وجهة مفضلة 

لعشاق الراليات الصحراوية، ما 
عزز لتنظيم رالي حائل الدولي 

الذي تجاوزت قيمة منافساته 
الرياضية نحو أبعاد اقتصادية 
وثقافية واجتماعية وسياحية .

خالد بن سلطان الفيصل : 

يا أهل حائل ما قصرتوا 
بيض الله وجيهكم
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عقب فوزه بكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لعام 2021

FIA الراجحي  يتوهج بجائزة
تَسلَّم البطل السعودي 

يزيد بن محمد الراجحي، جائزة 
 ،FIAاإلتحاد الدولي للسيارات الـ

بعد فوزه بكأس العالم للراليات 
الكروس كانتري باها لعام 

2021 للمرة األولى في مسيرته 
االحترافية، ليصبح أول سائق 
سعودي يتوج بهذا اللقب في 
أعلى فئة في راليات الكروس 

كانتري باها.

وجاء تكريم الراجحي خالل 
الحفل السنوي لتوزيع الجوائز 
على أبطال جميع فئات رياضة 

المحركات التي تقام تحت مظلة 
االتحاد الدولي لموسم 2021، 

والذي أقيم في متحف كاروسيل 
دو لوفر في باريس.

وقام رئيس اإلتحاد الدولي 
جان تود، بتكريم الكابتن يزيد 

الراجحي بجائزة الفيا الدولية 
وذلك بتسليمه كأس العالم 

للراليات الكروس كانتري باها 
بعد فوزه بالمركز األول في الفئة 

العليا الـ )T1) على متن سيارة 
تويوتا هايلوكس بدعم من عبد 

اللطيف جميل للسيارات في 
كأس العالم للراليات الكروس 

كانتري باها هذا العام.

من جانبه، اعرب يزيد الراجحي 
عن فرحته بعد تكريمه دوليًا 
بجائزة الـ FIA قائاًل: »أشعر 

بالسعادة والفخر لمنحي جائزة 
الفيا لموسم 2021 في باريس، 

خاصة مع تواجدي وتتويجي 
وسط أبطال الفائزين في 

مختلف فئات رياضة المحركات 
كالفورموال 1 والـ WRC وغيرها من 

الفئات«.

وأهدى الراجحي، إنجازه 
الرياضي، لخادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده األمين 

وصاحب الرؤية الطموحة األمير 
محمد بن سلمان، لدعمهما 
الالمحدود للرياضة ولجميع 
الرياضيين السعوديين خارج 

وداخل البالد.

كما وجه شكره لوزير الرياضة 
األمير عبد العزيز بن تركي 

الفيصل والى رئيس مجلس 
اإلتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية األمير خالد 

بن سلطان الفيصل، والشعب 
السعودي، والمقيمين على 

أرضها الكريمة، ولجميع محبي 
رياضة المحركات في العالم 

أجمع.
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توج  أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد  آل ثاني منتخب  الجزائر  

بكأس  العرب لكرة القدم  بجانب  
خمسة ماليين دوالر  سيحصدها  

المنتخب لفوزه بالبطولة .

وكان  منتخب الجزائر لكرة 
القدم  قد حقق اللقب إثر فوزه 

على نظيره التونسي بنتيجة 2/ 
صفر  بعد وقت إضافي على 

ملعب البيت بالدوحة. وهذا أول 
لقب للجزائر بعد مشاركتين 

سابقتين  فيما تجّمد رصيد تونس 
عند لقب وحيد في النسخة األولى 

عام 1963 في لبنان.

المباراة شهدت اللجوء إلى 
شوطين إضافيين على أستاد 

البيت المونديالي في منطقة الخور 
على أطراف العاصمة القطرية 

الدوحة.

  وسّجل هدفي الجزائر أمير 
سعيود )99) وياسين إبراهيمي 

أمير قطر ورئيس االتحاد الدولي 
يتوجان األبطال 

الجزائر بطال
لكأس العرب 
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)120+5)، أمام مدرجات غّصت 
بأكثر من 60 ألف متفرج، تقدمهم 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني الذي سبق أن شاهد مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع التي 
حسمتها قطر لصالحها أمام مصر 

بركالت الترجيح.

   ومنح رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا) جاني إنفانتينو 

الميدالية البرونزية للمنتخب 
القطري، كما قّلد التونسيين 

الميداليات الفضية.

   وبلسمت قطر جراحها بنيل 
البرونزية بعد فوزها على مصر 

في مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع، بركالت الترجيح 5-4، بعد 
تعادلهما سلبًا على  استاد 974 

في منطقة رأس ابو عبود في 
العاصمة الدوحة والتي شاهدها 

أيضًا سمو  أمير قطر .

الجزائر بطال
لكأس العرب 
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بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد أمير الكويت  

ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن 

خالص تهانيه لسموه وللشعب 
القطري الشقيق بنجاح بطولة 

كأس العرب )فيفا 2021) التي 
استضافتها دولة قطر الشقيقة، 

مشيدا سموه باالستعدادات 

والترتيبات الكبيرة التي وفرها 
البلد الشقيق للفرق المشاركة 

في جميع المالعب والمرافق التي 
أعدت لهذا الحدث المهم والتي 

القت ثناء الجميع وأسهمت 
في إنجاح هذه البطولة وتحقيق 

األهداف الرياضية المنشودة، 
وبالروح الرياضية العالية التي 

تحلت بها جميع الفرق الرياضية 
وباألداء المميز الذي قدمته طوال 

فترة البطولة. كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

ضمنها خالص تهانيه لسموه 
وللشعب القطري الشقيق 

بنجاح بطولة كأس العرب )فيفا 
2021) التي استضافتها دولة 

قطر الشقيقة، مثمنا سموه ما 
وفره البلد الشقيق من إمكانيات 

واستعدادات وترتيبات كبيرة 
للفرق المشاركة في كل المالعب 
والمرافق التي أعدت لهذا الحدث 

المهم والتي القت ثناء الجميع.

كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

 الجزائريون يحصدون  جوائز 
األفضلية 

وحصد قائد المنتخب الجزائري 
ياسين براهيمي جائزة أفضل 

العب في البطولة، بعد مساهمته 
في تتويج فريقه بلقب كأس 

العرب، كما نال أيضا جائزة الحذاء 
الفضي، فيما نال مواطنه يوسف 

باليلي جائزة الكرة الفضية، بينما 
ذهبت جائزة الكرة البرونزية إلى 

نجم منتخب قطر أكرم عفيف.

ونال حارس الجزائر رايس 
مبولحي جائزة أفضل حارس 

مرمى في البطولة، بعد أن لعب 
دورا كبيرا في تتويج فريقه بلقب 

النسخة العاشرة.

 وحافظ مبولحي على نظافة 
شباكه في اللقاء النهائي أمام 

 تهنئة كويتية  رفيعة 
بالنجاح القطري
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تونس، كما ساهم بشكل كبير 
في تأهل »محاربي الصحراء«، إلى 

نهائي البطولة بعد التغلب على 
قطر 2-1، في نصف النهائي، حيث 

سكن شباكه الهدف الثاني في 
البطولة بعد هدف منتخب مصر 
بالجولة الثالثة واألخيرة من دور 

المجموعات، والتي انتهت بالتعادل 
اإليجابي 1-1.

بينما توج مهاجم منتخب تونس 
سيف الدين الجزيري هدافا لبطولة 

كأس العرب لكرة القدم 2021، 
برصيد 4 أهداف بواقع هدفين 

في موريتانيا، وهدف في كل من 
اإلمارات وسلطنة عمان.

وتفوق الجزيري بأهدافه األربعة 
على القطري المعز علي واألردني 

يزن النعيمات والمغربي بدر بانون 
أصحاب الـ3 أهداف لكل منهم.

شهدت البطولة غزارة تهديفية 
هي األكبر في تاريخها، إال أن اليوم 

األخير شهد تحفظا كبيرا وضح 
من خالل نهاية المواجهتين )0-0( 
في األوقات األصلية، “انتهى لقاء 
بركالت الترجيح، والمباراة الثانية 

انتهت باألشواط اإلضافية”. 

ولم تستطع 3 منتخبات “مصر 
وقطر وتونس” التسجيل في اليوم 

األخير، باستثناء منتخب الجزائر 
الذي سجل في األشواط اإلضافية، 

ومنذ بداية البطولة انتهت مباراة 
وحيدة بالتعادل السلبي بين 

البحرين والعراق.

وقلص “محاربو الصحراء” 
الفجوة مع عرب آسيا بعد أن 
حققوا البطولة الرابعة لعرب 
أفريقيا مقابل 6 ألقاب لعرب 

آسيا، أما منتخب تونس بات ثالث 
منتخب أفريقي يحصل على وصافة 

البطولة.

بصمة لن تنسى

قطر المستضيفة التي توجت 

بلقب معنوي كأفضل استضافة 
لبطولة عربية، حصدت المركز 

الثالث ألول مرة في تاريخها، وهو 
ثاني أفضل إنجاز لها بعد وصافة 

نسخة 1998.

وتفوق عرب آسيا في تحقيق 
المركز الثالث “للمرة الثامنة”، 

وباتت قطر أول منتخب آسيوي 
يفوز على منتخب أفريقي في مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد 
خسارة لبنان من ليبا )نسخة 1966( 

واألردن من مصر )نسخة 1988(.

وباتت مصر أكثر المنتخبات 
العربية خسارة بركالت الترجيح، 

بعد أن خسرت نصف نهائي نسخة 
1988 أمام سوريا، كما باتت أول 
منتخب من عرب أفريقيا يحصد 

المركز الرابع.

واستمرت البطولة في تحطيم 
األرقام القياسية بعد أن تجاوز 

حضور النهائي 60 ألف، كأعلى رقم 
سجل على مستوى النهائيات 

العربية.
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قال رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
جاني إنفانتينو إن كأس العالم المقبلة لكرة 

القدم المقررة في نهاية العام 2022 في قطر، 
ستكون بحضور جماهيري كامل في ظل جائحة 
كورونا وانتشار متحورة أوميكرون راهنا. وقال 
السويسري ـ اإليطالي »ستكون كأس العالم 
المقبلة بحضور جماهيري كامل، بالطبع. هذا 
شعوري وأنا متفائل بهذا الخصوص. بالطبع 

فإن األولوية للصحة في ظل الجائحة، لكن 
شاهدنا خالل سنة مدى التقدم الذي حققه الطب 

فيما يتعلق بكوفيد«.

وتابع رئيس فيفا »في السابق 
كان األمر يستغرق سنوات 

وسنوات بغية تطوير التطعيم. 
خالل سنة تم تطوير تطعيمات 
أثبتت نجاعتها ضد كوفيد. ومن 

هذا المنطلق وخالل سنة من اآلن 
سيتم احراز تقدم أكبر من هذا الباب. 

اعتقد جازما ان مونديال قطر 2022 
سيكون حدثا مبهرا وستكون المرة األولى 

التي سنحتفل جميعا في مالعب مليئة 
بجماهير من كافة أرجاء العالم«.

البطولة مستمرة تحت مظلتنا

قال رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم جياني 
إنفانتينو إن هذه النسخة من البطولة شهدت 
إثارة كبيرة من جميع الفرق، األمر الذي جعلنا 

جميعا نفكر في نهائي بطولة العالم وما سيحدث 
فيها من شغف كبير ومن أحاسيس للجماهير 

بمختلف االنتماءات.

وعن إمكانية اقامة كأس العرب تحت مظلة 

)الفيفا( في السنوات المقبلة وإقامتها بشكل 
مستمر، قال رئيس االتحاد الدولي: »نفكر في 

ذلك وسنقوم بتنظيم بطولة كأس العرب تحت 
مظلة )الفيفا( مرة أخرى خاصة أن هذه النسخة 

من البطولة دعمت الفكرة أن كرة القدم توحد 
الشعوب وهذه الفرحة العارمة التي شاهدناها 

وشعرنا بها خالل هذه النسخة من كأس العرب 
ليس فقط في قطر ولكن في جميع الدول 

العربية وجميع أنحاء العالم«.

واعلن االتحاد الدولي لكرة القدم أن رئيسه 
جياني انفانتينو سيقدم اقتراحا بأن 

تصبح اللغة العربية لغة رسمية 
في االتحاد الدولي لكرة 

القدم.

إنفانتينو: مونديال 2022 
بحضور جماهيري كامل
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وقال بيان صادر عن »فيفا«: »السبت يوافق 
االحتفال باليوم العالمي للغة العربية وختام 
منافسات كأس العرب قطر 2021 التي تقام 
للمرة األولى تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة 

القدم )الفيفا( وتقديرا ألهمية اللغة العربية، التي 
يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر 

من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى 
ماليين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس 

االتحاد الدولي لكرة القدم اقتراحا بأن تصبح 
اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا«.

وأضاف البيان أن هذا االقتراح يأتي عقب 
مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة 
أرجاء الشرق األوسط وشمال افريقيا، ويتزامن 

مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت 
مشاركة 23 منتخبا من أنحاء العالم العربي، 

في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت 
فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي 

والمنطقة.

إنفانتينو: مونديال 2022 
بحضور جماهيري كامل

الجرئ :  حلمنا أن تقام 
البطولة كل عامين

قال رئيس 
االتحاد التونسي 

لكرة القدم، وديع 
الجريء، إن االتحاد 

العربي سيعمل 
على تنظيم 

مسابقة كأس 
العرب بشكل 

دوري كل سنتْين ، وأضاف عضو االتحاد العربي: 
“المكتب التنفيذي لالتحاد العربي لكرة القدم سيعمل 

مستقبال على تنظيم كأس العرب بشكل دوري كل 
سنتين، سُنقاتل من أجل هذا المسعى”. وأقيمت 
البطولة العربية في قطر بمشاركة 16 منتخبًا، بعد 

توقفها لتسع سنوات، حيث ُأجريت آخر نسخة 
بالسعودية عام 2012 وأحرزها المنتخب المغربي. تجدر 

اإلشارة إلى أن هذه النسخة تُنّظم تحت رعاية االتحاد 
الدولي لكرة القدم، وتُشّكل “بروفة” الستعدادات دولة 

قطر الحتضان نهائيات كأس العالم 2022.
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التقديرية لطالل بن بدر وجائزة الثقافة للقناص
 

ابن حثلين شخصية العام 
2021 للرياضة العربية

ابن حثلين شخصية العام 
2021 للرياضة العربية
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ابن حثلين شخصية العام 
2021 للرياضة العربية

ابن حثلين شخصية العام 
2021 للرياضة العربية

أعلن االتحاد العربي للثقافة 
الرياضية أسماء الفائزين بجوائزه 

السنوية للعام 2021، وذلك في 
المؤتمر الصحفي الذي رعاه وحضره 
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب 

والرياضة المصري  ورئيس المكتب 
التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة 

العرب وعدد من قيادات الوزارة 
واإلعالم.

في بداية المؤتمر، أكد اإلعالمي 
أشرف محمود رئيس االتحاد أن 
الجائزة بمثابة تعبير عن الشكر 
والتقدير لكل من يدعم مسيرة 

الرياضة العربية ويرفع رايتها ويحمي 
تراثها ويؤكد وحدتها، فجائزة الثقافة 
الرياضية العربية ليست كغيرها من 

الجوائز التي يتنافس عليها أشخاص، 
وإنما هي جائزة تمنح لمن يختارهم 

مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات 
اللجنة التنفيذية لالتحاد، وتدور معايير 

االختيار حول نشر ثقافة العطاء 
والوفاء والتأكيد على المسئولية 
المجتمعية في كل موقع ولكل 

فرد في المنظومة الرياضية 
العربية، 
ألن 

المجتمع العربي يبقى دائما في حاجة 
ماسة لقيم الرياضة التي تدعو إلى 

المحبة والسالم واإلخاء والتنافس 
الشريف، وتنبذ العنف والشغب 
وتعزز االنتماء وترفض التعصب.

وأعلن الفنان سامح الصريطي 
رئيس مجلس أمناء الجائزة أسماء 

الفائزين في النسخة الثالثة للعام 
2021، والتي جاءت على النحو التالي

شخصية العام 2021 

الشيخ فهد بن فالح بن حثلين: 
مؤسس ورئيس المنظمة الدولية 

لإلبل التي تضم 105 دول من قارات 
العالم وتهدف إلى الحفاظ على 

التراث العربي األصيل وخدمة وتطوير 
كل ما يتعلق باالبل، حيث استطاع 

الشيخ فهد بن حثلين أن يرسم 
خارطة طريق جديدة نجحت في إحداث 

نقلة نوعية في عالم اإلبل ليصبح 
صناعة واستثمارا من خالل تطوير 

المهرجانات حتى باتت مقصدا سياحيا 
كما هو الحال في مهرجان الملك 

عبدالعزيز لإلبل، وتعدد المسابقات 
فتعاظمت االستثمارات فيها ، 

وامتد األمر الى انتشار مصانع لحوم 
اإلبل في العالم ، إلى جانب الحفاظ 
على الساللة، ونشر ثقافة ممارسة 

أنشطة اإلبل بين الجيل الجديد 
لتعريفه بالتراث العربي األصيل 

ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره 
موروثا ثقافيا أصيال.

الرياضي العربي المثالي

 كما فاز البطل الباراليمبي 
المصري شريف عثمان بجائزة 

الرياضي العربي المثالي، وهو 
الحائز على العديد من الميداليات 
البارالمبية وتربع على عرض رفع 
األثقال البارالمبية لعدة سنوات 

وحتى آخر بطولة أقيمت في جورجيا، 
وهو مثال لإلرادة وتحدي اإلعاقة، 
إذ لم يستسلم لما أصابه، ودافع 

عن حلمه وحقه في الحياة، وحصل 
على مؤهل جامعي ومارس الرياضة 

ليحقق ذاته ويحرز الميداليات الذهبية 
منذ العام 2006 وحتى 2021 على 

صعيد بطوالت العالم والبارالمبياد. 

وذهبت جائزة الثقافة الرياضية 
العربية للوفاء إلى الكابتن سعيد 
عويضة العداء المغربي الشهير 

صاحب ذهبية لوس انجلوس 1984، 
والمدرب والمستشار للعديد من 

االتحادات واألندية العربية وأسهم 
في اكتشاف وتكوين العديد من 

االبطال العرب، ورهيف عالمة أمين 
عام االتحاد اللبناني لكرة القدم 

األسبق وصاحب خبرات إدارية متميزة 
ولعب دوًرا في الحفاظ على كرة القدم 

اللبنانية في أحلك الظروف وكانت 
له إسهامات إدارية في االتحادين 

اآلسيوي والدولي، واالستاذ الدكتور 
ابراهيم القناص عضو مجلس 

الشيوخ السعودي رئيس االتحادين 
السعودي والعربي  للكاراتيه السابق 

وعضو اللجنة االولمبية السعودية 
وصاحب بصمة واضحة في تطوير 

مسابقات اللعبة على الصعيد 
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العربي، والعميد فاروق بوظو 
عضو لجنة الحكام بالفيفا ورئيس 

لجنة الحكام باالتحادين العربي 
واآلسيوي سابقا وله اسهامات 

كبيرة في تكوين وصقل خبرات 
الحكام العرب على مدى أكثر من 

ثالثين عاما وكان أحد أهم اسباب 
ظهور التحكيم العربي في المباريات 

المهمة للمونديال كما حدث في 
مونديال 1998، ومحمد الجوكر الكاتب 

الصحفي والمؤرخ الرياضي اإلماراتي 
صاحب تاريخ طويل في العمل 

اإلعالمي الرياضي العربي وله العديد 
من المؤلفات والكتب التي توثق 

تاريخ الرياضة في بالده وعالقتها 
بالدول العربية.

وفاز بجائزة الثقافة الرياضية 
العربية للعطاء والمسؤولية 

المجتمعية التي تمنح  لهيئات عربية 
تطوعت لخدمة الرياضيين القدامى 

وتبنت دمج ذوي الهمم في المجتمع 
او طرحت ونفذت مبادرة لخدمة 

المجتمع العربي في أي مجال صحي 
او ثقافي او اجتماعي أو رياضي.

كما تم اختيار: رابطة الالعبين 
األردنيين بالمملكة االردنية 

الهاشمية التي تأسست العام 1993 
وتقوم على رعاية وخدمة الالعبين 
القدامى ماديا واجتماعيا وصحيا، 

ومركز الرعاية المتطورة لذوي 
االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية 

السعودية الذي يتكفل برعاية اكثر 
من 600 فرد ودمجهم في المجتمع، 
واالتحاد الرياضي المصري لإلعاقات 

الذهنية يقوم برعاية كل اصحاب 
االعاقات الذهنية وتوفير انشطة 

لهم طوال العام.

أما جائزة الثقافة الرياضية 
العربية لإلعالم والتي تمنح لكل من 

يعلي قيم المهنية في عمله اإلعالمي 
ويهتم بالمضمون بعيًدا عن اإلثارة 
والبحث عن التريند، ويعمل على لم 

الشمل وتثقيف المتابعين بقيم 
الرياضة  ونبذ التعصب والفائزون 

هم :

اإلعالمي القطري سعد الرميحي 
مؤسس مجلة الصقر ورئيس 

تلفزيون قطر االسبق وصاحب 
رؤية اعالمية اسهمت في التعريف 
برياضات ونجوم العرب قبل ظهور 

االنترنت.

اإلعالمي اللبناني يوسف برجاوي 
عميد االعالميين الرياضيين العرب 
ألكثر من نصف قرن من العمل في 

الصحافة عبر جريدة السفير وبعض 
الصحف العربية.

االستاذ حسن المستكاوي 
الكاتب الصحفي باألهرام والشروق 

والمحلل الرياضي بقناة أون تايم 
سبورت.

اإلعالمي اإلماراتي يعقوب 
السعدي مقدم العديد من البرامج 

المتميزة واالستوديوهات التحليلية 
بقناة أبوظبي الرياضية.

اإلعالمي السوري مصطفى االغا 
مقدم برنامج صدى العرب بقناة أم 

بي سي.

واختار االتحاد بطولة كأس العالم 
لكرة اليد للرجال يناير 2021 والتي 

استضافتها مصر في مطلع العام 
الحالي في ظل جائحة كورونا، وكان 

التحدي األول من نوعه في العالم 
اجمع بتنظيم الحدث العالمي رغم 

صعوبة الجائحة، مبتكرين نظاما 
خاصا استعانت به كبري الدول 

العالمية في تنظيم أحداثها الرياضية 
الدولية بعدها، ونجح التحدي 

المصري في التنظيم وخرج الحدث 
بدون تسجيل حالة إصابة واحدة رغم 
مشاركة 32 فريق في أكثر من مدينة 

وكأول بطولة عالم تقام بمشاركة 
هذا العدد من الدول.

وبطولة كأس العرب بالدوحة 
لنجاحها في تحقيق هدف يتمناه 

كل عربي أن يجتمع الرياضيون 
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العرب في أجواء من اإلخاء والمحبة 
والتنافس الشريف في بطولة 

احترافية من الطراز األول بعد غياب 
تسع سنوات، لنيل جائزة حدث العام.

فيما اختار لجائزة إنجاز العام كل 
أصحاب الذهب في الدورة االوليمبية 

األخيرة:

البطلة المصرية فريال أشرف عبد 
العزيز ذهبية الكاراتيه وزن 61 كجم 

أولمبياد طوكيو 2021.

البطل القطري إبراهيم حسونة 
ذهبية رفع االثقال وزن 96كجم 

أولمبياد طوكيو 2021.

البطل القطري معتز برشم ذهبية 
الوثب العالي أولمبياد طوكيو 2021.

البطل المغربي سفيان البقالي 
ذهبية 3000 متر عدو اولمبياد طوكيو 

.2021

البطل التونسي احمد حفناوي 
ذهبية السباحة 400 متر اولمبياد 

طوكيو 2021.

وذهبت جائزة الثقافة الرياضية 
إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية 
لتنظيمها ورعايتها لمبادرات عديدة.

أما جائزة االتحاد التقديرية والتي 
تمنح لكل من قدم اعماال جليلة 

لخدمة الرياضة والرياضيين العرب، 
وأسهم في تحقيق طفرة وانجازات 

في مجال عمله والمناصب التي 
اسندت اليه ومنحت الى األمير طالل 
بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان 

االوليمبية الوطنية العربية السابق 
لما قدمه من عطاء وما بذله من 

جهد طوال فترة توليه المسؤولية 
واسهاماته في وضع هيكلية للعمل 
الرياضي العربي المشترك، والفريق 

جبريل الرجوب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة في 

فلسطين ورئيس اللجنة االوليمبية 
واالتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 

وعضو العديد من االتحادات العربية 
واالسيوية، وفي عهده قفزت الرياضة 

الفلسطينية قفزات هائلة وتحولت 
الى انتفاضة قوية لفتت انظار العالم 

الى القضية الفلسطينية وحق 

الشعب في اعالن دولته المستقلة، 
والوزير المفوض هاني مصطفى 

العب ومدرب األهلي ومنتخب مصر 
األسبق في كرة القدم ومدير ادارة 

الرياضة بجامعة الدول العربية 
وممثل األمانة الفنية لمجلس وزراء 

الشباب والرياضة العرب على مدى 
ثالثة عقود.

وفازت إمارة الشارقة بجائزة 
عاصمة الثقافة الرياضية العربية  

لرعايتها وتنظيمها للعديد من 
األنشطة الرياضية والثقافية 

والبطوالت المتخصصة في رياضات 
المرأة وسعيها لتحقيق التنمية 
المستدامة من خالل األنشطة 
الرياضية والثقافية واهتمامها 

بحماية التراث وحفظ الهوية العربية.

وهنا الدكتور أشرف صبحي 
الفائزين ووجه الشكر لالتحاد العربي 
للثقافة الرياضية على ترسيخ ثقافة 

الوفاء والعطاء في الوسط الرياضي 
العربي.
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أعلنت لجنة الكفاءة المالية 
لألندية بوزارة الرياضة السعودية، 

إجمالي االلتزامات المالية 
واجبة السداد على األندية حتى 
30 سبتمبر 2021، ألندية دوري 

المحترفين و”يلو” للدرجة األولى.

وكشفت اللجنة في بيان 
رسمي، أن إجمالي التزامات أندية 

دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان 
للمحترفين واجبة 
السداد حتى اليوم 

المذكور بلغت 
إجماليها ما قيمته 
192ر844ر298 رياال.

وأوضح البيان 
أن نادي األهلي 
مطالب بسداد 

مبلغ )75.147.323( 
رياال، فيما أصبح 

نادي الشباب 
مطالبًا بدفع مبلغ 

 )43.268.199(
رياال، ويليهما 

االتحاد في المرتبة 
الثالثة بمبلغ قدره 

)39.496.730) رياال. 
كما  أن النصر 

مطالب بدفع مبلغ 
34 مليون ريال، 

فيما سيكون على 
الهالل سداد مبلغ 

قيمته 16 مليون 
ريال.

وأكد البيان أن 
نادي الفتح هو 
الوحيد من بين 

أندية دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، الذي لم 
تسجل عليه أي التزامات مالية 

حتى ذلك التاريخ “30 سبتمبر 
الماضي”.

كما أوضحت اللجنة أن أندية 
دوري الدرجة األولى سجلت 

التزامات مالية قدرها )81.834.717( 

رياال على جميع األندية باستثناء 
أندية القادسية والعدالة والدرعية 

والخلود.

وتتضمن االلتزامات المعلنة 
عددا من البنود، وهي الديون 
المستحقة لالعبين واألندية 

والموظفين والمدربين، باإلضافة 
إلى رواتب الالعبين والموظفين 

والمدربين ومستحقات 
قضايا صدر بها أحكام 

نهائية، وتختص هذه 
البنود بكافة أنشطة 
النادي، شريطة عدم 

جدولة أي رواتب.

وستحصل األندية 
التي تستوفي هذه 

االلتزامات على 
شهادة الكفاءة 

المالية المقبلة التي 
تتيح لها قيد الالعبين 
المحترفين في الفترة 

الشتوية، على أن يكون 
آخر موعد للوفاء بها 

يوم 26  يناير.

أفصحت لجنة 
الكفاءة المالية لألندية 

الرياضية بوزارة 
الرياضة السعودية، 

عن إجمالي االلتزامات 
المالية واجبة السداد 
على األندية حتى يوم 
30 سبتمبر الماضي، 

ألندية دوري كأس 
األمير محمد بن 

سلمان للمحترفين، 
وأندية دوري الدرجة 

األولى.

لجنة الكفاءة  تعلن عن 298 مليون ريال مديونيات األندية 

الفتح ... الناجي الوحيد 
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اختتتم  ملتقى القيادات النسائية الرياضية 
السنوي، أحد برامج المجلس التنسيقي السعودي 
اإلماراتي والذي تنظمه لجنة رياضة المرأة، بحضور 

بدر القاضي نائب وزير الرياضة، وخالد المدفع األمين 
العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بدولة 

اإلمارات، كما شهد حضورًا شرفيًا ممثاًل 
بحصة عيسى بوحيمد وزيرة تنمية 

المجتمع في دولة اإلمارات.

وفي بداية الملتقى ألقى 
القاضي نائب وزير الرياضة كلمة، 
أعرب خاللها عن امتنانه لقيادتي 

السعودية واإلمارات ودورهما 
الكبير في تعزيز روابط األخوة 

والمحبة بين البلدين، من خالل 
تنظيم مثل هذه البرامج واللجان 

المشتركة، بما يحقق المزيد 
من التكامل واألخوية في مختلف 

المجاالت ومن بينها المجالي الرياضي، 
مؤكدًا أهمية العمل على رفع كفاءة 

الرياضة النسائية، واالستمرار في تمكين المرأة في 
مختلف المجاالت وخصوصًا في المجال الرياضي، 

بما يخدم مواطنات البلدين العزيزين.

من جهتها، أبدت حصة عيسى بوحيمد وزيرة 
تنمية المجتمع في دولة اإلمارات، سعادتها 

وفخرها بهذا التجمع األخوي نحو مزيد من العمل 
المشترك بين السعودية واإلمارات، لتمكين المرأة 
وتعزيز مشاركتها المجتمعية ومساهمتها في بناء 

المجتمع، مشيرة إلى استمرار الجهود نحو تحقيق 
التكامل في العمل المشترك بين اللجان، للوصول 

لألهداف الرئيسة من المجلس والتي تعزز دور 
المرأة الريادي.

بعد ذلك انطلقت جلسات الملتقى األربعة، حيث 
انطلقت الجلسة األولى التي تحمل عنوان )إنجازات 

المرأة الرياضية في السعودية واإلمارات)، وشاركت 
فيها األميرة نوف بنت خالد آل سعود رئيس 

لجنة المرأة من الجانب السعودي، 
والدكتورة مي الجابر رئيس لجنة 

المرأة من الجانب اإلماراتي، أعقبتها 
الجلسة الثانية التي تحمل عنوان 

)األسرة والرياضة)، وشاركت فيها 
الدكتورة هال التويجري أمين عام 

مجلس شؤون األسرة، وسعادة 
األستاذة حصة تهلك وكيل 

وزارة تنمية المجتمع اإلماراتية، 
والدكتورة رزان دقماق أخصائية 

تغذية عالجية في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز األبحاث في 

قسم القلب.

أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان )ريادة وتمكين 
المرأة في القطاع الرياضي)، وشاركت فيها كل 

من أضواء العريفي وكيل وزارة الرياضة للتخطيط 
اإلستراتيجي والتطوير، واألستاذة ناعمة المنصوري 

عضو المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي.

واختتمت الجلسات بالجلسة الرابعة التي تحمل 
عنوان )رياضية ومسيرة نجاح)، وشاركت فيها كل 

من المدربة الرياضية اإلماراتية حورية الطاهري، 
والعبة المبارزة السعودية لمى الفوزان.

4 جلسات  تثري ملتقى القيادات النسائية الرياضية السنوي بالرياض

 تعزيز  تمكين المرأة 
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اختتمت أعمال منتدى الشباب 
الخليجي، الذي استضافه مركز 

الشباب العربي والمؤسسة 
االتحادية للشباب في جناح 

الشباب بمعرض إكسبو 2020 
دبي، بالتعاون مع األمانة العامة 

 لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ووزارات الشباب 

والرياضة بدول مجلس التعاون، 
خالل الفترة من 11-13 ديسمبر 
2021م، بحلقة نقاشية بحضور 

أصحاب السعادة وكالء وزارات 
الشباب والرياضة بدول مجلس 

التعاون واألمانة العامة وناب عن 
المملكة وكيل  الوزارة لشؤون 

الرياضة والشباب األستاذ 
عبدالعزيز المسعد ، ومشاركة 

نخبة من شباب وشابات 
مجلس التعاون، تم من خاللها 
طرح العديد من األفكار والرؤى 

المستقبلية والسعي لتذليل 
الصعوبات والمعوقات التي 

تواجه الشباب، كما تم التأكيد 
على تمكين الشباب وخلق الفرص 

المناسبة لهم التي تتوافق 
مع طموحاتهم واهتماماتهم، 
وقد خرج المنتدى بالعديد من 
التوصيات الهامة التي تسهم 

في خلق برامج وأنشطة خليجية 
مشتركة.

وستقوم األمانة العامة 
بعرض ما توصل إليه المنتدى 

من مخرجات ونتائج على االجتماع 
القادم للجنة أصحاب السمو 

والمعالي والسعادة وزراء 
الشباب والرياضة بدول مجلس 

التعاون، للتوجيه بشأنه.

المسعد مثل المملكة  

منتدى الشباب الخليجي يختتم 
فعالياته ويرفع مخرجاته 
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المساران 
يدفعان 

اتحاد 
القدم لرفع 

مكافآته 

اقتراح باعتماد العربية لغة رسمية بـ )فيفا(

أعلن االتحاد السعودي لكرة 
القدم، عن رفع مكافآت المراكز 

في مسابقاته البالغة 13، للموسم 
الرياضي 2021-2022، إلى 26 مليونًا 
و964 ألف ريال، وفق ما أعلن عبر 

حسابه الرسمي في “تويتر” موقع 
التواصل االجتماعي،.

من جهته رفع ياسر المسحل 
رئيس االتحاد السعودي لكرة 

القدم، أسمى آيات الشكر 
والتقدير للقيادة الرشيدة على 

الدعم الالمحدود للقطاع الرياضي 
بشكل عام وكرة القدم على وجه 

الخصوص، مثمنًا االهتمام الكبير 
من جانب األمير عبد العزيز بن 

تركي الفيصل، وزير الرياضة، بدعم 
األندية الرياضية وتقديم كل ما يلزم 

لتطوير قطاع كرة القدم بجميع 
فئاته؛ األمر الذي يخدم مستقبل 

كرة القدم السعودية.

وجاء القرار بشأن تقليل الفارق 
المالي بين المراكز في بطوالت 

الفئات السنية؛ تأكيًدا على أهمية 
هذه البطوالت في تقديم المستوى 

الالئق وإبراز المواهب بشكل أكبر 

لتستفيد منها األندية والمنتخبات 
الوطنية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي 
ضمن مساري تطوير المواهب 

والحوكمة في استراتيجية تحول 
كرة القدم السعودية، التي أطلقها 
االتحاد السعودي لكرة القدم عبر 7 

مسارات.

تقدمت عدد من االتحادات في 
الوطن العربي باقتراح لالتحاد 

الدولي لكرة القدم باعتماد اللغة 
العربية لغة رسمية في الفيفا، 

وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي 
للغة العربية.

وجاء في بيان لالتحاد الدولي 
لكرة القدم: “يوافق يوم -18 -12 
2021 االحتفال باليوم العالمي 

للغة العربية، وختام منافسات 
كأس العرب FIFA قطر 2021 
التي تقام للمرة األولى تحت 

مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا)”.

وتقديرًا ألهمية اللغة العربية، 
التي يتحدث بها أكثر من 450 

مليون شخص في أكثر من 20 
دولة ناطقة باللغة العربية، 

إضافة إلى ماليين العرب في 
أنحاء العالم، سيقدم رئيس 

االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا) 
اقتراحًا بأن تصبح اللغة العربية 

لغة رسمية في )الفيفا).

ويعتمد االتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا) حاليًا أربع 

لغات، هي اإلنجليزية والفرنسية 
واأللمانية واإلسبانية”.
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شهدت الواجهة البحرية  
إطالق مبادرة “جدة تتحرك” 

بالتعاون مع الفرق التطوعية 
ومؤسسات المجتمع المدني، 

وبمشاركة مختلف شرائح 
المجتمع من المواطنين 

والمقيمين والزائرين، بهدف 
توعية المجتمع بالرياضة تعزيزًا 

للصحة العامة في إطار جودة 
الحياة كأحد برامج تحقيق رؤية 

المملكة 2030، بحضور نائب أمين 
محافظة جدة المهندس علي بن 

محمد القرني، ورئيس مجلس 

إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف 
ناغي.

وتستشعر هذه المبادرة ما 
تمثله رياضة المشي من أهمية 

عظيمة في المحافظة على رشاقة 
الجسم ولياقته، والوقاية من 

بعض األمراض كالروماتيزم وآالم 
المفاصل وتصلب الشرايين، 

وعدم اإلصابة بالبدانة أو زيادة 
الوزن، والحفاظ على ضبط السكر 

وضغط الدم، في حين تم تزويد 
موقع إطالق المبادرة بجميع 
التجهيزات المالئمة لمختلف 

األعمار، ووضع اللوحات اإلرشادية 
بالنصائح الرياضية خدمة للراغبين 

بممارسة رياضية المشي من 
مختلف شرائح المجتمع.

وركزت المبادرة -التي تأتي 
بالشراكة مع غرفة جدة ممثلة في 
مجلس الرعاية الصحية ومحافظة 

جدة ووزارة الرياضة وأمانة جدة 
ونادي مسافات- على استحداث 

خيارات جديدة عبر تكثيف 
األنشطة الثقافية والترفيهية 

والرياضية والسياحية، واألنماط 
األخرى المالئمة التي تسهم في 

الواجهة البحرية  تشهد 
إنطالتق  أضخم مبادرة  

لتعزيز الصحة العامة
جدة 

تتحرك
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رفع ثقافة المجتمع وتعريفه 
بفوائد المشي على الصحة العامة، 

لتشمل مسارات المشاركة 
الممشى الرئيس بالواجهة البحرية 

“ساحة اللؤلؤ”، والمسارات 
اإلضافية بممشى اليمامة 

والحمدانية والنخيل والرحاب.

كما جسدت هذا المبادرة الرائدة 
روح التعاون المجتمعي مع عدة 

جهات في القطاع الخاص تماشيًا 
مع توجه رؤية 2030؛ لتعظيم دور 

هذا القطاع في خدمة المجتمع، 

وتعزيز الصحة العامة للمواطنين 
والمقيمين، حيث تحقق ذلك من 

خالل دعم ومشاركة منشآت عدة 
منها: المركز الطبي الدولي الراعي 

اإلستراتيجي لهذه الفعالية، إلى 
جانب نادي أوليمبيا، ومجمع عيادتي 

الدولية الطبية، وعناية صالون 
وسبا، ونادي جولد جيم، وشركة 
ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة 
الطبية، وفت هاوس، وأكوافينا 

للمياه.

وتشتمل مبادرة “جدة تتحرك” 

على مسيرة المشي، وسباقات 
الشباب، والهواة، واألطفال، 
إضافة إلى التحدي االفتراضي 

عبر المشاركة في المشي – 
مسافة 10كم – في أي موقع في 

جدة كممشى الواجهة البحرية 
والمسارات اإلضافية، والفعاليات 

الرياضية األخرى المصاحبة، حيث 
تتعايش هذه المبادرة مع الحراك 
الكبير الذي تشهده محافظة جدة 

من فعاليات سياحية وترفيهية 
ذات االستقطاب الجماهيري 
الكبير، وذلك مراعاة للتمازج 

بين الحفاظ على اللياقة البدنية 
وقضاء األوقات للترفيه.

في حين يتميز ممشى واجهة 
جدة البحرية بتوفر مواقف 

للسيارات العامة ، ومواقف 
لسيارات ذوي االحتياجات 

الخاصة، ومناطق ألعاب أطفال، 
وجلسات للعوائل والشباب، 

ومسار للمكفوفين، حيث يعّد 
أكبر ممشى في المملكة متاح 

لألشخاص يصل طوله لـ 4.500 
كم، وتقدر مساحته بـ 730.000 

متر مربع، وطاقته االستيعابية 
تقدر بحوالي 120 ألف نسمة، وبه 

مرافق وخدمات مختلفة، ومرافق 
رياضة وأنشطة ترفيهية مميزة 

تلبي تطلعات الجميع.

يذكر أن محافظة جدة تضم 
23 ممشى، يصل إجمالي أطوالها 

لحوالي 49.000 متر، حيث تعّد 
مشاريع ممرات المشاة من 

المشاريع الحيوية التي تأتي ضمن 
إستراتيجية األمانة لتنفيذ مشاريع 
تحسن جودة الحياة وتعزز الصحة 

العامة، وتقديم أفضل الخدمات 
لسكان وزوار محافظة جدة ، حيث 
تعمل هذه المماشي على تشجيع 

رياضة المشي والمحافظة على 
الصحة العامة ، وزيادة نسبة 
ممارسة المواطنين للرياضة 

بشكل منتظم.
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وقع رئيس االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع، األمير خالد بن 

الوليد بن طالل، مذكرة تفاهم  مع 
الرئيس التنفيذي لشركة النهدي 

الطبية ياسر جوهرجي.

ووفقا لالتفاقية  الموقعة 
ستسهم  شركة النهدي مع  

االتحاد السعودي للرياضة للجميع 
في رفع نسبة األشخاص الذين 

يمارسون الرياضة والنشاط 

البدني بشكل منتظم في المملكة 
إلى ٪40 بحلول عام 2030، وذلك 

لتحقيق مستهدفات وزارة 
الرياضة من خالل أهداف برنامج 
“جودة الحياة” ضمن رؤية 2030.

كما  ستعمل الشركة على دعم 
المجموعات الرياضية المجتمعية 

عبر توفير المرافق والمعدات 
الرياضية، بجانب رعاية تحديات 

تطبيق االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع،  كما ستوفر مكافآت 
وقسائم للفائزين.

وستعمل أيًضا سلسلة 
صيدليات قطاع التجزئة التابعة 

للنهدي على الترويج لتطبيق 
االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع، وتحدياته للمشتركين 
في برنامج “وازن حياتك”، إضافة 

لرعاية برامج وفعاليات االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع، 

خالد بن الوليد وقع مذكرة تفاهم مع المجموعة 

النهدي  ترعى برامج وفعاليات 
اتحاد الرياضة للجميع 
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ومشاركة البيانات والتحليالت 
المرتبطة بالرياضات المجتمعية.

وبهذه المناسبة صرح األمير 
خالد بن الوليد قائًلا: “يسعدنا 

العمل عن كثب مع شركة النهدي 
الطبية، التي يجمعها مع االتحاد 

السعودي للرياضة للجميع هدف 
مشترك، وهو مساعدة جميع 

أفراد المجتمع على عيش حياة 
أكثر صحة ونشاًطا. ومن شأن 

الدعم الذي ستقدمه شركة 
النهدي الطبية، أن يساهم بشكل 

فاعل في تجربة المجموعات 
الرياضية المجتمعية في المملكة 

ومستخدمي تطبيق االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع؛ مما 

يشجع األفراد من الجنسين، ومن 
جميع األعمار، والقدرات الجسدية 

على السعي لتحقيق أهداف 
اللياقة البدنية الخاصة بهم”.

وكانت الشراكة التي جمعت 
بين كل من االتحاد السعودي 

للرياضة للجميع و”منصة إحسان” 
التابعة للهيئة السعودية للبيانات 

والذكاء االصطناعي وشركة 
النهدي الطبية في شهر مايو من 
العام الجاري عبر “تحدي إحسان 

الرياضي”؛ ناجحة بكل المقاييس؛ 
حيث شهد التحدي الذي استمر 
لسبعة أيام مساهمة أكثر من 

2700 شخص بجمع 64000 ريال 
سعودي للجمعيات الخيرية 

الخاصة بالرعاية الصحية من خالل 
المشي لمسافة إجمالية قدرها 

95000 كيلومتر.

من جانبه قال المهندس ياسر 
جوهرجي: “أظهر تعاوننا السابق 

ما يمكننا تحقيقه بالعمل مًعا؛ 
مما يجعلنا جميًعا أكثر حماًسا 

حول شراكتنا الجديدة. ومن 

خالل دورنا في خدمة المجتمعات 
بصفتنا أكبر الصيدليات في قطاع 

التجزئة في المملكة العربية 
السعودية، وبالتعاون مع االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع، فإننا 

نتطلع إلى إحداث تأثير أكثر إيجابية 
وإضافة نبضات أمل إلى حياة 

الناس”.

ويسعى  االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع بدعم مباشر من 

وزارة الرياضة، إلى تحقيق الدور 
الرئيسي له ضمن برنامج “جودة 
الحياة” - أحد مستهدفات رؤية 

2030 – من خالل زيادة نسبة 
ممارسة األفراد في المملكة 

للنشاط البدني والرياضي بشكل 
منتظم إلى %40 بحلول عام 2030.

... وسبارتن  يقود 
تحدي  اللياقة 

ينظم االتحاد السعودي 
للرياضة للجميع سباق سبارتن، 

أكبر تحديات اللياقة البدنية في 
العالم، الذي ينطلق الشهر 

الحالي  في مدينة الرياض. 
وسيكون باب المشاركة في 

 Spartan سباق “سبارتن سوبر ـ
Super” متاًحا للسيدات 

والرجال، حيث سيتضمن 
مضماًرا بطول 10 كيلومترات، 

مع 25 عقبة مختلفة، إضافة 
إلى سباقين “سبارتن سبرينت 

ـ Spartan Sprint” األول 
للسيدات والرجال، والثاني 

سيكون مخصًصا للسيدات 
فقط، على مضمار بطول 5 

كيلومترات، مع 20 عقبة في 
طريق المتسابقين.
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تُوج منتخب المملكة بخمس ميداليات في ختام 
منافسات النسخة الثامنة للبطولة العربية أللعاب 

القوى للناشئين والناشئات، التي استضافتها 
العاصمة التونسية، بمشاركة 15 دولة.

كما توج المنتخب السعودي 
للناشئين بالميدالية الذهبية في 

مسابقات عشاري للناشئين 
للعداء محمد السبيعي، 

وميداليتين فضيتين، واحدة في 
سباق 200م وكانت من نصيب 

العداء علي مرجان، والثانية لالعب 
أحمد التاروتي في مسابقات الوثب 

الطول.

وحصل المنتخب على برونزيتين، 
األولى في سباق 100م ناشئين، وكانت من 

نصيب العداء علي مرجان، والثانية في مسابقات 
الوثب العالي وكانت من نصيب الواثب أحمد التاروتي.

ونّوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس 

عبدالعزيز الصقر، الذي تولى تتويج الفائزين بالملعب 
األولمبي برادس، بالنتائج التي حققها المنتخب، وما 
وصلت إليه الرياضة في المملكة على مختلف 
األلعاب والمسابقات، تحت قيادة خادم 

الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي عهده 

األمين -حفظهما هللا-، معرًبا عن 
أمله في أن تكون هذه المنافسات 

خطوة أولى في تتويجات قادمة 
عربًيا وإقليمًيا ودولًيا.

من جهته ثمن رئيس االتحاد 
العربي أللعاب القوى أحمد 

الفاضلي، بالجهود الكبيرة التي 
يبذلها االتحاد العربي أللعاب القوى 

للرقي باللعبة رغم الصعوبات التي زادت 
مع انتشار فيروس كورونا، مشدًدا على أن 

االتحاد العربي بذل مجهودات كبيرة من أجل اإليفاء 
بجميع التزاماته تجاه االتحادات األعضاء.

السفير الصقر يتوج األبطال

القوى تتزين بالذهب العربي
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بحضور سمو نائب رئيس اللجنة األولمبية 
والبارالمبية األمير فهد بن جلوي بن مساعد اختتمت 

بطولة وزير الرياضة للجودو على صالة ملعب الملز في 
الرياض بمشاركة 19 ناديا  و 12 مركز تدريب حيث وصل 

عدد الالعبين المتنافسين ل 161 العبا.

كما شارك في بطولة عروض الدفاع عن النفس 
5 فرق .. وقد توج سمو األمير فهد ورئيس االتحاد 
المهندس عبدالعزيز البسام األبطال حيث جاءت 

المراكز كالتالي : الوحدة ) المركز األول )، القادسية 
)المركز الثاني ) ، االتحاد ) المركز الثالث ) ..

وحضرت عضو مجلس إدارة   األولمبية والبارالمبية 
السعودية  األستاذة أضواء العريفي الختام وتوجت 

أصحاب ميداليات وزن الـ100 كجم وهم :   

 • نايف عمار – نادي الوحدة ) ذهبية (

 • عبدالكريم البيشي – نادي القادسية ) فضية (

 • سلمان مهراني – نادي الفتح ) برونزية (

 • غازي بكر – نادي الوحدة ) برونزية (

كما قام رئيس االتحاد بعد ختام البطولة بتكريم 
الحكام المميزين وهم :

)بسام السويداء ، خالد الجهني) ، وقد شهد الختام 
حضور سعادة سفير اليابان لدى المملكة السيد 
فوميو ايواي الذي قام بتتويج عدد من الالعبين ..

وشهد الختام عرض نسائي لعدد من العبات 
الجودو حيث قاموا باستعراض مهاراتهم في عرض 

القى استحسان الحضور ..

من جانبه قّدم رئيس اتحاد الجودو المهندس 
عبدالعزيز البسام شكره لسمو وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز الفيصل على دعمه للجودو بشكل خاص 

ولسمو األمير فهد بن جلوي على حضوره الختام، وقال 
الحمدلله ظهرت البطولة بشكل ممتاز وهي البطولة 
األعلى في تاريخ اللعبة بعدد مشاركة العبين الجودو 

والقادم أجمل ان شاء هللا حيث نسعد حاليًا بتسجيل 
44 ناد في اللعبة وعدد العبين أكثر من 15 ألف العب 

وأكثر من الفين العبه وشعبية الجودو في ازدياد 
ولدينا قاعدة ممتازة من الالعبين وطموحنا كبير مع 

االستراتيجية الجديدة لوزارة الرياضة .. .

الوحدة  بطال لجودو وزارة الرياضة 
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القنصل التونسي سعيد 
بتنظيم )الشاطئية(

أبدى القنصل التونسي لدى المملكة محمد قديدي، سعادته 
بمشاركة منتخب بالده في بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية 

االولى التي تنظمها المملكة ممثلة في االتحاد السعودي للسباحة 
وبإشراف من وزارة الرياضة واللجنة االولمبية العربية السعودية.

وقال: »نحن في تونس سعداء بمشاركتنا بين إخواننا في 
المملكة العربية السعودية في هذه البطولة التي امتازت بمستوى 

التنظيم المميز جدًا، وبحكم وجودي في المملكة منذ فترة طويلة فأنا 
أدرك مدى التقدم والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجاالت 

وبالتالي ال أستغرب مثل هذا المستوى من التنظيم«.

وأضاف القديدي أنه بغض النظر عن نتائج المباريات إال أن 
المشاركة في حد ذاتها تعني الشيء الكثير »وهي بالنسبة لنا لقاء 

األخوة واألشقاء ونسعد بكم وبكل الفرق السعودية للمشاركة في 
أي منافسات رياضية في تونس. كما تفتح تونس ذراعيها إلخواننا 

السعوديين الراغبين في زيارتها«.

توج محمد المنديل رئيس االتحاد السعودي 
للهوكي فريق نقي بكأس بطولة اللعبة والميداليات 
الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في ختام منافسات 

البطولة المفتوحة الثالثة، والتي لعبت في الصالة 
المغلقة بنادي الرياض بمشاركة 66 العبا.

وحل فريق الجبيل 
في المركز الثاني، 

بينما جاء فريق 
الدمام استركيزر 

في المرتبة الثالثة، 
وحقق مطلوب ديف 

من فريق الجبيل 
جائزة افضل العب 

في البطولة وحصل 
عامر شهرزاد العب 

فريق على جائزة 
أفضل حارس مرمى 
وجاء وكار بات العب 

فريق نقي هدافا 

للبطولة. يذكر أن وكار بات سجل 77 هدف من مجمل 
األهداف خالل 10 مباريات تضمنتها البطولة.

من جانبه اكد عبدالعزيز المري الرئيس التنفيذي 
على نجاح البطولة الثالثة والذي يأتي امتداد 

للبطولتين األخيرتين، 
وأشار إلى أنهم 

يسعون لنشر ثقافة 
لعبة الهوكي في كافة 

مناطق السعودية 
لتصبح أحد األلعاب 

المحببة، مثمنا 
الدعم الذي يجده 
اتحاد اللعبة من 

قبل وزارة الرياضة 
وعلى رئيسها األمير 

عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة 

ورئيس اللجان 
األولمبية.

المنديل يتوج نقي بكأس الهوكي

12-2021.indd   6812-2021.indd   68 1/5/2022   5:14:19 PM1/5/2022   5:14:19 PM



69العدد 715 - جمادى األولى 1443 هـ ديسمبر 2021 م

العالمة الكاملة ليد مصر  بالدمام
اختتمت منافسات بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد، 

حيث حقق المنتخب المصري العالمة الكاملة بـ 6 نقاط، بفوزه 
الثالث على التوالي في البطولة، حيث تفوق على نظيره السعودي 
بنتيجة )31 - 17) في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة 

في الدمام.

وفي اللقاء األخر الذي ُلعب على الصالة نفسها، عوض المنتخب 
البحريني خسارته في اللقاء السابق أمام السعودية، بفوزه على 

منتخب المغرب بنتيجة )23-34( .

يشار إلى أن البطولة تأتي ضمن تحضيرات المنتخب السعودي 
والبحريني للمشاركة في البطولة اآلسيوية العشرون المؤهلة إلى 

كأس العالم، التي تستضيفها السعودية نهاية شهر يناير المقبل، 
واستعدادات المنتخبين المصري والمغربي للتصفيات اإلفريقية.

عقد نائب رئيس جمعية 
الكشافة العربية السعودية 

الدكتور عبدهللا بن سليمان الفهد، 
اجتماعًا مع وكيل وزارة الرياضة 
الُمساعد لشؤون الشباب فهد 

بن إبراهيم الشمسان، بمقر وزارة 
الرياضة بالرياض .

وجرى خالل االجتماع بحث 
عمل المزيد من أوجه التعاون 

بين الجمعية ووزارة الرياضة في 
المجال الكشفي، والعمل على 

زيادة الوحدات الكشفية وعشائر 
الجوالة بالوزارة وصواًل إلى 

زيادة العضوية، وتفعيل العمل 
التطوعي الكشفي لديها، ومناقشة 

البرامج والنشاطات الكشفية 
الُمدرجة في خطة الجمعية .

وثمن نائب رئيس الجمعية 
خالل االجتماع لصاحب السمو 

الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة دعمه 

وتشجيعه للعمل الكشفي بالوزارة 
، ولوكيل الوزارة فهد الشمسان 

حرصه على إيجاد التكامل والتعاون 
المستمر مع الجمعية ، وأكد أن 

ذلك الدعم أدى إلى حضور بارز 
ومميز لكشافة الوزارة في مختلف 

مشاركاتها الداخلية والخارجية ، 
وأشار إلى أن االجتماع جاء بمبادرة 
من الوزارة ممثلة في وكالة شؤون 

الشباب التي جعلت من النشاط 
الكشفي بالوزارة على إمتداد 

تاريخها عالمة بارزة ومضيئة خاصة 
في برامج الخدمة العامة ومنها 

خدمة الحجاج. 

حضر االجتماع من جمعية 
الكشافة مفوض تنمية العضوية 

ومتابعة القطاعات الكشفية 
الدكتور عبدهللا بن عمر بن جحالن 

، ومن وزارة الرياضة صاحبة 
السمو االميرة دالل بنت فهد آل 

سعود من مكتب الوكيل المساعد 
لشؤون الشباب ، و مدير إدارة 

النشاط الكشفي بوزارة الرياضة 
صالح بن سليمان الهزاع.

الشمسان يناقش ترقية التعاون مع الكشافة
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أختتمت منافسات بطولة 
المجموعة األولى للتايكوندو 

لدرجة البراعم التي أقيمت على 
صالة مدينة الملك عبدهللا 

الرياضية ببريدة بمشاركة )103( 
العبًا يمثلون )14) ناديًا من أندية 

منطقة الرياض والقصيم والحدود 
الشمالية ، حيث واصل فريق 
الفرع التألق باختطاف كأس 

البومسي ب )242) نقطة بذهبية 
الفردي والجماعي عبر األبطال 

)عبدالعزيز القحيز ، حسام 
الدوسري ، حمد آل 

شاهين) بقيادة المدرب 
الوطني خالد الدهيمي 

ومحمد قدري ، فيما حل 
فريق كميت ثانيًا ب )72( 

نقطة والرياض ثالثًا بذات 
النقاط .

وفي منافسات القتال 
خطف فريق الرياض كأس 

البطولة ب )598) نقطة 
و )4) ذهبيات من نصيب 

األبطال )احمد شراحيلي ، فهد 
الفرشان ، عبدهللا عقاقي ، سامح 

الخيبري) بقيادة المدرب الوطني 
منصور شبعاني ومحمد سفياني 
وفهد الغريب وجاء الشباب ثانيًا 

ب )454) نقطة و)3) ذهبيات 
عبر األبطال )عبدهللا القحطاني 
، عبدالمحسن الحبشي ، أحمد 

البشر) وحل الفرع ثالثًا ب )403( 
نقاط بذهبيتي األبطال )مشعل 
قيسي ، عبدالمحسن الشويبي) 

.فيما نال العب نادي النصر علي 
الدوسري ذهبية )43) كجم.

ووفقًا للمؤشر الفني للجولة 
يكون نادي الرياض األكثر حصواًل 

على ميداليات الجولة بمجموع 
)9) ميداليات )4) ذهبيات 

وفضيتين و )3) برونزيات . من 
جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة 

االتحاد السعودي للتايكوندو على 
الجهود التي بذلها الجميع وأشاد 

بجميع األندية واألجهزة الفنية 
واإلدارية على حرصها للظهور 
المشّرف للعبة خاصة الفئات 
السنية التي تعد قاعدة كبيرة 

لمستقبل التايكوندو السعودي 
موجهًا شكره لمكتب وزارة 

الرياضة بمنطقة القصيم ممثاًل 
باألستاذ ماجد العبيداء ولمدرب 

التايكوندو بمركز تدريب االتحاد 
بمنطقة القصيم الوطني علي 

العيسى لمساهمتهم في نشر 
اللعبة بالمنطقة والستضافتهم 

لمنافسات البطولة .

الرياض والفرع  يحصدان كؤوس  
تايكوندو البراعم 
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فتيات جازان 
يتصدرن   فعاليات 

» أحلى وطن »
تفوقت مشاركة الفتيات 

في فعاليات فرع وزارة الرياضة 
بجازان، على الشباب واألطفال 

وكبار السن، وتصدرن المشاركة 
والتفاعل بـ2300 مشاركة من أصل 

5 آالف مشارك، وحلت مشاركة 
األطفال في المركز الثاني بـ1200 

طفل، والشباب ثالثا بـ1000 
مشارك، وكبار السن في المركز 

األخير بـ500 مشارك.

واختتم فرع وزارة الرياضة 
بجازان فعاليات برنامج »أحلى 
وطن«، بحضور مشرفي وزارة 

الرياضة، ومدير فرع الوزارة ونائبه 
بجازان، واستمرت 3 أيام.

واشتملت الفعاليات الرياضية 
على 6 ألعاب ممثلة في: الشطرنج، 

وكرة السلة، والكرة المتحركة، 
وكرة القدم، ورفع األثقال، 

والباليستيشن، ومشاركة الجهات 
الحكومية والخاصة في تقديم 
الجوانب التوعوية والتثقيفية، 

وتوزيع الهدايا على المشاركين 
والزوار.

وأكد نائب مدير عام فرع وزارة 
الرياضة بجازان عقيل الصعابي، 

أنهم مستعدون لتنفيذ برامج 
مستقبلية تم التخطيط لها، 

مشيًرا إلى أن أمير جازان ونائبه 
حريصان على تنفيذ البرامج 

الرياضية والشبابية.

حصد منتخب قوى األمن الداخلي 
6 ميداليات خالل مشاركته في بطولة 

الشرطة العربية للكاراتيه التي اقيمت 
بالجزائر، حيث حصل العبو المنتخب 

على الميدالية الذهبية في وزن 75 رجاًل، 
والميداليات الفضية في وزنَي 67 رجاًل 

و84، إضافة إلى ثالث ميداليات برونزية 
في وزن 60 رجاًل، وفي كاتا فرق رجال 

وقتال فرق رجال.

وعبر رئيس االتحاد الرياضي 
السعودي لقوى األمن الداخلي رئيس 

الوفد العقيد ركن مبارك الدوسري 
عن سعادته بهذه النتائج الطيبة التي 

تحققت للرياضة السعودية عن طريق 
االتحاد الرياضي السعودي لقوى األمن 

الداخلي.

وقال: »هذه النتائج هي ثمرة الدعم 
الال محدود الذي يلقاه االتحاد الرياضي 

السعودي لقوى األمن الداخلي من 

وزير الداخلية األمير عبدالعزيز بن 
سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة 

مستمرة من مساعد وزير الداخلية 
لشؤون العمليات المشرف العام على 

كافة مناشط االتحاد«.

وأضاف العقيد الدوسري: »إن 
تحقيق االتحاد الرياضي السعودي 

لقوى األمن الداخلي هذه النتائج 

النوعية يعد إضافة لما تحقق من 
إنجازات ونتائج مميزة للرياضة األمنية، 
ونحن بإذن هللا نعمل سويًا مع أعضاء 

هذا االتحاد لتطوير عطائه؛ لتحقيق 
مزيد من النتائج للرياضة األمنية 

في المشاركات المقبلة في مختلف 
المحافل، ونحن فخورون بما حققناه، 

ونتطلع إلى االستمرارية«.

6 ميداليات  لمنتخب  قوى األمن في عربية الكاراتيه
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برعاية وحضور األميرة عبير بنت 
فيصل بن تركي آل سعود حرم 
أمير المنطقة الشرقية رئيسة 

ُأمناء مجلس المنطقة الشرقية 
للمسؤولية االجتماعية انطلقت 
تصفيات بطولة األندية للفتيات 

أللعاب القوى لذوي اإلعاقة التي 
تشرف عليها اللجنة السعودية 

البارالمبية ويستضيفها نادي 
ذوي اإلعاقة بالمنطقة الشرقية، 

بمشاركة 16 ناديًا على مستوى 
المملكة.

واقيمت البطولة على مدار  
يومين على مالعب جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل، وُيشارك 

في البطولة من مختلف اإلعاقات 
البصرية والحركية والشلل 

الدماغي والذهني.

من جهتها أكدت رئيسة 

ُأمناء مجلس المنطقة الشرقية 
للمسؤولية االجتماعية األميرة 

عبير بنت فيصل بن تركي آل 
سعود على أهمية انخراط 

فئة ذوي اإلعاقة مع المجتمع 
وممارسة األنشطة والبرامج التي 

تحتويهم وتعزز من تفاعلهم وعدم 
اإلحساس بالنقص أو العجز، 

وعن دور ذوي اإلعاقة في البرامج 
الرياضية أشادت باألثر اإليجابي 

واإلنجازات المحققة من هذه الفئة 
الغالية في المسابقات المحلية 

واإلقليمية والعالمية.

كما قدمت خالص الشكر 
والعرفان لجامعة اإلمام 

عبدالرحمن بن فيصل على 
احتضانهم هذه البطولة، 

ولفرع وزارة الرياضة بالمنطقة 
الشرقية على ما يقدمه من دعم 
تكاملي إلنجاح األحداث الرياضية 

بالمنطقة.

وذكر رئيس اللجنة البارالمبية 
السعودية أحمد المقيرن أن إقامة 

بطولة الفتيات أللعاب القوى 
وبرعاية وحضور األميرة عبير بنت 

فيصل بن تركي رفع كثيرًا من 
الروح المعنوية لالعبات والخروج 

بمستويات مميزة رفعت كثيرًا من 
أسهم البطولة.

وشكر رئيس نادي ذوي اإلعاقة 
بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد 

بن ناصر الجميعة األميرة عبير بنت 
فيصل بن تركي رعايتها وحضورها 

هذه البطولة.

الشرقية  تستضيف تصفيات ” القوى ” 
للفتيات ذوي اإلعاقة
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توجت الالعبة “داليا السميري” 
والتي تعد من أبرز العبات الشطرنج 
في المملكة، بلقب بطولة المملكة 

للشطرنج للسيدات لعام 2021، 
والتي أقيمت في مقر اللجنة 

البارالمبية السعودية بالرياض تحت 
إشراف االتحاد الدولي للشطرنج.

تتويج “داليا السميري” بلقب 
بطولة المملكة للشطرنج 2021

وشهد الحفل الختامي اعالن 
فوز الالعبة “داليا السميري” بالمركز 
األول في بطولة السيدات وتتويجها 

بلقب “بطلة المملكة للشطرنج 
2021”، استمرارا إلنجازاتها السابقة 
في هذا المجال، فهي بطلة المملكة 

بعام 2018، وكانت قد فازت بالمركز 
األول في بطولة جدة 2018، وكذلك 

المركز األول في بطولة نادي الوحدة 
.2021

و وصفت  السميري البطولة 
بأنها كانت ممتعة، وأشادت 

بالتنظيم الرائع والمنافسة القوية، 
منوهة إلى األجواء الحماسية 

التي أحاطت بالجميع وخاصة بعد 
االنقطاع الذي تسببت به جائحة 
“كورونا”، وشغف محبي اللعبة 

لتنظيم مثل تلك البطولة القوية.

وشهدت البطولة التي حكمها 

طاقم من الحكام السعوديين 
الحاصلين على ألقاب دولية، 

منافسة 184 العبًا والعبة، 
وتضمنت نتائج بطولة الرجال تتويج 
الالعب “عبدهللا المطيري” بالمركز 

األول، والالعب “أحمد الرحيلي” 
في المركز الثاني، بينما جاء الالعب 

“أحمد الثبيتي” في المركز الثالث.

و هنَّأ رئيس االتحاد السعودي 
للشطرنج “عبدهللا بن سالم 
الوحشي” الفائزين والفائزات 
في المراكز األولى، وأعرب عن 

سعادتهم بنجاح بطولة المملكة 
للشطرنج، منوها إلى أن ذلك قد 

تحقق من خالل عمل فريق متميز 
في كل لجان البطولة، وأيضًا 

االنضباطية واالحترافية العالية 
لالعبين والالعبات طوال الجوالت، 

وقدم شكره وتقديره لألمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

السعودية، ولألمير فهد جلوي نائب 
رئيس اللجنة األولمبية، لمتابعتهما 

الدائمة لجميع االتحادات، التي 
أسهمت بشكل كبير في تحقيق 

قفزات كبيرة ورفع اسم المملكة 
عاليًا في المحافل الدولية 

باستضافة العديد من الفعاليات 
الرياضية المختلفة.

السميري بطلة  المملكة 
للشطرنج للسيدات 2021

500 مشاركا في 
برنامج ” نجري معا” 

بتبوك 
 نفذ االتحاد السعودي أللعاب 

القوى بالتعاون مع فرع 
وزارة الرياضة بمنطقة تبوك   

فعاليات برنامج “ نجري معا “، 
وذلك على مضمار ملعب مدينة 

الملك خالد الرياضية بمدينة 
تبوك.

وشهدت الفعاليات 
مشاركة أكثر من ٥٠٠ متسابق 

ومتسابقة من مختلف الفئات 
العمرية من أبناء المنطقة 

في المسابقة التي تعد األولى 
بالمنطقة.

وثمن عضو مجلس إدارة 
االتحاد السعودي أللعاب 

القوي الدكتور عبداإلله الصلوي 
جهود فرع وزارة الرياضة 

بالمنطقة في تسخير جميع 
اإلمكانات والكوادر البشرية، 

للمساهمة في إنجاح الفعالية.

وفي ختام الفعالية كرم مدير 
فرع وزارة الرياضة بالمنطقة 

إبراهيم العطوي الفائزين 
والفائزات بالمراكز األول.
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اختتم االتحاد السعودي 
للفروسية  روزنامة بطوالته 

الدولية للعام الحالي 
2021/2020، حيث حملت بطولة 
“قفز السعودية” التي انطلقت 

في التاسع حتى الثامن عشر من 
ديسمبر ، الرقم 17 في الموسم 

الحالي. وقد أقام االتحاد 
السعودي للعبة منذ مطلع 

الموسم 61 بطولة، من بينها 45 
بطولة محلية؛ أقيمت في عدد 
من مدن ومحافظات المملكة 

، باإلضافة إلى 16  بطولة 
دولية، بجوائز مالية تجاوزت الـ 
10 ماليين ريال، أبرزها: كأس 
وزارة البيئة والمياه والزارعة 

لقفز الحواجز، وبطولة الدرعية 
لقفز الحواجز، وكأس اليوم 

الوطني لقفز الحواجز، وبطوالت 
جوالت الرياض لقفز الحواجز 

الدولية، إضافة لبطولتي “قفز 
السعودية” الحالية، التي 

استفاد منها قرابة الـ 1301 
فارس وفارسة سعوديين 

مسجلين بشكل رسمي في 
سجالت االتحاد.

من جهته، أكد الفارس 
األولمبي السابق فهد الجعيد 

أن بطوالت قفز الحواجز التي 
تقام في السعودية تساهم 
بشكل كبير وقوي في صقل 
موهبة الفرسان والفارسات 

المشاركين في البطوالت 
التي تقام بالسعودية ، حتى لو 

بالمشاهدة، وقال: “النتائج 

ظهرت من خالل البطوالت 
السابقة، حيث شهدت البطولة 

الحالية “قفز السعودية” تألقا 
وتطورا في مستويات العديد 

منهم واألرقام في البطولة 
الحالية خير شاهد”.

وامتدح الجعيد خطوة 
االتحاد السعودية للفروسية 

بمنح الفرسان والفارسات 
المبتدئين الفرصة للمشاركة 

واالحتكاك؛ من خالل إقراره 
إضافة أشواط لفئة النجمة 

الواحدة ليتواجدوا في مثل هذه 
المحافل الكبيرة لمنحهم فرصة 

االحتكاك وزيادة الخبرة”.

61 بطولة  في موسم الفروسية 
2021/2020
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أبدى البلجيكي 
إنغمار دي فوس 

رئيس االتحاد الدولي 
للفروسية أعجابه 

الكبير بسرعة انجاز 
االتحاد السعودي 
للفروسية بإنشاء 

ميدان “قفز السعودية” 
التي استضافت  

البطولة الدولية من 
التاسع وحتى الـ 18 من 

)ديسمبر) على أرض 
ميدان نادي سباقات 

الخيل بالجنادرية، حيث 
تم إنجاز الميدان خالل 

20 يومًا.

وقال دي فوس “السعودية 
جاهزة الستقبال البطوالت 

العالمية في المستقبل لما لديها 

من إمكانيات عالية وممتازة إضافة 
لقدرتها على توفير مستويات عالية 

وذو كفاءة خاصة في المجاالت 
الطبية والدعم اللوجستي وطاقم 
العمل بشكل عام ومتوافقة مع 

المعايير والشروط 
الدولية”.

وحول الميدان، 
قال إنغمار دي 

فوس “الميدان رائع 
وتصميمه مميز، 
وأرضية الميدان 

بجودة ممتازة 
ومتوافقة مع لوائح 

االتحاد الدولي”.

وأضاف “وجود 
الفرسان العالميين 

في هذه البطولة دليل 
على نجاح السعودية 
في االستضافات السابقة وتأكيد 

على مشاركاتهم مستقباًل وكل 
هذا يصب في مصلحة رياضة قفز 

الحواجز العالمية، شكرًا للسعودية 
على التنظيم الرائع”.

ج األمير بدر بن محمد بن  توَّ
جلوي محافظ األحساء، بحضور 

األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 
بن مساعد نائب رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية رئيس 
مجلس إدارة االتحاد السعودي 

للهجن، ونائب رئيس وزارة 
الرياضة بدر بن عبدالرحمن 
القاضي ، الفائزين األوائل 
في ختام منافسات كأس 

وزارة الرياضة للهجن الذي 
ُأقيم على ميدان السيح 

في محافظة األحساء.

وانطلقت منافسات 
الفترة المسائية في اليوم 

الختامي بأربعة أشواط 
صت للحيل والزمول  ُخصِّ

على مسافة 8 كم، حيث انتزعت 
هجن األمير عبدالعزيز بن سعود 

بن نايف رمز الحيل المفتوح بـ 
»النايلة« التي حققت أسرع توقيت 

زمني بـ13:11.858، ورمز الزمول 
المفتوح بـ»شعاق«، فيما حققت 

»وحيشة« رمز الحيل العام و 
»المصمك« رمز الزمول العام 

لمالكهما بيشان محمد العجمي.

صت منافسات الفترة  وُخصِّ
الصباحية ألشواط الماراثون 

على مسافة 6 كم؛ حيث 
انتزعت المركز األول 
في شوط البكار ثنايا 

حيل ماراثون »جوري« 
لمالكها سفر سالم 

العتيبي، فيما جاء في 
صدارة ترتيب شوط 

القعدان الزمول ماراثون 
»سكر« لمالكه سليمان 

سالمة الجهني.

»النايلة» و»شعاق» يطيران بكؤوس وزارة الرياضة  للهجن

رئيس االتحاد الدولي للفروسية

تواجد الفرسان العالميين دليل نجاح االستضافات السعودية 
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طالبة جامعية عشقت الرياضة 
منذ أن كانت في التاسعة من 

عمرها، واستمرت إلى أن وجدت 
شغفها، ووثقت أن ركوب 

الدراجات الهوائية هو ما تبحث عنه 
وتجد نفسها فيه.

حققت حلمها األول باقتناء 
أسطول دراجات مختلفة، وحلمها 

الثاني بإنشاء فريق نسائي يضم 
أكثر من 3500 دّراجة، وما زالت 

مستمرة في تحقيق أحالمها. 
متحدية من الطراز الرفيع، وتسعى 

ألن تجعل استخدام الدّراجة 
الهوائية أسلوب حياة.. عاشقة 
لمدينتها جدة، ووظفت هوايتها 

في إبراز جمالياتها وخبرتها في 
التعاون مع أمانة جدة إلنشاء أول 

مسار خاص بالدّراجين.

 “سمر رهبيني” تتحدث عن 
البدايات والعقبات واألمنيات..

سمر رهبيني قائدة ومؤسسة 
أول فريق نسائي محترف 

للدراجات في السعودية.. حدثينا 
عن البدايات؟

بدأ شغفي بالرياضة بشكل 
جنوني منذ الطفولة، حيث بدأت 
بالذهاب إلى النادي الرياضي في 

سن 9 أعوام، وكنت أواظب يومًيا 
على التمارين الرياضية وممارسة 

تمارين جديدة مختلفة دائًما، حينها 

أسست أول فريق نسائي محترف للدراجات ... سمر رهبيني : 

هدفي  منصات التتويج  باألولمبياد 
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حددت هدفي المستقبلي، واخترت 
أن أصبح رياضية محترفة، لكن في 

مرحلة ما لم أستطع تحديد الرياضة 
المناسبة لي من بين الرياضات 

المختلفة.

 لالحتراف الذي 
ِ

كيف وصلت
قادك إلى تكوين فريق وما الهدف 

منه؟

لم تقف طموحاتي عند حد 
ممارسة هواية ركوب الدراجات 

واقتنائها، بل قررت أن أنشئ فريق 
سيدات، الهدف منه المساهمة 

بشكل أكبر وأوسع في نشر ثقافة 
رياضة ركوب الدراجات بين النساء 

من مختلف الفئات العمرية، خاصة 
وأنه سابًقا لم تكن هناك فرق 

نسائية فعلية احترافية لرياضة 

ركوب الدراجات.

بلغ عدد السيدات في فريق 
الشجاعة إلى أكثر من ألف سيدة.. 
كيف تكّون هذا العدد الضخم وكم 

كان سابًقا في البدايات؟

تأسس الفريق بعدد 20 عضوة، 
وبدأنا أول تمرين بتاريخ 27 مارس 

2019، واآلن يتجاوز عدد عضوات 
الفريق الـ 3500 عضوة من مختلف 

األعمار والفئات.

يعتقد البعض أن ركوب 
الدراجات ال يحتاج إلى تدريب.. 

ولكن بالتأكيد هناك تدريبات 
معينة البد أن يتلقاها الفريق.. 

حدثينا عنها بالتفصيل؟

بالطبع هناك حصص للتدريب 
على التوازن من الصفر، إضافة 
لتدريبات لياقة بدنية بسرعات 

متوسطة ومسافات من 20ـ 30 
كم، وتدريبات متقدمة للراغبات 

باالحتراف، وتدريبات على تكنيكات 
السباقات والمسافات الطويلة 

أحلم
بمسار 

خاص  في 
شوارعنا 

للدراجين 
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والسرعات العالية، إضافًة إلى 
التحدي الشهري للفريق مسافة 

100كم.

ما األنشطة والفعاليات 
والجوالت التي ينفذها الفريق 

باستمرار؟

هناك جدول أسبوعي ثابت 
في يومي نهاية األسبوع الجمعة 

والسبت، حيث يجري الفريق 
جوالت سياحية عائلية في 

المنطقة التاريخية في مدينة جدة، 
وإظهار جمال مدينة جدة ونشر 
الصور عبر حساباتنا في مواقع 

التواصل االجتماعي.

وهناك تمرين األحد القادم 
للمحترفين، وتمرين لياقة 

للسيدات مسافة 30 كم يوم 
اإلثنين، والثالثاء تمرين عائلي 

مسائي في كورنيش جدة، 
واألربعاء تدريب المبتدئات.

 ودورك 
ِ

 حدثينا عن تجربتك
مع أمانة جدة في إنشاء مسار 

متخصص للدراجات؟

تشرفنا باالجتماع مع صالح 
التركي أمين محافظة جدة لتحديد 

مسارات بالتعاون مع فريقنا، 
وما زادنا تشريًفا هو تكليف 

إحدى عضوات فريقنا البطالت 
المهندسة منار السليماني 

بتحديد المسار بالكامل، وكانت 
االجتماعات مستمرة مع أمانة 

جدة وإدارة المرور، بهدف خدمة 
الدراجين بشكل عام.

ما اإلنجازات الرياضية 
ها في مجال ركوب 

ِ
التي حققت
الدراجات؟

أهم إنجاز بالنسبة لي أنني 
حققت حلمي بصنع بصمة 

في مجال الرياضة بشكل عام 
والرياضة النسائية على وجه 

الخصوص، وأن أترك أثًرا للكثير من 
الفتيات والسيدات.

وبكل فخر أنتج فريق الشجاعة 
بطالت من الصفر حققن مراكز 

أولى في السباقات، أضف إلى ذلك 
أنه في سباق جدة األخير كان أكثر 
من 99 في المئة من المشاركات 

هن من عضوات فريقنا، لدرجة أن 
المنافسة أصبحت بين عضوات 

الفريق أنفسهن.

احكي لنا عن تجربة وصولك 
إلى جامعتك بدراجتك.. ولماذا 

 الذهاب إلى الجامعة 
ِ

قررت
بالدراجة بعد عودة الدراسة 

الحضورية؟

ذهبت إلى الجامعة بدراجتي 
بهدف توصيل رسالة للنساء كافة 

وبنات جيلي على وجه الخصوص، 
أن ال عائق يستطيع إيقافنا.خاصة 
وأن الكثير من الفتيات يعانين من 

المواصالت للجامعة، ويدفعن 
مبالغ طائلة للمواصالت الخاصة، 

والبعض منهن ال يستطيع 
االلتحاق بالجامعة بسبب 

المصاريف الجامعية من ضمنها 
المواصالت.

كما أن االزدحام المروري خاصة 
في أوقات الذروة، من األسباب 
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الرئيسة التي جعلتني أعقد العزم 
على الذهاب إلى الجامعة بدراجتي 

الهوائية ألتجنب التأخير عن 
المحاضرات.

 تحديات بسبب 
ِ

هل واجهتك
ذهابك الجامعة بالدراجة؟

مع األسف نعم، لقد تعرضت 
عدة مرات لمنع دخول الجامعة 

بالدراجة من قبل رجال األمن، كذلك 
المعاناة من عدم وجود موقف 

آمن للدراجة داخل الحرم الجامعي، 
لذا أتمنى من إدارة جامعتنا إعادة 

النظر في التنقل بالدراجة الهوائية 
داخل الجامعة، وإنشاء بنية تحتية 

للدراجات.

 أو أحد 
ِ

هل سبق وتعرضت
من أعضاء الفريق لحوادث على 

الطريق أثناء ممارسة ركوب 
الدراجات؟

رياضة الدراجات مثلها مثل أي 
رياضة أخرى فيها نسبة خطورة، 

وخاصة في الشوارع العامة.
وقد تعرضت لحادث مروري، 

حيث اصطدمت بي سيارة بسبب 

انشغال السائق بالهاتف أثناء 
القيادة. ولكن بالنسبة للفريق، 

فنحن حريصون كل الحرص على 
االلتزام بجميع احتياطات السالمة 

من خوذ وإضاءات وسترات 
عاكسة، إضافة إلى توفير سيارة 

مرافقة مجهزة باإلسعافات األولية 
الالزمة ومسعف.

كيف تصفين تجربة فريق 
الشجاعة في برنامج “سين” 

مع أحمد الشقيري والذي القى 
أصداء إيجابية رائعة على مستوى 

الوطن العربي؟

تجربة ناجحة بكل المقاييس، 
وأضافت للبرنامج وكذلك أضافت 

للفريق، ومن مكاسبنا التعرف 
على شخصية ملهمة مثل أحمد 

الشقيري.

كانت الحلقة عن “الهوايات” 
وكيف أن العقل البشري قادر على 

تغيير العادات السيئة واكتساب 
عادات جيدة بديلة، وذلك عن طريق 

تجربة تطبيقية على عضوات 
الفريق، وهي إتقان قيادة دراجة 

معكوسة االتجاهات وصعبة 
التوازن، ورغم أننا احتجنا ألكثر من 

شهر من التدريب اليومي المستمر 
والمكثف، إال أن إصرار المشتركات 
وعزيمتهن ساهم بشكل كبير في 

نجاح التجربة.

** أين ترى سمر رهبيني نفسها 
مستقبًلا.. وما هي أمنياتك 

من وزارة الرياضة لتطوير فرق 
الدراجات النسائية؟

أتمنى أن أرى نفسي مستقبًلا 
بطلة بامتياز في مجال رياضة 

الدراجات وأرفع علم بالدي عالًيا 
في البطوالت العالمية، وأن أصل 

بفريقي للعالمية والمشاركة 
باألولمبياد وتحقيق ميداليات وأرقام 

مشرفة. ونتمنى من وزارة الرياضة 
أن تدعمنا بمعسكرات خارجية.
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عقدت الجمعية العمومية 
العادية التحاد كأس الخليج 

العربي لكرة القدم اجتماعا برئاسة 
سعادة الشيخ حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد 
وبحضور األعضاء من رؤساء 

االتحادات الخليجية لكرة القدم.

وأكد السيد جاسم الرميحي 
أمين عام اتحاد كأس الخليج 
العربي خالل مؤتمر صحفي، 

أن االجتماع كان مثمرا وشهد 
مناقشة العديد من البنود التي 
تخص مستقبل الكرة الخليجية 

أبرزها تثبيت موعد إقامة بطولة 
كأس الخليج للمنتخبات المقررة 

في يناير 2023.

وأوضح الرميحي أنه لم تتم 
مناقشة ملف استضافة العراق 

لخليجي 25، حيث تم التطرق 
سابقا إلى هذا الموضوع حول 

جاهزية العراق ومدى توفر 
متطلبات االستضافة.. مبينا أن 

اتحاد كأس الخليج يساند العراق 
ويقف معه لقناعته بالدور الذي 
يلعبه في منظومة اتحاد كأس 

الخليج.

وأوضح جاسم الرميحي أن 
الجمعية العمومية االستثنائية 

السابقة اتفقت على أن تكون /
خليجي25/ في العراق بمدينة 

البصرة وهذا كان قرارا رئيسيا، 
لكن االتحاد الكويتي طلب بأن 

يكون الدولة البديلة، في حال لم 
يستطع العراق أن يلبي طلبات 

شروط االستضافة التي تم 
إرسالها.. مشيرا إلى أن أي دولة 

ترغب في االستضافة هناك 
شروط ومعايير ترسل إليها 

ويتم إعداد ملف لالستضافة 
ويتم عرضه على مكتب اتحاد 

كأس الخليج العربي

وشدد الرميحي على أن 
االجتماع كانت له قيمة كبيرة 

بوجود جميع رؤساء االتحادات، 
وهذا يعتبر مكسبا التحاد كأس 

الخليج العربي، مضيفا في 
نفس الوقت أن الكل يقف مع 
العراق ويدعمه في استضافته 
للنسخة المقبلة من البطولة.. 

والكل متعطش ألن تقام 
النسخة المقبلة في البصرة، ألن 

الجمهور العراقي كبير ويعشق 
الرياضة.

أما بخصوص البطوالت 
األخرى التحاد كأس الخليج 

العربي لكرة القدم، فقال 
الرميحي إنه تم التنسيق مع لجنة 

المسابقات باالتحاد الخليجي 
لوضع الترتيبات للبطوالت 
المقبلة التي تخص األندية 

والمنتخبات.

وعلى الصعيد ذاته أكد السيد 
عدنان درجال رئيس االتحاد 
العراقي أنه تم توفير جميع 

متطلبات استضافة خليجي 25 
من مالعب وفنادق وتبقت بعض 

التفاصيل الصغيرة التي سيتم 
حسمها في الفترة المقبلة وقبل 

الموعد النهائي المقرر بتاريخ 30 
يونيو لإليفاء بالمتطلبات الخاصة 

بالبطولة.

وقال درجال، نحن ننتظر 
رفع الحظر عن إقامة المباريات 

بمالعب العراق بداية العام 
المقبل لتعود الكرة العراقية إلى 

وضعها الطبيعي.

ولفت إلى أن البطولة مقررة 
أساسا أن تقام في العراق خالل 

شهر يناير من سنة 2023، حيث تم 

في عمومية االتحاد  برئاسة حمد بن خليفة 

دعم كامل الستضافة 
البصرة لـ خليجي 25
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االتفاق خالل االجتماع السابق أن 
يتم االنتهاء من جميع المتطلبات 

الخاصة باالستضافة قبل 30 يونيو 
من العام المقبل، وفي حال عدم 
وجود ذلك ستنتقل البطولة إلى 

الدولة البديلة.. مشددا على أن كل 
األمور تسير بشكل إيجابي وكل 

اإلخوان يدعمون العراق بأحقيتها 
بتنظيم البطولة.

وأوضح درجال بقوله، كعراقيين 
يجب أن نفي بالتزاماتنا المنصوص 

عليها من قبل وفي االجتماع 

الحالي، حيث قمنا بتجهيز ملعب 
ثان وهو ملعب الفيحاء، أما ملعب 
الميناء فهناك بعض اإلشكاليات  

بسبب الشركة القائمة باألعمال، 
وسيتم إيجاد حل في أقرب وقت 

بأن يكون االستاد جاهزا في الوقت 
المتفق عليه.

وشهدت الجمعية العمومية 
تواجد كل من سعادة الشيخ حمد 

بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 
االتحاد، ورئيس االتحاد السعودي 

ياسر المسحل، ورئيس االتحاد 

العراقي عدنان درجال، ورئيس 
االتحاد العماني لكرة القدم سالم 

بن سعيد الوهيبي، ورئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي 

بن خليفة آل خليفة، وممثل االتحاد 
اليمني لكرة القدم الدكتور حميد 
الشيباني، والنائب األول لرئيس 

االتحاد اإلماراتي لكرة القدم 
عبدهللا ناصر الجنيبي، ورئيس 

االتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ 
يوسف أحمد الصباح.
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جامعة الفيصل .. 

رالي داكار يقرع األبواب

الخبرة واألبوة
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