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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

قفزة مهمة  
قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق وزارة الرياضة األحكام الواردة 

في الئحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة باألمر السامي على 
األراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة 

لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية 
ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة. جاء في توقيت 

مهم بتزامنه مع الحراك المتواصل الذي تشهده الرياضة 
السعودية ، والحاجة الملحة للمزيد من التوسع االفقي 

والرأسي وإستثمار الوزارة للمساحات المملوكة لها لرفد هذا 
الحراك بمدخوالت جديدة .

ولعل سمو وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد 
لخص منافع التعديل الجديد عندما وصفه بالنقلة النوعية، التي 
تُسهم في صناعة المزيد من فرص االستثمار لرياضة هذا الوطن 

الغالي، وتوفير بيئة مالئمة للنهوض باالقتصاد الرياضي ومساهمته 
الفّعالة في استمرار نمو الناتج المحلي، وصواًل لتحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة 2030 ،ما يساهم في نمو هذا القطاع الحيوي والمهم 

وتحفيز كافة شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة وزيادة االهتمام 
بها.

 ومن المعلوم أن الوزارة ستدفع من جانبها بخطط طموحة توفر 
موارد ذاتية كافية تعين على تحقيق كل األهداف والتطلعات .
التحرير

وكالة اإلعالم
تصدر عن:

24الفيصل ينوب عن القيادة في منتدى الشباب العالمي
  تخطى عمان في 

الجوهرة واقترب من 
المونديال

52
األخضر .. عبر
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مجلس الوزراء يعدل الفقرتين )6 (و)7 ( من المادة )الثانية( من تنظيم وزارة الرياضة

توسيع الطموحات
قرر مجلس الوزراء في 

اجتماعه األخير برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه 
اهللا ـ بتعديل الفقرتين - 6 و7من 
المادة )الثانية( من تنظيم وزارة 
الرياضة لتكونا بالنصين اآلتيين:

6 -الترخيص إلقامة منشآت 
ومرافق ممارسة األنشطة 

الرياضية، وإقامة

الفعاليات الرياضية ومراكز 

ومعاهد التدريب الرياضي.

7 -وضع قواعد ومعايير 
إنشاء المرافق والمنشآت 

الرياضية، ومراكز ومعاهد

التدريب الرياضي، وإدارتها«.

لقرار الوزاري لقي ترحيبا 
كبيرُا من كافة الرياضيين إذ 

عدوه نقلة نوعية، من شأنها 
أن تُسهم في صناعة المزيد 
من فرص االستثمار لرياضة 

هذا الوطن ، وتوفير بيئة مالئمة 
للنهوض باالقتصاد الرياضي 

لزيادة مساهماته الفّعالة في 
استمرار نمو الناتج المحلي، 
وصواًل لتحقيق مستهدفات 

رؤية المملكة 2030 ،ما يساهم 
في نمو هذا القطاع الحيوي 

والمهم وتحفيز كافة شرائح 
المجتمع على ممارسة الرياضة 

وزيادة االهتمام بها. 
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 خالد الفيصل يشهد الختام ويتوج  أبطال 
رالي داكار  السعودية 2022 

 خالد الفيصل يشهد الختام ويتوج  أبطال 
رالي داكار  السعودية 2022 

العطية يطير  
باللقب الكبير 
العطية يطير  
باللقب الكبير 
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وقد جاءت النتائج كالتالي:

فئة السيارات العطية أواًل 
والراجحي ثالًثا

تُّوج المتسابق القطري 
ناصر العطية سائق فريق 
»تويوتا« بالمركز األول في 

فئة السيارات، فيما سجل 
السعودي يزيد الراجحي سائق 

»أوفر درايف« إنجازًا تاريخيًا 
بتحقيقه المركز الثالث، كأول 

 يصعُد منصة التتويج 
ٍ
سعودي

برالي داكار منذ انطالقه قبل 44 
عامًا.

فئة الدراجات النارية:

وفي فئة الدراجات النارية، 

العطية يطير  
باللقب الكبير 

بحضور  سمو مستشار خادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة األمير خالد الفيصل 
اختتم رالي داكار السعودية 2022 والذي أقيم في 

المملكة للعام الثالث على التوالي خالل الفترة 
من 2-14 يناير  الماضي عبر خالله المتسابقون 12 

مرحلة بمختلف محافظات ومدن ومناطق المملكة 
كانت نقطة االنطالق منطقة حائل واختتم الرالي 
بمحافظة جدة. وشهد حفل الختام حضور األمير 

خالد بن سلطان العبدهللا الفيصل رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 
النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، 

ومعالي األستاذ بدر القاضي نائب وزير الرياضة. 

العطية يطير  
باللقب الكبير 
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حاز البريطاني سام سندرالند 
دّراج فريق »غاز غاز« على 
اللقب، فيما جاء التشيلي 
بابلو كوانتنيال دّراج فريق 

»هوندا« في المرتبة الثانية، 
أما النمساوي ماتياس والكنر 
دّراج فريق »ريد ُبل كيه تي إم« 

فقد نال المرتبة الثالثة لهذه 
الفئة.

فئة الدراجات الرباعية:

وفاز الفرنسي أليكساندر 
جيرود دّراج فريق »ياماها« 
بلقب النسخة الحالية من 

الرالي عن فئة الدراجات 
الرباعية »كوادز«، وذلك بعد 

25 عامًا من تحقيق والده للقب 
عام 1997م، كما نال األرجنتيني 

فرانشيسكو مورينو دّراج 
فريق »دراج أون« المرتبة 

الثانية، وحّل البولندي كميل 
فيشنيفسكي دّراج »أورلين« 

في المركز الثالث.

فئة الشاحنات:

وفي فئة الشاحنات، احتكر 
فريق »كاماز« المراكز الثالثة 

األولى، حيث تّوج الروسي دميتري 
ستونيكوف بالمركز األول، وجاء 

زميله إدوارد نقوالييف ثانيًا، 
تبعهما أنطون شيبالوف في 

المرتبة الثالثة. أما التشيلي 
فرانشيسكو لوبيز كونتاردو فقد 
استطاع الحصول على لقب فئة 

المركبات الصحراوية الخفيفة 
تي3، متفوقًا على السويدي 

سيباستيان إريكسون، فيما 
جاءت اإلسبانية كريستيان 

غوتييرز في المركز الثالث، كما 
حازت السائقة السعودية دانية 
عقيل المركز الثامن في الترتيب 

العام، بينما حّلت زميلتها مشاعل 
العبيدان في المركز السابع عشر، 

وذلك في مشاركتهما األولى في 
رالي داكار.

فئة المركبات الصحراوية:

وفي فئة المركبات الصحراوية 
الخفيفة تي4، حسم األمريكي 

أستون جونز لقب هذه الفئة، بعد 

 مع اإلسباني جيرارد 
ٍ
 قوية

ٍ
منافسة

فاريس صاحب المركز الثاني، فيما 
جاء السائق الليتواني روكاس 

باسيوشكا ثالثًا للترتيب.
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أكد صاحب السمو الملكي 
األمير خالد بن سلطان العبدهللا 

الفيصل رئيس االتحاد السعودي 
أن النسخة الثالثة من رالي داكار 

السعودية 2022 شهدت مشاركة 
كبيرة في أعداد المشاركين، إذ 

وصلت إلى 1000 مشارك من 70 
دولة عالمية، وهذه المشاركة هي 
األكبر في تاريخ الرالي ومثلت أكثر 
من ثالثة أضعاف المشاركين في 
النسختين الماضيتين لرالي داكار 

السعودية.

وأوضح سمّوه أن نسبة 
الحوادث في رالي داكار السعودية 

2022 كانت قليلة، ولم تسجل 

أي حالة وفاة أو إصابات بالغة 
بين المشاركين خاصة في فئة 
الدّراجات النارية الذين هم أكثر 

عرضة لخطر الحوادث واإلصابات.

وقال سموه: “إن أكثر ما يميز 
رالي داكار السعودية 2022م، 

الحضور القوي للسائقين العرب 
خاصة أبناء الخليج العربي، 

حيث توج السائق القطري ناصر 
العطية بالمركز األول، فيما نال 
السائق السعودي يزيد الراجحي 
المركز الثالث في فئة السيارات، 

وهذا يمثل فخرا وإنجازا لنا جميعا 
في دول الخليج العربي”.

وأكد سمو رئيس االتحاد 

السعودي للسيارات والدراجات 
النارية رئيس مجلس إدارة شركة 

رياضة المحركات السعودية 
أن طوال فترة المنافسات 

استمتع الجميع بالمناظر الخالبة 
والمتنوعة لتضاريس المملكة 
والتطور الكبير واالزدهار، وذلك 

من ثمرات الدعم الكبير من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود وسمو 
ولي عهده األمين -حفظهما هللا- 

ومتابعة ودعم سمو وزير الرياضة 
وشركة المحركات السعودية التي 

 سعودية تنظم 
ٍ
أصبحت تدار بأيد

جميع الفعاليات واألنشطة.

المشاركة األكبر في تاريخ الرالي 
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بات البطل السعودي وحامل 
لقب كأس العالم للراليات 

الكروس كانتري الباها يزيد بن 
محمد الراجحي أول سائق سعودي 

يعتلي منصة التتويج في تاريخ 
رالي داكار العريق في أعلى فئة 

على متن سيارة تويوتا هايلوكس 
من تحضير الفريق البلجيكي 

“اوفردرايف” بعد تحقيقه المركز 
الثالث، تاركًا بصمة خالدة في تاريخ 

أعرق رالي في رياضة المحركات.

وقطع الراجحي رفقة مساعده 
اإليرلندي مايكل أور في النسخة 

الـ ٤٤ من رالي داكار الذي احتضنته 
المملكة للمرة الثالثة على التوالي 
مسافة تزيد عن 8 آالف كيلومتر، 

مقسمة على 12 مرحلة على امتداد 
14 يومًا، في رحلة بدأت من حائل 

واختتمت في جدة مرورًا بالرياض 
التي احتضنت يوم الراحة.

 

لم تكن رحلة الراجحي سهلة 
في داكار 2022، تحديدًا في 

االسبوع األول من الرالي فقد 
ضاع الفريق في المرحلة األولى 

التي امتازت بصعوبتها على 
جميع المشاركين على صعيد 

المالحة ليخسر الراجحي الكثير 
من الوقت األمر الذي جعله في 

المركز التاسع في الترتيب العام 
المؤقت حينها، وفي المرحلة 

الرابعة تمكن الثنائي من الفوز 
بالمرحلة قبل أن يتسلموا عقوبة 

زمنية مدتها دقيقتين ارجعتهم 
الى المركز الخامس والتي استفاد 

الفريق منها كثيرًا وذلك لعدم 
فتحهم المسار في المرحلة 

الخامسة الحلقية في الرياض التي 
افتتحت فيها السيارات المسار 

ألول مرة في تاريخ رالي داكار و 

تعرضت سيارة يزيد الراجحي في 
تلك المرحلة الى كسر في محور 

نقل الحركة االمامي.

ولكن البطل السعودي تغلب 
على قساوة الرالي األصعب في 

رياضة المحركات وشق طريقه الى 
منصة التتويج في االسبوع الثاني 

من الرالي حيث تمكن يزيد من 

أول سائق سعودي يدخل تاريخ  رالي داكار

يزيد الراجحي ... ثالثا 
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إظهار سرعته والموهبة المصقولة 
على أرضه وبناء فارق زمني مرحلة 
تلو األخرى على حساب منافسيه 
بعد ان اعتمد استراتيجية جديدة 

مكنته على القتال من الخلف 
بخطوات تكتيكية ومحافظًا على 

وتيرته في نفس الوقت حتى تمكن 
من الوصول الى المركز الثالث في 

الترتيب العام.

 وأعرب سفير رياضة المحركات 
السعودية يزيد الراجحي عن 

سعادته بالفوز بالمركز الثالث في 
رالي داكار: “الحمد هللا أنهينا ١٤ يومًا 

من السباق، كانت رحلة صعبة، لم 
نكن نعرف مالذي تخفيه داكار لنا 

هذا العام، ولكن بحمد هللا تفوقنا 
على جميع المصاعب واعتلينا 

المنصة بتوفيق من رب العالمين”

“فخور وسعيد جدًا بهذا االنجاز 
وبتمثيلي المملكة خير تمثيل. 

فخور بكوني السعودي األول الذي 
يصعد الى منصة تتويج رالي داكار 

على مدار ٤٤ عام. لم يكن تحقيق 
هذا االنجاز سهاًل، ولكن مع الخبرة 

والمثابرة استطعت تحقيق ذلك”

“اشكر مساعدي وصديقي 
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مايكل الذي قام بعمل مذهل 
كعادته، سعيد بأني امتلك فريق 

عمل متكامل وطموح وسيارة 
مقاتلة بكل ما تعنيه الكلمة”

وأهدى يزيد الراجحي القيادة 
الحكيمة هذا االنجاز التاريخي 
شاكرًا القيادة الحكيمة على 
الدعم الكبير الذي تحظى به 

الرياضة في المملكة العربية 
السعودية من مقام خادم 
الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز –حفظه 
هللا – وولي عهده االمين األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
- حفظه هللا- وشكرهم على 

جهودهم الجبارة في تنظيم الرالي 
األصعب في العالم للمرة الثالثة 

على التوالي في المملكة وحرصهم 
على توفير سبل 

الراحة 
لجميع 

المشاركين في هذا الرالي الضخم.

كما تقدم يزيد الراجحي بالشكر 
الى صاحب السمو الملكي األمير 

عبد العزيز 
بن تركي 

الفيصل، وزير الرياضة وصاحب 
السمو الملكي األمير خالد بن 

سلطان العبد هللا الفيصل رئيس 
مجلس إدارة االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية على 
دعمهم الكبير واالهتمام الذي 

تحظى بها رياضة المحركات في 
المملكة بجميع فئاتها.

ومن جانبه أعرب مساعد 
الكابتن يزيد، مايكل اور عن 

سعادته بتحقيقه المركز الثالث 
في داكار قائاًل: “أنا سعيد 

للغاية بهذا المركز حقًا، فقد 
قلت ليزيد في البداية 
خطتنا دائما هي أن 
نقترب من منصة 

التتويج بعدها نرى 
ماهي الخطة، 

وبالفعل 
تغلبنا على 
المصاعب، 

وها نحن في 
المنصة اليوم، 

كانت رحلة جميلة بجانب 
صديقي يزيد واتطلع الى 

المزيد من المغامرات 
بجانبه”
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د مصورون محترفون  جسَّ
وهواة من جميع الجنسيات 

التحدي والمغامرة واإلثارة من 
خالل لقطاتهم، التي تستشف 

الواقع من منظوره الجمالي، 
الذي يسرد الدهشة والجمال 

في أبهى صوره، وذلك من 
خالل مشاركتهم في تغطية 

منافسات رالي داكار السعودية 
.2022

وتنوعت الرؤى في الصور 
المنتجة وفق ما تتضمنه 

زت  المنافسة من موجودات، ركَّ
بشكل أولي على حركة فئات 

الرالي الست في مسارات 
السباق وهي السيارات 

والدراجات النارية والدراجات 
النارية الرباعية والشاحنات 

والمركبات الصحراوية الخفيفة، 

وداكار كالسيك، كما ركز بعض 
المصورين بالدرجة الثانية على 

الحياة البرية بكل ما تشمله من 
طبيعة خالبة، كما ركز البعض 

اآلخر على المناظر المحيطة بكل 
مرحلة، فيما رصدت كاميرات 

أخرى الحياة الصحراوية، عالوة 
على التقاط صور تتناول التراث 

والتاريخ.

.

تجسيد  التراث 
والتاريخ والطبيعة 
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شهامة .. وشغف .. 
وأجواء بديعة 

وصف عدد كبير من المتسابقين 
المشاركين في رالي داكار 

السعودية 2022، ما وجدوه 
في هذه النسخة بأنه يعد 

أمرا استثنائيا، خاصة بعد أن 
وفرت لهم وزارة الرياضة كافة 

المتطلبات التي تريحهم أوال 
بأول، منذ وصولهم إلى المملكة 
وهم يشعرون باألريحية وكأنهم 

في بلدانهم، وكانت وزارة الرياضة 
قد قامت باستقبال خاص 

للمشاركين في 
المطار األمر 
الذي أسعد 

الجميع، وشدد 
المشاركون على 

أن اإلجراءات 
الوقائية طبقت 

بحذافيرها ، وأكد 
أبطال الراليات 

أن ما وجدوه في ساحة الصيانة 
يعد أمرا من وحي الخيال وأشبه 

بخدمات )فندق 7 نجوم( كما 
وصفوه، فالخدمات تقدم بشكل 

سلس، والوجبات الغذائية 
متنوعة ومتجددة بشكل يومي، 
للجميع من المتسابقين وفرق 

صيانتهم والطواقم األخرى 
ووسائل اإلعالم، إضافة إلى أنه 

تم تجهيز )دورات مياه( خاصة 
 لذوي االحتياجات الخاصة.

وشهد يوم الراحة الذي احتضنته 
مدينة الرياض تواجد وزير 

الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، لمتابعة سير العمل، 

وااللتقاء بعدد من المتسابقين 
في مخيم المبيت، حيث التقى 

سموه بالمتسابقين السعوديين 
المشاركين في الرالي، إضافة إلى 

التقائه بمتصدر المرحلة العامة 
البطل القطري ناصر العطية، 

والعديد من المتسابقين 
المشاركين في 
الرالي، ورافقه 

خالل الجولة 
رئيس االتحاد 

السعودي 
للسيارات 
والدراجات 

النارية األمير 
خالد بن سلطان 
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 العبدهللا الفيصل.

شعبية كبيرة..
 وجمهور استثنائي

وبين عدد من المشاركين في 
رالي داكار 2022 أن ما شاهدوه 

من الشعب السعودي ، يعد أمرا 
مثيرا للجنون وغير معقول، فقد 
أوضح عدد منهم وأعضاء فرق 
الصيانة، أن هذه الرياضة لديها 

شعبية كبيرة 
هنا في المملكة 

، وذلك بعد أن 
شاهدوا حرص 

عدد كبير من 
السعوديين صغارا 
وكبارا على التواجد 

بشكل يومي 
لمتابعة الرالي 

بشكل مباشر من خالل صحراء 
المملكة، وأكد المتسابقون أن 

الشعب السعودي شعب كريم 
ومضياف وطيب، وفي حال وجدوا 

المشارك متعطًلا يقومون 
بالمجيء إليه ومساعدته وتقديم 

الماء والشاي والقهوة لهم، 
ويستضيفونهم حتى وصول فرق 
الصيانة الخاصة بهم، وهذه تعد 

حالة نادرة ال تحدث في جميع 
 الراليات التي يشاركون بها.

ألبيرتو يعجب بالقهوة
  العربية والشاي

تعرض السائق األلباني ألبيرتو 
هيريرو، أحد المشاركين في 

فئة الشاحنات T5، سائق فريق 
thtrucks team لعطل ميكانيكي 

خالل المرحلة السابعة حيث 
توقفت شاحنتهم في منتصف 

الطريق، ليجدوا استقباال من عدد 
من المواطنين 

السعوديين، 
الذين 

استضافوهم، 
وقدموا لهم 

القهوة العربية 
والشاي، حتى 

تم إصالح 
مشكلتهم، 
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وأبدى ألبيرتو وفريقه سعادتهم 
ودهشتهم مما وجدوه من حفاوة 

استقبال وكرم ضيافة خالل 
انتظارهم، لوصول فريق الصيانه 

إلى موقع توقفهم إلصالح 
 الخلل.

الفارسي.. أصغر 
 مصور في الرالي

شهد رالي داكار السعودية 2022، 
مشاركة سلمان الفارسي )13 
عاما( للتصوير في العديد من 

مراحل الرالي، ليصبح أصغر 
مصور يغطي الرالي، وينشره 

في منصاته الرسمية عبر »تويتر 
وإنستغرام«، وتواجد الفارسي 

في تغطية الرالي لثالث سنوات 
متتالية منذ إقامته للمرة 

األولى في المملكة العربية 
السعودية، وكان 

حينها يبلغ من 
العمر 11 

عاما، وقدم 
الفارسي 
من جدة 
لتغطية 

بعض 
مراحل 
الرالي، 

وفي 
حديثه لـ 

»صحيفة 
اليوم«، أكد 

الفارسي أنه 
يطمح خالل 

النسخ القادمة 
لتغطية جميع مراحل 

الرالي، والتواجد في مختلف 
مناطق المملكة، ألجل التقاط 

الصور وتوثيقها من مختلف 
مناطق المملكة، وأوضح أنه من 

عشاق فئة الدراجات النارية، ولديه 
 اهتمام واطالع كامل بها.

 إشادة بالفريق الطبي
نجحت الفرق الطبية في 

مناطق المملكة بإنقاذ عدد من 

المتسابقين 
الذين تعرضوا 

لحوادث 
وإصابات 

خالل مراحل 
الرالي 

السابقة، 
وأكد 

المتسابقون 
أن الخدمة 

الطبية والرعاية 
الصحية مميزة 

جدا وسريعة، 
وتعرض عدد من 

المشاركين خالل هذه النسخة 
لعدد من الحوادث كما هو 
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الحاصل في راليات داكار بنسخها 
األخرى، وتم التعامل مع جميع 

الحاالت بالشكل المطلوب ولله 
 الحمد.

متابعة مبكرة في المناطق 
 الصحراوية

في عدد من مناطق المملكة التي 
مرت خاللها المراحل السابقة من 

الرالي، حرص عشاق الرياضات 
الميكانيكية على التواجد مبكرا 

في المناطق الصحراوية من أجل 
متابعة الرالي األشرس عالميا، إذ 

فضلت بعض الجماهير الذهاب 
إلى الصحراء مبكرا منذ الفجر، على 

الرغم من برودة الجو، والجلوس 
هناك لمتابعة المتسابقين خالل 
مرورهم واستضافة من يتعطل 
وينتظر شاحنة الصيانة، ووثقت 

عدسات المصورين عددا من 
الجلسات التي شهدت تواجد 
العائالت وهم يقومون بإعداد 

الشاي والقهوة ويتابعون الرالي، 
كما وثقت عدسات المصورين 

اهتمام عدد من صغار السن 
 والكبار لحضور ومتابعة الرالي.

 تنوع التضاريس يخطف األنظار

أعرب عدد من المتسابقين األجانب 
عن سعادتهم لما شاهدوه 

في صحراء المملكة من تنوع 
التضاريس واختالف األجواء، 

وشهدت العديد من مراحل الرالي 
أجواء رائعة تناسب الراليات بعد 

أن هطلت األمطار وازدادت الرعود 
والبروق، وانخفضت درجات الحرارة، 

ما جعل منظمي الرالي يقومون 
بتغيير وجهة المرحلة الثالثة وتغيير 
مسارها، ليقضي المتسابقون ليلة 

من أجمل ليالي الراليات بحسب 
وصفهم في صحراء المملكة.

امتازت المرحلة التاسعة 
من رالي داكار السعودية 2022، 

التي سار معها المتسابقون 
المحترفون بشكل دائري 

على وادي الدواسر، بمسافة 
490كم، منها 287 كم للمرحلة 

الخاصة الخاضعة للتوقيت، 
بجمالها األّخاذ وكثبانها الرملية، 

إلى جانب سطوع أشعة 
الشمس عليها حين تنسج 

خيوطها الصفراء المتعرجة.

وأسهم اعتدال الطقس 
هذه األيام في جذب العديد من 

الجمهور لالستمتاع بالرالي، 
فضاًل عن إجازة منتصف 

الفصل الدراسي التي عملت 
على زيادة أعداد الزوار في 

المناطق البرية والصحراوية.

ونشر الحساب الرسمي 
لوزارة الرياضة ، صورًا لمشاهد 

جمالية للكثبان الرملية من 
المرحلة التاسعة في محافظة 

وادي الدواسر؛ مع استمتاع أحد 
الجمهور بأجواء الرالي، وعّلق 
عليها: “قهوة وابتسامة على 

مسار الرالي العالمي”.

قهوة وابتسامة  في 
المرحلة التاسعة 
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شهدت صحراء المملكة 
مغامرات فى طرق عرة، 

حيث أقيمت فعاليات سباق 
داكار ، وتضمنت الفعاليات 

فى جبال المملكة الكثير 
من المغامرات حيث وثقت 

الكاميرا ت لحظة انقالب 
سيارات، إضافة إلى حوادث 

مفاجئة من الغرز فى الرمال 
واألعطال.

 مغامرات بين الجبال
والصحراء
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 مغامرات بين الجبال
والصحراء

وصف محمد سندي، 
مدير مشروع رالي داكار في 

االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية، جميع 

الشباب والفتيات السعوديين 
من أعضاء االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية 
بالرائعين وكفاءتهم العالية، 

مؤكًدا أنهم تحملوا على 
عاتقهم تنظيم “رالي داكار” 

التحدي الكبير مرًة أخرى. 
ويضيف سندي: “نحن اآلن 

في المرحلة التشغيلية للرالي، 
وتسير وتيرة العمل كما خطط 

لها بالضبط، ويمكننا القول 
بكل ثقة إن “البيفواك” يدار 

 سعودية تعمل 
ٍ
باقتدار بأياد

على مدار الساعة، ونعمل 
بشكل جماعي وبروح الفريق 
الواحد، لنرسم للعالم صورة 
واقعية على عزيمة الشعب 

السعودي، وإصراره على 
النجاح”.

»البيفواك« 
ُيدار باقتدار 

بأياد سعودية
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شراكة سعودى للتطوير مع رالي داكار السعودية 

سياحة فاخرة تستقطب
 2 مليون زائر سنويا

أصبحت شركة سعودى للتطوير 
، شريًكا رئيًسا في داكار السعودية 

2022 ، وهو الحدث األصعب في 
رياضة السيارات في العالم.

 SD هذه الرعاية جزء من خطط
للترويج  لرياضات المغامرة في 

إطار رؤيتها إلنشاء سياحة جبلية 
فاخرة في بعض أجزاء من سودا 

ورجال ألمع.

داكار المملكة العربية 
السعودية في عام 2022 ، سيسافر 

السائقون من جميع أنحاء العالم 
بحًثا عن المجد عبر منطقة حائل 

والرياض وجدة وعسير ، مسافرين 
9000 كيلومتر عبر الصحاري 

الشاسعة.

وقالت الشركة  » نحن فخورون 
بشراكتنا القيمة مع شركة التنمية 

السعودية. رالي داكار هو أحد 
أصعب رياضات السيارات في 

العالم ونتطلع إلى إعادته إلى البالد 
للسنة الثالثة على التوالي ، ونتطلع 

إلى الترحيب بعشاق الرياضة من 
جميع أنحاء العالم “. وقال فيصل 
العبد هللا رئيس االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية 

والسعودية لرياضة السيارات.

وأضافت أن “شراكتنا تشمل 
رؤية الملك سلمان خادم الحرمين 

الشريفين وولي العهد األمير 
محمد بن سلمان”. وبدعم من 

وزير الرياضة األمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل ، عملنا على ضمان 
استمرار النجاح من خالل تحقيق 

أهداف رؤية 2030 وتعزيز التعاون 
المحلي ودعم األحداث الرياضية 

العالمية.

وتعد داكار السعودية 2022 هي 
أول مسابقة لرياضات السيارات 
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برعاية SD منذ أن أسسها ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان ، 

الذي ترأس المجموعة. وستستثمر 
11 مليار ريال سعودي )2.9 مليار 

دوالر( إلنشاء بنية تحتية ومشاريع 
سياحية على مستوى عالمي في إطار 

خطط لبناء 2700 غرفة فندقية و 
1300 وحدة سكنية و 30 مكانًا 

تجارًيا وترفيهًيا ورياضًيا 
ومغامرة.

تتزامن 
رعاية 

السباق 
األصعب 

في العالم 
مع 

 SD جهود
إلنشاء 

وجهة 
سياحية 

فاخرة 
وجذب أكثر 

من 2 مليون 
سائح سنوًيا. 

تتمتع الجبال في 
سودة وأجزاء من رجال 

ألمع بتقليد قوي من الرياضات 
والمغامرات الشديدة. توفر 

االرتفاعات العالية ودرجات الحرارة 
المنخفضة بيئة مثالية لمجموعة 

واسعة من األنشطة التي تغذيها 
األدرينالين.

رالي داكار 2022 هو حدث رائد 
للعديد من األحداث المحلية 

والوطنية والعالمية التي تدعمها 
SD لتسليط الضوء على الفوائد 

الهائلة للرياضة والترفيه والصحة 
والترفيه والثقافة والتراث للسائحين 

المحليين واألجانب.

وقال حسام المدني ، الرئيس 
التنفيذي لشركة سعودي للتطوير: 

“يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا 
مع رالي داكار 2022 ، وهو حدث 

لرياضات السيارات عالي األوكتان 
من شأنه تسريع مكانة المملكة 

كمركز عالمي للرياضات المتطرفة”. 

“نحن ، كمنظمين ، نتشارك العديد 
من القيم: كالنا نهتم بشدة بالبيئة ، 
ونحد من انبعاثات الكربون ، وندعم 

المجتمعات المحلية.

وأضاف “نعمل بجد لتحويل 
أجزاء من سعودى ورجال ألم إلى 

وجهات سياحية وترفيهية على مدار 
العام”. “سيتم نقل الزوار من 

يوم الصحة والتفكير 
إلى مكان آخر مليء 

بالمغامرات 
مثل الطيران 

الشراعي 
والطيران 
المظلي 

والمشي 
لمسافات 

طويلة 
في درجات 

الحرارة 
الباردة في هذا 
المكان المرتفع. 
نظًرا ألن المملكة 

تحدد وتيرة األحداث 
الرياضية ذات المستوى 

العالمي في المنطقة ، فإننا 
نريد التأكد من أن وجهتنا معترف 

بها كوجهة جذابة للباحثين عن 
الرياضات والمغامرات 

الجادين. ال يمكننا 
التفكير في شريك 

أفضل من 
الفريق في رالي 

تاكر لتسريع 
هذا ومشاركة 

الثقافة 
والتراث الفريد 

للمنطقة.

يتم تنظيم 
سباق تاكر الرابع 

واألربعين من قبل 
AOS بالتعاون مع االتحاد 

الدولي للسيارات واالتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية 

وسلطات محلية أخرى.

قال يان لو موينر ، الرئيس 

 Amaury Sport التنفيذي لمنظمة
Organization: “بفضل شراكة داكار 

مع المملكة العربية السعودية ، 
تمكن المتسابقون والمتفرجون من 

جميع أنحاء العالم من تقدير جمال 
وتنوع المشهد السعودي على مدار 

العامين الماضيين. .

READ  قامت شركة ICE بترحيله 
بعد إطالق فيلمه. اآلن هو يختبر 

حدود حرية التعبير

قال: “لقد اكتشفوا أرًضا مختلفة 
تم إنشاؤها للمغامرة والرياضات 

الخطرة”. “لذلك ، أثناء دعم 
مشروعنا إلنشاء برنامج طموح 

لتحويل الطاقة ، يسعدنا أن نرحب 
بسعودة للتطوير كشريك رئيسي 
في هذا الحدث للترويج المشترك 

للرياضة والسياحة.”

سيدعم رالي داكار المجتمعات 
المحلية في المملكة العربية 

السعودية ويقلل من انبعاثات 
الكربون باستخدام الطاقة المتجددة 

للتعويض عن المخيمات المؤقتة 
وانبعاثات األحداث. تمت الموافقة 

على T1 Ultimate Glass الجديد للرالي 
، مما يسمح للمصنعين بإنشاء 

مجموعة من المركبات مع أفضل 
المحركات الكهربائية أو 

الهجينة أو الهيدروجينية 
للبيئة.

من جانبها ، 
لديها SD عدد من 

المبادرات لدعم 
المجتمع المحلي 

وتخطط لخلق أكثر 
من 8000 وظيفة 
بدوام كامل بحلول 

عام 2030. كما أعلنت 
عن خطط لزراعة أكثر 
من مليون شجرة بحلول 

عام 2030 في إطار خطتها للتنمية 
المستدامة. وتهدف إلى تقليل 

انبعاثات الكربون بنسبة 4 في المائة 
، وفًقا للمبادرة الخضراء السعودية.
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شهد رالي داكار السعودية 
2022 مشاركة السائقة السعودية 

وبطل سباقات الراليات 
الصحراوية “كروس كانتري- الباها 

فئة T3” دانية عقيل .

وعادة ما يكون أقصى 

طموحات المشاركين في الراليات 
الكبرى مثل رالي داكار السعودية 

إنهاء الرالي، فهو بالنسبة 
للجميع إنجاز في حد ذاته، وكان 

هذا الطموح يدغدغ مشاعر بطلة 
العالم السعودية دانية عقيل، 

التي واجهت الصعوبات وتخطتها 

بثقة عالية، فتحول طموح 
الوصول لخط النهاية برالي داكار 
إلى حق مشروع لتسجيل عالمة 
مميزة وإنجاز جديد بإحدى فئاته، 
وهذا ما عملت عليه دانية عقيل 
بعد تخطيها القسم األول من 
الرالي األقوى عالميًا وتجاوزها 

دانية عقيل ... إنجاز استثنائي  
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أقوى منافسيها من المتسابقين 
اآلخرين من الجنسين، بفعل 

موهبتها وقيادتها التي أبهرت 
الجميع.

تخطت دانية عقيل كل مراحل 
رالي السعودية داكار باستراتيجية 

عالية، وساعدها مالحها الخبير 
األورغواني سيرجيو الفونتيه.

وفي كل مرحلة من المراحل 
الخاصة للرالي بدأت بالتقدم أكثر 

فأكثر، وتحسن من أوقاتها وتتجاوز 
بثقة منافسيها من الجنسين حتى 
شعرت أن هدفها في إنهاء الرالي 

فقط، يتجاوز طموحاتها لتكون أول 
سيدة سعودية وعربية في تاريخ 

الرالي األشهر تنافس بقوة، فكان 
لها ما أرادت مع تنفيذها بدقة 

الستراتيجيتها في القسم الثاني 
من الرالي.

إنجاز جديد مع بداية موسم 2022

وبعد 14 يوما من المنافسات 
الصعبة والقاسية في مراحل رالي 
داكار 2022 أصبحت أول سعودية 
وعربية ضمن العشرة األوائل في 

فئتها، محققة إنجازا جديدا لها مع 
بداية موسم 2022.

وشاركت عقيل على متن كان-آم 
مافريك مصّنفة ضمن فئة “تي3” 

إلى جانب مالحها األوروغواياني 
سيرخيو الفوينتي، فيما تأتي 

مشاركة مواطنتها العبيدان خلف 
مقود باغي مافريك إكس 3 في 

الفئة عينها.

ودّونت عقيل أخيرًا اسمها كأّول 
سائقة سعودية وعربية تحرز لقب 

كأس العالم للكروس كاونتري 
للباجا في فئة “تي 3”.

تلقى المتسابق القطري 
ناصر العطية كثيرا من التهاني 

واإلشادات الرسمية والشعبية، 
بعد تتويجه بطال لرالي دكار 

بفئة السيارات للمرة الرابعة 
في مسيرته، بختام المرحلة 

الـ 12 واألخيرة في مدينة جدة 
بالسعودية، اليوم الجمعة.

وشارك رئيس اللجنة 
األولمبية القطرية الشيخ 

جوعان بن حمد آل ثاني في تهنئة 
العطية، قائال “نبارك لبطلنا 

العالمي العطية تسيُّد سباق 
رالي داكار، أحد أصعب راليات 

العالم، وإحراز اللقب للمرة 
الرابعة في تاريخه رغم قوة 

المنافسة في صحراء السعودية 
الشقيقة” مضيفا “بّيض هللا 

وجهك، وعوايدك الصدارة يا بو 
شعيل”.

عوايدك الصدارة يا بو شعيل”
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تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود -حفظه هللا-، 
حضر أمير منطقة الرياض صاحب 

السمو الملكي األمير فيصل 
بن بندر بن عبدالعزيز حفل نادي 

سباقات الخيل، على كأسي خادم 
الحرمين الشريفين.

وعند وصول سموه ميدان 

الملك عبدالعزيز للفروسية 
بالجنادرية كان في استقباله 

صاحب السمو الملكي األمير 
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز 

مستشار خادم الحرمين 
الشريفين، وصاحب السمو 

الملكي األمير بندر بن خالد 
الفيصل رئيس مجلس هيئة 

الفروسية رئيس مجلس إدارة 

نادي سباقات الخيل.

وفي بداية الحفل عزف السالم 
الملكي، ثم بدأ السباق في 

الشوط الثامن على كأس خادم 
الحرمين الشريفين لإلنتاج ) فئة 

1 محلية( وحقق المركز األول 
الجواد )المبير( حيث تُوج للمالك 
نغيمش بن فهد العجمي، وتوج 
سموه الفائز نغيمش العجمي.

أمير الرياض  يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين 

حضور باهر لـ »ماكينج 
ميراكلس والمبير«
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ثم بدأ الشوط التاسع على 
كأس خادم الحرمين الشريفين 

)فئة 1 محلية( المؤهل لكأس 
السعودية وحقق الجواد ماكينج 

ميراكلس للمالك صاحب السمو 
الملكي األمير 

سعود بن سلمان 
بن عبدالعزيز، 

وتوج سمو أمير 
منطقة الرياض 

الفائز سمو األمير 
سعود بن سلمان 

بن عبدالعزيز.

وشهد الحفل 
شوطًا مخصصًا 

للمنافسة على 
»هدية وكؤوس 

خادم الحرمين 
الشريفين للخيالة 

السعوديين 

المتمرنين« على مسافة 2000 
متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، 

باإلضافة إلى الهدية العينية 
لصاحب الجواد الفائز، وحقق 

المراكز الثالثة األولى: األول الخيال 

سلطان الميموني، والثاني الخيال 
أحمد الشرار، والثالث الخيال 

محمد الشريماء.

حضر الحفل صاحب السمو 
الملكي األمير 

تركي الفيصل بن 
عبدالعزيز وصاحب 
السمو األمير بندر 

بن ثنيان بن سعود 
وصاحب السمو 
األمير عبدهللا بن 
فهد بن عبدهللا 

رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي 
للفروسية، وعدد 

من أصحاب 
السمو والمعالي 
والسعادة وجمع 
من جمهور وهواة 

الفروسية.

01-2022.indd   2301-2022.indd   23 2/3/2022   4:17:28 PM2/3/2022   4:17:28 PM



العدد 716 - جمادى اآلخرة 1443 هـ  يناير  2022 م 24

الفيصل ينوب عن القيادة
في منتدى الشباب العالمي

نيابًة عن خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، 
وصاحب السمو 

الملكي األمير 
محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي 

العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير 

الدفاع – حفظهما 
هللا -، شارك صاحب 

السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل وزير 

الرياضة، في افتتاح منتدى شباب 
العالم، الذي أقيم في مدينة شرم 

الشيخ بجمهورية مصر العربية، 
وبرعاية فخامة الرئيس المصري 

عبدالفتاح 
السيسي.

ويهدف 
منتدى شباب 

العالم، إلى 
جمع الشباب 

من أجل 
تعزيز الحوار، 

ومناقشة 
قضايا التنمية.
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... ويلتقي السفير  الصيني

يستقبل 
سفير 

البحرين
التقى سمو األمير 

عبدالعزيز بن تركي  
بمكتبه  معالي الشيخ  

حمود بن عبدهللا  آل 
خليفة سفير مملكة 

البحرين  لدى المملكة 
وذلك بحضور معاي 

مساعد وزير الرياضة  
األستاذ عبد االله 

الدالك ، حيث تركز 
الحديث  على تعزيز 

أواصر العالقات بين 
البلدين الشقيقين في 

المجاالت الرياضية .

التقى وزير الرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية العربية السعودية 

األمير عبد العزيز بن تركي  السفير 
الصيني لدى الرياض تشن وي 

تشينغ  ، وقد استعرض الطرفان 
وجهات النظر حول تعزيز التواصل 
والتعاون الرياضي ما بين البلدين، 

خاصة فيما يتعلق 
بأولمبياد بكين الشتوية.

وأوضح السفير 
الصيني تشن خالل 

اللقاء استكمال 
االستعدادات لدورة 

األلعاب األولمبية 
الشتوية، حسب ما 

ذكرت سفارة الصين 
لدى المملكة العربية 

السعودية.

وأكد ثقة وقدرة 

الصين في التغلب على الصعوبات 
التي قد تواجهها الفعالية، بسبب 

مرض فيروس كورونا الجديد 
)كوفيد19-(، قائال إن الصين 

ستقدم للعالم في العام القادم 
حدثا آمنا ورائعا.

وأعرب تشن عن أمله أن تعمل 

الصين والسعودية من خالل 
تعاونهما على تطوير األلعاب 

األولمبية.

وأكد األمير عبد العزيز بن 
تركي أن الصين دولة كبيرة ذات 

حضور رياضي قوي، ولديها أيضا 
خبرة غنية في استضافة أكبر 

وأهم األحداث الرياضية 
الدولية. وشدد على 

دعم المملكة العربية 
السعودية للصين في 

استضافة دورة األلعاب 
األولمبية الشتوية وتمنى 

النجاح الكامل للفعالية، 
حيث كشف عن مشاركة 

رياضيين من المملكة في 
أولمبياد بكين الشتوية 
للمرة األولى، وعبر عن 
فخره بهذه المشاركة.
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بحضور صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة، شهدت الدرعية في 

الثامن والعشرين من يناير 2022م، 
انطالق سباق فورموال إي الدرعية 

2022، وذلك ضمن افتتاحية بطولة 
العالم »أي بي بي فيا فورموال إي« 

في موسمها الثامن، والذي تقام 
الجولتين األولى 

والثانية منه 
في الدرعية، 

تحت األضواء 
 الكاشفة.

وشهد سباق 
فورموال 

إي الدرعية 
2022 الذي 

حضره صاحب السمو الملكي 
األمير خالد بن سلطان الفيصل 

رئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية وشركة رياضة المحركات 
السعودية، والشيخ عبدهللا بن 
عيسى آل خليفة رئيس مجلس 

إدارة االتحاد البحريني للسيارات، 

ك دي فريز سائق 
ِ
فوز الهولندي ن

فريق »مرسيدس بنز كيو« 
األلماني بالمركز األول من الجولة 

األولى، فيما تمّكن زميله البلجيكي 
ستوفيل سائق »مرسيدس بنز 

كيو« من حصد المرتبة الثانية، أما 
المركز الثالث فكان من نصيب 
البريطاني جيك دينيس سائق 

فريق »أفاالنش 
أندريتي« 
األمريكي.

وانطلق السباق 
 رسمية 

ٍ
بصورة

في جولته األولى 
في تمام الثامنة 

مساًء، وشهد 

فريز ومورتارا يتقاسمان الكعكة 
الفيصل يتقدم حضور سباق فورموال إي الدرعية 2022 
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حادثين منفصلين تسببا في 
خروج السائق البرتغالي دا كوستا، 
إضافًة إلى البريطاني أوليفر روالند 

 استدعى 
ٍ

بعد تعّرضهما لحادث
 دخول سيارات األمان.

وشارك في السباق 22 سائقًا من 
جنسيات متعّددة، ينتمون إلى 

11 فريقًا وهم: إينفيجن فيرجين 
ريسينغ )بريطانيا(، مرسيدس بنز 
إي كيو )ألمانيا(، دراغون بينسكه 
أوتوسبورت )الواليات المتحدة(، 

نيو 333 )الصين(، جاغوار تي 
سي إس )بريطانيا(، أفاالنش 

أندريتي )الواليات المتحدة(، دي 
أس تشيتاه )الصين(، نيسان إي 
دامز )فرنسا(، ماهيندرا ريسينغ 

)الهند(، تاغ هوير بورشه )ألمانيا(، 
 روكيت فنتوري ريسينغ )موناكو(.

وكان اليوم األول من السباق 
قد انطلق بالتجارب الحّرة عند 
الواحدة والنصف ظهرًا، حيث 

استطاع البريطاني أوليفر روالند 
سائق فريق »ماهيندرا ريسينغ« 

الهندي الحصول على المركز 
األول، نظير تحقيقه الوقت 

األسرع، فيما حّل مواطنه سام 
بيرد سائق فريق جاغوار تي سي 

إس في المركز الثاني، وجاء 
مواطنهما البريطاني جيك دينيس 

سائق أفاالنش أندريتي ثالثًا في 
الترتيب، وفي الساعة الثالثة 

و40 دقيقة، انطلقت التجارب 
التأهيلية للمجموعة األولى، تبعتها 

التجارب التأهيلية للمجموعة 
الثانية، لتبدأ بعدها تصفيات خروج 

المغلوب التي انتهت بتحقيق 
البلجيكي ستوفيل فاندورن سائق 

مرسيدس »بنز إي كيو« أفضلية 
االنطالق أواًل، بعد تفّوقه في 

المرحلة النهائية من التصفيات 
على البريطاني جيك دينيس سائق 
أفاالنش أندريتي الذي حّل في مركز 

االنطالق الثاني.

وُاختتمت  في  اليوم التالي  

منافسات الجولة الثانية ،وشهد 
السباق الذي حضره األمير خالد 
بن سلطان العبدهللا الفيصل 

منافسة قوية بين المتسابقين، 
حيث تّوج السويسري إدواردو 
مورتارا سائق فريق »روكيت 

فينتوري ريسينغ- موناكو« بالمركز 
األول في الجولة الثانية، فيما جاء 

الهولندي روبين فرينجز سائق 
فريق »إينفجين ريسينغ« في 

المرتبة الثانية، أما البرازيلي لوكاس 
دي غراسي من فريق »روكيت 

فنتوري ريسينغ – موناكو« فقد حل 
في المرتبة الثالثة.

وانطلق السباق عند الثامنة 
مساء، واستمر 45 دقيقة، 

وشهد عدة توقفات بسبب 
ارتكاب المتسابقين حوادث 

استلزمت تدخل سيارات األمان، 
فيما انطلقت التجارب الحّرة عند 

الواحدة والنصف ظهرًا، ونجح 
خاللها األلماني باسكال ويرلين 

سائق فريق »تاغ هوير بورشه« في 
تحقيق الزمن األسرع، فيما جاء 

الفرنسي جان إيريك فيرن سائق 
فريق »دي أس تشيتاه« ثانيًا، تاله 

البريطاني أوليفر روالند سائق 
فريق »ماهيندرا ريسينغ« في 

المركز الثالث.
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وفي تمام الثالثة و40 دقيقة، 
مساًء انطلقت التجارب التأهيلية 

للمجموعة األولى، تبعتها التجارب 
التأهيلية للمجموعة الثانية، 

لتبدأ بعد ذلك تصفيات خروج 
المغلوب، التي انتهت بتحقيق 

بطل العالم الحالي والفائز بسباق 
الجولة األولى التي جرت أمس 

الهولندي نك دي فريز سائق فريق 
مرسيدس بنز إي كيو األلماني مركز 

االنطالق األّول، نظير تفوقه على 
السويسري إدواردو مورتارا سائق 

فريق »روكيت 
فنتوري 

ريسينغ- موناكو« في الجولة 
النهائية لتحديد المراكز، بينما 

حّل الهولندي روبين فرينجز 
سائق فريق »إينفيجين ريسينغ« 

البريطاني في المركز الثالث 
لالنطالق.

يذكر أن سباق 
فورموال إي 

الدرعية 2022، قد 
شهد اهتمامًا 

إعالميًا كبيرًا على 
المستويين 

المحلي 
والدولي،إْذ 

ُبثَّ 

الحدث عبر 63 قناة إلى 150 
دولة، فيما بلغ عدد الوسائل 

اإلعالمية التي حضرت في حلبة 
سباق الدرعية أكثر من 50 وسيلة 
إعالمية، إضافًة إلى 110 إعالميين 

بين محّررين ومصورين.

يشار إلى أن حلبة الدرعية يبلغ 
طولها 2.83كم ومزودة بتقنية 

LED ذات االستهالك المنخفض، 
والتي تعمُل بالطاقة المتجددة 

بالكامل، 
وتساعد في 

تقليص 
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استهالك الطاقة بنسبة 50% 
مقارنًة بالتقنيات األخرى، حيُث يعدُّ 

هذا األمر هدفًا رئيسًا للفورموال إي؛ 
لمواجهة التغّير المناخي وتحقيق 

 أفضَل من خالل السباق، 
ٍ
مستقبل

 
ٍ

وذلك عن طريق تطبيق مبادرات
مستمرة في مجاالت االستدامة 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية، 
حيُث تعدُّ المملكة شريكًا مثاليًا في 
 

ِ
 من مستهدفات

ٍ
هذه المهمة كجزء

رؤيتها الطموحة 2030.

أعلنت “فورموال إي” واتحاد 
اتصاالت “موبايلي” شراكتهما 
الجديدة لسباقات الدرعية “إي 
بري” ضمن بطولة “إيه بي بي 

فورموال إي” العالمية، التي 
انطلقت النسخة الثامنة منها 

بسباق عطلة نهاية األسبوع 
المزدوج، في 28 و29 يناير 

الماضي، وتأتي الشراكة دعًما 
لالستدامة في قطاع الرياضة.

وتعكس الشراكة التزام 
“موبايلي” بدعم وتشجيع 

االستدامة بوصفها جزًءا من 
استراتيجية الشركة األوسع 

ا في كافة   بيئيًّ
ٍ
لبناء مجتمع واع

جوانب الحياة. ويعد سباق 
الدرعية “إي بري” أفضل مثال 

على إمكانية التزام قطاع 
الرياضة بمعايير االستدامة، 

وفي الوقت ذاته تقديم التجارب 
الفريدة.

وقال األمير خالد بن سلطان 
العبد هللا الفيصل، رئيس 

مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية: 

ب بموبايلي  “نسعد ونرحِّ
بوصفها شريًكا جديًدا لسباق 

فورموال إي الدرعية 2022، الذي 
يعد من أهم األحداث الرياضية 

العالمية في السعودية. هذه 
الشراكة تتماشى مع رؤيتنا 

المستقبلية لرياضة السيارات 
مع شريك ُملتزم بدفع عجلة 

التطور التقني، وتعد رياضة 
فورموال إي رائدة في االبتكار، 

وستكون هذه الشراكة مثالية 
بوجود ودعم موبايلي للسباق 

المرتقب”.

وتعليًقا على الشراكة، قال 
مهند قاضي، نائب رئيس أول 

للعالمة التجارية والتواصل 
المؤسسي لدى “موبايلي”: 

“يسعدنا أن نتعاون مع الموسم 
الثامن لبطولة إيه بي بي فورموال 

إي العالمية في مدينة الدرعية 
التاريخية لتقديم إحدى أكبر 

الفعاليات الرياضية العالمية 
الملتزمة باالستدامة، التي تعد 

أحد المبادئ الجوهرية في كل ما 
نعمله في موبايلي. نحن نسعى 

جاهدين إلى المساهمة في 
بناء مجتمع يدرك أهمية البيئة، 
ويضمن اتباع مبادئ االستدامة 

في كافة جوانب الحياة”.

شراكة بين فورموال إي 
وموبايلي
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استقبل صاحب السمو 
الملكي األمير الدكتور فيصل بن 
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 

أمير منطقة القصيم بمكتبه ، 
معالي نائب وزير الرياضة بدر بن 

عبدالرحمن القاضي ، بحضور وكيل 
اإلمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان 

، ومدير مكتب وزارة الرياضة 
بالمنطقة عبدالعزيز السناني .

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم 
به وزارة الرياضة من خالل تنظيم 

القطاع الرياضي ودعم األندية 
الرياضية بمختلف مساراتها ، 

بدعم من صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وزير الرياضة ، الذي أسهم 
في تحقيق األندية السعودية 

التميز على المستويين اإلقليمي 

والعالمي .

من جانبه ، ثمن معالي نائب 
وزير الرياضة دعم ومتابعة سمو 

أمير القصيم للقطاع الرياضي 
بالمنطقة ،الذي كان له األثر 

الكبير في تحقيق األندية الرياضية 
المستويات المتميزة على 

األصعدة كافة.

أمير القصيم يستقبل القاضي
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كما قام معاليه خالل  جولته بزيارة فرع الوزارة بمنطقة القصيم ومدينة 
الملك عبدهللا الرياضية ببريدة .

شهد نائب وزير الرياضة، بدر 
بن عبدالرحمن القاضي ورئيس 

اتحاد الكرة، ياسر المسحل، افتتاح 
مؤتمر األمناء العامين لالتحادات 

المحلية واإلقليمية في آسيا الذي 
استضافته الرياض.

وقال رئيس اتحاد الكرة، ياسر 
المسحل، خالل كلمته بافتتاح 

مؤتمر األمناء العامين: »سعداء 

باستضافة هذا المؤتمر الذي ُيقام 
للمرة األولى خارج مقر االتحاد 

اآلسيوي، ونتطلع لتعاون أكبر 
مع االتحادات الصديقة، وأن تكون 
الكرة اآلسيوية في مقدمة العالم”.

وأضاف األمين العام لالتحاد 
اآلسيوي، داتو ويندسور، خالل 

افتتاح مؤتمر األمناء العامين في 
آسيا: »نحن في االتحاد اآلسيوي 

نثق في أن يحقق المؤتمر أهدافه 
من هذا اللقاء، ونسعى لتبادل 

المعرفة والخبرات، وأن نساهم في 
جعل كرة القدم اللعبة األولى في 

القارة”. وقدم األمين العام لالتحاد 
اآلسيوي داتو ويندسور واألمين 
العام لالتحاد السعودي إبراهيم 

القاسم الهدايا التذكارية على 
هامش مؤتمر األمناء العامين في 

آسيا.

زيارة  فرع الوزارة 
والملعب

 .. ويشهد افتتاح مؤتمر األمناء 
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وقع االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع مذكرة تفاهم مع شركة 
روشن المطور العقاري الوطني 

للمناطق السكنية وإحدى الشركات 
المملوكة بالكامل لصندوق 

االستثمارات العامة. وتهدف 
االتفاقية إلى تعزيز فرص التعاون 

بين شركة روشن واالتحاد السعودي 
للرياضة للجميع من خالل توفير 

المرافق الرياضية المتخصصة بما 
يحقق حياة صحية ومستدامة ترتقي 
لتطلعات سكان مجتمعات روشن 

 السكنية.

وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو 
الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل 

، رئيس االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع “إن توقيع مذكرة التفاهم 

ينسجم مع توجهات االتحاد الرامية 
إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 

2030، عبر إنشاء عالقات وشراكات 
استراتيجية تكاملية مع الجهات 

ذات العالقة بما فيها شركة روشن، 

حيث سيتم التعاون وتبادل الخبرات 
لتطوير األصول الرياضية في األراضي 

المملوكة للشركة بالشكل الذي 
يحقق مستهدفات الطرفين.” كما 

أضاف سموه: »إن جميع الفئات 
العمرية ضمن التجمعات السكنية 

مستهدفة باألنشطة والفعاليات 
الرياضية في إطار التنوع الذي سيميز 

المرافق والمواقع الرياضية في 
األراضي، انطالقًا من مبدأ أن الرياضة 

للجميع، مبينًا أن هذا أحد أوجه 
التنسيق والتعاون القائم بين االتحاد 

السعودي للرياضة للجميع وشركة 
روشن العقارية. إن هذا يمثل أحد 

أهم أهدافنا في االتحاد، حيث نسعى 
إلى تعزيز وبناء مجتمع أكثر صحة 

ونشاط من خالل ممارسة الرياضة 
 وجعلها ثقافة مجتمعية سائدة.”

ومن جهته، قال ديفيد جروفر، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة روشن: “يسعدنا 

توقيع االتفاقية حيث أن المشاريع 
التي تنفذها روشن من أكبر المشاريع 

في المملكة، وبمثل هذه العالقات 
اإلستراتيجية يمكن تقديم أفضل 
 الخدمات لسكان أحيْانا السكنية”.

وأضاف: “تتوافق أهداف روشن مع 
أهداف االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع في تحقيق مستهدفات رؤية 
السعودية 2030 واستراتيجية جودة 
الحياة، لذا فإن هذه الشراكة مثالية 

لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تطوير 
 نمط حياة حديث في المملكة”.

وتسعى روشن لتطوير مجتمعات 
سكنية تتوافق مع التراث السعودي 
وتطلعات الشعب السعودي. حيث 

تم تصميم المشروع األول سدره، 
الواقع جنوب مطار الملك خالد 

الدولي في الرياض، ليشمل العناصر 
األساسية التي تعزز التواصل 

والتفاعل بين السكان وتشجع على 
نمط حياة صحي مع مجموعة متنوعة 

 من المرافق األساسية.

 اتفاقية تعاون بين اتحاد 
الرياضة للجميع وروشن 
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أقام نادي سباقات الخيل  حفل سباقه 
الثاني والسبعين على كأس وزارة الرياضة، 

ج مساعد وزير الرياضة لشؤون  حيث توَّ
المجالس واللجان الحكومية عبدالرحمن 

السحيباني »مالك الفرس أسراج« العائدة 
ملكيتها إلى أبناء فيحان المنديل والمشرف 

على تدريبها سلمان المنديل بعد تحقيق 
الفوز بالكأس وقادها للفوز الخيال »ريكاردو 

ن الحفل السباقي من أحد عشر  فيريرا«. وتكوَّ
شوطًا لخيل الثروبيرد والخيل العربية األصيلة 
بتعدد تصنيفات ودرجات األشواط، وقد شهد 

ميدان الملك عبدالعزيز حضوًرا جماهيريا 
كبيرا عاشوا تجربة سباقية فريدة واستمتعوا 

بمسابقة الترشيحات والمناشط الترفيهية 
المصاحبة.

تتويج  أسراج  بكأس الوزارة

السلمي يستقبل درجال

استقبال  الدكتور رجاء هللا السلمي  
مساعد وزير الرياضة لإلعالم  والتواصل أمين 
عام االتحاد العربي لكرة القدم   لمعالي  وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال عند وصوله 

الرياض في زيارة رسمية للمملكة 
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تّوج صاحب السمو األمير 
عبدهللا بن فهد بن عبدهللا رئيس 

االتحاد السعودي للفروسية 
الفارس األوروغواياني فيديريكو 

فيربير بعد حصوله على المركز 
األول بلقب بطولة كأس خادم 

الحرمين الشريفين للقدرة 
والتحمل 2022، فيما جاء بالمركز 
الثاني مواطنه الفارس »أندريس 

ريفيرو«، و ثالثًا في الفارسة 
الفرنسية »مارغو شازيل«.

وشارك في البطولة 
المعتمدة من 

االتحاد الدولي للفروسية وتحمل 
تصنيف نجمتين نخبة فرسان 

القدرة والتحمل من مختلف دول 
العالم.

وأعرب صاحب السمو األمير 
عبد هللا بن فهد بن عبد هللا رئيس 

االتحاد السعودي للفروسية 
عن سعادته بنجاح هذه النسخة 
من البطولة وقال: »بداية أتوجه 
بالشكر واالمتنان لمقام موالي 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وسمو سيدي ولي العهد - 
حفظهما هللا - على ما توليه 

قيادتنا الرشيدة من 

اهتمام ودعم لقطاع الرياضة 
ككل وقطاع رياضة الفروسية 
بالتحديد وبمتابعة من صاحب 

السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة، 

وُأبارك للفارس »فيديريكو 
فيربير« على الفوز بالمركز األول، 

وأود أن أشكر الهيئة الملكية 
لمحافظة العال واالتحاد الدولي 

للفروسية لعملهم الدؤوب الذي 
ساهم في نجاح هذه البطولة«. 

وأضاف:« نأمل بأن الفرسان 
والفارسات وخيولهم وطاقمهم 

قد استمتعوا برحلتهم وتجاربهم 
خالل هذا األسبوع في الُعال 

ونتطلع الستضافتهم في النسخ 
القادمة من البطولة«.

األوروغواياني فيربير بطال لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل

 جونز : التجربة  ملهمة 
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من جانبه قال رئيس إدارة 
الوجهة السياحية ومسؤول 
التسويق في الهيئة الملكية 
لمحافظة الُعال فيليب جونز: 

»أتمنى أن يكون كل متسابقي 
اليوم قد عاشوا تجربة خاصة وال 

تنسى في الُعال ولمسوا إمكانيات 
المنطقة في منافسة أفضل 
بطوالت القدرة والتحمل في 

العالم، ولقد كانت تجربة فريدة 
من نوعها وقدمت كل الظروف 

المثالية للرياضة والفرسان، ومن 
الملهم رؤية نخبة من الفرسان 
من 30 دولة مختلفة يتنافسون 

هنا في العال، خاصًة مع دول 
ليست بالقريبة مثل أوروغواي 

وفرنسا والهند والتي تمتد عبر ثالث 
قارات، ونحن واثقون أن المزيد 

من الفرسان واألبطال سيسعون 
للمشاركة في المستقبل بعد 

التنظيم الناجح للنسخة 
الثالثة من كأس الفرسان، 

ونتطلع الستضافة 
بطولة ريتشارد ميل 
العال لبولو الصحراء 

في الشهر 

المقبل«.

واختتمت منافسات بطولة 
كأس خادم الحرمين الشريفين 
للقدرة والتحمل الذي تحتضنه 

محافظة الُعال ضمن الفعاليات 
الرياضية العالمية لموسم شتاء 

طنطورة بتنظيم من الهيئة 
الملكية لمحافظة الُعال وبإشراف 

االتحاد السعودي للفروسية 
واالتحاد الدولي للفروسية.

يذكر أن مجموع جوائز البطولة 
يبلغ 15 مليون ريال سعودي )4.2 
 
ِ
ماليين دوالر أميركي( من الجوائز

النقدية َوالعينية التي 
تُعد من أغلى 

بطوالت القدرة 
والتحمل 

في العالم، حيث غطت البطولة 
مسافة 120 كلم على مدى َأربع 

مراحل، امتدت عبر صحراء وجبال 
الُعال، وشهدت مشاركة مجموعة 

من َأفضل الفرسان من حول 
لى 200 فارس 

ِ
العالم يصل عددهم إ

وفارسة من أكثر من 30 دولة.

و تستعد محافظة الُعال يوم 11 
فبراير وعلى مدار يومين الستضافة 

بطولة ريتشارد ميل العال لبولو 
الصحراء والتي تعد بطولة البولو 
الوحيدة في العالم التي تقام في 

الصحراء، وتنظمها الهيئة الملكية 
لمحافظة الُعال بالتعاون مع 

االتحاد السعودي للبولو وذلك 
ضمن فعاليات الموسم الثالث من 

موسم شتاء
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الرياضة السعودية في 2021

 ... ماراثون استضافات عالمية 
يعيش القطاع الرياضي في 

المملكة العربية السعودية تطورًا 
كبيرًا على جميع 

األصعدة، نظير ما يحظى به 
من حرص واهتمام غير مسبوقين 
من قبل خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود –حفظه هللا-، ودعم 

ومتابعة صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع – أيده هللا-، والذي 

حمل على عاتقه دعم المسيرة 
الرياضية في المملكة؛ الحتضان 

الفعاليات الكبرى، والبطوالت 
العالمية، وتحسين البنية التحتية، 

مما أسهم بتواُجد المملكة على 
خارطة الرياضة عالميًا.

في عام 2021م احتضنت 
المملكُة العديد من المنافسات 

واألحداث والفعاليات الرياضية 
في مختلف المجاالت، وذلك تحت 

مظلة وزارة الرياضة، تحقيقًا 
لمستهدفات رؤية المملكة 2030 

وتنفيذًا لمبادرات برنامج “جودة 
الحياة”.

شهر يناير:

البداية كانت برالي داكار 
2021م، المسابقُة األضخم في 

عالم المحركات، والتي احتضنتها 
المملكة للمرة الثانية على التوالي، 

وعلى مدار 13 يومًا شهدت 
مشاركة أكثر من 500 متسابق 
من مختلف دول العالم، وعلى 
 بلغت 7600كم، حيث 

ٍ
مسافة

حصد الفرنسي بيتر هانسيل لقب 
الرالي لفئة السيارات، فيما فاز 

األرجنتيني “كيفين بينافيديس” 
بلقب فئة الدراجات النارية، وتمكن 

مواطنه “مانويل أندوخار” من 
الحصول على لقب الدراجات 

النارية الرباعية.

كما حاز التشيلي “فرانسيسكو 
لوبيز كونتاردو” على اللقب في فئة 

المركبات الصحراوية الخفيفة، 
أما فئة الشاحنات، فقد شهدت 
سيطرًة من روسيا، بعد أن نجح 

فريق ” ديميتري سوتنيكوف” 
بخطف اللقب، بينما حّل فريق ” 
أنطون شيبالوف” ثانيًا، وفريق 

“آيرات مارديف” ثالثًا.

خّط سير السباق، شهد المرور 
على 10 مدن سعودية وهي:” جدة، 

بيشة، وادي الدواسر، الرياض، 
القيصومة، حائل، سكاكا، نيوم، 

العال، ينبع”، كما نجح خمسة 
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الرياضة السعودية في 2021

متسابقين سعوديين بالوصول 
إلى خّط النهاية، وهم:” يزيد 

الراجحي، صالح العبدالعالي، ياسر 
بن سعيدان، مشعل الغنيم، 

وسعيد الموري.

مطلُع هذا العام شهد تتويج 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

وزير الرياضة، لنادي النصر بلقب 
كأس بيرين للسوبر السعودي، إثر 

فوزه على شقيقه الهالل بثالثة 
أهداف مقابل الشيء، في المباراة 
التي جمعتهما في 30 يناير 2021م 

على ملعب الملك فهد الدولي 
بالعاصمة الرياض، كما شهد هذا 

الشهر زيارة السويسري “جياني 
إنفانتينو” رئيس االتحاد الدولي 

لكرة القدم “فيفا” للمملكة العربية 
السعودية؛ حيث زار مقر االتحاد 

السعودي لكرة القدم، وأكاديمية 
مهد ، والتقى بسمو وزير الرياضة 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

شهر فبراير:

الشهر الثاني من هذا العام 
تشّرف الرياضيون بحضور صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد –حفظه هللا- 

لمناسبتين عالميتين، كانت األولى 
“كأس السعودية” للفروسية، 

نيابًة عن خادم الحرمين الشريفين 
 كبرى بلغت 20 

ٍ
–أيده هللا-، وبجائزة

مليون دوالر، حصد لقبها الخيل 
“مشرف”، أما المناسبُة الثانية، 
فحضورُه –رعاه هللا- لمنافسات 

“فورموال إي الدرعية” التي 
احتضنتها المملكة، وفاز بلقبها 

البريطاني سام بيرد.

وفي هذا الشهر أيضًا تّم فيه 
تعيين صاحب السمو الملكي 

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة رئيس مجلس 

إدارة اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، نائبًا لرئيس المجلس 

اآلسيوي عن دورة األلعاب 
اآلسيوية 2034م، والتي ستقام 
في العاصمة الرياض –بمشيئة 
 في تاريخ 

ٍ
هللا تعالى-، وألول مرة

المملكة.

كما قام األمير عبدالعزيز بن 
 
ٍ
تركي الفيصل وزير الرياضة، بزيارة

 
ٍ
لدولة قطر الشقيقة، وبدعوة

كريمة من الشيخ جوعان بن حمد 
آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية 
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اتحاد السيارات والدراجات النارية
 يؤكد جاهزية المملكة للحدث العالمي

خالد بن سلطان الفيصل:

لدينا رؤية .. ودعم .. وثقة 

القطرية؛ وذلك لحضور بطولة 
كأس العالم لألندية، والتي أقيمت 

على ملعب المدينة التعليمية 
بالدوحة.

حّققت وزارُة الرياضة أيضًا في 
شهر فبراير إنجازًا مميزًا، تمّثل في 

حصولها على الصدارة في التقرير 
الثاني عام 2020م ألداء األجهزة 

الحكومية في البرنامج الموّحد 
“”GRIDنظير تحقيقها العالمة 
الكاملة في نسبة التفاعل مع 

األجهزة الحكومية.

شهر مارس:

 الكشف عن تفاصيل 
ِ
تم فيه

مسار حلبة كورنيش جدة في 
الجولة ما قبل األخيرة من سباق 

 STCجائزة السعودية الكبرى
للفورموال1 لعام 2021م، والتي 
تعدُّ ثاني أطول حلبة في تاريخ 

هذه الرياضة، بمسافة 6 كم، و27 
منعطفًا، وتصل فيها السرعة إلى 

322 كم في الساعة.

شهر مارس تضّمن قرارين 
كانت هامة بالنسبة للرياضيين، 
تمثلت بعودة الجماهير للحضور 

في المدرجات بنسبة %40، إلى 
جانب عودة نشاط الصاالت 

والمراكز الرياضية حسب 
البروتوكوالت المعتمدة من 

 
ِ
الجهات المختّصة، أما على صعيد

المنافسات، فقد أقيم في هذا 
الشهر منافسات “رالي الشرقية” 

الصحراوي، الذي يشّكل الجولة 
الثالثة من كأس العالم للراليات 

الصحراوية القصيرة “باها”، 
والجولة األولى من البطولة 

السعودية للراليات الصحراوية 
بمشاركة العديد من المتسابقين 

في الفئات الخمس.

شهر أبريل:

الُعال المدينُة التاريخية، كانت 
 أبريل، والذي تم فيه 

ِ
عبقًا لشهر

انطالُق سباق “إكستريم إي 
الُعال”، األول من نوعه لسيارات 
الدفع الرباعي الكهربائي، والذي 

احتضنتُه محافظة العال على مدار 
يومين، بمشاركة 18 متسابقًا، 

يمثلون 9 فرق عالمية، ولكن 
اللقب كان من نصيب الفريق 

األلماني “روزبيرغ إكس ريسينغ” 
والمكّون من السويدي يوهان، 

مولي تايلور.

استضافُة هذا السباق جاءت 
بالتزامن مع إعالن سمو ولي 

العهد –حفظه هللا- عن مبادرة 
السعودية الخضراء، والتي تهدف 

إلى تقليل انبعاثات الكربون 
الناتجة عن استخدام النفط 

بنسبة %60، وزراعة 50 مليار 
شجرة، ومكافحة التلوث وتدهور 

األراضي، والحفاظ على الحياة 
البحرية.

شهر مايو:

 من 
ٍ
 لعدد

ِ
مسُك الختام

 الكروية، وتزكيُة 
ِ

المنافسات
الفيصل رئيسًا لألولمبية، كانا 
الحدثين األبرز في شهر مايو، 

والذي شهد تزكية صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة 
األولمبية العربية السعودية 
لدورة جديدة 2021-2024، وتّم 

في هذه األثناء اعتماُد 26 اتحادًا 
ولجنة ورابطًة جديدة، أما في 

التاسع من الشهر ذاته، فقد تم 
اإلعالن بصورة رسمية عن عودة 
الجماهير للحضور داخل المالعب 

والمنشآت الرياضية، وفقًا 
 أصدرتها الوزارة في هذا 

ٍ
لتعليمات

الشأن، فيما تّوج صاحب السمو 
الملكي األمير فيصل بن بندر أمير 

منطقة الرياض في هذا الشهر 
نادي الفيصلي بلقب كأس خادم 

الحرمين الشريفين، نيابًة عن خادم 
الحرمين الشريفين –حفظه هللا-، 
كما قّلد األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل وزيُر الرياضة نادي الهالل 
بلقب دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، إضافًة 

 
ِ
إلى نادي الحزم بلقب دوري الدرجة

األولى.

شهر يونيو:

في شهر يونيو، واصلت 
المملكُة استضافاتها 

للبطوالت القارية، وهذه المّرة 
في المنافسات اآلسيوية 
لكرة اليد في دورتها الـ23، 

والتي أقيمت في محافظة 
جدة، وتحديدًا على صالة مدينة 

الملك عبدهللا الرياضية، 
وبرعاية صاحب السمو الملكي 

األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، والذي كان لُه 
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مشاركة خالل هذا الشهر 
في المؤتمر الصحفي الدوري 

للتواصل الحكومي في نسخته 
الرابعة، حول إسهامات الوزارة 

في تحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة 2030، وتراخيص 

األندية واألكاديميات 
واستراتيجية دعمها وحوكمتها.

في الـ21 من شهر يونيو، 
أطلقت وزارة الرياضة منصة 

“نافس” المعنية بتراخيص األندية 
واألكاديميات والصاالت الرياضية 

والمندرجة تحت “برنامج جودة 
الحياة” ضمن رؤية المملكة 2030، 

أما معهُد القادة، فكان له بصمة 
في هذا الشهر، عندما أطلق برنامج 

دبلوم إدارة التسويق واالستثمار 
 واحد، وبالتعاون 

ٍ
الرياضي لمدة عام

مع جامعة الملك سعود.

شهر يوليو:

 سعودي، 
ٍ
“يوليو” بدأ بإنجاز

ُسّجَل باسم المنتخب السعودي 
تحت 20 عامًا، والذي تمّكن من 

التتويج بلقب بطولة كأس العرب 
للشباب؛ إثر فوزه على الجزائر 

 
ٍ
بهدفين مقابل هدف، في بطولة

أقيمت منافساتها في جمهورية 
مصر العربية، كما شهد هذا 
الشهر إعالن وزارة الرياضة 

عن “برنامج فخر” التابع للجنة 
البارالمبية السعودية، والذي 

يندرُج تحت “برنامج جودة الحياة”، 
حيُث ُيعنى هذا البرنامج بتأهيل 

ذوي اإلعاقة واكتشاف قدراتهم 
الرياضية وتطويرها، وتحسين 

جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم 
المجتمعية في األنشطة الرياضية، 
وصناعة أبطال رياضيين منهم على 

المستويين المحلي والدولي.

شهر أغسطس:

“أغسطس” والذي حمل بحوزته 
فضيًة أولمبية في لعبة الكاراتيه، 

حققها البطل السعودي طارق 
حامدي، ضمن منافسات أولمبياد 

 
ٍ
طوكيو 2020، وحظي حامدي بتكريم

 من صاحب السمو 
ٍ
واستقبال

الملكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد –حفظه هللا-، والذي 

يعكُس حرصُه ومتابعته للرياضة 
والرياضيين، أما مدينة الطائف 

فقد شهدت إقامة النسخة الثالثة 
من مهرجان ولي العهد للهجن، 

أكبر سباق في العالم للهجن من 
ناحية الجوائز المالية، والمطايا 

المشاركة، وفي الشهر ذاته أقيَم 
ملتقى االستثمار الرياضي برعاية 

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
كما حصد المنتخب السعودي 

للناشئين لقب كأس الخليج لكرة 
الطائرة أما معهد إعداد القادة فقد 

أقام 39 برنامجًا تدريبيًا في 15 دولة 
حول العالم، وبمشاركة أكثر من 

500 متدرب.

شهر سبتمبر:

مهرجاُن ولي العهد، وإنجازاٌت 
 السعودية، 

ِ
عالمية دّونت باسم

كانت هي العنواُن األبرُز لشهر 
سبتمبر، حيُث رعى صاحب السمو 

الملكي األمير خالد الفيصل 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 

أمير منطقة مكة المكرمة، ختام 
مهرجان ولي العهد للهجن، الذي 

أقيمت منافساته في مدينة 
الطائف، كما شهدت بدايُة هذا 
الشهر تتويج النجم السعودي 

 
ٍ
عبدالرحمن القرشي بميدالية

برونزية في سباق 100 متر كراسي 
متحركة، ضمن األلعاب البارالمبية 

بطوكيو 2020، ُكّرم على إثر ذلك 
بجائزة مالية قدرها مليون ريال، 
نظيره تمّيزه في تمثيل الوطن.

توالت المنجزاُت الخضراء في 
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شهر سبتمبر، نظير تحقيق 
المنتخب السعودية للرماية 

للمركز الثاني في البطولة 
اآلسيوية بكازاخستان، 

والذي ضّم كاًل من:”عطا هللا 
العنزي، عقيل البدراني، وسفر 

الدوسري”، كما ظفر البطل 
السعودي فارس كشميري 

بالميدالية البرونزية في البطولة 
اآلسيوية للعبة الجوجيتسو، 

والتي أقيمت في دولة اإلمارات 
العربية الشقيقة.

وبالعودة إلى استضافة 
المنافسات العالمية، فقد 

أعلنت وزارة الرياضة في هذا 
الشهر، عن استضافة المملكة 
لبطولة العالم لألندية لكرة اليد 

“سوبر جلوب” في محافظة 
جدة، وللمرة الثانية على التوالي، 

خالل الفترة من 5-9 أكتوبر 
2021م، إضافًة إلى اإلعالن عن 
استضافة السعودية لبطولة 

العالم للشباب لرفع األثقال في 
محافظة جدة، خالل الفترة 12-3 

أكتوبر، بمشاركة 45 دولة.

شهر أكتوبر:

في “أكتوبر” عادت الحياُة 
مجددًا لملعب األمير عبدهللا 

الفيصل بجدة، بعد إغالقه في 
 سابق، والعمل على تطويره 

ٍ
وقت

مجددًا؛ الستضافة المباريات، 
كما شهد هذا الشهر استضافة 

جدة لبطولتين عالميتين، كانت 
األولى بطولة العالم لرفع األثقال 

للشباب، والتي حّقق فيها الرباع 
السعودي علي مجيد الميدالية 
الفضية عن وزن 55 كلم، فيما 

احتضنت جدة أيضًا بطولة العالم 
لألندية لكرة اليد “سوبر جلوب” 

والتي تّوج فيها األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة 

فريق “ماغديبورغ األلماني” 
باللقب، والذي ترأس وفد المملكة 

المشاركة في “األنوك” باليونان، 

إضافًة إلى مشاركة معالي نائب 
وزير الرياضة بدر القاضي في 

منتدى مبادرة االستثمار.

وعلى سبيل اإلنجازات الوطنية، 
فقد تمّكن السائق السعودي 

يزيد الراجحي من الظفر بالمركز 
األول في فئة T1 ببطولة كأس 

العالم للراليات الصحراوية “باها” 
2021، فيما حّل السعودي ياسر 

بن سعيدان في المركز الثاني، أما 
السعودية دانية عقيل فتمكنت 
 ،T3 من اعتالء الصدارة في فئة
كما جاء صالح السيف ثانيًا في 

.T4 فئة

السعوديون سيطروا على 
المراكز األولى في فئة الدراجات 

أربع عجالت، بعد أن حاز هيثم 
التويجري على المرتبة األولى، وأتى 

فيصل السويح ثانيًا، كما حل هاني 
النومسي في المركز الثالث.

في هذا الشهر، أعلنت وزارة 
الرياضة، عن عودة الحضور 

الجماهيري في المالعب 
والمنشآت الرياضية بنسبة 100%، 

كما شهد أيضًا احتفاظ المملكة 
العربية السعودية بمقعد نائب 

رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة 
المنشطات، بعد فوز وكيل 

وزارة الرياضة لشؤون الرياضة 
والشباب األستاذ عبدالعزيز 

المسعد بهذا المنصب للمرة 
الثانية تواليًا.

أكاديمية مهد، المشروُع األكبر 
الحتضان جيل المستقبل، أعلن 

عن قائمته األولى لألبطال، والذين 
 من 

ٍ
سيمثلون الوطن في عدد

المجاالت الرياضية، أما معهُد 
إعداد القادة، فكانت بصمتُه في 

شهر أكتوبر، إقامة 30 برنامجًا 
تدريبيًا في 10 مدن حول المملكة، 

استفاد منها 2103 متدربين.

شهر نوفمبر:

“نوفمبر” كان نقلًة نوعيًة في 
تاريخ االتحادات الرياضية، وذلك 

بعد إطالق األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة 

 تقّدر 
ٍ
الستراتيجية الدعم، وبميزانية
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ب2.6 مليار ريال، إضافًة إلى إطالقه 
مشروع التصنيف اإلداري لألندية؛ 

 أفضل، 
ٍ
لضمان الحوكمة بصورة

وإتاحة الفرصة لجميع األندية 
في الدخول ضمن التصنيف، كما 
اشتمل هذا الشهر على مشاركة 

سمو وزير الرياضة في مبادرة “كات 
ووك” والتي تهدف لرفع الوعي 
بحماية القطط البرية المهددة 

باالنقراض.

هذا الشهر شهد تحقيق منجز 
قاري لممثل الوطن نادي الهالل 

بحصوله على لقب دوري أبطال 
آسيا 2021، بعد فوزه على بوهانج 

ستيلرز الكوري بهدفين دون رد، 
وشهد هذا اإلنجاز تكريمًا من 

صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد –حفظه هللا- 
والذي استقبل الفريق وهنأه بهذه 

المناسبة.

المملكُة حصلت هذا الشهر 
على مصادقة المجلس األولمبي 

اآلسيوي على منح العاصمة 
الرياض حق استضافة دورة 

األلعاب اآلسيوية السابعة 
للصاالت المغلقة والفنون القتالية 

2025، واإلعالُن عن مسار رالي 
داكار 2022، إلى جانب الكشف عن 

اكتمال جاهزية حلبة كورنيش جدة 
الحتضان منافسات الفورموال1، 

وإطالق النسخة األولى من الدوري 
السعودي لكرة القدم النسائية، 
باإلضافة إلى استضافة بطولة 

العالم للتايكوندو للسيدات.

شهر ديسمبر:

شهُر ديسمبر تحّولت فيه 
األحالم إلى حقيقة، والحت نجوم 

 مجددًا؛ لتضيَء السماء، 
ِ

المنجزات
وتخطَف األضواء، وذلك بعد 

احتضان الجولة ما قبل األخيرة من 
سباق جائزة السعودية الكبرى 

STC للفورموال1 لعام 2021م، 
والذي شهد حضوَر صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد –حفظه هللا- للسباق، 

الذي أقيم على ثالثة أيام، اعتبارًا من 
3-5 ديسمبر 2021، وذلك على حلبة 

كورنيش جدة.

هذا السباق العالمي الكبير 
شهد منافسة قوية بين 

المتسابقين العالمين، وتحديدًا 
بين البطلين البريطاني “لويس 
هاميلتون” ومنافسه الهولندي 
“ماكس فرستابين”، لكن األول 
استطاع من حسم هذه الجولة 

المثيرة والحصول على لقب هذه 
الجولة.

“ديسمبر” عروُس العام، 
حّقق فيها المنتخُب السعودُي 

 في 
ٍ

للكاراتيه سّت ميداليات
البطولة اآلسيوية، التي أقيمت 

منافساتُها في دولة كازاخستان، 
كانت الميداليتان الذهبيتان من 

نصيب البطل األولمبي طارق 
حامدي، والبطل الشاب سلطان 

القحطاني، فيما حّقق الثالثي ياسر 
البارقي، فهد الخثعمي، سلطان 

الزهراني ثالثة ميداليات فضّية، أما 
الميداليُة الخامسة فكانت برونزية 

القتال الجماعي للكابر.

في هذا الشهر استضافت 
جدة منافسات نهائيات الجولة 

العالمية لألبطال لكرة السلة 3*3 
بمدينة الملك عبدهللا االقتصادية، 

وبمشاركة 12 فريقًا من مختلف 
دول العالم، كما نّظمت المملكة 
بطولة “قفز الحواجز” للفروسية، 

وذلك على ميدان نادي سباقات 
الخيل بالجنادرية، والتي تّوج فيها 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

رئيس اللجنة األولمبية العربي 
السعودية الفارسة األسترالية 

“إدوينا ألكساندر” بالمركز األول في 
شوط الجائزة الكبرى للبطولة.

وعلى صعيد اإلنجازات الوطنية، 
تمّكن الرباع منصور آل سليم 

من الحصول على الميدالية 
الذهبية لرفع األثقال، كما حصد 
الرباع سراج آل سليم ميداليتين 

برونزيتين في بطولة العالم لرفع 
األثقال للكبار.
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الهالل ... سوبر

توج فريق الهالل بلقب بطل 
مسابقة كأس السوبر السعودي 

لكرة القدم على حساب نادي 
الفيصلي، إثر فوزه عليه بركالت 

الترجيح )4-3( بعد تعادلهما )2-2( 
في الوقت األصلي للمباراة.

وتقدم الفيصلي بهدفين 
مبكرين حمال توقيع الالعبين، 

محمد العمري ورومان أمالفيتانو 
في الدقيقتين )16 و24( على 

الترتيب.

ورد سالم الدوسري بهدف 
تقليص الفارق “ بتسديدة 

“مقصية” رائعة، عند الدقيقة 40 
من زمن الشوط األول.

ومن ثم أدرك المدافع الهاللي 

ياسر الشهراني التعادل لفريقه 
بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء 

الذي أقيم على استاد األمير 
فيصل بن فهد.

وحسم الهالل نتيجة المباراة 
لصالحه في سلسلة ركالت 
الترجيح )4-3( التي لجأ إليها 

الفريقان مباشرة بعد انتهاء 
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الوقت األصلي بالتعادل بهدفين 
لكل منهما. وتوج رئيس مجلس 

إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم 
ياسر المسحل عقب المباراة 
فريق الهالل بكأس البطولة 
والميداليات الذهبية ، والعبي 

الفيصلي بالميداليات الفضية ، 
فيما نال حارس مرمى نادي الهالل 

عبدهللا المعيوف جائزة العب 

الحسم والبالغة قيمتها 30 ألف 
ريال، والمقدمة ن الراعي الرسمي 

للبطولة .

 وهنأ رئيس االتحاد السعودي 
ياسر المسحل نادي الهالل 

ومجلس إدارته وجماهيره 
ومنسوبيه بمناسبة تتويجه 

بكأس السوبر السعودي، مشيدًا 

بالمستوى الكبير الذي قدمه فريقا 
الهالل والفيصلي في المباراة 

والروح العالية التي أظهرها 
الفريقان؛ ليقدما صورة مشرفة 

للكرة السعودية في هذا المحفل 
الرياضي، الذي يجمع بطلي كأس 
خادم الحرمين الشريفين ودوري 

كأس األمير محمد بن سلمان 
للمحترفين.
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250 دورة في 23 مدينة و8808 مستفيد في 2021

معهد إعداد القادة ...  يهزم الوقت
جاءت حصيلة العمل التراكمي 

في معهد إعداد القادة  لتكشف 
عن حجم النجاحات التي حققها 

خالل العام 2021 عبر العديد من 
البرامج التي طرحها ونفذها بنجاح 

تام وفقا لمتطلبات التطوير  
المستندة على رؤية 2030  ، حيث 

أفلح   في تقديم 250 دورة متنوعة 
في جميع المجاالت الرياضية خالل 

العام المنصرم خدمت القطاع 
الرياضي بصورة تامة ومتنوعة، 

في 23 مدينة مختلفة لتغطي 
جميع مناطق المملكة بالكامل. 

وبلغ إجمالي المستفيدين نحو 
8808 أعضاء حصلوا على الدعم 

من المعهد، بالتبني الكامل لهم 
وتعليمهم المهارات المختلفة 

والمطلوبة في سوق العمل 
الرياضي، بواقع 6067 من الذكور 

و2741 من اإلناث.

واستفاد 8808 مواطنين 
سعوديين من 250 دورة تدريبية 

لمعهد إعداد القادة في عام 
2021، مع وجود 230 محاضرًا 

و221 برنامجًا حضوريًا استفاد منه 
نحو 3669 شخصًا, إضافة إلى 

29 برنامجًا عن بعد استفاد منه 
5139 شخصًا. وشملت الدورات 

42 دورة تدريبية في البرامج 
التأسيسية، و87 دورة تدريبية في 

البرامج اإلدارية، و6 دورات تدريبية 
في البرامج المجتمعية، و87 دورة 
تدريبية في البرامج التخصيصية، 

و28 في الطب الرياضي.

وقدم المعهد في العام 
المنصرم 5 برامج دراسية متنوعة، 

مثل برنامج ماجستير اإلدارة 
الرياضية الذي أقيم في جامعة 

ISDE اإلسبانية عن بعد، في يناير 
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2021 ولمدة عام، ودبلوم إدارة 
التسويق واالستثمار الرياضي 

عن بعد الذي أقامه المعهد مع 
كلية علوم الرياضة والنشاط 

البدني بجامعة الملك سعود، 
في أغسطس 2021 ولمدة عام، 

والدبلوم التنفيذي عن بعد في 
اإلدارة الرياضية المقدم من 

جامعة السوربون في أبو ظبي، 
من أكتوبر 2021 وحتى مايو 2022، 

والدبلوم العالي في اإلدارة 
الرياضية بالتعاون مع جامعة لندن 

واألكاديمية العالمية للرياضة عن 
بعد، في سبتمبر 2021 ولمدة عام، 

وبرنامج القيادة التنفيذية بالتعاون 
مع جامعة هارفارد للتعليم 

األساسي عن بعد، من يناير وحتى 
مايو 2021.

وأعد معهد إعداد القادة 
1034 حكمًا )في مختلف األلعاب 

الرياضية( خالل العام بواقع 
612 من الذكور و422 من اإلناث، 

باإلضافة إلعداد 1004 مدربين 
بواقع 574 من الذكور و430 من 

اإلناث، مما يؤكد االهتمام الكبير 
بجميع الفئات سواء مدربين أو 

حكام أو مدربين أو معدين في 
مختلف الجهات واألقسام.

ونجح المعهد خالل عام 2021 
في تخريج جيل من القياديين، 

األبطال والمحترفين في المجال 
الرياضي يقودهم الشغف 

والمعرفة، قاموا بعمل 21 رسالة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 

لتقديم الشكر والتقدير لكل من 
ساعدهم وساندهم خالل الدورات 

المختلفة والتي بلغت نحو 250 
دورة تدريبية متنوعة في جميع مدن 

ومناطق المملكة.

وتملك المملكة ثروة بشرية 
فريدة يمثل الشباب الشريحة 

األكبر فيها، سواء كانوا ذكورًا أم 
إناث، لذلك كانت رسالة معهد 
إعداد القادة واضحة وصريحة 

ومتناغمة مع تفكير القيادة، في 

دعم الشباب السعودي وتوفير 
المهارات المطلوبة به من أجل 

إعداده بشكل عملي واحترافي 
داخل سوق العمل في القطاع 

الرياضي.

ويشتمل معهد إعداد القادة 
على عدد كبير من الدورات 

واألقسام في منصة التدريب، 
ليتضمن ذلك برامج تدريبية 
متخصصة لمختلف األلعاب 

الرياضية، تنفذ بطلب من 

االتحادات الرياضية ويشرف على 
تنفيذها المعهد وتهدف لتمكين 

المدربين والحكام من اكتساب 
المهارات والخبرات الالزمة للعمل 

وإدارة األنشطة الرياضية، فيما 
يعرف بالمسار التخصصي.

وتركز منصات التدريب أيضًا 
على تنفيذ برامج متخصصة 

للمهتمين والعاملين في 
مجال الطب الرياضي، من أجل 

التصرف بطريقة صحيحة في 
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حاالت الطوارئ. كما يهدف 
إلى زيادة قاعدة المدربين في 

مختلف مناطق المملكة خاصة 
في األلعاب الرياضية األخرى، 

بالتنسيق مع االتحادات المختلفة.

ويتمحور دور المعهد في 
إعداد وتأهيل جميع المنتسبين 

والمهتمين في الوسط الرياضي، 
باإلضافة لتكوين جيل جديد 

من المدربين الذين يساعدون 
على نشر الرياضة في مختلف 

األماكن وتوعية الناس بأهميتها 
وتشجيعهم على ممارستها في 
جميع األماكن واألوقات المتاحة.

ويملك معهد إعداد القادة 
شراكات متكاملة مع عدد من 
أشهر المؤسسات والمعاهد 
الرياضية العالمية مثل معهد 
يوهان كرويف العالمي، جامعة 

ريال مدريد، هارفارد للتعليم 
المؤسسي، جامعة جورج 

واشنطن، االتحاد األوروبي لكرة 

القدم، االتحاد الفرنسي لكرة 
القدم، االتحاد الهولندي لكرة 
القدم، واالتحاد الياباني لكرة 

القدم.

ونجح معهد إعداد القادة 
خالل عام 2021 في تحقيق ما 

يسعى إليه من خالل االستثمار 
في المعرفة والبحث العلمي 

الرياضي والمحلي والدولي، وتطوير 
وتمكين المواهب الصاعدة في 

شتى المجاالت، باإلضافة لتأهيل 
الكوادر الرياضية في مختلف 

الرياضات واالتحادات، وتعزيز 
الشراكات الدولية من خالل تنظيم 

الفعاليات والمسابقات والبرامج 
التعليمية، وتأسيس مشروع 

وطني رياضي لصناعة جيل من 
المدربين على مستوى متقدم من 

المعرفة، يهدف لتحديد مسار 
تدريبي معتمد لكافة األلعاب 

المختلفة.

وأعرب مدير عام معهد إعداد 

القادة عبدهللا فيصل حماد، عن 
خالص شكره وامتنانه لحكومة 
المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي 
عهده األمين ـ حفظهما هللا ـ على 
كل ما قدماه للرياضة السعودية 

من دعم ومساندة، ومتابعة سمو 
وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، باإلضافة لجهود 

بقية العاملين داخل المعهد.

وأكد أن المعهد يتطلع لمزيد 
من النجاح خالل العام الجديد، 

مع السير على ذات النهج لزيادة 
المعرفة ونشر الثقافة الرياضية 

وتأهيل الكوادر الجديدة في 
مختلف المجاالت، باإلضافة 

لمواصلة تقديم الدورات وبرامج 
الدبلومات والدراسات العليا 

لمنسوبي القطاع الرياضي 
والرياضيين.
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أسدل الستار  على فعاليات يوم 
المهنة الرياضي، الذي نظمه معهد إعداد 
القادة على مدار ثالثة أيام في صالة وزارة 

الرياضة بمجمع األمير فيصل بن فهد 
األولمبي بالرياض في الفترة من 25إلى 

27 يناير، ويعد إحدى المبادرات المندرجة 
تحت برنامج جودة الحياة أحدبرامج رؤية 

المملكة 2030.

وشهد يوم المهنة الرياضي الذي 
دشنه نيابة عن صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 

الرياضة، معالي نائب وزير الرياضة 
األستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، 

حضور عدد من الشخصيات والقيادات، 
في مقدمتهم سمو األمير فهد بن جلوي 
نائب رئيس اللجنة األولمبية والبارالمبية 
السعودية، ومعالي مساعد وزير الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية المهندس 

محمد بن ناصر الجاسر، وعدد من 
مسؤولي وزارة الرياضة وممثلي االتحادات 

واألنديةالرياضية.

وشارك في أيام الفعالية التي 
تعد ضمن مبادرات شبكة الرياضيين 

السعوديين 48 جهة حكومية وخاصة، 
وحضرها أكثرمن 6 آالف زائر، استفاد 500 

منهم من ورش العمل التي أقيمت من 
قبل 15 جهة، وبلغ عددها قرابة 29 ورشة، 

كما خاض الحضور تجربة التعليق الرياضي 
والتقديم التلفزيوني بواقع 282 تجربة، 

أخذ من خاللها الزوار دور مقدمي البرامج 
والمعلقين على المباريات، إضافة إلى 

تجارب المقابالت الوظيفية التي استفاد 
منها قرابة 450 زائرًا.

وسعى عدد من الجهات المشاركة 
في هذه الفعالية تتقدمها وزارة الرياضة 

واللجنة األولمبية والبارالمبية السعودية، 
واالتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة 

الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من 
األندية واالتحادات الرياضية، إلى جانب 

عدد من المؤسسات الرياضية الخاصة، 
إلى فتح قنوات اتصال مع عدد من 

المتقدمين، سعيًا الستقطاب الكفاءات 
الشابة وأصحاب الخبرة منهم، تمهيدًا 

لدخولهم سوق العمل في القطاع 
الرياضي، واالستفادة من خبراتهم 

ومهاراتهم نحو تطوير القطاع.

من جهته، ثمن مدير معهد إعداد 
القادة عبدهللا بن فيصل حماد لسمو وزير 

الرياضة، حرصه ومتابعته لمبادرة يوم 
المهنة الرياضي، موجها رسالة إلى كل من 

يرغب في االنضمام إلى القطاع الرياضي، 
بضرورة التقديم عبر منصة شبكة 

الرياضيين السعوديين، بحثًا عن فرص 
عمل مناسبة، تالئم وتناسب إمكاناتهم 

وخبراتهم في هذا المجال.

البكر : الهدف تمكين الشباب

كما أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم 
التنفيذ ،المدير التنفيذي المكلف لقطاع 

التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة 
الحياة خالد بن عبدهللا البكر، أن تدريب 

الكفاءات الوطنية وتأهيلها في قطاعات 
جودة الحياة من أولويات البرنامج، وما 

تدشين فعاليات »يوم المهنة الرياضي« 
إال مثال على ما توليه الجهات التنفيذية 

من أهمية للتدريب والتأهيل وتوظيف 

الكفاءات الوطنية ضمن مبادرات برنامج 
جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 

.2030

وأضاف البكر أن مختلف الجهات 
التنفيذية تعمل ضمن مبادرات البرنامج 

على تمكين القطاع الخاص وجذب 
االستثمارات لقطاعات جودة الحياة 

المختلفة، األمر الذي يسهم في توفير 
فرص عمل في قطاعات جديدة تُشَغل 

بالكفاءات الوطنية من الجنسين،مشيرًا 
إلى أن البرنامج يعمل بالتوازي مع تمكين 
القطاع الخاص على إتاحة فرص التدريب 

والتأهيل ضمن مبادرات البرنامج في 
قطاعات السياحة والترفيه والثقافة 
والرياضة وغيرها من القطاعات التي 

شهدت نموًا كبيرًا مع إطالق رؤية 
المملكة 2030.

وبين أن فعاليات يوم المهنة 
الرياضي، بوصفها حلقة وصل بين الكوادر 

والكفاءات والباحثين عن عمل، وبين 
الجهات والمراكز والمؤسسات الرياضية 

الراغبة بتوظيف الكفاءات الوطنية، خطوة 
على طريق تمكين الشباب السعودي 

من الجنسين لإلسهام في بناء وازدهار 
قطاعات جودة الحياة المختلفة.

48 جهة حكومية وخاصة و 6 آالف زائر في يوم المهنة 

تجارب تعليق وتقديم وورش عمل
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عقد رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي لكرة القدم، 

ياسر المسحل، اجتماًعا مع 
رؤساء أندية دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، 

وذلك لمناقشة العدد األنسب 
لالعبين األجانب للمواسم 

القادمة. وتم خالل االجتماع 
الذي ُعقد في الرياض،  طرح 

وجهات النظر من رؤساء أندية 
دوري كأس األمير محمد بن 

سلمان للمحترفين بشأن 
العدد األنسب لالعبين األجانب 

للمواسم القادمة، وأبرز السلبيات 
واإليجابيات.

وشهد االجتماع استعراض 
إحصائيات الالعبين األجانب 

المشاركين بصفة أساسية في 
قائمة الفرق خالل الموسمين 
الماضيين، واألثر اإليجابي على 

نتائج المنتخبات بعد زيادة العدد 
في المواسم األخيرة.

وتم تكليف اللجنة الفنية 
بتقديم دراسة فنية وفًقا لآلراء 

التي تم طرحها خالل اجتماع 
تمهيًدا التخاذ االتحاد القرار 

النهائي خالل الفترة القادمة.

وحضر االجتماع كل من وكيل 
وزارة الرياضة لشؤون الشباب 

والرياضة عبدالعزيز المسعد، 
رئيس رابطة دوري المحترفين 

عبدالعزيز العفالق، وعضو مجلس 
إدارة االتحاد ورئيس اللجنة الفنية 

تركي السلطان.

كما تواجد أيًضا عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس لجنة المسابقات 

نعيم البكر، عضو المجلس 
معيض الشهري، رئيس لجنة 

االحتراف وأوضاع الالعبين جابر 
الجهني، والمدير التنفيذي لرابطة 

دوري المحترفين عبدالعزيز 
الحميدي.

اتحاد القدم يجتمع برؤساء األندية 

المحترفون األجانب ) قيد الدراسة (
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اتفاقيَة تعاون رياضي » سعودي عراقي« 

مناقشة  اتفاقية االتحادين ”السعودي واإلسباني”

وقع رئيس االتحاد السعودي 
لكرة القدم  ياسر المسحل. 

اتفاقيَة تعاون مع وزير الشباب 
ياضة، رئيس االتحاد العراقي 

ِ
والر

 القدم عدنان درجال، 
ِ
لكرة

االتفاقية “ضمت العديَد من 
القضايا المهمة التي تتعلق 

 اللعَبة في البلدين وتعزيز 
ِ
بتطوير

العالقة بينهما،و تعد خطوة 
، وتجسيدا 

ِ
لتعزيز العالقات األخوية

لروحية التعاون التي تجمع 
األشقاَء لالرتقاء بواقع اللعبة 

ودفع عجلتها إلى األمام”.

كما نصت على تبادَل الخبرات 
 اإلدارية والفنية 

ِ
في المجاالت

والتنظيمية والطبية مع تأمين 
 النجاح للمنتخبات الوطنية 

ِ
مفردات

من إقامة المعسكرات التدريبية 
وخوض المباريات الودية بين 

منتخبات البلدين”.

وقال درجال :” تطلع إلى 
 القصوى من بنود 

ِ
االستفادة

االتفاقية بما يخدم مشوار كرتنا 
مستقبال، بعد أن لمسنا تعاونا 

 في االتحاد 
ِ
كبيرا من قبل األشقاء

 العالقة 
ِ
السعودي لديمومة

يقة التي تجمع البلدين، 
ِ
الوث

واستثمارها بالشكل األمثل”

اجتمع ياسر المسحل رئيس 
مجلس االتحاد السعودي لكرة 

القدم مع لويس روبياليس 
رئيس االتحاد 

اإلسباني، 
على هامش 

كأس السوبر 
اإلسباني 

التي جرت في 
الرياض.

واستعرض 
الطرفان خالل 

اللقاء الذي 
حضره إبراهيم 

القاسم األمين 
العام لالتحاد 

السعودي، 

وأنطونيو جوميز راينو مدير 
العالقات المؤسسية في االتحاد 
اإلسباني، وخورخي موينكيل مدير 

العالقات الدولية واإلستراتيجية 
في االتحاد اإلسباني، مناقشة 

خطة عمل سير االتفاقية الموقعة 
بين االتحادين 

السعودي 
واإلسباني.

كما شهد اللقاء 
استعراض سبل 

تعزيز العالقات بين 
االتحادين، وتوسيع 
مسارات االتفاقية، 

من أجل تحقيق 
أقصى استفادة من 

التجربة اإلسبانية 
في مختلف 

المجاالت الكروية.
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بعد النجاح الكير لفعاليات مؤتمر اآلسيوي في الرياض  ..سلمان بن إبراهيم :

شكرًا لهذه االحترافية العالية 

أبدى رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم الشيخ سلمان بن 

إبراهيم آل خليفة ثقة كبيرة في 
االتحاد السعودي لكرة القدم. بعد 

النجاح الكير لفعاليات مؤتمر 
اآلسيوي في العاصمة الرياض.

وصرح آل خليفة قائًلا: “ننظر 
بعين التقدير واالحترام لما 

أظهرته أسرة االتحاد السعودي 
برئاسة ياسر المسحل من 

احترافية عالية. وكفاءة تنظيمية 
متميزة الستضافة هذا الحدث 
القاري. وهو أمر غير مستغرب 

من االتحاد السعودي الذي 
يعتبر حالًيا أحد أهم النماذج 

الناجحة قارًيا ودولًيا. وفًقا 

للمخرجات المتميزة التي تواكب 
مسيرته”.

وأكمل: “نستلهم التطوير 

وتنمية المكاسب العملية من 
خالل فتح قنوات التواصل مع 

الجميع. واألخذ بالتجارب الناجحة 
التي تتناسب مع واقع كرة القدم 

اآلسيوية. ويتجسد ذلك عبر 
مشاركة نخبة من الرياضيين 

واإلداريين في قطاعات االقتصاد 
والتسويق العالمية في المؤتمر 

السنوي لألمناء العامين”.

وأشار إلى أّن كرة القدم 
اآلسيوية تعيش مرحلة مزدهرة 

ومهمة في التكيف مع المتغيرات 
العالمية على الصعيد الكروي. 
وذلك من خالل جسور الترابط 

المستمرة مع االتحادات القارية.
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 VAR  دوري »يلو « يطبق تقنية

مذكرة 
تفاهم 

مع اتحاد 
ساحل 

العاج
ع االتحاد السعودي لكرة  وقَّ

القدم مذكرة تفاهم مع اتحاد 
ساحل العاج لكرة القدم، وذلك في 
مقر االتحاد السعودي في الرياض.

وتأتي هذه االتفاقية التي وّقعها 
رئيس االتحاد السعودي ياسر 

المسحل، ورئيس اتحاد ساحل 
العاج مريم داو غاباال، بحضور 

األمين العام لالتحاد إبراهيم 

القاسم وعضو اتحاد ساحل العاج 
آبي سيمون، ضمن جهود االتحاد 

السعودي لتعزيز أطر التعاون مع 
جميع االتحادات بمختلف القارات، 

وتعزيز الشراكات الثنائية بينها.

اعتمد االتحاد السعودي لكرة 
القدم خالل االجتماع الذي عقده 

مع عدد من رؤساء وممثلي  أندية 
دوري الدرجة األولى » يلو » تطبيق 

تقنية حكم الفيديو المساعد 
)VAR( بدًءا من مباريات الدور 

الثاني من دوري »يلو« للموسم 
الحالي 2021-2022، والتي انطلق 

في الـ17 من يناير الماضي.

كما جرى 
مناقشة تحديد 
موعد الجمعية 

التأسيسية إلطالق 
رابطة دوري يلو 

ألندية الدرجة األولى 
بتاريخ 21 يناير 

الجاري.

وناقش 
 من 

ٍ
االجتماع عدد

الموضوعات المتعلقة بدوري 
»يلو« وبحث سبل تطوير 

المسابقة بما يساهم في رفع 
مستوى الالعبين واألندية، 

واالرتقاء بالمستوى التنظيمي 
للدوري.

يذكر أن االجتماع جاء ضمن 
خطط االتحاد السعودي من 

أجل االستماع لمقترحات األندية 

لتطوير قطاع كرة القدم بجميع 
فئاته، األمر الذي يخدم مستقبل 

كرة القدم السعودية.

حضر االجتماع الذي ترأسه 
ترأسه ياسر المسحل كال 

من  عبدالعزيز المسعد وكيل 
وزارة الرياضة لشؤون الرياضة 

والشباب، وإبراهيم القاسم 
األمين العام لالتحاد، وتركي 

السلطان رئيس 
اللجنة الفنية، 

ونعيم البكر رئيس 
لجنة المسابقات، 

ومانويل نافارو 
رئيس لجنة 

الحكام، وطالل 
العبيدي الرئيس 
التنفيذي للدوري.
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حقق المنتخب السعودي 
األول لكرة القدم، فوًزا مهًما على 

نظيره العماني، بهدف دون رد، في 
المباراة التي أقيمت على ملعب 
مدينة الملك عبدهللا الرياضية، 

ضمن منافسات الجولة السابعة 
من التصفيات اآلسيوية النهائية 

المؤهلة لكأس العالم 2022.

بهذا الفوز، رفع رصيد المنتخب 
لـ19 نقطة، واقترب بشكل كبير 

ل إلى كأس العالم  من التأهُّ
2022، حيث تصدر جدول ترتيب 
المجموعة الثانية من المرحلة 

األخيرة في تصفيات آسيا لكأس 
العالم، برصيد 19 نقطة حصدها 

  تخطى عمان في الجوهرة واقترب من المونديال

األخضر .. عبر
  تخطى عمان في الجوهرة واقترب من المونديال

األخضر .. عبر
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من 6 انتصارات وتعادل وحيد، 
مقابل 15 نقطة من سبع مباريات 
لليابان، و14 ألستراليا، و7 لعمان، 

و5 للصين.

شهدت المباراة حضور كل 
من نائب رئيس اللجنة األولمبية 

والبارالمبية السعودية، األمير 
فهد بن جلوي، ونائب وزير 

الرياضة، األستاذ بدر القاضي، 
ورئيس االتحاد السعودي، ياسر 

المسحل، ونائب رئيس االتحاد 
العماني، محسن المسروري.

رفعت  الجهات المعنية 
الطاقة االستيعابية للحضور 

الجماهيري في مباراة المنتخب 
أمام عمان  إلى %100 بشكل 

استثنائي.

وأصدرت وزارة الرياضة 
السعودية بيانًا رسميًا  في 

هذا الضدد جاء فيه: بناء على 
موافقة الجهات المعنية بمتابعة 

مستجدات فيروس كورونا فقد 
تم الموافقة على رفع الحضور 

الجماهيري لمباراة المنتخب 
السعودي وضيفه العماني في 

جدة إلى %100 بشكل استثنائي.

وواصلت الوزارة في بيانها: 
سيكون الحضور الجماهيري 

مقصورًا على من تلقى جرعتين 
من لقاح فيروس كورونا حسب 
الحد األدنى المحدد ألخذ اللقاح 

وهو 5 سنوات، وذلك وفقًا 
لحالتهم في تطبيق توكلنا.

حضور وتحفيز 

مدرجات المباراة 100 %
هنأ  سمو وزير الرياضة  

المنتخب السعودي بعد 
فوزه على عمان، وكتب عبر 
حسابه الرسمي على تويتر: 
»الحمد لله.. ألف مبروك يا 
أبطال.. ثالث نقاط جديدة 

وخطوة مهمة نحو الوصول 
للمونديال بإذن هللا«.

كما هنأت وزارة الرياضة، 
عبر حسابها الرسمي على 
تويتر، المنتخب السعودي 

بعد فوزه على عمان: 
»انتصار وصدارة.. ألف 

مبروك لألخضر«.

الوزير يبارك 
الفوز للمنتخب
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المست العائدات المالية من 
 ”FDL“ عقود الرعاية لدوري يلو

ألندية الدرجة األولى مبلغ 13 مليون 
ريال، بعد انضمام شركة عزوم، 

المتخصصة في المجال التقني لرعاة 
الدوري.

ومن المنتظر أن يقوم الراعي 
وأضاف “ميزة هذه المسابقة أنها 
حملت في الموسم الماضي اسم 

ولي العهد، ما الجديد بموجب 
العقد بتوزيع جوائز ألفضل العب 

في الجولة، وتوزيع جوائز أسبوعية 
لجماهير مباريات الدوري تقرر “يلو” 
إعالن آليتها وتفاصيلها الحقا، حيث 

تأتي هذه الشراكة في إطار سعي 
دوري يلو لعقد عديد من الشراكات 

واستقطاب مزيد من الشركات 
لتطوير الدوري، ومواكبة التطور الذي 

تشهده الرياضة السعودية. وقال 
لـ”االقتصادية” طالل العبيدي المدير 
التنفيذي للدوري: “نعم راضون كامل 

الرضا عن عمل فريق العمل في 
هذه المسابقة، نعمل ونطمح إلى 

المساهمة في رفع القيمة السوقية 
لهذه المسابقة الكبيرة وطموحنا ال 

حدود له”.

أسهم في ارتفاع قيمتها 
السوقية وصاحب ذلك موافقة 

االتحاد السعودي لكرة القدم على 
تطبيق تقنية الفيديو الـVAR، وأيضا 

النقل التلفزيوني أسهم أيضا في 
زيادة الحضور الجماهيري، ما جعل 
هذه المسابقة بيئة جاذبة وخصبة 

للمستثمرين والشركات”.

وكشف العبيدي أن طموحهم 
هذا العام الوصول على األقل ألربعة 

شركاء تجاريين، وقال: “بحمد هللا 
وصلنا لعوائد مالية لـ13 مليونا بعد 

موسم عائداته صفر، نطمح في 
الموسم المقبل إلى رقم أكبر وعدد 

رعاة أكبر، حيث إننا نبحث عن شركات 
النخبة التي نضيف إليها وتضيف إلينا 

ما نرغب في تحقيق أهدافنا”.

كما انضمت شركة تيك توك، 
منصة التواصل العالمية الرائدة 

لمقاطع الفيديو القصيرة، لقائمة 
شركاء دوري يلو لتكون بموجب هذه 

الرعاية الشريك اإلعالمي للدوري، 
والشريك الثالث للمسابقة بعد: “يلو، 

وعزوم”.

وتهدف شراكة دوري يلو مع “تيك 
توك” إلى ترويج الدوري، وتمكين 

المواهب الرياضية في مجاالت 
“التعليق الرياضي - التصوير - اإلعالم 

الجديد”، وإبراز هوية FDL للوصول 
لجميع مستخدمي التطبيق حول 

العالم، حيث تأتي هذه الرعاية امتدادا 
للحضور المميز والفعال في المجال 
الرياضي من خالل رعايتها للبطوالت 

العالمية، مثل: بطولة أمم أوروبا، 
وبطولة أمم إفريقيا.

أصدر االتحاد السعودي لكرة 
القدم تعميًما إلى األندية كافة 

 )My SAFF( بشأن اعتماد نظام
اإللكتروني للمخاطبات الرسمية 

بين االتحاد واألندية الرياضية بداًل 
من البريد اإللكتروني لالتحاد؛ وذلك 

تماشًيا مع الخطوات التطويرية 
اإلدارية المستمرة التي تضمنتها 

ل كرة القدم؛  استراتيجيته حول تحوُّ
لضمان االستفادة القصوى من 
المسارات اإللكترونية التواصلية 

اآلمنة والفاعلة. وذكر االتحاد 
السعودي في تعميمه أنه سيتم 

استقبال جميع مخاطبات األندية 
عن طريق النظام تأكيًدا لما سبق 

مناقشته في عدد من ورش العمل 
التي أقامها االتحاد.

ويهدف النظام الجديد 
للمخاطبات الرسمية بين االتحاد 

السعودي واألندية إلى تسهيل 
المتابعة للمعامالت المختلفة بين 

االتحاد واألندية، إضافة إلى زيادة 
الفاعلية في التعامل، بما يساهم 

في تسهيل األمور لألندية، ومتابعة 
كل خطوات المعامالت حتى موعد 

إنجازها.

م  وكان االتحاد السعودي قد قدَّ
شرًحا حول آلية استخدام نظام 

)My SAFF( في ورش العمل؛ ليكون 
الوسيلة الرسمية في المعامالت 
كافة الواردة من األندية. فيما لن 

يعتد بما سيتم إرساله عن طريق 
البريد اإللكتروني لالتحاد السعودي 

لكرة القدم ابتداء من 1 فبراير 
الحالي، وُيستثنى من ذلك ما يخص 

مخاطبات اللجان القضائية.

عزوم وتيك توك  تنضمان لدوري األولى

13 مليونا عائدات رعاة »يلو«

اعتماد نظام )My SAFF( لمخاطبات االتحاد واألندية
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حددت لجنة المسابقات في 
االتحاد السعودي لكرة القدم 

يومي 21-22 فبراير الحالي، موعدًا 
إلقامة مباريات ربع نهائي كأس 

خادم الحرمين الشريفين للموسم 
الرياضي 2021-2022.

ويستضيف التعاون نظيره 
االتحاد على ملعب مدينة الملك 

عبدهللا الرياضية في بريدة، اإلثنين 
21 فبراير، في حين يواجه الشباب 

نظيره األهلي على ملعب األمير 
فيصل بن فهد في اليوم ذاته.

وفي اليوم التالي يستضيف 
الباطن نظيره الفيحاء، في حفر 

الباطن، قبل أن تختتم مباريات ربع 
النهائي بمواجهة الديربي بين النصر 

والهالل على ملعب مرسول بارك.

ويالقي الفائز من مواجهة 
التعاون واالتحاد الفائز من مواجهة 

الباطن والفيحاء، في حين يواجه 
الفائز من مباراة الشباب واألهلي 

نظيره من مباراة النصر والهالل، 
على أن تحدد مواعيد مباريات دور 

نصف النهائي في وقت الحق.

وكان الفيصلي حامل لقب 

النسخة الماضية من البطولة ودع 
من دور الـ16 بعد خسارته من أمام 

األهلي 2-1.

أصدر االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، بيانًا رسميًا أعلن من خالله 

عن إجراء تعديالت على مواعيد 
مباريات دوري األبطال لنسخة 

.2022

وأكد بيان االتحاد 
اآلسيوي أن التعديالت 
جاءت بعد األخذ بعين 

االعتبار وبشكل حريص، 
التعقيدات الناتجة عن 

انتشار متحور أوميكرون 
من فايروس كوفيد19-، 

والمخاطر الناتجه 
عنه، وكذلك الظروف 

االستثنائية التي تحيط 
بروزنامة مباريات كرة 

القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 
في قطر.

وأوضح البيان أن إجراءات 

السفر في قارة آسيا باتت أكثر 
صعوبة، نتيجة قيود وبروتوكوالت 

السفر الجديدة التي اعتمدتها 
العديد من الدول، من أجل الحد من 

انتشار متحور أوميكرون.

وأشار البيان إلى أن 
المنتخبات اآلسيوية 

المتوقع تأهلها إلى كأس 
العالم 2022 في قطر، ينتظر 
أن تقوم بوضع برامج إعداد 
مكثفة من أجل المنافسة، 

ولذلك استشعر االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم الحاجة 

لتسهيل استعداد هذه 
المنتخبات في مواجهة هذه 

الظروف.

21 فبراير..  انطالق ربع نهائي كأس الملك

تعديالت على مواعيد دوري األبطال 2022
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المارينغي  بطال 
للسوبر  اإلسباني 

المارينغي  بطال 
للسوبر  اإلسباني 

تسلم البرازيلى مارسيلو، 
قائد ريال مدريد، كأس السوبر 

اإلسبانى الذى حصده الفريق 
الملكى عقب فوزه على نظيره 

أتلتيك بيلباو، بهدفين دون مقابل، 
فى المواجهة التي جمعت بينهما 

على استاد “الملك فهد الدولى” 
بالعاصمة الرياض، فى المباراة 

النهائية للنسخة الحالية من 
بطولة كأس السوبر اإلسباني.

ودخل العبو ريال مدريد فى 
احتفاالت عارمة عقب التتويج 
بلقب كأس السوبر اإلسبانى 
للمرة الثانية عشر فى تاريخه 

بالبطولة التى احتضنتها المملكة 

خالل الفترة من 12 يناير حتى 16 من 
الشهر نفسه.

ونجح ريال مدريد في الفوز 
باللقب الثانى عشر في كأس 

السوبر اإلسبانى، ليضيق الفارق 
على غريمه التقليدى برشلونة 
الذى يعد األكثر تتويجا باللقب 
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برصيد 13 مرة.

وتوج ريال مدريد بـ12 لقبا في 
كأس السوبر اإلسبانى نسخ 

 ,1997 ,1993 ,1990 ,1989 ,1988“
 ،2017 ,2012 ,2008 ,2003 ,2001

2019-2020، و2022-2021”.

ونجح ريال مدريد فى الفوز 

بلقب السوبر اإلسبانى 11 مرة 
سابقة ليأتى في المركز الثانى خلف 

الفريق الكتالونى بقائمة األكثر 
تتويجا، حيث حصد الملكى 

ألقابه الـ11 من إجمالي 
17 مشاركة سابقة 

في البطولة.
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لقاء الرئيسين
التقى رئيس مجلس 

إدارة االتحاد السعودي لكرة 
القدم ياسر المسحل بنظيره 

رئيس االتحاد اإلسباني لويس 
روبياليس، 

على هامش 
فعاليات 

إقامة كأس 
السوبر 

اإلسباني في 
الرياض.

وجرى 
خالل اللقاء 
الذي حضره 

األمين العام 
لالتحاد 

السعودي 
إبراهيم 

القاسم، 
ومدير 

العالقات المؤسسية باالتحاد 
اإلسباني أنطونيو جوميز 

راينو، اومدير العالقات لدولية 
واإلستراتيجية باالتحاد اإلسباني 

خورخي موينكيل، مناقشة خطة 
عمل سير االتفاقية الموقعة بين 

االتحادين السعودي واإلسباني.

كما 
شهد اللقاء 
استعراض 
سبل تعزيز 

العالقات بين 
االتحادين 
وتوسيع 
مسارات 
االتفاقية 
من أجل 

تحقيق أقصى 
استفادة 

من التجربة 
اإلسبانية 

في مختلف 
المجاالت 

الكروية.
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الريال يخطف األجواء بـ 15 تغريدة وصورة
سيطر حساب نادي ريال مدريد اإلسباني عبر 

موقع التواصل االجتماعي “تويتر” على الزخم 
األكبر في محتوى كأس السوبر اإلسباني من 

بين حسابات المنافسين، برشلونة 
وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، إذ كان 

الطائر األزرق المنصة، التي ركزوا 
عليها جميًعا بشكل أكثر.

وواكب حساب 
النادي الملكي 

األجواء عبر 15 تغريدة 
وصورة، إذ ربط غالبية 

المحتوى برسائل 
للجمهور السعودي، 

وجذبت تفاعله، إذ 
كانت بداية التفاعل 

بصور من احتفاليتهم 
بالكأس، الذي حققوه 

سابًقا في السعودية، وعلق عليها: “اشتقنا 
ألحبائنا في السعودية”، ثم بث صورة سيلفي 

جماعية أخذها البرازيلي مارسيلو مع زمالئه أمام 
الطائرة، وجاء تعليقها: “سيلفي لعيونكم”.

وأرفق الحساب صورة الالعبين أثناء 

صعودهم إلى الطائرة بعبارة “كم ساعة 
ونجيكم.. جهزوا القهوة”، التي نالت أكبر التفاعل 

في المحتوى ورد عليها حساب وزارة الرياضة 
بقوله “هللا يحييكم ..قهوتكم 

جاهزة”، بينما اللقطة لهم داخل 
الطائرة فجاء تعليقها: “في 

طريقنا إلى الرياض، كم درجة 
الحماس عندكم”، فيما المحتوى 

األخير قبل اإلقالع توجيه اإلسباني 
ناتشو العب الفريق رسالة عبر 

مقطع فيديو، قال فيها: 
“مرحًبا مدريدستا.. نلقاكم 

في الرياض”، فيما أرفق 
جميع التغريدات في 

هاشتاقي كأس السوبر 
.SuperCopa#السعودي و

وجاء برشلونة ثانًيا من 
حيث التفاعل بـ 11 تغريدة، 

تضمنت غالبيتها مقاطع 
فيديو من التحضيرات األخيرة للكأس، ولحظة 

مغادرة الالعبين ووصولهم إلى الرياض، مع 
برنامج الفريق قبل المباراة األولى.
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القاضي يتوج  الفائز  بأول لقب لكرة القدم »سّيدات« 

فريق المملكة.. 
يكتب السطر األول 

تّوج بدر القاضي نائب وزير 
الرياضة فريق المملكة النسائي 

ببطولة المملكة لكرة القدم 
»سّيدات« موسم 2021-2022م، 

عقب فوزه في المباراة النهائية على 
نظيره التحّدي بسبعة أهداف دون 
مقابل على الملعب الرديف بمدينة 
الملك عبدهللا الرياضية بجدة، في 

حضور أضواء العريفي وكيل الوزارة 
للتخطيط االستراتيجي واالستثمار 

وإبراهيم القاسم األمين العام 
لالتحاد السعودي لكرة القدم وأحمد 
باضريس الرئيس التنفيذي لبرنامج 
جودة الحياة ولمياء بن بهّيان عضو 

مجلس إدارة االتحاد السعودي 
لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم 

النسائية.

وتمكن فريق المملكة من 
تسجيل سبعة أهداف وكان نصيب 
حصة العيسى خمسة من األهداف 

السبعة، تّوجها بجائزة األكثر تهديًفا 
في البطولة، فيما تّوجت البندري 

هوساوي من التحدي بجائزة 
أفضل العبة في البطولة، أما على 
مستوى حراسة المرمى، فذهبت 
جائزة أفضل حارس مرمى لسارة 

الدوسري من المملكة النسائي بعد 
أن استقبلت شباكها هدفين فقط 

بالبطولة.

من جانبها، قدمت لمياء بن 
بهّيان عضو مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لكرة القدم مدير إدارة 

كرة القدم النسائية، شكرها لنائب 
وزير الرياضة على حضوره وتتويجه 

ختام بطولة المملكة لكرة القدم 
»سّيدات«، وقالت بن بهّيان 

 صحفي بعد المباراة 
ٍ
في تصريح

النهائية: »أهنئ فريق المملكة 
بمناسبة تتويجه بطًلا لبطولة 

المملكة، بعد تجاوزه شقيقه فريق 
التحّدي، والذي أهنئه على روح 

التحدي التي أظهرها بإصراره على 
المشاركة في المباراة النهائية، رغم 

الظروف الصعبة التي مر بها يوم 

المباراة، كما أتقدم بالتهنئة والشكر 
لجميع الفرق التي شاركت في هذه 

البطولة، وبطولة دوري المناطق، 
وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في 

المنافسات المقبلة«.

وأضافت بن بهّيان: »عشنا 
أسبوًعا تاريخًيا خالل منافسات 

البطولة، والتي تؤكد على الخطوات 
المتسارعة التي تشهدها كرة القدم 

النسائية في السعودية، والزال 
أمامنا عمل كبير لتحقيق األهداف 

التي وضعها االتحاد السعودي في 
استراتيجية التحّول حتى عام 2034«.

وشهد اليوم الختامي لبطولة 
المملكة حضور الشيخة حياة 

آل خليفة رئيس لجنة المرأة في 
المجلس األولمبي اآلسيوي وأمل 

بوشّلاخ عضو مجلس إدارة االتحاد 
اإلماراتي لكرة القدم وفاطمة 

حيات عضو مجلس إدارة االتحاد 
الكويتي لكرة القدم و سولين الزعبي 
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وايغريم سابرالييفا عضوتا لجنة كرة 
القدم النسائية في االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم وحسن حسان وسيلين 

أويري ممثلي االتحاد الدولي لكرة 
القدم.

كما شهد اليوم الختامي حضور 
ومتابعة مونيكا ستاب المدير 

الفني للمنتخب السعودي األول 
لكرة القدم »سّيدات« وهيرڤي 

رينارد المدير الفني للمنتخب 
السعودي األول لكرة القدم 

»رجال«.

الجدير ذكره أن فريق 
اليمامة تمكن من تحقيق 
المركز الثالث والميداليات 

البرونزية بعد فوزه على نظيره 
نسور جّدة بثالثة أهداف دون 

مقابل، ُسّجلت عن طريق 
موضي عبدالمحسن، والبندري 

مبارك، وأنيا فورمات.

وكان إعالن »االتحاد السعودي 
لكرة القدم« عن إطالق النسخة 

األولى من الدوري السعودي لكرة 
القدم للسيدات، لحظة مهمة في 

مسيرة االتحاد، وخطوة لتحقيق 
أحد أهدافه عند تدشين إدارة خاصة 

بكرة القدم النسائية، وشملت قائمة 
األندية الـ 16 المشاركة في البطولة 
من المناطق الثالث: فرق المنطقة 

الوسطى )التحدي، سما، الهمة، 
السهام الزرقاء، اليمامة، اتحاد 

الرياض(، وفرق المنطقة الغربية 
)العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، 

الكرة المشتعلة، الليث األبيض، 
مراس(، وفرق المنطقة الشرقية 

)شعلة الشرقية، المملكة النسائي، 
الواحة، اتحاد النسور(.

وجرت المنافسات بنظام الدوري 
ذهاًبا وإياًبا واحتضنتها 
3 مدن )الرياض - جدة - 

الدمام( بوجود 6 فرق من 
كل منطقة، باستثناء 

الدمام )4 فرق تلعب معا(، 
بينما صعدت 8 فرق تُمثل 

أصحاب المراكز الثالثة 
األولى في الرياض وجدة 

وأصحاب المركزين األول 
والثاني في الدمام إلى 

بطولة المملكة النهائية.
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فرحة مزدوجة  لـ ”بوشالخ ”

تلبية لدعوة رسمية من االتحاد 
السعودي لكرة القدم، شهدت 

أمل بوشالخ عضو مجلس إدارة 
اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم 
النسائية المباراة النهائية لبطولة 

المملكة لكرة القدم للسيدات 
بين فريقي المملكة للسيدات 

والتحدي، التي أقيمت على ملعب 
الرديف بمدينة الملك عبد هللا 

الرياضية في جدة.

وحرصت المدربة الوطنية 
حورية الطاهري على حضور 

المباراة، التي تعد بداية قوية 
النتشار اللعبة بشكل أوسع في 

منطقة الخليج العربي.

وبهذه المناسبة، قالت أمل 
بوشالخ: سعدت بدعوتي للتواجد 

في نهائي أول بطولة كرة قدم 
رسمية للسيدات في تاريخ كرة 

القدم السعودية، والتي تحققت 
بفضل بجهود ودعم كبيرين توفرا 

لتواجد العنصر النسائي في اللعبة 
الشعبية األولى حول العالم.

وتابعت: فخورة بما حققه 
االتحاد السعودي لكرة القدم 

ولجنة كرة القدم للسيدات من 
نجاح للبطولة الرسمية األولى التي 

شهدت مشاركة 16 فريقًا، والتي 

ستكون ذات مردود إيجابي كبير 
على كافة المستويات، وتحديدًا 

المنتخبات الوطنية للسيدات 
التي نسعى إلى تطويرها من خالل 

المسابقات المحلية التي تحظى 
باهتمام كبير في اتحادات كرة 

القدم بمجلس التعاون الخليجي.

وحرص االتحاد السعودي لكرة 
القدم ممثاًل في كل من إبراهيم 

بن سلمان القاسم األمين العام 
لالتحاد، ولمياء بنت بهيان على 

تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع 
أمل بوشالخ عضو مجلس إدارة 

اتحاد الكرة االماراتي .
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أول دوري نسائي ينظم بمشاركة 16 فريقًا..

الحلم .. اكتمل

خطت كرة القدم النسائية 
في المملكة خطوة مهمة أخرى 

إلى األمام بفضل التنظيم الناجح 
وإكمال الدوري الوطني األول 
للسيدات بمشاركة 16 فريًقا ، 

مما يتيح فرًصا أفضل لمزيد من 
الفتيات الراغبات في ممارسة 

الرياضة في المملكة.

ويأتي إنشاء الدوري كجزء من 
استراتيجية أوسع لكرة القدم 

للسيدات في المملكة والتي 
تشمل أيًضا تطوير المدربين 

والحكام والالعبين وإنشاء فريق 
نسائي ، بهدف أساسي هو التأهل 

.FIFA لكأس العالم للسيدات

 و اعتبرت  وكيل وزارة الرياضة 
والتخطيط االستراتيجي ، أضواء 

العريفي ، أن الدوري رسالة واضحة 
للفتيات والنساء الراغبات في كرة 

القدم ، وليس فقط كالعبات.

وأضافت : “هناك الكثير من 
الفتيات والسيدات المتحمسات 

لكرة القدم واليوم نقول لهن أن 
أمامهن الفرصة كالعبات ومدربات 

وحكام وإداريات ، وسنعمل 
جاهدين معهن لتمثيل المملكة 

العربية السعودية في. أفضل 
طريقة ممكنة حتى يتمكنوا من 

تحقيق األفضل “.

من جانبه أعرب إبراهيم القاسم 
أمين عام االتحاد السعودي لكرة 
القدم عن امتنانه لالتحاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( وعلى كل ما 
قدمه من دعم ومساعدة ، وأضاف: 
“انطالق الدوري هدف. منذ أن بدأنا 

العمل مع اإلدارات ، تحقق الحلم 
اليوم ولمسنا مشاعر الفرح ليس 

فقط بين الفائزات باللقب ولكن 
أيًضا بين جميع النساء اللواتي 

شاركن في البطولة ألن المشاركة 
في هذه المسابقة كانت حلًما 

بالنسبة لهن. “.

وأنشأت المملكة قسًما لتطوير 
كرة القدم النسائية في عام 2019 

، ومنذ ذلك الحين تلقى القسم 

التشجيع والدعم من الفيفا.

وفي نوفمبر الماضي ، 
اختيرت األلمانية )مونيكا ستاب( 

كأول مدرب في تاريخ المنتخب 
السعودي للسيدات ، والذي من 

المقرر أن يخوض أول مباراة ودية 
له في فبراير الحالي.

وخالل زيارته للمملكة العام 
الماضي ، شدد رئيس FIFA جياني 

إنفانتينو على أهمية تطوير كرة 
القدم النسائية في المملكة بما 

 FIFA يتماشى مع استراتيجية
العالمية لكرة القدم للسيدات.

وقالت لمياء باهيان ، مديرة 
إدارة كرة القدم النسائية وعضو 

االتحاد السعودي لكرة القدم: 
“رسالتي للفتيات اللواتي يلعبن كرة 
القدم أو يرغبن في االنضمام ولعب 

كرة القدم هي أنه ال توجد حدود 
لألحالم واللعب بشغف. الميدان 

وأثناء التدريب “.
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 ردا عل المنتقدين  لمزايين اإلبل  ... بن حثلين:

شر البلية ما يضحك

كشف الشيخ فهد بن حثلين - 
رئيس نادي اإلبل أنه سيتم دراسة 

فتح مجال اإليجار للمنقيات بعد 
نهاية المهرجان في نسخته 

السادسة بالصياهد.

وأضاف : في ظل وجود ودعم 
سمو ولي العهد المشرف العام 

على نادي االبل األمير محمد بن 
سلمان يحفظه هللا طموحنا بعيد 

ومشرق بإذن هللا.

وقال أن عقد اإليجار الذي 
حصل بين “الدبوس وابن عوده” 

حصل في وقت سريع من 
توقعه و كنت أتوقع أن يحصل 

بعد 5 سنوات..وأضاف متفاجئ 
لهذا الحدث التاريخي..و أنا أقود 

في النادي “عرين أسود” الذين 
يستوعبون هذه األفكار.

وكانت صفقة ايجار فرديات 
لعبدهللا بن عوده لصالح دبوس 
الدبوس قد سجلت الرقم األعلى 

وكانت حديث االعالم المحلي 
والعالمي وبلغت قيمتها 20 
مليون لمدة يومين فقط في 

صفقة تعد األكبر على اإلطالق.

كما رد بن حثلين، على سؤال 
بخصوص ما إذا كان يتدخل في 

عمل ونتائج لجنة التحكيم في 

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل.

وكشف خالل إجابته عن شرط 
األمير خالد بن سلمان -رئيس 

لجان التحكيم المكّلف – قبل تولي 
رئاسة لجان التحكيم بمهرجان 

اإلبل.

وقال رئيس نادي اإلبل: “لما 
تكلمت ألول مرة مع األمير خالد 

بن سلمان وقلت له أرجوك الوطن 
يحتاجك أنك تضبط مزاينات اإلبل 
حاول يتعذر وحاولت اضغط عليه 

باسم الوطنية، قال لي موافق 
بشرط”.
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وأوضح أن الشرط الذي أبلغه 
به األمير خالد هو أن: “لجان 

التحكيم مثل القضاء ال تدخل فيه 
بتاتًا، ومنذ ذلك اليوم يأتينا ظرف 

ونحن فقط نعلن من الفائز”، 
متسائال: “من هو اللي يتدخل 

بالتحكيم وال ينفضح”.

و رد رئيس نادي اإلبل على من 
يهاجم مسابقات “مزاين اإلبل” 

بسبب دفع مبالغ طائلة في 
األنعام ،  مشيرا إلى أن مسابقات 

مزاين اإلبل هي هواية معروفة.

وضرب بن حثلين مثاال بهواية 
جمع السيارات التي بمئات 

الماليين، قائال: “عرضت سيارة 
في معرض الرياض قيمتها 300 

مليون”، وكذلك اللوحات الفنية 
التي تباع في أوروبا بمئات الماليين 

من الدوالرات، والخيول التي 
وصلت قيمتها لمئات الماليين من 

اليوروات 

وأضاف: “إحنا نالقيها من 
العالم الذي يتمسخر علينا في 

بداوتنا وإرثنا وإبلنا وتاريخنا، ويجينا 
منننا وفينا ويتمهزأ علينا هذا شر 

البلية ما يضحك”.

وردا على أن ثقافة مزاين اإلبل 
ليس موروثة قال بن حثلين:” 

إن أغلب الحيوانات تنقسم إلى 
قسمين “سبق، وجمال”، موضحا 

أن “الكالب” أيضا لها مسابقات 
سبق، وفي الغرب يقام لهم 

حفالت جمال.

وتساءل: ” لماذا اإلبل عندما 
صار لها” سبق وجمال” حدثت 

المشكلة؟، مشيرا إلى أن هناك 
من الشعراء قديما تغزلوا في 

جمال اإلبل وهي مذكورة في حديث 
للرسول فقال أحد الصحابة: 

“خطب الرسول على ناقة حسناء”.
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أعلنت لجنة التحكيم في 
مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل، 

المقام في الصياهد الجنوبية، 
شمال شرق الرياض، نتائج 

الشوط النسائي فردي المغاتير 
بجميع ألوانها.

وحققت هيا بنت محمد بن 
عسكر المركز األول، تليها رسما 
بنت علي الدوسري، ثم مالذ بنت 
عناد بن عون، وجاءت لمياء بنت 

ضحيان الرشيدي في المركز 
الرابع، وحصلت دالل بنت عبدهللا 

العتيبي على المركز 
الخامس.

يذكر أن رئيس مجلس 
إدارة نادي اإلبل فهد 

بن فالح بن حثلين رفع 
مراكز الشوط النسائي 
بعد اإلقبال عليه وكثرة 
المسجالت، من 3 إلى 5 

مراكز.

وتعتبر مشاركة 

النساء في النسخة السادسة من 
المهرجان مجرد بداية لمشاركات 

أوسع في النسخ المقبلة، حيث 
من المنتظر أن يوسع النادي 
نطاق المشاركات واألشواط 

المخصصة للنساء، األمر الذي 
يشجع النساء المالكات لإلبل 

على االستعداد لهذه المشاركات 
في وقت مبكر، باقتناء أجمل 

المنقيات واالعتناء بها.

من جهتها، عبرت منيرة 
المشخص، إحدى المشاركات، 

عن سعادتها بالمشاركة، وذكرت 
أنها أصرت على الحضور في هذه 

النسخة، التي تعد األولى من 
نوعها.

فيما قدمت أصغر المشاركات 
مالذ بنت عون )7 أعوام(، الحاصلة 

على المركز الثالث، شكرها إلى 
رئيس مجلس إدارة نادي اإلبل 

على إتاحة الفرصة بمشاركة 
السيدات. وأكد وكيل المتسابقة 

الحاصلة على المركز األول هيا 
العسكر أن موكلته أصرت على 

المشاركة خصوصا أنها 
األولى للمشاركات النسائية، 

وقد شاركت في بكرة 
»باتلية«، مؤكدًا سعادتها 

بحصولها على المركز األول.

يذكر أن عدد المسجالت 
في هذا الشوط 34 مشاركة، 
تأهلت منهن 10 متسابقات 

للحصول على 5 مراكز.

 34 مشاركة لمرة األولى في مسابقات اإلبل

هيا محمد تتصدر شوط السيدات
 34 مشاركة للمرة األولى في مسابقات اإلبل

هيا محمد تتصدر شوط السيدات
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أعلن الحساب الرسمي لـ”نادي 
اإلبل” على التويتر افتتاح فندق 

يضم 120 غرفة، يعتني باإلبل في 
المملكة ليصبح أول فندق من 

نوعه في العالم.

وجاء في اإلعالن “120 غرفة 
فندقية تقدم كافة الخدمات، يخدم 

في هذا الفندق أكثر من 50 شخص، 
ما بين “روم سيرفس” وعناية 

واسحتمام وحماية، هذا الفندق 
األول من نوعه على مستوى 

العالم”.

وأضاف “يقدم الفندق وجبات 
مخصصة، يقدم خدمات العناية 

باإلبل واالهتمام بالشكل 
والمظهر العام، يقدم أيضا الحليب 

الساخن”.

وأشار إلى أن تكلفة اللليلة 
الواحدة في الفندق تصل إلى 400 

ريال سعودي .

أعلنت إدارة مهرجان الملك 
عبدالعزيز لإلبل في نسخته 
السادسة، التي اقيمت في 

الصياهد الجنوبية شمال شرق 
مدينة الرياض، عن منع وإيقاف 

إقامة الحفالت والمناسبات 
على أرض المهرجان والمنطقة 

المحيطة به.

وأوضحت إدارة المهرجان ، 
أن قرارها يأتي تطبيقًا لإلجراءات 

االحترازية المقررة من الجهات 
المختصة، وحمايًة للمجتمع من 

تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن إدارة المهرجان، عملت 
مؤخرًا على تفعيل إجراءات التباعد 

الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد 
من الحالة الصحية عبر تطبيق 
“توكلنا” داخل منصة العرض 

الرئيسة، وفي بوابات الدخول، 
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

فندق فاخر لنادي اإلبل 

منع إقامة الحفالت والمناسبات
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الزي التقليدي البدوي 
يخطف األضواء

الزي التقليدي البدوي 
يخطف األضواء
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خطفت مجموعة من 
السيدات، األنظار بأناقتهن 

بالزي البدوي، خالل فعاليات 
مهرجان الملك عبدالعزيز 

لإلبل، في نسخته السادسة في 
الصياهد الجنوبية.

وأبانت  مجموعة من الصور 
المشاركة  النسائية الكبيرة 

في فعاليات المهرجان خاصة 
اليوم األخير، الذي شهد حضوًرا 
جماهيرًيا كبيًرا في حدث ثقافي 

كبير.

واستضافت الرياض أول 
شوط للنساء في تاريخ مهرجان 

الملك عبد العزيز للهجن 
»اإلبل« وسط تفاعل الجماهير 

الحاضرة.

وأقيم السباق النسائي 
الفردي المخصص للمغاتير 

بجميع ألوانها، وتنافسن 
للحصول على مراكز متقدمة في 

هذا السباق، من أجل تسجيل 
أسمائهن في أول سباق نسائي 

للهجن.

وشاركت سيدة في فئة 
»فردي المغاتير«، مع تأهل 

عشر مشاركات للدور التالي قبل 
تصفيتهن حيث حصدت خمس 

مشاركات المراكز األولى.

وتهدف المشاركة النسائية 
في المهرجان إلى نشر مفهوم 

مشاركة المرأة السعودية 
بالزي الشعبي، كذلك توفر 

تحديات ومنافسات قوية بين 
المشاركات، وتمكين المرأة 

من المشاركة في المنافسات 
سواء كان سيف الملك أو بيرق 

المؤسس أو كأس النادي أو 
نخبة النخبة.
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المحافظ يزور نادي الباطن

آل خريف  يطلع على مسيرة الترجي

زار محافظ حفر 
الباطن األمير منصور 
بن محمد آل سعود، 

نادي الباطن، وكان في 
استقباله رئيس النادي 
ناصر الهويدي وأعضاء 

مجلس اإلدارة. وقام 
المحافظ بجولة تفقدية 

على منشأة النادي 
اطلع من خاللها على 

سير العمل في تطوير 
المنشأة والتقى بمندوب 
وزارة الرياضة مدير ادارة 
صيانة االندية المهندس 

قايد العتيبي، ومشرف 
التطوير المهندس ماجد 
القحطاني، واستمع الى 

شرح عن آلية العمل 
بالنادي.

استقبل محافظ القطيف 
إبراهيم بن محمد آل خريف  

بالمحافظة وبحضور مدير مكتب 
وزارة الرياضة عادل بن محمد 

الصايغ نائب 
رئيس مجلس 

إدارة نادي الترجي 
الرياضي يرافقه 

أعضاء النادي 
وعدد من الرؤساء 

السابقين وذلك 
بمناسبة تشكيل 

المجلس في 
دورتها الجديدة.

واستمع آل 
خريف لشرح موجز 
عن مسيرة النادي 

وإنجازاته والتي 
تمثلت ببطوالت 

ومشاركات داخلية وخارجية للنادي 
مّثل بها الوطن.

من جهته، شكر المحافظ إدارة 

النادي مشيدًا بدورهم وإنجازاتهم 
على مستوى رياضة المنطقة 

والمملكة مثّمًنا الدور الذي تقوم 
به إدارة النادي في استقطاب 

الشباب والرياضيين 
واستثمار أوقات 

فراغهم بما 
ينفعهم وينعكس 
بشكل إيجابي على 
دورهم الفّعال في 

المجتمع .

ي نهاية 
ِ
وف

اللقاء عبر اعضاء 
النادي عن شكرهم 

للمحافظ على حسن 
استقباله وإشادته 

بعمل النادي 
واهتمامه بأنشطته 

ودعمه للنادي.
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دمج األولمبية والبارالمبية في » ورشة عمل

تحديثات جديدة في بروتوكول دخول المالعب

عقدت اللجنة األولمبية 
والبارالمبية السعودية، ورشة 
عمل دمج األلعاب البارالمبية 

باالتحادات الرياضية، في القاعة 
الكبرى بمجمع األمير فيصل بن 

فهد األولمبي بالرياض.

وشهدت الورشة مشاركة نائب 
رئيس اللجنة األولمبية السعودية، 
األمير فهد بن جلوي، والتي حضرها 

أيضا رؤساء وممثلو االتحادات 
الرياضّية.

واستعرض خالل الورشة 

اإلجراءات العملية لتسهيل دمج 
البطوالت المحلّية ومعسكرات 

المنتخبات البارالمبية باالتحادات 
الرياضّية، وذلك تحقيًقا 

لمستهدفات الدمج الذي أقرته 
الجمعّية العمومية شهر ديسمبر 

الماضي.

أصدرت وزارة الرياضة وبالتعاون 
مع هيئة الصحة العامة السعودية 

تحديثات جديدة في البروتوكول 
الخاص بدخول الجماهير إلى 

المالعب والمنشآت، وذلك تماشيًا 
مع إعادة االلتزام بارتداء الكمامة 

وتطبيق إجراءات التباعد بحسب ما 
أصدرته وزارة الداخلية.

وقلصت وزارة الرياضة نسبة 
الحضور الجماهيري في المالعب 
وذلك من خالل التأكيد على إبقاء 

مقعد خال بين كل فرد وآخر، أو عائلة 
وأخرى من الحاضرين في المالعب، 

مع السماح بدخول الجماهير 
المحصنين بلقاح كورونا حسب 

العمر األدنى المحدد ألخذ اللقاح 
)خمس سنوات( وفقًا لحالتهم 

الصحية في تطبيق توكلنا.

وشددت الوزارة على االلتزام 
بلبس الكمامة في كافة مرافق 

الملعب المغلقة والمفتوحة وعند 
الجلوس في المدرجات، مع تطبيق 

التباعد لمسافة متر ونصف في 
كافة مرافق الملعب األخرى بما 
فيها أماكن االنتظار والمصليات 

والمطاعم.

وأوضحت الوزارة في البروتوكول 
الجديد، بأنه يمكن ألفراد العائلة 

الواحدة بالجلوس سويًا في 
المدرجات، ويجب أن يتم تطبيق 

التباعد بينهم وبين بقية األشخاص 
بما يضمن وجود مقعد خال بين 

األفراد.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن 
يكون جميع العاملين والموظفين 

في الملعب محصنين كما يظهر 
في تطبيق توكلنا، مع منع إدخال 

المأكوالت والمشروبات للمدرجات 
من قبل الجماهير. وأعلنت الوزارة أن 
المراقبين سيقومون بمتابعة ارتداء 
الجماهير للكمامة عند الجلوس في 

المدرجات وفي كافة مرافق الملعب 
المغلقة والمفتوحة، وطالبت الوزارة 

بضرورة اإلفصاح عن ظهور أي 
أعراض تنفسية »سعال أو ضيق 

في التنفس« أو ارتفاع في درجة 
الحرارة.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة 
أرسلت تعميمًا لكافة األندية 

المشاركة في الدوري السعودي 
للمحترفين، وطالبت فيه بخضوع 

كافة أفراد الفريق األول للفحوصات 
الخاصة بكورونا قبل بدء الجولة بـ48 

ساعة وذلك بعد تسجيل عدد من 
الحاالت بين الالعبين.

وعادت غرفة التحكم في االتحاد 
السعودي لكرة القدم لمتابعة كافة 

الحاالت المصابة والتنسيق مع 
األندية في عزل الالعبين وبعدها 

الحصول على مسحتين بنتيجة 
سلبية من أجل العودة مجددًا إلى 

التدريبات قبل المشاركة مجددًا في 
حال تجاوز االختبارات الطبية في 

المباريات.
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فعالية مميزة في جناح 
السعودية في اكسبو 

فعالية مميزة في جناح 
السعودية في اكسبو 

نظم الجناح السعودي في 
إكسبو 2020 دبي فعالية مميزة 

في مركز الرياضة واللياقة البدنية 
والعافية في منطقة التنقل في 

إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتعاون 
مع وزارة الرياضة في المملكة.

استقطبت الفعالية زوار 
الحدث الدولي من جميع 

الجنسيات ومختلف شرائح 
المجتمع، وخاصة الشباب، 

وهدفت إلى تسليط المزيد من 
الضوء على األنشطة الرياضية 

في المملكة، وأحدثها استضافة 
سباق الفورموال 1 في مدينة جدة، 

وذلك من خالل ممارسة الزوار 
أللعاب من الواقع االفتراضي 

تحفز على التحدي.

 وقالت لينا الغامدي، منسقة 
الفعاليات في الجناح السعودي 

في إكسبو 2020 دبي، إن الفعالية 
تهدف إلى التعريف باألنشطة 

الرياضية في المملكة من خالل 
عرض سيارة سباق خاصة بسباق 

الرالي، وشاشات عرض تركز على 

بعض األنشطة، مثل كرة القدم، 
مع التركيز على مضمار سباقات 

الفورمال 1 في حلبة السباق في 
مدينة جدة.

استقطب مركز الرياضة 
واللياقة البدنية والعافية في 

منطقة التنقل في إكسبو 2020 
دبي فعاليات رياضية متنوعة؛ 

وتصل مساحته إلى 5400 
متر مربع. ومن أهداف المركز  
التشجيع على اعتماد النشاط 

البدني ليكون نمط حياة.

01-2022.indd   7201-2022.indd   72 2/3/2022   4:17:38 PM2/3/2022   4:17:38 PM



73العدد 716 - جمادى اآلخرة 1443 هـ يناير  2022 م

517 مخالفة 
لالشتراطات 

الوقائية
أعلنت وزارة الرياضة  

تفاصيل المخالفات 
المرصودة في المنشآت 

والمراكز والصاالت الرياضية 
لالشتراطات الوقائية 

الخاصة بمواجهة انتشار 
فايروس كورونا، للفترة من 

5 إلى 19 يناير 2022.

وأوضحت الوزارة أن 
إجمالي المخالفات بلغ 517 

مخالفة رصدها مفتشو 
الوزارة في المنشآت 

والمراكز والصاالت 
الرياضية، بواقع 512 مخالفة 
عدم التقيد بارتداء الكمامات 

خالل المباريات المقامة 
في المنشآت الرياضية، 

و5 مخالفات رصدت على 
المراكز والصاالت الرياضية، 

لعدم االلتزام بالبروتوكول 
الخاص بها.

وتُجدد وزارة الرياضة 
أهمية التقيد باالشتراطات 
الوقائية والتدابير االحترازية 

داخل المنشآت والمراكز 
والصاالت الرياضية، حفاظًا 
على سالمة وصحة الجميع.

عدم االلتزام يحرم الباطن  

أعلنت وزارة الرياضة 
السعودية، حرمان نادي الباطن 

من الحصول على مليون 
ريال، وهي الدعم الخاص 

بمبادرة الحضور الجماهيري؛ 
بسبب عدم االلتزام بالسعة 

االستيعابية للحضور 
الجماهيري في ملعب الفريق 

في مباراة االتحاد بالجولة الـ15 
لبطولة دوري األمير محمد 

بن سلمان للمحترفين، والتي 
انتهت بفوز االتحاد بنتيجة )3-

.)2

وجاء بيان الوزارة الذي 
أكد على أنه تم حرمان فريق 

الباطن  من مليون ريال؛ 
بسبب ما تم رصده في مباراة 

االتحاد بسبب عدم التزام فريق 
الباطن بالسعة االستيعابية 

والمسموح بها والمقررة وفق 
إجراءات التباعد المنصوص 

عليه من البروتوكوالت الصادرة 
من تطبيق “وقاية” الخاصة 
باإلجراءات االحترازية لمنع 

تفشي فيروس كورونا.

وتؤكد وزارة الرياضة في هذا 
اإلطار ضرورة االلتزام بكافة 

البروتوكوالت االحترازية وعدم 
التهاون في تطبيقها؛ حفاًظا 

على سالمة الجميع.
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مدربة والعبة رفع األثقال حنان فهد  :

ال تفهموا اللعبة غلط 
حنان فهد مدربة والعبة في االتحاد السعودي لرفع األثقال، تنقلت بين العديد من الرياضات حتى 

وجدت نفسها في رياضة رفع األثقال التي بدأت في ممارستها منذ العام 2014، إال أن البداية 
الرسمية كانت في العام 2020،  فقد تمكنت وقتها  من انتزاع لقب بطلة أول بطولة نسائية نظمها 

االتحاد السعودي للعبة  في الرياض.. 

حنان فهد تتحدث  في هذا الحوار   عن البدايات والتنقالت  .. ومن ثم  تطلعاتها للقادم .

بداية.. حصولك على أول ميدالية 
ذهبية للسيدات في رفع األثقالماذا 

عنى لك ؟

كانت من أجمل اللحظات التي 
عشتها، ومن أقوى الدوافع التي 

أعطتني حافًزا للتقدم وبذل المزيد من 
الجهد للوصول إلى مستويات أعلى.

 بها 
ِ

ما هي المراحل التي مررت
من العبة إلى مدربة.. وما الذي 

جعلك تتجهين إلى التدريب؟

قبل أن أكون العبة بشكل رسمي، 
فأنا مدربة رفع أثقال منذ العام 2014، 
وهاوية جًدا للتدريب والتعليم بسبب 

شغفي للعبة، ما وّلد لّدي شعوري 
بالواجب تجاه نشرها وتعليمها 

للفتيات وتشجيعهم على خوض 
تجربة رفع األثقال بكل ثقة.

كيف تجدين إقبال السيدات على 
رياضة رفع األثقال؟

في السابق كان ضعيًفا جًدا، 

وهناك فئة قليلة فقط من تهتم 
به وتتوق لتعلمه، أما اآلن فالوضع 
اختلف كثيًرا خاصة في ظل تمكين 

المرأة رياضًيا ونشأة األقسام 
النسائية في االتحادات الرياضية، 

فأصبح اإلقبال على تعلم اللعبة كبيًرا 
جًدا مقارنة بالسابق.

من خالل خبرتك في المجال.. 
ما هو تقييمك لمستوى الالعبات 

في بطولة السعودية لرفع األثقال 
األخيرة؟
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كأول مشاركة لهن فأنا أرى أن 
مستواهن في البطولة كان مشّرًفا 

جًدا، وأداءهن يستحق اإلشادة، خاصة 
وأنهن خضن البطولة بكل شجاعة 

وإقدام على الرغم من صغر أعمارهن 
وقلة خبرتهن مقارنة بالعبات الدول 

المشاركة.

 بصمة خاصة في 
ِ

كان لك
تدريب ليان القرشي العبة بطولة 

السعودية لرفع األثقال لفئة 17 
عاًما وأقل التي نظمت في أكتوبر 
2021.. ما الذي لمستيه فيها من 

مهارات استثنائية وكيف ترين 
المستقبل أمامها؟

نشأت عالقة تدريبية بيني 
وبين ليان القرشي قبل البطولة، 
وكان اللقاء األول بيننا في النادي 

حيث كانت تتدرب ليان على رياضة 
الكالسثنكس، وأنا كنت أتدرب أمامها 

على رياضة رفع األثقال ودعوتها 
لتجربة رفع األثقال ومن هنا بدأت 

بتدريبها وتعليمها التكنيكات الخاصة 
بالرياضة ووجدت ليان في نفسها 

ميوًلا شديًدا نحو رفع األثقال، 
وقررت االستمرار فيها، وأراهن أنها 

ستصبح اسًما مهًما في الرياضة 
مستقباًل.

من وجهة نظرك ما الذي تضيفه 
رياضة رفع األثقال للمرأة من 

الناحية النفسية والجسدية؟

رياضة رفع األثقال ليست كما 
يعتقد البعض أنها ميول رجالية ال 

تناسب المرأة، بل على العكس هي 
رياضة مليئة بالفوائد للمرأة، فمن 
الناحية النفسية تساعد السيدات 

على الترويح عن النفس والتغلب على 
الطاقة السلبية وزيادة الثقة بالنفس 

كما أنها توّلد الشجاعة والصبر 
واإلقدام. أما من الناحية الجسدية 

فهي تبني لدى المرأة توافق عضلي 
وعصبي وتساعد في تناسق الجسم 

والقوة البدنية.

 انضمامك 
ِ

ما الذي أضافه لك
لالتحاد السعودي لرفع األثقال؟

كانت من أمتع وأثرى التجارب 

التي مررت بها، فقد أضاف لي االتحاد 
الكثير من الخبرة والعالقات الجميلة، 
وفتح أمامي آفاًقا كبيرة من المعرفة 

والثقافة باللعبة.

ما الذي تتمنين من وزارة 
الرياضة تحقيقه لتطوير اللعبة؟

أوًلا نشكر وزارة الرياضة على 
سعيها للتطوير من جميع النواحي، 

وجهودها في إنجاح جميع الفعاليات 
الرياضية، ولكن هناك أمنية بأن يتم 

تسجيل الالعبات في أندية متخصصة 
وتقديم الدعم المادي لالعبات رفع 
األثقال المشاركات في البطوالت، 

وكذلك فتح مراكز وصاالت للتدريب 
بشكل أكبر للعنصر النسائي، حيث 

أنهن حديثات عهد بالمجال ويحتجن 
للمزيد من الدعم.

ما هي طموحات حنان 

المستقبلية فيما يختص برياضة 
رفع األثقال؟

أطمح في أن أشارك مستقباًل في 
البطوالت العالمية المقبلة، وأحقق 

مراكز مشرفة لي ولبلدي، كما أني 
أطمح بأن أكون صاحبة تأثير وبصمة 

مميزة في تدريب السيدات على رياضة 
رفع األثقال ونشر اللعبة في األوساط 

النسائية.

كلمة عرفان وتقدير لتمكين 
المرأة في االتحاد، لمن توجهينها؟

أوجه كل التقدير والعرفان لمحمد 
الحربي، رئيس االتحاد السعودي لرفع 
األثقال، على دعمه للعبة وللبطوالت 

ولوجود العنصر النسائي ودعمه 
بشكل خاص، والحرص على تدريبنا 

وتطويرنا وتطور اللعبة واالتحاد 
بشكل عام.
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رئيس ”اتحاد الفروسية” ُيتوُج الفائزين في بطولة جمال الخيل العربية 

مهرجان جمال ”” وأصالة 
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توج األمير عبدهللا بن فهد 
بن عبدهللا رئيس االتحاد 

السعودي للفروسية الفائزين 
في منافسات اليوم الختامي 
لبطولة العرب لجمال الخيل 

العربية األصيلة التي انطلقت 
بإشراف مركز الملك عبدالعزيز 
بديراب، وتنظيم مربط العرب، 

وبمشاركة أكثر من 321 جواًدا 
بمحافظة ضرما غرب الرياض.

وشهدت البطولة التي 
استمرت أربعة أيام منافسات 

قوية بين نخبة الجياد العربية 
األصيلة في جميع فئاتها 

وسط ترقب ومتابعة من محبي 
ومتابعي الخيل العربية لهذه 

البطولة في كل عام.

وشارك في تتويج الفائزين 
مالك مربط العرب، رئيس 

اللجنة المنظمة للبطولة علي 
بن محمد العلي، وعدد من 

مالك المرابط والمسؤولين.

ففي منافسات المهرات 
البطالت أعمار سنة فاز 

بالميدالية الذهبية المهرة )آر 
كي موضي( للمالك حمد بن 

محمد الراجحي- مربط الراجحي، 
تاركة المركز الثاني والفضية 

للمهرة )آر كي مرجانة( لراشد 
بن خالد راشد، فيما اكتفت 

باللقب البرونزي المهرة )دبليو 
جي( لسالم بن مسفر المالكي .

وانتزعت المهرة )آملي عذبة( 
لخالد بن حسين القحطاني- 

مربط ساليل - الميدالية 
الذهبية في مسابقة مهرات 
لعمر سنتين وثالث سنوات، 

فيما حصلت المهرة )دلع 
عذبة( لسمو األمير عبدالعزيز 
بن أحمد بن عبدالعزيز - مربط 
عذبة - على الميدالية الفضية، 

ونالت البرونز المهرة ) طيبة 
البارق( لفالح بن سويد بن فراج 

السعيدي.

وفي فئة األفراس، توشحت 
بالذهب الفرس )ع ج نوارة( 

لعبدهللا بن أحمد السويلم، 
ونالت الفضية الفرس ) بترا 

دبليو دبليو( لهادي بن عبدهللا 
العبود - مربط الهادي- ، وذهبت 

البرونزية للفرس )إباء عذبة( 
لسمو األمير عبدالعزيز بن 
أحمد بن عبدالعزيز - مربط 

عذبة- .

وأحرز المهر )زين المعود( 
لعبدهللا العامري - - مربط 

العالمي - ذهبية األمهار لعمر 
سنة، وحصل على اللقب 

الفضي المهر )زايد آل زايد( 
لسعيد بن سعيد بن زايد آل 
عايض، فيما كانت البرونزية 

من نصيب المهر )باذخ عذبة( 
ألحمد بن عبدالرحيم بن صالح 

الشريف.

وحصد المهر ) شامخ آ( 
لفيصل بن سعد بن عبدهللا 

السابر- مربط السابرية - 

الميدالية الذهبية لألمهار عمر 
سنتين وثالث سنوات، وذهبت 

الفضية للمهر)البا ثيفون( 
لعبدالرحمن بن حمد عبدهللا 

المغلوث - مربط العطا - ، 
والبرونزية للمهر ) كنز اف دي 

( إلبراهيم بن عبدالعزيز بن 
إبراهيم الفدا - مربط الفدا- .

واختتمت المنافسات 
بمسابقة الفحول، حيث نال 

الفحل )فهد التنهاة( للمالك 
عبدهللا بن فهد الحقباني- 

مربط الحقباني - الميدالية 
الذهبية، والفضية من نصيب 
الفحل )مرجان الزبير( للمالك 

سلطان بن ماجد الحقباني - 
مربط روضة الخرج - ، وحصل 

على اللقب البرونزي الفحل 
) سيار إن إم ( لنبيل مريزيق 

الصبحي - مربط نسايم .-

يُذكر أن بطولة العرب لجمال 
الخيل العربية األصيلة في 

نسختها الثانية، تأتي ضمن 
راب” 

ِ
فعاليات مهرجان”ع

بتنظيم وقت األبطال للترفيه.
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أعلنت وزارة الرياضة واالتحاد 
السعودي للدراجات خالل المؤتمر 

الصحفي الذي عقد في 16 يناير 
2022، في قاعة “مرايا” بمحافظة 

العال، عن مشاركة 16 فريقا 
عالميا في الدورة الثانية من سباق 
“طواف السعودية 2022”، على أن 

يقام من 1-5 فبراير الحالي، على 5 
مراحل بمسافة تبلغ 831.3 كلم.

المؤتمر شهد حضور كًلا من 
المهندس سامي العويضي، عضو 

مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للدراجات، وعبدالرحمن الطريري، 

المتحدث الرسمي للهيئة الملكية 
لمحافظة العال، “بيرايا ثولت”، 

ASO نائب مدير الدراجات في

وتناول المؤتمر استعراض 
تفاصيل المسارات ومراكز بداية 

ونهاية كل مرحلة من المراحل الـ5، 

وتتمثل تلك المراحل في اآلتي:

- المرحلة األولى من المنتزه 
الشتوي “وينتر بارك”.

- المرحلة الثانية من جامعة 
طيبة للبنات.

- المرحلة الثالثة من بئر تيماء 
هداج.

- المرحلة الرابعة فستنطلق 
من المنتزه الشتوي.

- أما المرحلة الخامسة 
والختامية ستكون من البلدة 

القديمة بالعال.

ومن المقرر أن يشهد 
طواف السعودية مجموعة من 

الفعاليات والسباقات الرياضية، 
ومنها سباق الجمهور، والسباق 

النسائي, وسباق الناشئين 

الذي ينظمه االتحاد السعودي 
للدرجات، إلى جانب سباق 

مخصص لألطفال.

والفرق المشاركة هي: بحرين 
فيكتوريوس )بريطانيا(، بورا - 

هانسجروهي )ألمانيا(، كوفيديس 
)فرنسا(، لوتو سودال )بلجيكا(، 

“كويك ستيب ألفا فينيل” 
)بلجيكا(، بايك إكسينج – جيكو 

)أستراليا(، فريق DSM )هولندا(، 
فريق اإلمارات )اإلمارات(، 

ألبسين-فينيكس )بلجيكا(، بي آند 
بي هوتيلز – كيه تي إم )فرنسا(، 

أركيا – سامسيك )فرنسا(، توتال 
إنرجيز )فرنسا(، فريق ركوب 

الدراجات أونو إكس برو )النرويج(، 
الفريق الكويتي المحترف للدراجات 

)الكويت(، تيرينجانو بوليجن 
للدراجات )ماليزيا(، وفينو-أستانا 

)كازاخستان(.

16 فريقا عالميا في ”طواف 
السعودية 2022”
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احتفت مجموعة بيت الشيخ 
الكبير ”رياضة 21,10“، بمشاركتها 

في مبادرة معا نتحرك لليوم 
العالمي للسكري ”نصف ماراثون 

21,1 كم“، لمدة 10 أيام، والتي 
أطلقها االتحاد الرياضي السعودي 

للرياضة للجميع، وهي النسخة 
السابعة ضمن ثمان نسخ من 

مبادرة ”معا 
نتحرك“ 

االفتراضية 
والمشاركة 

فيها بالمشي 
أو الجري.

وكان 
االحتفاء 
بتسليم 

الميداليات، 
وتوزيع الهدايا، 

والجوائز 
المقدمة من 

إدارة المبادرة 
ألعضاء 

المجموعة 

المشاركين في الفعالية لفئة 
الكبار، بقطع مسافة 21,1 كم وفئة 
الصغار لمسافة 10 كم تم انجازها 

خالل فترة الفعالية لمدة 10 أيام.

وانضم إلى المجموعة 44 
مشارًكا ”32 كبار و12 صغار“، 

وفاز بالميداليات والجوائز بإنجاز 
المسافة المطلوبة عدد 36 

مشارك ”25 كبار و11 صغار“.

ُيذكر أن مجموعة بيت الشيخ 
الكبير الرياضي تصدرت في هذه 

الفعالية منصة العشر األوائل من 
بين 64 مجموعة رياضية مشاركة، 

وحصدت المركز العاشر اثر تلك 
المنافسة وفق ما تم إعالنه على 

الحساب الرسمي لـ الرياضة 
للجميع في منصة 

”إنستجرام“، وموقع 
.“Race Arabia”

وتجدر اإلشارة 
أن مجموعة بيت 

الشيخ الكبير 
الرياضي سبق أن 

شاركت في فعالية 
التوعية بسرطان 
الثدي مبادرة معا 

نتحرك وحازت على 
المركز السادس 
بين المجموعات 

الرياضية.

بيت الشيخ الكبير  يدعم  مبادرة معا نتحرك
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حكمة سعودية في بطولة العالم للتايكوندو 

استضافت مدينة تبوك سباق 
الهواة األول لرياضة الدراجات 

لألفراد ، بمشاركة مايزيد عن 51 
دراجًا من مختلف مناطق المملكة 

.

وانطلق السباق الذي نظمه 
االتحاد السعودي للدراجات ، 

وأشرف عليه فرع وزارة الرياضة 
بمنطقة تبوك : من منتزه األمير 
فهد بن سلطان وبطول 50كم 

، حصل فيه المتسابقون على 
العديد من المراكز والجوائز .

وأكد مدير فرع وزارة الرياضة 

بالمنطقة إبراهيم بن عواد 
العطوي ، أن استضافة تبوك 

لمثل هذه السباقات يأتي ليتوج 
التحول في القطاع الرياضي في 

مناطق المملكة منذ إطالق رؤية 
المملكة 2030 ، مضيفًا أن مرحلة 

ما بعد رياضة الدراجات بالمنطقة 
، ستكون أكثر تميزًا ضمن 

المبادرات التي تشرف عليها 
وتنفذها وزارة الرياضة لتصبح 

جميع مدن ومحافظات المملكة 
مركزًا للبطوالت والفعاليات 

الرياضية المحلية والعالمية .

وأشار “ العطوي “ إلى أن 

فعاليات سباق الهواة األول 
ليست مجرد سباق رياضي 

اعتيادي ، بل حدث محلي مهم بما 
يتضمنه من تجربة فريدة لهواة 
هذه الرياضة ، وتجربة الجمهور 

من جهة أخرى ، مبينًا أن السباق 
بما حمله من مشاركات

قد أسهم في تعرف 
المشاركين بمنطقة تبوك ، بما 

يسهم في تنشيط قطاعات 
السياحة ، األمر الذي يعزز اقتصاد 

المدن المستضيفة لمثل هذه 
األحداث الرياضية .

كشفت اللجنة األولمبية 
والبارلمبية السعودية عن 

تأهل العبين سعوديين في 
التزلج للمشاركة في دورة 

األلعاب األولمبية الشتوية 
#بكين2022.

ووصف حساب اللجنة 
على “تويتر” التأهل 

بالتاريخي وقال موضحًا: 

العبا المنتخب السعودي 
 Alpine Skiing للتزلج األلبي

سلمان الهويش وفائق 
عابدي يحصالن على النقاط 
ا للمشاركة  التأهيلية رسميًّ
في دورة األلعاب األولمبية 
الشتوية #بكين2022 كأول 
العبين في تاريخ المملكة 

والخليج.

دراجات هواة في تبوك

العبا تزلج 
يتأهالن 

لألولمبياد 
الشتوي
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يستهل المصنف األول 
عالميا لفئة 11 عاما لكرة 

الطاولة الالعب عبدالرحمن 
الطاهر مشواره في المنافسات 

للفئات السنية بسلسلة 
من بطوالت واستحقاقات 

االتحاد الدولي للكرة الطاولة، 
إذ ستكون االنطالقة يوم 

الثالث من فبراير الحالي في 
تونس ضمن مجموعة الالعبين 
المختارين على مستوى العالم، 
إذ سيكون منتخب العالم لكرة 

الطاولة لفئة 11 عاما.

ويأتي اختيار الطاهر كونه 
حقق المركز األول في تصنيف 

االتحاد الدولي لكرة الطاولة 
بداية شهر يناير الماضي، ويعد 

تصنيف الطاهر األول عالميا 
ضمن مستهدفات االتحاد 

السعودي لكرة الطاولة، كونه 
ما زال العبا صغيرا لم تتجاوز 
مشاركته مع المنتخب سوى 
ثالثة أشهر تربع خاللها على 

عرش التصنيف العالمي بعد أن 
شارك مع المنتخب السعودي 

في العديد من البطوالت 
الخاصة لالتحاد الدولي للعبة.

من جانبه علق رئيس مجلس 
إدارة االتحاد السعودي لكرة 
الطاولة الدكتور عبدهللا البار 

قائال: “ال شك أنه إنجاز للوطن 
في المقام األول للدعم الذي 

نلقاه من وزارة الرياضة واللجنة 
األولمبية السعودية، كما 

أن اتحاد الطاولة بذل الجهد 
الكبير مع الالعب في مشاركات 

المنتخب في البطوالت القارية أو 

الدولية”.

وأضاف: “سيواصل 
االتحاد مهامه في االستمرار 

في دعم الالعب الطاهر في 
االستحقاقات المقبلة لمواصلة 

التميز، وسيكون الدعم لالعبين 
المميزين الذين يخدمون 

الالعب من خالل المشاركة 
مع المنتخبات السعودية في 

مختلف الفئات”.

طاهر الطاولة  يستهل االستحقاقات 
الدولية من تونس
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تأهل المنتخب 
السعودي لكرة اليد 

إلى بطولة العالم 2023 
التي ستقام في بولندا 
عقب فوزه 24-31 على 

أوزبكستان في الجولة 
األخيرة من البطولة 

اآلسيوية 20 المقامة 
في الدمام.

وحل المنتخب 
السعودي ثانيًا في 

المجموعة خلف نظيره 
القطري عقب الفوز 

على أوزبكستان، 
ليضمن بلوغ كأس 

العالم للمرة العاشرة، 
الكأس التي بدأت في 

1997 عندما أقيمت على 
أراضي اليابان.

اليد تتأهل لكأس العالم
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نظمت »غولف السعودية«، أمسية 
إعالمية بمدينة الرياض، بالتزامن مع اقتراب 

موعد إقامة بطولة السعودية الدولية للغولف 
والتي تقام برعاية صندوق االستثمارات العامة 

والمقدمة من سوفت بنك لالستشارات 
االستثمارية ويحتضنها ملعب ونادي رويال 

غرينز بمدينة الملك عبد هللا االقتصادية. وقّدم 
مجموعة من أبرز مدربي الغولف في المملكة 
جلسات تدريبية مخصصة لمنسوبي مختلف 

وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية، داخل 
منشأة فيرست غولف »First Golf« الوجهة 

الترفيهية المتكاملة األولى لهواة الغولف 
والتي تديرها »غولف السعودية« في بوليفارد 

رياض سيتي. وأتيحت لهم الفرصة لخوض 
بعض التحديات والحديث مع بعض مسؤولي 

البطولة المرتقبة والتي تقام منافساتها في 
الفترة من 3 حتى 6 فبراير الحالي.

وتندرج بطولة السعودية الدولية 2022 
تحت مظلة الجولة اآلسيوية حيث تُعد الجهة 
الرسمية للغولف في القارة الصفراء، وعضو 

في االتحاد الدولي لجوالت PGA. وستشهد 
مشاركة نخبة نجوم الغولف العالميين والذين 

سيتنافسون للحصول على لقب البطولة وأكبر 
حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ماليين دوالر 

أميركي. وتسعى »غولف السعودية« لتعزيز 
اهتمام المجتمع السعودي برياضة الغولف، 

ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 
الرامية إلى تشجيع المشاركة في الرياضة. 
وتُعد المملكة من أسرع األسواق نموًا في 

رياضة الغولف، حيث تسعى بحلول عام 2025 
إلى إتاحة تجربة هذه الرياضة للمرة األولى أمام 

3.5 مليون شخص، وتشجيع 320 مدرسة 
على اعتماد منهج يوفر أنشطة الغولف، عدا 

عن تحفيز 135 ألف طفل للمشاركة بصورة 
فاعلة في رياضة الغولف. وتعليقًا على هذا 

الموضوع، قال إد إدواردز، مدير العمليات في 
غولف السعودية: »توضحت معالم ازدهار 

سوق الغولف في المملكة منذ انطالق الدورة 
األولى لبطولة السعودية الدولية في عام 

.2019

اختتمت البطولة الرابعة للرماية 
من على ظهر الخيل، التي نظمت 

منافساتها على مدار 3 أيام في مركز 
الملك عبدالعزيز للخيل العربية 

األصيلة في الرياض بإشراف االتحاد 
السعودي للفروسية.

وأسفرت نتائج البطولة في 
منافسات »المتسلسل« عن تتويج 

الرامي عزام المبارك بالمركز األول 
وحصل الرامي عبدالملك آل خريف على 

المركز الثاني، وجاء عبدالحميد العبود 
في المركز الثالث.

وفي منافسات »التتابع فرق« توج 
فريق »المسموم 1« بالمركز األول 
وجاء فريق »السهم 1« في المركز 

الثاني، فيما حل فريق »المسمى 4« 
ثالًثا .

وفي منافسات »شوط الطبق« 

انتزع الرامي منصور الفايز المركز األول، 
وحصل عزام المبارك على المركز الثاني، 

وجاء هشام التميمي ثالًثا.

يد  
الصاالت  
»عاشرة«

أنهى المنتخب 
الوطني األول لكرة 

اليد للصاالت مشواره 
في البطولة اآلسيوية 
العشرين للرجال التي 

اختتمت بمدينة الدمام 
والمؤهلة لكأس العالم 
2023 “بولندا والسويد” 
في المركز العاشر بعد 
خسارته أمام المنتخب 
اإلماراتي بنتيجة 24/ 27 

في مباريات تحديد 
المركزين التاسع 

والعاشر.

 وبعد انتهاء 
مباريات تحديد المراكز 

بين المنتخبات من 
التاسع إلى السادس 

عشر جاءت  المراكز 
على النحو التالي 

المنتخب اإلماراتي في 
المركز التاسع ومنتخبنا 

في المركز العاشر 
ومنتخب هونج كونج 

في المركز الحادي عشر 
والمنتخب األردني في 

المركز الثاني عشر 
والمنتخب الفيتنامي 

في المركز الثالث عشر 
والمنتخب السنغافوري 

في المركز الرابع عشر 
والمنتخب الهندي في 
المركز الخامس عشر 
والمنتخب االسترالي 
في المركز السادس 

عشر.

اختتام الرماية من على ظهر الخيل

أمسية إعالمية تسبق »غولف السعودية« 
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رالي داكار السعودية

تفوق خليجي
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الهالل والريال.. سوبر
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