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ـ وطن القيادة والريادة يهدي العالم درسا في  الدبلوماسية  الهادئة املتكئة 
على إرث من الحكمة والقوة والنبل معا..

ـ يحق لنا أن نفخر بقادتنا وهم يتقدمون الركب  ألجل عالم آمن ، مستقر 
ومتصالح  تشكلت مالمحه من هنا.

ـ القادة الكبار يصنعون التاريخ .. وال يصنعهم .
ـ أو كما قال املؤرخ والناقد األسكتلندي توماس كارليل

 “ تاريخ العالم ماهو إال سيرة الرجال العظماء “.
ـ وقيادتنا تفعل ذلك .

...   ...                               
حقيقة ..

لم يكن أهل الخير في أي عصر من عصور التاريخ أكثر عددًا من 
أهل الشر أو حتى  يساوونهم ..

 ولكن عصور النماء هي تلك التي قاد أهل الخير دفتها .
ـ وهذا مايحدث في عصرنا هذا .. ومن قيادتنا الحالية .

ـ ففترات القوة و املنعة في التاريخ اإلسالمي لم تكن مجرد شعارات 
وعنتريات وإدعاءات جوفاء بل هي  تزاوج بني  االخالص في اإلرادة ،

و الصواب في التفكير و العمل .
ـ وهذا مدخل للحديث عن قمة جدة التاريخية  التي كشفت النقاب عن 

 وجه جديد لم يألفه العالم من قبل في  الشفافية والوضوح والنوايا السليمة الصادقة 
 لتأسيس عالم وفقا لرؤية  تضع في  أولوياتها تحقيق األمن واالستقرار واالزدهار لكل سكان األرض  

.
ـ وتركز على االحترام املتبادل بني دولها  ملجابهِة التحديات األمنية والسياسية ..

  والتعاوِن ألجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة .
ـ ولعل حدث  جدة  الكبير قد كشف عن أسراره ودالالته االستراتيجية .

 ـ فمثلما كان الختيار جدة  أبعاده  املتعلقة برمزية الحدث ، كان للتواجد 
العربي والخليجي علي هذا املستوى  الفاخر في هذه القمة التاريخية معناه ومغزاه 

الذي يعزز الريادة والقيادة السعودية  .
 ...   ...

ـ ولعل الصحيح ..  أو األصح : 
ـ أن العالم في مستواه األعلى أدرك أنه يتعامل مع قيادة سعودية مختلفة ..

ــ  وأن هناك مياها جرت تحت قناة العالقات االستراتيجية بني اململكة والعالم من حولها ..
ـ وأن اآلليات السابقة لم تعد قائمة ، بل انطوت صفحتها ربما لألبد ..

 بفعل املتغيرات االستراتيجية التي طرأت على  مجمل السياسات السعودية
ـ كما أن الحاجة باتت ملحة إلعادة تعريف أسس هذه الشراكات وفق معطيات 

جديدة تتناسب مع هذا الواقع الجديد .
ـ وفي املجمل جاء البيان الختامي للقمة  تلخيصا لتلك الرؤية السعودية  الشاملة ..

ـ  فقد شدد على  تنفيذ الرؤية املشتركة ملنطقة يسودها السالم واالزدهار على األرض ..
وليس الورق .

ـ  وما يتطلبه ذلك من اتخاذ تدابير حقيقية  في سبيل حفظ أمن املنطقة واستقرارها  ..
ـ  وتطوير سبل التعاون والتكامل بني دولها، والتصدي املشترك للتحديات التي تواجهها. 

... ....
واألهم من كل ذلك :

االلتزام بقواعد حسن الجوار واالحترام املتبادل واحترام السيادة والسالمة اإلقليمية .
ـ وفي الجانب اآلخر من القمة الخاص بالبيئة  فقد بذل سمو ولي العهد  وعدا قاطعا بأن تستمر 

اململكة في تبني نهج متوازن للوصول للحياد الصفري النبعاثات الكربون.
ـ وهذا وعد من يملك .. لعالم ينتظر كل الخير .. من بلد يتواله مثل هؤالء القادة .

..
وكل قمة وبالدنا بخير

د. رجاء هللا السلمي

الكبار يصنعون التاريخ واليصنعهم
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برنامج جودة الحياة  .. 
وارتفاع مدخوالت الرياضة 

ال يختلف إثنان على أن برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق 
واملشاريع  املبادرات  من  الكثير  ودعم  طرح  قد   2030- اململكة  رؤية 
الرياضية الكبرى في السنوات الخمسة املاضية نفذتها وزارة الرياضة 
لها  التابعة  واالتحادات  السعودية  والباراملبية  األوملبية  واللجنة 
بالكفاءة املطلوبة  لتحقيق هدفني من أهداف تلك الرؤية املتفردة  وهما: 
»تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في املجتمع« و »تحقيق التمّيز في 

عدة رياضات إقليميًا وعامليًا.

رئيسة،  رياضية  إستراتيجيات  إطالق  تم  املنصرم  العام   ففي 
وتعزيز ممارسة الرياضة في املجتمع من خالل الحمالت والفعاليات، 
إضافة إلى تنفيذ فعاليات رياضية تستهدف الوافدين لدعم اندماجهم 

في املجتمع، واستضافة فعاليات عاملية فريدة ومميزة.

تعزيز  في  العاملية  الرياضية  الفعاليات  تلك   استضافة  وتسهم 
رياضية  كوجهة  لها  والترويج  دوليًا،  للمملكة  اإليجابية  الصورة 
وتحفيز  املختلفة،  الرياضات  عشاق  جذب  في  تسهم  كما  وسياحية، 
حضور هذه الرياضات محليًا، عالوة على اإلسهام في تفعيل قطاعات 
املتاحة  والترفيهية  الرياضية  الخيارات  وتنويع  والضيافة،  السياحة 

أمام السكان.

وغني عن القول بأن مبادرات برنامج جودة الحياة املندرجة ضمن 
القطاع  إسهام  نمو  في  كبير  بشكل  أسهمت  قد   2030 اململكة  رؤية 
 6.5 إلى  ريال  مليار   2,4 من  اململكة،  في  املحلي  الناتج  في  الرياضي 
مليارات ريال خالل عامني فقط  أي بزيادة %170. والقادم أجمل بإذنه 

تعالى .
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الحدث

ضربة البداية
مجلس إدارة المسار الرياضي يطلق أول كود عمراني للمشروع العمالق

الرياضي  املسار  مؤسسة  إدارة  مجلس  أعلن 
بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  برئاسة 
رئيس  نائب  العهد،  ولي  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
مجلس الوزراء - حفظه الله - إطالق الكود العمراني 
للمناطق الواقعة على طريق األمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز.«

سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني  خادم  وكان 
أربعة   2019 مارس  في  أطلق  قد  عبدالعزيز،  بن 
تبلغ  الرياض،  مدينة  في  كبرى  نوعية  مشروعات 
 :  .« تشمل  ريال،  مليار   86 اإلجمالية  تكلفتها 
الرياض  و«مشروع  سلمان«  امللك  حديقة  »مشروع 
و«مشروع  الرياضي«  املسار  و«مشروع  الخضراء« 

الرياض آرت

 135 إلى  الرياضي«  »املسار  طول  ويصل 
وادي  ليربط بني  الرياض،  كيلومترًا، مخترقا مدينة 

شرقها،  في  السلي  ووادي  املدينة  غرب  في  حنيفة 
وبيئية،  وترفيهية  وثقافية  رياضية  أنشطة  ويضم 
الدراجات  مسارات  من  كيلومترًا   85 بينها  من 
الدراجات  مسارات  من  كيلومترًا  و135  للهواة، 
الخيول،  مسارات  من  كيلومترًا  و123  للمحترفني، 
إلى  املسار،  طول  على  للمشاة  ومشجر  آمن  وممر 
جانب مجموعة من البوابات واملحطات واالستراحات 
داخل  املسار  امتداد  طول  على  واملتنزهني  للدراجني 

املدينة. 

املسار مسطحات خضراء ومناطق  كما يضم 
ونصف  ماليني   3 على  تزيد  بمساحة  مفتوحة 
املليون متر مربع، يتم تشجيرها بواسطة 120 ألف 
شجرة جديدة يتم رّيها باملياه املعالجة بنسبة 100 
%، فضال عن مجموعة من املعالم واأليقونات الفنية 

التي تنتشر على امتداد املسار.

قد  الرياضي«   »املسار  مؤسسة  وكانت  
أرست عقودًا بقيمة 2.48 مليار ريال على عدد من 
الشركات الوطنية لتنفيذ املرحلة األولى من مشروع 

املسار الرياضي في مدينة الرياض. 

تشمل  العقود  هذه  أن  املؤسسة  وأوضحت 
تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية في منطقة وادي 
الـ الفنون ومنطقة  الدراجات ومنطقة  حنيفة وجسر 

 .Promenade

»املسار  مؤسسة  إدارة  مجلس  أصدر  كما 
ماكجيفرن  جني  السيدة  بتعيني  قرارًا  الرياضي« 

رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة.

يذكر أن أعمال بناء املرحلة األولى من املشروع 
الخطة  وفق  املاضي  أكتوبر  منتصف  في  بدأت 

املعتمدة لتنفيذ املشروع.

أكثر من 

٥٠
منشأة رياضية

13٥
طول املشروع

+

٤٠٤
مليون متر مربع 

من املساحات الخضراء واملفتوحة
٢٠3

مليون متر مربع 
من املناطق

 املخصصة لالستثمار
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امتدادًا  الرياضي  للمسار  العمراني  الكود  ُيعد 
ملبادئ العمارة السلمانية التي تشكلت برصد الجهود 
والتوجهات الشخصية من خادم الحرمني الشريفني 
األصالة  على  معتمدة  العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك 
والحداثة معًا، وتضمن رفع جودة التصميم الحضري 

بالتوازي مع إبراز الهوية املعمارية املحلية.

ومرونته  حيويته  الطراز،  هذا  مميزات  ومن 

إلى  إضافة  محددة،  ومفردات  بعناصر  ثباته  وعدم 
أنه ال يتضمن النسخ الحرفي ملفردات عمرانية قديمة 
الحرية  يترك  بل  جديدة،  مشاريع  على  وفرضها 
وعناصر  ملفردات  باالنطالق  واملخطط  للمعماري 
بقوالب  املاضي  وتحاكي  تستلهم  ومبتكرة  جديدة 

تطويرية متجددة.

بوصفه  العمراني  الكود  إطالق  أهمية  وتتمثل 

الهندسي،  للتصميم  معايير  توفر  تنظيمية  الئحة 
التجارية  العقارات  مالك  لجميع  مرجعيًا   

ً
ودليال

املستثمرون  وكذلك  واملحتملني،  الحاليني  والسكنية 
أنماط  توفير  في  يسهم  بما  العقاريون،  واملطورون 
الرياضي بكافة مساراته  عمرانية تتناغم مع املسار 
املتنوعة للمشاة والدراجات والخيل بحيث تشكل بيئة 

عصرية ومستدامة لسكان وزوار مدينة الرياض.

طراز  سلماني
حيوي ومرن

موقع إليكتروني

املسار  »مؤسسة  خصصت  
ومالك  للمستفيدين  الرياضي«، 
املشروع  نطاق  على  الواقعة  العقارات 
االطالع  لهم  يتيح  إلكترونيًا  موقعًا 
والتعرف على جميع األهداف واملعايير 
للمسار  العمراني  الكود  ومتطلبات 

الرياضي وآلية تطبيقه.

أنواع المسارات

مسارات 
بجانب 
الطريق

مسارات 
بجانب 
القطار

مسارات 
على ضفاف 

الوادي

مسارات 
معلقة

مناطق المسار الرياضي

يضم  كم،   30 بطول  مسار  حنيفة:  وادي   -
ومتاجر  مقاهي  تشمل  الوادي  امتداد  على  محطة 

ومراكز للتدريب وصيانة الدراجات الهوائية.

يضم  كم،   3 بطول  مسار  الفنون:  منطقة   -
مراكز  بجانب  ترفيهية،  وفنية  ثقافية  أنشطة 
ومنتديات  للعروض  وساحات  ومكتبات  ومتاحف 

للفنون ومناطق استثمارية.

كم،   3.5 مسافة  على  مسار  اليسن:  وادي   -
علوي  بمسار  ترتبط  منخفضة،  مالية  قناة  يضم 

بمركز امللك عبدالله املالي.

شرق  كم   4 بطول  تمتد  الترفيهية:  املنطقة   -
طريق امللك فهد حتى طريق عثمان بن عفان، تضم 
40كم،  بطول  املحترفني  للدراجني  متصال  جسرا 

ومسارا أرضيا للدراجني والهواة.

- املنطقة الرياضية: تمتد بطول 5 كم من شرق 
طريق عثمان إلى شرق طريق املطارن وتشمل 60 
موقعا رياضيا، تتضمن 16 ملعب كرة قدم، و18 
ملعبا مغطى، و12 ملعبا مكشوفا للسلة والطائرة 

والتنس بجانب التزلج.

وتضم  كم،   14 بطول  تمتد  البيئية:  املنطقة   -
مسارات للدراجات واملشي والجري، باإلضافة إلى 

املشاتل والبيوت املحمية ومرافق زراعية تعليمية.

- وادي السلي: مسار بطول 53 كم، يضم 15 
املسار، تشمل مقاهي ومتاجر  امتداد  محطة على 

ومناطق للنزهات البرية والتخييم.

مساحة  على  يمتد  الرملية:  الكثبان  منتزه   -
20 كم مربع، جنوب شرق مطار امللك خالد الدولي، 
ويضم حديقة نباتية وسفاري على مساحة 5 كم 
للفروسية  ومركز  فندقي  منتجع  بجانب  مربع، 

ومضمار لركوب الخيل بمساحة مليون م2.
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يوم  مساء  الرياض  مدينة  شهدت 
أنشطة  انطالق   2022 يوليو   14 الخميس 
أكبر  ُيعد  الذي  الجيمرز  موسم  وفعاليات 
على  اإللكترونية  واأللعاب  للرياضات  حدث 
السعودي  االتحاد  وينظمه  العالم  مستوى 
اإللكترونية تحت شعار »بوابتك  للرياضات 
في  أسابيع   8 مدار  على  القادم«  العالم  إلى 

بوليفارد رياض سيتي.

الحدث  زوار  من  اآلالف  حضور  ووسط 
العاملي تم اإلعالن عن افتتاح موسم الجيمرز 
لوحات  تضمنت  ابداعية  بعروض  رسميًا 
درون،  طائرة   1,000 باستخدام  عديدة  فنية 

والنوافير،  املتحركة،  والرسوم 
واأللعاب النارية.

وأنشطة  فعاليات  وانطلقت 
منافسات  عبر  الجيمرز  موسم 
الرياضات اإللكترونية من خالل 
 Rocket الشهيرة  اللعبة  بطولة 
يصل  جوائز  بمجموع   League
أمريكي،  دوالر  مليون   2 إلى 
الفرق  أفضل  من   24 وبمشاركة 
أيام،   4 مدار  على  العاملية 
األلعاب  منطقة  مسرح  على 
تصميمه  تم  الذي  اإللكترونية 
والتجهيزات  املعايير  أعلى  وفق 

ومتابعي  والجماهير  الالعبني  لتمنح 
املنافسات على البث املباشر تجربة رياضية 
نوعها.  من  فريدة  ترفيهية  إلكترونية 
من  الثاني  اليوم  منافسات  يوم غد  وتستمر 
املتأهلني  تحديد  فيها  والتي سيتم  البطولة 

ملرحلة النهائيات.

موسم  من  االفتتاحية  الليلة  واختتمت 
الجيمرز بالحفل املوسيقي الذي قدمه النجم 
 J الكولومبي  والنجم  دياب  عمرو  املصري 
 Sebastian الشهيران  والسويديان   Balvin
Ingrosso و Salvatore Ganacci باإلضافة إلى 
قاموا  حيث   .Elfuego السعودي  جي  الدي 

 NXT جميعًا بإشعال حماس جماهير مسرح
واألجواء  الساحرة  العربية  باألنغام   LVL
أجواء  إلى  باإلضافة  املميزة  الالتينية 

موسيقى اإلليكترو هاوس الخاصة.

حفالت موسم الجيمرز 2022

في ما يخص الحفالت املوسيقية ضمن 
القائمة  تضّمت  الجيمرز،  موسم  فعاليات 
عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة  من:  كل 
والنجمة  حماقي  محمد  املصري  والنجم 
 Disco املصري  والثنائي  بلقيس  اإلماراتية 
 Marshmello باإلضافة إلى Misr
و  Black Eyed Peas وفرقة 
R3HAB وAxwell وLil Pump و

 .Russو Alan Walkerو DJ Snake
ستقّدم هذه الحفالت على خشبة 
مسرح منطقة NXT LVL والتي 
الحتضان  خصيصًا  صّممت 
كل  الجيمرز  موسم  حفالت 
الحدث  فترات  طوال  خميس 
الفترة  في  سيقام  الذي  العاملي 
 8 حتى  يوليو   14 من  املمتدة 
بوليفارد  في   ،2022 سبتمبر 

رياض سيتي بمدينة الرياض.

بمشاركة 24 من أفضل الفرق العالمية 

وجوائز تصل إلى 2 مليون دوالر وعلى مدار 8 أسابيع

 موسم الجيمرز
ينطلق

 يف الرياض

موعد حفالت موسم 
الجيمرز يف الرياض 2022

 Axwellيوم الخميس 21 يوليو 2022: محمد حماقي وبلقيس و

 Lil Pump :2022 يوم الخميس 28 يوليو

R3HAB :2022 يوم الخميس 4 أغسطس

Marshmelloيوم الخميس 11 أغسطس 2022: نانسي عجرم و

RUSSو Alan walkerو Disco Masr :2022 يوم الخميس 18 أغسطس

يوم الخميس 25 أغسطس Black Eyed peas :2022 وDJ Snake فيديو
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جيرمان  سان  باريس  فريق  حقق 
»الرياض  بطولة  لقب  دي،  جي  إل 
 Dota 2 الشهيرة  اللعبة  في  ماسترز« 
الرياضات  منافسات  ثاني  ختام  مع 
موسم  ضمن  االحترافية  اإللكترونية 
للرياضات  األكبر  الحدث   - الجيمرز 
مستوى  على  اإللكترونية  واأللعاب 
العالم - والتي أقيمت في الفترة من 20 
يوليو حتى 24 يوليو 2022 بمجموع 

جوائز بلغ 5 ماليني دوالر أمريكي.

بطوالت  مجريات  بث  وتم 
اإللكترونية  الرياضات  منافسات 
االحترافية ضمن موسم الجيمرز الذي 
للرياضات  السعودي  االتحاد  ينظمه 
حسابات  على  مباشرة  اإللكترونية، 
املنصات  مختلف  في  الجيمرز  موسم 
من خالل 8 لغات مختلفة ملنح ماليني 
متابعة  فرصة  العالم  املشاهدين حول 
واألجواء  املنافسات  أحداث  جميع 

الخاصة بالبطوالت.

مسابقات

موسم الجيمرز
باريس سان جيرمان بطاًل  

لـ »الرياض ماسترز«
دوري مناظرات الجامعات

ROBLOX تطوير لعبة

 تحدي صناعة األلعاب يف 60 يوماً

MINECRAFT برمجة لعبةFORTNITE تصميم لعبة

بهذا  واشتركوا  أصدقائكم  اجمعوا  ريال؟  ألف  عشرين  بربح  رأيكم  ما 
إذ  الجامعة.  نفس  من  الفريق  أعضاء  كامل  يكون  بأن  يشترط  )ال  الدوري 
يأتي الدوري الثاني ملناظرات شباب الجامعات السعودية بنسخته الثانية 
اإللكترونية ضمن مبادرات موسم  للرياضات  السعودي  الخاصة باالتحاد 

الجيمرز 8.

24 يوليو – أغسطس. بوليفارد الرياض

يستهدف هذا البرنامج الصغار من عمر 9 سنوات إلى 15 سنة ويعلمهم 
 UI و  واأللوان  اإلضاءة  أساسيات  واستخدام   roblox في  التعديالت  إجراء 

والتعرف على كيفية استثمار ألعابهم والترويج لها.

24 أغسطس – 2 سبتمبر. منطقة مطوري األلعاب – البوليفارد

اشتركوا  ناجحة؟  لعبة  تصميم  باستطاعة  كم 
ّ
أن تعتقدون  هل 

اي  من  لعبة  وانتاج  تصميم  في  أصدقائكم  من   3 حتى  مع  أو  لوحدكم 
نوع خالل 60 يوم القادمة وشاركوا تقدمكم في تطوير اللعبة عبر تويتر. 
األلعاب من قبل لجنة خاصة ويتم إعالن  التحدي يتم تقييم  في نهاية 

الفائزين.

14 يوليو – 12 سبتمبر

سنة   15 إلى  سنوات   9 عمر  من  الصغار  البرنامج  هذا  يستهدف 
تصميم  عملية  وتنفيذ  جافا  لغة  باستخدام  املفاهيم  برمجة  ويعلمهم 

.Minecraft اللعبة وإجراء تعديالت قائمة على أحداث فعالية

2 أغسطس – 11 أغسطس. منطقة مطوري األلعاب – البوليفارد

سنة،   21 إلى  سنة   16 عمر  من  الشبان  البرنامج  هذا  يستهدف 
مرحلة  على  والعمل  اإللكترونية  األلعاب  صناعة  تتم  كيف  ويعلمهم 
الخاصة باللعبة  في Fortnite Creative والعمل كفريق لتحقيق األهداف 

اإللكترونية.

13 أغسطس – 23 أغسطس. منطقة مطوري األلعاب – البوليفارد

صممها والعبها

جيماثون

م البرمجة وعمركم ما بني 9 سنوات و17 سنة؟ تعلموا 
ّ
لديكم شغف تعل

تصميم لعبتكم الخاصة لفرصة ربح جوائز قيمة.

13 أغسطس – 8 سبتمبر. منطقة مطوري األلعاب – البوليفارد

م البرمجة وعمركم ما بني 9 سنوات و17 سنة؟ تعلموا 
ّ
لديكم شغف تعل

أمامكم أسبوع واحد لتطوير لعبة من نقطة الصفر حول ثيمة معينة. تقام 
أكبر من 18  الفيصل وتستهدف من هم  بالتعاون مع جامعة  املسابقة  هذه 

سنة.

18 أغسطس – 24 أغسطس. منطقة مطوري األلعاب – البوليفارد،



1415 العدد 721 - ذو الحجة 1443 هـ يوليو  2022 مالعدد 721 - ذو الحجة 1443 هـ يوليو  2022 م

ث
ثال

د 
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بطوالت 
موسم الجيمرز

Rocket League Tom Clancy’s
Rainbow Six Siege

Dota 2 PUBG

Fortnite

 Rocket شارك 24 من نخبة الفرق العاملية في بطولة
League ومن ضمنهم: الفريق السعودي Falcons، وفريق 
Furia Esports من أمريكا الالتينية، وفريقي FaZe Clan و 

Rogue من أمريكا الشمالية.
وجرت في الفترة  من الخميس 14 يوليو – األحد 17 يوليو

 Rainbow Six يشارك 8 فرق عاملية في بطولة
Siege ومنها: فريق TSM FTX من أمريكا الشمالية، 

وفريق Liquid من أمريكا الالتينية.

الخميس 4 أغسطس – األحد 7 أغسطس

ومن  عاملية  فرق   8 Dota 2 مشاركة  بطولة  ستشهد 
بينها الفريق السعودي Deboosters الذي تأهل للمشاركة 
منافسات  بطولة  لقب  تحقيقه  بعد  الجيمرز  موسم  في 

النخبة الخاصة بالعبون بال حدود في نفس اللعبة.

األربعاء 20 يوليو – األحد 24 يوليو

الجيمرز  موسم  في  األخيرة  املسابقة  ستكون 
وتعقد من 11 أغسطس إلى 12 أغسطس بمشاركة 

كوكبة من الالعبني.

الخميس 11 أغسطس – السبت 13 أغسطس

ستشهد بطولة Fortnite مشاركة أفضل العبي اللعبة 
الشهيرة من مختلف أنحاء العالم.

الخميس 28 يوليو – األحد 31 يوليو

دبلوماسية باملولد والفطرة والنشأة.

السياسة   عرابو  الفيصل  بيت  فهي سليلة 
أبا عن جد .

العالم   في  األصيلة   الدبلوماسية  وعمداء 
بأسره .

خرجت  من صلب ذاك البيت النجيب لتجد 
نفسها في حضن أبيها تتنفس هواء السياسة 

والدبلوماسية الرفيعة .

فاألمير بندر بن سلطان

دبلوماسي من الطراز الفخم والفاخر 

.. والنادر .

وسمو األميرة 

من أصول رياضية كذلك .. 

املنظومة  أسس  وضعوا  من  هم  فأخوالها 
الرياضية السعودية 

التي نقطف ثمار  إنجازاتها اآلن .

الله«  الفيصل »يرحمه  فاألميرين  عبدالله 
وخالد الفيصل 

أول من وضع لبنة في صرحنا الرياضي .

ولدت  الرياضي  السياسي  املناخ  هذا  في 
وترعرعت ، وتشكل وعيها بالحرفتني معا .

تعيينها  تم  عندما   2016 أغسطس   وفي 
وكيلة رئيس الهيئة العامة .

للرياضة للقسم النسائي ..

وجد ذلك ترحيبا كبيرا .. وإحتفاءًا بالغا

ـ فالخطوة كانت إنصافا لهذا املوروث الذي 

تتوافر عليه ..

ـ وتعزيزا عمليا من القيادة الرشيدة ملكانة 
املرأة  السعودية 

القيادية في اململكة .

وكالعادة  كانت وفية لتلك املضامني التي 
رشحتها لهذه املهمة ..

تم  عندما     2017 عام  من  أكتوبر  وفي 
تعيينها 

السعودي  االتحاد  إدارة  ملجلس   
ً
رئيسة

للرياضة املجتمعية

لم تدخر جهدا في تحقيق أهداف االتحاد  
وبرامجه .

بذلت جهدها  لتنظيم فعاليات ومشاركات 
مشوقة وجاذبة للمجتمع

أن  تستهدف  التي   2030 رؤية  إطار  في 
يصبح الشعب السعودي 

كله ،واملقيمني على أرض اململكة ممارسني 
للرياضة .. 

وأصحاء بالدرجة األولى .

األميرة ريما بنت بندر بن سلطان ..

في  الشريفني   الحرمني  خادم  سفيرة 
واشنطن

مجموعة إنسان ..

وحضور  وثقة  أفق   وسعة  وثقافة  فكر 
يأخذ باأللباب  .

التشوبه  فطري  تواضع   كله  ذلك  وفوق  ـ 
شائبة تكلف .

األميرة ريما ..

أم  بالعربية  ذلك  كان   .. لبقة  متحدثة 
باإلنجليزية التي تتقنها بإمتياز .

سيدة أعمال من الطراز الرفيع ..

الرسمي  الجانبني  في   .. ناجحة  إدارية 
واالجتماعي 

وجمعيات   . إنسانية  مبادرات  صاحبة 
تنشط في هذه األعمال .

اختارتها مجلة فورين بوليسي األمريكية 
كبار  قائمة  ضمن   2014 عام  سبتمبر  في 

املفكرين العامليني.

الحراك  وهذا  املواهب  تلك  لكل  وإنصافا 
قائمة  ضمن  فوربس  مجلة  اختارتها  املثمر 

أقوى 200 امرأة عربية.

أعطتها  قد  التاريخية  جدة  قمة  ولعل  
تأشيرة عبور لكل القلوب 

في شرايني  اإلستثنائية  ضخت  فاألميرة 
الدبلوماسية السعودية 

دفقا حضاريا جديدا ..

رسمها  كما  املستقبل  مملكة  وقدمت 
قادتها ..

وكما ينبغي أن تكون 

رمزا  للمحبة  واألمان والسالم . 

 سمو السفيرة  .. 
سياسية النشأة 
رياضية المولد



1617 العدد 721 - ذو الحجة 1443 هـ يوليو  2022 مالعدد 721 - ذو الحجة 1443 هـ يوليو  2022 م

الحدث

... ويهنئ  أخضر اليد
هنأ سمو الوزير منتخب اليد للشباب بتأهله لكاس العالم  في تغريدة كتب 
فيها : ألف مبروك ألبطال أخضر اليد..أداء رائع وتأهل مستحق إلى كأس العالم 

للمرة الرابعة. كل التوفيق بإذن الله في املونديال “.

استقبل صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
اللجنة  رئيس  الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن 
األوملبية العربية السعودية، في مكتبه بمجمع األمير 
املنتخب  بعثة  بالرياض،  األوملبي  فهد  بن  فيصل 
السعودي للشباب، واملتوج بلقب النسخة السابعة من 
بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت »20« سنة، التي 

اختتمت مؤخرًا بالعاصمة املصرية القاهرة.

بمناسبة  الشاب  األخضر  العبي  سموه  وهنأ 
الذي  املميز،  العربي  اإلنجاز  هذا  على  حصولهم 
الوطنية  املنتخبات  إنجازات  سلسلة  إلى  يضاف 
الفنية  باملستويات  مشيدًا  الوطن،  باسم  املسجلة 
مع  البطولة،  هذه  في  األبطال  قدمها  التي  الرفيعة 
زمالئهم في املنتخبات العربية الشقيقة، التي اتسمت 

بالندية والروح الرياضية العالية.

يواصل  أن  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  وتمنى 
العبو األخضر العمل الجاد في املستقبل، نحو املزيد 
وتمثيل  الله،  بمشيئة  املستقبل  في  املنجزات  من 
املنتخب السعودي األول لرفع اسم اململكة خفاقًا في 

كافة املحافل الدولية واإلقليمية والقارية.

الفيصل  يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
رفع صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية التهنئة لخادم الحرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله 

– بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.

وقال سموه : “نحمد الله، عز وجل، على ما يتحقق لهذا الوطن الغالي من 
الكبير  النجاح  نجاحات متوالية في مختلف املجاالت واألصعدة، وفي مقدمتها 
الذي شهده موسم الحج لهذا العام، وما قدمته قيادة هذا الوطن من خدمات جليلة 
نجاح  في  وأسهمت  الحرام،  الله  بيت  المست حجاج  وعظيمة 
جّسدت  خدمات  وتقديم  التشغيلية  الخطط  كافة 
الرحمن  بضيوف  الكبيرين  والعناية  االهتمام 

ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة”.

ونوه سمو وزير الرياضة بجهود قطاعات وأجهزة الدولة والجهات املشاركة 
للتميز  أنموذجًا  يمثل  الذي  بنجاحه  أسهمت  التي  العام  هذا  حج  تنظيم  في 

 
ً
بتقديم أفضل الخدمات، وتهيئة كل التسهيالت لضيوف الرحمن، سائال

الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمني الشريفني، وسمو ولي 
عهده األمني، على ما يقدمانه من جهود كبيرة في سبيل 

هذا  على  يديم  وأن  واملسلمني،  اإلسالم  خدمة 
الوطن الغالي عّزه ورفعته.

وزير الرياضة يحتفي بأبطال آسيا
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اعتمَد صاحُب السموِّ امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيُس اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية أسماء رؤساء 9 اتحادات ولجان رياضية، بهدف رفع 
مستوى األداء الرياضي، وتنظيم الرياضات بما يتماشى مع رؤية اململكة 2030.

أحمد بن شاهر الطباع رئيسًا لالتحاد السعودي للرياضات الثلجية

 أحمد بن محمد الطويان رئيسًا لالتحاد السعودي للمالكمة والركل 

اع بن خليل القطان رئيسًا لالتحاد السعودي للرياضات 
َّ
خالد بن من

الذهنية

سعود بن منصور بن عقيل الشمري رئيسًا لالتحاد السعودي للكرة 
الحديدية

للرياضات  السعودي  لالتحاد  رئيسًا  السرحان  محمد  بن  وائل 

الالسلكية والتحكم عن بعد والروبوت 

سليمان بن محمد الجاسر رئيسًا لالتحاد السعودي للجمباز 

أضوى بنت سعود الدخيل رئيسًا لالتحاد السعودي لكرة التيك

جبر بن محمد الشايقي رئيسًا لالتحاد السعودي لإلعالم الرياضي 

الركلة  لكرة  السعودية  للجنة  رئيسًا  فالتة  يعقوب  بنت  الجوهرة 
)سيباك تاكرو

في  الحجاج  لخدمة  الكشفي  املركز  تدشني 
مشعر منى

يواصل  القصيم  بمنطقة  الرياضة  وزارة  فرع 
بمدينة  الرحمن  ضيوف  خدمة  في  جهوده 

حجاج البر باملنطقة

١٨٠ متطوعا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار 
الرياضة بمنطقة  بفرع وزارة  النبوي  املسجد 

املدينة املنورة

فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان يقيم دورة 
تدريبية للكشافة املشاركني في خدمة 

الحجيج

الرياضة  وزارة  كشافة  فريق 
في  املسح  بمهام  يقوم 

مخيمات منى

منطقة  في  الرياضة  وزارة  فرع 
)خدمة  برنامج  ينفذ  الجوف 
الرحمن( في مدينة  ضيوف 

الحجاج بأبو عجرم

فرع  نفذه  إعدادي  برنامج 
بمنطقة  الرياضة  وزارة 
القصيم للمشاركني في املركز 

الكشفي لخدمة الحجيج

تحديث املوقع االلكتروني الخاص 
الحجيج  لخدمة  الكشفي  باملركز 

moshajj.com بمنى

لخدمة  جهودها  الرياضة  وزارة  استعرضت 
الحرام،  الله  بيت  حجاج  من  الرحمن  ضيوف 
لعام  الحج  موسم  خالل  الحج،  وزارة  مع  وبالتعاون 
جائحة  تفشي  منذ  موسم  أكبر  في  للهجرة   1443

فيروس كورونا )كوفيد19-(.

األعمال  من  العديد  الوزارة  جهود  وتضّمنت 
املتميزة لتلبية احتياجات الحجاج، خاصة مع ارتفاع 
درجات الحرارة؛ حيث بدأت بتدشني املركز الكشفي 

الحجاج في مشعر منى، وواصل فرع وزارة  لخدمة 
الرياضة بمنطقة القصيم جهوده في خدمة ضيوف 
فريق  وقام  باملنطقة،  البر  حجاج  بمدينة  الرحمن 
مخيمات  في  املسح  بمهام  الرياضة  وزارة  كشافة 

منى.

فيما نفذ فرع وزارة الرياضة في منطقة الجوف 
الرحمن« في مدينة الحجاج  برنامج »خدمة ضيوف 
بأبو عجرم، وشارك 180 متطوًعا في خدمة ضيوف 

الرياضة  وزارة  بفرع  النبوي  املسجد  وزوار  الرحمن 
بمنطقة املدينة املنورة.

كما تم تنفيذ برنامج إعدادي من قبل فرع وزارة 
املركز  في  للمشاركني  القصيم  بمنطقة  الرياضة 
الرياضة  وزارة  فرع  وأقام  الحجيج،  لخدمة  الكشفي 
بمنطقة جازان دورة تدريبية للكشافة املشاركني في 
خدمة الحجيج، وتم تحديث املوقع اإللكتروني الخاص 

باملركز الكشفي لخدمة الحجيج بمنى .

المسعد يتفقد

قام وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة 
بتفقد  املسعد  عبدالعزيز  األستاذ  والشباب 
املركز الكشفي لخدمة الحجاج في مشعر منى

القاضي يتفقد 
كشفي منى

يف خدمة ضيوف الرحمن

وزير  نائب  القاضي  بدر  األستاذ  قام 
الحجيج  الكشفي لخدمة  املركز  بتفقد  الرياضة 

في مشعر منى  خالل موسم حج هذا العام .

جهود كبيرة لوزارة الرياضة يف خدمة الحجيج

9 رؤساء التحادات جديدة 

رؤساء االتحادات الرياضية 
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وحدة  مدير  نائب  بمنصب  املقرن  مها  فازت 
الجمعية  في  السباحة  للعبة  الدولي  االتحاد  في  نزاهة 
بودابست  املجرية  العاصمة  في  عقدت  التي  العمومية 

التي ستستضيف بطولة العالم.

الدولي  لالتحاد  االستثنائي  الكونغرس  ووافق 
سالمة  لوحدة   

ً
مسؤوال  24 انتخاب  على  للسباحة 

األحياء املائية املشكلة حديثًا، فيما صوت الحاضرون 
مسؤولي  كبير  ملنصب  كافالييرو  مارك  للسويسري 
نزاهة في وحدة األخالقيات واالمتثال، وفازت السعودية 
مها املقرن بمنصب نائب املدير العام لوحدة نزاهة في 
االتحاد الدولي للسباحة. وتتكون وحدة تكامل األحياء 
اإلسباني  البروفسور  مع  هيئات،  خمس  من  املائية 
اإلشرافي.  املجلس  يرأس  الذي  كارو  كاردينال  ميغيل 
مع  للرئيس،  نائبًا  إسرائيل  من  اللو  كني  إليه  وينضم 
رياضي،  كعضو  فرنسا  من  جوييس  كارولني  وجود 

وميالن ألكيسيتش من صربيا كعضو رياضي ذكر.

الجنوب  املسؤول  القضائية  الهيئة  ويترأس 
العنزي  راشد  إليه  ينضم  الذي  هاك،  ريموند  أفريقي 
إليوت  والكندي  بينيش  آنا  واملكسيكي  للرئيس،  نائبًا 

ساكوتشي واإلسباني جوردي لوبيز.

اللجنة  فيشر  كاتارينا  السويسرية  وتترأس 
االستشارية ملكافحة املنشطات، حيث يشغل اإلسباني 
بوك  وبيل  الرئيس،  نائب  منصب  سيجورا  جوردي 
املتحدة، ولورا لويس من أستراليا، ولبنى  الواليات  من 
بودابست  أعضاء.وتستضيف  باكستان  من  سيبتان 
ألفي سباح  من  أكثر  بمشاركة  للسباحة  العالم  بطولة 

وسباحة من 189 دولة.

نزاهة  وحدة  أعضاء  العمومية  الجمعية  وانتخبت 
في األلعاب املائية، وسيتولون مناصبهم في األول من 

يناير 2023، تاريخ بدء الوحدة العمل بكامل طاقتها.

بدر  األستاذ  الرياضة  وزير  نائب  معالي  توج 
القاضي واألمني العام لالتحاد العربي الدكتور رجاءالله 
األستاذ جمال  للبطولة  املنظمة  اللجنة  السلمي ورئيس 

إبراهيم  األستاذ  السعودي  لالتحاد  العام  واألمني  عالم 
العرب لكرة  املغربي بلقب بطولة كأس  املنتخب  القاسم 
بثالثية  العراقي  نظيره  فوزه على  بعد  للصاالت،  القدم 

صالة  داخل  أقيمت  التي  النهائية  املباراة  في  نظيفة، 
الخضراء بمدينة الدمام السعودية.  

الستار على بطولة كأس فرع وزارة  أسدل 
مكة  بمنطقة  التنشيطية،  القدم  لكرة  الرياضة 
الحكومية  الجهات  منسوبي  بمشاركة  املكرمة، 
2022، والتي احتضنها ملعب رديف الجوهرة. 

بن  بدر  الرياضة   وزير  نائب  وتوج 
عبدالرحمن القاضي فريق وزارة الحرس الوطني 
بالقطاع الغربي، بكأس فرع الوزارة بمنطقة مكة 
ملنسوبي  التنشيطية  القدم  كرة  لبطولة  املكرمة 
الجهات الحكومية 2022م ، في اللقاء الذي انتهى 
الغربي  بالقطاع  الوطني  الحرس  وزارة  بفوز 
بركالت الترجيح على فرع وزارة التعليم بمنطقة 
الوقت  في  سلبيا  التعادل  بعد  املكرمة  مكة 

األصلي.

  القاضي يتوج المغرب

المقرن نائبة نزاهة باالتحاد الدولي للسباحة.. ويحضر ختام التنشيطية الحرس
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نوفمبر   8 في  الوزارة  أعلنته  ملا  ووفقًا 
فئات،   )6( إلى  األندية  تم تصنيف  فقد   ،2021
بناء على ما حصلت عليه من نتائج في مبادرة 
املاضي  الرياضي  املوسم  نهاية  الحوكمة 
حوكمة  مستوى  رفع  لهدف   ،2022/2021
لألندية،  املمنوحة  املكافآت  وتحسني  العمل، 
دون اعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق 
بهذه  العمل  أن يستمر  القدم، على  لكرة  األول 
اآللية في نهاية كل موسم رياضي، وفق البنود 

املعتمدة.

وجاء التصنيف اإلداري لألندية الرياضية 
للموسم املقبل على النحو التالي:

أواًل/ الفئة )أ(:

الشباب،  الهالل،  من:  كل  أندية  ضمت 
االتفاق، بعد أن نجحت في تحقيق درجة تقييم 
6 من 7 أو أكثر، لكل معيار من املعايير الخمسة 
)اإلستراتيجية  الحوكمة  مبادرة  في  املعتمدة 
والتحكم  االلتزام  والتشغيل  اإلدارة  والقيادة- 
والرقابة و اإلدارة املالية و األنشطة التسويقية 
 2022/2021 املاضي  املوسم  في  والفعاليات( 
حيث ستحصل األندية في هذه الفئة على مبلغ 
مالي قدره )28( مليون ريال في حال تحقيقها 

املعايير املطلوبة املوسم الرياضي املقبل.

ثانيًا/ الفئة )ب(:

الفتح،  النصر،  من:  كل  أندية  ضمت 
وذلك  الفيصلي،  الفيحاء،  الحزم،  التعاون، 
بعد أن نجحت في تحقيق متوسط 6 من 7 أو 

املعتمدة  الخمسة  املعايير  مجموع  من  أكثر، 
هذه  ستحصل  حيث  الحوكمة،  مبادرة  في 
األندية على مبلغ )23( مليون ريال، في املوسم 

الجديد، إن حققت املعايير املطلوبة.

ثالثًا/ الفئة )ج(:

االتحاد،  الطائي،  الباطن،  أندية:  ضمت 
الرائد، ضمك، أبها، األهلي، القادسية، الخليج، 
حققت  أن  بعد  الرياض،  الوحدة،  العدالة، 
أكثر، من مجموع  أو  التقييم 5 من 7  متوسط 
مليون   )20( مبلغ  على  وستحصل  املعايير، 

ريال، في حال تحقيق املعايير املوسم املقبل.

رابعًا/ الفئة )د(:

الدرعية،  الجيل،  العروبة،  أندية:  ضمت 

البكيرية،  هجر،  النهضة،  الخلود،  الساحل، 
أكثر،  أو   7 من   4 متوسط  حققت  حيث  وج، 
على  بذلك  وستحصل  املعايير،  مجموع  من 
مبلغ )2.5( مليون ريال، في حال نجاحها في 

تحقيق املعايير.

خامسًا/ الفئة )هـ(:

ضمت أندية: أحد، مضر، العني، الجبلني، 
نجران،  جدة،  األخدود،  الكوكب،  الشعلة، 
التقدم،  الترجي،  الثقبة،  القيصومة،  الصقر، 
االنتصار،  عفيف،  الوشم،  الزلفي،  النجوم، 
اللواء،  النعيرية،  الذهب،  طويق،  الجندل، 
الروضة،  الصفا،  الربان،  عرعر،  النجمة، 
في  الدخول  يشترط  حيث  السالم،  األنصار، 
 7 من   4 من  أقل  متوسط  تحقيق  الفئة،  هذه 

أو  املاضي،  املوسم  في  املعايير  مجموع  من 
الحوكمة،  ملبادرة  االنضمام  شروط  استيفاء 
مبادرة  دعم  على  األندية  هذه  فيما ستحصل 
الحوكمة املقرر لها، والبالغ )1( مليون ريال في 

حال نجاحها بتحقيق املعايير املطلوبة.

سادسًا/ الفئة )و(:

شملت األندية املتبقية والبالغ عددها 109 
الدعم  في  الدخول  تتمكن من  لم  والتي  أندية، 
عدم  بسبب  األندية،  حوكمة  ملبادرة  الحالي 
ولن  لالنضمام،  املطلوبة  الشروط  استيفائها 
تحصل أندية هذه الفئة على أي مبالغ مالية، 
لكنها ستخضع لورش عمل وتدريب متواصل 
تمهيدًا لدخولها في الفئة األعلى موسم 2023-

.2024

الوزارة  تصدر التصنيف اإلداري للموسم المقبل
»دعم الحوكمة«..

3 أندية فقط  فئة أ
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة باإلدارة العامة لشؤون األندية، التصنيف 
اإلداري لألندية الرياضية للموسم الرياضي 2022-2023، والذي يعتمد على 
 2021- املاضي  الرياضي  للموسم  الحوكمة  مبادرة  في  األندية  تقييم  نتائج 

2022 من الربع األول وحتى الرابع.

سعيًا  املشروع  هذا  إطالق  ويأتي 

من وزارة الرياضة إلى دعم األندية في 

الحوكمة،  على  قائمة  لكيانات  بنائها 

ماليًا  استقرارها  في  واملساهمة 

األندية  زيادة عدد  إلى  وإداريًا، إضافة 

تعزيزًا  الحوكمة؛  برنامج  في  املشاركة 

في  يسهم  بما  رياضيًا،  الستدامتها 

وسائل  وتعزيز  االستقرار،  تحقيق 

تطويرها باحترافية عالية.
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األوملبية  اللجنة  رئيس  سمو  عن  نيابة 
بن  عبدالعزيز  األمير  السعودية  والباراملبية 
األمير  نائبه  سمو  تواجد  الفيصل،  تركي 
إلى  مساعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  بن  فهد 
رئيس  من  بدعوة  بودابست  املجرية  العاصمة 
االتحاد الدولي للسباحة األستاذ حسني املسلم 
في  للسباحة  العالم  بطولة  ختام  لحضور 

الثالث من شهر يوليو.

هامش  على  جلوي  بن  فهد  األمير  وعقد 
االجتماعات  من  عدًدا  العالم  لبطولة  حضوره 
بمسؤولي االتحاد الدولي للسباحة على رأسهم 
األوملبي  للمجلس  العام  املدير  االتحاد،  رئيس 
إلى  إضافة  املسلم،  حسني  األستاذ  اآلسيوي، 
رئيس االتحاد الدولي للجودو السيد ماريوس 
فايزر ورئيس االتحاد الدولي لكرة التيك السيد 
الحركة  منسوبي  من  وعدد  بورسانيي  غابور 

امتداًدا  املجرية  الجمهورية  في  الرياضية 
األوملبية  األسرة  تجمع  التي  املميزة  للعالقات 
والباراملبية السعودية بنظيراتها حول العالم.

إقامة  شهدت  املجرية  العاصمة  أن  يذكر 
وختام  املاضي   السباحة  مونديال  مجريات 

البطولة األقوى في عالم رياضة السباحة.

تذاكر  طرح  بدء  عن  الرياضة  وزارة  أعلنت 
بطولة العالم للمالكمة في الوزن الثقيل “نزال البحر 
“أولكسندر  األوكراني  العالم  بطل  بني  األحمر” 
“أنتوني  البريطاني  السابق  اللقب  وحامل  أوسيك”، 
جوشوا” املقرر إقامتها في 20 أغسطس املقبل، في 
إلى  الرياضية،  عبدالله  امللك  بمدينة  املغلقة  الصالة 
جانب جوالت أخرى تضم العديد من املالكمني على 

هامش هذا النزال.

وستكون تذاكر نزال البحر األحمر متاحة عبر 
https://halayalla.com/sa-ar/ اإللكتروني:  املوقع 

أسعـارها من  وتبدأ   ،tickets/rage-on-the-red-sea
 حسب الفئات املدرجة في املوقع.

ً
375 رياال

األحداث  أهم  من  األحمر”  البحر  “نزال  وُيعد 
الرياضية حول العالم التي ستقام على أرض اململكة، 
العاملية  الرياضية  األحداث  من  للعديد  امتداد  وهو 
األخيرة،  السنوات  في  اململكة  استضافتها  التي 
حيث تشهد هذه اللعبة نموًا ملموسًا في شعبيتها، 
بارتفاع نسبة املمارسني لرياضة املالكمة لـ 300%، 
 إلى زيادة عدد الصاالت الخاصة بهذه اللعبة 

ً
إضافة

من 7 إلى 59 صالة

باليوم  السعودية  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  احتفت 
الرئيس  العنزي،  العزيز  عبد  حضور  في   ،2022 األوملبي 
األمير  بمجمع  األوملبية  اللجنة  مقر  في  للجنة،  التنفيذي 

فيصل بن فهد في الرياض.

واشتمل االحتفال على ممارسة منسوبي اللجنة عدًدا 
من األلعاب الرياضية، مثل الريشة الطائرة، وكرة السلة، وكرة 
مت “األوملبية 

َّ
اجات، والهوكي، كما نظ الطاولة، والجولف، والدرَّ

اشتمل  مول،  النخيل  مركز  في  ا  أوملبًيّ ا 
ً

معرض السعودية” 
وقيم  مبادئ  ونشر  لتعزيز  وتفاعلية  ثقافية  أنشطة  على 
اكتشف”، وتشجيع جميع  ـ  تعلم  ـ  األوملبية “تحرك  الحركة 
فئات املجتمع على ممارسة األنشطة الرياضية، إضافة إلى 

تقديم هدايا تذكارية لزوار املركز.

لقاء معايدة 
لمنسوبي الوزارة

إبن جلوي ضيفا على ختام بطولة العالم للسباحة

طرح تذاكر “نزال البحر األحمر”

األولمبية والبارالمبية تحتفل باليوم األولمبي

أقامت  الوزارة لقاء معايدة ملنسوبيها  بمناسبة عيد_األضحى_املبارك  بحضور معالي مساعد وزير 
األوملبي في  األمير فيصل بن فهد  للوزارة بمجمع  الرئيسي  باملقر  الدالك وذلك  األستاذ عبداإلله  الرياضة 

الرياض .
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الراجحي،  يزيد  العالم  كأس  لقب  حامل  فاز 
الكروس  للراليات  العالم  كأس  من  الثالثة  بالجولة 

كانتري باها ملوسم 2022 في إيطاليا.

وتفوق الراجحي في الجولة الثالثة على اآليرلندي 
أسرع  تسجيل  من  اللقب  حامل  وتمكن  اور،  مايكل 
بلقب  باها  للفوز  والثانية  األولى  املرحلة  في  األوقات 

إيطاليا ملوسم 2022.

باها  في  للراجحي  الرابعة  هي  املشاركة  وهذه 
يزيد  فاز  حيث  االحترافية،  مسيرته  في  إيطاليا 
 2014 عام  في  األول  ظهوره  في  بلقبها  الراجحي 
وكرر الراجحي االنتصار ذاته العام املنصرم )2021( 
على منت »تويوتا هايلوكس«. ويعتبر يزيد الراجحي 
السائق السعودي األول الذي تمكن من تحقيق اللقب 
العاملي لكاس العالم للراليات الكروس كانتري باها في 
أعلى فئة بتنظيم من االتحاد الدولي للسيارات )فيا(.

عقيل  دانية  السعودية  املتسابقة  حققت  فيما 
املركز الثالث وجاءت مشاعل العبيدان في املركز الـ11 
الباها  للراليات  العالم  بطولة  ضمن   »3 »تي  فئة  في 
خالل مرحلتها الثالثة في إيطاليا يومي 9 و10 يوليو 
في  البطولة  من  الرابعة  املرحلة  لخوض  وتستعدان 

إسبانيا. 

املنافسة  إن  العبيدان  مشاعل  قالت 
فقد   ،»3 »تي  فئة  في  العام  هذا  قوية  تعتبر 
ارتفاع  بسبب  وإثارة  قوة  أكثر  جولة  كانت 
املاضية،  بالسنوات  مقارنة  السائقني،  عدد 
في  الحجارة  من  الكثير  لوجود  باإلضافة 

الطرقات باإلضافة لكثرة املستنقعات.

العبيدان:  مشاعل  قالت  السباق،  وعن 
»قدمت أداًء جيدًا في اليوم األول من السباق 
لكن بسبب عطل في )البريك(، أكملت مرحلة 
الغبار،  كثافة  رغم  استخدامه،  دون  كاملة 
وهو ما حجب رؤيتنا كاملة، وذلك ما جعلنا 
سالمتنا،  على  حفاظًا  أبطأ  برتم  نمشي 
لكن  بالسباق  مرتبتنا  فقدنا  ذلك  وسبب 

ولله الحمد استطعنا إنهاء السباق رغم عدم 
جدًا.  وعرة  منطقة  في  للبريك  استخدامنا 
تعطلنا  نعوض  حاولنا  الثاني  اليوم  وفي 
في اليوم األول، ونقصنا وقت إضافي، وذلك 
الحادي  املركز  في  السباق  ننهي  جعلنا  ما 

عشر«.

يزيد األسرع... دانية ثالثة... وخلل يعطل مشاعل

تألق سعودي يف »باها إيطاليا«

البريك يعطل مشاعل

العيدان .. السعودية األولى
تعتبر مشاعر العبيدان أول سيدة سعودية تسجل اسمها ضمن املشاركني 
في »رالي عاملي« في أوروبا، من خالل مشاركتها في رالي إسبانيا خالل العام 
املاضي، ضمن خامس جوالت بطولة كأس العالم للباها كروس كانتري املنظمة 
من طرف االتحاد الدولي لسيارات، لتؤكد ريادتها وتفوقها وتشارك بقوة خالل 
منافسات بطولة العالم في العام الحالي من جديد، كما سبق وأن حققت املركز 
الثاني في فئة »تي 3« ضمن رالي حائل والترتيب الثاني عشر في ترتيب عام 
كانت  حني  والدها،  من  السيارات  رياضة  حب  ورثت  مشاعل  أن  ويذكر   .2021
لتبدأ  الوعرة  الطرق  في  للسير  الصحراء  إلى  األسبوع  نهاية  عطلة  في  ترافقه 
الشوارع ثم  الرياضة عن قرب، حني حصلت على رخصتني لدرجة  معرفة هذه 
الواليات  في  والهوائية  الترابية  الدراجات  في  دورات  على  ذلك  بعد  حصلت 
فئة  في  واحترافها  السعودية من جديد،  إلى  األميركية، حتى عودتها  املتحدة 
»كروس كونتري«، لتمثل بالدها ووطنها في كبرى املنافسات واملحافل الدولية 
إنجاز  في  »الباها«  للراليات  العالم  بطولة  في  الحالية  بمشاركتها  والعاملية، 

جديد يحسب ملسيرتها الرياضية.
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للسيارات  السعودي  االتحاد  أعلن 
الرسمي على  النارية، عبر حسابه  والدراجات 
السعودية  جائزة  حصول  عن  »تويتر«،  موقع 
كأفضل  األول  املركز  على   1 للفورموال  الكبرى 

سباق في موسم 2022م بتصويت الجمهور.

في  جرى  الذي  السباق  أن  االتحاد،  وقال 
السعودية فاز بتصويت الجمهور على صفحة 

كأفضل  »تويتر«  على  الرسمية   1 الفورموال 
سباق جرى حتى اآلن هذا املوسم.

 ،1 الفورموال  صفحة  ذكرت  جهتها،  من 
عدد  أن  »تويتر«،  منصة  على  حسابها  عبر 
صفحتها  على  التصويت  في  شاركوا  الذين 

205 ألف شخص.

سلطان  بن  خالد  األمير  غرد  جانبه  من 

العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة اإلتحاد 
عبر  النارية،  والدراجات  للسيارات  السعودي 
 :

ً
قائال »تويتر«،  منصة  على  الرسمي  حسابه 

الكبرى  السعودية  جائزة  سباق  الحمد  ولله 
للفورموال 1 يحصل على أعلى نسبة تصويت 
 2022 في موسم   

ً
وإثارة  

ً
متعة السباقات  ألكثر 

إلى اآلن.

جائزة السعودية للفورموال 1 .. األولى يف موسم 2022

مرحلة قطف الثمار
زيادة فقط يف الربع األول  بنسبة 100٪

قفزت إيرادات فورموال 1 إلى 360 مليون دوالر أمريكي في الربع 
“ليبرتي  شركة  عنه  كشفت  ما  ملا  وفقًا  وذلك   ،2022 عام  من  األول 
ميديا”، األمريكية املالكة للفورموال 1، والتي أكدت أن إيراداتها شهدت 
زيادة للربع األول من العام الجاري بنسبة ٪100 على أساس سنوي، 
املنتهية في 31  الثالثة  أمريكي لألشهر  إلى 360 مليون دوالر  لتصل 

مارس 2022.

بينما بلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 34 مليون دوالر، مقارنة 
بخسارة قدرها 33 مليون دوالر، للربع األول من عام 2021.

للبطوالت  الترويج  عبر  اإليرادات  في  نموا   1 فورموال  وشهدت 
األرباح  في  الزيادات  تلك  وتأتي  والرعاية،  اإلعالم  وسائل  وحقوق 
مدفوعة بسباقني أقيما في الربع األول من عام 2022، مقارنة بسباق 

واحد في نفس الفترة من العام املاضي. 12

%62%28%6%4

34
جائزة 

السعودية الكبرى
جائزة 

جائزة بريطانيا الكبرى
جائزة النمسا الكبرى

البحرين الكبرى

مليون دوالر ... 360
األرباح 

 ترتيب نتائج سباق 
الفورموال 1 يف 

السعودية

1 - ماكس فيرشتابين.

2 - شارل لوكلير.

3 - كارلوس ساينز.

4 - سيرجيو بيريز.

5 - جورج راسل.

6 - استيبان أوكون.

7 - الندو نوريس.

8 - بيار غاسلي.

9 - كيفن ماغنوسين.

10 - لويس هاميلتون.
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جدول سباقات فورموال إي 2023

)وعلى  السيارات  رياضة  عشاق  سيكون 
مع  جديد  موعد  على  اململكة(،  داخل  األخص 
سباق »فورموال إي« وذلك على حلبة الدرعية 

بالعاصمة السعودية الرياض.

الستضافة  مسرحًا  الدرعية  وستكون 
العالم  لبطولة  والثالثة  الثانية  الجولتني 
جولة  بعد   »2023 أي  »فورموال  لسباقات 

»مكسيكو سيتي« في 14 يناير املقبل.

وعلى مدى يومني؛ ستكون حلبة الدرعية 
محط أنظار العالم؛ حيث سيوجد أبرز نجوم 
يومي  تقام  أن  املقرر  الجولة  هذه  في  اللعبة 
27 و28 يناير، على أن تعقبها الجولة الرابعة 
بعد  فبراير.    11 في  الهندية  آباد  حيدر  في 
انطالق  السعودية  الرياضة  وزارة  أعلنت  أن 
فعاليات السباق لعام 2023، حيث أنه من املقرر 
متسابقًا،  و24  فريقًا   12 بمشاركة  ينطلق  أن 
يخوضون 18 جولة و13 مدينة، واستعرضت 
لسباقات  العالم  بطولة  جدول  الوزارة 
 2023 الدرعية  إي  فورموال 
إنفوجرافيك  شكل  في 
على  تفصيلي 
بها  حسا

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
تويتر . 

املحطات  السعودية ضمن جدول  ودخلت 
السيارات  للعبة  العاملية  البطوالت  أكبر  في 
إقبااًل وصدًى  تلقى  التي  األلعاب  وغيرها من 
اكتسبت  حيث  العالم؛  مستوى  على  واسعًا 
الكبير  الحكومي  الدعم  بفضل  الثقة  هذه 
هذه  تنظيم  في  تبذل  التي  الكبيرة  والجهود 
املسابقات الكبرى، مما ساعد في إيجاد مزيد 
هذه  مثل  الحتضان  اململكة  في  الحلبات  من 

األحداث.

باولو  ساو  تستضيف  أن  املقرر  ومن 
البرازيلية وبرلني األملانية وموناكو الفرنسية 
اإلندونيسية  وجاكرتا  الكورية  سيول  وكذلك 
يحسم  لم  أخرى  ومدن  اإليطالية...  وروما 
بـ18  املحددة  الجوالت  هذه  اآلن،  إلى  أمرها 
جولة، وتختتم في العاصمة البريطانية لندن.

للسيارات  السعودي  االتحاد  وأعلن 
»ماكالرين«  فريق  أن  النارية  والدراجات 
الحديثة  الذكية  املدينة  برعاية  سيكون 

بطولتي  في  »نيوم« 

»فورموال إي« و»إكستريم إي« املوسم املقبل.

وستكون هذه الرعاية بمثابة تأكيد التزام 
التحديات  بعض  ومواجهة  االستدامة  بدفع 
التي تواجه املناخ.وجاء هذا اإلعالن ليؤكد أن 
مختلف  في  الجديد  للموسم  مستعدة  اململكة 

املسابقات.

الفتًا،  جماهيريًا  حضورًا  السباق  وشهد 
كما جرى العديد من الفعاليات لجميع األعمار، 
وشملت رياضات أخرى، خالف ألعاب محاكاة 

سباقات »فورموال«... ونحوها.

على  الثانية  للمرة   
ً
ليال السباق  وأقيم 

التوالي، بعد أن استضافت اململكة أول سباق 
بأحدث   ،2021 عام  البطولة  تاريخ  في  ليلي 
لتقليل  واملصممة   »LED« اإلضاءة  تقنيات 
استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في املائة 
وذلك  األخرى،  اإلضاءة  تقنيات  مع  باملقارنة 
بوصفه هدفًا رئيسيًا ملواجهة التغير املناخي 
بتطبيق  للسباق،  أفضل  مستقبل  ولتحقيق 
مبادرات مستمرة في العالم أجمع، حيث تعّد 
االستدامة  مجال  في  مثاليًا  شريكًا  اململكة 
تماشيًا  واالجتماعية،  واالقتصادية  البيئية 

مع مستهدفات وبرامج »رؤية اململكة 2030«.

12 فريقاً .. 24 متسابقاً .. و13 مدينة يف سباق فورموال أي 27 و28 يناير

 موعد جديد  لإلثارة 

أبطال نسخة العام الماضي يف الدرعية 
ً  السويسري  إدوارد مورتارا .. أوال

الهولندي روبن فراينز.. ثانياً 

البرازيلي  لوكاس دي  غراسي.. ثالثاً.

التاريخ

14 يناير

27 و28 يناير

11 فبراير

25 فبراير

11 مارس

25  مارس

22 أبريل

6 مايو

20 و21 مايو

3 و4 يونيو

24 يونيو

15 و 16 يوليو

29 و 30 يوليو

الجولة

1

2 و 3

4

5

6

7

8

9

10 و 11

12 و 13

14

15 و 16

17 و 18

املوقع

املكسيك ، مكسيكو سيتي

اململكة العربية السعودية

الهند، حيدر آباد

لم يتم تحديد املوقع

لم يتم تحديد املوقع

البرازيل ، ساو باولو

أملانيا، برلني

موناكو ، موناكو

كوريا الجنوبية ، سيول

إندونيسيا ، جاكرتا

لم يتم تحديد املوقع

ايطاليا ، روما

اململكة املتحدة ، لندن
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شارك صاحب السمو امللكي األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس 
عنى بالخيول استضافتها وكالة »إنتربرايز 

ُ
مجلس إدارة نادي سباقات الخيل في فعالية ت

أيرلندا« الحكومية بجمهورية أيرلندا حيث استمرت ألربعة أيام ُسلط خاللها الضوء على 
الصلة الوثيقة بني قطاعات تربية الخيول في اململكة العربية السعودية وأيرلندا.

وعلى هامش الفعاليات بحث رئيس هيئة الفروسية مع عدد من خبراء سباقات الخيل 
الخيل  املعارف والخبرات بهدف تطوير سباقات  التعاون وتبادل  أوجه  أيرلندا  بجمهورية 
الرياضات  من  عد 

ُ
ت التي  الفروسية  رياضة  في  الخبرات  وتبادل  التجارب  من  واالستفادة 

العريقة في البلدين.

سباقات  نادي  من  وفد  الفعاليات  حضور  في  الفروسية  هيئة  رئيس  سمو  رافق  وقد 
كبير  تواجد  بن محفوظ وسط  األستاذ سالم  بالنادي  السباقات  عام  مدير  تقدمهم  الخيل 
من خبراء سباقات الخيل في إيرلندا والشركات املالكة للخيل إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ 

“إنتربرايز أيرلندا« ليو كالنسي.

حقق الجواد »ريبال عذبة« العائدة ملكيته 
العزيز،  عبد  بن  أحمد  بن  العزيز  عبد  لألمير 
انتصاره الرابع في سجله السباقي في الشوط 
ملسافة  األصيلة  العربية  للجياد  املخصص 
أفضل  جائزة  الجواد  نال  كما  متر،   2000
دوم  بميدان  »البادوك«  في  حصان«  »مظهر 

كاستر باململكة املتحدة.

يسبق  لم  السباقات،  سلسلة  وحسب 
للجواد »ريبال عذبة« أن هزم منذ أول مشاركة 
آخر  حسب  للسباقات«،  »عذبة  وتصدرت  له، 
الخيول  سباقات  ملنظمة  صادرة   تقارير 
مالك  أفضل  قائمة  املتحدة،  باململكة  العربية 
الجياد  قائمة  تصدرت  كما  العربية،  للخيل 

الفرس  بينها  تصنيفًا  األعلى 
وحلت  عذبة«،  »بيان 

ثانيًا الفرس 
كليل  إ «

للسباقات«،  »عذبة  إنتاج  من  وهما  عذبة«، 
كولينغتون،  فيليب  السباقات  مدرب  واعتلى 

صدارة قائمة أفضل مدرب للخيل العربية.

تألقها  واصلت  قد  عذبة«  »جياد  كانت 
وفرض هيمنتها منتصف يونيو املاضي، وذلك 
اإلماراتيني  املربني  شوط  بلقب  فوزها  عقب 
 3 لعمر  األصيلة  العربية  للجياد  املخصص 

سنوات وأكثر.

سعودي  إنجاز  وفي  املاضي،  مايو  وفي 
»إكليل  الفرس  حققت  ومثير،  جديد  فروسي 

من  عذبة«، 

لها في  انتصار  أول  للسباقات،  إنتاج »عذبة« 
سجلها السباقي ملسافة امليل، كما حلت ثانية 
املهرة »كفو عذبة«، وذلك على مضمار »رويال 
»جياد  ولفتت  املتحدة.  باململكة  ويندسور« 
عذبة« األنظار في بطولة اململكة الدولية لجمال 
الثانية  نسختها  في  »كحيلة«  العربية  الخيل 
واملؤتمرات،  للمعارض  الرياض  واجهة  في 
 
ً
أصيال عربيًا  جوادًا   511 نحو  مشاركة  وسط 

تنافست على الفوز بـ48 لقبًا، كأكبر رقم يسجل 
في عدد الخيل املشاركة على مستوى البطوالت 
حقق  البطولة،  هذه  وخالل  باململكة.  الدولية 
عبد  لألمير  ملكيته  العائدة  عذبة«  »مربط 
العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، باملهر »مهاجر 
األمهار  بطولة  عذبة«،  »مربط  إنتاج  عذبة«، 

وامليدالية الذهبية.

عذبة للسباقات تواصل 
حصد الجوائز العالمية 

بطل  الليشا«  »جيانلوكا  اإليطالي  يرى 
ل  والتحمُّ درة 

ُ
الق بطوالت  في  السابق  العالم 

بأن محافظة الُعال تمتلك العديد من املقومات 
رياضته  في  الرائدة  الوجهات  أحد  لتصبح 

لة.
ّ

فض
ُ
امل

: »الحظت اإلمكانيات 
ً
وصّرح الليشا قائال

إلى  فيها  وصلت  التي  اللحظة  منذ  الكبيرة 
إلقامة  الالزمة  املقومات  تمتلك  حيث  الُعال. 

بطوالت القدرة وتحمل على مستوى عاملي، 
الطبيعية  ومناظرها  تضاريسها  من 

إلى  بالخيول،  تاريخها  وارتباط 
هذه  نشر  في  وطموحها  شغفها 
كونها  إلى  باإلضافة  الرياضة. 

وجهة سياحية للفروسية«.

الذي  اإليطالي  وأضاف 
يشغل منصب املدير الرياضي 
»بطولة   :

ً
قائال للبطولة  العام 

رياضة  والتحمل  القدرة 
بني  من  وتتميز  رائعة، 
بأنها  الفروسية  منافسات 
 3 بني  قويًا  رابطًا  تمتلك 

الفارس  وهي  رئيسة  عوامل 
وبالنسبة  والطبيعة.  والخيل 

واملشاعر.  الحرية  ُيمثل  فإنه  لي 
أن تصبح  تأكيد  الُعال بكل  بإمكان 

الشرق  في  ل  والتحمُّ درة 
ُ
الق عاصمة 

األوسط«.

العالم  بطولة  لقب  حقق  الذي  الليشا 
وإدارة  بتأسيس  قام  اعتزاله  وبعد   2005 عام 
التحمل،  عالم  في  بنجاح  الشركات  من  عدد 
تنفيذي  كرئيس  الحالي  منصبه  ذلك  في  بما 
 sistemaeventi.it شركة  إدارة  مجلس  ورئيس 
وأكاديمية  اسطبالت  تأسيس  إلى  باإلضافة 
للقدرة  إيطاليا 

والتحمل.

وأشار الليشا للرابط الوثيق بني بطوالت 
مشاركة  وأهمية  والسياحة  والتحمل  القدرة 
املسار حيث شّبه  املحترفني واملبتدئني لنفس 
في مساحة  رياضي  نادي  في  بالتواجد  األمر 

مفتوحة.

منافسات  فعالية  م 
ّ
نظ قد  الليشا  وكان 

والتحمل  للقدرة  العاملية  »لونجني«  بطولة 
االتحاد  وبتنظيم  اإليطالية  بيزا  مدينة  في 
للفروسية في شهر مايو عام 2021.  الدولي 
 :

ً
قائال البطولة  في  ذكرياته  واسترجع 

أثناء  الزوار  ِقبل  من  صرفه  تم  ما  »مجموع 
أسبوع  خالل  الوجهة  تلك  في  العالم  بطولة 
دليل  وهو  يورو.  مليون   20 بلغ  فقط  واحد 
واضح على رغبة األشخاص في الحضور 
والتحمل  القدرة  بطوالت  ومتابعة 

وشغفهم الكبير بها«.

: »أؤمن تمامًا بأن 
ً
وأردف قائال

القدرة  عاصمة  ستصبح  الُعال 
األوسط  الشرق  في  والتحمل 
بشكل  بالعمل  قمنا  حال  في 
الدولي  االتحاد  مع  مميز 
السعودي  واالتحاد  للفروسية 
امللكية  والهيئة  للفروسية 
ملحافظة الُعال. كل من التقيت بهم 
يمتلكون  الُعال  في  ويعملون  هنا 

نفس الهدف، وهو أمر مهم حقًا«.

بندر الفيصل ضيفاً على 
»إنتربرايز أيرلندا«

»جيانلوكا الليشا« :

ل  العال عاصمة سباقات الُقدرة والتحمُّ
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بداية الطريق

الكروس فيت عام  أمل في ممارسة رياضة  بدأت 
2013م، حينها كانت مهتمة جًدا برياضات الدفاع عن 
النفس املختلطة، واقترح مدربها في تلك الفترة تجربة 
لرياضاتها  مساعد  كعامل  فيت  الكروس  رياضة 

األساسية أال وهي البوكسينج.

لفترة على  الشهراني: »استمررت  وعن ذلك قالت 
الكروس  ناد يضم رياضة  افتتاح  تم  النظام حتى  هذا 
كروس  بمسابقة  املشاركة  على  ذلك  فساعدني  فيت، 
ترسيخ  قررت  وبعدها  الكويت،  في  لعام 2017م،  فيت 

وقتي لهذه الرياضة.

مشاركات متتالية 

من  بطوالت  عدة  في  على مشاركتها  أمنت  أمل  
ضمنها مسابقة »يال بنات 2017م« حيث نالت املركز 
املركز  على  حازت  كراش«  »سانت  بطولة  وفي  األول، 
املفتوحة  البطولة  في  الثالث  املركز  نالت  كما  الثاني، 
وهو  2019م،  لعام  األول  املركز  وحققت  كما  2018م 
فيت  »كروس  لـ  أكبر مشاركة  في  للتواجد  أهلها  الذي 
االتحاد  كأس  بطولة  في  شاركت  ومؤخًرا  قيمز«، 
اململكة  بطولة  وذهبية  الرابع،  املركز  وحققت  للسيدات 

املفتوحة للهيئات واملاستر للسيدات.

رياضة جديدة

كونها  واجهتها  التي  الصعوبات  أمل  كشفت 
رياضة جديدة على املجتمع خاصة فتاة تمارس هذه 
املفاهيم  هذه  تغيير  بصدد  »نحن  موضحة:  اللعبة، 

التي واجهتني فتفكير  أما أكبر الصعوبات  الوقت،  مع 
عتبر فتاة صغيرة أبلغ اآلن الـ37 عاما، 

ُ
املجتمع فأنا ال أ

لقد ضحيت بكل شيء ألجلها واستقلت من وظيفتي، 
وبعد سنتني  ناديا  فتحنا  إذ  النوادي  تراخيص  ا 

ً
أيض

غلق قبل شهرين »”.
ُ
غلق وأعدنا فتحه مرة أخرى وأ

ُ
أ

هي  ما  يستوعب  من  هنالك  ُيكن  »لم  وأردفت: 
تنهض  بدأت  وملا  البدايات،  في  فيت  الكروس  رياضة 
السعودي  االتحاد  رئيس  معي  تواصل  الرياضة 
للرياضة للجميع األمير خالد بن الوليد حيث قدم الدعم 

لي وزميلي حسني«.

تدريب الفتيات

وأشارت أمل إلى بدايتها مع التدريب قائلة: »بدأت 
من الصفر، لقد دربت الفتيات في بيوتهن وحالًيا أعمل 
في  فيت  الكروس  برياضة  املختصة  النوادي  بإحدى 
بأهمية  لتوعيتهن  طريقة  إلى  بحاجة  الفتيات  بر  

ُ
الخ

الرياضة بشكل عام ليس فقط الكروس فيت، كلما بدأن 
تأثير  ا 

ً
أيض طبيعيا،  الشيء  هذا  يكون  أصغر  بسن 

الفتيات على بعضهن باملدارس أو الجامعات.

واختتمت قائلة: »سنوات عدة في رياضة الكروس 
مثل بلدي بأفضل 

ُ
فيت، واإلصرار أن أكون األفضل وأ

ال  وأكبر وسقف طموحي  أعلى  اآلن  صورة، طموحي 
وجود له.

نجمة الكروس فيت فخورة بالتجربة الفريدة .. أمل الشهراني :

حفرت يف الصخر

أمل الشهراني العبة الكروس فيت 
بطلة شرقاوية أبدعت في الرياض، 
خالل مشاركاتها ببطوالت االتحاد 
السعودي لرفع األثقال مؤخًرا بعد 

أن حققت املركز األول ، بل باتت من 
أولى السيدات الالتي مثلن اململكة في 

البطوالت الخارجية .
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أقام املنتخب السعودي لآليكيدو معسكرًا تدريبيًا 
بمدينة ماركيلوا الهولندية ضمن برنامجه االستعدادي 
مدينة  في   السعودي  املنتخب  بعثة  تواجدت  حيث 
السعودية  اللجنة  رئيس  برئاسة  الهولندية  ماركيلوا 
لآليكيدو املهندس باسم زارع وضمت 26 العبًا والعبة 
لآليكيدو  الدولي  االتحاد  رئيس  استقبالها  في  وكان 

الهولندي ويلكو فريزمان.

 26-16 من  الفترة  أقيم خالل  الصيفي   املعسكر 
يوليو وذلك بالتنسيق مع االتحاد الدولي لإليكيدو حيث 
يتضمن تدريبات صباحية ومسائية تهدف إلى تطوير 

الالعبني واملدربني.

املهندس  لآليكيدو  السعودية  اللجنة  رئيس  قدم 
باسم زارع شكره الجزيل والعرفان باسمه ونيابة عن 
الفيصل  تركي  بن  العزيز  عبد  األمير  اللجنة  أعضاء 
وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية السعودية ونائبه 
مساعد  بن  جلوي  بن  فهد  األمير  األوملبية  اللجنة  في 
على ما يقدمونه من دعم وتوجيهات لتطوير الرياضة 

في اململكة العربية السعودية بكافة ألعابها ومن ضمنها 
لعبة اآليكيدو، ولدعمهم لرياضة اآليكيدو باملوافقة على 
تحقق  أن  متمنيًا  اآليكيدو.  لفريق  املعسكر  هذا  إقامة 
تحقيقها  إلى  يسعون  التي  األهداف  كافة  املعسكرات 

وأن ينعكس ذلك على مستويات الالعبني والالعبات.

شكره  الطوّيان  محمد  بن  أحمد  األستاذ  قّدم 
عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  لصاحب  وتقديره 
والباراملبية  األوملبية  اللجنة  رئيس  الفيصل  تركي  بن 

السعودية، بمناسبة تعيينه رئيسًا ملجلس 
للمالكمة  السعودي  االتحاد  إدارة 

والركل.

اعتزازه  عن  الطوّيان  وأعرب 
أن  تعالى  الله   

ً
سائال الثقة  بهذه 

لخدمة  والتوفيق  بالعون  يمده 
الوطن الغالي وتحقيق تطلعات 

 ،- الله  حفظهم   - األمر  والة 
وجل  عز  املولى  داعًيا 

مهمته  في  النجاح 
مستوى  برفع 
له  يطمح  ملا  اللعبة 
السعودي  الشباب 

حكومة  واهتمام  دعم  ظل  في  الرياضة  هذه  ومحبو 
عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني  خادم 
بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  وصاحب  سعود,  آل 
رئيس  نائب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان 
-حفظهما  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس 
اللجنة  رئيس  سمو  ومتابعة  الله- 
األوملبية والباراملبية السعودية وسمو 
املستويات  ألعلى  للوصول  نائبه، 
واإلنجازات  النتائج  أفضل  وتحقيق 
والقارية  اإلقليمية  املحافل  في 
تحقيق  في  يساهم  وبما  والدولية 
في  اململكة 2030  رؤية  مستهدفات 

هذا اإلطار.

في  الدباغ  ياسمني  السعودية  العداءة  حلت 
املجموعة  ضمن  متر   100 بسباق  السابع  املركز 
بطولة  ضمن  ثانية،   13.21 زمن  مسجلة  الثالثة، 
أوريغون  القوى في يوجني بوالية  العالم أللعاب 

األميركية.

ورغم إنهائها السلسلة الثالثة من التصفيات 
انتهاء مغامرتها في  وبالتالي  السابع  املركز  في 
مشاركتها  وصفت  ياسمني  فإن  العاملي،  العرس 
بأنها تجربة رائعة وقد نشر اتحاد ألعاب القوى 
الرسمي  الدباغ على حسابه  فوز  السعودي خبر 

في تويتر.

صحافي  مؤتمر  في  الدباغ  أضافت  كما 
للبنات  بالنسبة  جديدة  »تجربة  السباق:  عقب 
وجه  على  والسعوديات  عموما،  الخليجيات 

التحديد«.

الكبيرة  سعادتها  عن  ياسمني  وعبرت 
تضم  التي  املجموعة  نفس  في  لتواجدها 
بطلة  تومسون-هيراه«  إيالين  الجامايكية 
بزمن  السلسلة  تصدرت  والتي  طوكيو،  أوملبياد 

11.15 ثانية وبلغت نصف النهائي.

وأضافت ياسمني البالغة من العمر 24 عامًا 
املشاركة  انها  أفضل،  والقادم  فقط  البداية  »هذه 

االولى وليست االخيرة«.

دورة  في  السعودي  العلم  حاملة  وتابعت 
هو  األهم  »يبقى  طوكيو  في  االوملبية  االلعاب 
بطالت  مع  تشارك  عندما  خصوصًا  االحتكاك 
إيالين  الجامايكية  مثل  وأوملبيات  عامليات 

تومسون-هيراه، هذا ما تحتاجه للتطور«.

قبل  »كوفيد19-«  بفيروس  ياسمني  أصيبت 
إلقاء  رفضت  لكنها  يوجني،  مونديال  من  شهر 

اللوم على ذلك لتبرير نتيجتها.

وقالت »أصبت بكوفيد قبل شهر وبالتأكيد 
ليس  هذا  لكنه  والتطور،  التمرين  في  علي  أثر 
عذرا، فالبطولة كبيرة وتحتاج الى تداريب مكثفة 

وشاقة وعمل كبير وتركيز«.

ست  أتمرن  السنة  مدار  »على  قائلة  وأردفت 
مرات في األسبوع وأبذل جهدا كبيرا، كان الهدف 
وإن  أنجح  لم  ولكنني  اليوم  رقما جيدا  أحقق  ان 

الله القادم أفضل«. شاء

الواليات  في  تتدرب  التي  ياسمني  وأكدت 
املتحدة حيث تقيم وتتابع دراستها الجامعية، 

أن »الهدف هو أن احقق ميدالية في املستقبل«.

بنات  الله  شاء »إن  وأوضحت 
مجاالت  كافة  في  يشاركن  السعودية 
الرياضة ويركضن وراء احالمهم بدون 

خوف«.

التواصل  نشطاء  تفاعل  ذلك،  إلى 
متأملني  الخبر  مع  االجتماعي 

ومستبشرين بمستقبل جميل للمرأة 
السعودية.

 بعد مشاركتها يف يوجين ..الدباغ للفتيات السعوديات :

أركضن وراء 
أحالمكن

في مسابقة  الدبيسي  الالعب محمد  حقق 

زميله  وحل   62.38 مسجال  املطرقة  إطاحة 

مسجال  الثاني  املركز  الزائر  محمد  الالعب 

53.90 في لقاء إنستات هايدنهايم في أملانيا

األيكيدو  يعسكر يف هولندا

زارع يشكر الفيصل

الطويان يعد بتطوير المالكمة
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لجميع  والقتال  الكاتا  منافسات  في  للسيدات  الثالثة   )2034( بطولة  اختتمت 
بالرياض،  فهد  بن  فيصل  األمير  إستاد  صالة  في  ِقيمت 

ُ
أ حيث  السنية،  الفئات 

بحضور رئيس االتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري . 

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية االتحاد السعودي للكاراتيه املنبثقة عن رؤية 
اململكة الطموحة 2030، بما يتسق مع التوجهات املستقبلية لوزارة الرياضة، الرامية 
إلى رفع املستوى التنافسي لرياضة الكاراتيه، وزيادة مستوى املمارسة والرياضة 
املوهوبات  الالعبات  اللعبة واستقطاب  اململكة، ونشر  الكاراتيه في  للعبة  املجتمعية 

وتطويرهم ملواصلة تحقيق املزيد من امليداليات املحلية والخارجية.

أكاديمية ريدزون املركز األول لدرجة السيدات بـ45 نقطة .

 مركز خطوات األبطال املركز األول لدرجة الشباب »سيدات« بـ 60 نقطة . 

بجانب املركز األول درجة الناشئات بـ 25 نقطة.

 وتصدره لدرجة البراعم بـ 202 نقطة.

شهدت البطولة املفتوحة لرياضة مالكمة 
»مواي تاي« التايلندية واملقامة للمرة الرابعة 
إقبااًل  الرياض،  السعودية  العاصمة  في 

نسائيًا الفتًا وسط حضور جماهيري.

دمجت  التي  البطولة  في  وشارك 
املنافسات الرجالية إلى جانب النسائية للمرة 

األولى 70 العبة من فئات عمرية متنوعة.

السعودي  االتحاد  ذكر  ذلك،  على  عالوة 
املذكورة  البطولة  أن  التايلندية  للرياضة 
مؤهلة للمشاركة في دورة األلعاب السعودية 
املقبلة، مضيفًا أن »نجاح البطولة ثمرة جهود 

مضنية من العمل الدؤوب«.

تألق السيف

وانتزعت الالعبة السعودية هتان السيف، 
أقيمت  التي  البطولة  في  الذهبية  امليدالية 
امليدالية  نالت  قد  كانت  أن  بعد  الرياض.  في 
البرونزية في بطولة العالم بأبو ظبي في وقت 

سابق من هذا العام.

وقالت املالكمة »خطواتي في اللعب تبدأ 
بشكل  خصمي  أقدر  املسبق،  االستعداد  من 
التي  البطولة  بنوع  االهتمام  دون  من  جيد، 

خالل  من  الخصم  سمعة  أو  سأخوضها، 
األولى  املنافسة  أنها  أو  السابقة،  تجاربه 
املهارة واالحتراف، »يولدان  أن  إلى  له«، الفتة 

املضنية  والجهود  القوية،  العزيمة  رحم  من 
بالرضا  شعور  ذلك  من  فينتج  التدريب،  من 

النفسي وبجانب اللياقة الجسدية«.

املنافسات  خوض  من  السيف  وتهدف 
أجل  من  تعنيني،  »البطولة  وتابعت،  الفوز، 
ذلك لم أتخلف عن التمرين الجاد والصارم، 
أن  باألخص  بخصمي،  استهن  لم  ألنني 
خصوم  مع  جمعتها  ظبي  أبو  بطولة 

عامليني«.

وكشفت الالعبة أن التفاصيل األخالقية 
في أحكام »مواي تاي« انعكست عليها بشكل 
مباشر، وأوضحت »بمجرد أن تنتهي املباراة 
يتحول خصمك إلى صديق محب وودود، أنه 
أكثر  ودي  أنه  أشعر  يجعلني  غريب  شعور 

مما اعتقدت«.

وقالت إن خوضها الرياضة القتالية كان 
»قرارًا شخصيًا«، وأردفت »بعد رحيل والداي 
لم أجد من يدعم ويشجع موهبتي، واعتبرت 

األمر نقطة قوة وحافز«.

النسائية  البطولة  النور بكأس    توج  فريق نادي 
الثالثة للتايكوندو للفراشات والفتيات التي أقيمت  على 

صالة نادي الترجي بالقطيف .

سيف،  أسيل  وذهبية  نقطة   »353« النور  وحقق 
فيما جاء نادي الرياض ثانًيا بـ »321« وذهبيتي رودينا 
بمحافظة  األغر  فريق  وجسد  مسفوه،  وغادة  كعبي 

وذهبيتي   »247« بـ  ا 
ً
ثالث حل  أن  بعد  املفاجأة  رنية 

رابعًا  االتفاق  الفقيدي، ونادي  وصال مليباري وسارا 
بـ »228« نقطة وذهبية رحمة الخواهر والتي نالت على 
أكاديمية  وحلت  البطولة  في  العبة  أفضل  جائزة  إثره 

فات تو فيت خامسًا بذهبية ليان الشتوي.

وشارك بتحكيم البطولة )4( حكمات من العنصر 

النسائي هن سحر مؤمنة، نجود إمام، صفاء النعماني، 
غالية غالي.

ممثل  الرحى  أبو  زهير  األستاذ  الفائزين،  تّوج 
مكتب وزارة الرياضة بمحافظة القطيف.

بطولة »مواي تاي« تجذب النساء 

السيف : الخصوم 
هم أصدقائي

 تتويج أبطال كاتا السيدات

المشاركون :

المراكز والنتائج

العبة في منافسات الكاتا والقتال بجميع الفئاتمركزًا وناديًا

أكثر من

فتيات النور يحلقن بكأس التايكوندو
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لكـرة  للشباب  السعودي  املنتخب  انتزع 
اليـــد بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم »أملانيا 
املنتخب  على  تغلبه  بعد   ،»2023 اليونان   -
ووصوله   32-28 بنتيجة  الجنوبي  الكوري 
الثالثة  الجولة  ختام  بعد  الرابعة  النقطة  إلى 
البطولة  منافسات  في  املجموعات  دور  من 
والتي  الشباب،  ملنتخبات   17 الـ  اآلسيوية 
البحرينية  العاصمة  في  منافساتها  أقيمت 

»املنامة«.

العالم  بطولة  إلى  التأهل  هذا  ويعد 
تواجد  أن  بعد  تاريخيًا،  الرابع  هو  للشباب 
خالل  مرات  ثالث  العـالم  كأس  بطوالت  في 

األعوام )2017-1999-1979(.

لكرة  السعـودي  االتحـاد  إدارة  مجلس  رئيس  رفع 
الرشيدة،  للقيادة  التهاني  نمر،  آل  علي  بن  فاضل  اليد 
تركي  بن  عبدالعزيز  األميـر  امللكي  السمو  ولصاحب 
املنتخب  تأهل  بمناسبة  الرياضة،  وزير  الفيــصل 
»أملانيا- العـالم  كأس  إلى  اليد  لكرة  للشباب  السعـودي 

اليونان 2023« والتأهل لنصف نهائي البطولة اآلسيوية 
»البحرين«  في  أقيمت  التي  الشباب،  للمنتخبات   17 الـ 
عقب فوز األخضـر على املنتخب الكوري بنتيجة 28-32 

في ختام منافسات دوري املجموعات.

كافة،  اململكة  في  للرياضيني  نمر«  »آل  وبارك 

واإلدارية  الفنية  ولألجهزة  اليـد،  كرة  محبي  السيما 
كروية  ملحمة  من  قدموه  ما  على  األبطـال  والالعبني 
»كوريا«  اللقب  حامل  إقصـاء  خاللها  من  استطاعوا 
اليد  كرة  تاريخ  في  الرابعة  للمرة  العالم  لكأس  والتأهل 

السعودية.

السعودية  الرابطة  رئيس  ساهم 
تحقيق  في  الزهراني،  علي  للمدربني، 
أول  للكاراتيه  أوزبكستان  منتخب 
األلعاب  دورة  في  برونزية  ميدالية 
أمريكا مؤخرا  أقيمت  في  التي  العاملية 
دسنت  األوزبكي  العالم  بطل  وحقق   .
بيك برونزية القتال تحت وزن 75 كغم، 
حيث أشرف الكابنت علي الزهراني على 
البطولة  لهذه  إعداده  خالل  من  تدريبه 
مدى  على  األولى  كانت  مرحلتني  على 
شهر بمدينة الجبيل والثانية على مدى 
ويعتبر  طشقند.  في  أسابيع  ثالثة 

للرياضة  فخر  مصدر  اإلنجاز  هذا 
السعودية التي تلقى كل االهتمام والدعم 
والتوجيه من قبل القيادة الرشيدة ومن 
الرياضة  وزارة  ومتابعة  اهتمام  خالل 
من  العديد  جعل  ما  األوملبية،  واللجنة 
الدول تسعى إلى االستفادة من الخبرات 
ويعتبر  املؤهلة،  السعودية  والكوادر 
الزهراني أحد النماذج املميزة في مجال 
لخبرته  العاملي  الصعيد  على  الكاراتيه 
من  العديد  تحقيق  في  ومساهمته 
آخرها هذا  التي كان  العاملية  اإلنجازات 

اإلنجاز.

الزهراني : الفضل لله .. ولهؤالء
عبر املدرب الزهراني عن سعادته بهذا اإلنجاز، مؤكدا أن ما تحقق جاء بفضل 
األوملبية  اللجنة  رئيس  الرياضة  وزير  قبل  من  الذي وجده  والتوجيه  بالدعم  ثم  الله 
األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه في اللجنة األوملبية األمير فهد بن جلوي.

وأوضح الزهراني أن مذكرة التبادل بني اللجنتني األوملبية السعودية واألوزبكية 
تعطي املجال بني الجانبني لتبادل الخبرات، والحمد لله تمكن الالعب دسنت بيك من 
النهائي  نصف  في  خسر  ولكن  الذهب  يستحق  وكان  لبالده،  ميدالية  أول  تحقيق 

بصعوبة.

كاراتيه الهالل .. نخبة 
والثانية  األولى  الجولتني  في  انتصاره  بعد  املمتاز  النخبة  لدوري  للكاراتيه  الهالل  نادي  فريق  تأهل 
القعدة  ذو  إلى 26  الفترة 24  الطائف خالل  في  أقيمت  والتي  نقطة  بـ 38  االول  باملركز  املجموعة  وتصدر 

وسيختتم الدوري في يوم 21 مايو لعام 1444هـ.

 آل فاضل يبارك بالتأهل

الزهراني يقود أوزبكستان 
لبرونزية عالمية

تأهل رابع لشباب اليد لكأس العالم 

سوبر الماء  أهالوي
املاء  لكرة  السوبر  كأس  بطولة  األهلي  فريق  حقق 
للفئة العمومي بعد الفوز على الفريق االتحادي في املباراة 
)الصالة  الرياضة بجدة  وزارة  التي جمعتهما على مسبح 

الخضراء( تحت تنظيم االتحاد السعودي للسباحة .

وانتهى اللقاء بفوز األهلي على االتحاد بنتيجة 9 - 8 
املباراة بعد تحقيقه كأس وزارة  ، وتأهل االتحاد إلى هذه 
األول  املركز  املوسم  األهلي هذا  املاء وحقق  لكرة  الرياضة 
في الترتيب العام للعبة كرة املاء إضافة الى تحقيقه بطولتي 

كأس النخبة وكأس السوبر .
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دائرة القرار

3 صغيرات اقتحمن عالم رياضة رفع األثقال التي 
انتشرت حديثا في اململكة، حيث دخلن في معسكرات 

فترة وجيزة، وجدن  قبل  ومسابقات محلية 
في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي 
إلبراز  فرصة  مؤخرا،  جدة  في  أقيمت 
باللعبة واالستفادة  مواهبهن واالستمتاع 
التقليدية  املسافات  وحرق  األخريات،  من 
املحلية  املشاركات  من  كثيرا  تتطلب  التي 
للعاملية،  الوصول  واإلقليمية والقارية قبل 
العدد ال يزال محدودا كون هذه  أن  ورغم 
للفتيات  االنتشار  حديثة  تعد  الرياضة 
أن ذكرى شوهان ورفيف  اململكة، إال  في 
بدأن  اللواتي  القرشي  وليان  املطلق 

ممارستها قدمن عمال جيدا.

ذكرى شوهان

بدأت صغيرة رفع األثقال السعودية، 

الرباعة ذكرى شوهان في ممارسة هذه اللعبة هذا العام 
الثاني،  املركز  فيها  حققت  محلية  بمشاركة   ،)2021(

في  للمشاركة  أسابيع  قبل  معسكر  إلى  انضمت  ثم 
التي أقيمت في فندق ريتز كارلتون على  العالم  بطولة 

كورنيش البحر األحمر بجدة.

لم  املشاركة  هذه  »إن  ذكرى:  تقول 
ال  فوزني  ميدالية،  أي  فيها  لي  يتحقق 
زال منخفضا يبلغ )49 كجم(، وهو أقل 
من املشاركات في هذه البطولة، ولكنني 
استفدت من املشاركة مع بقية الرباعات 
العالم  دول  مختلف  من  أتني  الالتي 
خاصة  الرياضة،  هذه  في  يتنافسن 
أنني أجد دعما كبيرا من أمي وإخواتي 

ملواصلة املشوار«.

تحقيق  إلى  »أتطلع  وتوضح 
حيث  مستقبال،  اململكة  باسم  إنجازات 
في  تدريبيا  معسكرا  سندخل  إننا 
استحقاقات  ألي  استعدادا  الرياض 

مقبلة، نريد أن نكون جاهزات لها، نمثل فيها اململكة«.

انتشرت  فقد  حديثة  الرياضة  هذه  »أن  وتبني: 
قبل فترة وجيزة؛ ولهذا ال يوجد سوى عدد قليل من 
الرباعات في رفع األثقال باململكة، ونأمل في انتشارها 
الذي  األثقال  لرفع  السعودي  اهتمام االتحاد  من خالل 
استقطاب  أجل  ومن  أجلنا  من  كبيرة  جهودا  يبذل 

العبات أخريات«.

بطولة  في  املشاركة  من  »اتخذت  وتؤكد شوهان: 
العالم فرصة لالستمتاع باللعبة واالستفادة من تجارب 

الرباعات املشاركات من مختلف دول العالم، فاملنافسة 
القليل وتجربتي الحديثة صعبة، لكنني  في ظل وزني 
أحرص على تطوير مستواي لتكون مشاركاتي املقبلة 

ذات ألقاب وإنجازات للوطن«.

»لعبة  أن  على  تشدد  املرأة،  على  اللعبة  أثر  وعن 
بل  املرأة  أنوثة  على  يتردد  كما  تؤثر  ال  األثقال  رفع 
ذكرى  وأعربت  جميال«،  جسدا  تكسبها  العكس  على 
شوهان عن شكرها للمدربني الذين أشرفوا عليها وهم 

أحمد العامري وحسني متولي.

3 صغيرات يزحن الستار عن تلك الرياضة 

األثقال النسائية .. قيد التشغيل

أتطلع إلى 
تحقيق إنجازات 

باسم المملكة 
يف المستقبل

رانيا بهلول
من جهتها، أكدت مدربة رفع األثقال رانيا بهلول أنها حريصة على تطوير أداء رباعاتها 
الثالث الالتي شاركن في تلك البطولة، وهن ذكرى شوهان )49 كجم(، ورفيف املطلق )40 
كجم(، وليان القرشي )64 كجم(، وذلك بدعم واهتمام االتحاد السعودي لرفع األثقال. تؤكد 
بهلول أن هذه الرياضة حديثة، وقد انتشرت بشكل محدود مؤخرا، لكن هذه البطولة تعد 
فرصة جيدة للمشاركة واالستفادة من تجارب الرباعات الدوليات، وقد كان هناك معسكر 
تدريبي ناجح قبل 3 أسابيع على األداء الفني واملظهر الخارجي، وسيقام في األيام القليلة 
املقبلة معسكر للمنافسة وتسجيل النتائج. وعن تأثير اللعبة على األنوثة .. تقول بهلول: 
»يتطلع كل منا إلى أن تكون للمرأة السعودية هيبة من خالل هذه اللعبة التي تساعدها على 

الحصول على قوام ممشوق دون تأثير سلبي على أنوثتها«.
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حققت العبة املنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، أول ميدالية برونزية في تاريخ اللعبة في وزن 53 كلغ 
في منافسات بطولة آسيا 25 للتايكوندو التي أقيمت بمدينة تشنشون بكوريا الجنوبية.

وتجاوزت أبو طالب في دور الـ 16 العبة منتخب طاجكستان، كما فازت على السنغافورية في دور الثمانية، 
لكنها خسرت في دور األربعة من العبة منتخب أوزباكستان املصنفة األولى بعد أن ظهرت بأداء قوي ومشرف، 

فيما بدلت أخطاء الحكم تفوقها إلى خسارة.

كما حقق الالعب فهد السميح املركز الثالث وامليدالية البرونزية 
املنتخب  العب  على  بفوزه   16 الـ  لدور  تأهله  بعد   54 وزن  في 
الياباني في دور الثمانية قبل أن يخسر في نصف النهائي من 

بطل العالم السابق العب منتخب كوريا بأداء مميز.

ميداليات 
آسيوية 
ألخضر 

التايكوندو 
السميح .. الـ 15 

عالميا
السعودي  املنتخب  العب  قفز 
السميح  فهد  للتايكوندو  األول 
التصنيف  في  الـ15  للمرتبة 
الرقم   

ّ
الالعب يحتل الدولي، وكان 

.»83«

يذكر أن هذا التصنيف هو 
األعلى في تاريخ اللعبة على 

الصعيد املحلي بعد أن خطف 
مؤخًرا البرونزية الدولية في 
منافسات بطولة آسيا 2022 

بكوريا، وبذلك يحتفظ السميح 
بالرقم 

القياسي 
على 

الصعيدين 
املحلي 

والخليجي.
  أبطال المنتخب السعودي 

للتايكوندو يف  بطولة آسيا 
بكوريا الجنوبية 

دنيا أبوطالب - وزن 53 كجم

فهد السميح - وزن 54 كجم

علي المدلي - البومسي تحت 50 سنة

أعلن االتحاد الدولي أللعاب القوى عن تسلل 
بطولة  منافسات  إلى  املستجد  كورونا  فيروس 
ضرب  بعدما  أوريغون،  والية  املقامة  العالم 
من  العدائني  من  اثنني  ليحرم  اليابانية  البعثة 

املشاركة في سباق املاراثون.

بيان  في  الدولي،  القوى  اتحاد  أوضح 
ستة  أصل  من  اثنني  عداءين  أن  مقتضب، 
يابانيني من املشاركني في سباق املاراثون، تبني 

مدرب  بجانب  »كوفيد19-«،  بعدوى  إصابتهما 
الفريق، وأربعة من أعضاء الجهاز املعاون.

اليابانيني  العداءين  أن  إلى  االتحاد  ولفت 
من  الطبي،  العزل  في  أيام  خمسة  سيمكثان 
ما يعني غياب  اإلصابة، وهو  التعافي من  أجل 
الثنائي عن منافسات ماراثون الرجال املقررة في 
وقت الحق اليوم األحد، أو ماراثون السيدات، غًدا 

اإلثنني.

القوى  أللعاب  الدولي  االتحاد  يكشف  ولم 
كورونا  بفيروس  املصاب  الثنائي  هوية  عن 
املستجد في صفوف بعثة اليابان، إال أن اللجنة 
املنظمة لبطولة العالم املقامة في يوجني بوالية 
االحترازية  اإلجراءات  تشديد  قررت  أوريغون، 

لتجنب تفشي العدوى.

كورونا يتسلل لبطولة 
العالم للقوى 
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رياضة .. المتعة واالسترخاء
الجولف .. 

رياضة  ها 
ّ
بأن الغولف  لعبة  تعّرف 

ماَرس عن طريق ضرب كرة الغولف 
ُ
فردية ت

حفرة  باتجاه  وجودها  نقطة  من  بمضرب 
تمّكن  هو  منها  والهدف  للكرة،  خاّصة 
الالعب املمارس من إدخال الكرة في الحفرة 

 عدد من الضربات.
ّ

بأقل

كبيرة  بشعبية  الغولف  لعبة  ع 
ّ
تتمت  

لدى العديد من الثقافات، ويمكن ممارستها 
كما  العمرية،  الفئات  جميع  من  للترفيه 
األحيان،  من  كثير  في  للتنافس  لعب 

ُ
ت ها 

ّ
أن

والهدف الرئيّس الذي يدفع األفراد ملمارسة 
هو  التنافس  نطاق  خارج  اللعبة  هذه 

االستمتاع واالسترخاء في الهواء الطلق.

أدوات لعبة الغولف 
الغولف،  إلى عنصرين أساسيني وهما كرة  الغولف  يحتاج العب 
ومضرب الغولف، إلى جانب العديد من األدوات الرياضية األخرى، ومن 

أبرزها ما يأتي:

الكرات
أدنى، ووزنها حوالي 46 غم،  الغولف حوالي 43 مم كحد  غ قطر كرة 

ُ
يبل  

الكرة على مداها عند ضربها؛ فالكرة املصنوعة  ر املواد املصنوعة منها 
ّ
وتؤث

 الكرة األكثر نعومة تمنح 
ّ
من مواد أكثر قوة ومتانة تصل إلى مسافة أبعد، ولكن

الالعب تحكًما أكبر في املسافة والدوران عند التسديد.

الحفرة
وضع الحفرة بهدف إدخال كرة الغولف فيها، وبمجرد دخول الكرة 

ُ
 ت

مم،   114 الحفرة حوالي  قطرة  ويبلغ  نجزت، 
ُ
أ قد  املهمة  تكون  الحفرة  في 

ا ملعايير مالعب الغولف القياسية، 
ً
وعمقها ال يقل عن 102 مم تقريًبا، وفق

ير بانتظام.
ّ
غ

ُ
 أماكن هذه الُحفر ت

ّ
ومن الجدير بالذكر أن

طريقة لعب لعبة الغولف 
يمكن الفوز في لعبة الغولف ببساطة من خالل إيصال الكرة من 

نقطة البداية إلى الحفرة بأقل عدد ممكن من الضربات، حيث يجب 
لعب هذه الرياضة عاًدة 

ُ
 تدخل الكرة تماًما إلى داخل الحفرة، وت

ْ
أن

من ِقبل الهواة على أكثر من جولة واحدة، بينما يلعبها املحترفون 
 على 4 جوالت .

ً
عادة

 ومن أهّم قواعد لعبة الغولف ما يأتي: 
ضرب الكرة باستخدام مضارب الغولف من 

ُ
 ت

ْ
ـ يجب أن

في  لتدخل  الخضراء،  املنطقة  إلى  ثم  البداية،  نقطة 
ز بعلم بجانبها. ميَّ

ُ
النهاية في الحفرة، والتي ت

أبعد  إلى  الغولف  كرة  الالعب  ُيسّدد  ـ   
ملن  والفوز  البداية،  نقطة  من  مسافة 

عدد  بأقل  الحفرة  في  الكرة  ُيدخل 
خروج  حال  في  التسديدات.  من 
خارج  إلى  تسديدها  بعد  الكرة 
غيرها،  أو  العوائق  بسبب  الحدود، 
عنها  للبحث  دقائق   5 الالعب  ُيمنح 

ضربة  احتساب  العقوبة  وتكون  وإعادتها، 
واحدة لالعب.

باستثناء  آخر،  شخص  أي  من  املشورة  طلب  الالعب  على  ُيحظر  ــ  
شريكه في اللعبة.

سّدد الكرة التي لم تصل إلى الحفرة من الضربة األولى مرة 
ُ
 ت

ْ
ـ  يجب أن

أخرى من دون تحريك مكانها، أو إحداث أي تغيير عليها.

  ـ يمكن لالعب أخذ كرته، أو تنظيفها، طاملا استبدلها بكرة أخرى في 
ستخدم معظم املنافسات 

ُ
نفس املكان التي كانت فيه الكرة األولى تماًما. ت

الفوز  فيه  يتطلب  ثابت  نظام  الكبرى،  البطوالت  ذلك  في  بما  االحترافية، 
الجولة  في  الضربات  من  عدد  بأقل  حفرة   18 في  الكرة  إدخال  باللعبة 

الواحدة .

المضرب 
ستخدم لرمي كرة 

ُ
 ت

ً
ه عًصا معدنية عادة

ّ
يعّرف مضرب الغولف بأن

الغولف، وهذا املضرب يتكّون من قبضة، وعمود متصل برأس املضرب، 
حيث ُيسمح لالعب الغولف وضع 14 مضرب كحد أقصى في حقيبته .

تقسيمات ملعب لعبة 
الغولف 

بأحجام  الغولف  مالعب  تأتي 
 معظمها يحتوي 

ّ
وأشكال مختلفة، ولكن

وبغض  الكرات،  إلدخال  حفرة   18 على 
 
ّ
أن  

ّ
إال امللعب،  وشكل  حجم  عن  النظر 

مالعب الغولف تشترك جميعها ببعض 
العناصر األساسية، وهي كما يأتي:

نقطة االنطالق 
منه  يبدأ  الذي  املكان  ها 

ّ
بأن تعّرف 

هذه  في  ويوجد  باللعب،  الغولف  العب 
النقطة حامل صغير توضع عليه كرة 
الغولف، استعداًدا لتصويبها 

باملضرب من ِقبل الالعب.

العشب 
القصير 

مالعب  أرضية  ى 
ّ
تغط

وكلما  األخضر،  بالعشب  الغولف 
كان العشب أقصر، وأكثر تهذيًبا، كان 
وثباتها،  الكرة،  ضرب  األسهل  من 
بعد  وجهتها  إلى  ووصولها 

تسديدها.

العوائق 
الغولف  مالعب  زّود 

ُ
ت

من  مختلفة  أنواع  بعدة 
وصول  لجعل  العوائق، 
أكثر  الحفرة  إلى  الكرة 
أكثر  ومن  صعوبة، 
شيوًعا  العوائق  هذه 
والعوائق  املائية،  العوائق 
املرتفعة  أو  املنخفضة 
من  أو  الرمل،  من  املصنوعة 

مواد أخرى.

العشب 
الطويل
حيط باملمر 

ُ
 ت

املؤدي إلى 
الحفرة مساحة 

مغطاة بالعشب 
الطويل، 

والهدف منه 
إعاقة وصول 

الكرة إلى 
هدفها النهائي.
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توج فريق الهالل ببطولة دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان، بفوزه على الفيصلي 2-1 فيما هبط األهلي 

لدوري الدرجة األولى للمرة األولى في تاريخه.

التي  األخيرة  الثالثني  املرحلة  مباريات  واختتمت 
حددت هوية البطل بعدما انحصر سباق الرمق األخير 

الهالل، املتصدر، ووصيفه االتحاد، فيما احتدمت  بني 
املعركة بني عدة أندية على تفادي الهبوط.

الثالث  الدوري  بلقب  الهالل مع جماهيره  واحتفل 
تواليا والـ18 في تاريخه بعد فوزه على الفيصلي على 

ملعب امللك فهد الدولي بالرياض.

الدرجة  دوري  إلى  رسميا  هبط  فقد  األهلي  أما 
في  الشباب،  مضيفه  مع  سلبيا  تعادل  أن  بعد  األولى 
مباراة حددت مصير أحد أركان الكرة السعودية الذي 

لم يسبق له الهبوط إلى دوري الدرجة األولى.

ورغم أن األهلي رفع رصيده إلى 32 نقطة، إال أنه 

تتويج الهالل .. وتوديع   األهلي 
ليرافق كل  لم تكن كافية،  النقطة 
من الفيصلي والحزم إلى الدرجة 

األولى.
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ً

احتفى االتحاد السعودي لكرة القدم ممثال
املنجزين  الوطنيني  باملدربني  الفنية  باللجنة 
الرياضية  واألندية  الوطنية  املنتخبات  في 
األمني  وكرم   .2022-2021 الرياضي  للموسم 
إبراهيم  القدم  لكرة  السعودي  لالتحاد  العام 
املوسم  خالل  املنجزين  املدربني  القاسم 
املنتهي وعددهم 73 مدرًبا حققوا إنجازات مع 
بحضور  وذلك  واألندية،  الوطنية  املنتخبات 
ساهموا  الذين  الوطنيني  املدربني  من  عدٍد 
السعودية  القدم  لكرة  مشرف  تاريخ  رسم  في 

يتقدمهم الكابنت ناصر الجوهر.

السعودي  لالتحاد  العام  األمني  وثّمن 
بالقطاع  الرشيدة  القيادة  من  السخي  الدعم 
الرياضي بشكل عام وقطاع كرة القدم على وجه 
السعودي  االتحاد  مكن  ما  وهو  الخصوص، 
وتطوير  لالرتقاء  الالزم  الدعم  تقديم  من 
مستوى املدرب الوطني بما يساهم في تحقيق 

طموحات الكرة السعودية.

ووجه القاسم الشكر لوزير الرياضة رئيس 
األمير  السعودية  والباراملبية  األوملبية  اللجنة 
اهتمامه  على  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
كل  على تسخير  والعمل  املستمرين  ومتابعته 
اإلمكانات لالرتقاء بكافة عناصر منظومة كرة 

القدم في اململكة.

ركائز  إحدى  أن  إلى  القاسم  وأشار 
التي  السعودية  القدم  كرة  تحول  استراتيجية 
في  تتمثل  أشهر  عدة  قبل  االتحاد  أطلقها 
تطوير الكوادر، ومن أهم عناصر هذه الركيزة 
ا أن الكرة السعودية شهدت 

ً
املدرب الوطني، الفت

التي  اإلنجازات  من  عدًدا  األخيرة  الفترة  خالل 
الوطني سواء على  ساهم في تحقيقها املدرب 
 

ً
تأهال حقق  الذي  الوطني  املنتخب  مستوى 

 ،2022 العالم  كأس  نهائيات  إلى  ا 
ً
مستحق

والتتويج بكأس آسيا تحت 23 عاًما ألول مرة 
اإلنجازين  وكال  األوملبي،  املنتخب  تاريخ  في 

كانا بنتائج غير مسبوقة.

السعودي  االتحاد  أن  على  القاسم  وأكد 
اإلمكانيات  كل  توفير  على  دائًما  يعمل 
والطاقات لخدمة ودعم املدرب الوطني من أجل 

مواصلة اإلنجازات.

معايير   3 وضعت  الفنية  اللجنة  وكانت 
للتكريم تتمثل في تحقيق بطولة مع املنتخبات 
الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية، 
تحقيق إحدى بطوالت املوسم الجاري املحلية 
أو  أعلى  درجة  إلى  والصعود  الخارجية  أو 

التأهل إلى بطولة خارجية.
األهلي يرتب أوضاعه لـ »يلو«

 تكريم 73 مدرباً منجزاً

هبط األهلي إلى الدرجة األولى “الدوري 
األصفر” للمرة األولى في تاريخه ، بعد أن 
احتل املركز الخامس عشر في دوري كأس 
املاضي  املوسم  سلمان  بن  محمد  األمير 

برصيد 32 نقطة.

ظهيره  رحيل  بسبب  األهلي  ويعاني 
األيسر إزجان أليوسكي من نادي ويسترن 

ملوسم واحد على سبيل اإلعارة ، بسبب 
رفضه اللعب في الدرجة األولى.

األهلي  النادي  إدارة  وتوصلت 
إبراهيم  مع  اتفاق  إلى  السعودي 
الزبيدي العب فريق الطائي ، للمشاركة 
مع الفريق في املوسم املقبل من دوري 

الدرجة األولى “األصفر. الدوري”.

بقميص  الزبيدي  وسيلعب 
وسبق   ،  2023 يونيو  حتى  األهلي 
والنصر  الوحدة  فرق  في  اللعب  له 

والتعاون والتائي.

على  اإلبقاء  األهلي  قرر  كما 
روبرت  األوروجواني  مدربه 
سيبولدي من خالل تمديد عقده 

ملوسم آخر.

مقرا  تركيا  األهلي  النادي  اختار  كما 
ببرنامج  الالعبني  وأبلغ   ، املقبل  ملعسكره 

عدد  مع  التواصل  وبدأ   ، االستعداد 
املباريات  لتنسيق  التركية  األندية  من 

التجريبية.

إدارة  أرسلته  الذي  البرنامج  وبحسب 
يوم  الفريق سيجتمع  فإن   ، لالعبني  الكرة 
18 يوليو في جدة للخضوع لفحوصات 
من  محدود  عدد  في  واملشاركة  طبية 
يوم  السفر  قبل   ، التدريبية  الدورات 
21 يوليو من جدة إلى تركيا واملكوث 

هناك ملدة حوالي 3 أسابيع.

قد  الرياضة   وزارة  وكانت 
كشفت عن مفاجأة في نتائج تقييم 
مبادرة الحوكمة للنادي األهلي بعد 

الهبوط للدرجة األولى.

ضمن  النادي  جاء  حيث 
األولى  الفئة  أصحاب  األندية 
مستحق  دعم  على  وحصل 
بعد  ريال  مليون  ب5  قدر 
نتائجه الجيدة في تقرير 

الحوكمة.

السلمي : 
اإلدارات 

ُتحل يف هذه 
الحاالت فقط

السلمي  الله  رجاء  الدكتور  حسم 
حول  الجدل  لإلعالم  الرياضة  وزير  مساعد 
تدخل الوزارة لحل مجلس إدارة نادي األهلي  
السعودي  الدوري  من  الفريق  هبوط  بعد 

للمحترفني.

العمومية  الجمعية  أن  السلمي على  وأكد 
الثقة  حجب  طلب  تتضمن  لم  األهلي  للنادي 
هناك  كانت  بل  الحالي،  اإلدارة  مجلس  عن 
الجمعية  أعضاء  أحد  من  مقدمة  شكوى 

العمومية للنادي بحل مجلس اإلدارة.

وتابع ”: ” وزارة الرياضة ليس لها الحق 
في التدخل لحل مجالس إدارات األندية إال في 
مالية  مخالفة  ثبوت  حال  وهي  معينة  حاالت 

أو إدارية”.

وأضاف: ” الجمعية العمومية في النادي 
األهلي هي من اختارات مجلس اإلدارة الحالي 
املختار  املجلس وهو  فكيف نتدخل لحل هذا 

من األعضاء”.

وتابع: ” تلقينا شكوى من أحد أعضاء 
مجلس  بحل  فيها  يطالب  العمومية  الجمعية 

إدارة النادي وسيتم التعامل معها الحقًا”.

الحق في  لها  الرياضة  ” وزارة  وواصل: 
عند  أو  كبيرة  مخالفات  وجود  حال  التدخل 
العددي  النقص  أو  النادي  رئيس  استقالة 
والنصاب القانوني في مجلس اإلدارة، ولكننا 

ال نتدخل في األمور الفنية لألندية”.
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بيانا  »الفيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أصدر 
بسبب  واالتحاد  واألهلي  والنصر  الهالل  أندية  ضد 
املستحقات املتأخرة منهم لالعبني سابقني في صفوف 

الفرق املذكورة.

وكان »فيفا« عاقب نادي االتحاد عام 2017 باملنع 
من التسجيل لفترتني، دفع الفريق ثمنها غاليا، إذ ظل 
ولم  الهبوط،  شبح  من  للهروب  مواسم  عدة  يصارع 
للمنافسة  بعودته  املنتهي،  املوسم  إال  الصعداء  يتنفس 

على لقب الدوري.

بن  محمد  األمير  العهد  ولي  تكفل  أن  سبق  وقد 
الخارجية،  السعودية  سلمان بسداد كافة ديون األندية 

عام 2018 ليرفع عبئا ثقيال من على كاهل األندية.

ألف  و500  مليون   333 نحو  آنذاك  الديون  وبلغت 
عجزت  متراكمة،  مستحقات  قيمة  تمثل  وكانت  ريال، 
إدارات  في  كثيرة  تغييرات  بسبب  سدادها  عن  األندية 

األندية.

عادت  الفيفا  أمام  السعودية  األندية  قضايا  لكن 
خصوصا  املوسم،  هذا  في  جديد  من  برأسها  لتطل 
أنها حملت تهديدات من لجان الفيفا القضائية املختلفة 

التزام األندية بتنفيذ  باملنع من التسجيل في حال عدم 
القرارات الصادرة ضدها.

التحكيم  محكمة  رفض  القرارات،  هذه  آخر  وكان 
قرار  ضد  االتحاد،  نادي  استئناف  الدولية  الرياضي 
تسديد مليون و800 ألف يورو لصالح املهاجم الصربي 
النادي  أن  »كاس«  واعتبرت  بيرجوفيتش،  أليكسندر 
ممنوع من التسجيل في امليركاتو الصيفي الحالي حتى 

يتم سداد املبلغ.

فض  غرفة  من  الهالل  نادي  بمنع  صدرقرار  كما 
أمريكي  دوالر  ماليني   4.5 لسداد  بالفيفا  املنازعات 
لصالح املحترف اإليطالي جيوفينكو، تحصل عليها من 
الفريق األزرق أخيرا وصدر القرار مشموال بتحذير من 
عدم  في  النادي  استمرار  حال  في  التسجيل  من  املنع 

السداد.

وفي النصر تلقى النادي قرارا من الفيفا عن طريق 
اتحاد كرة القدم املحلي، بمنع النادي من التسجيل في 
أحد  مستحقات  سداد  لعدم  الحالية،  الصيفية  الفترة 
روي  البرتغالي  للفريق  األسبق  الفني  املدير  معاوني 

فيتوريا.

لدوري  هبط  الذي  األهلي،  النادي  تلقى  كما 
التسجيل  من  باملنع  صريحا  تحذيرا  األولى،  الدرجة 
بسداد  االلتزام  لعدم  الحالية،  الصيفية  االنتقاالت  في 
عمولة البرتغالي بيدرو كورديرو، وكيل أعمال املحترف 
دجانيني، إضافة إلى حصول الالعب البرازيلي جوزيف 
دي سوزا العب الفريق السابق، على قرارا من االتحاد 
الدولي »فيفا«، يلزم األهلي بدفع مبلغ 4 ماليني و800 

ألف يورو، كتعويض له بسبب تأخر مستحقاته املالي.

األهلي،  النادي  صفوف  في  العبا  كان  سوزا  دي 
على  حصوله  تأخر  بسبب  عقده  يفسخ  أن  قبل 

مستحقاته املالية.

القدم قرر السير  يذكر أن االتحاد السعودي لكرة 
على نهج الدوريات األوروبية وتطبيق قانون اللعب املالي 
النظيف، من أجل التقليل من ديون األندية حتى القضاء 

عليها نهائيا.

نظام  تنفيذ  من  عامني  عقب  الخطوة  هذه  وتأتي 
والتي  انتقاالت،  فترة  كل  قبل  املالية  الكفاءة  شهادة 
بموجبه يتوجب على األندية تسديد ديونها أو تسويتها 
مع الطرف اآلخر، كي تتمكن األندية من تسجيل العبني 

جدد.

اللجنة  عقدت 
اللعب  لقانون  التأسيسية 
ورشة  أول  العادل،  املالي 
عمل مع أندية دوري كأس 
سلمان  بن  محمد  األمير 
عن  وذلك  للمحترفني، 

طريق االتصال املرئي.

االتحاد  ولفت 
السعودي لكرة القدم في 

بيانه، إلى أن إقامة الورشة بهدف شرح آلية 
لتحقيقها  تهدف  التي  املستقبلية  والخطط  اللجنة  عمل  نظام 
األعوام الثالثة املقبلة. وكان مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة 
التأسيسية  اللجنة  الجاري بدء عمل  القدم اعتمد مطلع الشهر 
ا مع السنة املالية لألندية 

ً
لقانون اللعب املالي العادل، وذلك تزامن

الرياضية وإصدار القوائم املالية املوافق لـ 30 يونيو 2022.

عملها  من  األولى  املرحلة  في  التأسيسية  اللجنة  وتهدف 
اإلنفاق  كفاءة  ضبط  لضمان  والتنظيمات  اللوائح  إعداد  إلى 
بما  املالية  االستدامة  وإيجاد  املالي  االستقرار  في  واملساهمة 
يحقق التوازن املالي بني اإليرادات واملصروفات، وذلك من خالل 

العمل املشترك مع لجنة الكفاءة املالية بوزارة الرياضة.

العادل  املالي  اللعب  لقانون  التأسيسية  اللجنة  ووضعت 
على  تدريجي  بشكل  واألهداف  الخطط  لتنفيذ  ا  زمنّيً  

ً
جدوال

للتكيف مع  الالزم  الوقت  األندية  ملنح  املقبلة،   3 الـ  األعوام  مدى 
املرحلة الجديدة، ويمكن االطالع عبر الرابط التالي )اضغط هنا(.

ومن املقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية لقانون اللعب املالي 
العادل خالل األيام القادمة ورشة عمل ألخرى ألندية دوري يلو 

للدرجة األولى.

 “تأسيسية” اللعب 
المالي العادل تشرح 

آلية نظام اللجنة 
4 أندية

تحت
مالحظة

فيفا 

قرارات الفيفا 
• صدور قرار على الهالل بضرورة سداد 4.5 ماليني دوالر أمريكي لصالح املحترف اإليطالي جيوفينكو.

• تلقى النادي األهلي تحذيرا باملنع من التسجيل، لعدم االلتزام بسداد عمولة كيل أعمال املحترف دجانيني. والزامه بدفع مبلغ 
4 مالين و 800 ألف يورو لالعب البرازيلي جوزيف دي سوزا

• منع النصر من التسجيل لعدم سداد مستحقات أحد معاوني املدير الفني األسبق للفريق البرتغالي روي فيتوريا.

• منع االتحاد من التسجيل لحني سداد مليون و 800 ألف يورو لصالح املهاجم الصربي أليكسندر بيرجوفيتش.

اتحاد القدم  ضمن 
VARاالتحادات الخبيرة بالـ

كشف االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، عن اعتماده رسميًا االتحاد السعودي للعبة ضمن 
االتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو املساعد VAR، وذلك بعد النجاح في تطبيق التقنية محليًا 

للموسم الثالث على التوالي.

وحول ذلك، أشاد »فيفا« في خطاب رسمي تلقاه االتحاد السعودي لكرة القدم بالجهود الالفتة 
في تطوير تقنية الـVAR باملالعب السعودية، معتبرًا أنه أحد أهم االتحادات التي ساهمت في تطوير 

التقنية وتحقيق أهدافها في السنوات املاضية.

ووجه االتحاد الدولي للعبة، الشكر إلى اتحاد الكرة على التعاون املستمر الذي أثمر عن تحقيق 
VAR ارتقاء جديد بتقنية الـ

الفيديو  يشار إلى أن االتحاد السعودي دشن في فبراير املاضي، املركز املوّحد لتقنية حكم 
الـ20 من دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني ودوري يلو  املساعد VAR، في الجولة 

ألندية الدرجة األولى.

الهولندي،  األملاني،  اإلسباني،  اإلنجليزي،  بعد  عامليًا  الـ7  السعودي  االتحاد  أضحى  وبذلك 
ن املركز املوحد لـ VAR، كما تم اعتماد استخدام التقنية رسميًا 

ّ
الفرنسي والسويسري الذي يدش

نتهي.
ُ
في دوري يلو بداية من الدور الثاني من املوسم الرياضي امل

وبلغ عدد حكام تقنية الفيديو السعوديني املعتمدين دوليًا 51 حكمًا بينهم 23 حكم ساحة و28 
حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

على  الفيديو  بتقنية  خبير  كاتحاد  السعودي  الكرة  اتحاد  تصنيف  معتبرًا  التحكيم،  ودائرة 
الصعيد الدولي، أحد مخرجات العمل والتخطيط ضمن إطار استراتيجية كرة القدم السعودية.
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التابعة  قرر أحمد الراشد رئيس لجنة املسابقات 
الدوري السعودي للمحترفني، رسميًا االعتذار  لرابطة 

عن االستمرار في منصبه.

رئاسة  في  منصبه  من  استقالته  الراشد  وأعلن 
الرابطة،  مع  قضاها  مواسم   3 بعد  املسابقات،  لجنة 

 من 12 يوليو 2019.
ً
بداية

موقع  عبر  الرسمي  حسابه  على  الراشد  وكتب 
: “بعد ثالثة مواسم 

ً
التواصل اإلجتماعي “تويتر”، قائال

دوري  برابطة  املسابقات  لجنة  رئاسة  في  العمل  من 
طوالها،  االستمرار  آثرت  “والتي  املحترفني”.وأضاف: 

رغم ظروفي العملية استجابة وتقديًرا للزمالء”.

في  االجتماعية  املسؤولية  لجنة  أقامت 
من  مجموعة  القدم،  لكرة  السعودي  االتحاد 
إدارات  ملوظفي  املوجهة  التدريبية  الدورات 
أندية دوري كأس  في  االجتماعية  املسؤولية 
 « ودوري  للمحترفني،  سلمان  بن  محمد 
الثانية  الدرجة  ودوري  األولى،  للدرجة  يلو« 
املسؤولية  إدارات  من  ا 

ً
موظف  41 بمشاركة 

االجتماعية في األندية.

بناء  مهارات  على  الدورات  واشتملت 
واستخدام   KPls األداء  قياس  مؤشرات 

.OKRs األهداف والنتائج الرئيسية

هذه  جاءت  الكرة  التحاد  ا 
ً
وطبق

تنمية  أجل  من  اللجنة  الدورات ضمن خطط 
على  األندية  في  العمل  فرق  وقدرات  مهارات 
واألنشطة  املبادرات  وتنفيذ  متابعة  آليات 
وأن  السيما  عليها،  تعمل  التي  االجتماعية 
املسؤولية االجتماعية تعد واحدة من معايير 

الحوكمة في استراتيجية دعم األندية.

 
ً

استكماال تأتي  الدورات  هذه  أن  يذكر 
إدارة  مجاالت  في  تقديمها  سبق  لدورات 

األخصائيني  وإعداد  االحترافية  املشاريع 
املسؤولية االجتماعية، كما تعمل  برامج  في 
للفترة  تدريبية  خطة  تصميم  على  اللجنة 
القادمة في مسارات متعددة من شأنها ضمان 
جودة التنفيذ وتوسيع دائرة املستفيدين من 
يتزامن  ما  وهو  رضاهم،  وتحقيق  املبادرات 
مع إدراج إدارات املسؤولية االجتماعية ضمن 
باإلضافة  األندية،  في  التنظيمية  الهياكل 
إلى حجم التنافس الذي تشهده هذه الساحة 
املسؤولية  لجنة  إطالق  بعد  مؤخًرا وخاصة 

االجتماعية جوائزها السنوية.

 25 يوم  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  حدد 
األمير  كأس  دوري  إلنطالق  موعًدا   2022 اغسطس 
محمد بن سلمان للمحترفني للموسم القادم، ولكن دون 
أن يحدد موعًدا النتهاء الدوري، حيث أن نهاية مسابقة 
يونيو  تأخرت حتى  املاضي  للموسم  املحترفني  دوري 
وهو ما أثر على تحديد موعد بداية املوسم الجديد في 

أغسطس املقبل.

مسابقة  النتهاء  موعد  تحديد  عدم  االتحاد  آثر 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للموسم 23/2022 

الدوري  التي سيشهدها  املؤكدة  التوقفات  وذلك بسبب 
أخرى  جهة  ومن  جهة  من  الجديد،  املوسم  مدار  على 
انطالق كأس العالم 2022 في قطر في شهري نوفمبر 
األندية  العبي  معظم  ومشاركة   ،2022 وديسمبر 
السعودية مع منتخب اململكة في نهائيات كأس العالم، 
ولكن من املتوقع أن ينتهي الدوري السعودي للمحترفني 

في موعده االعتيادي في مايو 2023.

فرق الدوري موسم 23/2022

على  شرسة  منافسة  املاضي  املوسم  شهد 

الصدارة ولم ُيحسم الفائز باللقب حتى مباراة الجولة 
الدوري، كما شهد صعود 3 فرق جديدة  األخيرة في 
من دوري الدرجة األولى لتحل محل ثالث فرق هبطت 
فرق  من  كل  صعدت  فقد  األخيرة،  املراكز  الحتاللها 
الحزم  فرق  هبطت  فيما  والوحدة،  والعدالة  الخليج   :
حيث  املوسم  مفاجأة  كان  الذي  واألهلي  والفيصلي 
هبط ألول مرة في تاريخ البطولة لدوري الدرجة األولى.

»المسؤولية االجتماعية« 
تحاضر 41 موظفاً

النصر سعيد

 الراشد يستقيل

أن  اللجنة  رئيس  النصر  نزيه  أوضح 
مشارًكا   41 حضور  شهدت  الدورات  تلك 
االجتماعية  املسؤولية  إدارات  موظفي  من 
باألندية، وهو ما يعكس حرص األندية على 
وفق  وإداراتها  االجتماعية  مبادراتها  تنفيذ 
األثر واالستدامة  لتحقيق  احترافية  منهجية 

عن  النصر  وأعرب  للمستهدفات.  والوصول 
سعادته ملا يجده هذا املجال من اهتمام يدعم 
إمكانية مساهمة كرة القدم عبر شعبيتها في 
املبادرات  مجموعة  خالل  من  املجتمع  تنمية 
البرامج  تضمنتها  التي  لألهداف  املواكبة 
الوطنية املختلفة التابعة لرؤية اململكة 2030.

25 أغسطس
إنطالقة موسم 23/2022

الهالل
االتحاد
النصر

الشباب
ضمك
الطائي
الرائد
الفتح
أبها

الفيحاء
االتفاق
التعاون
الباطن
الخليج

العدالة
الوحدة

الفرق
 المتنافسة:



5657 العدد 721 - ذو الحجة 1443 هـ يوليو  2022 مالعدد 721 - ذو الحجة 1443 هـ يوليو  2022 م

للمشاركة في بطولة السيدات السعودية.

من  املاضي  يونيو  في  أعلن  قد  النصر  نادي  وكان 
النادي إنشاء فريق  آل معمر، عزم  خالل رئيسه مسلي 
على  ردًا  ذلك  جاء  املقبلة،  الفترة  في  للسيدات  خاص 
تغريدة في »تويتر« حملت معها مطالبة باستحداث فريق 

نسائي للنصر.

اعالن املعايير

يذكر، أن لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي 
للسيدات،  القدم  أدرجت معيار فريق كرة  قد  للمحترفني 
واإلضافات  التعديالت  في  الرياضية  املعايير  ضمن 
االتحاد  أقّرها  التي  2021م  األندية  تراخيص  الئحة  على 
اآلسيوي لكرة القدم، واعتبرت اللجنة املعيار النسائي غير 
تصبح  قد  التي  الدرجة  وهي  »سي«،  الدرجة  من  إلزامي 
، وهذا ما سيساهم بإنشاء 

ً
من املعايير اإللزامية مستقبال

عدد من الفرق النسائية باألندية السعودية.

االنطالقة النسائية

وانطلق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية 
للرياضة  السعودي  االتحاد  ينظمه  حيث   ،2020 عام 
االتحاد  في  النسائية  اإلدارة  مع  بالتعاون  للجميع، 

السعودي لكرة القدم.

املناطق،  الدوري 24 فريقًا من مختلف  وشارك في 
على  الجغرافي  التوزيع  على  بناًء  قرعة  بينها  أجريت 
التي  الرياض  منطقة  وهي  الرئيسية،  املناطق  مستوى 
تمثل قطاع الوسطى، ومدينة الدمام في املنطقة الشرقية، 

ومحافظة جدة في الغربية.

تمويله  تم  الذي  الدوري،  من  األول  املوسم  وأقيم 
بالكامل من االتحاد السعودي للرياضة للجميع، في املدن 
الثالث، وكان مخصصًا للسيدات من سن الـ17 عامًا وما 

فوق.

ويهدف دوري السيدات إلى تعزيز ممارسة األنشطة 
في  نسائية  كوادر  إخراج  يتيح  ما  للسيدات؛  الرياضية 
ذلك  ويأتي  املدربات،  أو  لالعبات  سواء  القدم  كرة  مجال 
من  عام  بعد  اململكة  في  سيدات  دوري  بإقامة  القرار 

تشكيل أول منتخب نسوي في السعودية لكرة القدم.

الرياضة  في يناير  القاضي، نائب وزير  وتّوج بدر 
لكرة  السعودية  سيدات  ببطولة  اململكة«  »فريق  املاضي 
»فريق  نظيره  على  النهائية  املباراة  في  فوزه  عقب  القدم 
الرديف  امللعب  على  مقابل  دون  أهداف  بسبعة  التحّدي« 
أن  إلى  يشار  بجدة.  الرياضية  الله  عبد  امللك  بمدينة 
املنتخب السعودي للسيدات لعب أول مباراة مصنفة في 
تاريخه فبراير املاضي عندما التقى منتخب سيشل في 
املالديف في مباراة ودية كسبها أخضر السيدات بهدفني 
دون رد، وهي أول مباراة يخوضها أخضر السيدات في 
ويذكر،  املعتمد.  التصنيف  في  الدخول  أجل  من  تاريخه 
على  اهتمامًا  السعودية تشهد  في  النسائية  الرياضة  أن 
حصل  حيث  القدم،  كرة  إلى  باإلضافة  كافة  الصعد 
الثاني  املركز  على  الصاالت  قدم  لكرة  السيدات  منتخب 
في بطولة غرب آسيا لكرة الصاالت، وكذلك شهد أوملبياد 
طوكيو 2020 األخير مشاركة نسائية سعودية في عدد 

من األلعاب.

الهالل يصقل »بطالت 
المستقبل« والنصر يستعد

على رغم حداثة تجربة كرة القدم النسائية 
نجاحات  تحقق  باتت  فإنها  السعودية،  في 
االهتمام  ظل  في  متوالية،  وقفزات  كبيرة 
بصورة  النسائية  الرياضة  تجده  الذي 
السنوات  في  السعودية  في  عامة 

األخيرة وكرة القدم تحديدًا.

الهالل  أكاديمية  وتعّد 
»فرع الياسمني« املخصصة 
إحدى  »للفتيات« 
النوعية  الخطوات 
العبات  لصقل 
ملستقبل  ا

السعوديات في أجواء احترافية ومتميزة . 

تقديمهن  فرصة  بالالعبات  املبكر  االهتمام  ويمنح 
الصغيرات  الالعبات  تتقن  حيث  مغايرة،  بصورة 
تكتسب  أن  على  مثالية  بصورة  القدم  كرة  أساسيات 
املمارسة  من خالل  العمر  في  التقدم  مع  املهارات  بعض 

والخبرة كما يحدث لالعبني في عالم كرة القدم.

الحالي، حيث  العام  الهالل مطلع  أكاديمية  وانطلقت 
فتحت أبوابها للفتيات بدءًا من عمر 6 سنوات وحتى 17 
وكذلك  محددة،  تدريبات  على  الالعبات  وتحصل  عامًا، 
األكاديمية  فرق  بني  مناورات  أو  ودية  مباريات  خوض 

املوزعة بحسب الفئة العمرية.

في  املقبلة  الفترة  تشهد  أن  ويتوقع 
كافة  األندية  من  اهتمامًا  السعودية 

بالفرق النسائية، سواء على صعيد 
األكاديميات للفتيات أو حتى على 
نسائية  فرق  تأسيس  صعيد 
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12 اتحاداً 
اتحاًدا   12 عضويته  في  آسيا،  غرب  اتحاد 
ومكتب  عمومية  وبجمعية  دولة،   12 يمثلون 
تنفيذي، يضم جميع االتحادات األهلية برئاسة 
األمير علي بن الحسني، وهدفنا تطوير االتحادات 
لجميع  واضحة  روزنامة  خالل  من  األهلية 
الرياضات للسيدات والرجال، بمختلف املجاالت 
إلى  الشاطئية وصواًل  والكرة  الصاالت  كرة  مثل 

األلعاب االلكترونية.

نهج يثير اإلعجاب
الجديد  بالنهج  جًدا  وفخورون  سعداء 
الكرة  في  الهائل  التطور  وخصوصا،  للمملكة 
جًدا،  واضح  الرياضة  وزارة  ودعم  النسائية، 
للتطوير،  وممنهجة  محددة  خطة  هناك  حيث 
نتج عنها استقرار فني وإداري واضح، فانعكس 
كافة  على  السعودي  املنتخب  منجزات  في  ذلك 
املستويات والفئات، ونتطلع للتطور أكثر بالكرة 
بنسبة  يهتم  آسيا  غرب  اتحاد  كون  النسوية؛ 
وال  للرجال،  ومثلها  السيدات،  للرياضة   50٪
شك أن الكرة النسائية السعودية، خطت خطوات 

جبارة لألمام.

محط أنظار
محط  أصبح  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد 

أنظار العالم كله، وأثبت فاعلية كبيرة من حيث 
استضافته  نجاح  في  مثال  ولنا  االستضافات، 
كما  كورونا،  أزمة  إبان  آسيا،  أبطال  لدوري 
الصاالت  بطوالت  استضافة  اليوم  نشاهد  أننا 
تعطينا  اململكة،  مساحة  وضخامة  النسائية، 
لتلك  الترويج  على  وتساعدنا  أكبر  زخما 

البطوالت. نشاط كبير ومتواصل يشهده  اتحاد غرب آسيا لكرة القدم من حالل  
قدم  لكرة  آسيا  غرب  بطولة  آخرها  والسيدات؛  للرجال  بطوالت  تنظيم 

الصاالت للسيدات التي احتضنتها مدينة جدة مؤخرًا ، وحصد لقبها 
املباراة  في   4/2 السيدات  أخضر  على  تغلبه  بعد  العراقي  املنتخب 

الختامية . 

 أنشطة االتحاد وبرامجه وطموحاته كانت محاور لقاء  مع 
القدم خليل السالم وتلك كانت  أمني عام اتحاد غرب آسيا لكرة 

الحصيلة .

– نسعى للتطور باستمرار، وخالل السنوات األخيرة، كان 
ا، 

ً
اتحاد غرب آسيا من بني االتحادات اإلقليمية األكثر نشاط

وفي الوقت نفسه تحصلنا على مكتسبات بسبب أفضلية 
استضافتها  التي  األخيرة  البطولة  العمل.ولعل  تكاملية 
بطولة  تابعنا  فقد  النجاحات  تلك  على  دليل  خير  جدة 
منظومة  نجاح  أسباب  من  وتعد  املعايير،  بكل  ناجحة 
وإدارًيًا  فنًيا  ا 

ً
تناسق شاهدنا  لقد  آسيا.  غرب  اتحاد 

وتسويقيا ً انعكس بشكل إيجابي للمتابعني للعبة  .

– االعتراف باالتحادات اإلقليمية هدفنا املستقبلي 
األساسي، ومتى ما تم، فسيسهم في نجاح االتحاد من 

نواٍح إعالمية ومادية وتسويقية وتنافسية وغيرها.

الدول األعضاء، فاآلن فرغنا من  االتحاد على تواجد بطوالته في كل  – يحرص 
بطولة السيدات في جدة بالسعودية، وقبل أسابيع كانت هناك بطولة القدم الشاطئية 
واإلمارات  والبحرين  والكويت  واألردن  لبنان  في  عدة  بطوالت  ونظمنا  جازان،  في 

ونسعى للمزيد.

– مسألة التنسيق بني الفيفا واالتحادات اإلقليمية هي ما تتحكم في البطوالت 
لذلك  جًدا؛  قليلة  الفيفا  وأيام  جًدا،  مزدحمة  الرجال  منتخبات  وأجندة  املستحدثة 
يجب أن تكون هناك تواريخ محددة من أجل نظرة واضحة وجدوى فنية لتخدم الكرة 

العربية.

أمين عام اتحاد غرب آسيا يمتدح جهود المملكة واالتحاد السعودي

خليل السالم : بطولة جدة .. 
شهادة نجاحنا 
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 هدية 
سعودية لبيليه 

تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه 
هدية تذكارية من املنتخب السعودي للسيدات 
تقديًرا  وذلك  قميص،  عن  عبارة  القدم،  لكرة 

ملساندتهن بعد خوضهن ألول مباراة رسمية.

على  الرسمي  حسابه  عبر  بيليه  وقال 
القدم  كرة  فريق  هنأت  فبراير   في   »: »تويتر« 
رسمية  مباراة  أول  على  السعوديات  للسيدات 
لهن مع FIFA. هذا األسبوع فقط ، خالل عطلة 
قميص  الهدية:  بهذه  فوجئت   ، األضحى  عيد 
.»

ً
ع من هذه املباراة التاريخية. شكًرا جزيال

ّ
موق

أول  للسيدات  السعودي  املنتخب  وخاض 
مباراة رسمية في فبراير املاضي أمام سيشيل، 

وفاز »األخضر« بهدفني دون مقابل.

بيليه،  البرازيلية  األسطورة  هنأ  وحينها 
االتحاد السعودي لكرة القدم، على هذه املباراة، 
وكتب عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: »أود 
أن أهنئ االتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب 
مباراة  أول  خوض  على  للسيدات  السعودية 
دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس 
فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبي كرة القدم«.

سعيدة بأنها أول معلقة هجن .. 

العاكور :  أنا إبنة 
هذا الموروث

من  ذي حق حقه  كل  وتوفي  الرياضة، 
أول مشارك إلى آخر مشارك في الترقيم 
بامليدان، من أجل أن يستمتع الجمهور 
واملالك، كما أنها تسعى لتطوير أدائها 

بعيدا عن التقليد.

لم أتأثر

أتأثر  »لم  العاكور  سارة  قالت 
أتابع،  فقط  الهجن،  سباقات  بمعلقي 
ألن  ألسلوبهم  امتصاص  دون  ولكن 
وأسلوبه  وثقافته  هويته  معلق  لكل 
مثل  يكون  أن  يجب  الذي  به،  الخاص 
وليست  إنسان  لكل  اإلبهام  بصمة 
آخرين.  معلقني  من  مكررة  نسخة 
أسلوبه  له  دائما  الشغوف  واملعلق 
الشخصية  وكاريزمته  وبصمته 
من  البصمة  هذه  كونت  وقد  املختلفة، 
خالل املعلومات الكافية للهجن واملالك، 
بدايتها  منذ  الهجن  لرياضة  واملتابعة 
الرشيدة  القيادة  وبدعم  اليوم،  إلى 
السعودية هي  فالسيدة  املرأة،  وتمكني 
وطنها  تقدم  لتحقيق  مناضلة  نسخة 

في جميع املجاالت«.

كأول  العاكور  سارة  اختيرت 
الهجن،  لسباقات  سعودية  معلقة 
املعلق  مسابقة  في  دخلت  بعدما 
للرجال  للهجن  الذهبي  السعودي 
االتحاد  أطلقها  التي  والنساء، 
السعودي للهجن، واجتازت اختبارات 
دقائق   5 مدته  فيديو  عبر  التعليق 
للتعليق، من بني 300 معلق ومعلقة، 
وتم إعالن اسمها من ضمن 27 اسما 

متأهال.

جمع املعلومات

معلومات  بتجميع  العّكور  تقوم 
التحضير  على  وتحرص  الهجن،  عن 
على  تعلق  كانت  فهي  واإلعداد 
وجهة  من  وهذه  الفروسية،  سباقات 
الناجح،  املعلق  صفات  أهم  نظرها 
املشاركني  أسماء  صعوبة  ورغم 
أنها  إال  والهجن،  والشعارات  واملالك 
تعتبر أن »األسماء وغيره سهل عليها 

نطقها ألنها ابنة هذا املوروث األصيل 
نطق  بكيفية  والوعي  الدراية  ولديها 
الذي  التعليق،  أثناء  األسماء  وإلقاء 

يشكل متعة كبيرة بالنسبة لها«.

هذه  بيئة  ابنة  العاكور  وتعد 
وقد  والخيول،  للهجن  السباقات 
املوهبة  هذه  تمتلك  أن  استطاعت 
في  للتعليق  ممارستها  خالل  من 
هذه  العّكور  واختارت  الفروسية، 
أعلن  املهنة كفرصة للمشاركة بعدما 
خلفية  تملك  أنها  حيث  املسابقة  عن 

كموروث لها.

الطبقة املناسبة 

تحرص سارة العاكور أن تكون 
معلقة متمكنة، وتستخدم الطبقة 
البداية  خطوط  عند  املناسبة 
الشغف  تمتلك  وهي  والنهاية، 

والحيادية، وتحرص أن تكون 
منصفة عند التعليق لهذه 

- سارة العاكور 
اجتازت اختبارات 

التعليق

- العاكور ابنة بيئة 
سباقات الهجن 

والخيول

- المعلقة أكدت 
عدم تأثرها بمعلقين 

آخرين

- تأمل سارة أن تكون 
معلقة متميزة
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Al Qadi crowns Morocco

Ibn Jalawi is a guest at the final of the 
World Swimming Championship

Great efforts of the Ministry of 
Sports in serving the pilgrims

The Ministry of Sports reviewed 
its efforts to serve the pilgrims, 
guests of Allah, in cooperation 
with the Ministry of Hajj, during 
the Hajj season of 1443 AH, 
the largest season since the 
outbreak of the Corona Virus 
(Covid-19) pandemic.

The ministry’s efforts includ-
ed many distinguished works 
to meet the needs of pilgrims, 
especially with the rising tem-
peratures. It started with the 
inauguration of the Scout Center 
to serve the pilgrims in Mina, 
and the branch of the Ministry 

of Sports in the Qassim region 
continued its efforts to serve the 
pilgrims in the city of land-arriving 
pilgrims in the region, and The 
Ministry of Sports scouting team 
carried out survey missions in 
Mina camps.

The branch of the Ministry 
of Sports in the Al-Jawf region 
implemented the “Service for 
Guests of Allah” program in the 
city of pilgrims in Abu Ajram, and 
180 volunteers participated in the 
service of pilgrims and visitors 
to the Prophet’s Mosque in the 
branch of the Ministry of Sports 

in the Medina region.
A preparatory program was 

also implemented by the branch 
of the Ministry of Sports in the 
Qassim region for the partic-
ipants in the Scout Center to 
serve the pilgrims. The branch 
of the Ministry of Sports in the 
Jazan region held a training 
course for scouts participating 
in the service of pilgrims, and 
the website of the Scout Center 
for pilgrims’ service in Mina was 
updated.

On behalf of His 
Highness, President 
of the Saudi Olym-
pic and Paralympic 
Committee, Prince 
Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal, His High-
ness Prince Fahd bin 
Jalawi bin Abdulaziz 
bin Musaed, his dep-
uty, was present in the Hungarian 
capital Budapest, after receiving an 
invitation from the President of the 
International Swimming Federation, 
Mr. Hussein Al-Musallam, to attend 
the closing ceremony of the World 
Swimming Championship on July 

3rd.
Prince Fahd bin Jalawi held a 

number of meetings with FINA 
officials, led by the president of the 
federation, the director general of 
the Olympic Council of Asia, Mr. 
Hussein Al-Musallam, in addition 
to the president of the International 

Judo Federation, Mr. Mar-
ius Vizer, and the presi-
dent of the International 
Federation of Teqball, Mr. 
Gabor Borsanyi, and a 
number of sports officials 
in Hungary, as an exten-
sion of the distinguished 
relations between the 
Saudi Olympic and 

Paralympic committee with their 
counterparts around the world.

The Hungarian capital hosted 
last Swimming World Cup and the 
conclusion of the most powerful 
tournament in the world of swim-
ming.

His Excellency the Deputy 
Minister of Sports, Mr. Badr 
Al-Qadi, the Secretary-General of 
the Arab Federation, Dr. Rajallah 
Al-Sulami, the Chairman of the 
Organizing Committee of the 
tournament, Mr. Jamal Allam, 
and the Secretary-General of the 
Saudi Federation, Mr. Ibrahim 
Al-Qasim, crowned the Moroc-
can team with the title of the 
Arab Futsal Cup, after defeating 
Iraq (3-0) in the final match that 
was held inside the green hall in 
Dammam, Saudi Arabia.

Al Qadi in-
spects Mina 
Scouts Center

Mr. Badr Al-Qadi, Dep-
uty Minister of Sports, 
inspected the Scout Center 
to serve pilgrims in Mina 
during this year’s Hajj 
season.
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Rocket League

Dota 2

Fortnite

24 elite teams from the world participated in the 
Rocket League competition, including: the Saudi 
Falcons team, the Furia Esports team from Latin 
America, and the FaZe Clan and Rogue teams from 
North America.
It took place from Thursday, July 14 - Sunday, July 17

The Dota 2 competition will witness the 
participation of 8 international teams, includ-
ing the Saudi Deboosters team, which qualified 
to participate in the Gamers season after 
achieving the title of the Elite Players Without 
Borders Championship in the same game.

Wednesday 20 July - Sunday 24 July

The Fortnite competition will witness the 
participation of the best players of the famous 
game from around the world.

Thursday 28 July - Sunday 31 July

 Tom Clancy’s
Rainbow Six Siege

PUBG

Eight international teams will participate in 
the Rainbow Six Siege competition, including: 
Team TSM FTX from North America, and Team 
Liquid from Latin America.

Thursday 4 August - Sunday 7 August

The competition will be the last of the 
gamers season and will be held from Au-
gust 11 to August 13 with the participation 
of elite players.
Thursday, August 11 - Saturday, August 13

His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Turki 
Al-Faisal, Minister of Sports and President of the 
Saudi Olympic and Paralympic Committee, con-
gratulated the Custodian of the Two Holy Mosques 
King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and His Royal 
Highness Prince Mohammad bin Salman bin Ab-
dulaziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and 
Minister of Defense - may Allah preserve them - on 
the success of this year Hajj season 1443 AH.

His Highness said: We thank Allah, the Almighty, 
for the continuing successes achieved for this 
dear country in various fields and levels, foremost 
of which is the great success of the Hajj season 
for this year, and for the great services provided 
by the leadership of this country to the pilgrims, 
which contributed to the success of all operational 
plans and the provision of services that embodied 
the great interest and care for the pilgrims to per-
form their rituals with ease and safety.

His Highness the Minister of Sports praised the 
efforts of the sectors and state agencies and the 
parties involved in organizing this year’s Hajj, 
which contributed to its success, that represents a 
model of excellence in providing the best services 
and providing all facilities for the pilgrims, Asking 
Allah to preserve the Custodian of the Two Holy 
Mosques, and His Highness the Crown Prince, for 
their great efforts in the service of Islam and Mus-
lims, and to perpetuate this dear country its glory 
and honor.

HRH Minister of Sports congratulated the Saudi 
Youth handball team on qualifying for the world 
cup in a tweet that says: “Congratulations for our 
Handball team heroes. Great performance and 
well-deserved qualification to the world cup for the 
4th time.. all the best, Allah willing, in the World 
Cup”.

Al-Faisal congratulates the leadership 
on the success of the Hajj season

… And congratulates the 
youth handball team

Gamers’ season 
competitions
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PSG is the champion 
of (Riyadh Masters)

Universities Debate League

Game Industry Challenge in 60 Days

Developing ROBLOX game

Programming MINECRAFT gameDesigning FORTNITE game

What do you think of winning twenty thousand riyals? Gather 
your friends and participate in this league (it is not required 
that all team members be from the same university. The second 
league of Saudi Universities Youth Debates comes in its sec-
ond edition for the Saudi Federation for Electronic Sports as 
part of the Gamers Season 8 initiatives.

July 24 - August. Riyadh Boulevard

This program is aimed at youngsters from 9 to 15 
years old and teaches them to make mods in Roblox, 
use the basics of lighting, colors and UI, and learn how 
to monetize and promote their games.

August 24 - September 2

Do you think you can design a successful game? Partic-
ipate alone or with up to 3 of your friends in designing and 
producing a game of any kind within the next 60 days and 
share your progress in developing the game via Twitter. At 
the end of the challenge the games are evaluated by a spe-
cial committee and the winners are announced.

July 14 - September 12

This program targets children from 9 to 15 years old and 
teaches them to code concepts using Java, implement the 
game design process, and make event-based mods for a 
Minecraft event.

August 2 - August 11

This program targets young people from 16 to 21 years 
old, and teaches them how electronic games are made, 
work on a stage in Fortnite Creative and work as a team to 
achieve the goals of the electronic game.

August 13 - August 23

Design and play it

Gameathon

You have one week to develop a game from scratch around a 
specific theme. This competition is held in cooperation with Al- 
Faisal University and targets those over 18 years old.

August 18 - August 24

Paris Saint-Germain LGD won 
the “Riyadh Masters” title in the 
famous game Dota 2, with the 
conclusion of the second profes-
sional esports competition within 
the Gamers season - the largest 
e-sports and e-games event in 
the world - which took place from 
20-24 July 2022 with a total prize 
of $5 million.

The professional e-sports 
competitions within the gamers 
season, organized by the Saudi 
Federation of Electronic Sports, 
were broadcast live on the 
accounts of the gamers season 
in various platforms through 8 
different languages, to give mil-
lions of viewers around the world 
the opportunity to follow all the 
competition events and the atmo-
sphere of the competitions.

Gamers’ season competitions

Do you have a passion for learning programming and your 
age is between 9 and 17 years? Learn to design your own game 
for a chance to win valuable prizes.

August 13 - September 8
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Dates of gamers’ season 
concerts in Riyadh 2022

Thursday, July 21, 2022: Mohamed Hamaki, Belkis and Axwell

Thursday, July 28, 2022: Lil Pump

Thursday, August 4, 2022: R3HAB

Thursday, August 11, 2022: Nancy Ajram and Marshmello

Thursday, August 18, 2022: Disco Masr, Alan walker, RUSS

Thursday, August 25, 2022: Black Eyed peas and DJ Snake video

With the participation of 24 of the best interna-

tional teams and prizes amounting to $ 2 million 

over 8 weeks:Gamers season launched in Riyadh
On Thursday evening, July 14, 

2022, the city of Riyadh witnessed 
the launch of the activities and 
events of the Gamers Season, 
which is the largest event for 
e-sports and electronic games in 
the world, organized by the Saudi 
Federation for Electronic Sports 
under the slogan “Your Gateway 
to the Next World” over 8 weeks in 
Riyadh City Boulevard.

With the attendance of thou-
sands of visitors to the global 
event, the gamers season was 
officially announced with cre-
ative performances that included 
numerous artworks using 1000 
drones, animations, fountains and 
fireworks.

The gamers season’s events and 
activities were launched through 
esports competitions through the 
famous game Rocket League com-
petition, with a total prize money 
of 2 million US dollars, and with 
the participation of 24 of the best 

international teams over 4 days, on 
the stage of the electronic gaming 
zone, which was designed accord-
ing to the highest standards and 
equipment to give players, attend-
ing fans and viewers of the com-
petitions on the live broadcast, a 
unique entertainment and e-sports 
experience.

The opening night of the Gamers 
season concluded with a concert 
by Egyptian star Amr Diab, Colom-
bian star J Balvin, famous Swedes 
Sebastian Ingrosso and Salva-
tore Ganacci, as well as Saudi 
DJ Elfuego, who all ignited the 
enthusiasm of the NXT LVL theater 
audience with Arabic tunes and a 
distinctive Latin atmosphere, In ad-
dition to the special electrohouse 
music atmosphere.

Gamer’s season 2022 concerts
As for the concerts during the 

Gamers season, the list includes: 
Lebanese star Nancy Ajram, Egyp-
tian star Mohamed Hamaki, Emirati 

star Belqis, Egyptian duo Disco 
Misr, Marshmello, Black Eyed 
Peas, R3HAB, Axwell, Lil Pump, 
DJ Snake, Alan Walker and Russ.

These concerts will be presented 
on the stage of the NXT LVL re-
gion, which was specially designed 
to host the gamers season’s 
concerts every Thursday through-
out the global event that will take 
place from July 14 to September 8, 
2022, at Riyadh City Boulevard.
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Salmani Style..
Vital and flexible

Districts of 
Sports Boulevard

Track types

Website

The urban code for the sports 
boulevard is an extension of the 
principles of Salmani architecture 
that was formed by monitoring 
the efforts and personal direc-
tions of the Custodian of the Two 
Holy Mosques King Salman bin 
Abdulaziz, based on both origi-
nality and modernity, and ensured 
raising the quality of urban design 
in parallel with highlighting the local 
architectural identity.

Among the features of this style 

are its vitality, flexibility, and lack of 
stability with specific elements and 
vocabulary, in addition to the fact 
that it does not include the literal 
copying of old urban vocabulary 
and imposing it on new projects, 
but rather leaves the freedom for 
the architect and planner to launch 
new and innovative vocabulary and 
elements that draw inspiration and 
simulate the past with renewed 
developmental forms.

The importance of launching the 

urban code as a regulation that 
provides standards for engineering 
design, and a reference guide for 
all current and potential commercial 
and residential real estate owners, 
as well as real estate investors and 
developers, which contributes to 
providing urban patterns in harmo-
ny with the sports boulevard with 
all its various paths for pedestrians, 
bicycles and horses, thus forming 
a modern and sustainable environ-
ment for residents and visitors of 
the city of Riyadh.

Wadi Hanifa: a 30 km track, with a 
station along the valley that includes 
cafes, shops, training centers and 
bicycle maintenance.

Arts District: a 3 km long track, which 
includes cultural, artistic, and recreational 
activities, in addition to centers, muse-
ums, libraries, arenas for performances, 
art forums and investment areas.

Entertainment District: extends 4 km east 
of King Fahd Road to Othman bin Affan 
Road, and includes a 40 km long connect-
ing bridge for professional cyclists, and a 
ground track for cyclists and amateurs.

Athletics District: It extends for 5 km 
from east of Othman Road to east of Airport 
Road, and includes 60 sports sites, among 
which are 16 football fields, 18 indoor fields, 
and 12 outdoor fields for basketball, volley-
ball and tennis, in addition to skiing.

Sands Sports Park: extends over an area 
of 20 square kilometers, southeast of King 
Khalid International Airport, and includes a 
botanical garden and safari on an area of 5 
square kilometers, next to a hotel resort, an 
equestrian center and a horse-riding track 
of one million square meters.

Eco district: extends 14 km in length 
and includes cycling, walking and running 
tracks, in addition to nurseries, greenhous-
es, and educational agricultural facilities.

Roadside 
tracks

Train-side 
tracks

Valley-side 
tracks

Hanging 
tracks

Wadi Al Sulai District: a 53 km long path, 
with 15 stations, including cafes, shops, 
picnic areas and camping.

Wadi Al Yasen: a path of 3.5 km, which 
includes a lower financial channel, linked 
with an upper path to the King Abdullah 
Financial District.

The “Sports 
Boulevard 
Foundation” 
has allocated a 
website to the 
beneficiaries 
and owners 
of real estate 
located within 
the scope of the project, which allows them to view and familiar-
ize themselves with all the objectives, standards, requirements of 
the urban code for the sports boulevard and the mechanism of its 
application.
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Green Falcons crowned the AFC U-23 champion with record numbers

Above high clouds
More
than 

٥٠
sports 

facilities

13٥
 meters project

length

+

٤٠٤
million square 

meters of green 
space

٢٠3
 million square

 meters of
investment space

مجلس إدارة المسار الرياضي يطلق أول كود عمراني للمشروع العمالق
ضربة البداية

The Board of Directors of the 
Sports Boulevard Foundation an-
nounced, headed by HRH Moham-
med Bin Salman, Crown Prince and 
Deputy Prime Minister - may Allah 
protect him - announced the launch 
of the urban design code for the ar-
eas located on Prince Mohammed 
bin Salman bin Abdulaziz Road.

The Custodian of the Two Holy 
Mosques, King Salman bin Ab-
dulaziz, launched in March 2019 

four major qualitative projects in 
Riyadh, with a total cost of 86 billion 
riyals, including: “King Salman Park 
Project”, “Green Riyadh Project”, 
“Sports Boulevard Project” and 
Riyadh Art Project”.

The length of the “Sports Boule-
vard” is 135 km, penetrating the city 
of Riyadh, to connect Wadi Hanifa 
in the west of the city and Wadi 
Al-Sulay in the east, and it features 
sports, cultural, recreational and 

environmental activities, includ-
ing 85 kilometers of amateur bike 
paths, 135 kilometers of profes-
sional bike paths, 123 kilometers 
of horse trails, a safe and wooded 
pedestrian path along the boule-
vard, as well as a number of gates, 
stations and rest areas for cyclists 
and hikers along the whole path 
within the city.

The boulevard also includes 
green areas and open spaces with 

Board of Directors of The Sports Boulevard Foundation announced the 
launch of the First urban design code for the giant project

Kickoff
an area of more than 3 and a half million 
square meters, which are planted by 
120,000 new trees that are irrigated with 
100% treated water, as well as a group 
of landmarks and artistic icons that are 
spread along the boulevard.

The Sports Boulevard Foundation has 
awarded contracts worth 2.48 billion 
riyals to a number of national compa-
nies to implement the first phase of 
the Sports Boulevard project in 
Riyadh.

The Foundation explained 
that these contracts include 
the implementation of road 
and infrastructure works in 
the Wadi Hanifa area, the bi-
cycle bridge, the Arts District, 
and the Promenade area.

The Board of Directors of 
the “Sports Boulevard” Foun-
dation issued a decision ap-
pointing Mrs. Jane McGovern 
as CEO of the foundation.

Construction of the first 
phase of the project began 
in mid-October, according 
to the approved plan for 
the implementation of the 
project.

50
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His Royal Highness Prince 
Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, 
Minister of Sports and President 
of the Saudi Arabian Olympic 
Committee, received, in his office 
at Prince Faisal bin Fahd Olympic 
Complex in Riyadh, the delegation 
of the Saudi youth team, crowned 
with the title of the seventh edition 
of the Arab under-20 Cup, which 
was concluded recently in the 

Egyptian capital, Cairo.
His Highness congratulated the 

youth team players on the occa-
sion of obtaining this distinguished 
Arab achievement, which is added 
to the series of achievements of 
the national teams, praising the 
high technical levels presented by 
the champions in this tournament, 
along with their colleagues in the 
Arab teams, which was character-

ized by defiance and high sports-
manship.

Prince Abdulaziz bin Turki hoped 
that the youth team players would 
continue to work hard towards 
more achievements in the future, 
Allah willing, and represent the 
first Saudi team to raise the name 
of the Kingdom in all international, 
regional and continental tourna-
ments.

Al-Faisal receives the 
Asian champions
Al-Faisal receives the 
Asian champions
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