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التطور والنماء تتسارع

شعلة األولمبياد 
السعودي انطلقت
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 يف الرياض

مؤتمر وزراء التضامن: 

األولوية للشباب
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ـ عام جميل ُيطوى .. ويمضي للتاريخ ..
ـ وإنجازات متالحقة تدون بمداد من ذهب

بكل  واألكتاف  القلوب  على  محمولة  ورؤية  ـ 
تجلياتها تعيد صياغة الوطن وفق معايير تستلهم 
تعاليم اإلسالم وتحفظ لعاداته وتقاليده وموروثاته 

تلك الخصوصية التي يفاخر بها على الدوام..
ـ وترسم فاصال جديدًا في مسيرة ظافرة بدأت منذ 
والتناغم  التماسك  ذلك  بكل  وتواصلت   .. التوحيد 
واأللق عبىر 92 عاما من التعمير والتطوير والبناء .

في  تطرح   .. شيء  على  تلوي  ال  عجلى  مضت  ـ 
األرض  ثمارا ً وعمارًا ونماءًا .. وسالمًا .

النمو  لتحقيق  ناجحة  استراتيجيات  عبر 
والتنمية منذ عهد املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود 

ـ طيب الله ثراه ـ وحتي اليوم .
ـ ليس عبر أحاديث .. بل  من خالل أفعال .. كما قال 

الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمني :
العز واملجد في الهندية القضب

ال في الرسائل والتنميق للخطب
العمل  تلتزم  الوطن  هذا  قيادة  بأن  يؤكد  مما  ـ 

والعطاء 
لتحقيق تطلعات شعبها واقعا على األرض .

...  ...
وفي املشهد الرياضي  ..

مرجعية  تحت  املسؤولية  قلب  في  نوجد  حيث   
شابة

العمل  تفاصيل  بكل  ومحيطة   .. شغوفة 
وأطروحاته ومطلوباته .

ـ وقابضة على جمر التعب حتى ال تتثاءب املسيرة 
..

ال  آخر   بعد  عامًا  واثقًا  النجاح  موكب  يمضى  ـ 
يعتريه وهن .. وال تكدر صفوه عوائق .

الذي يتحرك كنحلة  ليحط على  ـ فاألمير الشاب 
كل أزهار األمل..

ـ ًيطعم  مرؤسيه من حوله خططًا وبرامج مكتملة 
النمو ..

من  أهدافًا  األصيل   الرياضي  بمهارة  ويسجل  ـ 
أرباع الفرص.

مضامني  الوزاري  العمل  رصيد  إلى  يضيف  بل  ـ 
جديدة قلبت الطاولة على الزمن وتركته مجرد عقارب 

ساعة على الحائط .
...  ....

 في الرياضة السعودية اآلن ..
 واقع جديد وجميل  يتشكل  منذ أن قال سمو ولي 

الرياضي شأنه  للقطاع  إعادة هيكلة  أن هناك  العهد 
شأن جميع القطاعات .

الله  حفظه  ـ  أكد  يوم  ملموسًا  واقعًا  يتنزل  بل  ـ 
واضحة  ومبادرات  برامج  تخصيص  سيتم  بأنه  ـ  

الستهداف األنشطة الرياضية السعودية.
 ـ من يومها ...

 والرياضة تحظى بتركيز كبير في رؤية 2030.
ـ  فقد كانت نظرة سموه الثاقبة تمضي الى جهة أن  
النمط الصّحي واملتوازن أحد ركائز األهداف  يصبح 
مجلس  أطلقه  الذي  الحياة   جودة  لبرنامج  الـ23 

الشؤون االقتصادية والتنمية في العام 2018 .
ـ ولتحقيق ذلك رمت الوزارة وهي املعنية بالتنفيذ 
بثقلها لتوفير املزيد من فرص النجاح بالشراكة مع 

القطاعني العام والخاص .
ـ فالرؤية  تستهدف على الصعيد الرياضي  سوقا 
إضافية  مداخيل  لتوفر  األلعاب  كل  في  واعدة  عاملية 

وأرباحا تتحقق من االقتصاديات غير النفطية. 

ـ من هنا ..
وفتح  األبواب  من  الكثير  لطرق  الوزارة  عمدت  ـ 
وإعادة  السعودية  بالرياضة  للنهوض  املسارات 
صياغتها لتتواءم مع أطروحات تلك الرؤية الواعدة  .

ـ فاملرتكزات التي قامت عليها جهود الوزارة ُبنيت 
ومتطلبات  املرحلة  متغيرات  مواكبة  أهمية  على  

املستقبل .
ـ وهذا بالفعل كان واليزال شعار املرحلة .

...
ـ بعبارة أشمل وأدق..

مع  بالدنا  في  الرياضي  القطاع  تحويل  سيكون 
جاذب  اقتصادي  رافد  إلى  املدروس  التسارع  هذا 
هذا  ملصلحة  وإيجابية  هائلة  قفزة  بمثابة   ، ومنتج 

القطاع  الحيوي في املستقبل القريب..
  .. اآلن  من  عام  بعد   93 الـ  الذكرى  تحل  وعندما  ـ 
وقتها سيكون حديث اإلنجازات قد أضاف صفحات 

جديدة في كتاب التنمية املستدامة في بالدنا ..
تصعب  الحالي  شكله  في  الرياضي  فالحراك  ـ 

مالحقته  ..
ـ كما أنه متدفق كاملاء ال يمكن جمعه في راحة اليد 

.
...

كل األعوام  وهذا الوطن العظيم بألف خير .

د. رجاء هللا السلمي

عندما يصبح النجاح فلسفة وطن

إن ذكرى يومنا الوطني، تعّبر عن االعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته 

بني األمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ. 

      اللهم احفظ لنا بالدنا، وأِدم عليها األمن واالستقرار.
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اليوم الوطني .. 
وجهود تسابق الريح 

لتحقيق  تسارعت  قد  والخطوات  اململكة  على  الوطني   اليوم  ذكرى  تعود 
املزيد من األهداف والتطلعات التي تم رسمها ، خاصة رؤية 2030 التي تنتظم 
كل القطاعات بمافيها القطاع الرياضي الذي يتخذ من الرؤية منطلقًا لتحقيق 

كل أطروحاته وبرامجه .

وتعيش الرياضة السعودية حاليا حالة من التألق الدائم على مستوى كل 
املثال  سبيل  على  السعودية  فالكرة  السعودية.  والفرق  واملنتخبات  األلعاب 
تهيمن قاريا وإقليميا، فاألخضر تأهل بجدارة ملونديال قطر 2022، ونال نادي 
الهالل بطولة دوري أبطال آسيا، واملنتخب األوملبي توج بكأس آسيا تحت 23 
عاما، دون هزيمة، واألخضر الشاب حصد كأس العرب مؤخرا، وتوج املنتخب 

السعودي لكرة القدم املوحدة لقب كأس العالم قبل أيام.

العاملية  الرياضية  الفعاليات  للكثير من  تتم  التي  ناهيك عن االستضافات 
ذات املستوى الرفيع والتي نجحت اململكة في استقطابها وتنظيمها بمستوى 
عال من الكفاءة ، لتصبح بلدنا في أقل من ثالثة أعوام قبلة للرياضيني حول 

العالم . 

الرياضة  تطوير  سبيل  في  تبذل  جبارة  .وجهود  تحدث  كبرى  تحوالت   
السعودية.وبالتأكيد تقف خلف كل ذلك، قيادة حكيمة تبذل بال حدود؛ حتى 

وصلت رياضتنا إلى مصاف الدول املتقدمة.

األخضر  فيه  يشارك  الذي   ،2022 مونديال  سينطلق  قليلة،  أسابيع  وبعد 
واملكسيك،  األرجنتني،  منتخبات”  بجانب  الثالثة  املجموعة  في  السعودي 
وبولندا” بهدف التنافس الجاد وليس التمثيل املشرف. كما أننا على أعتاب 
استضافة املزيد من الفعاليات العاملية الكبرى وفقاً  للعقود التي وقعت في هذا 

الشأن .
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الحدثالحدث

محور  السعودي  اإلنسان  ُيشكل 
السعودية  للقيادة  األساسي  االهتمام 
صاحب  العهد  ولي  ولسمو  الحكيمة 
سلمان   بن  محمد  األمير  امللكي  السمو 
من  يجعل  ما  وهو   ،2030 رؤية  عراب 
استقبال سموه ألبناء وبنات الوطن  
أمرا  املجاالت  كافة   في  املنجزين 
طبيعيًا  ومعتادًا ، ومن بني هؤالء 

آيسف  بجوائز  للفائزين  سموه  استقبل 
. 2022

 فالقيادة الرشيدة وضعت ُجل رهانها 
الدوام،  على  به  فاخر  الذي  شعبها،  على 
لقيادة  عليهم  تعول  الذين  شبابها  وعلى 
بأنهم  سموه   وصفهم  حيث   ، املستقبل 

أغلى ما يملك هذا الوطن.
غير  الوطني  اإلنجاز  ذلك  وجاء   

الذكرى 92 تحل وخطوات التطور والنماء تتسارع

رؤية واعدة            
         ..ومستقبل زاهر

الشباب  فيه  يعيش  وقت  في  املسبوق، 
بقيادة  التمكني،  درجات  أعلى  السعودي 
كل  خلف  ويقف  وقف  والذي  سموه 
والشابات  الشباب  ويحققه  حققه  إنجاز 

السعوديون في الداخل والخارج.
أبناء  اعتاد  فقد  بغريب  ليس  واألمر 
منهم،  سموه  رب 

ُ
ق على  الوطن  وبنات 

وفخره بما يحققونه من منجزات، فهو من 
ستقبل 

ُ
امل نحو  طريقهم  خارطة  ويقود  قاد 

ألهدافها  ا 
ً
وفق تعمل  التي   ،»2030 »رؤية 

اململكة وشعبها  وُمستهدفاتها على وضع 
واقتصادها وتعليمها وكافة قطاعاتها في 

ستحقة إقليمًيا ودولًيا. 
ُ
املكانة امل

ولي  سمو  استقبال  يحمل  كما 
أبناء  من  بدعات 

ُ
وامل للمبدعني  العهد 

 ، املجاالت  كافة  في  الوطن  هذا  وبنات 
والتشجيع. التحفيز  معاني   أعلى 
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لتصبح  بها  واالنطالق  املرأة  تمكني  عصر  في 
الدكتوراه  طالبة  حصلت  التنمية  في  شريكة 
الطبية  العلوم  كلية  من  واملبتعثة  الصبحي  سماح 
 Blood التطبيقية بجامعة أم القرى، لدراسة تخصص
على  ببريطانيا،  بريستول  جامعة  في   transfusion
 Margaret Kenwright Young Scientist Award « جائزة
»، خالل املؤتمر السنوي BBTS الذي تم انعقاده في 

غالسكو -اسكتلندا من 13-15/ سبتمبر 2022.
وشاركت الباحثة السعودية ببحث حمل عنوان:

 Investigations into the Identification and”
.Characterisation of a Novel Antigen in Lu ”System

ويعد ذلك إنجازا علميا جديدا يضاف إلنجازات 
باملحافل  الطبي  العلمي  مجال  في  السعودية  املرأة 

الدولية.

خلود .. عشرة
على عشرة

أفضل  قائمة  ضمن  املانع  صالح  خلود  السعودية  الدكتورة  ُصنفت 
وعلم  املعلومات  وتقنية  االصطناعي  الذكاء  في  بالعالم  مؤثرين  عشرة 
العالم،  في  تأثيرًا  األكثر  العشرة  الرابعة ضمن  باملرتبة  إذ حلت  البيانات، 
وجاء التصنيف وفقًا لعدد من الهيئات والشركات املتخصصة في تقنية 

املعلومات منها مؤسسة أبحاث وسائل التواصل االجتماعي األمريكية.

سماح ولجت من الباب الكبير

االقتصاد اإلبداعي 
يوفر 30 مليون وظيفة

ويوفر  العالم،  في  نموا  القطاعات  أسرع  أحد  يعد  اإلبداعي  االقتصاد 
30 مليون وظيفة في العالم وفقا لتقديرات »اليونسكو«، كما أن اململكة من 
أكثر الشعوب إنفاقا على األلعاب، وتمثل األلعاب املحلية أقل من 1 في املائة 
املواهب  لتقديم  العاملية، ويسهم »إثراء« في كونه منصة  مقارنة باأللعاب 

االبتكارية، وال سيما املرأة.
مزنة الزامل 
رئيسة قسم اإلبداع واالبتكار في مركز »إثراء«

التقنيات المتقدمة يف 
حلقة نقاش

على  هنا حرصنا   ومن  مهمة،  أدوارًا  النسائية  القيادات  فيه  تتولى  ذاته،  االتحاد 
إضفاء الجانب التعليمي على جميع الفعاليات، حيث استضافت منطقة مطوري األلعاب 
في املوسم الحالي أكثر من عشرة برامج تعليمية، منها برنامج الحلول اإلبداعية. كما أن 
املوسم شهد حلقة نقاش حول التقنيات املتقدمة ملستقبل الواقع الغامر واأللعاب تناول 

فيها نخبة من الخبراء مستقبل الصناعات اإلبداعية التقنية وتطوير األفكار.
نورة املطلق 
مدير التسويق الرقمي باتحاد األلعاب اإللكترونية 

الحدث
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تطوير مستمر
وفي عصرنا الحاضر وبعد أن تطورت الرياضة في بالدنا بصدور 
الشباب لتصبح  لرعاية  العامة  الرئاسة  امللكي بتعديل مسمى  األمر 
إدارة ُيعني رئيسه بأمر  للرياضة، ويكون لها مجلس  العامة  الهيئة 
ملكي صدر األمر امللكي في السابع من شهر مايو لعام 2016م بتعيني 
األمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيسًا ملجلس إدارة الهيئة 
رؤية  مع  واملنسجم  املستمر  التطوير  بهدف  وذلك  للرياضة،  العامة 
هذه  متطلبات  مع  يتوافق  وبما   ،2030 السعودية  العربية  اململكة 
املرحلة، وبما يرتقي بمستوى الخدمات املقدمة للرياضيني وصواًل 
املسؤوليات  تركيز  بهدف  مستدامة،  وتنمية  زاهر  مستقبل  إلى 
ووضوحها وتسهيل اإلجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم 

مع سياسة الدولة .

الرياضة .. وزارة
أمر ملكي  / 1441هـ صدر   7  /  1 تاريخ   وفي 

كريم يقضي بتحويل الهيئة 
إلى  للرياضة  العامة 
ومنذ  الرياضة،  وزارة 

مراكز  الحمد-  -ولله  بالدنا  الحاضر سجلت  يومنا  وإلى  الحني  ذلك 
لعبة  رأسها  الرياضية وعلى  اإلنجازات  في  العالم  دول  متقدمة بني 
مرات،  ثالث  آسيا  كأس  السعودي  املنتخب  حقق  حيث  القدم،  كرة 
ووصل إلى نهائيات كأس العالم ست مرات، كما تحققت العديد من 
اإلنجازات املشرفة في مختلف األلعاب األخرى التي حصدت الجوائز 

والكؤوس وامليداليات الذهبية 
على مستوى العالم.

أول إدارة رياضية كانت يف عام 1952

عهد المؤسس.. ضربة البداية 
كانت ضربة البداية النطالقة الرياضة السعودية في عهد املؤسس 
أول  إنشاء  وقتها  تم  إذ  ثراه-  الله  -طيب  عبدالعزيز  امللك  الراحل 
الرياضة وكان ذلك في عام 1372هـ املوافق 1952م  إدارة مسؤولة عن 
وضمت حينها لوزارة الداخلية، لتشهد بعدها تحوالت كبرى سواًء 
على املستوى اإلداري املؤسساتي أو النقلة النوعية في الجهات ذات 
 إلى تمثيل اململكة 

ً
العالقة بها من بنى تحتية، وكوادر بشرية وصوال

في املنافسات الخليجية، والعربية، واآلسيوية، والدولية .
كرة  رياضة  هي  التأسيس  بدايات  منذ  املعروفة  الرياضة  كانت 
امللك عبدالعزيز  أبناء  لكن  الرياضة متواضعة  بدايات  القدم، وكانت 
وأحفاده كاألمير عبدالله الفيصل -رحمه الله- أولوا كرة القدم رعاية 
اتحاداتها  تبلغ  والتي  األخرى،  للرياضات  منطلقًا  وكانت  خاصة، 
أوكلت  ووقتها   ..ً رياضيا  اتحادًا   91 إلى   2022 العام  في  حاليا 
املسؤولية إلى وزارة الداخلية، وأسس في ذلك العهد أول قسم للتربية 

البدنية والكشافة انطلقت منه الرياضة السعودية .
الشريفني  الحرمني  خادم  الحديثة  الرياضة  مشجعي  من  وكان   
امللك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله- الذي أصبح مسؤواًل عن اتحاد 
وكذلك  املعارف،  وزير  منصب  توليه  أثناء  أشهر  لتسعة  القدم  كرة 
الله-  –حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني  خادم 
امللك  في عهد  لالعبني  باركر«  يقدم جوائز كساعة و«قلم  كان  والذي 
الرياضة  تلقاها  التي  للرعاية  ثراه–. ونتيجة  الله  عبدالعزيز –طيب 
والعمل على تطويرها فقد تم نقل اإلشراف عليها من مجلس الوزراء 
قسم الرياضة في وزارة الداخلية إلى وزارة التربية والتعليم، وأصبح 
يدعى بـ«اللجنة الرياضية العليا«، وبعد عامني تم إنشاء وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية، وأنشئ قسم جديد فيها عرف باسم قسم رعاية 
اململكة حتى  في  الرياضة  القسم مسؤواًل عن  إذ أصبح هذ  الشباب، 
18 مايو 1974م، عندما أمر مجلس الوزراء بتأسيس الرئاسة العامة 

لرعاية الشباب كإدارة مستقلة .
 وبعد إنشاء رئاسة للرياضة في البالد من خالل الرئاسة العامة 
مستقلني،  الرياضة  مجال  في  القرار  صانعو  أصبح  الشباب  لرعاية 

وكامل تركيزهم منصب على الرياضة.

عضوية فيفا
في العام 1956م كان االتحاد العربي السعودي لكرة القدم موجودًا، 
وأصبح عضوًا في االتحاد الدولي لكرة القدم -الفيفا- عام 1959م، بعد 
ذلك بدأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في التركيز على الرياضات 

األخرى إلى جانب كرة القدم .

 ففي العام 1963م أسست الرئاسة أربعة اتحادات  هي : 

اتحاد كرة الطائرة

اتحاد كرة السلة

 اتحاد ألعاب القوى

 اتحاد الدراجات 
الدولية  االتحادات  في  أعضاء  األربعة  االتحادات  هذه  وأصبحت 

كذلك.

الحدث
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البداية في الحجاز 

في  البداية  وكانت  بعيد،  زمن  منذ  القدم  كرة  بالدنا  وعرفت 
يد  على  بالدنا  في  واألمان  األمن  استتب  أن  فبعد  الحجاز،  منطقة 
امللك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- قام عدد من الشباب بممارسة كرة 
العام  األمن  مدير  إلى  بطلب  فتقدموا  1345هـ،  عام  جدة  في  القدم 
آنذاك لنيل موافقته الرسمية على ممارسة كرة القدم فتمت املوافقة، 
واعتبرت هذه املوافقة بمثابة الشرارة األولى التي أعلنت والدة كرة 
القدم في مالعبنا ألول مرة، وقد مكثوا فترة غير قصيرة يمارسون 
عليها،  اإلقبال  املواطنون  بدأ  فشيئًا  وشيئًا  بمفردهم،  اللعب  فيها 
الرياضي  الشأن  في  األخرى سباقة  الشرقية هي  املنطقة  كانت  كما 
بعد املنطقة الغربية حيث بدأت بالتحديد في مدن الظهران والخبر 
التي  العربية –أرامكو-  الزيت  والدمام عام 1358هـ، عن طريق شركة 
القدم وكان غالبيتهم من  شجعت موظفيها على ممارسة لعبة كرة 
لذلك  ونتيجة  واإليطالية،  والصومالية  السودانية  الجاليات  أبناء 
فقد بدأ الناس لعب الكرة في الشوارع الواسعة والساحات املحيطة 
بالبيوت، وكان شغف الشباب للعب الكرة في أوجه وصارت اللعبة 
األكثر شعبية وانتشارًا، ففي املدارس كان الطالب يلعبون كرة القدم 
في حصص أسبوعية كحصتني أو ثالث حصص على أكثر تقدير ما 
جعلهم شغوفني بلعب كرة القدم خارج املدرسة يوميًا، فتشكلت فرق 
الوقت تم  الحواري وصارت هناك مباريات بني األحياء، ومع مرور 
إنشاء نواٍد خاصة في كل مدينة صارت تجتذب الكثير من الشباب، 
يوميًا  يمارسونها  والصغار  الشباب  من  األكثرية  استمرت  بينما 
في مالعب الحواري على بساطتها حيث لم يكن يلزم إلنشاء ملعب 
سوى غرس عارضتني من الخشب في أرض منبسطة في االتجاهني 
قدم  كرة  وشراء  »الجص«  بمادة  ووسطه  امللعب  جوانب  وتخطيط 

ومن ثم بدء اللعب.

القدم تقود االنطالقة
وتعد كرة القدم في يومنا الحاضر الرياضة الشعبية األولى في 
القدم  لكرة  السعودي  باالتحاد  تعرف  رئيسة  منظمة  ولها  اململكة، 
الدولي  االتحاد  إلى  انضم  نفسه  العام  وفي  1956م،  أسس  والذي 
لكرة القدم وأيضًا االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، ليبدأ مسيرة تنظيم 
التي حقق خاللها  الخارجية  إلى مشاركاته   

ً
بطوالته املحلية إضافة

األمم  كأس  بطولة  تحقيق  أهمها  الكبيرة  اإلنجازات  من  العديد 
اآلسيوية ثالث مرات.

الذي  الوحيد  القدم االتحاد  العربي السعودي لكرة  وظل االتحاد 
1372هـ،  عام  منذ  وذلك  تأسيسها  عند  الرياضة  إدارة  عليه  تشرف 

السلة  كرة  أولها  كان  أخرى  بألعاب  االهتمام  بدأ  1383هـ  العام  وفي 
ذلك  في  السلة  لكرة  السعودي  العربي  االتحاد  تأسيس  التي شهدت 
العام، وتواصل تأسيس العديد من االتحادات الرياضية منها االتحاد 

العربي السعودي للكرة الطائرة 1963م، واالتحاد العربي السعودي 
للدراجات 1963م،  السعودي  العربي  القوى 1963م، واالتحاد  أللعاب 
العربي  واالتحاد  1975م،  اليد  لكرة  السعودي  العربي  واالتحاد 

السعودي للتنس 1975م.

تطوير وإنجازات 
مشرفة  إنجازات  املختلفة  األلعاب  من  العديد  في  اململكة  حققت 
على مدى السنوات املاضية على مختلف الصعد الخليجية والعربية 
املجال،  في هذا  بالتقدم  الجهود  والعاملية، وتوجت هذه  واآلسيوية 
حيث تم تحقيق العديد من الكؤوس وامليداليات الذهبية في مختلف 
الرياضة  الرياضية، انطالقًا من حرص املسؤولني في وزارة  األلعاب 

 ،2030 اململكة  رؤية  مع  واملنسجم  املستمر  التطوير  بهدف 
وبما يتوافق مع متطلبات هذه املرحلة، وبما يرتقي 

للرياضيني  املقدمة  الخدمات  بمستوى 
وتنمية  زاهر  مستقبل  إلى  وصواًل 

مستدامة ، حيث وصلت االتحادات 
 91 الـ  ملايقارب  اآلن  الرياضية 

اتحادًا رياضيًا.

أقدم  االتحادات تأسيساً
15

37

26

48

االتحاد العربي السعودي 
للمبارزة في 1975م 

االتحاد العربي السعودي 
للتايكوندو في 1976م 

االتحاد العربي السعودي 
للسباحة في 1976م 

االتحاد العربي السعودي 
للجمباز في 1978م

االتحاد العربي السعودي 
لرياضة الصم في 1980م

االتحاد العربي السعودي 
للمالكمة واملصارعة في 1980م 

 االتحاد العربي السعودي لرفع 
األثقال وبناء األجسام في 1980م 

 االتحاد العربي السعودي 
للرماية والسهام في 1979م 

الحدث
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يصبح  أن  عينيها  نصب  اململكة  وضعت 
العالم،  في  االبتكار  رواد  طليعة  في  أبناؤها 
تحلم  التي  الكبيرة  للعقول  دولية  ووجهة 
الحالي  العام  خالل  الفتا  وكان  أفضل،  بعالم 
السعودية  املرأة  قطعتها  التي  الخطوات   2022
بأفكار  لتسهم  والرقمنة،  االبتكار  عالم  في 
مزدهرة  لحياة  جديد  نموذج  بناء  في  خالقة 

ومستدامة وصحية أيضا .
االبتكار  عصر  في  السعودية  املرأة  وباتت 
فالزائر  واالزدهار،  التنمية  في  دورا  تلعب 
االتحاد  نظمه  الذي  الجيمرز  موسم  لفعاليات 
السعودي للرياضات اإللكترونية في الرياض، 
اإلبداعي  املشهد  في  نسائية  أسماء  عدة  يرى 

واملستقبلي.
األكبر  الحدث  الجيمرز،  موسم  وشهد 
العالم،  في  اإللكترونية  واأللعاب  للرياضات 
امللك  مركز  مشاركة 

عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء( ضمن برنامج 
التقنيات  واستعرض  اإلبداعية«،  »الحلول 
مستقبل  وكشف  الواقع  ملستقبل  املتقدمة 
بأفكار  ودمجها   ،XRالـ وألعاب  التقنيات 
املحتوى اإلبداعي والعمل على تسويقها محليا 
قابلة  منتجات  إلى  الوصول  بهدف  ودوليا، 
ودمجها  معززة  وتقنيات  بمحتوى  للتسويق 
ومن  واملستقبلية.  الراهنة  املرحلة  بمتطلبات 
شاركت  التي  اإلبداعية  والحلول  االبتكارات 
بها املرأة السعودية، تجربة فن القط العسيري 
بالواقع االفتراضي التي ابتكرتها أريج الوابل، 
وتمنح مستخدمي التقنية فرصة زيارة مختلف 
على  للتعرف  العربية  الجزيرة  شبه  مناطق 
مواقعها وثقافاتها عبر تجارب غامرة تستند 
املستخدم  االفتراضي، ويتفاعل مع  الواقع  إلى 
والصور  واألصوات  التفاعلية  التصاميم  عبر 
العسيري  القط  فن  الستكشاف  املتحركة 
في  التاريخ  عبر  استعماالته  وتطور  وأنماطه 

بيوت أهالي منطقة عسير.
في حني تمكنت نوف الصغير من إجراء 

رحالت بالواقع املعزز، عبر تطبيق هاتفي يتيح 
لألفراد واملنشآت إنشاء رحالت مسلية ومفيدة 
ترتبط  التي  الخطوات  من  إلى سلسلة  مقسمة 
كل منها بخدمة في مكان محدد، بحيث تشمل 
الواقع  بتقنية  مدعومة  تحديات  الخطوات 

املعزز للحصول على خدمة ما.
إلى جانب ذلك، شاركت الفنانة نعيمة كريم 
على  الناس  لحث  واملؤثرة  الشخصية  رؤيتها 
عبر  وإحيائها،  األرض  إعمار  بأهمية  التفكر 
وهو  باملطر«،  »التنبؤ  ملشروع  أولي  نموذج 
الواقع  على  تقوم  دقائق  ست  مدتها  تجربة 
األبعاد  ثالثي  الفن  باستخدام  االفتراضي 
الجمهور  لتعريف  الغامر،  الصوت  وتقنية 
في  املمطرة  املوسمية  الرياح  وصول  بتجربة 
النموذج  هذا  البتكار  وتطلب  آسيا،  جنوب 
الواقع  تقنية  بأدوات  الرسم  نعيمة  تتعلم  أن 
إيجاد  من  مكنها  الذي  األمر  وهو  االفتراضي، 
تبتكر  حتى  األبعاد  ثالثي  للرسم  وسيلة 

تصورا رقميا ألسلوبها الفني.

ابتكارات مدهشة
موسم  في  اإلبداع  عالم  وخوضها  السعودية  املرأة  ابتكارات 
العب،  ألف  تضم  ناد   100 يضم  االتحاد  أن  كما  الفتا،  كان  الجيمرز 
االتحاد،  ومنافسات  أنشطة  في  تشارك  خاصة،  نسائية  أندية  منها 
واملهتمني  والالعبات  الالعبني  لجميع  تدريبية  دورات  يقدم  الذي 
الرياضات  هذه  آلية  فهم  في  والراغبني  والبرمجة  بالتكنولوجيا 
من  رآه  بما  سعيد  حقيقة  وأنا  االبتكارية،  الصناعة  هذه  وطريقة 

ابتكارات تقف وراءها املرأة السعودية في هذا العهد الزاهر.

فيصل بن حمران 
مدير إدارة الرياضات اإللكترونية في االتحاد 

السعودي للرياضات اإللكترونية

المرأة السعودية  تقدم مشهداً إبداعياً ومستقبلياً يف 2022

نبتكر لنزدهر

الحدث
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الحدث

يوًما  للسعوديني  بالنسبة  اليوم  هذا  يعترب 
تاريخًيا عظيًما، توطدت به أركان الدولة السعودية 
نهوضها  بداية  وشهدت  معاملها،  وارتسمت   ، الثالثة 

احلضاري واالقتصادي الذي نجين ثماره اليوم.
 أحمد عيد 
الرئيس األسبق لالتحاد السعودي لكرة القدم

شموخًا  رأسه  مواطن  كل  فيه  يرفع  يوم  هذا 
وندعو  املعطاء،  وطنه  أرض  على  حتقق  بما  وفخرًا 
وأن  أمرنا  والة  لنا  يحفظ  أن  القدير  العلي  الله 
ميتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خري اجلزاء 

ملا يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الويف. 
 سلطان أزهر 
رئيس نادي الوحدة 

التطور  من  أعواًما  تقود  وبالدنا  عام  كل 
والقادم  والنماء،  الرخاء  من  عاًما   92 واإلنجازات. 
بالد  بالدنا  يا  عزك  وطن.  يا  عزك  دام  أعظم، 
وبهمتنا  بأحالمنا  بنا،  تبدأ  الشريفني  احلرمني 

وبعملنا وبوفائنا لقيادتنا .
 سعود الرشودي 
رئيس النادي التعاون 

واحدة،  ا 
ً

يد سنبقى  أننا  نعلن  اليوم  هذا  يف 
وسيبقى والؤنا هلذا الوطن الشامخ ولقيادته لألبد. 
واليوم يحتفل كل أبنائه  وشبابه باليوم الوطين الـ 

92، فهم يدركون بأنهم حاضره ومستقبله. 
 الدكتور أحمد احلديثي  
رئيس النادي أبها 

 
ً
قيادة السعودية  العربية  واململكة  عام  كل 
يوم   .. السعودي  الوطين  اليوم  وأمان.  بخري  وشعبًا 
بعقيدتنا  فيه  نفخر  تليد،  وحاضر  عريق  ماٍض 
ووفاءنا   ، ووحدتنا  وقوتنا  ومنجزاتنا  وبهويتنا 

لقيادتنا الرشيدة .
 فهد املطوع 
رئيس نادي الرائد 

يوم تاريخي وعظيم يف مسرية بالدنا الشامخة 
يخرج السعوديون يف هذا اليوم من كل عام يزينون 
ويصنعون  واملعايدات،  التهاني  ويتبادلون  الشوارع 
اخلاصة  املناسبة  بهذه   

ً
واحتفاال احتفاًء  األفراح 

والرائعة .
 مسلي آل معمر 
رئيس نادي النصر

رحمه  العزيز  عبد  املؤسس  امللك  استطاع 
اململكة  توحيد  1932م  سنة  من  اليوم  هذا  يف  الله 
وجمعها يف وطن واحد،  ليحول اسمها بعد ذلك من 
مملكة احلجاز ونجد وملحقاتها إلى اململكة العربية 

السعودية بهذا املسمى الشامخ .
 أمنار احلائلي  
رئيس نادي االتحاد

متميزًا  والعطاء  باحُلب  متفردًا  ياوطين  دمت 
والعزة. فرحك فرٌح  والرخاء شامخًا باجملد  باأل من 
العطاء  وطن  وأنت  عاٍم  فكل  اخمللصني  ألبنائك 

واألمن واالنتماء . وعشت موفور القيم . 
 وليد عبدالرزاق معاذ 
رئيس النادي األهلي 

 .. واستقرارها  وأمانها  أمنها  لبالدنا  الله  أدام 
وسيظل دومًا طموحنا عنان السماء. عالي شأنك يا 
يدّيك،  بني  واملستقبل  يومك  فاليوم  احلرمني،  بالد 

ا من كل شر يا وطين العزيز  . 
ً
دمت سامل

 خالد الدبل  
رئيس النادي االتفاق 

ستبقى رايتنا اخلضراء راية التوحيد عالية 
شامخة ثابتة وعزيزة. وطننا تاريخ صنعه رجال 
رغم  ا 

ً
شامخ ليبقى  له  أرواحهم  قدموا  عظماء، 

بكل  مسريتهم  نكمل  نحن  وها  احلاقدين،  أنوف 
فخر وعزة.

 فهد بن نافل 
رئيس نادي الهالل
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اململكة  92لتوحيد  الذكرى  تحل 
وبالدنا الشامخة العظيمة قد كست كل 
املساحات اخضرارًا ورؤى ومنجزات 
، كما تمددت حضورًا ومكانة بني 
ريادة  القمة  لتتسنم   ، األمم 

تستحقها .
التسارع  هذا  ومع 
تعمل  التنموي 
القطاعات  كل 
ة  د منفر

 2030 رؤية  برامج  وضع  أجل  من  ومجتمعة 
على األرض .

الزمن  تسابق  التي  الرياضة  وزارة  وفي  
جاهزة  ولتكون  املستجدات  بكل  لتلحق 
بمنشآتها الستقبال واحتضان كل الفعاليات 
 في وكالة 

ً
محلية وعاملية ، نفذت الوزارة ممثلة

لتطوير  مشروًعا   174 الرياضية  املنشآت 
إحصائي  تقرير  حسب   ،2020 منذ  املنشآت 
حديٍث للوكالة. وشِمل العدد تطوير 62 منشأة، 
مالعب،  وأربعة  رياضية،  مدينة   12 بواقع 
وأخذت  رياضية.  صالة  و14  ناٍد،  مقر  و32 
 عدة، 

ً
املشروعات داخل املدن الرياضية أشكاال

اإلنارة،  إنشاء مالعب رديفة، وتغيير  منها 
وغرف  الخضراء  الصاالت  وتطوير 
الجماهير  ومناطق  الالعبني، 
والصحافيني والحكام. 
املالعب،  وفي 
ّكز  تر

العمل على تهيئتها لدخول العائالت، وتطوير 
واإلنذار  الصوت  وأنظمة  التحتية،  البنية 
واملراقبة، وغرف كبار الشخصيات، إضافة إلى 
عدد  ووصل  القوى.  ألعاب  مضامير  صيانة 
 7 إلى  الوكالة  غّيرتها  التي  املالعب  أرضيات 
داخل املدن الرياضية واملالعب، مقابل 16 داخل 

مقار األندية.
ا 

ً
وفق التطوير،  مشروعات  من  والهدف 

الوزارة  استراتيجية  تحقيق  للوكالة، 
جاهزية  ورفع  الرياضي،  بالقطاع  للنهوض 
املنشآت الرياضية، وتحسني تجربة الحضور 
عن   

ً
فضال التلفزيوني،  والنقل  الجماهيري 

املنشآت  وتهيئة  لالستثمار،  فرص  إيجاد 
الستضافة فعاليات ثقافية واجتماعية.

ساعات  عدد  ارتفاع  إلى  الوكالة  وتشير 
ا 

ً
اإلشغال الكلي للمنشآت إلى مليون و477 ألف

ا 
ً
ألف بـ961  مقارنة  الجاري  العام  ساعة  و819 

و403 طوال العام املاضي.

174 مشروعاً لتطوير المنشآت الرياضية خالل عامين

تأهيل وتغيير جلد

17412 6232
مدينة رياضيةمشروعاً مقر نادمنشأة

أهداف مشروعات التطوير:

اإلجراءات التي تمت

النهوض بالقطاع الرياضي وتحسني البيئة الرياضية

رفع جاهزية املنشآت الرياضية وزيادة أعداد املمارسني للرياضات واستضافة العديد من املنافسات الدولية

تحسني تجربة الحضور الجماهيري وحضور العائالت بما يسهم في رفع القيمة السوقية للمنافسات املحلية ويزيد 
فرصة الفوز باالستضافات العاملية

إيجاد فرص جديدة لالستثمار واالستفادة من املنشآت وتحسني تجربة النقل التلفزيوني

تهيئة املنشآت الستضافة العديد من الفعاليات الثقافية واالجتماعية املختلفة

ماتم تغييره :
ـ أرضيات داخل املدن الرياضية واملالعب.) 7(

ـ  داخل مقار األندية.)16(

اإلجراءات حسب العدد :
 ـ إنشاء مالعب رديفة )2(

ـ تغيير اإلنارة ) 9(
ـ تطوير الصاالت الخضراء )3(

ـ غرف الالعبني )9(
ـ مناطق الجماهير والصحافيني والحكام )6(

 وفي املالعب :
ـ تطوير البنية التحتية )20(

ـ أنظمة الصوت واإلنذار واملراقبة )10(
ـ غرف كبار الشخصيات )3(

 ـ صيانة مضامير ألعاب القوى.)4(
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باليوم  الفرحة  تنطلق  أن  عظيم  
عيون  من  الشامخ  البلد  لهذا   الوطني 
في  وهم  عرفوا   الصغار  أطفاله..فهؤالء 
لكيان  ينتمون  أنهم  األولي  النشأة  سن 
أن  األرض    كوكب  سكان  كل  يتمنى 

يصبحوا  من رعاياه..

عالقة  الفرحة  تكون  أن  وجميل 
الذين  النشء   لهؤالء  السليمة  بالفطرة 
معاني  كل  أمهاتهم  حليب  مع  رضعوا  
مر  على  الوطن  هذا  لقيادات  الوفاء 

التاريخ..

طيب  عبدالعزيز  املؤسس  امللك  فمنذ 
الله ثراه وإلى يومنا هذا..واململكة تطرح 
أمن  من  اليانعة..  الثمار  كل  األرض  على 

وسالم ومحبة وعطاء.

دمت ياأرض الوفاء .. دمت ياأرض الوفاء .. 
عزنا وفخرناعزنا وفخرنا
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ث
ثال

د 
بع

ـ أكثر من 7 عقود مرت على رحيل القائد 
املؤسس 

الفيصل  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ

تفاصيل  تختزن  الزالت  الوطن  وذاكرة  ـ 
 بعد جيل.

ً
شخصية هذا القائد امللهم جيال

ـ قال عنه كثيرون .. وكتب عنه املئات من 
املؤرخني لكنه ظل عصيا على التدوين .

ـ قال عنه املؤرخ الصيني يانغ يان هونغ 
» امللك عبدالعزيز أحد العباقرة الذين قدموا 
وأوطانهم خدمات جليلة بجهودهم  ألممهم 
 ، امللل  أو  الكلل  تعرف  ال  التي  الجبارة 
التاريخي  السجل  في  مآثر عظيمة  وسجلوا 

املفعم باألمجاد الخالدة«.
ـ ووصفه املؤرخ النمساوي الدكتور فون 

دايزل الذي زار اململكة عام 1926م بالنابغة .
وقال يومها : 

إمبراطورية  تأليف  في  نجح  سعود  ابن 
أملانيا،  مساحات  مجموع  مساحتها  تفوق 

وفرنسا، وإيطاليا مًعا.

في  عمره  أفنى  التاريخي  القائد  هذا  ـ 
العربية   بالجزيرة  الحياة  تحديات  مواجهة 

وقتها ..
وطأة  تحت  ترزح  الفترة  تلك  في  كانت  ـ 
التناحر، والخوف، والهلع، وشظف العيش .

ـ لينسج ونفر من رجاله من هذا الواقع املر 
والخيرات  واألمان  باألمن  تتمتع  فتية  دولة 

الوفيرة .
لها  يقف  األركان  مكتملة  بدولة  جاء  ـ 
التاريخ  ذلك  منذ  وتقديًرا  احتراًما  العالم 

وحتى عهدنا الحالي .
ـ الرياض مرتع طفولته وصباه خضعت 
ثم  والثانية،  األولى  السعودية  الدولة  لحكم 
على  الثالثة  السعودية  الدولة  لحكم  عادت 

يده أكثر قوة ومنعة وحضورًا .
بحر  من   ونهل  وترعرع  ولد  فيها  ـ 
علمائها ومشايخها فكان تلميذًا نجيبًا تلقى 

الفقه والتوحيد والكثير من علوم الحياة .
ـ وألنه فارس من ظهر فارس لم يفته تعلم 
فنشأ   ، الفروسية  ومهارات  الخيل،  ركوب 

فارسًا  منذ نعومة أظافره .

بكاريزما  تمتع  األستثنائي  القائد  هذا  ـ 
عالية وشخصية قوية آسرة، مهابة .. فنجح 

كقائد  وكملهم في ذلك الزمن الصعب .

الجميلة   للخصال  ينبوعًا  أتباعه  عرفه  ـ 
به  فتأثروا  والتؤدة  للحكمة  متدفقًا  ونبعا 

وأحبوه وآمنوا بمشروعية مطالبه  .
 ، التواضع  شديد   ، الجانب  لني  كان  ـ  
مع  الحديث  يتكلف  ال   ، باشًا  هاشًا   ، مرحا 
.. طلته املشرقة ال تغادر هيئته  أبناء شعبه 

أبدا .

عن  وصدق  بعفوية  معاصروه  يتحدث  ـ 
ملًكا  يكن  فلم   .. الجميع  مع  وسخائه  كرمه 

فقط..بل كان رب أسرة .
استطاع  والخصال  الشمائل  تلك  بكل  ـ 

توحيد بلد مترامي األطراف 
 . وسلوكياته  أفعاله  في  القدوة  قدم  ـ 
الثراء  بهذا  وطن  لتأسيس  الجميع  فتبعه 

الديني واالقتصادي واالجتماعي .
ـ بلد تهفو إليه كل األفئدة .

ـ وتطمئن في ربوعه القلوب 
بلد .. النماء والعطاء والرخاء والسالم . 

الحدث

الملك المؤسس ..
الحكمة تمشي على األرض 

الفيصل لوكالة الصحافة الفرنسية :  

سننظم األولمبياد .. لم ال ؟!

أكد صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز 
الرياضة رئيس اللجنة  بن تركي الفيصل وزير 
حديث  في  السعودية  الباراملبية   األوملبيةـ 
الفرنسية، إن »تركيزنا  شامل لوكالة الصحافة 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  على  هو  اآلن  الرئيسي 
استضافة  من  عامني  بعد  ستقام  التي   »2034

بريزبني األسترالية لدورة عام 2032.

االستثمار  الحديث  خالل  سموه  ووصف  
يتجزأ  لبا  جزء  بأنه  الرياضة  في 
من استراتيجية متعددة الجوانب 
ست  قبل  عليها  املوافقة  تمت 
في  االقتصاد،  لتنويع  سنوات 
لولي  األمد  الطويل  املشروع  إطار 
سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد 
قفزت  التي   »2030 »رؤية  حيث 
اقتصادية  قوة  لتكون  بالبالد 
كبرى، وحققت حتى اآلن نجاحات 

هائلة على كافة األصعدة.

وقال » في عام 2034، ستستضيف العاصمة 
حدث  وهو  اآلسيوية،  األلعاب  دورة  الرياض 
متعدد الرياضات واسع النطاق،  وفي اعتقادي 
األوملبية  األلعاب  باستضافة  يبشر  أن  يمكن 

الصيفية.

وتابع سموه  »نحن منفتحون على النقاش 
مع اللجنة األوملبية الدولية حيال هذه )األلعاب 
األوملبية( في املستقبل، أعتقد أن اململكة العربية 

السعودية أظهرت أنه يمكننا استضافة أحداث 
األلعاب  »بالتأكيد، ستكون  مماثلة«. ويضيف: 
األوملبية املبتغى بالنسبة لنا، لكننا منفتحون 

على ذلك، وأعتقد أننا نستطيع ذلك«.

نحو  تتقدم  بالدنا  »إن  سموه:  ويشدد 
في  االفضل  تكون  أن  تريد  كونها  أفضل  حياة 
زاهر ملجتمعها«.  بناء مستقبل  أجل  العالم من 
ويتابع أن »الحقائق تدل على أن استضافة هذه 
الفعاليات تعود بالفائدة على شعبنا 

وعلى الحياة في السعودية«.

أيضًا  رغبتها  اململكة  وأبدت 
باستضافة كأس آسيا 2027 ونسخة 
جانب  إلى   ،2026 عام  في  السيدات 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية لعام 
املستقبلي  املشروع  نيوم،  في   2029

الضخم على البحر األحمر.
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األمير  امللكي  السمو  صاحب  عن  نيابة 
العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - حضر 
الفيصل  خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب 

مستشار خادم الحرمني الشريفني أمير منطقة 
مكة املكرمة الحفل الختامي ملهرجان ولي العهد 

للهجن 2022 على ميدان الطائف التاريخي.

األولى  باملراكز  الفائزين  سموه  وتوج 
النهائي  السباق  ضمن  والزمول  الحيل  برموز 

ملهرجان ولي العهد للهجن .

الشوط األول زمول عام حصل عليه » ادولف« لعايض 
بن رفعان القحطاني بتوقيت 9:25,337 دقائق.

الشوط الثاني زمول مفتوح وفاز به » العاصوف » 
لهجن السيلية بتوقيت 9:21,554 دقائق.

الشوط الثالث حيل عام حققته » رمانة » لناصر بن 
عبدالله املسند بتوقيت 9:43,586 دقائق.

 « الضعاين   « به  وفاز  مفتوح  حيل  الرابع  الشوط 
لهجن الشحانية بتوقيت 9:40,977 دقائق.

العهد  ولي  سيف  بجائزة  الفائز  سموه  توج  كما 
للنقاط من دولة اإلمارات مانع بن علي الشامسي.

بن  سلطان  بن  بدر  األمير  امللكي  السمو  صاحب  ـ 
عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة املكرمة .

تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  صاحب  ـ 
الفيصل وزير الرياضة .

بن  نهار  بن  سعود  األمير  امللكي  السمو  صاحب  ـ 
سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف .

ـ صاحب السمو األمير سعود بن عبدالله بن جلوي 
محافظ جدة.

ـ صاحب السمو األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 
بن مساعد رئيس االتحاد السعودي للهجن .

ـ عدٍد من املسؤولني بمنطقة مكة املكرمة.

تكريم 16 فائزاً بكؤوس الهجن
م صاحُب السموِّ امللكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة  كرَّ
الحقايق  فئات  بكؤوس  فائزًا   16 للهجن  الدولي  االتحاد  رئيس  السعودية  والباراملبية  األوملبية 
واللقايا والجذاع والثنايا في أشواط املرحلة النهائية بمهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 بواقع اربعة 
فائزين في كل فئة، وذلك بحضور سموِّ رئيس االتحاد األمير فهد بن جلوي قبل يوٍم واحد من 

الحفل النهائي للمهرجان.

بن  اليامي، وحمد  آل خليفه، وبطشان بن صالح  الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى  وكان 
محمد القرح ، ومانع بن علي الشامسي، قد حققوا كؤوس الحقايق للمهرجان.

وفي كؤوس اللقايا فاز الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن حمد بن 
عيسى آل خليفه، ومانع بن علي الشامسي، وعامر بن سعد املري.

وفي فئة الجذاع فاز بكؤوسها األربعة الشيُخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وصاحُب 
السموِّ امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وحمد بن غانم الكواري، 
ومحمد بن سهيل العامري، فيما ذهبت كؤوس الثنايا لسيح السلم اإلماراتية، وعامر بن راشد 

املري، وعبدالهادي بن خليل منصور الشهواني، ومحمد بن حمد املري

ختامه مسك
خالد الفيصل يتوج  أبطال نهائي مهرجان ولي العهد للهجن

إجمالي الجوائز المالية

 56 مليون ريال
األشواط :

 591 شوطاً
المشاركون :

 17669 مطية

1
2
3
4

نتائج األشواط

حضور الحفل الختامي 

الحدث
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مؤتمر صحفي دوري لتوضيح المستجدات والوزارة تزف البشرى

د. السلمي : المؤتمر لتمليك الحقائق لوسائل اإلعالم والجماهير 

ملعب جديد يفتتح يف 2027

 قررت وزارة الرياضة إطالق مؤتمر صحفي، يقام 
بشكل دوري يستعرض كافة القضايا املتعلقة بالقطاع 
اإلعالم  وسائل  مع  التواصل  جوانب  ويعزز  الرياضي، 

املختلفة.

وشهد )األربعاء( 14 سبتمبر املاضي إقامة املؤتمر 
الصحفي األول بهذا الخصوص، في تمام الساعة الثانية 
بالعاصمة  األوملبي  األمير فيصل بن فهد  ظهرًا بمجمع 
الرياضي  القطاع  مسؤولي  من  عدد  بحضور  الرياض، 

ووسائل اإلعالم.

الرياضة لإلعالم والتواصل  وأوضح مساعد وزير 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور رجاءالله السلمي، 
والقضايا  املستجدات  سيستعرض  الدوري  املؤتمر  أن 
االستفسارات  عن  واإلجابة  الرياضي،  بالقطاع  املتعلقة 
الشارع  تهم  التي  اإلعالم،  وسائل  مختلف  من  كافة 

الرياضي.

وأكد الدكتور السلمي أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا 

تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  الرياضة  وزير  لحرص 
الرياضة  التكاملي بني وزارة  الدور  الفيصل على تعزيز 
ما  وإيضاح كل  الرياضية،  والجماهير  اإلعالم  ووسائل 

يتعلق بالقطاع الرياضي بكل شفافية ووضوح.

على  يعتمد  املؤتمر  في  املسؤول  خروج   : وتابع 
الرياضي وكذلك اإلنجازات.  الوسط  الدائرة في  القضايا 
وزاد: هناك قضايا لها تبعات قانونية ويصعب الحديث 
يمكن  وال  قائمة،  تكون  قد  اإلجراءات  ألن  نظرًا  عنها 

تجاوز هذا اللوائح مهما كانت سلطة املسؤول.

الدوري  املؤتمر  سبتمبر   21 األربعاء  شهد  كما 
باسنبل  ثامر  املهندس  من   

ً
كال فيه  تحدث  الذي  الثاني 

السرحاني  واألستاذ  محمد  الرياضية   املنشآت  وكيل 
مدير عام التراخيص .

ملعب  إنشاء  عن  باسنبل  املهندس  كشف  حيث   
جديد في مدينة الرياض بسعة 40 ألف متفرج بتقنيات 
من  اإلنتهاء  يتم  وسوف  مضمار،  بدون  الجودة  عالية 

العمل فيه بحلول عام 2027، ويأتي ذلك من خالل سعي 
مجهزة  تكون  حتي  الرياضة  املالعب  لتطوير  اململكة 

إلستضافة اهم األحداث الكروية العاملية .

فيما أوضح السرحاني بأن استراتيجية دعم األندية 
الخاصة  األندية  ستشمل  الحكومية،  لألندية  املوجهة 
واستيفاء  املحددة  للدرجات  وصولها  حال  في  كذلك 
كافة الشروط، مشيرًا إلى أنهم في الوزارة يهدفون خالل 
الرياضية في كل  األنشطة  إلى زيادة عدد  املقبلة  الفترة 

مجال، ولديهم تراخيص قادمة لتعزيز هذا الجانب.

تحقق  وما  نافس،  مشروع  أهمية  علي  أكد  كما 
أندية   4 بأن  ا 

ً
معلن إطالقه،  على  عام  مرور  بعد 

بعد  الجديد  املوسم  من  بدًءا  املنافسة  ستدخل  خاصة 
والفضل  الدمام،  أندية  وهي  التراخيص،  على  حصولها 
عدة  خاصة  أندية  أن  الي  مشيًرا  واملخواة،  والشعبة، 
األلعاب  دورة  في  الالزمة وستشارك  التراخيص  ُمنحت 

السعودية.

 أكبر حدث
دورة األلعاب السعودية 2022 هي أكبر حدث رياضي وطني تقدم له اململكة خطة 
املواهب  الكتشاف  الدورة  وتهدف  والشباب  الرياضي  القطاع  على  وتأثير  مستدامة 
سيكون  فيما  املختلفة،  األلعاب  شعبية  وزيادة  الرياضيني  بني  التنافس  وتعزيز 
االعتماد في النسخة األولى على الدعم الحكومي والعوائد هي رفع التنافس وتجهيز 

املنشآت الرياضية لتكون قادرة على استضافة أفضل األلعاب واملسابقات .

األميرة دليل بنت نهار

نائب مدير دورة األلعاب السعودية

 تسليم وتسلم يف األهلي
مشروع دعم األندية يبدأ اليوم سنته الرابعة وفيه العديد من املبادرات التي 
تساهم في عمل األندية والتغييرات األساسية في استراتيجية دعم الالعبني هي 
وجود تصنيف جديد لألندية الرياضية وإضافة عدد من األلعاب املختلفة ,أما ما 
يتعلق بالنادي األهلي فقد تم توقيع االستالم والتسليم ما بني اإلدارتني السابقة 
والحالية وتبقى فقط اعتماد القوائم املالية النهائية والتأكد من االلتزامات النهائية.

عبدالعزيز املسعد

وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب

 تمت تزكيته رئيًسا لعربي الهجن

إبن جلوي : االتحاد يتجه 
نحو نقلة نوعية 

العادية  العمومية  الجمعية  اختارت 
إدارة  مجلس  للهجن  العربي  لالتحاد 
فهد  األمير  برئاسة  لالتحاد  جديًد 
مساعد   بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  بن 
عام 2024م،  نهاية  بالتزكية حتى  وذلك 
هامش  على  عقد  الذي  االجتماع  خالل 
للهجن  العهد  ولي  مهرجان  منافسات 

بالطائف.

اإلدارة  مجلس  عضوية  وتشكلت 
اللجنة  من  املري  محمد  علي  من 
الشعبي  املوروث  لرياضات  البحرينية 
آسيا،  قارة  عن  للرئيس  نائًبا  بصفته 
للهجن سعد  السوداني  ورئيس االتحاد 
للرئيس  نائًبا  بصفته  العمدة  عثمان 
عن قارة إفريقيا، وعيد حميدان حسن 
وعلي  للهجن،  املصري  االتحاد  رئيس 
محمد بخيت العقيالت من لجنة رياضة 
الهجن األردنية، فيما عنيَّ مجلس اإلدارة 
املدير  البلوي  محمود سليمان  املهندس 
للهجن  السعودي  لالتحاد  التنفيذي 
ا لالتحاد العربي للهجن، وذلك  ا عاّمً

ً
أمين

خالل انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد 
بحضور سعادة الرئيس املكلف التحاد 
ناصر،  أحمد  اللواء  العربية  االتحادات 
العربية  االتحادات  رؤساء  من  وعدد 

للهجن.

جلوي  بن  فهد  األمير  ن  وثمَّ
املحدود  غير  دعمها  الرشيدة  للقيادة 
لتطوير وازدهار رياضة الهجن، السيما 
رئيس  سمو  من  والتوجيه  باملتابعة 
السعودية  والباراملبية  األوملبية  اللجنة 
ا 

ً
واصف للهجن،  الدولي  االتحاد  رئيس 

على  املهمة  العربية  الجمعية  هذه  إقامة 
هامش مهرجان ولي العهد للهجن بأنها 
دليل راسخ على املكانة التي تحظى بها 
والحركة  خاص،  بشكل  الهجن  رياضة 
توجهات  في  عام،  بشكل  الرياضية 
أصر  تعزيز  نحو  الحكيمة  القيادة 
الشريف  الرياضي  والتنافس  التواصل 

بني األشقاء في الدول العربية.

بمباركة  االتحاد،  اجتماع  ووصف 
اتحاد االتحادات العربية، بالبداية ملرحلة 
نوعية نحو إيجاد منافسات قوية، تجمع 
تتمتع  التي  الهجن،  رياضة  في  األشقاء 
النظير  منقطعة  وأصالة  عالية  بشعبية 
في جميع أرجاء الوطن العربي.. مزجًيا 
الشكر للرئيس املكلف التحاد االتحادات 
دعمه  على  ناصر،  أحمد  اللواء  العربية، 
ّم شمل أسرة الهجن العربية 

َ
الكبير في ل

سيحظى  الذي  االتحاد  هذا  مظلة  تحت 
من ِقبل الجميع في أسرة االتحاد العربي 

للهجن بما هو أفضل دائًما.

مبدأنا االستقاللية والحيادية
الجوانب  من  العديد  في  الكاس  ومحكمة  املركز  بني  تعاونًا  هناك 
التطويرية واستقطاب الخبراء ومركز التحكيم الرياضي السعودي مستقل، 
وهناك تعاون مع الكاس في استقطاب الخبراء وتطوير جوانب اللوائح بيننا .

)2(
املحكم سلطان الصامل تقدم وفق النظام بطلب التنحي وقدم سبب ذلك، 
وتم قبوله وفق سببه املؤثر، ونحن ملتزمون بمبدأ السرية ، ونشر األحكام 
يجب أن يكون مقننا وفق النظام، باإلضافة إلى أن الجهة العليا والحصرية 
للفصل في املنازعات الرياضية هي مركز التحكيم وهذه مسؤوليته وينظر 

في القضايا من كافة املحاور .

)3(
مبدأ االستقاللية والحيادية هو ما يسير عليه املركز، ونحن ننظر لكل 
القضايا وفق ما يقدم لنا من أدلة وما هو موجود من أنظمة ولوائح. ونحرص 
من  املحكمني  اختيار  في  للمحتكمني  كاملة  الفرصة  إتاحة  على  املركز  في 
التدبير  أن  كما  األطراف،  جميع  مع  بالتعامل  مساواة  وهناك  الكفاءة  ذوي 
الوقتي هو سلطة لدى الهيئة التحكيمية وتقوم باتخاذ اإلجراءات بما يكفل 

ضمانات لكافة املتقاضني.

وأشار إلى أن مركز التحكيم يعمل على توفير كامل الحماية للمنتسبني 
له وقال: »ال يوجد أي صعوبة نواجهها في التعامل مع أي قضية، أما مسألة 
التدبير الوقتي فهي تعود لهيئة التحكيم وفق األسباب املقدمة وال يستطيع 

أحد تقديرها إال ما يقدمه األطراف من دفوع ومستندات«.

وعن تقاضي املحكمني للمال قال: »ال يوجد محكم متطوع وكل محكم 
يأخذ مقابال ماليا وال نصدر بيانات إال إذا دعت الحاجة«.

الدكتور محمد باصم

رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي

الحدث



3031 العدد 724 - صفر 1444 هـ سبتمبر  2022 مالعدد 724 - صفر 1444 هـ سبتمبر  2022 م

شدد املؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة 
في ختام أعمال الدورة الخامسة على أن تعاليم الدين 
تؤكد  التي  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  أهم  اإلسالمي 
في  والرياضة  للشباب  واألساسي  الجوهري  الدور 

تحقيق تنمية الدول واملجتمعات.

الدورة  مشروع  املؤتمر  وأعلن 
بميثاق  مسترشًدا  الوزاري،  الخامسة 
إلى  الداعي  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
لتنشئة  املالئمة  الظروف  تهيئة  ضرورة 
تنشئة سليمة،  املسلم  والشباب  األطفال 
فيهم  اإلسالمية  القيم  غرس  جانب  إلى 
من خالل التربية، تعزيًزا لقيمهم الثقافية 
توليه  ما  وإلى  واألخالقية،  واالجتماعية 
قدرات  لتنمية  أهمية  من  األعضاء  الدول 
الشباب وتطوير الرياضة لتعزيز دورهما 

في تحقيق التنمية املستدامة.

من  واملشاركات  املشاركون  وأكد 
في  األعضاء  الدول  وممثلي  الوزراء 
التي  األهمية  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

توليها املنظمة ودولها األعضاء للعمل من أجل تعزيز 
لتوفير  التنمية  في  بدوره  والنهوض  الشباب  قدرات 
ظروف االستقرار والتقدم واالزدهار ومحاربة األفكار 
املتطرفة والعنيفة بشتى أنواعها، مسترشدين ببرنامج 
وتعزيز  الشباب  قدرات  بناء  إلى  الداعي  املنظمة  عمل 

إستراتيجيات  وتحسني  الشباب  بني  التبادل  برامج 
قدراتهم  وتطوير  الجيد  التعليم  وتوفير  توظيفهم 

وتنظيم املشاريع واملهارات املهنية لهم .

في  والشابات  الشباب  دور  املؤتمر  وثمن 
أمة  وبناء  اإلسالمي  للعالم  زاهر  مستقبل  بناء 
واالعتدال  الحوار  قوامها  متضامنة 
اآلخر،  واحترام  والتسامح  والوسطية 
أجل  من  بالعمل  االلتزام  مجدًدا 
للشباب  املنظمة  إستراتيجية  تنفيذ 
الرياضة،  لتطوير  وإستراتيجيتها 
بوصفهما  املنظمة  اعتمدتهما  اللتني 
وثيقتني استرشاديتني للدول األعضاء 
في  املشترك  اإلسالمي  العمل  لتعزيز 

مجال الشباب والرياضة.

اململكة  برؤية  املشاركون  وأشاد 
وبالجهود   ،2030 السعودية  العربية 
الحرمني  خادم  حكومة  تبذلها  التي 
العزيز  بن عبد  امللك سلمان  الشريفني 
وضع  أجل  من  العهد  وولي  سعود  آل 

أعمال  جدول  صلب  في  والرياضة  الشباب  قضايا 
تنمية  بها  خصت  التي  واملكانة  اململكة،  في  التنمية 
وعي  تبذلها إلعالء  التي  والجهود  والرياضة،  الشباب 
الذي  األمة  وبناء  التنمية  في  دورهم  وتعزيز  الشباب 
يتسق مع مبادئ وأهداف »برنامج عمل منظمة التعاون 

اإلسالمي حتى عا 2025«.

ملنظمة  األساسي  النظام  بدخول  املؤتمر  ورحب 
ومباشرة  النفاذ  حيز  األعضاء  الدول  في  املرأة  تنمية 

أعمالها في تنمية الشابات في الدول األعضاء، مهنئني 
الدكتورة أفنان الشعيبي من اململكة العربية السعودية 
على تعيينها مديرة تنفيذية للمنظمة، مشيًدا بتأسيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ملركز الشباب العربي في 

أبو ظبي.

لقضايا  القصوى  األهمية  إيالء  املؤتمر  وقرر 
في  التنمية  جهود  في  لإلسهام  والرياضة  الشباب 
املنظمة  إستراتيجية  تنفيذ  األعضاء، وضرورة  الدول 

للشباب وخطة عمل املنظمة لتطوير الرياضة في الدول 
األعضاء.

باملنظمة  األعضاء  الدول  املشاركون  وحث 
آليات  وضع  على  الصلة  ذات  املنظمة  ومؤسسات 
واملؤسسات  املنظمات  مع  للتنسيق  دورها  لتعزيز 
الدولية العاملة في مجالي الشباب والرياضة وتكثيف 
تعزيز  أجل  من  والخبرات  املعلومات  وتبادل  التعاون 
قدرات الشباب وتطوير الرياضة لإلسهام في تحقيق 

التنمية على الصعيدين الوطني والدولي.

ورحب املؤتمر بالقرار رقم ) 11/-43 ت( بشأن 
العامة  األمانة  لدى  للشباب  جديدة  وحدة  إنشاء 
الخارجية  وزراء  مجلس  عن  والصادر  للمنظمة 
طشقند  في  املنعقدة  واألربعني  الثالثة  دورته  في 
الدول  جميع  ودعوة  أوزبكستان،  بجمهورية 
الصلة  ذات  املنظمة  ومؤسسات  وأجهزة  األعضاء 
القيام باملهام  إلى دعم وحدة الشباب لتمكينها من 

املناطة بها.

املنظمة  في  العامة  األمانة  املشاركون  ودعا 
ومؤسسات  وأجهزة  األعضاء  الدول  من  -بإسهام 
املنظمة ذات الصلة وخاصة البنك اإلسالمي للتنمية 
قدرات  تعزيز  إلى  اإلسالمي-  التضامن  وصندوق 
واملالية  البشرية  باملوارد  وتزويدها  الشباب  وحدة 
الالزمة للتعاون والتنسيق مع أجهزة املنظمة العاملة 
في مجال الشباب والرياضة ملتابعة تنفيذ القرارات 

وإستراتيجيات وخطط عمل املنظمة ذات الصلة.

وأجهزة  األعضاء  الدول  على  املؤتمر  وشدد 
ومؤسسات املنظمة ذات الصلة على اتخاذ التدابير 
الالزمة من أجل تنفيذ إستراتيجية املنظمة للشباب 

المؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة يقدم توصياته 
ورؤاه .. ويحدد نقطة البداية :

تعزيز قدرات الشباب

الحدث
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تجول عدد كبير 
من أعضاء الوفود 
املشاركة في أروقة 

أجنحة وزارة الرياضة 
 املصاحبة لدورة 

املؤتمر اإلسالمي 
الخامسة .

 

ذات  وقراراتها  الرياضة  لتطوير  وإستراتيجيتها 
الصلة، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة باملنظمة من 
مشاركة  دون  تحول  التي  العقبات  جميع  إزالة  أجل 

الشباب في التنمية.

الهاشمية  األردنية  اململكة  املؤتمر بجهود  وأشاد 
من  العديد  وتقديم  وتمكنيهم  الشباب  دعم  في 
الدولي  األمن  مجلس  تبني  أبرزها  من  التي  املبادرات 
الدول  ودعوة  والسلم  واألمن  بالشباب  الخاص  للقرار 
اإلشادة  جانب  إلى  لتنفيذه،  الجهود  ملتابعة  األعضاء 
باستعدادات دولة قطر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة 
وفخر  اعتزاز  من  تحققه  الذي  واإلرث   ،2022 القد 
عربية  دولة  باستضافة  واإلسالمي  العربي  الشباب 
وإسالمية لهذا الحدث العاملي، وما حققته االستضافة 
من دعم العديد من املبادرات الشبابية من خالل منصة 

العام 2010 وبرامج  التي تم إطالقها في  الجيل املبهر 
التدريب والتطوير للكوادر الشبابية عبر معهد جسور 
التي استوعبت أكثر من 20،000  ، وبرامج املتطوعني 
املشترك  اإلسالمي  العمل  جهود  يعزز  مما  متطوًعا، 

في مجال الشباب والرياضة.

وأكد املشاركون على الدور املركزي للمؤسسات 
الوطنية العاملة في مجال الشباب والرياضة في تنفيذ 
املنظمة  وإستراتيجية  للشباب  املنظمة  إستراتيجية 
لتطوير الرياضة ودعوة األمانة العامة لتعزيز التعاون 
ندوات  عقد  إلى جانب  املؤسسات،  تلك  مع  والتنسيق 
إقليمية لإلسهام في تعزيز قدرات الشباب في املجاالت 
الدبلوماسية الثقافية ومهارات إنشاء وتطوير املشاريع 
التطوعي  العمل  وتعزيز  الصغر  متناهية  والتمويل 
والرياضي  والشبابي  الثقافي  التبادل  وتشجيع 

والزيارات لتعزيز التقارب بني شباب دولنا األعضاء.

آيات  أسمى  عن  املؤتمر  في  املشاركون  وأعرب 
الشريفني  الحرمني  خادم  مقام  إلى  واالمتنان  الشكر 
ولي  وسمو  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
عهده صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز -يحفظهم الله- على االستضافة الكريمة 
لوزراء  اإلسالمي  للمؤتمر  الخامسة  الدورة  هذه  لعقد 
مثمنني  الرياضة،  بوزارة   

ً
ممثلة والرياضة  الشباب 

الترتيبات املتميزة التي قامت بها في سبيل إنجاح هذا 
املؤتمر، وتوجيه الشكر لألمانة العامة ملنظمة التعاون 
أعمال  إنجاح  في  املتميزة  جهودها  على  اإلسالمي 

املؤتمر.

 اللقاء مع 
غايبوف 

بن  العزيز  عبد  األمير  التقى  
مشاركته  هامش  على  الفيصل  تركي 
والرياضة  الشباب  وزير  املؤتمر  في 
االذربيجاني فريد غايبوف . ونوقش 
العالقات  تطوير  آفاق  اللقاء  خالل 

الرياضية بني البلدين.

عن  نقال  اذرتاج  وكالة  وأفادت 
الشباب  لوزارة  اإلعالمي  املكتب 
الوزير  أن  األذربيجانية  والرياضة 
ارتياحه  عن  أعرب  غايبوف  فريد 
لتنظيم املؤتمر في مدينة جدة وشدد 
الثنائي.  التعاون  أهمية تكثيف  على 
واطلع على االعمال املنجزة في مجال 
رئاسة  خالل  والرياضة  الشباب 

أذربيجان.

سلسلة لقاءات 
ثنائية 

املؤتمر  اجتماعات  هامش  على 

الشباب والرياضة في  اإلسالمي لوزراء 

الرياض التقى سمو األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل عددًا من الوزراء ورؤساء 

الوفود املشاركة في املؤتمر حيث ناقش 

اململكة  بني  املشتركة  القضايا  معهم 

وبلدانهم  وسبل تعزيزها .

الحدث
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فتح جديد بعد التوقيع مع دورنا سبورتس

»موتو جي بي«
 يف الروزنامة السعودية

العبدالله  سلطان  بن  خالد  األمير  ع 
ّ
وق

الفيصل، رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي 
رياضة  وشركة  النارية  والدراجات  للسيارات 
شركة  مع  تفاهم  مذكرة  السعودية،  املحركات 
دورنا سبورت، مالكة الحقوق التجارية لبطولة 
»موتو جي بي« تستضيف بموجبها السعودية 
الدراجات  العالم سباقات  إحدى جوالت بطولة 

النارية.

الجولة  أن  بي«  جي  »موتو  وأوضحت 
من  ومعتمدة  حديثًا  مبنية  حلبة  على  ستقام 
للسيارات  الدولي  االتحاد  قبل 
النارية  والدراجات  )فيا( 

اللجنة )فيم(. رئيس  الرياضة،  وزير  وغّرد 
األوملبية السعودية األمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل بعد حضوره توقيع االتفاقية في سان 
سباقات  أفضل  تنظيم  إلى  »نتطلع  مارينو: 

للدراجات النارية بالعالم في اململكة«.

من  بعدد  التقي  أنه  سموه  وقال 
مارينو  سان  جمهورية  في  املسئولني 
سباق  هامش  على  ذلك  وجاء   .
وقع  فيما  العاملي.   Moto GP
بن  خالد  األمير  االتفاق 
الفيصل  العبدالله  سلطان 
االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس 
للسيارات  السعودي 
مع  النارية  والدراجات 
كارميلو إيزبيليتا الرئيس 
دورنا  لشركة  التنفيذي 

سبورتس.

وعقب التوقيع قال األمير خالد بن سلطان 
الرياضة  وزير  سمو  وحضور  بإشراف   :
بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
تفاهم  مذكرة  توقيع  يسعدنا  الفيصل،  تركي 
تدير  التي  الشركة  . وهي  دورنا سبورتس  مع 
بطولة العالم للدراجات النارية ”موتو جي بي”. 
سباق  إستضافة  على  االتفاق  عبر  وسنعمل 
اململكة  في  بي  جي  للموتو  الكبرى  الجائزة 

العربية السعودية.

التي  الجولة  موعد  الحقًا  وسيتحدد 
من  جولة  ثاني  لتصبح  اململكة  ستستضيفها 
التي  النارية  للدراجات  العالم  بطولة  جوالت 

ستقام في منطقة الشرق األوسط بعد قطر.

دورنا سبورتس :  الشراكة ستعد أبطال المستقبل

إزبيليتا : السعودية سوقاً مهمة

وقالت الشركة إن سباق جائزة السعودية 
متعددة  حلبة  في  مستقبال  سيقام  الكبرى 
تحديد  دون  حديثا  تشييدها  تم  األغراض 
في  جولة  ”إضافة  بيان  في  وأضافت  املكان. 
السعودية إلى جدول بطولة العالم على أساس 
قاعدة  وتوسيع  تطوير  على  سيعمل  سنوي 

الرياضة في الشرق األوسط”.

ستتيح  الشراكة  هذه  إن  دورنا  وقالت 
أيضا برنامجا جديدا لتنمية املواهب الواعدة 
بهدف  السعودية  في  الشبان  السائقني  من 

إعداد أبطال للمستقبل.

قال كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا: »تعد املنطقة من األسواق الرئيسة 
التي  األبحاث  مع  يتزايد  األحداث  هذه  مثل  على  اململكة  في  الطلب  أن  كما  املحركات،  لرياضة 
أظهرت أن 80 في املائة من عشاق الرياضة في السعودية يرغبون في إقامة املزيد من الفعاليات 

في بالدهم«.

فتح جديد بعد التوقيع مع دورنا سبورتس

»موتو جي بي«
 يف الروزنامة السعودية

الحدث
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الرياضي  الحدث  الرياض  مدينة  سكان   تابع 
بالنسخة  الخاصة  الشعلة  مسيرة  بانطالق  التاريخي 
أسابيع  قبل   ،2022 السعودية  األلعاب  لدورة  األولى 
في  وطني  رياضي  حدث  أكبر  انطالق  على  معدودة 
طول  الشعلة  مسيرة  ستجوب  حيث  اململكة،  تاريخ 

من  أكثر  خاللها  تقطع  رحلة  في  وعرضها،  اململكة 
3500 كم للترويج للقيم اإليجابية لأللعاب السعودية، 

ونقل رسالة سالم وصداقة إلى الناس طوال املسيرة.

صاحب  الشعلة،  مسيرة  انطالق  حفل  حضر 
السمو األمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، 

السعودية،  والباراملبية  األوليمبية  اللجنة  رئيس  نائب 
مدير الدورة، وصاحبة السمو امللكي األميرة دلّيل بنت 
نهار بن سعود آل سعود، نائب مدير عام دورة األلعاب 
السعودية، وأعضاء اللجنة العليا املنظمة وحشد كبير 

من الشخصيات الرياضية وأفراد املجتمع

بن  بن جلوي  فهد  األمير  السمو  أعرب صاحب 
رحلة  بانطالق  فخره  عن  مساعد،  بن  العزيز  عبد 
تتابع شعلة دورة األلعاب السعودية، مؤكدًا سموه أن 
من  األوملبية  الحركة  مفاهيم  تجّسد  الشعلة  مسيرة 
قيم الصداقة والسالم، وتحمل مراسم الجري بالشعلة 
واألمل  الخير  رسائل  بنشر  قّيمة  إنسانية  معاٍن 
اململكة  في  واملقيمني  املواطنني  ودعوة جميع  واملحبة، 

للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

السعودية  األلعاب  دورة  أن  على  سموه  وشدد 
تشكل قفزة نوعية في مسيرة الرياضة في السعودية 
واملنطقة ككل، وستسهم في تغيير مسار التوجهات 
الرياضة في اململكة، وهي إنجاز لم  والرؤى ملستقبل 
واالهتمام  الرعاية  لوال  بأفضل صورة،   

َ
ق

ّ
ليتحق يكن 

الحرمني  خادم  موالي  قبل  من  الرياضي  بالقطاع 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني، 
الغير محدود من سيدي صاحب  والدعم  الله،  حفظه 
بن  محمد  األمير  األمني،  العهد  ولي  امللكي  السمو 
اململكة  رؤية  ملستهدفات  ووفقًا  الله،  حفظه  سلمان، 
السمو  صاحب  قبل  من  مستمرة  بمتابعة   ،2030
وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي 
الرياضة، رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية، 

رئيس اللجنة العليا املنظمة للدورة.

السعودية  األلعاب  دورة  »تعتبر  سموه:  وقال 
خطوة أولى في طريق تأسيس جيل قادر على املنافسة 

في الدورات األوملبية، ومد املنتخبات الوطنية بالالعبني 
املميزين واملواهب القادرة على تحقيق طموحات وآمال 
العديد من  السعودي وبما يسهم في تحقيق  الشعب 

إطار  في  الحياة  ببرنامج جودة  املرتبطة  املستهدفات 
رؤية اململكة 2030

تقطع اكثر من 3500 كم

شعلة األولمبياد السعودي .. انطلقت

 فهد بن جلوي : الرعاية صنعت هذا االنجاز

75 معلماً 
شهيرا يف 

البرنامج
الشعلة ستقطع مسافة  رحلة 
3500 كم، في جميع أنحاء اململكة، 
لأللعاب  اإليجابية  للقيم  للترويج 
سالم  رسالة  ونقل  السعودية، 
املسيرة،  الناس طوال  إلى  وصداقة 
فرصة  املجتمع  أفراد  جميع  ومنح 
في  واملشاركة  الشعلة  مشاهدة 
اإلنسانية،  برمزيتها  االحتفاء 
معلمًا شهيرًا   57 زيارة  ن  وتتضمَّ
استعداًدا  اململكة،  أنحاء  في جميع 
رياضي  حدث  أكبر  النطالق 
العاصمة  ستستضيفه  سعودي، 
 27 من  الفترة  خالل  الرباض 
العام  نوفمبر من   7 أكتوبر وحتى 
الجاري 2022م، بمشاركة أكثـر من 
ناٍد،   200 يمثلون  رياضي   6000
.
ً
 أوملبية

ً
ويتنافسون في 45 رياضة

الحدث
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نتطلع 
لفعالية تتجاوز 

الطموحات
األنظار ستتوجه للعاصمة الرياض مع انطالق دورة األلعاب السعودية ونتطلع 

بمكانة  يليق  نحو  وعلى  الطموحات  يتجاوز  بما  استثنائية  الفعالية  هذه  إلى جعل 

اململكة وعظمة شعبها وتأكيد قدراتها وإمكاناتها التي أّهلتها الستضافة وتنظيم 

أكبر الفعاليات الرياضية العاملية، وإننا نسعى لتحقيق جميع التميز التنظيمي، وقد 

كثفت فرق العمل من وتيرة تحضيراتها لضمان استمرار االستعدادات وفق أعلى 

الفعاليات  في  اعتدنا  والتميز كما  اإلبهار  إلى مرحلة  بالفعالية  لالرتقاء  املستويات 

الكبرى التي تستضيفها اململكة.

األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

 وزير الرياضة رئيس اللجنة األوملبية  الباراملبية السعودية

الحدث
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الحدث

للمرحلة  أداء  تجارب  إقامة  سعوديًا  رياضيًا  اتحادًا   45 من  أكثر  يواصل 
انطالقها  املقرر  السعودية  األلعاب  دورة  في  للمشاركة  استعدادًا  وذلك  األخيرة؛ 
في السابع والعشرين من الشهر الحالي في الرياض، مدعومة بجوائز مالية هي 

األضخم على مستوى املنطقة وتقدر بـ200 مليون ريال سعودي.

متتالني  أسبوعني  مدى  على  السعودية  الرياضية  االتحادات  وستتنافس 
على  الذهبية  يحصل صاحب  حيث  وبرونزية،  وفضية  ذهبية  بميداليات  للفوز 

مليون ريال، و300 ألف ريال لصاحب الفضية، و100 ألف ريال للبروزنية.

وتسعى الدورة إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في البالد واكتشاف جيل 
البطوالت  في  للمشاركة  عليهم  والتركيز  تطويرهم  بهدف  وذلك  األبطال؛  من 

الخليجية والعربية واآلسيوية والدولية.

الكتشاف  أكثر  الجهد  بذل  السعودية  الرياضية  االتحادات  على  ويتعني 
السعودية ستستضيف دورة  املقبلة، سيما وأن  املرحلة  الالعبني والالعبات في 
األلعاب اآلسيوية عام 2034، كما أنها تترقب مشاركة كبرى في أوملبياد باريس 
املقبل  العام  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  املشاركة   عن 

ً
عام 2024، فضال صيف 

في الصني.

سمو األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يتسلم شعلة دورة األلعاب السعودية في 
ختام جولتها في املنطقة.

الدكتور  األمير  امللكي  السمو  صاحب  تسلم 
أمير  العزيز  عبد  بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 
منطقة القصيم في مقر اإلمارة  شعلة دورة األلعاب 
السعودية، بحضور وكيل اإلمارة الدكتور عبدالرحمن 

الوزان، وعدد من املحافظني واملسؤلني باملنطقة.

وعبر سموه عن فخره بما وصلت إليه النشاطات 
أن شعلة  إلى  مشيرا  اململكة،  في  الرياضية  واأللعاب 
اململكة  مناطق  جميع  تجوب  التي  السعودية  األلعاب 
يصادف  الذي  الرياضي  والتقدم  التطور  على  دليل 

مناسبة اليوم الوطني.

45 اتحاداً رياضياً يتأهبون ألضخم دورة ألعاب سعودية
الشعلة يف القصيم

حائل تتسلم الشعلة

الكل ينتظر الصافرة

أمير الجوف يتسلم 
الشعلة 

بن  فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب  م 
ّ
تسل

دورة  شعلة  الجوف  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  نواف 
احتفالية  أجواء  وسط  وذلك   ,2022 السعودية  األلعاب 
الترويجية  جولتها  إطار  في  األثرية،  زعبل  قلعة  في 
واملتطوعات  واملتطوعني  الرياضيني  بمشاركة عدد من 
م سموه الشعلة إلى 

ّ
وشباب وفتيات املنطقة، حيث سل

الرياضي راشد بن إبراهيم العيد، بعد أن حطت الشعلة 
محافظة  لزيارة  وتوجهت  اإلقليمي  الجوف  مطار  في 

دومة الجندل ثم قلعة زعبل في مدينة سكاكا.
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الحدث

بالجمهورية  والرياضة  الشباب  وزير  بحضور 
االتحاد  ورئيس  سبقاق،  عبدالرزاق  الجزائرية، 
العام  واألمني  زفيزف،  جهيد  القدم  لكرة  الجزائري 
لالتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، 
للناشئني  العرب  كأس  لبطولة  املنظمة  اللجنة  ورئيس 
الجزائر  منتخب  توج  الشلماني،  عبدالحكيم   2022
املغرب  منتخب  على  فوزه  بعد  الرابعة،  النسخة  بلقب 

بنتيجة 4-2 بركالت الترجيح، في املباراة النهائية.

الالعب  طريق  عن  املغرب  منتخب  هدف  وجاء 
محمد أرشيدي، بينما تعادل منتخب الجزائر بوساطة 

الالعب إسماعيل الطيب، وذلك على ملعب السيق.

التي منحت  الترجيح،  لركالت  املنتخبان  واحتكم 
االنتصار واللقب ملنتخب الجزائر بعد الفوز 2-4.

الالعب  البطولة،  في  أفضل العب  وحصد جائزة 
طالل  فاز  بينما  الجزائر،  منتخب  من  أناتوف  مسلم 
البطولة،  هداف  بجائزة  السعودية  منتخب  من  حاجي 
كما حصل طه بنغزيل من منتخب املغرب على جائزة 

أفضل حارس مرمى.

القدم،  لكرة  العربي  لالتحاد  العام  األمني  هنأ 
بعد  الجزائر  منتخب  السلمي  رجاءالله  الدكتور 
في   2022 للناشئني  العرب  كأس  ببطولة  فوزه 
بالجمهورية  أقيمت  التي  البطولة  منافسات  ختام 
قادم  في  املغرب  ملنتخب  التوفيق  متمنيًا  الجزائرية، 

االستحقاقات.

الرياضة  وزير  ملعالي  شكره  السلمي  وقدم 
 

َ
سبقاق عبدالرزاق  الجزائرية  بالجمهورية  والشباب 

ولرئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، 
هذه  من  الرابعة  للنسخة  الناجحة  االستضافة  على 
اللجنة  رئيس  بذلها  التي  بالجهود  منوهًا  البطولة، 
اللجنة،  أعضاء  وكافة  الشلماني  عبدالحكيم  املنظمة 
وكافة  القدم  لكرة  العربي  باالتحاد  العامة  واألمانة 
لجان البطولة، خالل منافسات البطولة وساهمت في 

نجاحها.

وبنّي األمني العام لالتحاد العربي لكرة القدم أن 
املسابقات  لنجاح  امتدادًا  يأتي  البطولة  هذه  “نجاح 
املاضية التي أقامها االتحاد هذا املوسم 2023-2022، 
العربي  الوطن  في  الرياضة  إثراء  إلى  تهدف  والتي 
العرب،  الالعبني  وإمكانيات  ومواهب  قدرات  وتنمية 
كرة  منظومة  في  العاملني  وكافة  الحكام  وتطوير 

القدم” .

واهتمام  ومتابعة  حرص  أن  السلمي  وأكد 
تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
الرئيس  ونائبي  العربي،  االتحاد  رئيس  الفيصل 
النجاح  هذا  خلف  كان  االتحاد،  مجلس  وأعضاء 
إلى  ذاته  الوقت  في  مشيرًا  للمسابقات”،  املتالحق 
العربي حريص على استمرار مثل هذه  أن” االتحاد 
رسالتها  لتؤدي  املختلفة،  السنية  للفئات  البطوالت 

وتحقق أهدافها املنشودة”.

عقوبات 
انضباطية على 

طريف النهائي
من  عدد  القدم،  لكرة  العربي  االتحاد  أصدر 
القرارات االنضباطية نتيجة ملا حدث من حالة شغب 
في مباراة الجزائر واملغرب ضمن املباراة النهائية من 

بطولة كأس العرب للناشئني.

لكرة  الجزائري  االتحاد  العربي،  االتحاد  وغرم 
الجمهور  لدخول  أمريكي،  دوالر  ألف   120 بـ  القدم 
املنتخب  تغريم  إلى  باإلضافة  امللعب،  أرضية  إلى 
ألف دوالر أمريكي، ملشاركة عدد من  الجزائري 25 

العبيه في االشتباك مع العبي املنتخب املغربي.

املنتخب  العب  أدير  بن  عبدالحق  إيقاف  وتم 
املنتخب  حارس  على  لتهجمه  أشهر   )6( الجزائري 

املغربي.

كما قرر االتحاد العربي تغريم املنتخب املغربي 
بـ 25 ألف دوالر أمريكي ملشاركة عدد من العبيه في 

االشتباك مع العبي املنتخب الجزائري.

أن  إلى  واألخالق  االنضباط  لجنة  وأشارت 
العربي  االتحاد  ويوكد  لالستئناف،  قابلة  القرارات 
لكرة القدم في هذا اإلطار، رفضه التام ألي تجاوزات 
أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته.

االتحاد العربي يهنئ البطل
على  الجزائر  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  هنأ 
العرب  الرابعة من كأس  للنسخة  »الناجح«  تنظيمها 

للناشئني تحت 17 عامًا.

لكرة  العربي  لالتحاد  الرسمي  الحساب  ونشر 
الجزائر  فيها  هنأ  تغريدة  »تويتر«  على  القدم 
تنظيم  نجاح  على  القدم  لكرة  الجزائرية  واالتحادية 
 ، سنة   17 من  ألقل  العرب  كأس  من  الرابعة  النسخة 
لالتحاد  شكرًا  للناشئني..  العرب  »كأس  فيها:  وجاء 

الجزائري لكرة القدم على االستضافة الناجحة«.

عودة بطولة كأس العرب لألندية 
األمني  السلمي،  الله  رجاء  الدكتور  أكد 
عودة  القدم،  لكرة  العربي  لالتحاد  العام 
بطولة كأس العرب لألندية اعتبارا من املوسم 

الحالي.

عقب وصوله  تصريح  في  السلمي،  وقال 
”كأس  نهائي  لحضور  وهران  مدينة  إلى 
بطولة  أن  سنة”   17 تحت  للمنتخبات  العرب 
اململكة  ستستضيفها  الشاطئية   القدم  كرة 

العربية السعودية”.

التحضير  سنبدأ  ”بعدها  وأضاف: 
لبطولة األندية العربية، التي نتمنى أن يكتمل 
التصور حولها، ونعلن اآللية الخاصة بها مع 
الله  بقيادة عبد  املسابقات؛  لجنة  في  الزمالء 

الجنيبي”.

نفسه:  التصريح  ضمن  السلمي  وأردف 
”كان مجلس االتحاد أقر، في آخر اجتماعاته، 
الله  شاء  وإن  واستمراريتها.  البطولة  هذه 
االتحاد  لبطوالت  العالية  الثمرة  ستكون هي 

العربي”.

هنأ الجزائرين باللقب وعلى نجاح االستضافة ..الترجيح يتوج الجزائر بطال لناشئي العرب

 السلمي : هدفنا إثراء 
الرياضة العربية 

تكريم سبقاق 
وزفيزف

وزير  القدم،  لكرة  العربي  االتحاد  كرم 
الرزاق  عبد  الجزائري  والرياضة  الشباب 
في  زفيزف،  جهيد  الفاف،  ورئيس  سبقاق، 
ختام كأس العرب للناشئني. وجاء هذا التكريم 
العربي، رجاء  لالتحاد  العام  األمني  من خالل، 
نهائي  في  حضوره  سجل  الذي  السلمي،  الله 
البطولة . كما قدم السلمي، ذرع تكريم، لرئيس 
على  للجزائر،  تكريما  زفيزف،  جهيد  الفاف، 

تنظيمها املحكم لكأس العرب للناشئني.
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ampire Esports  يفوز بلقبي البطولة األولى والثانية

الماليين تشعل بطوالت النخبة 
السعودي  االتحاد  اختتم 
للرياضات اإللكترونية بطوالت النخبة 
موسم  ضمن  اإللكترونية  للرياضات 
للرياضات  األكبر  الحدث   – الجيمرز 
والذي   – عامليًا  اإللكترونية  واأللعاب 
مليون   15 جوائزها  مجموع  بلغت 
الفرق  أقوى  فيها  ليتنافس  دوالر، 
املحلية والعاملية من مختلف الرياضات 

اإللكترونية في الرياض.

واختتمت سلسلة بطوالت النخبة 
أسابيع  ستة  ملدة  استمرت  والتي 
الثانية  موبايل  ببجي  بمواجهة 
دوالر  مليون  يبلغ  جوائز  بمجموع 
أمريكي وبمشاركة 12 من أفضل الفرق 
من  املتأهلني  بني  تجمع  والتي  عامليًا 
والفرق  األولى  موبايل  ببجي  بطولة 
التايالندي  الفريق  يكتِف  لم  املدعوة. 
Vampire Esports بلقب البطولة األولى، 
الثانية  البطولة  لقب  أيضًا  حقق  بل 
وفوزه بأكبر حصة من مجموع جوائز 

يصل إلى مليون دوالر أمريكي.

والتي  الثانية  البطولة  تتميز 
-18 أيام  ثالثة  مدار  على  استمرت 

الجوائز  من  بمجموعة  أغسطس   20
املختلفة ومباراة ثنائيات استعراضية 
وأكثر  مسلية  املواجهة  هذه  جعل  مما 
البطولة األولى، في حني فاز  ودية من 
وذلك  باللقب   Vampire Esports فريق 
 180 بمجموع  األول  املركز  بوصوله 
الفريق  الثاني  املركز  في  وأتى  نقطة، 
البرازيلي Alpha7 Esports بجمعه 174 
 Team نقطة، ويستمر الفريق السعودي
Falcons بوصوله املراكز الثالث األولى 
للمرة الثانية في بطوالت ببجي وذلك 
 129 بجمعه  الثالث  للمركز  وصعوده 

نقطة.

جيماثون  لفعالية  الختامي  الحفل  قيم 
ُ
أ

للرياضات  السعودي  االتحاد  ينظمه  الذي 
اإللكترونية بالتعاون مع جامعة الفيصل التي 
احتضنت الفعالية على مدار أسبوع بمشاركة 
اململكة  وشابات  شباب  من   1000 يقارب  ما 

املوهوبني.

وبحضور رئيس جامعة الفيصل الدكتور 
االتصاالت  وزارة  ووكيل  هيازع،  آل  محمد 
املستقبلية  للوظائف  املعلومات  وتقنية 
املهندس فارس الصقعبي، والرئيس التنفيذي 
السعودي  االتحاد  في  البشرية  للموارد 
للرياضات اإللكترونية وقائد املسار التعليمي 

في موسم الجيمرز إبراهيم الشدي.

لفعالية  الختامي  الحفل  مراسم  قيمت 
ُ
أ

 100 يقارب  ما  تكريم  والتي شهدت  جيماثون 
مسارات   10 في  املشاركني  من  وفائزة  فائز 
خاصة  مشروعات   4 إلى  باإلضافة  مختلفة، 
ريال  مليوني  بلغت  مالية  جوائز  وبمجموع 

سعودي.

لبطوالت  شبيهة  بطولة  هي  جيماثون 
املطورون  يجتمع  وفيها  الشهيرة،  هاكاثون 
على  للتنافس  األلعاب  بتطوير  واملهتمون 
تطوير نموذج لعبة من الصفر، خالل أسبوع 

واحد فقط )18-24 أغسطس(.

ويهدف لتمكني األفراد من مختلف أنحاء 
إبداعية  تعليمية  تجربة  خوض  من  العالم 
حيوية  بيئة  في  األلعاب  خالل  من  مشتركة 
املطورين  من  مجموعة  بها  وشارك  وجاذبة. 
واملصممني  والدوليني  واإلقليميني  املحليني 

والفنانني إلنشاء أفضل األلعاب.

نوعه  من  الفريد  الحدث  يستكشف  كما 
أو  الترميز،  في  سواًء  التطوير،  عملية 
التكراري،  والتصميم  السردي،  االستكشاف 

وتطوير البرامج الذكية، والتعبير الفني.

تكريم 100فائز يف ختام جيماثون 
موسم الجيمرز
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في  الجيمرز  موسم  مسرح  على  من 
شبابي  بلوك  فارس  ميريام  تألقت  الرياض، 
الحاضرون  تجاوب  حيث  بامتياز.  وصيفي 
معها بشكل كبير وهي بدورها تفاعلت معهم. 
التواصل  مواقع  عبر  لها  فيديو  انتشر  كذلك 
الجيمرز  في  بحفلها  تشيد  وهي  اإلجتماعي 
قائلة:« فظيعة الحفلة كانت، الناس ، التنظيم، 

كل شي كان بجنن، يعطيكم ألف عافية«.

في  اليابانية  املنطقة  سجلت 
واسًعا   

ً
إقباال الرياض  بوليفارد 

بني  من  وبرز  املوسم،  زوار  من 
الفعاليات التي جذبت الكثير ”غرفة 
خاللها  من  دم 

ُ
يق التي  الشاي” 

ما  أو  الياباني  األخضر  الشاي 
يعرف بـ ”املاتشا”، إلى جانب ورشة 
الشاي  تقديم  الزوار  لتعليم  عمل 

على الطريقة اليابانية.

اختتم موسم الجيمرز مسابقة الكوسبالي 
فعالياته،  ضمن  أقيمت  التي  االستعراضية، 
والتي وصلت مبالغ جوائزها إلى 100 ألف ريال 
سعودي )26 ألف دوالر( وذلك بمشاركة العديد 
واألنمي،  االستعراضية  بالفنون  املهتمني  من 
الذين ظهروا على خشبة مسرح املسابقة مرتدين 

أزياء يتقمصون بها شخصياتهم املفضلة.

كبير  بشكل  الكوسبالي  أزياء  وتتنوع 
تنكرية  مالبس  عن  عبارة  تكون  أن  فيمكن 
تفاصيل  ذات  أزياء  تكون  أن  يمكن  أو  بسيطة 
بالغة الدقة، ولكن الهدف منها واحد وهو تقليد 
شخصية محددة، ولذا حاول مرتدو الكوسبالي 
التي  الشخصية  وسلوكيات  تصرفات  تقمص 

يمثلونها.

في  مهاراتهم  املتسابقون  واستعرض 
على  العروض  وأداء  والدروع،  األزياء  صناعة 
أو  فيديو  لعبة  من  بمشاهد  املسرح،  خشبة 
من  بجزء  وإما  فردي  بشكل  إما  فيلم،  أو  أنمي 
أربعة  من  مكونة  لجنة  أمام  وذلك  مجموعة، 

حكام متخصصني في الكوسبالي.

ميريام فارس .. امتياز

تنافس رائع يف الكوسبالي 

 الماتشا تتفوق

موسم الجيمرز
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موسم الجيمرز

الحدث  الجيمرز،  موسم  حفالت  اختتمت 
الرياضات  في  العالم  مستوى  على  األكبر 
واأللعاب اإللكترونية، بعد ختام حفل األسبوع 
الفن  نجوم  من  مجموعة  أحياه  الذي  الثامن 
وفرقة  صقر  رابح  بينهم  والعامليني،  العرب 
 NXT LVL مسرح  على  ساوندز،  سبا  جازي 

في بوليفارد رياض سيتي.

صقر  رابح  الفنان  وقدم 
املسرح،  على  موسيقيًا   

ً
حفال

واسعة  مجموعة  أدى  حيث 
من أغانيه أشهرها »إنت ملك، 
انت  هو  ما  الرهيفه،  العباة 
وخالص«،  تكلمني،  اللي 
إضافة إلى األغنية الشهيره 
وغيرها.  محبه،  ضعفي 
طوال  الجماهير  وأطرب 

ساعتني.

أمسية مميزة

جي  الدي  قدم  كما 
واليك  فيغاس  ديميتري 
مميزة  أمسية  مايك 
الحفالت  بها  اختتما 
موسم  في  املوسيقية 
شكل  بأفضل  الجيمرز 
عروض  وسط  ممكن، 

 NXT مسرح  على  الليزر  بأضواء  احتفالية 
.LVL

ملوسم  الختامي  املوسيقي  الحفل  وكان 
جي  للدي  غنائية  بوصالت  بدأ  قد  الجيمرز 
يجمع  للجمهور  فريدًا  مزيجًا  قدم  الذي  لوش 
واملوسيقى  الشهيرة  العربية  األغاني  بني 

واأللحان الغربية بأسلوب فريد من نوعه.

ساوندز  سبا  جازي  للثنائي  كان  كذلك 
)محمد الحمدان ومحمد الكندي( حضور مميز 
في موسم الجيمرز، حيث قدما وصالت عربية 

وغربية شهيرة أشعلت حماس الجمهور.

»اصنعها  ملسابقة  الختامي  الحفل  أقيم 
والعبها« ضمن موسم الجيمرز، والتي استمرت 
ألكثر من أسبوعني ونظمها االتحاد السعودي 
وزارة  مع  بالتعاون  اإللكترونية  للرياضات 
واحتضنتها  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 
منطقة مطوري األلعاب املقدمة من Nine66 في 

بوليفارد رياض سيتي.

بن  بندر  بن  فيصل  األمير  وبحضور 

سلطان رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي 
للرياضات اإللكترونية، ونائب وزير االتصاالت 
وتقنية املعلومات املهندس هيثم العوهلي، تم 
تتويج الفائزين وتكريم املشاركني في النسخة 
عد األولى حضوريًا 

ُ
الثالثة من املسابقة والتي ت

وشارك بها أكثر من 300 طالب وطالبة من عمر 
9 سنوات حتى 17 سنة.

على  والعبها«  »اصنعها  مسابقة  وتركز 

األلعاب  وصناعة  البرمجية  املهارات  تقوية 
قبل  من  قّدم 

ُ
ت مخصصة  تدريبية  ورش  عبر 

رواد التدريب باملجال، حيث تم تقديم أكثر من 
28 ورشة عمل من أكثر من 20 مدرًبا ومرشًدا، 
مهارات  على  تدريبية  ساعة   56 من  وأكثر 
البرمجة وصناعة األلعاب، وتم تنفيذ أكثر من 
ر خرج من خاللها 67 لعبة 

ّ
1500 تطبيق مصغ

جاهزة لإلصدار.

املركز األول الحاصل على 10 آالف ريال:

 Slither )فريق   سنة   11 حتى  سنوات   9 عمر  من  األولى  الفئة 
)Crab

 Ocean  فريق( سنة   14 حتى  سنة   12 عمر  من  الثانية  الفئة 
)Future

 Ocean  فريق( سنة   17 حتى  سنة   15 عمر  من  الثالثة  الفئة 
)Hands

املركز الثاني الحاصل على 7500 ريال:

)Red Sea الفئة األولى من عمر 9 سنوات حتى 11 سنة )فريق

 Let’s Save الفئة الثانية من عمر 12 سنة حتى 14 سنة )فريق
.)Our Ocean

.)ENVO الفئة الثالثة من عمر 15 سنة حتى 17 سنة )فريق

املسابقة والحاصلة  النهائية من  للمرحلة  التي وصلت   الفرق 
على 2500 ريال:

الفئة األولى من عمر 9 سنوات إلى 11 سنة )فرق: Fish Says و 
)Beach Clean و Ocean و Save The Sea

 Healthy Ocean :الفئة الثانية من عمر 12 سنة إلى 14 سنة )فرق
.)Fish Species و Clean up the beach و Save the Oceans و

 Ocean )فرق:  سنة   17 إلى  سنة   15 عمر  من  الثالثة  الفئة 
واململكة   Blue Technology و   Save the ocean و   Guardians

املحافظة(.

الدي جي ديميتري 
فيغاس واليك 
مايك يقدمان 
أمسية مميزة

وداع
» رابح« 
لحفالت 
الجيمرز

الرئيس  البشري،  أحمد  كشف 
االتحاد  في  للعمليات  التنفيذي 
اإللكترونية،  للرياضات  السعودي 
العاملية  الكوسبالي  بطولة  أن  عن 
موسم  وفعاليات  أنشطة  ضمن  تعّد 
في  املوسم  هدف  جسد 

ُ
وت الجيمرز، 

الواقعي  العاملني  بني  املسافة  تقريب 
واالفتراضي.

عد السعودية أول دولة 
ُ
وأضاف: ”ت

تحتضن الحدث العاملي خارج اليابان 
داخلًيا،  تنظيمه  من  طويلة  فترة  بعد 
املوسم  وأهمية  حجم  يعكس  ما  وهو 
واأللعاب  للرياضات  حدث  كأكبر 

اإللكترونية على مستوى العالم”.

البشري:  الفعاليات تقّرب المسافة بين العالمين

 تتويج  أبطال »اصنعها والعبها«

الجوائز
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تقرير

أوضح دوري املدارس وعبر حسابه الرسمي على تويتر خطوات التسجيل في دوري 
املدارس للبنات في مختلف املهام كحكمة للمباريات ومسؤولة للمالعب وغيرها.

في موعده  فريًدا سنشهده  ا 
ً
ليشكل حدث األول،  الفصل  بداية  مع  الدوري  وينطلق  

املحدد بإذن الله.

األحالم  يحقق  بدأ  املدرسية  الرياضة  اتحاد  أن  على  ا  قوّيً مؤشًرا  الدوري  ويحمل 
ا ومتقدًما من أجل تطوير الرياضة في املدارس للبنات 

ً
 حثيث

ً
املنتظرة، وأنه سيشهد عمال

والبنني.

 دوري املدارس هو املشروع الذي أطلقته 
ّ
يذكر أن

ويهدف  التعليم،  وزارة  مع  بالتعاون  الرياضة  وزارة 
ملستقبل  إنجازات  صناعة  من  اليوم  جيل  تمكني  إلى 
الرياضة السعودية ليتواكب مع رؤية 2030، وذلك من 
خالل اكتشاف املواهب الرياضية في املدارس ورعايتها 
لتكون نواة للمنتخبات الوطنية، ويقام دوري املدارس 
العربية  اململكة  ومناطق  ومحافظات  مدن  جميع  في 
السعودية في املدارس الثانوية واملتوسطة واالبتدائية 

في مدارس التعليم العام والخاص واألجنبي وتشمل 
الشروط  وفق  بنات(   - )بنني  املدارس  طالب  املشاركة 
املرحلة  وتشمل  الدوري  مشروع  إدارة  تحددها  التي 
في  التعليم  إدارات  مستوى  على  التصفيات  األولى 
لها  التابعة  واملدارس  واملناطق  واملحافظات  املدن 
التصفيات  تشمل  الثانية  واملرحلة  العامة(  )البطولة 
واملرحلة  املناطق(  )بطولة  املناطق  مستوى  على 
اململكة  مستوى  على  النهائية  مرحلة  هي  الثالثة 

)بطولة اململكة للنخبة(.

دوري المدارس للبنات
ينطلق بخطوة التسجيل

مراحل دوري المدارس:
املرحلة األولى:  تسمى البطولة العامة وهي مؤهل على مستوى إدارات التعليم باملدن 

واملحافظات واملدارس التابعة لها.

املرحلة الثانية:  هي التأهيل على مستوى املحافظات وتسمى البطولة اإلقليمية.

املرحلة الثالثة:  وهي املرحلة األخيرة على مستوى اململكة وتسمى بطولة اململكة.

خطوات التسجيل:
1/ الذهاب إلى موقع الويب الخاص بدوري كرة القدم املدرسية.

2/ اختيار التسجيل للمشاركة في املسابقة.

3/ الضغط على تسجيل الدوري النسائي.

4/ اختيار الدور املناسب في الدوري النسائي.

5/ انقر فوق متابعة.

6/ إدخال املعلومات الشخصية في الحقول املشار إليها بشكل صحيح.

7/ اتباع جميع التعليمات إلكمال التسجيل.

دوري 
المدارس .. 
نتاج الرؤية
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نافذة رياضية

تكليف وليد معاذ 
برئاسة األهلي

أعلنت وزارة الرياضة عن تلقيها خطابا من  ماجد بن عائض النفيعي، رئيس مجلس إدارة 
إدارة  على حل مجلس  الوزارة  واستقرت  من منصبه.  باستقالته  طلبا  يتضمن  األهلي،  النادي 
النادي  وتكليف مجلس إدارة مؤقت برئاسة وليد بن عبد الرزاق معاذ، وعضوية كل من: تيسير 
بن جابر الجاسم، خالد بن محمد السريحي، محمد بن عبدالله القنب، سعود بن أسعد رحيمي 
وطارق بن عبد الله خليفة. وجاء وزارة الرياضة، استنادا للمادة )89-10( من الالئحة األساسية 
لألندية الرياضية، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية )غير العادية( وانتخاب مجلس 

إدارة جديد.

التويجري مدربا لسالفيا براغ
عن  الرياضة،  بوزارة  القدم  كرة  مواهب  لتطوير  السعودي  االبتعاث  برنامج  أعلن 
وأرفق  التشيكي.   براغ  سالفيا  لنادي  التوجيري،  عبدالحكيم  البرنامج  مدرب  انتقال 
الحساب الرسمي لبرنامج اإلبتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، على »تويتر«، 
لتطوير مواهب  السعودي  االبتعاث  برنامج  التويجري، وعلق عليها: »من خالل  صورة 
كرة القدم: ابتعاث العبني وابتعاث مدربني، املدرب عبد الحكيم التويجري ينتقل إلى نادي 
سالفيا براغ التشيكي، كمساعد مدرب للفريق B في دوري الدرجة األولى، ملدة عام واحد«.

وأضاف: »خطوة رائعة نتمنى لك التوفيق«.  وكان التويجري قد حصل في يونيو املاضي 
على رخصة »UEFA Pro«، ليصبح أول مدرب سعودي ينال هذه الرخصة.

جودة  برنامج  ملركز  التنفيذي  الرئيس  عّد 
»األلعاب  دورة  البكر،  عبدالله  بن  خالد  الحياة 
في  نوعية  نقلة  عنها   أعلن  التي  السعودية«، 
عمل وزارة الرياضة واللجنة األوملبية والباراملبية 
السعودية، على مستوى تحفيز القطاع الرياضي 
النخبة  رياضيي  وتأهيل  املواهب  واكتشاف 
حدث  أكبر  عبر  والعاملية،  اإلقليمية  للمنافسات 
رياضي وطني يعلن عن إقامته في تاريخ اململكة، 

األلعاب  لدورات  املعتمدة  لتلك  مشابهة  بآليات 
األوملبية.

السعودية«  »األلعاب  أن  البكر  وأوضح 
أعداد  وزيادة  املواهب  اكتشاف  تعزيز  إلى  تهدف 
لزيادة  والشباب،  الناشئني  من  النخبة  رياضيي 
والفعاليات  األلعاب  في  اململكة  وتنافسية  تمثيل 
مواكبة  جانب  إلى  والعاملية،  اإلقليمية  الرياضية 
التطور الرياضي الذي وصلت إليه الدول املتقدمة 
األبطال  صناعة  احتياجات  وتلبية  رياضيًا، 
الشباب املوهوبني في  املحليني، من خالل إشراك 
وتقييم  عاملية،  بمعايير  محلية  رياضية  فعاليات 

الرياضي  أدائهم  ومتابعة  واختبارهم  أدائهم 
لتهيئتهم لتمثيل اململكة في الفعاليات واملناسبات 

الرياضية اإلقليمية والعاملية.

تأتي  السعودية«  »األلعاب  أن  البكر  وأبان 
إحدى  النخبة،  رياضي  تطوير  برنامج  ضمن 
وزارة  تعكف  التي  الحياة  جودة  برنامج  مبادرات 
الرياضة على تنفيذها، تحقيقًا ملستهدفات رؤية 
اإلستراتيجيني  بالهدفني  املرتبطة   2030 اململكة 
الرياضية في املجتمع«  »تعزيز ممارسة األنشطة 
إقليميًا  رياضات  عدة  في  التمّيز  و«تحقيق 

وعامليًا«.

الفيصل  خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  توج 
مكة  منطقة  أمير  الشريفني  الحرمني  خادم  مستشار 
واألمير  امللك فيصل وعكاظ  بكؤوس  الفائزين  املكرمة، 
عبدالله الفيصل، وذلك خالل الحفل الثالث والثالثني من 
بالحوية،  خالد  امللك  بميدان  الخيل  سباقات  روزنامة 
الفيصل،  تركي  األمير  امللكي  السمو  بحضور صاحب 
بمنطقة  واملسؤولني  األمراء  السمو  أصحاب  من  وعدد 

مكة املكرمة.

في  تتمثل  كبرى  أشواط  عدة  إقامة  الحفل  وشهد 
كأس امللك فيصل للخيل العربية األصيلة املصنف دوليًا 
السمو  صاحب  كأس  وشوط  ليستد،  سباقية  بدرجة 
وشوط  دوليًا،  املصنف  الفيصل  عبدالله  األمير  امللكي 
كأس عكاظ، وشوطي كأس الطائف لألفراس والحصن، 

وشوطي كأس الطائف للحصن واألفراس.

وجاءت النتائج على النحو التالي: شوط كأس امللك 
فيصل للخيل العربية األصيلة بعمر الثالث سنوات على 
بها  فاز  ريال  مليون  مقدارها  وبجائز  1600م  مسافة 
الخالدية ألبناء  ليث  الفحل  ابن  الخالدية  الجواد عسفان 
الخيال  بقيادة  عبدالعزيز  بن  سلطان  بن  خالد  األمير 

عبدالله العوفي، وتدريب سعد بن مطلق.

للخيل  الفيصل  عبدالله  األمير  و جاء شوط كأس 
أربع سنوات فأكثر على مسافة  العربية األصيلة بعمر 
الجواد  به  فاز  ريال،  مليون  مقدارها  بجائزة  2000م 
إلسطبالت  الخالدية  ليث  الفحل  ابن  الخالدية  قسورة 
وتدريب سعد  العوفي،  عبدالله  الخيال  بقيادة  الخالدية، 
الدرجات  مفتوح  عكاظ  كأس  شوط  وفي  مطلق.  بن 
على مسافة 2000م، فاز الجواد يحترز ابن الفحل علم 
ألبناء امللك عبدالله بن عبدالعزيز، بقيادة الخيال كاميليو 

أوسوبينا، وتدريب عبدالله البداح. وتمثلت نتائج الجياد 
األشواط  في  األولى  املراكز  على  الحاصلة  واألفراس 
األخرى على النحو التالي: الفرس »روقا« ابنة الفحل علم 
عبدالله  الخيال  بقيادة  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ألبناء 
ابن  »الكويت«  والجواد  محمود،  أحمد  وتدريب  الفيروز، 
بقيادة  للسباقات،  عذبة  إلسطبل  بوس  ستريت  الفحل 
والفرس  السبيعي،  بدن  وتدريب  الفريدي،  فهد  الخيال 
عبدالرحمن  للمالك  بانديني  الفحل  ابنة  نجد«  »عوالي 
عبدالله املخضوب، بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وتدريب 
علم  الفحل  ابن  »مجحم«  والجواد  الحزبي،  عبدالعزيز 
وتدريب  البلوشي،  سيف  الخيال  بقيادة  عذبة،  إلسطبل 
بول  فالشي  الفحل  ابنة  »قربة«  والفرس  جاينت،  لوكاس 
عادل  الخيال  بقيادة  املخضوب،  عبدالله  لعبدالرحمن 

الفريدي، وتدريب عبدالعزيز الحزابي.

حنان القرشي 
نائبا لرئيس وج

الرياضي   الرياضة  إلدارة نادي وج  وافقت وزارة 
اإلدارة،  مجلس  لرئيس  نائبًا  القرشي  حنان  بتعيني 
ترشحها  بعد  اإلداري  العمل  مجال  حنان  ودخلت 
لعضوية املجلس مطلع املوسم املاضي وأسند املجلس 

لها ملف األلعاب النسائية بالنادي.

وجاء ترشيح حنان القرشي ملنصب نائب رئيس 
مجلس اإلدارة تعزيزًا لدور املرأة السعودية في القيادة 
وألعابها  الرياضة  نشر  في  ومساهمتها  الرياضية 

املختلفة.

البكر : دورة »األلعاب السعودية« 
تجسيد للرؤية الرياضية 

أمير مكة المكرمة يتوج الفائزين يف السباقات الثالثة 

كأس الملك فيصل لـ »عسفان الخالدية«

ملتقى شقراء للنحت
الطالب  شؤون  عمادة  في  ممثلة  شقراء،  جامعة  شاركت 
وبالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، في فعاليات 
»ملتقى شقراء للنحت«، الذي نظمه فرع وزارة الرياضة بمحافظة 
العديد  قدمت  متخصصة  طبية  عيادة  خالل  من  وذلك   ، شقراء 
من النصائح الصحية للزوار. وتأتي مشاركة الجامعة في امللتقى 
تجسيًدا ملبادراتها املوجهة لخدمة املجتمع املحلي من خالل نشر 
الوعي الصحي، حيث تضمنت العيادة الطبية عدة أركان للتوعية 
بأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والبدانة، وخدمة التعريف 

بفصيلة الدم.
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سلمان  بن  محمد  األمير  إطالق  استحوذ 
لأللعاب  الوطنية  لالستراتيجية  العهد  ولي 
اهتمامات  على  اإللكترونية  والرياضات 
، ونال  القصيرة  التدوينات  مستخدمي موقع 
 واسًعا بأكثر من 58 ألف تغريدة 

ً
الخبر تفاعال

كما  الخبر،  إعالن  من  األوليني  الساعتني  في 
هاشتاقات   6 ”تويتر”  في  ناشطون  دشن 
أبرزها  كان  الحدث،  عن  للحديث  متنوعة 
#االستراتيجية_الوطنية_لأللعاب_ هاشتاق 

 16.9 في  ظهر  الذي  والرياضات_اإللكترونية 
من  األوليني  الساعتني  خالل  تغريدة  ألف 

إطالقه.

مهمة  خطوة  الحدث  أن  املغردون  أكد 
وسيحقق  السعودية،  في  الحياة  جودة  لرفع 
عبد  األمير  فعدَّ  كبيرة،  اقتصادية  مكاسب 
العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الحدث 
بقيادة  العاملية  الريادة  نحو  جديدة  ”خطوة 
لتلبية  الله،  حفظه  العهد  ولي  سيدي  سمو 

طموحات الشباب السعودي محلًيا وعاملًيا”. 

الجابر  سامي  كتب  ذاته  النهج  وعلى 
جودة  ”رفع  السابق:  الهالل  ورئيس  العب 
باملساهمة  اقتصادي  أثر  وتحقيق  الحياة 
مليار   50 بنحو  اإلجمالي  املحلي  الناتج  في 
ريال واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى 
أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030 
لأللعاب  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  هي 

والرياضات”.

الهالل  العب  التمياط  نواف  كتب  ومثله   
السعودي  االتحاد  رئيس  ونائب  السابق، 
في  املستثمرين  ”كأحد  السابق:  القدم  لكرة 
لسمو  الجزيل  بالشكر  أتقدم  القطاع  هذا 
سيدي ولي العهد على إطالق االستراتيجية_

الوطنية_لأللعاب_والرياضات_اإللكترونية 
راسًما فيها خارطة الطريق لتصبح به اململكة 
وبمساهمات  القطاع،  لهذا  عاملًيا  ا 

ً
مركز

سعودي  ريال  مليار   50 إلى  تصل  اقتصادية 
بحلول العام 2030”.

فريًدا،  ا 
ً
إنجاز الحدث  عّدوا  كثيرون 

فضل  منهم  قريًبا،  مميزة  نتائج  له  سيكون 
السابق،  الشورى  مجلس  عضو  البوعينني، 
الذي وصف الحدث بأنه ”خطوة نحو الريادة 
قطاع  في  عاملًيا  ا 

ً
مركز #السعودية  وجعل 

الرياضات اإللكترونية بحلول 2030”.

سمار  بن  مسعد  بن  محمد  كتب  ومثله   
إطالق  في  إنجاز  تلو  ”إنجاز  األعمال:  رجل 
#االستراتيجية_الوطنية_ #ولي_العهد  سمو 

خالل  من  لأللعاب_والرياضات_اإللكترونية، 
على  يعتمد  املستوى  عاملي  تعليٍم  توفير 
التعليمية  والتقنيات  املنهجيات  أحدث 
ومن  للمملكة”.  املحلي  الواقع  مع  واملتسقة 
جانبه عّد الدكتور فياض العنزي الحدث بأنه 
ا: ”مثل هذه 

ً
”خطوات مباركة وموفقة”، مضيف

الله  بإذن  سيتبعها  واملبادرة  االستراتيجية 
املعرفية  الصناعات  وتوطني  التقنية  توطني 
روافد  من  رافًدا  ستكون  والتي  الوطنية 

االقتصاد الوطني”.

منهم  النهج،  هذا  على  ساروا  كثيرون   
يرى  الذي  االقتصادي  الكاتب  املرشد،  سعود 
أن االستراتيجية ”خطوة جديدة نحو الريادة 
ا عاملًيا 

ً
وجعل اململكة العربية السعودية مركز

في هذا القطاع بحلول عام 2030”.

ريادة  ”قصة  العمرو:  خالد  كتب  ا 
ً

أيض

جانبه  ومن  جديد”،  وعاملي  محلي  وتنافس 
الرقمي  االقتصاد  بأن  تيسير  طالل  غرد 
ا: 

ً
مضيف العالم،  مستقبل  هو  نواحيه  بجميع 

”هذا يثبت أن رؤية اململكة رؤية ريادية عاملية 
عبد  كتب  غراره  وعلى  النواحي”،  بجميع 
والرياضيات  األلعاب  ”قطاع  الزايدي:  الله 
املستقبل  قطاعات  من  اآلن  هو  اإللكترونية 

املهمة”.

كثيرة كانت التغريدات املحتفية بالحدث، 
ياسر الحارثي املدرب املعتمد من ”فيفا”، أكد 

شدد  فيما  واقًعا،  أصبحت  األحالم  أن  على 
نواف العبودي على أن هناك ”كثير ناس راح 
تنتقل من مرحلة البداية إلى مرحلة االحتراف 

وراح نشوف ناس محترفني ومبدعني”.

عايض  بن  عزام  وصف  ذاته،  اإلطار  في 
نحو  مهمة  ”خطوة  بأنها:  االستراتيجية 
قيادة قطاع مهم للشباب، وسيجعل من اململكة 
ا عاملًيا في هذا القطاع بحلول عام 2030”.

ً
مركز

المغردون :  األحالم أصبحت واقعاً

عقب إطالق ولي العهد لالستراتيجية الوطنية لأللعاب 
والرياضات اإللكترونية 

نافذة رياضية
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 دانية ومشاعل تحققان الثاني والثالث

إعفاء السائقين السعوديين والخليجيين

الموري يتوج بسباق صعود الهضبة 

الكارتنغ يستعد

تتويج  النارية،  والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  أعلن 
سائقتي السباقات السعوديتني دانية عقيل باملركز الثاني، ومشاعل 
العبيدان باملركز الثالث في الجولة الخامسة من بطولة كأس العالم 
 4 1إلى  من  بولندا  في  نظمت  والتي  »باها«  الصحراوية  للراليات 

سبتمبر املاضي.

متقدمة  مراتب  على  بحصولهما  املنافسة  املتسابقتان  وأنهت 
عن فئة T3، إذ تمكنت دانية عقيل من تحقيق 72 نقطة في رصيدها، 
مدة  خالل  أنهته  الذي  السباق  في  الثاني  املركز  إحراز  من  مكنتها 

زمنية بلغت 5 ساعات و36 دقيقة.

وفي تعليق لها عبر حسابها الرسمي على »إنستقرام«  أكدت 
ولكن  فئتها  عن  الثالث،  املركز  استحقت  أنها  العبيدان  مشاعل 
تفاجأت بإضافة 15 دقيقة إلى وقتها، بسبب فقدانها إحدى النقاط 
بعد أن أضاعت الطريق في منتصف السباق، مما أثر على النتيجة 

سلًبا بنزولها إلى املركز الرابع.

يذكر أنه تبقى 3 جوالت النتهاء البطولة، ووعدت املتسابقتان 
فيها،  والجهد  التألق  من  املزيد  بتقديم  جمهورهما  السعوديتان 
الثالثة  تكون  أن  على  والسعودية  البرتغال  في  ستنظم  والتي 

واألخيرة في املوسم ضمن رالي دبي الصحراوي.

والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  أعلن 
والخليجيني  السعوديني  السائقني  إعفاء  عن  النارية 
 2022 تويوتا  السعودية  بطولة  في  املشاركني 
قيمة  دفع  وتكاليف  التسجيل  رسوم  من  للراليات،  

إيجار وتأمني أجهزة املالحة.

كما قرر االتحاد إعفاء السائقني من دفع قيمة 
الراليات ضمن  كل  في  التتبع  أجهزة  وتأمني  إيجار 

البطولة.

في  شهدت  تويوتا  السعودية  بطولة  وكانت 
الهضبة  صعود  سباق  انطالق  املاضي،  أغسطس 
للسيارات  السعودي  االتحاد  وإشراف  بتنظيم 
والدراجات النارية، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة 
ا وذلك في مرتفعات غابة خيرة 

ً
بمشاركة 45 متسابق

بمحافظة بني حسن بالباحة، حيث استمر السباق 
ا 

ً
ملدة يومني وبلغ طول املسار 2.8 كيلو متر متضمن

ا من أسفل الهضبة 
ً
ا تقريًبا، وذلك انطالق

ً
15 منعطف

صعوًدا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340 متًرا.

السعودي  لالتحاد  التنفيذي  الرئيس  وكان 
عبداللطيف  بن  سطام  النارية  والدراجات  للسيارات 
لبطولة  الثانية  الجولة  سباق  أن  إلى  أشار  الحزامي 
من  “واحًدا  الهضبة  “صعود  تويوتا  السعودية 
بمتابعة  يتمتع  والذي  األكثر شعبية،  السباقات  أهم 

جماهيرية كبيرة حول العالم.

الكارتنغ  بطولة  تفاصيل  عن  النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد  كشف 
ضمن دورة األلعاب السعودية الحدث الرياضي األكبر الذي تحتضنه اململكة في الفترة من 

27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر املقبلني 2022.

وخصصت دورة األلعاب السعودية جوائز ضخمة ألصحاب املراكز الثالثة األولى في 
بطولة الكارتنغ، حيث سيحصل صاحب املركز األول على 1,000,000 ريال، بينما سيربح 

الفائر الثاني 300,000 ريال، واملركز الثالث على 100,000 ريال سعودي.

يذكر أن التسجيل في البطولة متاح أمام الجميع، العامة والالعبني والالعبات املسجلني 
رسمًيا لدى االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

»باها بولندا« : 

األميرة  امللكي  السمو  صاحبة  توجت 
بن  سعود  بن  الحسن  بنت  عهد  الدكتورة 
السعودي  املرشل  نادي  رئيسة  عبدالعزيز 
السعودي  االتحاد  في  الطبي  الفريق  ورئيسة 
الفائزين  النارية   والدرجات  للسيارات 
ضمن  الهضبة  صعود  سباق  في  والفائزات 
 ، الثانية«  »الجولة  تويوتا  بطولة  منافسات 
األمير مشاري  اقيم في مرتفعات منتزه  والذي 
بن سعود في غابة خيرة بمحافظة بني حسن 

بالباحة .

العام  الترتيب  في  األول  املركز  وحقق 
للجولة الثانية للبطولة املتسابق سعيد املوري 
الثالث  واملركز  لحود  جوني  الثاني  واملركز   ،

املهتد الشريف .

مدى  على  أقيم  الذي  السباق  وشهد 
السعودي  االتحاد  وإشراف  بتنظيم  يومني 
للسيارات والدراجات النارية والشريك الرسمي 

عبداللطيف جميل ، بالتعاون مع إمارة منطقة 
البالغ عددهم  املتسابقني  تنافسًا بني   ، الباحة 
اململكة  داخل  من  ومتسابقة  متسابقًا   45
متر   2800 املسار  طول  بلغ  حيث   ، وخارجها 
متضمنًا 15 منعطفًا تقريبًا، وذلك انطالقًا من 
النهائية  النقطة  حتى  صعوًدا  الهضبة  أسفل 

على ارتفاع 340 مترًا.

البطولة  وشاهد الحضور فلمًا مرئيًا عن 
ومسار السباق .

الداعمني  تكريم  تم  الحفل  ختام  وفي 
في  والفائزين  السباق  تنظيم  في  واملشاركني 
الترتيب العام والفائزين والفائزات في الفئات 

املختلفة .

السيارات
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السيارات

بطولة  جوالت  أولى  رسمًيا  انطلقت 
بعد   2022 ملوسم  للراليات  تويوتا  السعودية 
االتحاد  ينظمه  الذي  للرالي  الرسمي  االفتتاح 
النارية،  والدراجات  للسيارات  السعودي 
هيئة  من  وبدعم  الرياضة،  وزارة  بإشراف 
عبداللطيف  ورعاية  عسير،  منطقة  تطوير 
جميل – تويوتا، وبحضور عدد من الفعاليات 

والشخصيات ومحبي رياضة السيارات.

الفنية  اإلجراءات  من  االنتهاء  وبعد 
الفحص  عمليات  على  املشتملة  واإلدارية 

الرئيس  املقر  في  اإلداري  والتوثيق  التقني 
قيم حفل االفتتاح في منتزه سما أبها 

ُ
للرالي، أ

لإلعالن رسمًيا عن انطالقه.

 769 نحو  اإلجمالية  مسافته  تبلغ  الرالي 
بالسرعة،  خاصة  مراحل  كلم   372 منها  كلم 

ا محلًيا ودولًيا.
ً
بمشاركة أكثر من 25 سائق

وأبرز املشاركني في السباق يزيد الراجحي 
بطل العالم في الراليات الصحراوية » الباها« 
زيتزويتز،  ديريك  األملاني  مالحه  يرافقه 

والذي شارك ضمن فئة T1، ينافسه التشيكي 
الكبيرة  الخبرة  صاحب  زابلتان  ميروسالف 
في الراليات الصحراوية، باإلضافة إلى منيف 
السلماني ومثنى الشمري ومحمد التويجري.

الشقاوي  أحمد  فسيكون   T2 فئة  في  أما 
حرس  فريق  من  القحطاني  وجعفر 

الحدود، كما ستكون دانية 
العالم  بطلة  عقيل 

املوسم   T3 في فئة
قي  املاضي 

مالحها  يرافقها  الفئة،  بهذه  املشاركني  مقدمة 
هذه  في  ومنافستها  سيرجيو،  األوروغواياني 

الفئة مع كل صالح السيف وعبدالله الشقاوي.

عودة  عسير  رالي  فشهد   T4 فئة  في  أما 
البطل السعودي سعيد املوري ليتواجه مع بطلة 
صاحبة  الحمالي،  مها  هي  صاعدة  سعودية 
قيم بداية هذا 

ُ
املركز الثالث في رالي جميل الذي أ

العام.

ويعد رالي عسير الجولة األولى من بطولة 
تتبعها  أن  على  للراليات  تويوتا  السعودية 
ثالث جوالت في كل من القصيم وحائل وجدة، 
من  ديسمبر  شهر  نهاية  قبل  البطولة  لتنتهي 

العام الحالي. يزيد ودانية عقيل يقودان 
انطالقة رالي عسير 
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أحوال المستديرة

للمناطق  الوطني  العقاري  املطور  روشن،  أعلنت 
السكنية وإحدى الشركات اململوكة بالكامل لصندوق 
العامة، توقيعها اتفاقية ترعى بموجبها  االستثمارات 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني. يأتي 
ذلك بعد اتفاقها مع رابطة دوري املحترفني السعودي 
-2021 الرياضي  للموسم  رئيسي  كراِع  الدخول  على 

.2022

السعودي  الدوري  برعاية  روشن  اهتمام  ويأتي 
السعودية  الجماهير  منح  على  حرصها  من  منطلقًا 
في  واملساهمة  السعودي  بالدوري  لالرتقاء  فرصة 

رفع جودة الحياة للمجتمع.

الرئيس  من  كل  الرعاية  اتفاقية  بتوقيع  وقام 
التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن السيد صباح 
بركات، ورئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي 
بحضور  العفالق،  العزيز  عبد  املهندس  للمحترفني 

عدد من كبار املسؤولني من كال الجهتني.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة روشن 
السيد ديفيد جروفر على أهمية هذه االتفاقية حيث 

قال: »نحن سعداء برعاية الدوري السعودي للمحترفني، 
إن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الدوري السعودي 
للمساهمة بشكل أوسع في تحسني  الفرصة  تمنحنا 
جودة الحياة ورفع معايير تجارب الرعايات الرياضية 
»نحن  جروفر:  وأضاف  الجماهير«،  تطلعات  لتحقيق 
في  املساهمة  على  التجربة  هذه  حريصون من خالل 
صناعة أفضل التجارب الرياضية للجماهير السعودية 
والتعريف بقيمنا في روشن الهادفة إلى ضمان حياة 

أفضل«.

في املقابل أبدى رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري 
العفالق  عبدالعزيز  املهندس  للمحترفني  السعودي 
منذ  هدفنا  »تمثل  وقال:  الجديدة  بالشراكة  سعادته 
قيمة  ندرك  فنحن  نوعية،  شراكات  في صناعة  اليوم 
لدوري  السوقية  القيمة  تعزيز  في  ودورها  الشراكات 
تمثل  ولذلك  املنطقة،  في  متابعة  واألكثر  األفضل  يعد 

إكمال عالقتنا بروشن اليوم قيمة خاصة«. عن  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  أعلن   
الدعم  إجمالي  مثل 

ُ
ت ريال  مليون   135 من  أكثر  إيداع 

وذلك  املاضي،  املوسم  األندية في مسابقات  ومكافآت 
في رقم تاريخي وقياسي في تاريخ الكرة السعودية.

 35 مبلغ  األولى  للمرة  السعودي  االتحاد  م  وقدَّ
ا، و250 ألف ريال جوائز ملراكز الفرق في دوري 

ً
مليون

كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني.

ا 
ً
مليون  13 مبلغ  األولى  للمرة  ا 

ً
أيض قدم  فيما 

دوري  في  الفرق  مراكز  جوائز  قيمة  ريال  ألف  و750 
يلو ألندية الدرجة األولى.

في  الفرق  مراكز  مكافآت  قيمة  االتحاد  ورفع 
وبطوالت  والرابعة  والثالثة  الثانية  الدرجات  دوريات 
ا و964 ألف ريال بعد أن 

ً
الفئات السنية إلى 26 مليون

ْي ريال.
َ
كان مجموعها ال يتجاوز مليون

الشريفني  الحرمني  خادم  كأس  بطولة  وتحظى 
بالدعم األعلى؛ إذ حصل الفيحاء على مبلغ 10 ماليني 

ريال بعد تتويجه بالكأس الغالية.

واكتمال إيداع مبالغ الدعم املتعلقة بتعيني محامني 
خارجيني لألندية، ومبادرة دعم املدرب الوطني، ودعم 
للصاالت،  األولى  املمتاز ودوري  الدوري  في  املشاركة 
ودعم  النسائي،  الدوري  في  املشاركة  إلى  إضافة 

نْي الثالثة والرابعة.
َ
املشاركة في الدرجت

القدم ياسر  ورفع رئيس االتحاد السعودي لكرة 
السخي  الدعم  على  الرشيدة  للقيادة  شكره  املسحل 
األمير  بمتابعة  السعودية  القدم  كرة  به  تحظى  الذي 
رئيس  الرياضة  وزير  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 

اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية.

وأوضح أن رفع قيمة هذه املكافآت يعد جزًءا من 
استراتيجية اتحاد القدم، وتحفيز لألندية على بذل كل 
ما لديها من جهد لتحقيق أفضل النتائج خالل املوسم.

روشن  راعيا ً رسمياً لدوري المحترفين 

تحت 20 عاما إلى 
نهائيات آسيا

على  فوزه  بعد  للنهائيات  التأهل  في  للشباب  السعودي  املنتخب  نجح 
الصني بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الرابعة من منافسات املجموعة األولى في 

تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

ويشار إلى أن نتائج منتخب أوزبكستان ال تحتسب في الترتيب النهائي 
التأهل  بطاقة  على  حصل  كونه  النهائيات،  إلى  املتأهلني  تحديد  أجل  من 

املباشرة بصفته الدولة املضيفة.

مليوناً تدخل خزائن األندية

رقم تاريخي وقياسي
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أحوال المستديرة

الهالل  »سوبر لوسيل«
سوبر  كأس  لقب  الهالل  فريق  حقق 

الزمالك  على  بفوزه  القدم  لكرة  لوسيل 

اللقاء  في  الترجيح  بركالت   ”  1-4  ” املصري 

الذي جمعهما على أستاد لوسيل بالعاصمة 
القطرية الدوحة.

بالتعادل  األصلي  الوقت  وانتهى 

عن  أواًل  الهالل  تقدم  حيث   ،1-1 اإليجابي 

إيجالو  أوديون  النيجيري  مهاجمه  طريق 

أحمد سيد  للزمالك  وعادل   ،18 الدقيقة  عند 

ركالت  إلى  الفريقان  ليلجأ   ،33 الدقيقة  عند 

الهالل  خاللها  من  تمكن  التي  الترجيح 
بالفوز.

االتحاد  رئيس  توج  املباراة  وعقب 

خليفة  بن  حمد  الشيخ  القدم  لكرة  القطري 

بن أحمد آل ثاني، ورئيس االتحاد السعودي 

بكأس  الهالل  فريق  أعضاء  املسحل  ياسر 

العبو  وتسلم  الذهبية،  وامليداليات  البطولة 

الزمالك امليداليات الفضية.

يذكر أن أستاد لوسيل سيستضيف عددًا 

إلى  إضافة  العالم،  كأس  في  املباريات  من 

قطر  دولة  في  سيقام  الذي  املونديال  نهائي 

شهر نوفمبر املقبل.

 القاضي 
يتقدم الحضور

معالي نائب وزير الرياضة األستاذ 
خالل  القاضي  عبدالرحمن  بن  بدر 
حضوره مباراة الهالل والزمالك املصري 

في  كأس سوبرلوسيل   
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أحوال المستديرة

دشن االتحاد السعودي لكرة القدم النسخة 
ودوري  للسيدات  السعودي  الدوري  من  األولى 

الدرجة األولى للسيدات ملوسم 2022 - 2023.

8 فرق في املمتاز

املمتاز  السعودي  الدوري  في  ويشارك 
اململكة  »فريق  النصر  وهي  فرق،   8 للسيدات 
التحدي  »فريق  الهالل  سابقًا«،  النسائي 
شعلة  جدة،  نسور  اليمامة،  سابقًا«،  النسائي 

الشرقية، العاصفة، سما ومراس.

الرياضي  املوسم  منافسات  وستنطلق 
للسيدات  املمتاز  السعودي  الدوري  من  الجديد 
واإلياب،  الذهاب  بنظام  املقبل،  أكتوبر   13 يوم 
االتحاد  كشف  حسبما  مباراة،   56 بإجمالي 

السعودي لكرة القدم.

فرق دوري األولى

ويشارك في دوري الدرجة األولى للسيدات 
17 فريقًا، وهم الرياض، الهمة، النسور الذهبية، 
اتحاد النسور، الترجي »فريق الواحة النسائي 
سابقًا«، املتحد، فليج، الليث األبيض، النورس، 
الغربية،  مجد  عكاظ،  األمل،  النسائي،  سهم 

نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء.

نظام »مناطقي«

ولفت االتحاد السعودي لكرة القدم إلى أنه 
سيتم توزيع فرق دوري الدرجة األولى للسيدات 
يوم  منافسته  تنطلق  أن  على  مناطق،   3 على 
واإلياب  الذهاب  بنظام  املقبل  نوفمبر   11

»مناطقيًا«.

خروج املغلوب

األولى  الدرجة  دوري  بطل  تحديد  وسيتم 
بنظام  للمسابقة  النهائية  األدوار  خالل  من 
خروج املغلوب من الدور ربع النهائي، التي تقام 

بني املتأهلني من مرحلة املجموعات.

صعود بطل األولى

كما أشار االتحاد السعودي لكرة القدم إلى 
أنه سيتم صعود بطل دوري الدرجة األولى إلى 
الدوري املمتاز في النسخة التالية، ليحل مكان 
صاحب املركز األخير من الدوري املمتاز والذي 

سيهبط إلى دوري الدرجة األولى.

دعم مالي

واعتمد االتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا 
ماليًا ألندية الدوري املمتاز، حيث سيحصل كل 
كل  سيحصل  فيما  ريال،  ألف   250 على  فريق 

ُيقدر  مالي  دعم  على  األولى  الدرجة  في  فريق 
بـ50 ألف ريال.

إستراتيجية طموحة

عضو  نهيان  بن  إبراهيم  بنت  ملياء  وأثنت 
القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس 
املشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية، على 
الدعم الذي تحظى به إدارة كرة القدم النسائية 
من مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم، 
القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  أن  إلى  مشيرة 
طموحة  إستراتيجية  وفق  ثابتة  بخطى  يسير 
لإلرتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها إلى 
أعلى املستويات، حيث نلمس اليوم ثمرات هذا 
ودوري  املمتاز  الدوري  تدشني  خالل  من  الدعم 

الدرجة األولى.

تطوير املنافسة

الرشيد  عبدالعزيز  بنت  عالية  وأشارت 
مدير إدارة كرة القدم النسائية إلى أن كرة القدم 
خطوات  حاليًا  تخطو  السعودية  في  النسائية 
النسائية،  املسابقات  تطوير  سبيل  في  مهمة 
كرة  مسابقات  الذي حققته  نجاحها  بعد  وذلك 
 -  2021 األولى  نسختها  في  النسائية  القدم 
الدوري  تدشني  وأن  فريقًا،   16 بمشاركة   2022
 2023  -  2022 األولى  الدرجة  ودوري  املمتاز 
في  مباشر  بشكل  سيسهم  فريقًا،   25 بمشاركة 
من  الالعبات  وسيمكن  املنافسة،  مستوى  رفع 
تطوير مستواهن الفني واللياقي، ما سينعكس 
في  للسيدات  الوطني  املنتخب  على  إيجابيًا 

املنافسات املقبلة.

اتحاد القدم يدشن نسخته النسائية األولى

اتحاد القدم يدشن نسخته النسائية األولى8 ممتاز .. و17 أولى

8 ممتاز .. و17 أولى
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نافذة رياضية

شطرنج مكة يتوج أبطالهيد الناشئين إلى كأس العالم

أقيمت بطولة فتيات السعودية في منافسات الكاتا والقتال في العاصمة الرياض 
بتنظيم االتحاد السعودي للكاراتيه. وحققت العبات نادي النصر 21 ميدالية في جميع 
الفئات للبراعم والشابات والناشئات واألوملبي واألولى. وشهدت البطولة تألقًا الفتًا من 
قبل حنني النخلي ومريم قادوس وميساء املصري والنا بركات والتني باهادي وبنني 
النخلي وهناء محمد وريناد الزغيبي وريماس عالم هناء ولني هشام في فئة كاتا فردي 
وراما الخياط وهناء العطار في فئة قتال فردي للبراعم. وفي فئة الناشئات تميزت جنى 
ياسر في منافسات كايا وقتال فردي تليها ملى الهداوي في فئة كايا فردي أما بالنسبة 
للشابات فأظهرت كفاءة مالك الخليدي في كايا وقتال فردي ولفئة األوملبي حازت نادين 
الرضيان على التميز في القتال الفردي، ونالت كل من ملى السعيد ونورة الراشد والعنود 

الضفيان عددًا من امليداليات في فئة األولى.

الطائرة  الكرة  ومدربات  ملدربي  التمهيدية  الدورة  الرياض  في  أقيمت  
الشاطئية، التي نظمها االتحاد السعودي للكرة الطائرة ومعهد إعداد القادة.

وشهدت الدورة مشاركة 30 مدرًبا ومدربة تحت إشراف البحريني علي 
جعفر، املحاضر الدولي.

م الدكتور خالد الزغيبي، رئيس االتحاد السعودي للعبة، البحريني  وكرَّ
علي جعفر عقب ختام الدورة.

دورة لمدربي الطائرة فتيات النصر أبطاال للكاتا
الشاطئية

اختتمت بطولة مكة للشطرنج لألطفال التي نظمها 
امللك عبدالعزيز  للشطرنج في مدينة  السعودي  النادي 
أغسطس   25 الخميس  يوم  املكرمة  بمكة  الرياضية 
اململكة.  أنحاء  جميع  من   

ً
طفال  83 بمشاركة   ،2022

على  مصر  من  أحمد  ياسني  الدولي  الالعب  وتمكن 
الالعب  وجاء  البطولة  في  األول  املركز  على  الحصول 
الثاني  املركز  في  الرياض  مدينة  من  املطيري  مساعد 
الثالث.  املركز  مكة  من  العميري  ورد  الالعبة  وحققت 

وفي حفل ختام البطولة توج مدير فرع وزارة الرياضة 
بالعاصمة املقدسة عمر مدني الفائزين بالبطولة وسط 

حضور جماهيري مميز.

اليد  لكرة  السعودي  املنتخب  انتزع 
للناشئني بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 
»كرواتيا 2023«، بعد تغلبه على املنتخب 
الرابعة  الجولة  في   27-37 اإلماراتي 
البطولة  ملنافسات  املجموعات  دور  من 
في  حاليًا  تقام  التي  التاسعة  اآلسيوية 

العاصمة البحرينية.

العالم  بطولة  إلى  التأهل  هذا  ويعد 

لألخضر،  تاريخيًا  الثاني  هو  للناشئني 
العالم  كأس  بطوالت  في  تواجد  أن  بعد 
مرة واحدة سابقًا عام 2019م التي أقيمت 
فريدًا  انجازًا  يعد  فيما  مقدونيا،  في 
ُيحقق ألول مرة في تاريخ اللعبة واأللعاب 
الجماعية السعودية بتواجد اليد السعودية 
العالم  بطوالت  في  الثالث  فئاتها  بكل 

القادمة 2023م.

اختتمت منافسات تجارب أداء التايكوندو 
 2022 السعودية  األلعاب  لدورة  املؤهلة 
بمشاركة )103( العبني والعبات ممن اجتازوا 
من  التجارب  لخوض  األولية  املتطلبات 
املواطنني واملواليد وأبناء املواطنات واملقيمني 
الرياضة بحي  من الجنسني على صالة وزارة 

وظهرت  الخضراء(،  )الصالة  بالرياض  الهدا 
التجارب بمستوى فني عاٍل قدمه محبو اللعبة 

وعشاقها.

االتحاد  رئيس  أشاد  آخر  جانب  من 
العمري  شداد  العميد  للتايكوندو  السعودي 

بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية باالتحاد 
التي  والدقة  التنظيم  فيها  تجلى  التي  والدقة 
للجميع  وتمنى  التحكيم،  طواقم  أظهرها 
التوفيق في املواجهات النهائية، مشيًرا إلى أن 
معطياتها  ستصب  املاضية  املنافسات  جميع 

في خانة االتحاد.

التايكوندو يختتم تجارب األداء
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Total prize

The runs

The number of camels

On behalf of His Royal Highness 
Prince Muhammad bin Salman 
bin Abdulaziz, Crown Prince and 
Deputy Prime Minister - may Allah 
protect him - His Royal Highness 
Prince Khalid Al-Faisal, Advisor 

to the Custodian of the Two Holy 
Mosques, Governor of Makkah 
Region, attended the closing cer-
emony of the Crown Prince Camel 
Festival 2022 on the historic Taif 
Square.

His Highness crowned the win-
ners of the first places in the final 
race of the Crown Prince Camel 
Festival.

His Royal Highness Prince 
Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Min-
ister of Sports, President of the 
Saudi Olympic and Paralympic 
Committee, and President of the 
International Camel Federation, 
honored 16 winners of the final 
stages of the Crown Prince Camel 
Festival 2022, with 4 winners in 
each category, in the presence of 
His Highness the President of the 
Federation, Prince Fahd bin Jala-
wi, one day ahead of the festival’s 
final ceremony.

Sheikh Nasser bin Hamad bin 

Isa Al Khalifa, Batshan bin Saleh 
al-Yami, Hamad bin Muham-
mad al-Qarh, and Mani’a bin Ali 
al-Shamsi, had won “Al-Haqaiq” 
Cups at the festival.

“Al-Laqaia” category cups were 
won by: Sheikh Diab bin Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, Sheikh 
Nasser bin Hamad bin Isa Al 
Khalifa, Mani’a bin Ali Al Shamsi, 
and Amer bin Saad Al Marri.

In the “Al-Jaza’a” category, the 
four cups were won by Sheikh 
Theyab bin Mohammed bin Zayed 

Al Nahyan, His Royal Highness 
Prince Turki bin Mohammed bin 
Fahd bin Abdulaziz Al Saud, Ha-
mad bin Ghanem Al-Kuwari, and 
Muhammad bin Suhail Al-Amiri.

“Al-Thaniya” category Cups 
were won by Seih Al-Salam 
of Emirates, Amer bin Rashid 
Al-Marri, Abdul Hadi bin Khalil 
Mansour Al-Shahwani, and Mo-
hammed bin Hamad Al-Marri.

 Khaled Al-Faisal crowned the champions of the Crown Prince Camel Festival final

Saving the best for last
Honoring 16 winners of
Camel festival cups

56 Million 

Races591

17669
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Residents of the city of Riyadh witnessed 
the historic sporting event with the launch of 
the torch relay of the first edition of the Saudi 
Games 2022, a few weeks before the launch 
of the largest national sporting event in the 
history of the Kingdom.

The torch relay will travel all across the 
Kingdom, on a journey that will cover more 
than 3,500 km to promote the positive values 
of the Saudi Games, and to convey a mes-
sage of peace and friendship to the people 
throughout the march.

The launching ceremony of the torch relay 
was attended by His Highness Prince Fahd 
bin Jalawi bin Abdulaziz bin Musaed, Vice 
President of the Saudi Olympic and Paralym-
pic Committee, Director of the Games, Her 
Royal Highness Princess Delayl bint Nahar 
bin Saud Al Saud, Deputy Director General 
of the Saudi Games, and members of the 
Supreme Organizing Committee, and a large 
crowd of sports personalities and community 
members.

His Highness Prince Fahd bin 
Jalawi bin Abdulaziz bin Musaed 
expressed his pride in launching 
the torch relay journey of the 
Saudi Games, stressing that the 
torch relay embodies the Olympic 
movement’s concepts of friendship 
and peace, and the torch relay 
ceremony carries valuable hu-
manitarian meanings by spreading 
messages of goodness, hope 
and love, inviting all citizens and 
residents of the Kingdom to partic-
ipate in this great sporting event.

His Highness stressed that the 
Saudi Games constitute a quali-
tative leap in the march of sports 
in Saudi Arabia and the region 
as a whole, and will contribute to 
changing the direction and visions 
for the future of sports in the King-
dom, an achievement that would 
not have been achieved in the 
best way, had it not been for the 
care and attention to the sports 
sector by the Custodian of the Two 
Holy Mosques, King Salman Bin 
Abdulaziz Al Saud, may Allah pro-
tect him, and the unlimited support 
of His Royal Highness the Crown 
Prince, Muhammad bin Salman, 
may Allah protect him, and in 

accordance with the objectives of 
the Kingdom’s Vision 2030, with 
continuous follow-up by His Royal 
Highness Prince Abdulaziz bin 
Turki Al-Faisal, Minister of Sports, 
President of Saudi Olympic and 
Paralympic Committee, Chairman 
of the Supreme Organizing Com-
mittee for the Games.

His Highness said: “The Saudi 
Games are a first step in the path 

of establishing a generation capa-
ble of competing in the Olympic 
Games, and providing national 
teams with distinguished players 
and talents capable of realizing 
the aspirations and hopes of the 
Saudi people, which contributes 
to achieving many goals related to 
the quality-of-life program within 
the framework of the Kingdom’s 
vision 2030”.

Covers more than 3500 km

The torch of the Saudi
Olympics has been launched

Prince Fahad bin Jalawi:

Leadership’s attention made 
this achievement
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The 92nd anniversary comes, and the steps of development and 
growth accelerates

Leadership that motivates 
and a country that achieves

The Saudi citizen is the primary concern of the wise Sau-
di leadership and of His Royal Highness the Crown Prince, 
Mohammed bin Salman, the Pioneer of Kingdom Vision 2030, 
which makes His Highness’s reception of the young men and 
women who have accomplished in all fields, a natural and 
usual matter, and among them, His Highness received the 
winners of the ISEF 2022 Awards.

The wise leadership has put all the trust on its people, and 
was always proud of them, and on its young people, counting 
on them to lead the future, as His Highness described them as 
the most precious possessions of this country.

This unprecedented national achievement 
came at a time when Saudi youth are experienc-
ing the highest levels of empowerment, under the 
leadership of His Highness, who stands behind 
every achievement by Saudi young men and 
women, whether at home or abroad.

It is not surprising, as the young men and wom-
en of the country are accustomed to His High-
ness’s proximity to them, and his pride in their 
achievements, as he is the one who leads their 
roadmap towards the future “Kingdom Vision 
2030”, which works, according to its objectives, 
to place the Kingdom, its people, its economy, 
its education and all its sectors, in the de-
served place regionally and internationally.

His Highness the Crown Prince’s 
reception of creative people and 
achievers in all fields also carries 
the highest meanings of motiva-
tion and encouragement.
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His Royal Highness Prince Ab-
dulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister 
of Sports and Chairman of the Sau-
di Paralympic Committee, confirmed 
in a comprehensive interview to 
Agence France-Presse that Saudi 
Arabia’s main focus now is on the 
2034 Asian Games, which will be 
held two years after 2023 Asian 
Games in Brisbane, Australia.

His Highness described invest-
ment in sports as an integral part 
of a multi-pronged strategy ap-
proved 6 years ago to diversify 
the economy, within the frame-
work of the long-term project of 
Crown Prince Mohammed bin 
Salman, where (Vision 2030) 
which catapulted the country to 
become a major economic pow-
er, and this vision has achieved 

tremendous success on all fields.
He said: “In 2034, the capital, 

Riyadh, will host the Asian Games, 
which is a large-scale multi-sport 
event, which I believe can herald the 
hosting of the Summer Olympics”.

His Highness continued: “We are 
open to discussing these Olympic 
Games with the International Olym-
pic Committee in the future. I think 
that Saudi Arabia has shown that it 

can host similar events.Of course, 
the Olympics will be the main thing 
for us, but we are open to that, and I 
think we can”.

His Highness stressed: “Our 
country is progressing towards a 
better life because it wants to be the 
best in the world in order to build 
a prosperous future for its society. 
The facts indicate that hosting these 
events benefits our people and life 
in Saudi Arabia”.

The Kingdom also ex-
pressed its desire to host 
the 2027 Asian Cup and the 
2026 Asian Women’s Cup, 
as well as the 2029 Asian 
Winter Games in NEOM, the 
huge future project on the 
Red Sea.

Al-Faisal to Agence France-Presse:

We will organize the 
Olympics..why not?!
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Leadership that motivates.. 
and a country that achieves

Solidarity ministers conference: 

Priority is for youth

The Saudi
 Olympic torch has 
been launched  

A new stadium 
in Riyadh

The 92nd anniversary of uniting the Kingdom: The 92nd anniversary of uniting the Kingdom: The 92nd anniversary of uniting the Kingdom: The 92nd anniversary of uniting the Kingdom: 

Leadership that motivates.. 
and a country that achieves
Leadership that motivates.. 
and a country that achieves


