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 مرحلة جديدة 
جاء ت تزكية  الجمعية 

العمومية للجنة األولمبية 
العربية السعودية  لصاحب 

السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل رئيسا للجنة  

للدورة األولمبية المقبلة 
خالل اجتماع الجمعية الـ 24 
متوافقة تماما مع تطلعات 

وطموحات واشواق كل 
الرياضيين بالمملكة ،  الذين 
ظلوا يتابعون بشغف حجم 
الحراك الرياضي الذي تقوده 
اللجنة تحت مظلة  الوزارة ، 

وتحت قيادة الوزير الشغوف 
كما قال عنه ولي العهد عراب 
الرؤية صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان  بن 
عبدالعزيز ، فما قدمته اللجنة 

في دورتها السابقة  كان بمثابة 
تمهيد لبرنامج تنموي وتعبوي 
وتطويري شامل سينتظم كل 

مفاصل الرياضة السعودية في 
كافة جوانبها اإلدارية والفنية ، 
عبر هيكلة تعيد صياغة اإلداري 

السعودي ليصبح مؤهال وقادرا  
على فهم ضرورات و متطلبات 

المرحلة القادمة ، وبالتالي  
مستعدا لبناء وتأسيس 

رياضيين اكفاء قادرين على 
المنافسة في المحافل الكبرى 

كاالولمبياد وبطوالت العالم 
المختلفة ، وهنا البد أن ننوه الى 
هذا االختيار العميق والمدروس 

والمتنوع لالعضاء بمايخدم 
األهداف المرجوة ، فكل التوفيق 
لمجلس اإلدارة الجديد في جعل 

كل االحالم والتطلعات  واقعا 
على األرض .

التحرير

الهدافة  الهنوف: 

5-2021.indd   35-2021.indd   3 م 11:22:33   27/10/42م 11:22:33   27/10/42



العدد 708 - رمضان 1442 هـ    مايو  2021 م 4

التقى الرئيس المصري ونقل  لفخامته تحيات القيادة السعودية

الفيصل في أرض الكنانة 
استقبل رئيس جمهورية 

مصر العربية عبدالفتاح 
السيسي وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية 
السعودية رئيس االتحاد 
العربي لكرة القدم األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
بحضور وزير الحج والعمرة 
المكلف الدكتور عصام بن 

سعد بن سعيد.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير 
الرياضة للرئيس السيسي 

تحيات وتقدير خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، وولي 
العهد األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود، 
وأمنياتهما لمصر وشعبها 
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بكل التقدم والنمو واالزدهار.

وأعرب الفيصل عن تقديره 
وشكره للرئيس عبدالفتاح 

السيسي على حسن االستقبال 
والضيافة، متطلعًا إلى مزيد من 

التعاون المشترك بين البلدين 

الشقيقين بما يخدم القطاع 
الرياضي، وخدمة شباب وشابات 

الوطن العربي كافة.

حضر اللقاء وزير الشباب 
والرياضة في جمهورية مصر 

العربية الدكتور أشرف صبحي، 

وسفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، 

ورئيس االتحاد السعودي لكرة 
القدم ياسر المسحل.
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الجيل ـ الرياض

زكت الجمعية العمومية للجنة األولمبية 
العربية السعودية صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الدورة 

األولمبية المقبلة.

جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية الـ24 الذي 
عقد في صالة وزارة الرياضة بمجمع األمير 
فيصل بن فهد األولمبي بالرياض بحضور 

صاحب السمو األمير فهد بن جلوي بن 
عبدالعزيز بن مساعد نائب الرئيس 

وأصحاب السمو والمعالي 
والسعادة أعضاء 

الجمعية.

وضم مجلس 
اإلدارة الجديد 

صاحب السمو 
األمير فهد 

بن جلوي 
نائبًا للرئيس، 

وعضوية كل من: 
صاحب السمو األمير 

العمومية 24 تقول كلمتها وتزكي 
الرئيس لدورة أولمبية جديدة

للمستقبل
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عبدهللا بن فهد بن عبدهللا، وصاحبة السمو الملكي 
األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، 
وصاحب السمو الملكي األمير خالد بن الوليد بن 

طالل، وصاحب السمو الملكي األمير خالد بن 
سلطان بن عبدهللا الفيصل، وصاحب السمو 
الملكي األمير سلطان بن فهد بن سلمان بن 

عبدالعزيز، ومعالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان، 
وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر 

طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور 
حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف 

طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، وأحمد 
بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع 

العمري، وإبراهيم بن سلمان 
المعيقل.

وشهدت الجمعية اعتماد 
مجلس إدارة األكاديمية 

األولمبية السعودية 
برئاسة سمو نائب 

رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية 

األمير فهد بن جلوي 
وعضوية كل من: 

الدكتور خالد المزيني، 
وعلي الشعيالن، 
وعبدهللا حماد، 

والدكتورة مزنة 
المرزوقي، 

وعبدالعزيز 
العنزي، 

وشيماء 
الحصيني، 

وعلي 
عون آل 
زايد رئيسًا 

تنفيذيًا 
لألكاديمية.

وفوضت الجمعية 
العمومية مجلس 
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إدارة اللجنة لتشكيل لجان تابعة للمجلس ضمن 
الهيكل التنظيمي للجنة األولمبية، إضافة إلى 

الموافقة على تعديل لوائح اللجنة األولمبية.

واعتمد االجتماع الئحة الفصل وأعضاء لجنة 
المنازعات المالية لالعبين والمدربين في األلعاب 

الرياضية.

واطلعت الجمعية على التقارير المقدمة من 
سمو نائب رئيس اللجنة األولمبية األمير فهد 
بن جلوي بشأن دورة األلعاب السعودية لعام 

2020م، ودورة األلعاب اآلسيوية 2034م، إضافة 
إلى المصادقة على المحاضر السابقة وقرارات 

مجلس اإلدارة.

وقام األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على 
هامش الجمعية بتكريم عدد من الشخصيات 

والمنظومات التي كان لها إسهامات في 
الرياضة السعودية، حيث كرم الدكتور صالح 

بن أحمد بن ناصر وكيل الرئيس العام لرعاية 
الشباب األسبق بجائزة التميز األولمبي؛ 

إلسهاماته في تطوير وخدمة الرياضة السعودية 
على مدى 57 عامًا، وجائزة اللجنة األولمبية 

العربية السعودية االستثنائية لشركة القدية 
لالستثمار؛ نظير دورها الفعال في استضافة 

الرياض لدورة األلعاب اآلسيوية 2034م، وأضواء 
بنت عبدالرحمن العريفي بجائزة المرأة في 

الرياضة لعام 2020م؛ إلسهامها 
في نشر الرياضة النسائية 

بالمملكة.

وسلم سموه جائزة التطوير 
الرياضي للعام 2020م لالتحاد 

السعودي للرياضة للجميع؛ 
إلسهامه في نشر الرياضة عام 

2020م، وجائزة األداء الرياضي 
الجماعي لعام 2020م للمنتخب 
السعودي األولمبي لكرة القدم؛ 

نظير تأهله لدورة األلعاب 
األولمبية طوكيو 2020م، وجائزة 

أفضل رياضي عن فئة الرجال 
لالعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي 

خضراوي؛ نظير تحقيقه بطاقة التأهل ألولمبياد 
طوكيو 2020م وذهبية دول غرب آسيا لكرة 

الطاولة.

وتسلمت الفارسة دلما ملحس جائزة 
أفضل أداء فردي للسيدات؛ نظير أدائها 

الرياضي المستمر خالل عام 2020م 
ومشاركتها في بطولة الخمس 

نجوم للفروسية في المملكة 
واإلمارات، ووصولها للمركز العاشر 
في المجموعة السابعة، ونال العب 
المنتخب السعودي أللعاب القوى 
محمد تولو جائزة الالعب األولمبي 
الصاعد لتحقيقه مسافة 17.49م 

في مسابقة دفع الجلة في أول عام 
بمسيرته الرياضية.

وعلى مستوى المدربين نال مدرب 
المنتخب السعودي لكرة الطاولة 

يوسف ربيع جائزة أفضل مدرب 
للرياضات الفردية؛ نظير إشرافه الفني لمدة 

عامين على إعداد وتأهيل الالعب علي خضراوي 
لدورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020م، وتسلم 
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مدرب المنتخب السعودي األولمبي لكرة القدم 
سعد الشهري جائزة أفضل مدرب في األلعاب 

الجماعية نظير إسهامه في تأهل المنتخب 
السعودي األولمبي لكرة القدم لدورة األلعاب 

األولمبية بعد غياب 24 عامًا.

وشهدت الجمعية العمومية 
توقيع اتفاقية بين اللجنة األولمبية 

العربية السعودية ومثلها األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 

والجمعية العالمية لالتحادات 
الدولية )GAISF(، ومثلها ستيفن 

فوكس، تمنح بموجبها المملكة حق 
استضافة دورة األلعاب العالمية 

للفنون القتالية عام 2023م.

يذكر أن األمير عبد العزيز الفيصل 
قد وجه مطلع الشهر الحالي الدعوة 

لعقد الجمعية العمومية الرابعة والعشرين 
ألعضاء الجمعية العمومية للجنة األولمبية 
العربية السعودية يوم 23 مايو )أيار( الحالي 

بمجمع األمير فيصل بن فهد األولمبي بالرياض.

وتم تعيين األمير سعود بن خالد بن عبد هللا 
رئيسًا التحاد الرماية للدورة األولمبية الجديدة، 

واألمير عبد هللا بن فهد بن عبد هللا رئيسًا التحاد 
الفروسية، وياسر الرميان رئيسًا التحاد الغولف، 

وفيصل الخميسي رئيسًا لالتحاد السعودي لألمن 
السيبراني والبرمجة والدرونز، ومحمد الحربي 

رئيسًا التحاد رفع األثقال ومحمد بن سامي رئيسًا 
التحاد الجيوجتسو.

كما تم تعيين األمير خالد بن 
الوليد بن طالل رئيسًا التحاد 

الرياضة للجميع في الدورة 
األولمبية الجديدة، واألمير خالد 

بن سلطان الفيصل رئيسًا التحاد 
السيارات والدراجات النارية، وعبد 

العزيز الجليدان رئيسًا التحاد فنون 
القتال المتنوع، وعمرو زيدان رئيسًا 
التحاد البولو، وعمرو المدني رئيسًا 

التحاد المنطاد، ومحمد القنباز 
رئيسًا للجنة السعودية للرقابة على 

المنشطات.

وأعلنت األولمبية السعودية عن تعيين األمير 
فيصل بن بندر بن سلطان رئيسًا التحاد الرياضات 

اإللكترونية، واألمير سلطان بن فهد بن سلمان 
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رئيسًا التحاد الرياضة البحرية والغوص، وأحمد 
الطباع رئيسًا التحاد الرياضات الشتوية، ونايف 

بن محمد رئيسًا التحاد كرة القاعدة والكرة 
الناعمة، ومحمد المنديل رئيسًا التحاد الهوكي، 

ويزيد الرشيد رئيسًا التحاد الكروس.

وتم تعيين األمير سعود بن مشعل بن محمد 
رئيسًا التحاد الكريكت، واألمير فهد بن جلوي 

رئيسًا التحاد الهجن، وأحمد القضماني رئيسًا 
التحاد السباحة، ومشرف 

الشهري رئيسًا التحاد 
الكاراتيه، وغسان 
طاشكندي رئيسًا 
التحاد كرة السلة، 

وفاضل النمر رئيسًا 
التحاد كرة اليد.

فيما تم تعيين 
األمير فهد بن منصور 
بن سعد رئيسًا التحاد 

المالكمة التايلندية، 
واألمير سعود بن عبد 

العزيز بن فرحان رئيسًا التحاد كرة المناورة، 
وعبد هللا البار رئيسًا التحاد كرة الطاولة، وأريج 

مطبقاني رئيسًا التحاد التنس، وعلي الدجاني 
رئيسًا للرقبي، ومقرن المقرن رئيسًا للريشة 
الطائرة، واألمير يزيد بن خالد بن فهد رئيسًا 

التحاد التسلق والهايكنج، وعمر الحجيالن رئيسًا 
لرياضات المغامرات، 

وعبد هللا الوحشي 
رئيسًا التحاد الشطرنج، 

وأحمد بن ناصر رئيسًا 
التحاد الطب الرياضي، 
وأحمد الصبان رئيسًا 
التحاد المبارزة، وعبد 

هللا الحربي رئيسًا التحاد 
المالكمة.

كما تم تعيين حسام 
المدني رئيسًا التحاد 

الطيران الشراعي 
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والهوائي، وناصر الدغيثر رئيسًا التحاد الخماسي 
الحديث، وعبد العزيز السويكت رئيسًا التحاد 

الكانو والكاياك، وسليمان الجلعود رئيسًا التحاد 
الثقافة الرياضية، وعبد الملك الشثري رئيسًا 

التحاد البولينج، وأحمد الشمري 
رئيسًا التحاد اإلنقاذ والسالمة 

المائية.

وترأست األميرة غادة بنت عبد 
هللا بن جلوي اللجنة السعودية لكرة 
الشبكة، وأيمن الراشد رئيسًا التحاد 
كمال األجسام، وخالد الزغيبي رئيسًا 

التحاد كرة الطائرة، وحبيب الربعان 
رئيسًا التحاد ألعاب القوى، وشداد 

العمري رئيسًا التحاد التايكوندو، 
وعبد هللا الوثالن رئيسًا التحاد 

الدراجات، ونوف المروعي رئيسًا 
للجنة اليوغا، والمهندس باسم زارع 

رئيسًا للجنة السعودية لأليكيدو، 

وعلي الشيخي رئيسًا للجنة السعودية لكرة قدم 
الطاولة »فرفيرة«، والمهندس عبد هللا الغليقة 

رئيسًا للجنة الطبق الطائر، وأحمد الغامدي رئيسًا 
للجنة رياضات القوة، وعبد هللا النشار رئيسًا 

للجنة سباق الحمام الزاجل.

فيما ترأس عبد الرحمن بن 
خثيله اللجنة السعودية للسامبو، 
وريم الفقير رئيسًا للجنة األلعاب 

الشعبية، ومحمد القحطاني رئيسًا 
للجنة السعودية للووشو، وعبد 

الرحمن الشهري رئيسًا للجنة 
الكيوكوشن، وحاتم الحربي رئيسًا 

لرابطة الحكام، وهادي صوعان 
رئيسًا للرابطة السعودية لالعبين 

األولمبيين، وعلي الزهراني رئيسًا 
للرابطة السعودية للمدربين.
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أعلن وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

أنه تمت الموافقة على إنشاء 
شركات خاصة لالستثمار 

الرياضي للمرة األولى لـ 13 ناديا 
واتحادا رياضيا.وأشار خالل 

مؤتمر التواصل الحكومي إلى أنه 
سيتم الكشف عن ملف الكفاءة 
المالية ، مشدًدا في الوقت ذاته 

 من 
ٍ
على عدم استثناء أي ناد

الحصول على شهادة الكفاءة.

وأضاف أنه تم وضع خطة 
لتقديم الدعم المالي لألندية 

الرياضية، مبينا أن بعض األندية 
المنافسة في دوري المحترفين 
السعودي لكرة القدم، حصلت 

على دعم مالي يتجاوز 100 مليون 
ريال سعودي خالل موسم 

.2021-2020

وفيما يخص الفعاليات 
الرياضية، قال األمير عبد العزيز 

بن تركي الفيصل إن المملكة 
ستواصل استضافتها ألبرز 

الفعاليات الرياضية في األعوام 
المقبلة.

وأضاف: “وزارة الرياضية 
ستعلن قريبا عن إطالق مشروع 

تراخيص األندية واألكاديميات 
الرياضية وتحديث تراخيص 

الصاالت والمراكز الرياضية”.

وحول برنامج دعم الحوكمة 
الذي قدمته وزارة الرياضة، قال: 

“مكنت اإلستراتيجية 9 أندية 
من تأهيل منشآتها من خالل 

تطويرها وتحسين المرافق 
التابعة لها”.

وواصل وزير الرياضة: “هذه 

عبدالعزيز الفيصل في مؤتمر التواصل الحكومي يزف الكثير من البشريات 

 دعم .. مزايا .. استضافات 
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اإلستراتيجية ساهمت في زيادة 
عدد األلعاب الرياضية المختلفة 

والالعبين والفرص الوظيفية، 
وأندية الشباب والفتح واالتفاق، 

سيتم تحويل مالعبها إلى 
ستادات رياضية وسيبدأ تنفيذها 

قريبا على أن تنتهي منتصف 
.”2022

وأوضح: “ستستمر استضافة 
المملكة لبطوالت السوبر 

اإلسباني، السوبر اإليطالي، 
السوبر جلوب لكرة اليد، جولة 

العالم لكرة السلة 3x3، سباق 
فورموال إي 2022 ورالي داكار 

.”2022

وأتم الفيصل: “سننتهي من 
إعداد إستراتيجية دعم االتحادات 

الرياضية والتي سيتم إطالقها 
خالل األسابيع المقبلة، وتهدف 

إلى تحقيق االستدامة لالتحادات، 
أسوة بما تحقق في األندية، إلى 

جانب منح فرص بعيدة المدى 
الزيادة نمو هذه االتحادات 

وتفعيل دورها”.

عبدالعزيز الفيصل في مؤتمر التواصل الحكومي يزف الكثير من البشريات 

 دعم .. مزايا .. استضافات 

نال نادي االتحاد النصيب 
األكثر من دعم وزارة الرياضة، 

عبر برنامج استراتيجية دعم 
األندية، حيث حصل على 

115.7 مليون ريال في المرتبة 
األولى، فيما حل العين الذي 
هبط إلى دوري الدرجة األولى 

على أقل مبلغ دعم بـ46.6 
مليونًا.

وجاء الهالل في المترتبة 
الثانية، بـ 113.8 مليونًا ريال، 

ثم األهلي 109.6، ورابعًا 
الفتح 99.4، يليه الوحدة 
الذي ودع دوري األضواء 

ب94.2، وبعده النصر بـ93.7، 
والشباب 90.6، واالتفاق 
88، وبعده الرائد 80، ثم 

الفيصلي بطل كأس الملك 
بـ77.1، وضمك بـ76، وبعده 

أبها بـ72.4، والتعاون بـ70.8، 
وأخيرًا جاءت أندية القادسية 

بـ65.6، والباطن بـ54.9.

وتتضمن استراتيجية دعم 
األندية، دعم غير مشروط 

بمبلغ 50 مليونًا، ثم الحوكمة 
بـ15 مليونًا، والحضور 

والتسويق بـ28 مليونا، وأخيرًا 
الرياضات األخرى بـ20.8.
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ترأس األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، وزير الرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، االجتماع األول 
لمجلس إدارة اللجنة بعد 

التشكيل الجديد، بحضور أعضاء 
المجلس، وذلك في مجمع 

األمير فيصل بن فهد األولمبي 
بالرياض.

واعتمد الفيصل، في االجتماع، 

في أول اجتماع للمجلس الجديد للجنة األولمبية 

فهد بن جلوي امينا عاما  
...و»الرياض 2034« على الطاولة  
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تعيين صاحب السمو األمير 
فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 
بن مساعد أميًنا عاًما للجنة 

األولمبية، إضافة إلى منصبه 
نائًبا للرئيس، واستمرار تكليف 

عبدالعزيز بن محمد العنزي 
رئيًسا تنفيذيًّا للجنة األولمبية.

واطلع رئيس اللجنة على 
تقرير دورة األلعاب السعودية 

األولى، ودورة األلعاب اآلسيوية 
»الرياض 2034«، والمبادرات 

والمشاريع والدورات 
والمشاركات المستقبلية 

للجنة األولمبية، إضافة إلى آلية 
اختيار المنتخبات والعبي النخبة، 

واالتفاقيات التي تمت بين اللجنة 
وعدد من المنظمات الرياضية 

الدولية.

على هامش االجتماع، 
حرص األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، على تكريم 

أعضاء مجلس إدارة اللجنة 
األولمبية السعودية، 

ورؤساء االتحادات واللجان 
الرياضية للدورة األولمبية 

السابقة، على الجهد 
المبذل والعمل الدؤوب 
من أجل تطوير مكونات 

الرياضة في المملكة.

تكريم رؤساء االتحادات 
واللجان السابقة
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الرياضة  شريك أصيل

أقرت الجمعية العمومية 
للجنة األولمبية العربية 

السعودية، في اجتماعها األخير ، 
برئاسة األمير عبدالعزيز بن تركي 

الفيصل، إعادة تفعيل األكاديمية 
األولمبية السعودية برئاسة 

سمو نائب رئيس اللجنة األولمبية 
األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 

بن مساعد، وعضوية: الدكتور 
خالد المزيني، وعلي الشعيالن، 
وعبدهللا حماد، والدكتورة مزنة 
المرزوقي، وعبدالعزيز العنزي، 

وشيماء الحصيني، وعلي عون آل 
 زايد رئيسا تنفيذيا لألكاديمية.

وتعنى األكاديمية بالتعليم 
والثقافة األولمبية، ونشر 

المعرفة والحركة 
األولمبية، والعمل على 
تحقيق الرؤية األولمبية 
على المستوى المحلي 

واإلقليمي وتطبيق 
الميثاق األولمبي، 

واحترام العالقة مع 

األكاديمية األولمبية الدولية 
واللجنة األولمبية العربية 
السعودية، وإعداد الكوادر 

الرياضية الوطنية وتطوير 
كفاءاتهم والرقي 

بطموحاتهم 
المستقبلية 

وتأهيلهم لقيادة 
المؤسسات 
الرياضية في 
الجانب الفني 

واإلداري.

فهد بن جلوي رئيسا لها

إعادة تفعيل األكاديمية األولمبية
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تفوق األولمبي
المنتخب السعودي األولمبي لكرة القدم  يفوز 

بجائزة األداء الرياضي الجماعي لعام 2020م.

القدية حاضرة
  تكريم شركة القدية لالستثمار

أعرب الدكتور صالح أحمد بن 
ناصر وكيل الرئيس العام لرعاية 

الشباب “سابقًا” عضو اللجنة 
األولمبية السعودية، عن خالص 

الشكر والتقدير لوزير الرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية األمير عبد 

العزيز بن تركي الفيصل ولسمو 
األمير فهد بن جلوي نائب رئيس 
اللجنة األولمبية، بمناسبة منحه 

جائزة التميز األولمبي، تقديرًا 
لمساهمته في خدمة وتطوير 

الرياضة السعودية والدولية على 
مدى ستة عقود، ومن أبرزها 

تسجيل األولمبية السعودية في 
اللجنة األولمبية الدولية 1964 

طوكيو والسعي إلشهار الرياضة 
النسائية.

متمنيًا للرياضة السعودية 
المزيد من التقدم واالزدهار 

في ظل الدعم واالهتمام الذي 
تحظى به من لدن خادم الحرمين 

الشريفين وسمو ولي عهده األمين 
- حفظهما هللا - فيما يتوافق مع 

استراتيجية الرياضة السعودية 

والتي انبثقت من رؤية المملكة 
.2030

تكريم 6 عقود من الجهود المتميزة

5-2021.indd   175-2021.indd   17 م 11:22:37   27/10/42م 11:22:37   27/10/42



العدد 708 - رمضان 1442 هـ    مايو  2021 م 18

أثمرت المواهب التي تتمتع 
بها الفارسة السعودية “دلما 

ملحس” في ركوب الخيل وقفز 
الحواجز  في حفر اسمها بحروف 

من ذهب في تاريخ المملكة خالل 
مسيرتها الرياضية، لتتوج بجائزة 

أفضل أداء رياضي خالل عام2020 
،نظير تميزها وتحقيقها لمراكز 

متقدمة في عدد من البطوالت 
في العام المنصرم .

وتسلمت ملحس 
جائزة أفضل أداء فردي 
للسيدات، نظير أدائها 

الرياضي المستمر خالل 
عام2020م ومشاركتها 
في بطولة الخمس نجوم 

 نالت جائزة التميز  في االداء

دلما ملحس ..

رياضية رياضية 20202020
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يستاهل الخضراوي
العب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي يفوز بجائزة 

أفضل رياضي عن فئة الرجال؛ نظير تحقيقه لبطاقة التأهل ألولمبياد 
طوكيو 2020م 

تولو الواعد
 العب المنتخب السعودي 

أللعاب القوى محمد تولو يفوز 
بجائزة الالعب األولمبي الواعد؛ 

لتحقيقه مسافة 17.49م في 
مسابقة دفع الجلة بأول عام 

بمسيرته الرياضية. 

سعد طوكيو
  مدرب المنتخب السعودي 

األولمبي لكرة القدم سعد 
الشهري يفوز بجائزة أفضل 

مدرب لأللعاب الجماعية؛ نظير 
مساهمته في تأهل أولمبي 

القدم لدورة األلعاب األولمبية 
طوكيو 2020م 

ربيع الطاولة
 مدرب المنتخب السعودي 

لكرة الطاولة يوسف ربيع يفوز 
بجائزة أفضل مدرب للرياضات 

الفردية، نظير مساهمته في 
تأهل الالعب علي الخضراوي 

ألولمبياد طوكيو 2020م  

للفروسية في المملكة 
واإلمارات، ووصولها للمركز 

العاشر في المجموعة السابعة.

وجاء تسلم الفارسة  
السعودية لجائزة أفضل أداء 

رياضي أثناء قيام األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل بتكريم عدد 
من الشخصيات على هامش 

اجتماع الجمعية العمومية للجنة 
األولمبية العربية السعودية 
الـ 24 والمنظومات التي كان 

لها إسهامات في الرياضة 
السعودية، وذلك بعد أن زكت 
الجمعية سموه رئيسا ً للجنة 

األولمبية لألعوام األربع المقبلة، 
خالل اجتماع الجمعية األخير 

في صالة وزارة الرياضة بمجمع 
األمير فيصل بن فهد األولمبي 
بالرياض بحضور األمير فهد بن 
جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد 
نائب الرئيس وأصحاب السمو 

والمعالي وأعضاء الجمعية.

و عبرت الفارسة السعودية 
“دلما ملحس” عبر حسابها في 

“االنستجرام” عقب فوزها بجائزة 
التميز األولمبي عن شكرها 

وامتنانها الذي وجهته لألمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة ورئيس اللجنة األولمبية 

السعودية، ولألمير فهد بن جلوي 
نائب رئيس اللجنة األولمبية 

السعودية، وكذلك لألمير عبدهللا 
بن فهد رئيس االتحاد السعودي 

للفروسية على سنده ودعمه 
المستمر،

وتقدمت بكل الشكر 
واالمتنان للجهود الرائعة 
والعمل الجاد والمبادرات 

الرائعة، داعية هللا لدوامهم نورا 
وفخرا لهذه الرياضة ولمملكتنا 

الحبيبة.
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التقى األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، وزير الرياضة، 

رئيس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، رئيس االتحاد العربي 

لكرة القدم، في القاهرة، وزير 
الشباب والرياضة بجمهورية مصر 

العربية الدكتور أشرف صبحي.

وجرى خالل اللقاء 
الذي حضره عضو 
المكتب التنفيذي 

لالتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، المهندس 

هاني أبو ريدة، ورئيس 
االتحاد السعودي لكرة 

القدم ياسر بن حسن 
 
ٍ
المسحل، مناقشة عدد
من الملفات المشتركة 

بين الطرفين، وبحث 
سبل التعاون بما يخدم 

الرياضة في البلدين 
الشقيقين.

من ناحية أخرى اهدى مسئولو 
االتحاد المصري لكرة القدم 

سمو األمير عبد العزيز بن تركي 
رئيس االتحاد العربي لكرة القدم 

قميص المنتخب الوطني المصري 
منقوشا باسمه وبرقم 100 اشارة 

إلى احتفال االتحاد المصري هذا 

العام بمرور مائة عام على انشائه ،

فيما أهدى األمير عبد العزيز 
بن تركي درع االتحاد العربي 

لكرة القدم إلى مسئولو االتحاد 
المصري و ذلك على هامش 

بطولة كأس العرب لكرة الصاالت 
التي اقيمت  بصالة 
د حسن مصطفى 

المغطاة بمدينة 6 
أكتوبر.

يشهد مباراة 
المنتخب والمغرب

شهد األمير عبد 
العزيز رئيس االتحاد 

العربي لكرة القدم، 
برفقة الدكتور أشرف 
صبحي وزير الشباب 

والرياضة المصري 
، وصنداي دار وزير 

مناقشة الملفات السعودية المصرية
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الشباب والرياضة النيجيري، 
مباراة منتخبا المغرب والسعودية 

ضمن منافسات الجولة الثالثة 
ببطولة كأس العرب لكرة القدم 

للصاالت “رجال” في نسختها 
الخامسة والتي نظمها االتحاد 

العربي لكرة القدم في مصر خالل 
الفترة من )20-30  مايو الماضي(، 

على صالة الدكتور حسن مصطفى 
الرياضية الجديدة بمدينة السادس 

من أكتوبر، بمشاركة منتخبات 
“موريتانيا، الكويت، البحرين، 

السعودية، اإلمارات، المغرب، 
وُجزر الُقمر” باإلضافة إلى المنتخب 

المصري.

يلتقي الوزير الروسي

التقى سموه  وزير الرياضة في 
روسيا السيد أوليغ ماتيتسين 

والوفد المرافق له في مكتبه 
بمجمع األمير فيصل بن فهد 

األولمبي بالرياض وجرى النقاش 
حول سبل دعم التعاون الرياضي 

بين البلدين.

يستقبل با

التقى  سمو وزير الرياضة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل  وزير 
الرياضة في جمهورية السنغال 

السيد مطر با والوفد المرافق له، 
حيث تم بحث سبل التعاون بين 
الطرفين، إلى جانب استعراض 

العديد من المواضيع ذات االهتمام 
المشترك.

يعزي في الشهيل

حرص  سمو  األمير عبدالعزيز 
بن تركي على نعي رئيس مؤسس 

السكك الحديدية األسبق 
والمحاضر في جامعة الملك 

سعود، الشيخ فيصل الشهيل.

وقال الفيصل  “خالص العزاء 
وصادق المواساة ألسرة األستاذ 

فيصل الشهيل – رحمه هللا -.. 
الفقيد أحد الذين نعتز بخدماتهم 
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الكبيرة ومساهماتهم الفاعلة 
في خدمة الرياضة السعودية”.
وتابع عبر حسابه الخاص على 

موقع التدوينات القصيرة 
“تويتر”: “أسأل هللا العلي 

القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وعظيم مغفرته، ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله 
وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل المتابعون على 
“تويتر” مع تغريدة األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وحرصوا على نعي فيصل 

الشهيل، وتقديم واجب العزاء 
ألسرته.

وكتب حساب وزارة الرياضة 
الرسمي على “تويتر”: “تتقدم 

وزارة الرياضة بأحر التعازي 
وصادق المواساة ألسرة 

األستاذ فيصل الشهيل الذي 
وافته المنية اليوم، سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمده 

بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان”.

يستقبل رئيس اتلتيكو

استقبل سموه في مكتبه 
رئيس نادي أتلتيكو مدريد 

اإلسباني إنريكي سيريزو والوفد 
المرافق له، بحضور رئيس االتحاد 

السعودي لكرة القدم ياسر 
 المسحل.

وهنأ وزير الرياضة رئيس 
أتلتيكو بمناسبة تحقيق فريقه 
لقب الدوري اإلسباني، قبل أن 

يناقش الطرفان سبل التعاون 
المشترك، واالتفاق على دراسة 

عدد من البرامج الخاصة باألندية 
السعودية والنادي اإلسباني، من 
أجل مستقبل أفضل لكرة القدم.
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يستقبل المسلم

سمو الوزير يلتقي مدير 
المجلس األولمبي اآلسيوي، 

النائب األول لرئيس االتحاد 

الدولي للسباحة األستاذ حسين 
المسلم، بحضور سمو نائب 

الرئيس األمير فهد بن جلوي، 
ورئيس االتحاد السعودي 

للسباحة  المهندس أحمد 
القضماني  

يشكر مجاهد

بعث سمو رئيس التحاد 
العربي لكرة القدم برسالة شكر  
للمهندس أحمد مجاهد رئيس 

االتحاد المصري لكرة القدم على 
استضافة بطولة كأس العرب 
لكرة الصاالت التي أقيمت في 

مصر مؤخرا.وقال رئيس االتحاد 
العربي في رسالته: “سعادة 

المهندس أحمد مجاهد .. 
رئيس االتحاد المصري لكرة 
القدم .. سررنا بحسن وكرم 
استضافة االتحاد المصري 

لكرة القدم لكأس العرب لكرة 
الصاالت التي أقيمت مؤخرا في 

جمهورية مصر العربية مثمنا 
جهودكم المبذولة ومتمنًيا لكم 

المزيد من النجاح والتوفيق 
ولالتحاد المصري التقدم 

واالزدهار.. ولسعادتكم خالص 
تحياتي.
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توقيع ثالثي على مذكرة تفاهم مشترك

وقعت وزارة الرياضة ومركز 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية واللجنة األولمبية 
العربية السعودية، ، في مجمع 
األمير فيصل بن فهد األولمبي 

بالرياض، مذكرة تفاهم 
مشترك لتعزيز التعاون بين 

األطراف الثالثة في عدة 
مجاالت.

وقع المذكرة 
األمير عبد العزيز 

بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة 

رئيس اللجنة 
األولمبية 

العربية 
السعودية، 
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الرياض تستضيف دورة الفنون القتالية 2023
تستضيف الرياض، دورة األلعاب العالمية للفنون القتالية 2023، 
بموجب عقد وقعه األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة 

األولمبية العربية السعودية، مع نائب رئيس الجمعية العالمية 
لالتحادات الدولية »GAISF«، ستيفن فوكس.

وقال األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: »هذا الحدث هو 
امتداد لالستضافات العالمية التي جعلت المملكة مركًزا عالمًيا 

لكبرى األحداث الرياضية، وذلك تحقيًقا لبعض مستهدفات رؤية 
المملكة 2030 في تعزيز مجتمع نابض بالحياة يتمتع باقتصاد 

متنوع ومزدهر«. وأكد وزير الرياضة أن المملكة لديها البنية التحتية 
الجاهزة لتنظيم الحدث الذي يضم 15 لعبة فنون قتالية، مقدًما 
شكره للقيادة الرشيدة -حفظها هللا- لدعمها القطاع الرياضي 
في تنظيم أهم األحداث الرياضية العالمية، معبًرا عن سعادته 

باستضافة عديد من أبطال العالم في هذه األلعاب.

من جهته أكد رئيس الجمعية العالمية لالتحادات الدولية، 
الدكتور رافائييل تشيلي، أن الحدث جزء من مذكرة تفاهم بين 

الجمعية واللجنة األولمبية الدولية، مبيًنا أن المملكة لن تنظم حدثًا 
ا أيًضا؛ كون تاريخ األلعاب  رياضًيا وحسب، بل ستنظم حدثًا ثقافيًّ

القتالية يمتد آلالف السنين.

 الفيصل يلتقي موراتينوس
 

سموه  يلتقي في مكتبه بالسيد ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل 
السامي لمكتب تحالف الحضارات في األمم المتحدة، حيث جرى 

مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجالي 
الرياضة والشباب

وعبدهللا الربيعة المستشار 
بالديوان الملكي والمشرف العام 

على مركز الملك سلمان لإلغاثة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز 
وتفعيل التعاون المشترك 

واإلستراتيجي بين القطاعات 
الحكومية لإلسهام في تحقيق 

أهداف رؤية المملكة 2030م، 
باإلضافة إلى إبراز الجهود 

اإلنسانية واإلغاثية للمملكة 
من خالل فعاليات ومشاركات 

وزارة الرياضة واللجنة األولمبية 
العربية السعودية داخل وخارج 

المملكة واالستفادة من 
المنشآت والمرافق التابعة 
لألطراف الثالثة الستضافة 

البرامج والمناسبات والمعارض 
العلمية والمهنية التي تنظمها 

األطراف الثالثة.

كما تقدم اللجنة األولمبية 
العربية السعودية بالتعاون 

مع مركز الملك سلمان 
لإلغاثة برامج رياضية لالعبين 

السعوديين في الدول 
المستفيدة من المساعدت 

اإلنسانية، وكذلك قيام وزارة 
الرياضة بترشيح عدد من الشبان 

والفتيات للمشاركة مع مركز 
الملك سلمان لإلغاثة على أن 

يتولى المركز تأهيلهم وإشراكهم 
في رحالته اإلغاثية الخارجية. 
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توج األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي 
الهالل، بكأس بطولة دوري كأس األمير محمد 

بن سلمان للمحترفين لكرة القدم لموسم 
).2021-2020(

واستطاع الهالل تحقيق الفوز أمام نظيره 
الفيصلي، في الجولة الـ30 واألخيرة، من دوري 

المحترفين، بثالثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الهالل حصد لقب دوري المحترفين 
لهذا الموسم، بعدما احتل المركز األول في 

جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بفارق 4 نقاط 
عن الوصيف، فريق الشباب، الذي حصد 57 

نقطة .

وكتب الحساب الرسمي لالتحاد السعودي، 
على “تويتر”: “حسموا الذهب.. وحافظوا على 

اللقب، تهانينا لفريق الهالل فوزه بدوري 
كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين، 

للموسم الرياضي 2020-2021، للمرة الثانية 
على التوالي”.

وزير الرياضة يسلم الفريق األزرق كأس دوري األمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهالل يحتفظ بلقبه
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في أول تصريح له بعد 
انتخابه ضمن أعضاء مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية العربية 

السعودية وتمديد رئاسته 
التحاد الرياضة للجميع، قال 

األمير خالد بن الوليد بن طالل 

آل سعود: »أتشّرف بخدمة 
المملكة عبر دوري كرئيس 
لالتحاد، وأنا فخور بمتابعة 

المسير في خدمة الوطن 
والقيام بدوري كعضو في 

مجلس إدارة اللجنة األولمبية«. 

إضافًة إلى ذلك، شهد اجتماع 
عمومية اللجنة األولمبية تكريم 

االتحاد السعودي للرياضة 
للجميع بجائزة التطوير الرياضي 

على جهوده المبذولة في 
الترويج لألنشطة الرياضية، 

جهود رئيس اتحاد الرياضة للجميع
تقوده  لمنصة التكريم
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الدالك يستقبل ماتيتسين وبا

 استقبل معالي مساعد وزير الرياضة األستاذ عبداإلله 
الدالك السيد أولسغ ماتيتسين وزير الرياضة في االتحاد 

الروسي، والسيد مطر با  وزير الرياضة في جمهورية السنغال، 
لدى وصولهما إلى العاصمة الرياض، حيث شاركا في اجتماع 

المكتب التنفيذي التفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات الذي 
استضافته المملكة .

ومبادراته الحثيثة لتشجيع 
المجتمع في السعودية على 

أن يكونوا أكثر صحة ونشاًطا، 
حيث قام سمو وزير الرياضة 

بتسليم الدرع إلى رئيس االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع 

األمير خالد بن الوليد بن طالل. 

ويأتي تكريم اللجنة لجهود 
االتحاد السعودي للرياضة 

للجميع لمساهمته في ترويج 
الثقافة الرياضية في المجتمع، 

واستراتيجيته في تشجيع 
الجميع على تبني نمط الحياة 

الصحية. يذكر أن االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع ما 

يزال يحافظ على وتيرة أداءه 
اإليجابية لتحقيق أهداف جديدة 

في عام 2021. 

ونالت حملة )#ابدأ_اآلن( 
التي تم اطالقها في الربع األول 

من العام الجاري االستحسان 
. ويعمل االتحاد بشكل وثيق 

مع مختلف الجهات بما في 
ذلك اللجنة األولمبية العربية 

السعودية ووزارة الرياضة 
ووزارة الشؤون البلدية والقروية 

واإلسكان والهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي 

)سدايا(، وذلك سعيًا منه 
لتحقيق أهدافه المتمثلة في 

جعل المجتمع السعودي أكثر 
صحة ونشاطًا. حيث تهدف هذه 

الشراكات على زيادة تأثير اتحاد 
الرياضة للجميع والمساهمة 
في دعم برنامج “جودة الحياة” 

أحد مستهدفات رؤية 2030، إذ 
يهدف البرنامج إلى رفع نسبة 

األشخاص الذين يمارسون 
نشاًطا بدنًيا منتظًما في 

المملكة إلى ٪40 بحلول عام 
.2030
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وجاء تسلم األستاذة “أضواء العريفي” 
لجائزة المرأة في الرياضة لعام 2020م، أثناء 
قيام األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على 

هامش اجتماع الجمعية العمومية للجنة 
األولمبية العربية السعودية الـ 24 ،بتكريم 

عدد من الشخصيات 
والمنظومات التي 

كان لها إسهامات في 
الرياضة السعودية.

وحول ذلك أشارت 

جائزة المرأة في الرياضة لعام 2020م ذهبت لمن يستحقها

أضواء تخطف ) التميز (
نالت األستاذة “أضواء بنت عبدالرحمن العريفي” عضو مجلس 

إدارة اللجنة األولمبية العربية السعودية  عضو االتحاد السعودي 
لكرة القدم، جائزة المرأة في الرياضة لعام 2020م، نظير 

مساهمتها في نشر الرياضة النسائية بالمملكة.
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األستاذة “أضواء العريفي” عبر حسابها الرسمي 
في “تويتر” عقب فوزها بجائزة المرأة في الرياضة 

لعام 2020م، بأن هذه الجائزة لكل زميالتها في 
القطاع الرياضي من أجهزة إدارية وفنية 

والعبات، نظير

جهودهن الكبيرة في نشر وتطوير 
الرياضة النسائية خالل هذا العام، 
مؤكدة بأنه ال زال أمامهن المزيد 

ليقدمنه لهذا الوطن، بتغريدة جاء 
فيها: )لكل زميالتي في القطاع 

الرياضي من أجهزة إدارية وفنية 
والعبات.. هذه الجائزة لكم جميع 
ٍ ا أيد مطوية قلب أخضر جهودكم 

كانت كبيرة في نشر وتطوير 
الرياضة النسائية خالل هذا العام، 
ما زال أمامنا المزيد لنقدمه لهذا 

الوطن(.

وتعد  األستاذة “أضواء 
بنت عبدالرحمن العريفي” أحد 

األسماء البارزة في تطوير 
الرياضة النسائية، وتمتلك

خبرة واسعة في 
الرياضة المجتمعية 
في المملكة العربية 

السعودية، حيث كانت 
شغوفة منذ صغرها بكرة 
القدم،وتفضل متابعتها، 

فقررت أال ّ تجعلها رياضة 
مقتصرة على الرجال 

فقط، فساهمت في 
إنشاء أول نادي 

كرة قدم للفتيات 
وذلك خالل 

عام 
2007م 
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أسمته “نادي اليمامة النسائي”، لتصبح بذلك 
أول سيدة سعودية تتمكن من ريادة كرة 

القدم النسائية في البالد، وتنضم لعضوية 
االتحاد السعودي لكرة القدم، حيث شغلت 

العريفي عضوية لجنة المسؤولية االجتماعية 
والمشاركة الجماهيرية في “االتحاد السعودي 

لكرة القدم”، وكانت أول سيدة تترأس لجنة 
في ً االتحاد، بعد اختيارها رئيسا لـ “لجنة 

المسؤولية االجتماعية” في االتحاد السعودي 
لكرة القدم.

وكذلك تم تعيين العريفي مديرة 

االستثمارات في “الهيئة العامة للرياضة”، 
ومستشارة في الهيئة ذاتها، وتشغل

عضوية مجلس إدارة “اللجنة األولمبية 
العربية السعودية” منذ ديسمبر 2019 

،وعضوية اللجنة الرياضية في “غرفة الرياض” 
منذ يناير 2018 ،كما أنها مؤسسة وعضوة 

لجنة الرياض لكرة القدم النسائية منذ 2008.

وتتميز “أضواء العريفي” وكيلة وزارة 
الرياضة للتخطيط والتطوير بالمملكة، 

بمجهوداتها الرائدة والملهمة في تطوير 
القطاع الرياضي، والتي أشادت بها مؤخرا 
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“نورة بنت محمد الكعبي” وزيرة الثقافة 
والشباب في دولة االمارات، خالل لقائها 
بأضواء العريفي، ضمن الوفد المصاحب 

لألمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة رئيس اللجنة األولمبية العربية 

السعودية، في اإلمارات لبحث سبل تطوير 
عالقات التعاون الثنائي بين دولة اإلمارات 

والمملكة،وخاصة في الجوانب الرياضية 
والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل 
تعزيزها وتطويرها، بما يحقق تطلعات 

البلدين والشعبين الشقيقين.
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الجيل ـ الرياض

اختتمت أولى الندوات 
الوزارية االفتراضية اإلقليمية، 
حول دستور األدوية التقليدي 

والقيم الرياضية وفايروس 
كورونا المستجد، والتي 

تنظمها وزارة الرياضة، وتأتي 
ضمن البرنامج الزمني ألعمال 

االجتماع الثالث للمكتب 
التنفيذي لمؤتمر األطراف 

التفاقية اليونسكو الدولية 
لمكافحة المنشطات في 

الرياضة »الدورة السابعة«، 
والتي استضافتها الرياض .

وافتتح السيد ماركوس دياز 
رئيس مكتب الدورة السابعة 

لمؤتمر األطراف الندوة، 

إلى جانب األستاذ عبدالعزيز 
المسعد الرئيس التنفيذي 

للجنة السعودية للرقابة على 
المنشطات، نائب رئيس مؤتمر 

اليونسكو لألطراف لمكافحة 
المنشطات، ومستشار سمو 

وزير الرياضة. كما تضمنت 
الندوة مشاركة السيدة 

غابرييال راموس المدير العام 
المساعد لليونسكو للعلوم 

االجتماعية واإلنسانية، و 
الدكتور محمد صالح القنباز 

رئيس اللجنة السعودية للرقابة 
على المنشطات، باإلضافة إلى 
السيدة كوستانزا فارينا مديرة 

مكتب اليونسكو اإلقليمي 
للتربية في الدول العربية.

وقال وزير الرياضة الروسي، 
أوليغ ماتيتسين ، خالل 

المناقشة في إطار الدورة إن 

تهيئة الظروف على الساحة 
الدولية لمكافحة المنشطات 

في الرياضة بشكل منهجي 
وفعال هي إحدى أولويات 

المجتمع الرياضي العالمي 
بأسره.

وأضاف أن روسيا تلتزم 
بالمبادئ الواضحة المتمثلة 
في “عدم التسامح مطلقا” 
مع تعاطي المنشطات في 

الرياضة، وتنفذ في سياستها 
نهجا متسقا للقضاء عليه.

وشدد ماتيتسين على 
استعداد روسيا لزيادة تكثيف 
العمل المشترك مع الشركاء 

األجانب، بمن فيهم المنظمون 
الدوليون المعنيون.

وأعلن خالل الفعالية عن 

الرياض تستضيف مؤتمر األطراف التفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات 

دستور األدوية .. والقيم الرياضية 
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مساهمة طوعية من الشركة 
الروسية المصنعة للمعدات 

الرياضية، شركة “فورفارد”، في 
ميزانية مؤسسة القضاء على 
المنشطات في الرياضة، التي 

تعمل تحت رعاية اليونسكو.

وستكون شركة “فورفارد” 
الروسية أول كيان 
تجاري يساهم في 

الجهود الدولية 
لمكافحة المنشطات 

من خالل الصندوق.

كما تناول 
االجتماع عددًا 

من األجندات التي 
تهتم بمستجدات 

االتفاقية، ومتابعة 
تطبيق الدول 

المشاركة “191 دولة” 
ألهداف االتفاقية وما 

نصت عليه، وإصدار القرارات 
المتعلقة باالمتثال، إضافة إلى 
مناقشة جدول أعمال المؤتمر 

الرئيسي المقرر عقده في 
باريس “مقر اليونسكو”، خالل 
أكتوبر المقبل من العام 2021.

وعقد االجتماع بحضور 

ومشاركة أمين عام االتفاقية 
من اليونسكو ونائب مدير عام 

اليونسكو وممثلي الجهات: 
“الوكالة العالمية لمكافحة 

المنشطات، اللجنة األولمبية 
الدولية، اإلنتربول، االتحاد 

األوروبي، االتحاد اإلفريقي، 
المنظمة الدولية لمكافحة 

الجريمة، ورئيس 
الموافقات في اتفاقية 

اليونسكو”. باإلضافة إلى 
رئيس المكتب التنفيذي 

لليونسكو نائب وزير 
الرياضة في جمهورية 

الدومينكان، ونواب 
الرئيس “وزير الرياضة 
الروسي، وزير الرياضة 
السنغالي، مستشار 

وزير الرياضة في المملكة 
العربية السعودية، ونائب 

وزير الرياضة الصيني”.

5-2021.indd   355-2021.indd   35 م 11:22:42   27/10/42م 11:22:42   27/10/42



العدد 708 - رمضان 1442 هـ    مايو  2021 م 36

نيابة عن خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود - حفظه 
هللا - توج صاحب السمو 

الملكي األمير فيصل بن بندر 
بن عبدالعزيز أمير منطقة 

الرياض نادي الفيصلي بكأس 
خادم الحرمين الشريفين 

للموسم الرياضي 2021-2020، 
وذلك عقب المباراة الختامية 

التي جمعت بين فريقي 

التعاون والفيصلي على استاد 
الملك فهد الدولي بالرياض.

ولدى وصول سموه كان 
في استقباله صاحب السمو 

الملكي األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل وزير الرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية ، وصاحب 
السمو األمير عبدالرحمن بن 

عبدهللا بن فيصل محافظ 

المجمعة، وصاحب السمو 
األمير فهد بن جلوي بن 

مساعد نائب رئيس اللجنة 
األولمبية ، ومعالي مساعد 

وزير الرياضة األستاذ 
عبداإلله بن سعد الدالك 

ورئيس مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لكرة القدم ياسر 
بن حسن المسحل ورئيس 

وأعضاء مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لكرة القدم.

الحلم ... عنابي
امير الرياض يتوج بطل كأس خادم الحرمين الشريفين
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وبعد أن أخذ سموه 
مكانه في المنصة الرئيسة 

عزف السالم الملكي ، ثم 
ُقدم أوبريت وطني بعنوان 

) درع سلمان ( يعرض 
التضحيات التي يقدمها 

رجال األمن والصحة لبالدنا 
وتعبير الجمهور الرياضي عن 

مشاعرهم وامتنانهم تجاهها .

وعقب المباراة التي انتهت 

بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 
هدفين، تسلم صاحب السمو 

الملكي األمير فيصل بن بندر 
بن عبدالعزيز، هدية تذكارية من 

االتحاد السعودي لكرة القدم 
بهذه المناسبة .

بعد ذلك قام طاقم تحكيم 
المباراة بالسالم على سمو 

أمير منطقة الرياض واستالم 
ميدالياتهم.

وسّلم سموه عقب ذلك 
رئيس نادي الفيصلي فهد 

المدلج وكابتن الفريق أحمد 
الكسار ومدرب الفريق نيابة 
عن العبين الفريق وأعضاء 

الجهازين الفني واإلداري 
بالنادي الميداليات الذهبية 

ومكافأة المركز األول .

ونوه سمو األمير فيصل 
بن بندر بن عبدالعزيز عقب 
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نهاية المباراة بما هيأ هللا 
لهذه البالد من قيادة حكيمة 

استطاعت أن ترسم لها 
طريقًا في سبيل نهضة 

الوطن و شبابه الفتًا إلى 
التنافس الشريف والرائع 

مساء اليوم ومهنئًا الجميع 
بالرعاية الملكية من خادم 

الحرمين الشريفين ـ حفظه 
هللا ـ

من جهته رفع صاحب 
السمو الملكي األمير 

عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة، رئيس 

اللجنة األولمبية العربية 
السعودية، الشكر لخادم 

الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود ـ حفظه هللا ـ، على 

رعايته الكريمة للمباراة 
النهائية على كأسه الغالية، 

والتي أقيمت بين فريقي 
التعاون والفيصلي، 

وانتهت بفوز الفيصلي 
بنتيجة ثالثة أهداف 

مقابل هدفين 
وتتويجه بالكأس 

والميداليات 
الذهبية، في 
اللقاء الذي 

جمعهما 
على ملعب 

الملك 
فهد 

الدولي 

بالعاصمة الرياض.

كما رفع سموه بالغ الشكر 
والعرفان لصاحب السمو 

الملكي األمير 
فيصل بن بندر 

بن عبدالعزيز 

أمير منطقة الرياض، على 
حضوره وتشريفه للمباراة 

النهائية وتتويجه للفريق 
الفائز.

وقال سمو وزير الرياضة 
بهذه المناسبة: “إن 

هذه الرعاية الكريمة 
من قيادتنا الرشيدة، 

وتشريف سمو 
أمير الرياض لهذا 

الحدث الكروي 
المميز، يجسد 

االهتمام الكبير 
وغير المسبوق 

الذي يحظى 
به القطاع 
الرياضي، 

وهو ما 
انعكس على 
أرض الواقع 

بتحقيق 
نجاحات 

منقطعة النظير 
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ولله الحمد، عبر استضافة 
أقوى وأهم األحداث الرياضية 

العالمية، وتنفيذ العديد من 
البرامج التطويرية المميزة، 

التي ساهمت بشكل مباشر في 
رفع مستوى المنافسة، وزيادة 

أعداد الممارسين للرياضة، 
وتوسيع دائرة المتابعة خارجًيا 
للمنافسات السعودية، وذلك 
وفق ما تضمنته رؤية المملكة 

.2030

وفي ختام تصريحه، قدم 
سمو وزير الرياضة التهاني 

والتبريكات إلدارة نادي الفيصلي 
وجماهيره، بمناسبة تتويجهم 
بهذا اللقب الغالي، مؤكًدا أن 
المستوى الفني المميز الذي 

ظهر به اللقاء، عكس التطور 
الكبير الذي وصلت إليه كرة 

القدم السعودية، متمنُيا في 
الوقت ذاته لنادي التعاون حًظا 

أوفر في المنافسات المقبلة.
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اطلقت وزارة الرياضة 
مبادرة »صفقوا للصف 

األمامي« المخصصة ألبطال 
األمن والصحة، وذلك بالتزامن 

مع قرارها السماح بحضور 
الجماهير المحّصنين من 

فيروس كورونا للمباريات 
الرياضية بنسبة %40 من 

 السعة االستيعابية للمالعب.

وشملت المبادرة لفتة شكر 
وتقدير ألبطال األمن والصحة 

في مباراة فريقي الهالل 
واألهلي، ضمن مباريات 

الجولة الـ28 من مسابقة 
دوري كأس األمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، بملعب 

األمير فيصل بن فهد بالرياض 
بمشاركة حكام المباراة والعبي 

الفريقين والجمهور الموجود 

 في المدرجات.

كما أتاحت الوزارة الفرصة 
لجميع شرائح المجتمع من 

مواطنين ومقيمين للمشاركة 
في هذه المبادرة، عبر تصوير 
مقاطع فيديو لهم، يقومون 

خاللها بالتصفيق ألبطال األمن 
والصحة في أي مكان يوجدون 

به، ونشرها عبر هاشتاق 

مبادرة صفقوا للصف األمامي جاءت تقديرا ألبطال األمن والصحة

تكريم  صادف أهله
مبادرة صفقوا للصف األمامي جاءت تقديرا ألبطال األمن والصحة

تكريم  صادف أهله
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#صفقوا_للصف_األمامي، حيث 
قامت الوزارة ممثلة بفريقها 

اإلعالمي باختيار أجمل اللقطات  
حيث تم عرضها في فيديو خاص 

 عبر حساب الوزارة.

ويأتي ذلك في ظل حرص وزارة 
الرياضة على المشاركة الفّعالة 
بمشاركة الوسط الرياضي في 
المبادرات المجتمعية، وعرفانًا 

وتقديًرا للجهود المبذولة 
من قطاعات ومؤسسات 

الدولة لمواجهة هذه 
الجائحة وتداعياتها، ما 

سيسهم في عودة آمنة 
للجماهير الرياضية إلى 
 
ٍ
المدرجات، بعد انقطاع

دام أكثر من عام.
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سحبت  مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 
20 عاًما ، التي ينظمها االتحاد العربي لكرة القدم، وتقام 

خالل الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو في جمهورية 
مصر العربية. وُسحبت القرعة بحضور الدكتور رجاء هللا 

السلمي األمين العام لالتحاد العربي لكرة القدم، والدكتور 
معتصم جعفر عضو مجلس االتحاد العربي لكرة القدم 

ورئيس االتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد مجاهد، 
في العاصمة المصرية القاهرة. ومن المقرر أن تقام 

المباراة االفتتاحية بين منتخَبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو 
المقبل. ُيذكر أن منتخب السنغال تُّوج بلقب النسخة 
الماضية التي ُأقيمت في المملكة العربية السعودية 

بمشاركة 16 منتخًبا.

سحب قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاًما

مصر والنيجر في االفتتاح

وجاءت نتائج القرعة على النحو اآلتي:

المجموعة األولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.
المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان واإلمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.
المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع 

د الحًقا. ُيحدَّ
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توج منتخب المغرب بكأس 
العرب لكرة قدم الصاالت، التي 
ُأقيمت في العاصمة المصرية 

القاهرة، ونظمها االتحاد العربي 
لكرة القدم.

وتم تسليم كأس البطولة 
بل 

ِ
للمنتخب المغربي من ق

الدكتور رجاءهللا السلمي األمين 

العام لالتحاد العربي لكرة القدم، 
وبحضور رئيس اللجنة المنظمة 

عضو االتحاد الدكتور معتصم 
جعفر، ورئيس االتحاد المصري 

لكرة القدم أحمد مجاهد.

جاء ذلك بعد فوز المنتخب 
المغربي على نظيره المصري 

في المباراة النهائية بأربعة 

أهداف دون رد.

وبذلك، ينضم منتخب 
المغرب لقائمة المتوجين بكأس 
العرب لكرة القدم للصاالت بعد 
المنتخب المصري بطل نسختي 
1998 و2005، ومنتخب ليبيا بطل 

نسختي 2007 و2008.

الجيل ـ الرياض

تترقب جماهير الكرة العربية 
انتخابات االتحاد العربي لكرة القدم 

التي ستقام بجدة في السابع عشر من 
الشهر الحالي الختيار مجلس إدارة جديد 

 والمكتب التنفيذي لدورة جديدة.
وتعد جميع االتحادات العربية 

المنضوية تحت لواء االتحاد العربي 
العدة لدعم مرشحيها للفوز بمقاعد 

مجلس اإلدارة وعضوية المكتب 
 التنفيذي.

وتأتي انتخابات االتحاد العربي لكرة 
القدم في ظل تأهبه للمشاركة في 

اإلشراف على بطولة استثنائية أطلق 

 عليها لقب مونديال العرب.
وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات 

التي ستقام في قطر نهاية العام 
الجاري، هي أبرز البطوالت العربية في 

 موسم 2022-2021.
كما أعلن االتحاد عن مسابقات موسم 

2021 / 2022، التي تتضمن مسابقات 
 للمنتخبات ولألندية العربية.

وتعود مسابقة االتحاد العربي الكبرى، 
كأس العرب إلى منافساتها من جديد، 

عبر بطولة كأس العرب التي أقرها 
االتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 
منتخًبا عربًيا لتقام في دولة قطر أواخر 

 العام الحالي.

 المغرب بطل العرب لقدم الصاالت 

انتخابات 
االتحاد 

العربي  
تشعل 
صيف 

العروس

5-2021.indd   435-2021.indd   43 م 11:22:48   27/10/42م 11:22:48   27/10/42



العدد 708 - رمضان 1442 هـ    مايو  2021 م 44

166 عضوا  يؤيدون إقامة المونديال كل عامين

مقترح  سعودي
ينال تقدير  ) فيفا (

اعتمدت الجمعية 
العمومية لالتحاد الدولي 

لكرة القدم “فيفا” في 21 مايو 
2021 المقترح الذي تقدم به 

االتحاد السعودي لكرة القدم 
والمتضمن إجراء دراسة إلقامة 
كأس العالم للرجال والسيدات 

كل عامين بداًل من 4 أعوام.
جاء ذلك خالل االجتماع الواحد 

والسبعين للجمعية العمومية 
الذي ترأسه السيد جياني 

انفانتينيو رئيس االتحاد الدولي 
جياني إنفانتينو، عبر تقنية 

الفيديو .

وحظي المقترح السعودي 
على موافقة 166 عضًوا من 

أعضاء الكونغرس في االتحاد 
الدولي، إذ سيتم تكليف اإلدارة 

التنفيذية “سكرتارية الفيفا” 
بعمل دراسة جدوى حول 

مقترح إقامة نهائيات كأس 
العالم للرجال والسيدات كل 

عامين بدًلا من 4 
أعوام واآلثار المترتبة 

على هذا القرار 
فيما يخص روزنامة 

المسابقات الدولية، 
ورفع الدراسة 

للجمعية العمومية 
في اجتماعها المقرر 

العام المقبل.

واستعرض رئيس االتحاد 
السعودي لكرة القدم ياسر 

المسحل خالل االجتماع، 
تفاصيل المقترح السعودي 

والجوانب المعززة للموافقة 
على الدراسة عبر توضيح 

مسببات إلقاء الضوء على 
المتغيرات العالمية ومستقبل 

بطولة كأس العالم للرجال 
والسيدات وضرورة الدقة في 

التناغم مع تلك المتغيرات 
بما يكفل حضوًرا فنًيا لعناصر 

اللعب بشكل إيجابي.

ورفع رئيس مجلس إدارة 
االتحاد السعودي لكرة القدم 

ياسر المسحل الشكر ألعضاء 
الجمعية العمومية لالتحاد 

الدولي لكرة القدم “فيفا” على 
قبول دراسة مقترح االتحاد 

السعودي.وقدم رئيس 
االتحاد السعودي جزيل الشكر 

واالمتنان للقيادة الرشيدة 

على دعمها الالمحدود للقطاع 
الرياضي بشكل عام وكرة 
القدم بشكل خاص، وهو 

الدعم الذي كان محرًكا رئيًسا 
لالتحاد من أجل تقديم هذا 

المقترح لـ “فيفا”، مثمًنا الدعم 
والمتابعة الدائمتين من سمو 

وزير الرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية العربية السعودية 

األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل.وأعرب المسحل عن 

فخر االتحاد السعودي بثقة 
الجمعية العمومية لالتحاد 

الدولي لكرة القدم، مؤكًدا على 
أن االتحاد السعودي سيواصل 

العمل مع أسرة كرة القدم 
الدولية بهدف تطوير اللعبة 

والنهوض بها.

إلى ماذا يهدف المقترح 
السعودي؟

يهدف المقترح الى تقليص 
الفجوة الفنية بين 

المنتخبات المتفوقة 
فنيا في أوروبا 

وأمريكا الجنوبية 
من جهة ومنتخبات 

آسيا وأفريقيا وباقي 
القارات من جهة 
أخرى، حيث بدأت 

الفجوة الفنية تتسع 
بين المنتخبات 
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األوروبية ومنتخبات القارات 
األخرى في السنوات األخيرة، 

ال سيما أن هذه المنتخبات 
ال تخوض عدد كبيرا من 

المباريات  في التصفيات مقارنة 
بالمنتخبات في باقي القارات.

ويسعى المقترح ألن تكون 
التنافسية كبيرة في التصفيات 

بدال من أن يخوض المنتخب 
كل هذا الكم من المباريات 

أمام منتخبات أقل فنيا ال تخلق 
مستوى التنافس المطلوبة.

دواعي المقترح المقدم؟

بدأت  كأس العالم قبل 91 
سنة بنظامها الحالي، وظلت 

تقام كل 4 سنوات، وخالل هذه 
المدة الطويلة تغيرت وتطورت 

عوامل كثيرة جدا، مثل تقنيات 
البث التلفزيوني، الطيران، 

االقتصاد، التسويق، وأيضا 
قوانين كرة القدم وأصبحنا في 
عالم متسارع، إضافة التساع 
الفجوة الفنية بين المنتخبات 

بشكل عام، كما أن مداخيل فيفا 
من إقامة كأس العالم تذهب 
إلى تطوير االتحادات الوطنية، 
وفي حال إقامة المونديال كل 

عامين فإن هذا من شأنه زيادة 
مداخيل االتحادات الوطنية.

هل كان هناك تنسيق مسبق 
لكسب تأييد ودعم المقترح؟

يعمل االتحاد السعودي 
وفق منظومة متعاونة مع كافة 
االتحادات الوطنية ويسعد دوما 
بالنقاش معها والشراكة معها 

في شتى المجاالت، وال شك 
أن مثل ذلك المقترح يستوجب 
تنسيقا مع عدد من االتحادات؛ 

ليكون متناغما مع التوجه العام 

لمستقبل كرة القدم.

ما نسبة توقع نجاح المقترح 
واعتماده بشكل نهائي؟

يعتمد على نتائج الدراسة 
التي سيقوم بها االتحاد الدولي 

لكرة القدم ومكتبه التنفيذي من 
خالل الوقوف على كافة الجوانب 

المختصة.

ما الوقت المتوقع لإلعالن 
الرسمي عن اعتماد المقترح 

من عدمه؟

هذا األمر يرجع أيضا إلى 
االتحاد الدولي لكرة القدم، إال 
أنه يتوقع إظهار نتائج دراسة 

الجدوى في الجمعية العمومية 
القادمة )كونجرس 2022(.
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أعلنت اللجنة األولمبية 
العربية السعودية تعيين 

عبد هللا بن سالم الوحشي 
رئيسا لمجلس إدارة االتحاد 
السعودي للشطرنج لمدة 

4 سنوات. ويعد الوحشي 
واحدا من أبرز األسماء 

السعودية التي خدمت رياضة 
الشطرنج على الصعيدين 

الدولي والعربي، حيث يتقلد 
منصب المدير التنفيذي لالتحاد 

اآلسيوي للشطرنج وسبق 
له العمل رئيسا للجنة العليا 
المنظمة لكونغرس االتحاد 
الدولي للشطرنج إضافة إلى 

عضويته في العديد من اللجان 
المتخصصة في مجال رياضة 

الشطرنج.

وقدم 
الوحشي 

شكره 
وتقديره 

لوزير 
الرياضة 

رئيس 
اللجنة 

األولمبية السعودية األمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، ونائب 

رئيس اللجنة األمير فهد بن 
جلوي بن عبد العزيز بن مساعد 

على ثقتهما 

في تعيينه رئيسا لالتحاد 
السعودي للشطرنج.

من جانبه هنأ رئيس االتحاد 
الدولي للشطرنج أركادي 

دفوركوفيتش ، عبدهللا بن 
سالم الوحشي بعد تعيينه 

رئيًسا لمجلس إدارة االتحاد 
السعودي للشطرنج، مباركًا 
له ثقة وزارة الرياضة واللجنة 
األولمبية العربية السعودية 

ومتمنًيا له وللشطرنج 
السعودي المزيد من اإلنجازات 

المحلية والعالمية.

وأشاد رئيس االتحاد الدولي 
للشطرنج باإلستراتيجيات التي 

حضر بها مجلس 
إدارة االتحاد 

السعودي 
للشطرنج 

برئاسة 

دفوركو فتش يشيد باستراتيجيات االتحاد السعودي

الوحشي يقود الشطرنج 4 سنوات
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تجديد الثقة في المقرن
جددت اللجنة األولمبية العربية 

السعودية الثقة بمقرن المقرن 
لتولي رئاسة االتحاد السعودي 

للريشة الطائرة للدورة االنتخابية 
الجديدة وذلك بقرار رسمي من 

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
العربية السعودية. وعبر المقرن عن 

اعتزازه الكبير بثقة األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل متطلعا ألن يكون عند حسن الظن والعمل 

جاهدا للنهوض برياضة الريشة الطائرة السعودية نحو المزيد 
من التألق والنجاح والعمل مع كافة أركان اللعبة للمضي 

قدما نحو تعزيز سلسلة المكتسبات واإلنجازات بما يحقق 
أهداف وتطلعات أسرة الريشة الطائرة في المملكة العربية 

السعودية.

الشهري يهنئ الفيصل وبن جلوي
رفع رئيس مجلس إدارة االتحاد 

السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف 
الشهري أسمى آيات التهاني 

والتبريكات إلى األمير عبدالعزيز بن 
تركي، بمناسبة فوزه برئاسة اللجنة 

األولمبية العربية السعودية بالتزكية 
للدورة االنتخابية الجديدة -2021 2024. 

وأكد أن فوز األمير عبدالعزيز بن 
تركي ونيله ثقة الجمعية العمومية 

يعد تتويجا لجهوده المخلصة في تطوير الرياضة السعودية، 
وتقديًرا لنجاحاته وإسهاماته المتميزة في النهوض بالحركة 
الشبابية والرياضية ورفع اسم المملكة العربية السعودية 

عالًيا في سجل البطوالت بمختلف األلعاب واألنشطة 
والمحافل الرياضية اإلقليمية والقارية والعالمية.

كما قدم التهاني والتبريكات إلى األمير فهد بن جلوي 
بمناسبة تعيينه رئيسًا لألكاديمية األولمبية السعودية مشيرًا 
إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في القطاع الرياضي واهتمامه 

وسعيه المستمر في إنجاح العمل في االتحادات الرياضية.

الوحشي من خالل الرؤية 
المقدمة في ملف االتحاد، 

بما يعزز من انتشار رياضة 
الشطرنج وشعبيتها في 

المملكة العربية السعودية 
لتدعم منتخبات المملكة في 

رياضة الشطرنج في جميع 
المحافل العالمية .

و أكد أركادي خالل اللقاء 
المرئي مع الوحشي أن 

السعودية وضعت اسمها 
بحروف من ذهب في رياضة 

الشطرنج الدولية بعد 
التنظيم الفريد لواحدة من 

أهم البطوالت التي تقع على 
أجندة االتحاد الدولي وهي 

بطولة الملك سلمان العالمية 
للشطرنج .

وأوضح رئيس االتحاد 
السعودي للشطرنج أن 

اللقاء تناول أوجه التعاون بين 
االتحادين الدولي والسعودي 
ومستقبل تطور األداء الفني 

للكوادر السعودية , الفتًا 
النظر إلى التميز في إنجازات 

المملكة من خالل تنظيم أهم 
األحداث والمحافل الرياضية 

العالمية نتيجة للدعم غير 
المحدود واالهتمام المتواصل 

من قيادتنا الرشيدة بقطاع 
الرياضة والجهود الحثيثة لفرق 
العمل التي تعمل بروح الفريق 

الواحد بتوجيهات ومتابعة 
متواصلة من األمير عبد 

العزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة، التي تؤكد أنَّ الرياضة 
في المملكة تواصل حضورها 
الزاهي بما يسهم في العمل 

على تحقيق ما تهدف إليه رؤية 
المملكة 2030.
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رحبت مؤسسة فريق 
مشاة األحساء النسائي، 

أماني العمير، باستحداث فرق 
»نسائية« لكرة القدم داخل 

األندية الرياضية السعودية، 
مؤكدة أن الكثير ينتظر البدء 

الفعلي في تطبيقه داخل 
بعض األندية الرياضية في 

األحساء التي تضم مجموعة 
من األندية الرياضية في مختلف 

مدنها وبلداتها، موضحة: هذا 
يعكس اهتمام وزارة الرياضة 

بالرياضات النسائية، وانضمام 
مجموعة من عضوات فريق 

مشاة األحساء وغيرهن لتلك 
الفرق داخل األندية وارد جدا.

تقسيم األوقات للجنسين

أبانت سيدة ممارسة 
للهوايات الرياضية،  أن 

فكرة تأسيس فرق رياضية 
داخل األندية لكل الرياضات 
النسائية أسوة بالرياضات 

الرجالية ستسهم في انخراط 
العديد من السعوديات 

والمقيمات فيها، وال سيما 
أنه بالمجان، واألندية مجهزة 
بأحدث التجهيزات الرياضية، 

والكوادر البشرية المؤهلة التي 
تتولى أعمال التدريب فيها 
داخل المالعب والصاالت، 

مشيرة إلى أن األحساء تعج 
حاليا بالمشتركين برسوم 

مالية متفاوتة في بعض 
األندية المتخصصة في بعض 
الرياضات، ومن األولى التوجه 

إلى األندية التابعة لوزارة 
الرياضة، وهي خطوة نحو 

االستفادة المثلى من تلك 
المنشآت الرياضية، ومقترحة 

على المسؤولين في وزارة 
الرياضة تقسيم أوقات بعض 

المالعب والتجهيزات الرياضية 
إلى أوقات للذكور وأخرى 

لإلناث، وبذلك تكون المنشأة 
والتجهيزات مستفادا منها 

للجنسين. وأكدت أن تلك 
الخطوة ستسهم في تشجيع 

المرأة على ممارسة الرياضة 

العمير تحلم بفرق قدم نسائية  في األندية ضرورة .. وليس ) ترفا (

المملكة أكبر سوق للياقة 
البدنية في الخليج
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بشكل صحيح وعلمي بعيدا 
عن االجتهادات، حيث يمارس 

بعضهن الرياضة داخل المنزل 
دون معرفة، مما قد يؤدي إلى 

إصابات، وتشكيل خطورة جراء 
جهلهن باالشتراطات والطريقة 

الصحيحة والمثلى في أدائها.

استمرار المبادرات

أعدت غرفة األحساء، في 
وقت سابق، دراسة متخصصة، 

أشارت فيها إلى أن المملكة 
أكبر سوق للياقة البدنية في 
الخليج، حيث قدرت إيراداتها 
بـ 2.5 مليار ريال في 2017 من 

ما يقارب 1080 مركز لياقة 

بدنية حول المملكة، بينما لم 
ينمو قطاع اللياقة البدنية في 
األحساء بما يتوافق مع بقية 

المملكة، ويتضح ذلك في 
انخفاض عدد الصاالت الرياضية 

بشكل ملحوظ لكل مليون 
نسمة في المحافظة مقارنة 

بالمملكة )في األحساء 14 صالة 
رياضية نسائية لكل مليون 

أنثى، وفي السعودية 33 صالة 
رياضية لكل مليون نسمة(. 
وأكدت الدراسة أن الفرصة 

متاحة بشكل أكبر في الصاالت 
الرياضية للنساء، موضحة أنه 

يسهل انتشار السمنة بين 
اإلناث مقارنة بالذكور بسبب 

مشاركة اإلناث بشكل أقل في 
األنشطة البدنية. ومن المتوقع 

أن يستمر النمو السكاني 
والقضايا الصحية، لتستمر 

المبادرات الحكومية في إحداث 
تأثير إيجابي على طلب إنشاء 

صاالت ألعاب رياضية نسائية 
في األحساء.
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رفع األمير سعود بن خالد بن عبدهللا آل 
سعود رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي 

للرماية الشكر والعرفان لمن غمره بالتهنئة 
حيال الثقة الكريمة من قبل وزير الرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية العربية السعودية لرئاسة 
مجلس إدارة االتحاد السعودي للرماية، وذلك 

ضمن التشكيالت الجديدة لمجالس إدارات 
االتحادات الرياضية.

وأكد سعيه الجاد والدؤوب بالعمل على 
تطوير رياضة الرماية لتحقيق تطلعات القيادة، 

وفق رؤية المملكة 2030، وسعيًا لتحقيق البيئة 
المناسبة لتحسين جودة الحياة للفرد واألسرة 

ورفع مستوى األداء الرياضي التنافسي في هذا 
المجال، بما سيعود بالنفع على رياضة الرماية 

في الوطن الغالي وفق الخطط واالستراتيجيات 
واللوائح والمعايير الفنية الجاري العمل عليها.

وأشار إلى أنه من خالل ذلك سيتم رسم 

خارطة عمل مستقبلي واضح المالمح يساعد 
في رفع مستوى األداء اإلداري والفني لالعب 

والحكم والمدرب والممارس للعبة والعمل أيضًا 
على توفير كافة المواصفات والمعايير الفنية 

وإرشادات األمن والسالمة ومنح الرخص الفنية 
للمستثمرين وللكوادر العاملة بأندية الرماية 

وفق اشتراطات االتحاد السعودي للرماية 
والحصول على عضويته.

ورفع رئيس االتحاد السعودي للرماية الشكر 
والتقدير لوزير الداخلية على دعمه المعنوي 

واللوجستي التحاد الرماية، مشيًرا إلى أن االتحاد 
يعمل من خالل عضويته باللجنة الدائمة بوزارة 

الداخلية بالتعاون مع ممثلي القطاعات ذات 
العالقة باللجنة، وعلى رأسها اإلدارة العامة 

لألسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية على رفع 
مستوى الضوابط واالشتراطات الفنية بما 
يتوافق مع المعايير الدولية لرياضة الرماية 
والمعتمدة لدى االتحاد السعودي للرماية.

شكر الثقة ..سعود بن خالد 

سننطلق  وفق  خارطة عمل
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أطلق نائب رئيس اللجنة 
األولمبية السعودية األمير فهد 

بن جلوي بن عبدالعزيز، شارة 
بداية النسخة األولى من »جولة 

الدراجات 2021« تحت شعار 
»رؤية 2030 واقع يتحقق«، 

تزامنًا مع اليوم العالمي للدراجة 
الهوائية التي نظمها االتحاد 

السعودي للدراجات، باستضافة 
من مركز الملك عبدهللا المالي 

)كافد( وبمشاركة الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة األمير محمد 

بن سلمان »مسك الخيرية« 
الدكتور بدر بن حمود البدر، 

والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للغذاء والدواء الدكتور هشام بن 

سعد الجضعي، ورئيس االتحاد 
السعودي للدراجات عبدهللا بن 

علي الوثالن، وعضو مجلس إدارة 
االتحاد أسماء بنت عبدالرحمن 

الجاسر.

وانطلقت الجولة التي بلغت 
مسافتها 4 كيلومترات في أحد 

الشوارع الرئيسية داخل »كافد« 
الذي يتميز ببنية تحتية متطورة، 
ومساحات عامة، ُصّممت بأعلى 

المقاييس الدولية، لتحقيق 
االستدامة وتشجيع المشي، 

وتقليل االعتماد على السيارات، 
بهدف تحسين جودة الحياة ونشر 

ثقافة الرياضة وتعزيز الصحة.

وتأتي هذه الجولة تماشيًا مع 
ركائز رؤية المملكة 2030، الهادفة 

إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة، 
وتحفيز المجتمع على تغيير 

نمط حياتهم، لتصبح الرياضة 
روتينًا يوميًا مستمرًا يساهم في 
المحافظة على الصحة، وتقليل 

اإلصابات باألمراض المزمنة التي 
تهدد الصحة.

كما حرص االتحاد على 

مشاركة المتطوعين في الفعالية 
تأكيدًا على منطلقات رؤية 

المملكة 2030 المتضمنة رفع 
نسبة المتطوعين المسجلين 
رسميًا إلى مليون متطوع قبل 

نهاية عام 2030.

وأكد اتحاد الدراجات على 
جميع المشاركين والحضور 
تطبيق اإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية، التي تكفل 
للجميع المحافظة على صحتهم 
وسالمتهم من فايروس كورونا 

المستجد »كوفيد19-«.

انطالق النسخة األولى من »جولة الدراجات 2021
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اكدت وكيل التطوير والتخطيط 
في وزارة الرياضة، أضواء العريفي 

أن الوزارة تستهدف مضاعفة 
عدد األندية في المملكة )170 ناديا 
حاليا(، لزيادة القدرة االستيعابية 
للمواهب الرياضية بالمملكة بعد 

الزيادة الكبيرة في عدد الممارسين 
للرياضة من %13 قبل انطالق 
الرؤية إلى %19 في عام 2019م، 

فضال عما شهده العام الماضي 
من زيادة ملحوظة للممارسين 

نظرا لجملة البرامج والمبادرات 
التي انطلقت بالشراكة مع كل 

الجهات، الفتة إلى أن الوزراة 
تستهدف بحلول عام 2030م 
الوصول بنسبة الممارسين 

 للرياضة إلى 40%.
وأوضحت العريفي، خالل 

مشاركتها في ملتقى )الرياضة .. 
استثمار المستقبل( الذي نظمته 

غرفة الشرقية عبر )zoom( أن 
المملكة استضافت أكثر من 50 

حدثا رياضيا في السنوات األخيرة 
حضرها مليونا زائر، كما فازت 

باستضافة نسخة عام 2023م من 
دورة األلعاب العالمية للفنون 

القتالية، وهي حدث دولي متعدد 

الرياضات يضم 15 رياضة وفنا 
قتاليا، مشيرة إلى أن استضافة 

البطوالت العالمية تصب في 
مجال تنويع مصادر الدخل 

وإدخال االستثمار الرياضي كأحد 
القطاعات االقتصادية الرافدة 

بالقيم المضافة.

انطلق  بالمدينة المنورة أولى البرامج 
التدريبية التي تنفذها وزارة الرياضة ، والتي 

تستهدف تدريب الشباب، و الفتيات علي 
المهارات الحياتية والمجتمعية، التي تحتوي 

عددا من البرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض. 
وأوضح إبراهيم بن مصباح عمار، مدير عام 

مكتب وزارة الرياضة 
بمنطقة المدينة 

المنورة، أن البرنامج 
استهدف تدريب 25 
شابا وفتاة، ، وذلك 

في إطار اهتمام 
الوزارة بتدريب 

الشباب وإعدادهم 
الستضافة 

الوفود الشبابية، 

ومساهمتها في توسيع قاعدة فن التعامل 
مع الوفود. من جانبه، أكد عبدالعزيز فواز 

السناني مدير النشاطات والهيئات الشبابية 
في المكتب أن البرنامج التدريبي احتوي على عدد 
من الدورات التدريبية، وهي )األدوار القيادية في 
استقبال الوفود – إثراء تجربة الزائر – بروتوكول 

استقبال الضيوف – 
تطبيق عملي(، وبين 

أنه تم االستعانة 
بعدد من المدربين 

المتخصصين لتقديم 
البرنامج، وهما الدكتور 

سلطان العزيزي،وأ.
علي اليوسف، ويتضمن 
البرنامج تطبيقا ميدانيا 

عمليا للمتدربين.

العريفي : الضرورة تستدعي  مضاعفة عدد األندية 

برامج تدريبية  في المهارات الحياتية والمجتمعية
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أعلن االتحاد السعودي 
للرياضات اإللكترونية إقامة 

المملكة العربية السعودية 
المبادرة الخيرية العالمية 

)العبون بال حدود( 
للعام الثاني على 

التوالي، التي انطق 
في  السابع من 

يونيو الحالي وحتى  
8 أغسطس 2021، 

ويصل مجموع جوائزها 
10 ماليين دوالر؛ يعود 

ريعها بالكامل لدعم 
جهود مكافحة وباء 

فايروس كورونا المستجد 
.)COVID-19(

وبالتعاون مع الشركة الرائدة 
في مجال الرياضة اإللكترونية 

ESL، تأتي نسخة هذا العام 
من الحدث الخيري األكبر في 
مجال الرياضات اإللكترونية 

على مستوى العالم تحت شعار 
»عالم واحد: جسد واحد«؛ 

بهدف مساعدة الدول المحتاجة 
للحصول على لقاح كوفيد19- 

من خالل التبرع بمجموع جوائز 
الحدث لمركز الملك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية؛ الذي 
بدوره سيقوم بتقديمها للجهات 

العالمية التي تسهم في تقديم 
اللقاح لتلك الدول في مختلف 

أنحاء العالم.

أعلنت اإلدارة العامة 
للنشاطات الشبابية في وزارة 

الرياضة السعودية، اختتام 
برنامج األولمبياد الثالث للمواهب 

الشبابية الذي تّم تنظيمه في 
فندق فالي سنتر اريديوم، وذلك 

بالتنسيق مع مكتب الطائف. 
وتضمنت فعاليات األولمبياد، 

تقديم العديد من األنشطة 
المختلفة والمواهب الشبابية، 
وذلك على مدار 5 أيام، حيث تم 

تنظيم عدد من البرامج الثقافية 
واالجتماعية والترفيهية التي يهتم 

بها الشباب في المملكة العربية 
السعودية. كما ُأطلقت دورة 

متكاملة في فن النحت، بهدف 
تعليم الشباب أكثر عن فن النحت، 

وتم عقد دورة أخرى عن طريقة 
صناعة القهوة وأهم المعلومات 

التخصصية عن القهوة، باإلضافة 
إلى عمل تجربة عملية وعلمية 

لصيانة الجواالت، لمعرفة 
أساسيات صيانة الجواالت، إلى 

جانب الكشف عن أهم محاور 
البرمجة في عالم التقنية.

وشهدت “األولمبياد” أيًضا، 
تنظيم دورة للشابات عن تعليم 

المكياج بشكل احترافي، باإلضافة 
إلى إقامة العديد من األنشطة 

األخرى التي يهتم بها الشباب مثل 
كيفية تنسيق الورد والتعرف على 

كيفية التنسيق، ومعرفة أنواع 
وخصائص الزهور.

ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة  كوفيد 19

10 مليون دوالر جوائز »العبون بال حدود«

أنشطة ومواهب في برنامج األولمبياد الثالث
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شهد كرنفال ختام 
»المفاريد« في ميدان السيح 

لسباقات الهجن في األحساء، 
التابع لالتحاد السعودي 

للهجن بوزارة الرياضة 
للموسم الحالي، مشاركة 

1030 مطية من مختلف 
مناطق المملكة ودول الخليج، 

مقسمة على 40 شوطا 
»بواقع أكثر من 25 مطية لكل 

شوط« بمسافة 
1.5 كيلومتر، 

وتوزيع جوائز 
على الفائزين 

بقيمة 150 ألف 
ريال، بينها 4 

سيارات 2021، 
ومبالغ نقدية، 

عالوة على 
تكريم أعضاء 

الميدان الذين 
مثلوا السعودية 

في محافل 
الهجن في دول 
الخليج، وحققوا 

رموز المهرجانات الكبيرة 
والمدعومة من قادة دول 

الخليج.

سباقات دولية

أشار مدير الميدان طالب 
لفجح المري إلى أن الميدان 

يشهد حاليًا تطورات متالحقة، 
واالستعداد لتنظيم بطولة 
كأس وزارة الرياضة مطلع 

ديسمبر المقبل، وهي 
واحدة من أكبر البطوالت في 

السعودية، موضحا أن من 
بين أبرز المشاريع والبرامج 

التطويرية المزمع 
تنفيذها في 

الميدان خالل 
الفترة المقبلة، هي: 

تطوير مضمار الـ8 
كيلومترات لتنظيم 
السباقات الدولية، 
بمشاركة مجموعة 
من الهجن في دول 

الخليج، ويجري 
حاليًا أعمال الردم 

والدفن تمهيدًا 
للبدء في أعمال 

السفلتة، والسياج 
والمنصة، ومشروع 

سفلتة لربط الميدان بطريق 
الخليج الدولي، الفتًا إلى أن 

الميدان يسعى لتنفيذ برامج 

تطويرية سياحية، من بينها: 
التواصل مع المسؤولين في 

وزارة السياحة، والهيئة العامة 
للتراث، للتنشيط الميدان 

سياحيًا وتراثيًا، واستقطاب 
كافة أفراد األسرة إلى الميدان 

مع استكمال البنية التحتية 
من سفلتة وإنارة ومطاعم 

ومسطحات خضراء وعربات 
األغذية، ويكون له مردود 
إيجابي اقتصادي وتراثي 

وسياحي.

وأكد المري، أن ميدان 
السيح يمثل واجهة للمملكة 

في دول الخليج، وممثل هذا 
النشاط التراثي في الخليج، 

وهو الميدان األول على 
مستوى المملكة في تحقيق 

اإلنجازات والبطوالت للمملكة، 
عالوة على انتشار »العزب« 

الخاصة، ووجود أكبر مضمرين 
في المملكة »الذين مثلوا 

المملكة في البطوالت الداخلية 
والخارجية« في هذا الميدان، 
وهي أسماء كبيرة في عالم 

الهجن، وأن هذا الميدان يمثل 
جانبين سياحي وتراثي، ويحظى 

بتوافد العديد من السائحين 

كأس وزارة الرياضة مطلع ديسمبر المقبل  

1030 مطية في مهرجان  
المفاريد باألحساء
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األجانب، وصفقات بيع وشراء 
رابحة، تتجاوز أسعارها الـ 1.5 

مليون ريال، بأرباح تفوق الـ300 
.%

عضوية السيدات

أعلن، فتح المجال للعنصر 
النسائي داخل الميدان، 

والفعاليات، والجوانب اإلعالمية، 
إضافة إلى المشاركة في 

السباقات والبيع والشراء في 
الهجن، موضحًا أن إجمالي 

األعضاء في الميدان 500 عضو 
مشارك بـ»300 عزبة«، متوقعا 

انضمام سيدات خالل الفترة 
المقبلة للعضوية في الميدان.

التسجيل اإللكتروني

أبان رئيس لجان التشبيه 
والتسنين في الميدان راشد 

العجمي أن آلية التسجيل في 
السباق تتمثل في تشكيل لجنة 

»التشبية«، مكونة من 3 من ذوي 
الخبرة واالختصاص في الهجن، 

وتتولى اللجنة فرز المطايا من 
ناحية العمر، والتحقق من اختيار 

المطايا المولودة، الفتًا إلى أن 
السباق الحالي، شهد تطبيق 
آلية التسجيل »االلكتروني«، 

كإجراء احترازي بعدم التزاحم في 
التسجيل اليدوي »الورقي« داخل 

الميدان.
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كشفت العبة كرة القدم في 
فريق الليث األبيض الهنوف 

معزوزة، الطالبة بجامعة 
الملك عبدالعزيز، حب كرة 

القدم الذي نشأ منذ الطفولة. 
وقالت في حديثها »كنت 

أستمتع بمشاهدة المباريات 
عبر التلفاز، ثم كانت البداية 

بممارسة كرة القدم مع إخوتي، 
إلى أن بدأت المرحلة الدراسية، 

حينذاك كنت أذهب للملعب 
بنادي الصم مع األصدقاء حيث 

وجدت نفسي هناك هاوية 
وعاشقة لكرة القدم«.

وتضيف: »واجهت القليل 
من الصعوبات إلى أن تم 

السماح للمرأة بأن تمارس 
حريتها من حيث وسائل النقل 

والبحث عن شغفها«.

الهنوف قالت عن الرياضة 
النسائية وخصوصًا كرة 

القدم »لقد تحسنت قلياًل 

عن قبل لكن ما زالت تحتاج 
إلى التعديل والتطوير لنواكب 

رؤيتنا في 2030«.وتضيف: »لقد 

تلقيت الدعم من والدتي حفظها 
هللا«.

الهدافة  الهنوف: 

حلمي .. 
االحتراف
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وزادت: »أتوقع الدعم من 
وزارة الرياضة لتطوير كرة القدم 

النسائية محليًا وعالميًا ورفع 
الوعي لدى النساء بأهمية 

ممارسة الرياضة سواء كرة 

القدم أو غيرها من األلعاب«.

وعن التحاقها بفريق الليث 
قالت الهنوف »كان االلتحاق 
بنادي الليث األبيض النسائي 

مشاركة جيدة بالنسبة لي 
أفادتني وطورت من مهاراتي 

وأهدف حاليًا إلى أن أصبح 
العبة أساسية في 

الفريق«.

الهنوف اختارت 
مركز الهجوم 
تحديدًا ألنها 

وجدت المتعة 
في إحراز 
األهداف.

وأفصحت عن 
العبيها المفضلين 
وأنديتها التي تحب، 

قائلة: »بالنسبة 
للفريق المحلي نادي 

االتحاد كان وما زال 
النادي المحبب لقلبي، وكان 
محمد نور يجلب لي المتعة في 

مشاهدته وهو يلعب. أما عالميًا 
فالنادي المفضل هو ريال مدريد. 

والعبي المميز الذي أطمح 
أن أصبح مثله هو كريستيانو 

رونالدو«.

الهنوف تطمح بالمشاركة في 
الدوري الموسم القادم، مؤكدة 

أنها ستثبت نفسها إلى أن 
يرسخ في أذهان جميع المجتمع 

الرياضي اسم هدافة الدوري 
النسائي الهنوف معزوزة.

وعن االحتراف، تمنت الهنوف 
أن تصبح العبة محترفة يفتخر 
بها الوطن كأفضل العبة كرة 

قدم سعودية، وقالت: »ال يوجد 
شخص ال يطمح لالحتراف إن 

توفرت له اإلمكانيات الالزمة 
والدعم الكافي«.

وقالت عن اإلعالم النسائي 
الرياضي إنه إعالم قوي ولكنه 

بالرغم من ذلك فإنه دائمًا ينحاز 
للرجال أكثر من النساء.

الهنوف تطمح أيضًا 
للمشاركة في بطوالت خارجية، 

وعن ذلك قالت: »بالطبع إذا 
أتيحت الفرصة سنشارك فنحن 

نرغب بالبطوالت الخارجية«.

واختتمت بنصيحة لكل فتاة 
»ال بد من امتالكك لشغف 

 وهواية، يجب عليك تطويرها 
 من 

ِ
والسعي لها مهما واجهت

صعوبات وعوائق«.
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تعود النسخة المقبلة من كأس السوبر 
اإليطالية التي ستجمع بين إنتر ميالن ويوفنتوس 
إلى السعودية، بعد غيابها العام الماضي بسبب 

جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنته رابطة 
الدوري اإليطالي .

وقال باولو دال بينو رئيس الرابطة، في حديث 
مع “راديو أونو”، إن “الكأس السوبر المقبلة 

ستقام في السعودية بحضور جماهيري، كما هو 
متفق عليه في عقدنا”.

ولم يحدد تاريخ المباراة إال أن الصحافة 
اإليطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة األولى في 
السعودية على حساب ميالن قبل أن يخطف 

التسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد 
األخير اللقب في عام 2020 بفوزه على نابولي في 
النسخة التي أقيمت في ريجو إيميليا في إيطاليا 

بسبب تداعيات الجائحة. 

وكانت وزارة الرياضة قد توصلت في نوفمبر 
2019، إلى اتفاق مع االتحاد اإلسباني إلقامة 

الكأس السوبر اإلسبانية على أرضها أيضا على 
مدى ثالثة أعوام، بمشاركة أربعة أندية خالفا 
للنسخ السابقة التقليدية بين بطلي الدوري 

والكأس.

واستضافت السعودية نسخة عام 2020 
مطلع يناير، قبل أن تقام التالية في إسبانيا أيضا 

بسبب تداعيات الجائحة.

سوبر الطليان يعود مع الجماهير
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د اتحاد كأس الخليج  حدَّ
العربي لكرة القدم موعد إقامة 

بطولة “خليجي 25” التي ستقام 
في البصرة، وذلك بعد عقد 
اجتماع تنسيقي بين االتحاد 

واللجنة التنظيمية 
لالتحاد العراقي لكرة 

القدم لمناقشة 
الموعد المقترح 

إلقامة البطولة في 
محافظة البصرة 

العراقية.

وجاء في البيان 
اآلتي: “بناء على ما 
تمت مناقشته في 

االجتماع، ووفًقا 
لما تنص عليه الئحة لجنة 

المسابقات حول تاريخ إقامة 
البطولة، فإنها ستقام خالل 

الفترة بين شهَري ديسمبر 
2021 ويناير 2022. وفي ضوء 

ذلك ستعقد لجان اتحاد كأس 
الخليج العربي المختلفة خالل 

المرحلة المقبلة اجتماعات عدة 
للقيام بمتابعة الترتيبات كافة 

الخاصة بتنظيم هذا الحدث 
وتوقيته، وسُترفع التوصيات 

التي ستخرج بها هذه اللجان إلى 
األمانة العامة من أجل رفعها 

إلى المكتب التنفيذي لالتحاد 
الخليجي لمراجعتها، 

والبت فيها بشكل 
رسمي”.

وأكد اتحاد كأس 
الخليج العربي 
أن االجتماعات 
التنسيقية بينه 

وبين لجنة االتحاد 
العراقي لكرة القدم 

ستستمر، كما 
ستتواصل الزيارات 

التفقدية لمكان االستضافة من 
أجل الوقوف على سير العمل 
في المرافق التي يتم تجهيزها 

الستقبال الحدث؛ وذلك حرًصا 
من االتحاد الخليجي لضمان 
تقديم نسخة ناجحة ومميزة 
في “خليجي 25”، تنسجم مع 

المكانة الكبيرة لهذه البطولة 
في نفوس أبناء المنطقة.

ديسمبر ويناير موعد مقترح 
لـ”خليجي 25”

الظاهري 
نائبا لرئيس 

اللجنة 
الخليجية

اختارت لجنة المسابقات باتحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم محمد 

عبدهللا هزام الظاهري األمين العام 
التحاد اإلمارات لكرة القدم، نائبًا 

لرئيس اللجنة في االتحاد الخليجي.

جاء ذلك خالل اجتماع لجنة 
المسابقات عبر تقنية االتصال 

المرئي »زووم« برئاسة الدكتور حميد 

محمد الشيباني، ومحمد عبدهللا 
هزام الظاهري نائب رئيس اللجنة 

واألعضاء: أحمد محمد الحرمي 
»قطر«، وخالد عبد العزيز مقرن 

»السعودية«، وإبراهيم سعد 
البوعينين »البحرين«، وحميد بن 
سليمان الجابري »عمان«، وعلي 

حسين المطيري »الكويت«، وشهاب 
أحمد جبارة »العراق«.

طه  عضوا  
اعتمد صاحب السمو الملكي 
األمير طالل بن بدر بن سعود بن 

عبد العزيز رئيس اتحاد اللجان 
األولمبية الوطنية العربية 

الالئحة األساسية للجنة العربية 
للتطوع في المجال الرياضي.

وكان د. نبيل طه مدير 
األكاديمية األولمبية البحرينية 

من ضمن فريق العمل المكلف 
بإعداد الالئحة برئاسة كال من 

المستشار رائد إبراهيم المطوع 
النعيمي من دولة اإلمارات ، 

وعضوية د.عاطف الرويضان من 
المملكة األردنية الهاشمية ، وأ . 
أشواق العطار من دولة الكويت 
، وأ. سامي الطلب من المملكة 

العربية السعودية ، وأ. سعد بن 
صالح السفياني األمين العام 

المساعد التحاد اللجان األولمبية 
الوطنية العربية.
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غرمت لجنة 
االنضباط 
واألخالق 

في االتحاد 
السعودي 

لكرة القدم، 
نادي الشباب 
مبلغ 33,750 

ألف ريال، 
بسبب تأخر العبيه في النزول 

إلى أرض الملعب للمرة الثالثة 
خالل مواجهتهم أمام االتفاق 

في الجولة الـ27 من دوري كأس 
محمد بن سلمان للمحترفين.

كما غرمت اللجنة نادي 

النصر مبلغ 10 آالف ريال 
بسبب حصول ستة من العبيه 

على إنذارات خالل لقاء الفيصلي 
في الجولة الـ26 من الدوري 

وفقًا لتقرير حكم المباراة الوارد 
للجنة.

وقررت االنضباط تغريم 

نادي االتفاق مبلغ 
10 آالف ريال 

بعد تأخر العبيه 
في النزول إلى 

أرضية الملعب 
قبل بداية مباراة 

الشباب في 
الجولة الـ27 من 

دوري كأس 
محمد بن سلمان للمحترفين.

وذيلت لجنة االنضباط بيان 
حزمة القرارات التي أصدرتها، 

أنها غير قابلة لالستئناف وفقًا 
للمادة )139( من الالئحة.

االنضباط يغرم 3 اندية

اعتمد االتحاد السعودي 
لكرة القدم، تأسيس مجلس 

جمهور المنتخب السعودي 
األول لكرة القدم دعما لألخضر 

في مشواره القادم .

ويأتي تأسيس مجلس 
جماهير األخضر الذي يهدف 

إلى تقديم 
الدعم للمنتخب 

ومؤازرته في 
االستحقاقات 

المقبلة، 
والتنسيق مع 
الجماهير من 

أجل إظهار 
مدرجات األخضر 

في أفضل صورة، 
باإلضافة إلى 

المساهمة في إقامة عدد من 
المبادرات التي تهتم بالجماهير 

في هذه الفترة الحاسمة من 
مشوار المنتخب الوطني نحو 

التأهل للمونديال للمرة الثانية 
على التوالي والسادسة تاريخًيا.

وعقد المجلس اجتماعه 

األول، في مقر االتحاد بحضور 
إبراهيم القاسم، األمين العام 

لالتحاد السعودي وأعضاء 
مجلس الجمهور فهد 

الشاطري، وياسر الطالسي، 
وفيصل الدوسري، وأحمد 

الجماز، وعبدالرحمن البركاتي، 
وراشد العليان.

وتم خالل 
االجتماع تعيين 
فهد الشاطري 

رئيسا للمجلس 
بإجماع االعضاء 
الحاضرين، كما 
تمت مناقشة 
كافة احتياجات 
الفترة المقبلة.

تأسيس مجلس جماهير »األخضر«
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أعلنت وزارة الرياضة 
عن رصد 30 مخالفة 
لتطبيق البروتوكول 

الخاص بعودة الجماهير 
للمالعب والمنشآت 

الرياضية، وذلك ضمن 
مباريات الجولة الـ28 من 

دوري األمير محمد بن 
سلمان للمحترفين.

وأكدت الوزارة على 
أنه جرى اتخاذ العقوبات 
الالزمة حيال المخالفين، 

بالتنسيق مع الجهات 
المعنية، إضافة إلى تحذير 

الوزارة للجميع بضرورة 
االلتزام بتطبيق اإلجراءات 

االحترازية والتدابير 
الوقائية التي تكفل للجميع 

المحافظة على صحتهم 
وسالمتهم من فيروس 

كورونا.

يذكر أن وزارة الرياضة 
كانت أعلنت يوم 29 
مارس الماضي عن 

دخول %40 من الجماهير 
للتواجد في الطاقة 

االستيعابية للمالعب، مع 
االلتزام بكافة اإلجراءات 

االحترازية لدخولهم 
المباريات المتبقية بدوري 

المحترفين.

30 مخالفة بروتوكول 

تم البدء بنظام التذاكر 
اإللكترونية لحضور الفعاليات 

واألنشطة المختلفة التي 
يشترط لحضورها شراء تذكرة 

دخول إلكترونية منذ ما يقرب 
من ثمانية أعوام، وهو ما يعني 

أن الجهات السعودية أصبح 
لديها الخبرة الكافية في هذا 

المجال، ويمكن الحصول 
على تذكرة إلكترونية باتباع 
الخطوات البسيطة التالية:

خطوات شراء تذكرة إلكترونية

تسجيل دخول 
www.

.sauditickets.sa

اختيار المباراة 
التي يرغب في 
شراء تذكرة 

لحضورها

اختيار الجناح 
بالملعب، 

وكذلك اختيار 
المقعد

ينبغي أن يقوم المستخدم بعملية 
تأكيد معلومات التذكرة.
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اختتمت منافسات بطولة ألعاب 
القوى للكبار لجميع اإلعاقات، التي 

أقيمت على مضمار مدينة الملك 
فيصل الرياضية بجازان، بمشاركة 

8 أندية هي جازان، وجدة، وعسير، 
والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، 
والطائف، والباحة ونجران ،ضمن 

البرنامج الزمني الداخلي للجنة 
البارالمبية السعودية.

واشتملت البطولة في يومها 
الختامي على منافسات الجري 100، 

و400، و800 متر، لإلعاقة الحركية 
والبصرية، ومنافسات رمي الكرة 
الحديدية حسب تصنيف اإلعاقة 

ومنافسات رمي الرمح لإلعاقتين 
الحركية والذهنية، ومنافسات 

الوثب الطويل لإلعاقات الحركية 
والبصرية وشلل دماغي، إلى 

جانب منافسات رمي الصولجان، 

لجميع اإلعاقات، الحركية والذهنية 
والشلل الدماغي والبصرية.

وأوضح نائب مدير عام مكتب 
وزارة الرياضة بجازان عقيل 

صعابي، أن البطولة التي استمرت 
يومين شهدت تنافسًا كبيرًا بين 
األندية المشاركة، وسط تنظيم 
مميز من الوزارة، مشيدًا باللجنة 
البارالمبية السعودية المشرفة 

على البطولة التي تقدم جهودًا 
كبيرة في تنظيم البطوالت، وصقل 

وتنمية المواهب، وخدمة المنتخبات 
المختلفة. وأشار صعابي إلى 

أن مكتب وزارة الرياضة بجازان، 
سّخر جميع إمكاناته الستضافة 

البطوالت وخدمة هذه الفئة الغالية 
التي أسهمت في مواصلة النجاح 
في استضافة وتنظيم البطوالت.

تنافس رائع في قوى الكبار 
لجميع اإلعاقات
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أعادت الجمعية العمومية 
لالتحاد العربي للرماية انتخاب 

عبد هللا علي المطوع الحمادي 
عضو مجلس إدارة االتحاد 
القطري للرماية والقوس 

والسهم، لعضوية المكتب 
التنفيذي باالتحاد العربي 

للرماية، وذلك خالل اجتماع 
الجمعية العمومية برئاسة 

المهندس دعيج خلف العتيبي 
رئيس االتحاد العربي للرماية، 
على هامش إقامة منافسات 

البطولة العربية بمصر.  

13 حكمة في دورة اليد
اختتمت دورة حكام لعبة كرة اليد للمستجدين “سيدات” 

، والتي نظمت بالتعاون بين معهد إعداد القادة في وزارة 
الرياضة واالتحاد السعودي لكرة اليد.وشهدت الدورة 

مشاركة 13 حكمة، وخصصت لحكمات كرة اليد، وحاضر في 
الدورة عادل الجناحي الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة 

الحكام الحالي في اتحاد اليد على مسرح نادي القادسية في 
المنطقة الشرقية .

نظم االتحاد السعودي 
للكاراتيه ورشة عمل تطوير 

عمل المدربين واإلداريين 
باألندية بأشراف الدكتور 

مشرف الشهري وحضور المدير 
التنفيذي لالتحاد خالد الغميز 
ومدرب المنتخب رضا يوسف 

ورئيس لجنة المسابقات 
االستاذ عدنان حمزة هدفت إلى 

تطوير عمل المدربين واالداريين 
في األندية.

وأقيمت الورشة عبر منصة 
زوم بمشاركة أكثر من 170 مدربا 

وإداريا يمثلون األندية المحلية 
وهدفت الورشة إلى النهوض 

بعمل المسؤولين عن لعبة 
الكاراتيه في االندية وناقشه 

كافة االجراءات والتعليمات 
في البطوالت المحلية وعملية 

تصنيف الالعبين وآلية اختيارهم 
للمنتخب وتم خالل الورشة 

االستماع إلى مقترحات 
ومالحظات المشاركين فيها.

الحمادي عضوا 
في تنفيذي 

الرماية

اتحاد الكاراتية يستهل برامجه بورشة المدربين

أعلن االتحاد 
السعودي للسباحة 

اختيار السعودي عزام 
البالدي، مدرب فريق 

نادي العدالة، لإلشراف 
على تدريبات سبَّاحي 
المنتخب السعودي 

الخاصة بسبَّاحي 
المنطقة الشرقية . 

كما اختار اتحاد اللعبة 
إبراهيم الزويد سبَّاح 

نادي العدالة لالنضمام 
إلى معسكر المنتخب 

السعودي.

البالدي يتولى سباحي الشرقية
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