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ميدالية باحمدان تخطف األضواء.. طفلة تسابق صوعان

مبتعثو بريطانيا يواكبون األولمبياد بمعرض عن الرياضة
العربية

األمير نواف بن محمد في ركن األندية الطالبية

لندن - نايف الوعيل، جمانا الراشد

اختتمت أندية الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة وأيرلندا يوم السبت معرضها المصاحب الولمبياد لندن "عيون

سعودية على الرياضة العربية" الذي استمر لمدة ثالثة أيام واحتضنته قاعة سينتيناري في نادي تشيلسي اللندني.

http://www.alriyadh.com/


http://www.alriyadh.com/sport/


الرياضة ربط  حول  الرئيسية  فكرته  تدور  والمبتعثات  المبتعثين  من  مجموعة  من  تطوعية  بجهود  تم  الذي  المعرض 

مع بالتعاون  والصحة  الرياضة  ركن  على  شملت  التي  المعرض  أركان  خالل  من  ذلك  تنفيذ  وتم  المختلفة  الحياة  بجوانب 

مع بالتعاون  للحديثة  والتقليدية  الشعبية  من  الرياضات  وتطور  األطفال  وركن  السعودية،  المنشطات  عن  الرقابة  لجنة 

إلى إضافة  أنواعها،  بمختلف  الرياضة  ممارسة  على  األطفال  لتحفيز  قصة  بكتابة  ساهمت  التي  علي  بن  عبير  د.  الباحثة 

في البدنية  التربية  تطوير  مشروع  مع  بالتعاون  والتعليم  الرياضة  وركن  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  الرياضة  ركن 

المدارس ضمن استراتيجية برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم وبالتعاون أيضا مع الجمعية العالمية للباحثين العرب

على الضوء  األركان  سلطت  كما  واإلعالم،  بالرياضة  خاص  ركن  على  المعرض  احتوى  كما  الرياضة،  علوم  دراسات  في 

األولمبيين العرب إضافة إلى إعطاء لمحة عن الرياضة في أندية الطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة وأيرلندا.

في البارزة  الشخصيات  من  عدد  استضافة  خاللها  تمت  الفضيل  الشهر  روحانية  تناسب  رمضانية  بخيمة  المعرض  وتميز 

بالمأمون البداية  وكانت  تجاربها،  بعرض  المشاركة  األركان  أمام  المجال  فتح  إلى  إضافة  واألولمبي  الرياضي  المجالين 

الشنقيطي المدير التنفيذي إلستراتيجية تطوير التربية البدنية في المدارس بالمملكة الذي بدأ بسرد مقارنات للرياضة

المدرسية في المملكة مع بعض الدول العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الرياضة المدرسة حاليا تعاني إهماال.

وعن ابرز الخطط التي تتضمنها الخطة االستراتيجية اوضح ان الخطة تهدف للتركيز في جميع عناصر العملية المتعلقة

البدنية، التربية  لمعلمي  والتدريبة  التأهيلية  الدورات  من  مجموعة  ايضا  تتضمن  انها  الى  مشيرا  المدرسية،  بالرياضة 

واعترف بان تطوير الرياضة المدرسة يحتاج إلى وقت كبير.

من جانبه سلط األمين العام للجنة الرقابة على المنشطات السعودية بدر السعيد الضوء على تاريخ تطور اللجان الرقابية

في العالم، معرجا على انواع المنشطات الممنوعة في االلعاب، وتطرق الحديث إلى دور اللجنة في المسابقات السعودية

التناقص في  آخذة  المملكة  في  الرياضية  االلعاب  كافة  في  المنشطات  تواجد  نسبة  بان  المهتمين  السعيد  وطمئن 

تدريجيا رغم اتساع رقعة االلعاب والرياضين التي يتم تطبيق الكشف عليهم.

في الفرق  مسابقة  في  البرونزية  الميدالية  على  الحاصلين  السعوديين  بالفرسان  باالحتفال  األول  اليوم  اللجنة  واختتمت 

مسابقة في  الرابع  المركز  على  حصل  الذي  باحمدان  كمال  األولمبي  aالفارس  االحتفالية  هذه  في  الفرسان  ومثل  القفز 

الحقيقي اإلنجاز  بان  التكريم  هذا  على  باحمدان  وعلق  الدهامي،  سامي  األستاذ  الفروسية  منتخب  وإداري  القفز،  فردي 

يتمثل في الكم الكبير من التهاني والتبريكات التي تلقوها الفرسان، مشددا على أن االنجاز لم يكن سهال وانهم كفريق

الصعوبات ان  أكد  واجهوها  التي  العقبات  ابرز  وعن  الماضي،  االولمبياد  منذ  اعينهم  نصب  الهدف  هذا  وضعوا  عمل 

المسابقة، لهذه  طويل  معسكر  في  التام  والتفرغ  والعملية  االجتماعية  حياتهم  عن  االبتعاد  قرروا  انهم  خصوصا  موجودة 

وابدى باحمدان اسفه على انهم كفرسان يعانون في حال نقل خيولهم عبر المطارات في المملكة وذلك لعدم جاهزيتها

االمر الذي يدفعهم للتنقل من مطارات اخرى في المنطقة، ميدالية الفارس السعودي كانت حاضرة معه في الزيارة وفور

وصوله سلمها للحضور اللتقاط الصور التذكارية معها. اليوم الثاني للمعرض خصص أللعاب القوى وابطالها فقد ركز في

في والباحث  القرى  ام  جامعة  في  المحاضر  أكد  حيث  تجربتهم  عن  بالحديث  الرياضة  علوم  في  للباحثين  فرصة  إعطاء 

التقارير تضمنتها  التي  الصحية  المؤشرات  ان  على  مشددا  البدني  النشاط  أهمية  على  الطويرقي  زايد  برونيل  جامعة 

الصحية األخيرة تدق ناقوس الخطر خصوصا في المملكة العربية السعودية، كما سلط أخصائي العالج الطبيعي ومبتعث

للحذاء الرياضيين  اختيار  كيفية  على  الضوء  غالم  حسين  الرياضية  اإلصابات  في  ماجستير  وطالب  االصحة  وزارة  من 

واختالف شكل القدم وتأثير ذلك على الجسم، وفي المساء لبى نائب رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة األلعاب









االولمبية رئيس االتحاد السعودي أللعاب القوى سمو األمير نواف بن محمد دعوة اللجنة المنظمة، مؤكدا اعتزازه الكبير

الخيمة في  استضافته  خالل  سموه  وتطرق  المعرض،  خذا  خالل  من  والمبتعثات  المبتعثون  انجزه  جهد  من  شاهده  بما 

وابرز أعظم  تجمع  لكونها  التظاهرة  بهذه  للتعلق  بعد  فيما  قاده  الذي  األمر  األولمبية  الدورات  مع  بداياته  إلى  الرمضانية 

ميزانية ان  على  وشدد  المتوفرة،  األمكانيات  بحسب  جيدة  انها  أكد  السعودية  المشاركة  وعن  العالم،  في  الرياضيين 

وعرج الالعبين،  على  كثير  االتحاد  يصرف  الذي  الوقت  في  ريال  ماليين   6 تتعدى  ال  القوى  اللعاب  السعودي  االتحاد 

المحلية، المسابقات  بعض  في  او  األندية  في  المواهب  في  والباحثيين  الكشافيين  بدور  يقوم  اتحاده  ان  على  سموه 

االتحادات امام  والوقت  الطريق  تختصر  انها  مؤكدا  المدرسية  الرياضة  دور  بتفعيل  السعودي  االتحاد  رئيس  وطالب 

الوطنية، من جانبه أكد الالعب يوسف مسرحي انهم يعانون من عدم توفر بعض التجهيزات في األندية الصغيرة.

نواف بن محمد: ميزاينة اتحاد ألعاب القوى 6 ماليين ريال فقط.. والبد من تفعيل الرياضة المدرسية

مدير يرافقه  القدم  لكرة  السعودي  اإلتحاد  عضو  جلوي  بن  فهد  االمير  من  بزيارة  الثالث  يوميه  في  المعرض  وحظي  هذا 

التي اللندني  النادي  ومتحف  منشئات  على  جولتهم  الزوار  شاركوا  والذين  المسحل،  محمد  السعودية  المنتخبات  عام 

قدمها المعرض يوميا كهدية تقديرية للحضور، وبعد الجولة حرص المتواجدون على االلتقاء بالمسحل للتعرف إلى آخر

سيقوم رايكارد  السيد  ان  اوضح  حيث  المنتخبات،  عام  مدير  به  رحب  الذي  األمر  السعودية  المنتخبات  مستجدات 

على وشدد  الشابة،  العناصر  من  كثير  على  ستحتوي  الجديدة  القائمة  وان  المنتخب  قائمة  أسماء  على  كثيرة  بتغيرات 

دعامة تكون  وصلبة  قوية  قاعدة  لتكوين  السنية  بالفئات  الخاصة  الجديدة  المسابقات  من  عدد  اطالق  صدد  في  انهم 

للمنتخب األول. كما اشتمل اليوم األخير على استضافة 5 من الشباب السعودي المتواجدين في لندن الذين كانوا ضمن

70 ألف متطوع في األولمبياد يعملون تحت مظلة وإشراف اللجنة المنظمة ألولمبياد لندن حيث أكد الحضور ان تغريد

سراج، لولوة شلهوب، صالح نتو، عبدالرحمن الفحل وأسامه الفحل نماذج مشرفة للسعوديين في األولمبياد خصوصا لما

أثاروه من فضول بين الجاليات األجنبية التي تعودت على الصورة النمطية للشعب السعودي او الخليجي المرفه.

باحمدان: انقطعنا عن العالم لنصل إلى البرونزية.. ومطاراتنا غير مؤهلة الستقبال خيولنا

من للمجتمع،  الجميل  رد  من  جزء  انه  عبدالرحمن  أكد  األلعاب  هذه  في  تطوعا  للمشاركة  دفعتهم  التي  االسباب  وعن 

ان لولوة  تخف  ولم  العمل،  هذا  في  للمشاركة  ايضا  دافعا  كان  الثقافات  من  كثير  إلى  التعرف  ان  سراج  أضافت  جانبها 

كثيرا من المشاركين استغربوا أنها سعودية خصوصا ان الصورة النمطية للشاب والشابة السعوديين تتجسد في كونه ثري

الحاجز، هذا  كسرت  تلقوها  التي  التدريبات  ان  إال  التجربة  بداية  من  متخوفا  كان  ان  الفحل  أسامة  يخف  ولم  يعمل،  وال 

في لدينا  محصورة  انها  إال  فيها  يرغبون  الشباب  وان  موجودة  الثقافة  ان  الجميع  شدد  لدينا  التطوعي  العمل  ثقافة  وعن 

الغالب في الجوانب العاطفية كالكوارث والحاالت اإلنسانية، وطالب نتو.

المسحل: قريباً.. الرياض تحتضن متحفاً كروياً

وعرج معهم،  التواصل  من  المشاركين  في  الراغبين  ليتمكن  وتنظيمه  التطوع  مجال  المملكة  في  مختصة  جهات  بتبني 

حديثهم نهاية  وفي  األمر،  مختلفة  بصورة  بالدهم  بتمثيل  سعيدون  وانهم  التجربة  بهذه  فخورين  كونهم  على  المشاركون 

فؤجئ المتطوعون بموجة كبيرة من التصفيق تقديرا لعمهم.



هادي السعودي   ٢٠٠٠ سيدني  فضية  على  الحائز  األولمبي  الالعب  باستضافة  ضيفوها  الرمضانية  الخيمة  واختتمت 

على اتفقا  واللذان  العطية  ناصر  الراليات  سباق  وبطل  العام  لهذا  الرماية  برونزية  على  الحائز  القطري  والالعب  صوعان، 

بزيادة نفسه  الوقت  في  مطالبين  نفسه  البرنامج  سببه  الالعب  إخفاق  او  فشل  وان  الالعبين  اعداد  برامج  دور  اهمية 

وفي كثيرا،  تصرف  ان  رغم  الموارد  في  الشح  من  تعاني  التي  المختلفة  األلعاب  وخصوصا  الرياضة  على  الحكومي  االنفاق 

نهاية اللقاء طالبت طفلة صغيرة من صوعان منافستها في مضمار وضعته اللجنة المنظمة في المعرض، االمر الذي رحب

السعوديين الطلبة  أندية  ورئيس  للمعرض  المنظمة  اللجنة  رئيس  أكد  المؤتمر  عن  رضاه  مدى  وعن  األولمبي.  البطل  به 

من أسبوعين  على  يزيد  ال  ما  في  تم  المعرض  تجهيز  على  العمل  ان  خصوصا  التام  رضاه  على  سعود  بن  بدر  األمير  سمو 

خالل عمل متواصل لمجموعة من المتطوعين السعوديين وزمالئهم العرب، وأضاف المؤتمر تم بدعم وتشجيع كبير من

صاحب السمو األمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء صندوق الفروسية السعودي، وصاحب

العربية الوطنية  األولمبية  اللجان  اتحاد  رئيس  السعودية  األولمبية  اللجنة  رئيس  فيصل  بن  نواف  األمير  الملكي  السمو 

ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بديراب.

الشنقيطي: دورات تأهيلية في انتظار خريجي مدرسي التربية الرياضية

من جانبها قدمت عضوة اللجنة المنظمة رزان بكر تقديرها ألصحاب السمو والمسؤولين في الجهات الحكومية الداعمة

بشكر حديثها  واختتمت  المعرض،  انجاح  في  والزوار  الرياضيين  دور  على  وشددت  المعرض،  هذا  إلنجاح  دعمهم  على 

االمتنان عظيم  قدمت  كما  الماضيين،  اإلسبوعين  خالل  بها  قاموا  التي  الكبيرة  المجهودات  على  العمل  فرق  جميع 

للجهات الحكومية الداعمة.

األمير بدر بن سعود مع سامي النحيط



األمير فهد بن جلوي و محمد المسحل

جانب من الحضور



الزميل الوعيل محاورا بدر السعيد

المتطوعون السعوديون في األولمبياد



طفلة تتحدى صوعان في الجري

الفارس باحمدان مع فريق العمل



البطالن هادي صوعان ويوسف مسرحي



الرامي القطري ناصر العطية



الشنقيطي متحدثاً عن الرياضة المدرسية

اللجنة المنظمة وفرت وجبات إفطار للحضور
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