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نافذة جديدة
جديــدة نتواصــل بهــا معكــم مــن إطاللة 

خــالل هــذه النافــذة الشــهرية التــي 
ــعودي  ــريب الس ــاد الع ــة باالتح ــة اإلعالمي ــا اللجن تعده
ــة  ــطة الخاص ــات واألنش ــة الفعالي ــدم ملواكب ــرة الق لك
باالتحــاد ولجانــه املختلفــة واملنتخبــات واألنديــة، والتــي 
نأمــل أن تســاهم يف تســليط الضــوء أكــر عــى مجمــل 

ــداث. األح

ومــا ال شــك فيــه أن إدارة االتحــاد تــويل الجانب 
اإلعامــي الكثــر مــن األهميــة كــون اإلعــام هــو 
ــرة  ــي تعكــس الجهــود الكب ــة الت املــرآة الحقيقي

التــي تبــذل يف ســبيل تطويــر الكــرة الســعودية.

ــأن يكــون هــذا اإلصــدار األول  ــوم ب ــل الي ــا األم يحدون
عنــد مســتوى الطمــوح والتطلعــات، وتقديــم عمــل 
ــدرة عــى  ــم املق ــه لديه ــأن القامئــن علي ــق ب ــي نث مهن

ــعودية. ــرة الس ــدم الك ــز يخ ــل ممي ــم عم تقدي

ــح  ــدم أصب ــرة الق ــريب الســعودي لك ــاد الع االتح

اإلعامــي،  بالجانــب  اهتامــاً  أكــر  اليــوم 
خصوصــاً وأن املرحلــة القادمــة تتطلــب دعــم 
مشــوار  يف  األول  الوطنــي  منتخبنــا  ومــؤازرة 
ــات كأس  ــة إىل نهائي ــة املؤهل ــات النهائي التصفي
العــامل بروســيا 2018 إضافــة اىل مشــاركة منتخــب 

الشــباب والناشــئني يف النهائيــات القاريــة.

ــذا  ــد، ول ــى الوع ــيكونون ع ــا س ــأن العبين ــة ب كيل ثق
صــار لزامــاً علينــا أن نقــدم لهــم كافــة أشــكال الدعــم، 
ــا  ســواء الجامهــري أو اإلعالمــي، وأســتغل الفرصــة هن
لتوجيــه نــداء لجامهــر األخــر يف كافــة أرجــاء اململكــة 
للوقــوف صفــاً واحــداً خلــف منتخباتنــا الوطنيــة يف 

ــام. ــادم األي ق

ــم  ــال الحس ــا، فرج ــا أبطاله ــة له ــة الصعب املهم
متواجــدون يف كافــة املياديــن، وكــا حقــق نجــوم 
العديــد مــن  األخــر منــذ ســنوات ماضيــة 
ــن  ــإن الوط ــدة، ف ــة االصع ــى كاف ــازات ع االنج
ــة. ــرى قادم ــوالت أخ ــة بط ــوق ولهف ــر بش ينتظ

أحمد بن عيد الحربي 
رئيس مجلس اإلدارة

االفتتاحية
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صفحات للذكرى
بــاب الصدفــة أن يــأيت هــذا اإلصــدار األول ملجلــة االتحــاد العــريب الســعودي من 

لكــرة القــدم، مــع أيــام مباركــة وفضيلــة لخامتــة خــر الشــهور شــهر رمضــان 
املبــارك، الــذي ننتظــره بلهفــة وشــوق كل عــام.

صفحــات للذكــرى ســتخلد انطاقتهــا يف هــذا الشــهر الفضيل، مع إطالة شــهرية 
تتكــرر يف ذات املوعــد، نقــدم مــن خالهــا خاصــة النشــاطات والفعاليــات التــي 

ينظمهــا االتحــاد عــر مختلــف لجانه وأقســامه.

ــداث  ــة األح ــة كاف ــة، ملواكب ــح رضورة ملح ــوم اصب ــالم الي ــه أن االع ــك في ــام ال ش وم
والفعاليــات الرياضيــة، رغــم التقــدم الهائــل يف تكنولوجيــا املعلومــات الرقميــة، التــي 
ســاهمت يف انتشــار االعــالم االلكــروين، بيــد أن الصحافــة الورقيــة بقــي لهــا رونقهــا 

الخــاص.

ــة  ــة الكرتوني ــك مواكب ــتكون هنال ــهرية، س ــة الش ــة الورقي ــذه اإلطال ــع ه وم
لنفــس العــدد مــن خــال املوقــع االلكــرتوين الجديــد لاتحــاد، الــذي ســيطلق 
ــة. ــة اإللكرتوني ــواة املطالع ــة له ــة متاح ــون املجل ــث تك ــة، بحي ــرتة القادم يف الف

أجــدين أكتــب الكلــامت هنــا، وأرص حروفهــا ممزوجــة بالدعــوات الخالصــة لنــا ولكــم 
ــا خــالل ليــايل  بصــوم مقبــول وذنــب مغفــور، وتجــارة لــن تبــور قطفنــا جناهــا يومي

الشــهر الــذي فيــه ليلــة خــر مــن الــف ليلــة.

الشــكر لــكل مــن ســاهم يف إخــراج هــذه املطبوعــة الشــهرية اىل حيــز الوجــود، 
وأخــص بالذكــر قيــادة االتحــاد العــريب الســعودي لكــرة القــدم، برئاســة ســعادة 
األســتاذ أحمــد بــن عيــد الحــريب واألمــني العــام لاتحــاد االســتاذ أحمــد بــن عبــد 
ــة  ــاء يف اللجن ــني يف االتحــاد، والزم ــاء والعامل ــة الزم ــس، وكاف الرحمــن الخمي

اإلعاميــة.
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وقرارات الفيفا مزدوجة
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مع تماشيا 
التوجهات 

العالمية الحديثة في مفهوم 
الحكومة الذكية، وخطوات 

التحول التي بدأتها المملكة 
في الكثير من المؤسسات 

الحكومية والخاصة، بدأ 
االتحاد العربي السعودي 
لكرة القدم العمل بنظام 

إدارة المراسالت االلكترونية، 
الذي أطلق في شهر مارس 
الماضي للمرة األولى في 

تاريخ االتحاد.

ــرة  ــعودي لك ــريب الس ــاد الع ــت إدارة االتح حرص
القــدم، عــى مواكبــة هــذه النقلــة التــي تعتــر ضمن 
أولويــات حكومــة خــادم الحرمــني الرشيفــني، بالعمل 
مراســات  اىل  الورقيــة  التــداوالت  تحويــل  عــى 
الكرتونيــة فيــا بــني املســتويات القياديــة باالتحــاد، 
وبــني املوظفــني يف كافــة اإلدارات، بحيــث تصبــح 
عمليــة اســتقبال املعامــات عــر  النظــام اآليل فقــط، 
ــرتة  ــا، لف ــات يدوي ــن املعام ــل م ــول القلي ــع قب م

ــة. ــة مؤقت زمني
كــون  يف  تتمثــل  الخطــوة  هــذه  ايجابيــة  إن 
نظــام املراســات ســيحول كل املعامــات الورقيــة 
إىل معامــات الكرتونيــة سلســة، تســر معهــا حركــة 
املعامــات يف دقــة ورسعــة وأمان، مقارنــة بالتعامات 
الورقيــة التقليديــة البطيئــة نوعــا مــا. كــا أن نظــام 
املراســات يحتــوي خاصيــة ألرشــفة املســتندات 
الهامــة، وميكــن مــن خالــه متابعــة املعامــات، 
عــال  أداء  يضمــن  مبــا  النظــام  داخــل  وحركتهــا 
ــاً،  ــات إلكرتوني ــر املعام ــة اىل تصدي ــتوى، إضاف املس
ــات، ووحــدة خاصــة  ــر املعام ــى تقاري واالطــاع ع
وادارة  صاحياتهــم،  وادارة  املســتخدمني،  بــإدارة 
ــني  ــة باملوظف ــض الخاص ــل، والتفوي ــاالت التعطي ح

ــَر. ــهل ومي ــيط وس ــكل بس بش

التحول اآللي
ــدم  ــرة الق ــعودي لك ــاد الس ــام لاتح ــني الع األم
األســتاذ أحمــد الخميــس أكــد يف ترصيــح خــاص 

ــذه  ــى رضورة ه ــعودية” ع ــرة الس ــة “الك إىل مجل
ــة 2030  ــة اململك ــع رؤي ــق م ــي تتواف ــوة الت الخط
ــازات  ــم انج ــد أه ــا أح ــوة بأنه ــك الخط ــاً تل واصف
ــن  ــد ب ــتاذ أحم ــة االس ــايل برئاس ــس اإلدارة الح مجل
ــق  ــى تطبي ــاد ع ــرص االتح ــث ح ــريب، حي ــد الح عي
ذلــك التحــول عــر مراحــل مختلفــة، بــدأت بالتعاقــد 
ــة املعلومــات،  مــع رشكــة متخصصــة يف مجــال تقني
ــر  ــرشوع وتوف ــة للم ــة متكامل ــل دراس ــبقها عم س
ــول  ــذا التح ــة به ــية الخاص ــات الرئيس ــة املتطلب كاف

ــرة األوىل. ــذ للم اآليل الــذي ينف
عــى  املوظفــني  تدريــب  يف  بدأنــا   : وأضــاف 
التعامــل مــع النظــام تدريجيــا، عــر محــارضات 
ــم  ــن ث ــني، وم ــني مختص ــل مهندس ــن قب ــة م نظري
البــدء بتجربــة تشــغيل النظــام يف اإلدارات املختلفــة 
لاتحــاد،  وهــو مــا ســهل امكانيــة اســتام واعتــاد 
وتحويــل جميــع املراســات آليــا خــال األيــام األوىل 

القــدم  لكــرة  الســعودي  العــريب  االتحــاد 
يف  بــدأت  التــي  اآليل  التحــول  آليــة  وضمــن 
مرافقــه املختلفــة، وضــع هــذه النقطــة عــى 
رأس أولوياتــه ملــا متثــل مــن أهميــة، وحــول هــذا 
ــة األســتاذ  ــوارد البرشي ــد مــرشف امل املوضــوع أك
محمــد الجــار اللــه يف حديــث صحفــي إىل مجلــة 
“ الكــرة الســعودية” أن االليــة الجديــدة تــأيت 
امتــدادا لتوجهــات ســعادة رئيــس االتحــاد العــريب 
الســعودي لكــرة القــدم األســتاذ أحمــد بــن عيــد 
ــد  ــتاذ أحم ــاد األس ــام لاتح ــني الع ــريب، واألم الح
ــول  ــة والتح ــات الورقي ــاء التعام ــس، بإنه الخمي
االلكــرتوين املتوافــق مــع رؤيــة اململكــة 2030.

ــق  ــام يطب ــذا النظ ــأن ه ــه ب ــار الل ــد الج وأك
يف  كثــرا  وسيســاعد  االتحــاد،  يف  األوىل  للمــرة 
عمليــة تطويــر األداء الوظيفــي، مشــرا اىل أنــه 

ــرتوين  ــع الك ــة مبوق ــة االلكرتوني ــط البصم ــم رب ت
متخصــص )saff.hudoor.net(  ميكــن مــن خالــه 
االطــاع عــى كافــة التفاصيــل الخاصــة باملوظــف، 
كــا ميكــن للموظــف مراقبــة نفســه وتقيــم أداءه 

ــا. ذاتي
ولفــت اىل أن املوقــع يوفــر احصائيــات دقيقــة 

منهــا عــدد ســاعات العمــل ونســبة الحضــور 
التأخــر،  ونســبة  األداء،  ومتوســط  والغيــاب، 
تقــل  ال  اخــرى  لخدمــات  تقدميــه  اىل  إضافــة 
أهميــة، كاإلجــازات واألذونــات الخاصــة  واملهــام، 
وكل تلــك النوافــذ ميكــن للموظــف الدخــول اليهــا 
ــه  ــح ل ــم رسي، يتي ــتخدم ورق ــر مس ــهولة ع بس

التواصــل املبــارش مــع اإلدارة.
ــي  ــل موظف ــن قب ــر م ــاوب الكب ــاد بالتج وأش
اآلليــة  مــع  التعامــل  يف  الســعودي  االتحــاد 
الجديــدة، ســواء عــر بصمــة الحضــور واالنــرصاف 
ــة . ــع املختلف ــذ املوق ــر نواف ــا ع ــل آلي أو التواص

العــريب  االتحــاد  لدينــا يف   : بالقــول  وختــم 
ــوادر  ــاءات شــابة، وك الســعودي لكــرة القــدم كف
ــعودية  ــدم الس ــرة الق ــة ك ــا يف خدم ــول عليه يع

مســتقبا .

للعمــل بطريقــة سلســة، و نأمــل أن يصبــح التعامــل 
معهــا قريبــا عــى مــدار الـــ 24 ســاعة وطــوال أيــام 
ــه  ــيكون ل ــول س ــذا التح ــرا اىل أن ه ــبوع، مش األس
االثــر االيجــايب يف تحســني فاعليــة ورسعــة انجــاز 

ــال. االع
تصميمــه  تــم  النظــام  هــذا   : قائــا  وأردف 
القادمــة  ليواكــب احتياجــات املرحلــة  وتطويــره 

وسيســهل كثــرا مهــام اإلدارات القادمــة، وســيؤصل 
ــل يف  ــور الهائ ــوازي التط ــليم، ي ــي س ــل مؤس لعم
أنــه  الرقميــة، منوهــا اىل  تكنولوجيــا املعلومــات 
جــاري متابعــة كافــة املاحظــات التــي يتــم رصدهــا 
مــن كافــة املوظفــني يف االدارات  والعمــل عــى 
ــام  ــايئ لنظ ــول النه ــة التح ــل عملي ــا لتكتم معالجته

املراســات يف القريــب العاجــل.

سرية عالية.. وسهولة اإلستخدام
املهنــدس  املعلومــات  تقنيــة  قســم  رئيــس 
ــام  ــذا النظ ــار إىل أن ه ــوين أش ــد امليم ــاوي محم ض
بنــي باســتخدام أحــدث تقنيــات ادارة املحتــوى 
ــع  ــرتوين والتوقي ــع االلك ــات التوقي ــي، وتقني املؤس
الرقمــي، التــي تعتمــد عــى اصــدار شــهادات رقميــة 
للمتعاملــني مــع النظــام تضمــن أعــى درجــات 
الريــة والخصوصيــة وأمــن املعلومــات للمراســات 
االلكرتونيــة املتداولــة، وتــم األخــذ يف االعتبــار عنــد 
تصميــم هــذا النظــام بــان يكــون ســها ومــرن 

االســتخدام لكافــة املســتويات.
وأوضــح ضــاوي بــأن نظام املراســات جــاء ليواكب 
التطــور يف املســرة التنمويــة التــي تعيشــها اململكــة، 
ــن  ــر م ــدى الكث ــول ل ــن تح ــك م ــب ذل ــا صاح وم
الجهــات الحكوميــة للتعامــل باألنظمــة االلكرتونيــة.
ــا ويف  ــدأ فعلي ــم بالقــول : العمــل بالنظــام ب وخت
ــت  ــد أن مت ــة بع ــات الورقي ــاء التعام ــق إلنه الطري
بنجــاح  املاضيــة  الفــرتة  الرنامــج خــال  تجربــة 
موجهــا الشــكر الكبــر لقيــادة االتحــاد التــي حرصت 
كل الحــرص عــى تنفيــذ هــذا املــرشوع وعمــل هــذه 

ــول اآليل.  ــة التح ــرة يف عملي ــة الكب النقل حلم.. تحققحلم.. تحققحلم.. تحقق
االتحاد السعودي ينهي التعامالت الورقية 

األمين العام: التحول اآللي يتوافق مع رؤية المملكة 2030

كتب / بشير سنان

• الخميس	

• •واجهة برنامج مراسالت	 ضاوي	

حضور الموظف إلى عمله وانصرافه في ُيمثل 
الوقت المحدد أحد مؤشرات االنضباط 

وااللتزام الوظيفي، وتستكمل هذه الصورة حينما يتوج 
ذلك بحسن األداء واحترام متطلبات الوظيفة، وتسهيل 
أمور المراجعين وإنهاء المعامالت في الوقت المحدد، 

وهذا شأن الموظف الناجح والمنظم في حياته، كما 
أن هذه الصورة من االلتزام تؤدي بطبيعة الحال إلى 

•فعالية في مستوى اإلنتاج وقيمة العمل. موقع حضور	

مشرف الموارد البشرية باالتحاد:

تجاوب كبير لموظفي االتحاد مع اآللية الجديدة للحضور

• الجار الله	
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وأكــد املتحــدث الرســمي باســم االتحــاد العــريب 
الســعودي لكــرة القــدم األســتاذ عدنــان املعيبــد يف 
ترصيــح إىل “مجلــة الكــرة الســعودية” ان “اختيــار 
العــراق للماعــب اإليرانيــة كأرض بديلة عــن أرضها 
ملواجهاتهــا، ال يلــزم املنتخــب الســعودي باللعــب يف 
إيــران، كــون هــذا األمــر حســم مــن قبــل االتحــاد 
االســيوي لكــرة القــدم والقــرار باملنــع عــى األنديــة 

واملنتخبــات”.
ــا،  ــف الفيف ــة يف موق ــاك ازدواجي ــاف: “هن وأض
الــذي ســبق وأن ســاند قــرار االتحــاد االســيوي 
اإليرانيــة  األنديــة  مواجهــات  بنقــل  الســابق 
والســعودية إىل ماعــب محايــدة، بســبب املخــاوف 
ــعودية  ــة الس ــاركة األندي ــدد مش ــي ته ــة الت األمني
يف إيــران عقــب الهجــوم عــى ســفارة اململكــة 
وقنصليتهــا يف طهــران”. مبينــا انــه قــد تكــون هناك 
أيــاد خفيــة تقــف خلــف هــذا املوضــوع، بيــد 
ــرار ســيادي، وال رجعــة  ــدرك أن هــذا الق ــا ال ت أنه
فيــه، وأن االتحــاد الســعودي ســيتصدى لــه بكافــة 
ــة  ــة األندي الطــرق املرشوعــة كــا فعــل يف مواجه

ــيا”. ــال آس ــة يف دوري أبط ــعودية واإليراني الس
وأبــان املتحــدث الرســمي باســم االتحــاد إن 
“إرصار االتحــاد العراقــي لكــرة القــدم عــى عــدم 
اللعــب يف اململكــة يطــرح العديــد مــن التســاؤالت، 
املثاليــة  الظــروف  كافــة  توافــر  مــع  خصوصــا 
ملتابعــة مبــاراة كــرة قــدم، مكتملــة مــن كافــة 

النواحــي التنظيميــة واألمنيــة”.
ــى  ــروض ع ــر املف ــد إىل ان “الحظ ــار املعيب وأش
ــاد  ــل االتح ــن قب ــرار م ــة كان بق ــب العراقي املاع
ــني  ــإن املشــكلة ب ــايل ف ــدويل لكــرة القــدم، وبالت ال
العــراق وبــني الفيفــا، واململكــة العربيــة الســعودية 
ال متثــل طرفــا يف هــذا النــزاع، وإذ نؤكــد عــى 

أحقيــة املنتخــب العراقــي يف اختيــار امللعــب الــذي 
ــذا ال  ــد أن ه ــه، بي ــوض مواجهت ــبا لخ ــراه مناس ي
مينحهــم الحــق يف إجبــار املنتخــب الســعودي عــى 
ــارج أرايض  ــه خ ــل مبارات ــران، أو نق ــب يف إي اللع

ــة”. اململك
العاقــات  ان  عــى  املعيبــد  عدنــان  وشــدد 
األخويــة املميــزة التــي تجمــع بــني االتحاديــن 
الشــقيقني متينــة وان هنــاك رغبــة يف العــودة 
الحظــر  رفــع  بعــد  وذلــك  بغــداد،  يف  للعــب 
املفــروض عــى املاعــب العراقيــة، مؤكــدا اســتحالة 
ــال،  ــأي ح ــران ب ــعودي يف إي ــب الس ــب املنتخ لع
املنتخبــات،  أو  األنديــة  مســتوى  عــى  ســواء 
ومواجهــة املنتخــب العراقــي يف بغــداد كانــت 
ســتعطي املواجهــة زخــا آخــر، لكــن الظــروف 

الحاليــة غــر مواتيــة بســبب ذلــك املنــع.
وابــان املتحــدث الرســمي باســم االتحــاد وعضــو 
ــعودية  ــة الس ــة األندي ــه أن “مواجه ــس إدارت مجل
واإليرانيــة كســب فيهــا االتحــاد العــريب الســعودي 
القضيــة، ونجــح يف الحصــول عــى قــرار بنقــل 
املباريــات إىل ماعــب محايــدة يف النســخة الحاليــة 
ــرة  ــود الكب ــال، والجه ــات دوري األبط ــن مواجه م
ــاء  ــاد وأعض ــة االتح ــل رئاس ــن قب ــت م ــي بذل الت
مجلــس اإلدارة، ســاهمت كثــرا يف اســتخراج ذلــك 
ــن  ــة وط ــة قضي ــت القضي ــد أن أصبح ــرار  بع الق

ــه. بأكمل

قرارات الفيفا مزدوجة

نلعب في إيران

قرار االتحاد اآلسيوي 
ملزم لألندية والمنتخبات 

السعودية

تربطنا عالقة قوية مع 
أشقائنا في العراق

سندافع عن حقوقنا بكافة 
الطرق المشروعة

ف
مل

ف
مل

المعيبد لـ” ”:

يقف االتحاد العربي السعودي لكرة لم 
القدم مكتوف األيدّي أمام مطالب 
االتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” التي 

تقتضي اختيار ملعب محايد لمواجهة 
العراق في الدور  الثاني من التصفيات 

القارية المؤهلة إلى مونديال روسيا 
2018، حيث تمّسك االتحاد السعودي 

بأحقية لعب األخضر على أرضه في 
مباراة اإلياب أمام شقيقه المنتخب 
العراقي كون “الفيفا” حظر اللعب 

في المالعب العراقية لدواعي أمنية.
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سيكون 
األخضر في مهمة 

الظهور الخامس في 
بطوالت كأس العالم 

لكرة القدم، بعد 
تأهله بنجاح للمرحلة 

األخيرة من التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 

روسيا 2018 التي تبدأ 
منافساتها في األول 

من سبتمبر القادم، 
بمواجهة المنتخب 

التايلندي على استاد 
الملك فهد الدولي 
بالعاصمة الرياض. 

باملســتحيلة  ليســت   - مهمــة  يف  األخــر 
كــرة  كــرى مســابقات  للظهــور مجــددا يف   -
القــدم حــول العــامل بعــد غيــاب اضطــراري عــن 
مونديــايل جنــوب افريقيــا 2010 والرازيــل 2014 
حيــث تراهــن جاهــر كــرة القــدم الســعودية، 

بإمكانهــم  الاعبــني  مــن  جديــد  جيــل  عــى 
تحقيــق الطموحــات واآلمــال التــي ســبقهم بهــا 
جيــل مــن ذهــب حقــق الصعــود املونديــايل 
أربــع مــرات تواليــا اىل بطــوالت كأس العــامل 

.1994,1998,2002,2006

مــن جهتــه أكــد مديــر املنتخــب الســعودي زيك الصالــح يف ترصيــح 
الســعودية”  “الكــرة  مجلــة  اىل  بــأن األخــر جاهــز خــاص 

ــره  ــا جاه ــى محي ــمة ع ــم البس ــي سرتس ــة الت ــودة املونديالي للع
يف كافــة أرجــاء الوطــن، مشــرا اىل التحســن الكبــر يف مســتوى 
املنتخــب خــال الفــرتة األخــرة، وتصــدره ملجموعتــه بجــدارة خــال 

الــدور األول.
وأوضــح اىل أن إدارة املنتخــب وضعــت برنامجــا إعداديــا مــع 

املــدرب الهولنــدي بــرت فــان مارفيــك للفــرتة القادمــة، 
النمســاوية  ســالزبورغ  مدينــة  يبــدأ مبعســكر يف 

ــو 2016. ــو إىل 20 يولي ــن 9 يولي ــرتة م ــال الف خ
وأشــاد الصالــح  بالدعــم الكبــر الــذي يقدمــه 

رئيــس االتحــاد العــريب الســعودي لكــرة القــدم 

أحمــد بــن عيــد الحــريب، وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد للمنتخب، 
مؤكــدا بــأن ذلــك الدعــم انعكــس عــى الاعبــني وعــى املنتخــب 
الــذي يعيــش اســتقرارا فنيــا كبــرا، مجــددا الدعــوة لكافــة 
الجاهــر الرياضيــة ولوســائل االعــام املختلفــة لدعــم ومســاندة 
ــدءا مــن مواجهــة املنتخــب  ــة القادمــة، ب األخــر خــال املرحل
التايلنــدي بدايــة ســبتمر املقبــل، والتــي ســتمهد الطريــق لنجــوم 

األخــر يف بقيــة مشــوار التصفيــات.
ــر  ــد مدي ــد أك ــة، فق ــر يف املنافس ــوظ األخ ــول حظ وح
ــأن الاعبــني وضعــوا التأهــل للمونديــال  املنتخــب ب
ــة يف إســعاد جاهــر الكــرة  صــوب أعينهــم، رغب
التــي  الكبــرة  املنافســة  رغــم  الســعودية، 

ستشــهدها املجموعــة.

يف  األخــر  القرعــة  أوقعــت 
املجموعــة الثانيــة، بجانــب منتخبــات: 
اليابــان، وأســرتاليا، وتايانــد، واإلمارات، 
املجموعــة  ضّمــت  فيــا  والعــراق، 
وكوريــا  إيــران،  منتخبــات:  األوىل 
والصــني،  وأوزبكســتان،  الجنوبيــة، 

وســوريا. وقطــر، 
ــى  ــن ع ــني الحائزي ــل املنتخب ويتأه
املركــز األول مــن كّل مجموعــة لــكأس 

العــامل مبــارشًة، فيــا يتواجــه أصحــاب 
املركــز الثالــث لكلتــا املجموعتــني يف 
ــس  ــيُلعب يف الخام ــيوي س ــق آس ملح
أكتوبــر 2017 م ذهابــاً، وال10  مــن 
منــه إيابــاً، عــى أن يلتقــي املتأهــل 
باملنتخــب  اللقاءيــن  هذيــن  مــن 
املتأهــل مــن قــارة أمــركا الشــالية 
ــر  ــن نوفم ــع م ــكاكاف« يف التاس »كون
ذهابــاً، وال14 مــن الشــهر ذاتــه إيابــاً.

الصالح: األخضر جاهز .. والتأهل هدف الجميع

ضر 
ألخ

ت ا
ها

اج
مو

الرياض
1/9/2016

6/9/2016

6/10/2016

×

×

×

السعودية

السعودية

العراق

تايالند

أستراليا

السعودية

جدة
11/10/2016

15/11/2016

28/3/2017

×

×

×

السعودية

السعودية

السعودية

اإلمارات

اليابان

العراق

الرياض

31/8/2017

5/9/2017

8/6/2017

×

×

×

السعودية

السعودية

السعودية

اإلمارات

اليابان

أستراليا

1994
1998
2002
2006

1984
1988
1996

1998
2002

1994
2002
2003

كأس الخليجكأس العربكأس آسياكأس العالم

تأهل
تأهل

تأهل

تأهل

انجازات المنتخب السعودي

األخضر في مهمة الظهور المونديالي الخامس
بعد غياب 12 عاما
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عينه على المونديال 

األخضر الشاب جاهز لكأس القارة

المنتخب تأهل 
الوطني 

للشباب إلى نهائيات كأس 
آسيا المقررة بالبحرين 

أكتوبر المقبل، المؤهلة 
لكأس العالم بكوريا 

الجنوبية تحت 20 عاما، 
بعد أن تصدر المجموعة 

الثانية للتصفيات النهائية، 
التي استضافتها المملكة 

بالدمام، وضمت إلى جوار 
منتخبنا كل من سوريا 
واليمن وتركمنستان.

أكــد مديــر املنتخــب لدرجــة الشــباب عــي 
الشــعيان يف ترصيــح إىل “مجلــة الكرة الســعودية” 
ان األخــر الشــاب قــادر عــى تحقيــق نتائــج 
ــا ان  ــيوية، مبين ــة اآلس ــات البطول ــزة يف نهائي ممي
ــرا إىل ان  ــد، مش ــكل جي ــر بش ــور تس ــة األم كاف
العبــي األخــر وضعــوا نصــب أعينهــم العــودة إىل 

ــة. ــكأس القاري ــم ال ــن ويف حوزته الوط
وأوضــح الشــعيان ان املنتخــب وضــع برامجــا 
ــكرات  ــة معس ــال إقام ــن خ ــة م ــة مكثف إعدادي
ــن  ــد م ــوض العدي ــا خ ــة يتخلله ــة وخارجي داخلي
املباريــات الوديــة. مؤكــداً أن متابعــة املــرشف 
العــام باملنتخبــات الســعودية الســنية خالــد الزيــد 

كان لــه دور بــارز يف تحقيــق أهــداف املعســكرات 
ــة. ــه اليومي ــتمر ومتابعت ــه املس ــال دعم ــن خ م

مجموعة األخضر

البحرين تايالندكوريا الجنوبيةالسعودية

 املشاركة يف بطولة أنطاليا الدولية برتكيا.

خوض مباراة ودية دولية أمام املنتخب 
املرصي يف محافظة الطائف انتهت بالتعادل 

بهدف ملثله مارس املايض.

اإلعداد
اقامة معسكر يف سلوفينيا اكتوبر املقبل، 
يليه آخر يف املنطقة الرشقية قبل التوجه 

إىل مملكة البحرين.

معسكر يف املنطقة الرشقية لعب من خاله 
مباراتني أمام أوزباكستان.

×
×

الشعيالن: هدفنا المونديال

• الشعيالن	

طريق المونديال

تتأهل املنتخبات املتأهلة لدور األربعة 
من البطولة إىل نهائيات كأس العامل تحت 

20 سنة يف كوريا الجنوبية 2017م 

يف حالة حصول كوريا الجنوبية عى 
أحد املراكز األربعة األوىل

ستقام ثاث مباريات ملحق بني املنتخبات 
الخارسة يف دور ربع النهايئ 

11 22
3

3
4
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أخضر 2022 جاهز لمغامرة الهند
نهائيات القارة الصفراء للناشئين.. تقترب

منتخبنا الوطني للناشئين تحديا آخرا،  هذه المرة يخوض 

على األراضي الهندية، في المنافسة القارية التي 

تستضيفها مدينة غوا خالل الفترة من 15 سبتمبر الى 2 أكتوبر 2016.

معسكر يف مدينه انطاليا الرتكية يف الفرتة
املشاركة ببطولة دوليه وديه من 9-19 يوليو يتخلله مباراتني وديتني. 

يف مدينه اسطنبول الرتكية خال الفرتة 
من 20-31 يوليو. 

اإلعداد

المسند: المنتخبات المتأهلة قوية وحظوظنا كبيرة
ــه املســند يف  ــد الل ــي للناشــئني عب ــا الوطن ــر منتخبن أكــد مدي
ــات  ــع املنتخب ــوة جمي ــة الكــرة الســعودية” ق ــح إىل “مجل ترصي
املتأهلــة للنهائيــات، مشــرا اىل أن حظــوظ منتخبنــا الوطنــي 

ــة. ــأدوار املتقدم ــل ل ــرة يف التأه كب
وأضــاف : “ســبق وان شــاركنا يف بطولــه غــرب اســيا وحققنــا 
ــج  ــة الخلي ــا للوصيــف يف بطول ــة اىل تحقيقن ــاين، إضاف املركــز الث
أيضــا، ويف العــام املــايض أحرزنــا بطولتــي الخليــج وغــرب آســيا، 
كــا ان املنتخــب متعــود عــى اللعــب يف مثــل هــذه البطــوالت”.

ولفــت املســند إىل أن االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم برئاســة 
األســتاذ أحمــد عيــد الحــريب ســّخر كل االمكانيــات لتجهيــز 

املنتخــب لهــذه املشــاركة , مشــيدا بــذات الوقــت بالدعــم 
الكبــر واملتابعــة املســتمرة التــي يتلقاهــا األخــر الصغــر 
مــن قبــل املــرشف العــام عــى املنتخبــات الســنية األســتاذ 
خالــد الزيــد ومــن مديــر املنتخبــات الســنية األســتاذ 

ــخ. ــه املصيلي عبدالل
مــن  العديــد  هنــاك  ان  املنتخــب  مديــر  وأوضــح   

ــون  ــام، لتك ــتحق االهت ــعودية تس ــرة الس ــب يف الك املواه
نــواة للمنتخــب األول، وســبق ان أطلقنــا عــى هــذا 

ــق  ــل ان تتحق ــعودي 2022  ” ونأم ــب “س املنتخ
ــك”. ــن ذل ــوة م ــداف املرج األه

معسكر يف مملكة ماليزيا خال الفرتة من 
6-28 اغسطس يخوض فيه خمس مباريات مع 
)العراق، اوزباكستان، كوريا الشالية، ماليزيا ( 

عى ان يتحدد املنتخب الخامس الحقاً.

معسكر يف سلطنة عان خال الفرتة من 2-9 سبتمر 
يخوض خاله مباراتني مع املنتخب العاين الشقيق 

بتاريخ 4 و 6 سبتمر قبل املغادرة للهند والدخول يف 
معسكر ختامي استعداداً لنهائيات اسيا.

مجموعة األخضر 

الهند السعودية

االمارات ايران

مباريات المنتخب في النهائيات

15 سبتمبر 2016
السعودية   ×    ايران

18 سبتمبر 2016
السعودية   ×   الهند

21 سبتمبر 2016
•السعودية  ×  االمارات املسند	

• الزيد	
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الرياضيون في مملكتنا إلى التطور يتطلع 
الكبير المرتقب في الرياضة، مع التحول 
التاريخي للهيئة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة 

للرياضة، بموجب المرسوم الملكي لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، كون 

هذا التغير في المؤسسة الرياضية يتوافق مع 
“رؤية” 2030، المشروع الكبير الذي 
سينقل المملكة إلى مستقبل 

أكثر ازدهارًا، وبخطوات واثقة، 
ثابتة، ورصينة.

يف حديثــه األول عقــب صــدور القــرار، أكــد 
األمــر عبداللــه بــن مســاعد رئيــس الهيئــة العامــة 
للرياضــة إّن الرياضــة الســعودية أمــام مرحلــة 
جديــدة تبــرش مبســتقبل أفضــل، و بجهــاز ريــايض 
أقــوى، ومبنشــآت عرصيــة وحديثــة، ومبجتمــع 
مــارس للرياضــة، إضافــة لرياضــة تنافســية عــى 
ــة،  ــة الثاقب ــى الرؤي ــل ع ــتويات، كدلي ــى املس أع
والحكيمــة التــي يــأيت منهــا هــذا القــرار األبــرز يف 

ــعودية. ــة الس ــخ الرياض تاري
مــن الواضــح أن رؤيــة 2030 تســتند إىل إحــداث 
نقلــة نوعيــة يف اململكــة، عــى صعيــد االســتثارات 

والتنميــة، والرياضــة بالــرورة جــزء أســايس منهــا، 
ــة تحــول  ــر بأهمي ــول كب ــك مثــة إجــاع وقب ولذل
الهيئــة العامــة مــن الشــباب إىل الرياضــة، مبعنــى 
تحولهــا االيجــايب مــن حالــة عامــة، إىل حالــة 

ــة.  تخصصي
ــم ـ ال  ــي الحكي ــرار املل ــإن هــذا الق ــك ف و لذل
ــى  ــايب ع ــر االيج ــك التأث ــه ذل ــيكون ل ــك ـ س ش
ــر  ــيضع حج ــة، إذ س ــادي للرياض ــب االقتص الجان
أســاس قــوي ومتــني لاســتثار الريــايض، و لســوف 
ــتثمرين،  ــة للمس ــة املطلوب ــرورة الثق ــزرع بال ي
مــن أجــل الدخــول إىل املجــال الريــايض عــى 

نحــو مختلــف، ومغايــر عــا كان عليــه األمــر 
مــن قبــل، ولذلــك فــإن عجلــة خصخصــة األنديــة، 
ــا  ــدأ دورانه ــا أن تب ــني له ــال، يتع ــبيل املث عــى س
فعــاً ، وهــي إحــدى القضايــا املهمــة التــي ســتقع 
ضمــن أولويــات الهيئــة العامــة للرياضــة، يف ســياق 
ــة  ــة العربي ــود الرياضــة يف اململك ــة تق خطــة عام
ــر  ــا وأن األم ــي، طامل ــول تاريخ ــعودية إىل تح الس
عبــد اللــه بــن مســاعد رئيســا للهيئــة العامــة 
للرياضــة، كونــه مــن أصحــاب الفكــر االســتثاري 
يف الرياضــة الســعودية، فضــاً عــن كونــه صاحــب 

ــعودية. ــة الس ــة األندي ــرة خصخص فك

تأسســت الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب مــن قبــل امللــك الراحــل فيصــل 
ــك الحــني أرشف عــى الرياضــة  ــذ ذل ــز يف العــام 1974 ، ومن ــد العزي ــن عب ب

الســعودية 6  رؤســاء ورئيــس باإلنابــة، أولهــم األمــر عبــد اللــه الفيصــل 
ــه لتأســيس الرياضــة  ــه ووقت ــام مبال ــه الت ــه انرصاف ــذي عــرف عن ال

الســعودية، وتحديــداً كــرة القــدم بتأسيســه اتحادهــا. 
ــو  ــة، فه ــاين يف إدارة شــؤون الرئاس ــرز أدوار الرجــل الث ــا أب أم
األمــر خالــد الفيصــل، الــذي أهــدى الرياضــة الخليجيــة، فكــرة 
إقامــة دورة الخليــج لكــرة القــدم، كمســابقة تنافســية بــني 
منتخبــات الخليــج، وتطــورت الفكــرة الحقــاً خــارج فــرتة واليتــه، 

ــات. ــة للمنتخب ــنية املختلف ــات الس ــمل الفئ لتش
الريــايض  للتعــاون  أســس  الفيصــل  خالــد  األمــر  كان  وإن 
ــة  ــل الرياض ــد نق ــن فه ــل ب ــر فيص ــلفه األم ــإن س ــي، ف الخليج

الســعودية عــر بوابــة “كــرة القــدم” إىل أفــق عامليــة وقاريــة، فــكان 

تتويــج كــرة القــدم الســعودية بثــاث بطــوالت أســيوية، وبلــوغ أدوار 
متقدمــة يف نهائيــات كأس العــامل 1994 واملشــاركة الفعليــة يف األوملبيــاد، كــا 
أرشف ســموه عــى تأســيس ماعــب األمــر عبــد اللــه الفيصــل بجــدة، 
وملعــب األمــر فيصــل بــن فهــد بالريــاض، وملعــب األمــر محمــد 
بــن فهــد بالدمــام، اىل دخــول اململكــة فعليــة يف املعــرتك األوملبــي.
ــاً  ــاعد رئيس ــن مس ــه ب ــد الل ــر عب ــني األم ــادة تعي ــل إع وقب
ــذ  ــا من ــي كان يزاوله ــام الت ــة، ألداء امله ــة للرياض ــة العام للهيئ
يونيــو 2014، مــرت الرياضــة الســعودية بقائديــن بارزيــن هــا 
األمــر نــواف بــن فيصــل، وســبقه رابــع رجــل أطلــق عليــه 

ــد. ــن فه ــلطان ب ــر س ــباب األم ــة الش ــام لرعاي ــس الع الرئي
الجديــر بالذكــر أن األمــر فهــد بــن ســلطان تــوىل رئاســة 
الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب باإلنابــة، اىل جانــب توليــه مناصــب 

ــرى. ــة أخ رياضي

القيادات الرياضية التي أشرفت على رياضة المملكة

) الهيئة العامة للرياضة(

من هو رئيس الهيئة العامة للرياضة ؟
ــز آل  ــد العزي ــن عب ــاعد ب ــن مس ــه ب ــد الل ــر عب ـ األم
ســعود هــو أحــد أبنــاء األمــر مســاعد بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود، ولــد عــام 1965م يف الريــاض قبــل أن ينتقــل 
للدراســة يف بــروت، وعــاد إىل الريــاض يف ســن العــارشة 
ــا  ــل بعده ــاض، وانتق ــة بالري ــدارس الفيصلي ودرس يف م
إىل مــدارس الريــاض حتــى حصــل عــى الشــهادة الثانويــة 

بقســمها العلمــي.

 التحــق األمــر عبداللــه بجامعــة امللــك ســعود بالرياض، 
يف كليــة الهندســة قســم هندســة صناعيــة وتخــرج منهــا 
ــم  ــرشف األوىل، ث ــة ال ــع مرتب ــوس م ــهادة البكالوري بش
حصــل بعدهــا عــى شــهادة املاجســتر يف الهندســة مــن 

جامعــة امللــك ســعود بالريــاض.

 عمــل األمــر عبداللــه ُمعيــداً يف جامعــة امللــك ســعود 
ويتفــرغ  اســتقالته  يقــّدم  أن  قبــل  لفــرتة،  بالريــاض 

ــاص. ــل الخ للعم

 يشــغل األمــر عبداللــه حاليــاً منصــب رئيــس اللجنــة 
ــس  ــه كرئي ــب منصب ــعودية اىل جان ــة الس ــة العربي األوملبي

ــة. ــة للرياض ــة العام للهيئ
 تــوىل األمــر عبــد اللــه بــن مســاعد رئاســة نــادي الهــال 
ــى 1425هـــ و حقــق معــه كأس  مــن ســنة 1423هـــ و حت

ــد. ويل العه
 أصبــح األمــر عبداللــه يف 3 ســبتمر 2013م الرشيــك الرئيس 
لنــادي “شــيفيلد يونايتــد” اإلنجليــزي الــذي يلعــب يف دوري 

الدرجــة الثالثــة لكــرة القــدم بامتاكــه %50 مــن أســهمه.
 يعتــر األمــر عبــد اللــه بــن مســاعد مــن أصحــاب الفكــر 
االســتثاري يف الرياضــة الســعودية، كــا انــه صاحــب فكــرة 
خصخصــة األنديــة الســعودية ويســعى لتحويلهــا إىل واقــع 

معــاش.

 يعتــر األمــر عبــد اللــه بــن مســاعد آخــر رئيــس لرعايــة 
الشــباب، وأول رئيــس للهيئــة العامــة للرياضــة.

 يحــب العلــم والقــراءة واالطــاع الدائــم، ولديــه اهتــام 
بالشــعر الســيا مــن أخيــه الشــاعر األمــر عبــد الرحمــن بــن 
ــوان  ــاً بعن ــف كتاب ــز آل ســعود، ألّ ــد العزي ــن عب مســاعد ب
“ألــف ميــل يف خطــوة واحــدة” وتــم إصــداره يف عــام 

2001م.
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تصدر عن االتحاد العربي السعودي لكرة القدم  العدد )1( - يوليو 2016

:) مدير االتحاد حامد الجار الله في حديث خاص لـ )

االتحاد الحالي وضع اللبنات 

األساسية للمستقبل
تفضل الجلوس مع األرسة أم األصدقاء؟	•

لكل منها وقته.
من هو أقرب أوالدك الخمسة إليك؟	•

كلهــم قريبــون، لكــن ابنتــي غــا أكرهــم 
ــاً. قرب

أقرب أصدقائك خارج العمل؟	•
عبد الرحمن القبيي و بدر الجابر

وأقرب األصدقاء يف العمل؟	•
وليد عسري

كيف قضيت أيام الشهر الفضيل؟	•
يف العمــل ومــع األهــل واألصدقــاء كــا يف األيــام 

العاديــة، ال جديــد ســوى روحانيــة هــذا الشــهر.
وجبتك املفضلة يف رمضان؟	•

السمبوسة.
للنظــام 	• هــل  للعائلــة  مستشــاراً  باعتبــارك 

األرسي؟ تعاملــك  يف  أيضــاً  تواجــد 
ــاً، وحــني يتواجــد  مــع أرسيت أكــون دميوقراطي
الوالــد فهــو صاحــب الكلمــة األوىل علينــا 

ــاً. جميع
ما هو ناديك املفضل محلياً وعربياً وعامليا؟	•

محليــاً أنــا مــع كل األنديــة الســعودية بحكــم 
الزمالــك  عربيــاً  أمــا  العمــل،  يف  موقعــي 

ريــال  وعامليــا  اإلمــارايت  والعــني  املــرصي 
اإلســباين. مدريــد 

ومن هو العبك املفضل؟	•
ــاً  ــا، وعاملي ــه محلي ــد الل ــد عب ــطورة ماج األس
ويف  العــرص،  العــب  مارادونــا  غــره  مــن 
الحــارض فــإن كفــة امليــزان تتســع مليــي 

معــا. رونالــدو  وكريســتيانو 
كلمة أخرة تود قولها؟	•

لكافــة الزمــاء واألصدقــاء كل عــام وأنتــم 
بخــر وشــهر مبــارك وتقبــل اللــه منــا ومنكــم 

ــات. الطاع

تحســب لــإدارة الحاليــة لاتحــاد مــع وجــود 
ــا  ــرى ميكنن ــورة أخ ــلبيات، وبص ــن الس ــل م القلي
القــول بــأن مجلــس اإلدارة الحــايل وضــع اللبنــات 
لــإدارات  الســليم  املؤســي  للبنــاء  األساســية 
القادمــة، املجلــس الحــايل واجــه العديــد مــن 
الصعوبــات ومعهــا موجــة كبــرة مــن االنتقــادات 
، لكنــه كــا أســلفت أســس لقــادم جميــل تنطلــق 

منــه مجالــس اإلدارات القادمــة.
ــات 	• ــة( يف انتخاب ــة )الدميوقراطي ــا تقيمــك للتجرب م

ــس اإلدارة الحــايل؟ مجل
كتجربــة اعترهــا أكــر مــن ممتــازة وســتؤصل 

أيضــاً لتجــارب أخــرى ناجحــة يف املســتقبل.
مــن أبــرز األســامء املتقدمــة لالنتخابــات حتــى 	•

اللحظــة؟
أعتقــد أن املنافســة لــن تكــون قويــة، وأتوقــع 
ــم  ــد يت ــدوداً وق ــيكون مح ــني س ــدد املتقدم أن ع
التوافــق عــى شــخصية بعينهــا، وحســب وســائل 
ــى اآلن  ــإن األســتاذ محمــد النويــرص حت اإلعــام ف

ــاء. ــة األس ــن بقي ــم ع ــرز، وال أعل ــو األب ه
هل تفكر يف الرشح يوماً ما إىل رئاسة االتحاد؟	•

ومل ال .. أمتنــى أن أكــون يف يــوم مــا مرشــحاً لرئاســة 
االتحــاد، ال يوجــد شــخص ال يرغــب يف ذلــك، 

ــح. ــة واللوائ ــمح األنظم ــة أن تس رشيط
ــام 	• ــوىل زم ــى أن يت ــذي تتمن ــخص ال ــو الش ــن ه م

ــاد؟ ــور يف االتح االم
ــن  ــواف ب ــر ن ــمو األم ــب الس ــدوم صاح ــى ق أمتن

ســعد.
ملاذا تبتعد عن األضواء ؟ وهل تخىش اإلعالم؟	•

ــم ســؤايل هــذا الســؤال،  ــا يت ــراً م ــة كث يف الحقيق
وأنــا بطبعــي ال أحــب اإلعــام أو الظهــور اإلعامي، 
ــي  ــة الت ــى اآلن إىل املرحل وأعتقــد أين مل أصــل حت

تتطلــب ذلــك.
مــع انتهــاء الــدورة الحاليــة والتحضــر لالنتخابــات 	•

أمــام  اضطراريــة  مواجهــة  يف  ســتكون  القادمــة 
ــايل أال  ــس اإلدارة الح ــتقالة مجل ــد اس ــة بع الصحاف

ــك؟ ــىش ذل تخ
 ال أخــى اإلعــام .. وأنــا عــى اســتعداد للمواجهــة 
ــار  ــفافية وإظه ــك، والش ــد قول ــى ح ــة ع املرتقب
املعلومــة بشــكل رسيــع هــا كل مــا يحتاجــه 
منســوبو اإلعــام الريــايض وحــال توفرهــا تصبــح 

املهمــة ســهلة.
كيــف تنظــرون إىل نظــام األمتتــة )النظــام اآليل( يف 	•

تســر املعامــالت؟

ــس توجــه االتحــاد فقــط،  ــا هــذا التوجــه لي طبع
ــرتوين  ــام االلك ــا، النظ ــة بأكمله ــه الدول ــل توج ب
والتعامــات الرقميــة ونظــام الربــط اآليل والقيــادة 
جــزء  نحــن  االلكرتونيــة،  واإلدارات  الحكوميــة 
ــوة  ــذه الخط ــد أن ه ــة وأعتق ــذه املنظوم ــن ه م

ــايل. ــاد الح ــب لاتح تحس
ــى 	• ــدرة ع ــن الق ــع املوظف ــدى جمي ــح ل ــل أصب ه

ــج؟ ــع الربنام ــل م التعام
اســتوعبوا  إجــاالً هنــاك نســبة كبــرة منهــم 
النظــام ولدينــا بعــض املاحظــات نعمــل عــى 

معالجتهــا.
هــل ســيأيت اليــوم الــذي يتــم فيــه االســتغناء عــن 	•

ــاً؟ ــة نهائي املعامــالت الورقي
قريباً إن شاء الله سيتم ذلك.

ما هو مقياس األداء لديك يف تقيم املوظفن؟	•
ــة محــاور رئيســية   ــاس عنــدي يتمثــل يف ثاث املقي

هــي االنجــاز والحــرص عــى العمــل وتحمــل 
ــي  ــي تبن ــارص الت ــاث العن ــذه الث ــؤولية، ه املس

ــف. ــن املوظ ــل ع ــور الكام التص
ــق 	• ــم يف تطبي ــن قبلك ــديدة م ــة الش ــاذا الرصام مل

القانــون؟
أمتنــى أن ال أكــون صارمــاً، لكنــي أعتقــد أن ذلــك 

يصــب يف مصلحــة العمــل واملوظــف.
أال تظــن أن العمــل بــروح القانــون أفضــل مــن 	•

تطبيــق القانــون حرفيــاً؟
ــا،ً ويف  ــون حرفي ــق القان ــاج لتطبي ــات نحت يف أوق
ــون أفضــل. ــروح القان ــل ب ــون العم ــرات أخــرى يك م

مــن 	• للموظــف  العلمــي  والتأهيــل  التدريــب 
ــل اإلداري يف أي  ــة العم ــر منظوم ــات تطوي رضوري

مؤسســة كيــف تنظــرون إىل ذلــك؟
ــي رضورة  ــكادر الوظيف ــر ال ــد أن تطوي ــن املؤك م
ــة  ــى أن تتواجــد يف كل جهــة حكومي ملحــة، وأمتن
أو خاصــة إدارة للتطويــر والبحــث عــن القياديــني 
التأهيــل  وتأهيلهــم  وتجهيزهــم  املنشــأة  يف 
ــن  ــني م ــن املوظف ــا م ــاد لدين ــل، ويف االتح الكام
ــة اىل  ــرت باإلضاف ــا ماس ــهادة الفيف ــى ش ــل ع حص
ــال  ــك إك ــى وش ــن ع ــني آخري ــاك موظف أن هن
دبلــوم يف اإلدارة الرياضيــة والفعاليــات، ونهايــة 
الشــهادات  عــى  ســيتحصلون  الجــاري  العــام 
ــد  ــري ومعه ــاد القط ــع االتح ــاون م ــك بالتع وذل
جســور يف دولــة قطــر الشــقيقة، كــا يوجــد لدينــا 
ــز  ــادة ومرك ــداد الق ــد إع ــع معه ــاق م ــبه اتف ش
DIRECT ENGLISH  لعمــل دورات يف اللغــة 
ــكل  ــعودي بش ــاد الس ــي االتح ــة ملوظف االنجليزي
خــاص، وموظفــي االتحــادات األخــرى واللجنــة 

ــام. ــكل ع ــة بش األوملبي
مــا هــو تقييمــك لالتحــاد الســعودي بــن أقرانــه يف 	•

دول الخليــج إداريــاً؟
تتحــدث  واالنجــازات  األوىل  املراتــب  يف  نحــن 
عــن عمــل اإلدارة، كونهــا ال تــأيت إال بعمــل إداري 
منظــم بغــض النظــر عــن اآلليــة التــي يتــم تســر 

ــاً. ــابقا أو حالي ــا ســواء س ــل به العم
كيــف تنظــر إىل حظــوظ املنتخــب يف الــدور الثــاين 	•

مــن التصفيــات املؤهلــة إىل كأس العــامل روســيا 
2018؟

كان  كبــرة  اســتقرار  يعيــش مرحلــة  املنتخــب 
يفتقدهــا يف الســنوات الســابقة، لدينــا مــدرب 
كبــر صاحــب خــرة وتجربــة وأعتقــد أن حظوظنــا 

ــرة. ــا كب ــا باعبين ــودة وثقتن موج

االتحاد السعودي في المراتب 
األولى خليجيا.. ومنتخبنا قادر 

على التأهل

االنجاز .. الحرص .. المسؤولية 
تعطيني الصورة الكاملة عن 

الموظف

المعامالت بال ورق.. واألتمتة 
توجه عام للدولة 

كيف بدأت عالقتك بالرياضة؟	•
بدايتــي مــع الرياضــة كانــت منــذ الصغــر، والــدي 
ــباب  ــة الش ــة لرعاي ــة العام ــاً يف الرئاس كان موظف
ــب  ــا ح ــاً” و ورثن ــة حالي ــة للرياض ــة العام “الهيئ

ــه. الرياضــة عن
إذا كانــت لوالدكــم عالقــة صلــة مــع الرياضــة 	•

فلــامذا رفــض انضاممــك إىل أحــد أنديــة العاصمــة 
يف الصغــر؟

الحــرص  لكنــه  التــام  باملعنــى  رفضــاً  يكــن  مل 

ــم، كان  ــة والتعلي ــال الدراس ــى إك ــه ع ــن قبل م
يحدثنــي دامئــاً بالقــول: “اكمــل دراســتك وبعدهــا 
ميكنــك التســجيل يف أي نــاٍد” ثــم يســتطرد ضاحكاً: 
ــم”. ــك الحل ــيت ذل ــة و نس ــت الدراس ــي أكمل “لكن

ــامم إىل 	• ــود االنض ــت ت ــذي كن ــادي ال ــو الن ــا ه م
صفوفــه؟

أحد أندية العاصمة الرياض
ــي 	• ــا ه ــاد م ــل يف االتح ــن العم ــاً م ــالل 15 عام خ

ــة؟ ــى اللحظ ــات حت ــل الذكري أجم

أجمــل الذكريــات عشــتها حــني تُــّوج منتخبنــا 
ــة  ــج الخامس ــة كأس الخلي ــب بطول ــي بلق الوطن
شــقيقه  حســاب  عــى  2002م  العــام  عــرشة 
اســتضافها  التــي  النهائيــة  املبــاراة  القطــري يف 
ــاراة األوىل  ــت املب ــدويل، كان ــد ال ــك فه اســتاد املل
ــذا  ــاد وله ــف يف االتح ــا موظ ــا وأن ــي احره الت

بقيــت خالــدة.
كيف تنظر إىل االتحاد يف دورته الحالية؟	•

ــي  ــات الت ــن االيجابي ــر م ــاك الكث ــة هن يف الحقيق

الكثيرون احد األركان يعده 
األساسية في منظومة 

العمل اإلداري لالتحاد العربي 
السعودي لكرة القدم لكنه بعيد عن 

األضواء .. ال يميل لها .. يحب العمل 
بصمت .. يفّضل الكثير من االنجاز 

.. مقابل القليل من الكالم .. إن 
فتشت عنه في أروقة محركات البحث 

على الشبكة العنكبوتية فلن تجد له 
موقعًا، رغم ارتباطه الطويل بالساحرة 
المستديرة .. ألن االعالم ال يستهويه 

مطلقًا .. بدأ حياته الرياضية منذ الصغر 
.. له العديد من الذكريات معها .. عاش 

لحظات مختلفة خالل مسيرته المهنية 
.. إال أن تتويج األخضر باللقب الخامس 
عشر لكأس الخليج هي الذكرى الخالدة.

ضيفنا اليوم في العدد األول من 
مجلة الكرة السعودية الشهرية األستاذ 

حامد الجار الله مدير االتحاد العربي 
السعودي لكرة القدم، إليكم حصيلة 

هذا اللقاء.

حاوره / بشير سنان

ال أخشى االعالم .. ومستعد للمواجهة

بعيدًا عن العمل
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االتحاد السعودي نظم 
لكرة القدم خالل 

الموسم الماضي عدة 
مسابقات مختلفة موزعة 
على  كل المراحل العمرية 
، باإلضافة إلى مسابقات 

الدرجة األولى  والثانية 
والمناطق،  واستحدث 

االتحاد في الموسم 
الرياضي المنقضي دوري 
كرة القدم للصاالت الذي 
أقيم ألول مرة ، كما أعاد 

اتحاد كرة القدم كأس السوبر 
مضيفًا لها نكهة خاصة، 

بإقامتها خارج المملكة 
حيث كانت لندن عاصمة 
الضباب أول مدينة خارج 

المملكة تستضيف السوبر 
السعودي.

أبطـــــــال الموسمـأبطـــــــال الموسمـأبطـــــــال الموسمـأبطـــــــال الموسمـ

سم
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ــادي  ــال الن ــازة، ن ــة املمت ــد الدرج ــى صعي ع
األهــي نصيــب األســد مــن البطــوالت، بالتتويــج 
بــدوري  فــاز  ان  بعــد  األكــر،  بالبطولتــني 
الحرمــني  خــادم  وكأس  جميــل،  عبداللطيــف 
الرشيفــني، وعــزف فريقــه لدرجــة الشــباب عــى 
ــق  ــه الفري ــزف علي ــذي ع ــوز ال ــر الف ــس وت نف
األول، وتــوج بلقــب الــدوري املمتــاز لدرجــة 

الشــباب.
فيــا ســجل الهــال حضــوره القــوي أيضــا 
ــج يف هــذا  بعــدد مــرات صعــود منصــات التتوي
ــوبر يف  ــوه كأس الس ــع العب ــث رف ــم ، حي املوس

لنــدن مــن أمــام املنافــس التقليــدي النــرص، 
وســجل بعــد ذلــك فــوزه بــكأس ويل العهــد عــى 
حســاب األهــي، وتــوج الفريــق األوملبــي بالنادي 
بــكأس األمــر فيصــل بــن فهــد، كــا حقــق فريــق 

ــاز. ــدوري املمت ــادي لقــب ال الناشــئني بالن
فيــا ســجل نــادي االتفــاق انجــازاً جديــداً 
لــه بتســجيل الفــوز بــأول دوري لكــرة الصــاالت 
الســعودي ، وتــوج فريــق املجــزل بطــا لــدوري 
الدرجــة األوىل والصعــود لــدوري عبــد اللطيــف 
يف  مــرة  ألول  للمحرتفــني  الســعودي  جميــل 

ــه. تاريخ

لــدوري  صعــوده  أن  عــى  املجــزل  برهــن 
ــة  ــا قص ــظ إمن ــة ح ــن رضب ــة األوىل مل يك الدرج
كفــاح توجهــا بالفــوز  يف املبــاراة التاريخيــة أمــام 

الجيــل بنتيجــة 3-1. 
ليتوج بطا لدوري الدرجة األوىل ويحقق صعوداً 

تاريخياً لدوري عبداللطيف جميل.

 حســم األهــي لقــب  دوري عبــد اللطيــف 
نهايــة  قبــل   ، للمحرتفــني  الســعودي  جميــل 
ــه  ــى منافس ــب ع ــني تغل ــني، ح ــابقة بجولت املس
املبــارش فريــق الهــال  بثاثــة أهــداف مقابــل 
ــد  ــه بع ــث يف تاريخ ــب الثال ــوج باللق ــدف ليت ه
غيــاب 32 عامــا عــن منصــات التتويــج بالــدوري .

ويعــود آخــر فــوز لأهــي بلقــب الــدوري 
مــا  وهــو   ،1983/1984 موســم  إىل  الســعودي 
وأرضيتــه  الجوهــرة  ملعــب  مدرجــات  اشــعل 

األهــي..  والعبــي  جاهــر  بأفــراح 

تــوج فريــق الهــال  بلقــب كأس الســوبر 
الســعودية ألول مــرة يف تاريخــه بعــد فــوزه 
ــاراة  ــل ال يشء يف املب ــدف مقاب ــرص به ــى الن ع
التاريخيــة التــي اســتضافتها العاصمــة الريطانيــة 

ــن أغســطس.  ــدن يف الـــ 8 م لن
ــرة  ــعودية ألول م ــوبر الس ــت كأس الس وأقيم
خــارج البــاد ألســباب تســويقية وأخــرى تتعلــق 
يف  بكثافــة  املوجــودة  الســعودية  بالجاهــر 
العاصمــة الريطانيــة يف هــذا الوقــت مــن العــام 
الفريقــني معســكريها يف  إقامــة  فضــا عــن 

ــة. ــا القريب النمس

تــوج الهــال بلقــب كأس ويل العهــد للمــرة 
الثالثــة عــرش يف تاريخــه عقــب تغلبــه يف املبــاراة 
ــاء  ــدف، يف اللق ــني له ــى األهــي بهدف ــة ع النهائي
ــدويل  ــد ال ــك فه ــتاد املل ــى اس ــا ع ــذي جمعه ال
ــاض، بحضــور صاحــب الســمو امللــي األمــر  بالري
محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز ويل العهــد 
ــة. ــر الداخلي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ

حقــق فريــق الهــال لقــب الــدوري الســعودي 
قبــل   2016  -  2015 الناشــئني  لدرجــة  املمتــاز 
أربــع جــوالت مــن نهايــة الــدوري بعــد فــوزه 
عــى مضيفــه األهــي 0-1  يف جــدة، وذلــك ضمــن 

ــة الـــ18 للمســابقة. منافســات الجول

ووصــل الهــال بهــذا الفــوز إىل النقطــة 52، 
مبتعــدا عــن الشــباب صاحــب املركــز الثــاين بـــ 16 

نقطــة.
وجــاء النــرص يف املركــز الثالــث بفــارق األهــداف 

عــن الشــباب “الثــاين.

االتفاق  نادي  حســـم 
من  نســـخة  أول  لقـــب 
لكرة  الســـعودي  الدوري 
بعـــد  الصـــاالت،  قـــدم 
الهال  نـــادي  عى  فوزه 
بنتيجـــة 5 / 3 قبل نهاية 

. بجولة  املســـابقة 

المجزل .. صعود وانجاز تاريخي
ــدوري الســعودي  حقــق األهــي لقــب بطــل ال
املمتــاز لدرجــة الشــباب  ملوســم 2015 / 2016  
ــد  ــك بع ــدوري وذل ــة ال ــن نهاي ــني م ــل جولت قب

ــزة. ــريب 0-6 يف عني ــه الع ــى مضيف ــوزه ع ف
لقــب  نجومــه  وتحقيــق  األهــي  شــباب  تألــق 

التاريخيــة  الثنائيــة  بالتزامــن مــع  املســابقة، جــاء 

الــروح  الكــروي األول، وهــو مــا يعكــس  للفريــق 

الجاعيــة لــدى كافــة فــرق النــادي التــي تبحــث عــن 

البطــوالت، وجــاء ترتيــب الفــرق الخمســة األوائــل يف 

الــدوري، عــى النحــو التــايل :

1- األهي ) 51 نقطة (

2- النرص ) 45 نقطة (

3- الهال ) 41 نقطة (

4- الفتح ) 31 نقطة (

5- الشباب ) 31 نقطة (

األهلي بطل
الدوري بعد 32 عام

شباب األهلي 
أبطال الدوري

صغار الهالل أبطال دوري الناشئين

االتفاق بطل النسخة األولى لدوري الصاالت

الهالل بطل السوبر

..ويظفر بكأس ولي العهد سم
ملو

ل ا
طا

أب

سم
ملو

ل ا
طا

أب

حقــق فريــق الهــال بطولــة دوري كأس األمــر 
ــوزه  ــد ف ــازة بع ــة املمت ــد لأندي ــن فه ــل ب فيص
عــى أحــد بأربعــة أهــداف دون مقابــل باملدينــة 
املنــورة ضمــن منافســات الجولــة 25 “ قبــل 

ــابقة. ــرة “ للمس األخ
ووصــل رصيــد الهــال إىل 63 نقطــة يف املركــز 
ــدوري  ــام ال ــن خت ــدة م ــة واح ــل جول األول قب
ــز  ــاط عــن الشــباب صاحــب املرك ــارق 8 نق وبف
الثــاين الــذي تعــادل مــع الرائــد ســلباً بــدون 
أهــداف يف القصيــم , فيــا جــاء األهــي يف املركــز 
الثالــث برصيــد46 نقطــة بعــد فــوزه عــى هجــر 

ــاء. 1-5 يف األحس

أولمبي األزرق يتوج بكأس 
األمير فيصل بن فهد

ــق  ــن تحقي ــن م ــه ومتك ــي تألق ــل األه واص
لقــب كأس خــادم الحرمــني الرشيفــني بعــد 
املبــاراة  يف  النــرص   منافســه  عــى  فــوزه، 
هــدف  مقابــل  بهدفــني  للبطولــة  الختاميــة 
امللــك  الرشيفــني   الحرمــني  خــادم  بحضــور 
ســلان بــن عبدالعزيــز وويل عهــده األمــر 

محمــد بــن نايــف.
يف  عــرش  الثالــث  لقبــه  األهــي  وحقــق 
تاريخــه، و ثنائيــة تاريخيــة، ليبتعــد عــن أقــرب 
ــادي االتحــاد،  ــه يف عــدد التتويجــات، ن ماحقي

ــاب. ــس ألق بخم

..ويحقق كأس الملك
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أول يشء عندما  فــإن  قــرصا  تشــّيد  أن  تريــد 
تضعــه األساســات، ويف حــال رغبــت يف أن 

ــر.. ــا فســتبدأ مــن الصف ــة بأكمله ــي مدين تبن

فــإذا كان األســاس متينــا فســتنام يف قــرصك مرتاحــا وال 
تنظــر إىل الســقف وتخــى ان يســقط عليــك، أو تتذمــر 

عندمــا تجــدر جدرانــه متشــققة وأبوابــه مرتهلــة..

ويف مدينتــك ســتنعم بشــوارع مريحــة ومبــاين ومناظــر 
ــّر مــن يراهــا مــن الخــارج والداخــل  ــن ت ــراج وميادي وأب
رشيطــة ان يكــون األســاس مبنيــا عــى األســس الصحيحــة.. 
ــة  ــر مين ــة والحف ــة متصّدع ــك فستشــاهد مدين وعكــس ذل

ــا.. ــره يف طرقه وي

مــا ســبق يجعلنــا نفّكــر ونزيــد التفكــر يف أن أي عمــل 
ناجــح ال بــد ان يكــون أساســه قويــا، والعكــس صحيــح..

يف كــرة القــدم، نســتمتع حــن نشــاهد الالعــب األورويب 
ونقــف مفتونــن يف طريقــة لعبــه واســتقباله للكــرة ومتريراته 

ــه بعــد.. ــل موهبت ــه الجســامنية، ومل أق الســاحرة وبنيت

وعندمــا تســأل أي شــخص لدينــا عــن وصــول الاعــب 
يف الــدول املتقدمــة كرويــا إىل هــذا املســتوى يــرد 
ــر”.. ــن الصغ ــح م ــس ص ــي متأس ــا أخ ــاطه: “ي ــك ببس علي

ــا..  ــل به ــا وال نعم ــيطة نكرره ــة البس ــذه الجمل ــت ه بات
ــك إن بعــض  ــن ذل ــا واألدهــى م ــا ويردده املشــجع يعرفه
ــا أيضــا يف مجالســهم  ــن يرددونه ــة والالعب مســؤويّل األندي

ــا.. ــون به ــم ال يعمل ولكنه

كــرة القــدم رسّهــا يف البنــاء الصحيــح.. إذا كان البنيــان 
ــن  ــر، ولك ــا يك ــى الاعــب عندم ــا فســينعكس ع متين
إذا مل يعــّد الاعــب مــن الصغــر فــإن أقدامــه ســتتصدع، 

وتتشــقق موهبتــه، وتذبــل عندمــا يكــر..

لدينا الكثر من املواهب ولكن املوهبة ال تكفي فقط..

فقائــد الطائــرة ال يســتطيع ان يحلّــق بهــا بعيــدا، دون 
ان يعلــم دهاليــز الطــران..

ــذ  ــد من ــكل جي ــس بش ــذي مل يتأس ــوب ال ــب املوه والالع
ــد ان  ــه، فالب ــاء ذات ــتمر بالعط ــتطيع ان يس ــر، ال يس الصغ

ــة.. ــات الفني ــن املالحظ ــد م ــه العدي ــد علي تج

ــة،  ــات العمري ــى الفئ ــز ع ــون الرتكي ــد ان يك ــذا الب ل
وتتجــه نســبة بســيطة مــن ميزانيــات األنديــة إىل 
ــتقطاب  ــى اس ــا ع ــن رصفه ــدال م ــة، ب ــات العمري الفئ
صاحيتهــم  تنتهــي  مــا  رسعــان  “معلبــني”  العبــني 

الكرويــة..

ونســعد عندمــا نشــاهد يف االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم 
برامــج عديــدة وضعتهــا اللجنــة الفنيــة مــن أجــل االهتــامم 
بالالعبــن النــشء، واملحافظــة عليهــم وتطويرهــم، لــذا 
ــة  ــأن االنطالق ــدرك ب ــع ي ــم ألن الجمي ــا معه ــع أيدين نض
دامــا تكــون قويــة عندمــا تســتند عــى أرض صلبــة وخصبــة.
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مواهب 
“معّلبة”

رياض المسلم

كفاءات وطنية في الميدان
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ضمــن توجهــات االتحــاد العــريب الســعودي 
لكــرة القــدم لدعــم املــدرب الوطنــي، والكفــاءات 
املختلفــة التــي تزخــر بهــا اململكــة، عينــت اللجنــة 
الفنيــة باالتحــاد ومبوافقــة ســعادة رئيــس االتحــاد 
األســتاذ أحمــد بــن عيــد الحــريب، عــددا مــن 
ــددة،  ــة ومتع ــني يف مناصــب هام ــني الوطني املدرب
ــة  ــة، واإلدارات الفني ــة املختلف ــات الوطني باملنتخب

ــق.  باملناط

املديــر الفنــي باالتحــاد الســيد يــان فــان وينــكل 
“الكــرة  مجلــة  إىل  مقتضــب  ترصيــح  يف  أكــد 
الســعودية” بــأن دعــم الكفــاءات الوطنيــة، يعــد من 
ــعودية،  ــدم الس ــرة الق ــر ك ــية لتطوي ــز األساس الركائ
ــة عــى  ــا اللجن ــي وضعته وأحــد أهــم األهــداف الت
رأس أولويــات عملهــا، مؤكــدا بــأن األســاء التــي تــم 
تعينهــا عــى مســتوى عــال مــن القــدرة والكفــاءة، 

ــا. ــاة عــى عاتقه ــام املســؤولية امللق ــويل زم لت
تكريم الفائزين بجائزتي الزياني والجوهر

كــرم االتحــاد العــريب الســعودي لكــرة القــدم 
املدربــني  بجائــزيت  الفائزيــن  الوطنيــني  املدربــني 
ــك  ــر، وذل ــارص الجوه ــاين ون ــل الزي ــن خلي القديري
ــاد يف  ــه االتح ــذي أقام ــز ال ــع الجوائ ــل توزي يف حف
ــي  ــمو املل ــب الس ــور صاح ــدة، بحض ــة ج محافظ
األمــر عبداللــه بــن مســاعد بــن عبدالعزيــز رئيــس 
ــة  ــة األوملبي ــس اللجن ــة رئي ــة للرياض ــة العام الهيئ
العربيــة الســعودية، وســعادة رئيــس االتحــاد العــريب 
ــد  ــن عي ــد ب ــتاذ أحم ــدم األس ــرة الق ــعودي لك الس

ــريب. الح
العــريب  االتحــاد  رئيــس  شــكر  جهتــه،  مــن 
ــد  ــن عي ــد ب ــتاذ أحم ــدم األس ــرة الق ــعودي لك الس
الحــريب صاحــب الســمو امللــي األمــر عبداللــه 
بــن مســاعد بــن عبدالعزيــز رئيــس الهيئــة العامــة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األوملبيــة العربية الســعودية 
عــى حضــوره واهتامــه ودعمــه للمــدرب الوطنــي، 
القديريــن،  للمدربــني  الكبــر  “بالتاريــخ  مشــيداً 
خليــل الزيــاين ونــارص الجوهــر الحافــل باإلنجــازات 

املحليــة والخارجيــة املرشفــة واملتميــزة لكــرة القــدم 
ــني  ــع املدرب ــه جمي ــا قدم ــاً “مب الســعودية”، ومنوه
الســعوديني لرياضــة كــرة القــدم أنديــًة ومنتخبــات 
ــل  ــال املراح ــت خ ــرة بذل ــود كب ــل وجه ــن عم م
ــني،  ــني الحالي ــن املدرب ــذل م ــت تب ــة ومازال املاضي
مبينــاً يف الوقــت ذاتــه بــأن االتحــاد الســعودي 
يهــدف إلعــداد 1000 مــدرب وطنــي معتمــد خــال 

ــل”. ــام املقب الع

دورة الرخصة األسيوية 
للمرة األولى بالمملكة 

أقــام االتحــاد العــريب الســعودي لكــرة القــدم 
ــرة  ــادة، وألول م ــداد الق ــد إع ــع معه ــاون م وبالتع
باململكــة، دورة الرخصــة اآلســيوية للمحارضيــن، 

مبشــاركة 24 محــارضاً.
وشــهدت الــدورة محــارضات نظريــة وعمليــة، 
تركــزت يف مجملهــا عــى تأهيــل الدارســني ليصبحــوا 
 c b a اآلســيوية  الرخــص  لــدورات  محارضيــن 
للمدربــني الوطنيــني يف الجوانــب النظريــة والعمليــة.

ــريب  ــاد الع ــة باالتح ــة الفني ــن اللجن ــدر ع ص
العــدد  القــدم،  لكــرة  الســعودي 

املدربــني  مجلــة  مــن  األول 
وتعتــر  الســعوديني، 
ــا  ــن نوعه ــة األوىل م املجل

الــرشق  منطقــة  يف 
ــه  ــا حوت ــط، مب األوس
مــن مــواد متنوعــة 

تســهم يف إظهــار ثقافــة 
وهويتهــا،  الســعودية  الكــرة 

ــع  ــاد جمي ــة باالتح ــة الفني ــث زودت اللجن حي
ــخ  ــني بنس ــني املرخص ــني الوطني املدرب

املجلــة.  مــن 

عيد .. اتحاد الكرة يخطط إلعداد 1000 مدرب وطني

الفائزون بجائزة المدرب خليل الزياني 
ألفضل مدرب سعودي لهذا الموسم

الفائزون بجائزة المدرب ناصر الجوهر 
ألفضل مدرب سعودي شاب

حمد الدوسري 
مدرب نادي القادسية

 خالد العطوي 
مدرب نادي النجوم

خالد القروني 
مدرب نادي الباطن

سعد الشهري 
مدرب المنتخب الوطني 

للشباب

فيصل البدين
المدرب في الجهاز الفني 

المدرب/للمنتخب الوطني األول
محمد أمين حيدر

مجلة المدربين السعوديين إصدار فريد

لتحميل المجلة

	•يان	•عيد
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تصدر عن االتحاد العربي السعودي لكرة القدم  العدد )1( - يوليو 2016

الهيئة الدولية لكرة القدم، التابعة قررت 
لالتحاد الدولي “فيفا”، إجراء عدد 

من التعديالت على قانون كرة القدم، ليتم 
تفعيلها مع بداية شهر يونيو الجاري بشكل 

رسمي.
 وتعد إلغاء العقوبة الثالثية وخداع حراس 

المرمى ضمن أبرز 40 تعدياًل ُأقًر االتحاد الدولي 
لكرة القدم بشكل نهائي، باإلضافة إلى إجراء 

عدد من التعديالت على حاالت التسلل وكيفية 
احتسابها وموضع الكرة في تنفيذ الخطأ، وفي 

ما يلي رصد ألهم تعديالت قانون اللعبة.

تعدياًل في قانون4040

كرة القـدمـ

يجـــب أن تكـــون أرضيـــة امللعـــب بالكامل من 
العشـــب الطبيعـــي، ومينـــع متامـــاً اللعب عى 
العشـــب الصناعي، ولكن يســـمح بأن تكون أرض 
الطبيعي والصناعي. العشـــب  من  امللعب هجيناً 

 اللوحـــات الدعائيـــة املحيطة بامللعـــب يجب أن 
تكـــون عـــى بعد مـــراً  واحـــداً عـــى األقل من 
خطوط املســـتطيل األخـــر، كام يســـمح بوضع 
شـــعارات األنديـــة أو االتحـــادات املحليـــة عى 
الـــركالت الركنية، مع منع وجود شـــعارات  رايات 

دعائيـــة ألي رشكـــة عليه.

من  أياً  أو  أو مطروداً  البدالء  إذا تدخل العب من 
مسؤويل الفريق يف اللعب، فيحق للحكم احتساب 
ركلة حرة مبارشة أو ركلة جزاء، وذلك حسب موقع 

التدخل يف امللعب.

إذا ملـــس أي يشء أو شـــخص -ليس العبـــاً- الكرة 
أثنـــاء دخولهـــا املرمـــى، فيحق للحكم احتســـاب 
الهدف لصالـــح الفريق صاحـــب الفرصة إذا عربت 
الكـــرة خـــط املرمـــى دون أي تدخـــل مؤثر من 

. فعن ا ملد ا

لصقها  يتـــم  التي  الاصقـــة  املـــواد واألرشطـــة 
عى جـــوارب الاعبـــني يجب أن تكـــون بنفس 
لون الجـــوارب، ومينـــع وجود أي لـــون مخالف 

املواد. أو  لأرشطـــة 

إذا فقـــد الالعب حـــذاءه أو واقي القدم بشـــكل 
داخل  االســـتمرار  فبإمكانه  اللعـــب،  أثناء  مفاجئ 

امللعب حتـــى التوقـــف األول للمباراة.

 متنـــع متاماً أي وســـيلة لاتصـــال اإللكرتوين مع 
. لبدالء ا

ميكـــن لالعب العـــودة للملعب بعـــد قيامه يتغر 
الحـــذاء أو أيـــاً مـــن معداته، مبجـــرد فحصها من 
الحكـــم األول أو الحكـــم الرابع أو املســـاعدين، 
ودون الحصـــول عـــى إشـــارة اإلذن بالدخول من 

األول. الحكم 

 كل مـــا يتـــم ارتداءه تحـــت رساويـــل الاعبني 
يجـــب أن يكون لونـــه مطابقاً لـــروال الفريق، 
ويجـــب أن يرتدي كل الاعبـــني نفس اللون خال 

املباراة.

ال يجـــوز للحكم تغير قـــراره إذا تم اســـتئناف 
اللعب مجـــدداً، أو إذا غادر امللعـــب يف نهاية أياً 

املباراة. شـــوطي  من 

 إذا حدثـــت عـــدة أخطاء مـــن العـــب يف لعبة 
واحـــدة، فإن الحكـــم يعاقبه عى األكـــر خطورة 

مـــن بينهـــم فاألقل، عـــن طريق :
 أ- العقوبات التأديبيـــة )الطرد أو البطاقة 

إلخ(. الصفراء، 
 ب- الركلـــة الحرة املبـــارشة، والتي تكون 

أكـــر جدية من الغـــر مبارشة.
 جـ- األخطاء البدنيـــة )الخطأ( يكون أكر 

جديـــة من الغر بدنية )ملســـة اليد(.
د- التأثر التكتيي.

 يحـــق لحكـــم املباراة طـــرد أي العـــب قبل ركلة 
بداية اللقـــاء - بدايـــة من مرحلـــة التفتيش عى 
الالعبـــن فصاعداً -، ويتشـــعب من هـــذه الفقرة 

وهن: مالحظـــات،  ثالث 
 أ- إذا كان الطـــرد قبـــل تســـليم قامئـــة 
الاعبـــني، فيجب أن يتم اســـتبعاد الاعب 
اســـتبداله  يتم  القامئـــة وال  مـــن  متامـــاً 

آخر. باعـــب 
 ب- إذا كان الطـــرد بعـــد تســـليم قامئة 
الاعبـــني، فيجب أن يتم اســـتبعاد الاعب 
اســـتبداله  إمكانية  القامئـــة، مع  من  متاماً 

ال يجـــوز لعب ركلة الجزاء وكأنهـــا ركلة حرة غر 
مبـــارشة ) ال ميكـــن متريرها (، وكذلك ال يســـمح 
بوقوف املســـدد وخداع حـــارس املرمى، ويف حال 
وجـــود أياً مـــن الحالتـــني يتم معاقبـــة الاعب 

صفراء. ببطاقـــة  املصوب 

 أمـــا إذا انتهك حـــارس املرمى حرمـــة ركلة الجزاء 
وقـــام بالتحرك قبـــل لعبها مام تســـبب يف ضياعها 
أو إعـــادة تنفيذهـــا، فإن الحكـــم يعاقب الحارس 

مبنحه بطاقـــة صفراء.

يجـــب أن تكـــون الكـــرة يف وضع الثبـــات قبل 
تنفيذهـــا )القانون الحـــايل ال ينص عـــى ثبات 

. ) لكرة ا

 إذا تـــم تصويب الكرة داخل مرمـــى الفريق الذي 
يحـــق له تنفيذ ركلـــة املرمى، فإنها تحتســـب ركلة 

ركنيـــة للفريق الخصم.

إذا وجـــد العب مـــن الفريـــق الخصـــم داخل 
منطقـــة جـــزاء الفريـــق الـــذي يحق لـــه ركلة 
املرمـــى، فـــا ميكنه ملس الكـــرة حتى يقـــوم أياً 

مـــن العبـــي الفريق اآلخـــر بالحصـــول عليها.

إذا صوبـــت الكرة داخـــل مرمـــى الفريق الذي 
يحق له تنفيـــذ الكرة الركنية، فإنها ال تحتســـب 
هدفاً ويحصـــل حينها الفريـــق الخصم عى ركلة 

. ركنية

يحق للحكم اإلشـــارة بيـــد واحدة فقـــط لتنبيه 
الاعـــب بإعطائه الفرصة الســـتكال اللعب رغم 
وجـــود الخطأ، حيـــث أصبح الحكم غـــر مطالباً 
لإشـــارة بكلتا اليدين مع الركـــض داخل امللعب.

 الحكم الخامس -الحكـــم املتواجد بجانب املرمى- 
أصبـــح بإمكانه اإلشـــارة نحو نقطـــة بداية اللعب 
يف منتصـــف امللعـــب إذا الحظ مـــرور الكرة لخط 
املرمـــى، من أجـــل تنبيه الحكم األول الحتســـاب 

يســـتحقه. الذي  للفريق  الهدف 

  إذا دخلـــت الكـــرة إىل املرمى بواســـطة أي فرد 
إضايف داخـــل امللعب وأمـــر الحكم باســـتئناف 
اللعـــب، فإنه يتم احتســـاب الهدف وتســـتكمل 

طبيعي. بشـــكل  املباراة 

أرض الملعب

الالعبون

معدات الالعبين

الحكام

ركالت الجزاء

ركلة المرمى

الركلة الركنية

إشارات الحكام

1

2

3

4

10

11

12

13

باعـــب آخر.
 جـ- إذا كان الطرد بعـــد ركلة البداية، فا 

ميكن اســـتبدال الاعب يف القامئة.

 يحـــق لالعـــب املصاب بعـــد خطأ حصـــل خالله 
الخصم عـــى بطاقة صفـــراء أو حمـــراء، أن يظل 
داخـــل امللعـــب من أجـــل الحصول عـــى العالج 
الالزم بشـــكل رسيع، وال يخرج خارج املســـتطيل 

شـــفاءه. حتى  األخر 

إضافة أســـباب جديـــدة لتمديـــد الوقت األصي 
للمبـــاراة، منهـــا منـــح الاعبني راحـــة ألكر من 
مـــرة لتناول امليـــاه أثناء وقت الشـــوطني، خاصة 

يف األجـــواء الحارة.

بإمـــكان الاعبـــني تحريك الكـــرة ألي اتجاه أثناء 
ركلة بداية املبـــاراة، وال يشـــرتط تحريكها لأمام 

فقط كا يف الســـابق.

الحكم ســـوف يقوم بإجراء قرعة بواســـطة عملة 
التصويب  الذي ســـيتم  املرمى  معدنية لتحديـــد 
عليـــه، كا ســـيتم إجـــراء قرعة أخـــرى لتحديد 

الركلة األوىل. الفريق صاحـــب 

 ميكـــن تغير حـــارس املرمـــى يف أي وقـــت أثناء 
ركالت الرجيـــح.

 بإمـــكان أي العب املشـــاركة يف ركات الرتجيح، 
حتى وإن كان خـــارج امللعب أثنـــاء نهاية وقت 

الركات. تنفيـــذ  وقبل  املباراة 

 يجـــب أن يكـــون عدد العبـــي كل فريق مســـاِو 
الركالت. للفريق اآلخـــر قبل وأثنـــاء تنفيـــذ 

 الحكـــم ليـــس مطالبـــاً مبعرفة أســـاء أو أرقام 
الاعبـــني الذين ســـيقومون بتســـديد الركات.

 الركلـــة تنتهـــي عندما تتوقـــف الكـــرة متاماً عن 
. لحركة ا

 ال ميكـــن تأخـــر الركلـــة إذا كان الاعب خارج 
امللعـــب، وإذا مل يبدأ يف تنفيذهـــا خال الوقت 

مهدرة. تعتـــر  الركلة  فـــإن  املحدد 

وقت المباراة

بداية اللعب

ركالت الترجيح

5

6

7

يتـــم احتســـاب خطأ التســـلل بدايـــة من لعب 
الكـــرة نحـــو الاعـــب املتســـلل وليـــس مبجرد 

تحركـــه نحوهـــا أو االســـتحواذ عليها.

 يتـــم تنفيذ ركلة خطأ التســـلل مـــن موضع مترير 
الكـــرة وليس مـــن مـــكان بداية تحـــرك الالعب 
املتســـلل )حتى ولـــو كانت مـــن منتصف ملعب 

الفريق املحتســـب ضـــده الخطأ(.

 املدافـــع املتواجـــد خارج امللعب يتم احتســـابه 
التســـلل حســـب موقع  -يغطي  داخله  متواجداً 
تواجـــده-، حتى يتوقف اللعـــب أو يخرج الفريق 
املدافـــع الكرة من منطقة جـــزاءه إىل األمام نحو 

خط منتصـــف امللعب.

 األمـــر نفســـه بالنســـبة للمهاجمـــن، فاملهاجم 
املتواجـــد خـــارج امللعب مـــن املمكـــن أن يتم 
احتســـاب تســـلل ضده إذا توجهت الكـــرة نحوه، 
حتى يعود إىل داخل املســـتطيل األخـــر مجدداً.

 إذا دخلت الكـــرة إىل الشـــباك يف نفس اللحظة 
التـــي يتواجـــد بها مهاجـــم داخل املرمـــى، فإن 
الهدف يتم إلغاءه ويحتســـب خطأ تســـلل ضد 

. يقه فر

العقوبـــة الثاثيـــة، إذا كان املهاجـــم يف وضعية 
محققة لتســـجيل هدفـــاً وحدث احتـــكاكاً معه، 
فـــا يتم طرد املدافـــع وإيقافه واحتســـاب ركلة 
جـــزاء، ولكن يحتســـب الخطأ فقط مـــع بطاقة 
صفـــراء، عدا الحـــاالت التي توجد بها ملســـة يد 

أو تدخـــل قاس عـــى املهاجم.

 يتـــم احتســـاب ركلة حـــرة مبارشة ضـــد الفريق 
الـــذي يقـــوم الحكـــم باتخـــاذ أي قرار ضـــد أياً 
من بدالءه أو املســـؤولن عنـــه املتواجدين خارج 

. مللعب ا

 الخطأ املحتســـب يف الحالة الســـابقة يكون عى 
خط حـــدود امللعب يف النقطة األقـــرب الرتكاب 

الخطـــأ من املتواجدين خـــارج امللعب.

 الخطـــأ قد يتحـــول إىل ركلة جزاء إذا كان ســـبب 
اتخـــاذ القـــرار داخـــل منطقـــة جـــزاء الفريـــق 

. ي ملعتد ا

التسلل

األخطاء

8

9

ركلة ميسي الغريبة على رأس القائمة دة
دي

 ج
ين

وان
ق

دة
دي

 ج
ين

وان
ق



28

تصدر عن االتحاد العربي السعودي لكرة القدم

29

  العدد )1( - يوليو 2016

أول رئيس لإلتحاد العربي السعودي لكرة القدم

عبد الله الفيصل.. رائد الرياضة
خّلدها تاريخ أسماء 

كرة القدم 
السعودية.. عملت وقدمت 

كل شيء لرفعة اسم 
المملكة العربية السعودية 
في أهم المحافل الخليجية 

والعربية والقارية والعالمية.. 
تلك الشخصيات الرياضية 

وضعت بصمات ال يمحيها 
الدهر.. إنجازاتهم كالذهب ال 
يصدأ حتى لو مّر عليه مئات 

السنين.. جيل يمر وبعده جيل 
فأجيال ويظل ما قدمه هؤالء 

في ذاكرة التاريخ وصنع 
الحاضر ومّهد للمستقبل..

في مجلة “الكرة السعودية” 
خصصنا في كل عدد وقفة 

مع أحد تلك الشخصيات 
البارزة.. لنستذكرهم ونضيء 

جانيا بسيطا من ما قدموه..
البداية مع صاحب السمو 

الملك األمير عبد الله 
الفيصل بن عبد العزيز آل 

سعود..

يمتاز االتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتواجد العديد من الكفاءات الشابة من أبناء هذا الوطن 
والذين يقدمون عمال مميزا في سبيل خدمة وطنهم من خالل عملهم في االتحاد.

ونستعرض هنا في كل عدد من المجلة بعض من الزمالء الذين يعملون بجد واجتهاد ويسعون إلى 
تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، على ان نستكمل البقية في إعداد الحقة ان شاء الله... 

تــرشب األمــر عبداللــه الفيصــل عشــق الرياضــة منــذ 
نعومــة أظافــره، خاصــة بعــد أن انتقــل إىل مكــة املكرمــة 
ــوب  ــدم ورك ــرة الق ــاً بك ــغف حب ــة، فش ــن السادس يف س

الخيــل.
كان لســموه  أيــاٍد بيضــاء يف تاريــخ الحركــة الرياضيــة 
باململكــة منــذ نشــأتها، وال غرابــة يف هــذا اإلطــار أن 

ــعودية. ــة الس ــد الرياض ــموه رائ ــى س ــق ع يطل
ــا أول  ــس فيه ــة أس ــموه وزارة الداخلي ــويل س ــد ت وعن
إدارة خاصــة لــإرشاف عــى الرياضــة والشــباب والكشــافة 
يف اململكــة عــام 1372هـــ املوافــق 1952م، وكلفهــا بتنظيم 
ــم  ــا تنظي ــم أوكل إليه ــجيلهم، ث ــني وتس ــف الاعب وتصني
أول دوري للــكأس يف جــادى األوىل عــام 1377هـــ املوافق 

ديســمر 1957م.
ومــا يســجل لســموه مــن منجــزات أنــه صاحــب 
فكــرة منتخبــات املناطــق، عندمــا وجــه بتشــكيل أول 
واآلخــر  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  أحدهــا  منتخبــني 
ــوم  ــموه يف ي ــى كأس س ــان ع ــة يتنافس ــة الرشقي للمنطق

13/3/1953م. املوافــق  29/6/1372هـــ  الجمعــة 
ــي إقامــة أول دوري  ــود إليــه الفضــل يف تبن كــا يع
رســمي منظــم لكــرة القــدم يف اململكــة عــى كأس ســموه، 
ــة مكــة املكرمــة يف شــهر رجــب عــام 1372هـــ  يف منطق

ــارس 1953م. ــق م املواف
ــق 1955م شــكل ســموه أول  ــام 1374هـــ املواف ويف ع
ــإرشاف  ــس إدارة لاتحــاد الســعودي لكــرة القــدم ل مجل
عــى تنظيــم املباريــات، وجــاء تحــت اســم اللجنــة العليــا 

ــرة القــدم للرياضــة. التحــاد ك
واهتــم ســموه بتأســيس قاعــدة وطنيــة للتحكيــم، 
وابتعــث الكــوادر الوطنيــة عــام 1375هـــ املوافــق 1955م 
ــكام،  ــة الح ــة ملراقب ــكل لجن ــا ش ــة، ك ــدورات تحكيمي ل
وأمــر بإنشــاء صنــدوق لاعبــني وافتتــح التــرع لهــذا 

ــال. ــة آالف ري ــا بثاث ــدوق حينه الصن

النطــاق  عــى  للرياضــة  ســموه  دعــم  يقتــرص  ومل 
املحــي، بــل تجــاوز ذلــك إىل تبنــي إقامــة املباريــات التــي 
تدعــم القضايــا العربيــة واإلســامية واإلنســانية، مثــل 
تلــك التــي أقيمــت لصالــح فلســطني وشــهداء بــور ســعيد.

وتدعيــاً لنشــأة كــرة القــدم والرياضــة الســعودية تــم 
الرفــع اللتحــاق اململكــة كعضــو أســايس رســمي يف االتحاد 
ــول اململكــة  ــم قب ــث ت ــا« حي ــدويل لكــرة القــدم »فيف ال
قبــوالً ابتدائيــاً يف ديســمر 1956م، وأعلنــت املوافقــة 
الرســمية للفيفــا بقبــول اململكــة عضــواً رســمياً يف 27 
ــو 1956م،  ــن يوني ــادس م ــق الس ــوال 1375هـــ املواف ش
ويف العــام الــذي يليــه شــهد أول متثيــل خارجــي للرياضــة 
الســعودية بعــد أن وافــق األمــر عبداللــه الفيصــل عــى 
التــي  الثانيــة  العربيــة  البطولــة  يف  اململكــة  اشــرتاك 
أقيمــت يف بــروت خــال شــهر ربيــع األول 1377هـــ 
املوافــق أكتوبــر 1957م، ومثــل اململكــة فيهــا ثاثــة فــرق 

ــرة الســلة. ــرة، ك ــرة الطائ ــدم، ك ــرة الق هــي: ك
عاد سموه وترأس -خال مشواره الريايض الحافل- 

االتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة األوملبية السعودية، 
مرة أخرى منذ أوائل عام 1389هـ املوافق أوائل 1969م 

تأهيل أرشف خالها عى 
املنتخب السعودي 

يف الدورة الثانية 
لدورة الخليج 

التي احتضنتها 
الرياض يف ربيع 
األول 1392هـ 
املوافق مارس 

1972م.

كتب التاريخ والحاضر والمستقبل

كتب/ رياض المسلم

كفاءات سعودية
داخل أروقة االتحاد

مكتب رئيس مجلس اإلدارة
 لجنة االحتراف

قسم الرعاية والتسويق

قسم العالقات الدولية

اإلدارة المالية

مكتب األمين العام لالتحاد

اإلدارة القانونية

ماجستير فنون إدارة األعمال
جامعة ولفرهامبتون – بريطانيا

ماجستير إدارة رياضية
جامعة لفبرا  - بريطانيا

ماجستير إدارة األعمال الدولية
جامعة كارلوس الثالث – مدريد

بكالوريوس إدارة أعمال
جامعة الملك سعود – الرياض

بكالوريوس لغة عربية 
جامعة االمام محمد بن سعود – الرياض

ماجستير في القانون الدولي والقانون المقارن
جامعة ساوثرن ميثوديست
 داالس الواليات المتحدة

محمد ناصر الحميدي 

طالل عبد الله العبيدي 

منصور وليد العبد الله 

عبد العزيز عبد الله الدايل 

ماجد خضران الغامدي

ناصر عبد الله العوهلي

 وطــد عاقــات اململكــة مــع دول الجــوار )مــرص، 	•
الســودان، تونــس، املغــرب(.

األهــي 	•  ( العربيــة  األنديــة  ألعــرق  رشيف  رئيــس   
املــرصي، الرتجــي التونــي، الرجــاء والــوداد البيضــاوي، 

ــوداين(. ــال الس ــخ واله املري
 دعــم أغلــب األنديــة الســعودية حــال تأسيســها 	•

ــة  )الهــال، االتفــاق، الوحــدة، االتحــاد، األهــي وأندي
ــرى(. أخ

 أســهم يف تأســيس أول ملعــب كــرة قــدم رســمي 	•
ــي  ــان الت ــلم األرض ألرسة الصب ــث س ــة، حي يف اململك

ــهر. ــان الش ــب الصب ــا ملع ــت عليه أقام
مكتمــل 	• قــدم  فريــق  إرســال  يف  املبكــر  تفكــره   

مــن درجتــي األوىل واألشــبال، ملشــاهدة منافســات 
كأس العــامل عــام 1966 كأول فريــق وطنــي يحــر 

النهائيــات.
ــر 	• ــه أك ــق مع ــث وحق ــادي األهــي الحدي  أســس الن

ــه. ــازات يف تاريخ االنج
ــرشت 	• ــمه، وانت ــة باس ــة الدولي ــميت دورة الصداق  س

انتشــارا واســعا يف أنحــاء العــامل، تحــت مظلــة االتحــاد 
الســعودي واالتحــاد العــريب واألســيوي والــدويل، حيــث 
تعتــر هــذه الــدورة واحــدة مــن املنجــزات الحضاريــة 
ــمو  ــه س ــور ل ــم املغف ــت دع ــعودية، تح ــرة الس للك

األمــر فيصــل بــن فهــد.
 بعيــدا عــن الرياضــة فقــد كان أديبــا وشــاعرا ومفكــرا، 	•

لــه ثاثــة دواويــن ودرس شــعره يف أكــر مــن 53 
ــاب. كت

 كان أول مــن أســس مكتبــا تجاريــا تســتعني بــه 	•
ــة  ــة العربي ــمى املؤسس ــت مس ــة، تح ــارة العاملي التج

للتجــارة، واملاحــة والتــي اســتقطبت أكــر مــن 40% 
ــت. ــك الوق ــة يف ذل ــاد اململك ــن اقتص م

 أســس املكتــب الســعودي للســياحة والطــران، الــذي 	•
يعتــر الواجهــة الحقيقيــة لطــران العــامل يف تلــك 

ــة. الحقب
ــي 	• ــة، الت ــة الفيصلي ــس مجموع ــه أس ــة حيات  يف نهاي

تعتــر مــن الــرشكات الرائــدة يف العديــد مــن املجــاالت.
ــرا 	• ــة ووزي ــا للمكل ــة السياســية كان ممث ــن الناحي  م

لــوزاريت الداخليــة والصحــة اىل جانــب توليــه منصــب 
ــى  ــل( ع ــر فيص ــده األم ــك )وال ــب املل ــاعد نائ مس

ــاز. الحج
 تــويف رحمــه اللــه قريــر العــني بعــد أن قــدم لوطنــه 	•

ــذ  ــا أخ ــا وتاريخي ــا رياضي ــف إرث ــر، وخل ــه الكث وأمت
ــف. ــن كل الخل ــار م باالعتب



أحمد الخميس
األمين العام

مقال

اإلعالم شريكنا
ــة، اإلعالم  ــة أو هيئ ــه أي مؤسس ــعى إلي ــاح تس ــايس يف أي نج ــك أس رشي

وبــرزت القيمــة الحقيقــة لإلعــالم مــع انتشــار التقنيــة، التــي جعلــت 
مــن  وســائل التواصــل االجتامعــي واملواقــع اإلليكرونيــة منصــة رئيســية لتبــادل 
األخبــار واملعلومــات، لكــن يف ظــل الرغبــة املحمومــة للفــوز بالســبق الصحفــي أو نــر 

ــا. املعلومــة، بــن املواقــع اإلليكرونيــة فــإن ذلــك أوقعهــا يف أخطــاء كبــرة أحيان

كــا أن املعلومــات واألخبــار املتداولــة  عــر وســائل التواصــل االجتاعــي بــني 
ــل  ــس لعم ــي تؤس ــة الت ــد املهني ــر للقواع ــا تفتق ــني، يجعله ــخاص العادي األش

ــة. ــم باملصداقي ــي يتس إعام

مــن هــذا املنطلــق كان البــد مــن الشــد عــى أيــدي القامئــن عــى لجنــة اإلعــالم باتحــاد 
كــرة القــدم، إقامــة جــر جديــد للتواصــل مــع املهتمــن بأخبــار االتحــاد، إضافــة اىل 
التواصــل مــع اإلعالميــن يف مختلــف الوســائل االعالميــة، فكانــت هــذه املجلــة التــي 

بــن أيديكــم يف عددهــا األول .

ــوع  ــة للمتابعــني، عــر التن ــة كامل ــة إعامي نأمــل أن يقــدم هــذا اإلصــدار وجب
يف الطــرح، والتوثيــق للحــدث، واملعلومــة الصحيحــة، بعــد أن توافــرت يف هــذا 
ــراً  ــز، يكــون من ــح لعمــل إعامــي ممي ــاء الصحي العمــل أركان أساســية يف البن
ــة  ــة عام ــني بصف ــرة  والرياضي ــاد الك ــني اتح ــط ب ــة للرب ــيلة فعال ــداً، ووس جي

وعشــاق كــرة القــدم بصفــة خاصــة.

ســتكون الفرصــة مواتيــة أمــام القامئــن عــى هــذا اإلصــدار، بوصفــه إصــداراً شــهريا، 
ملتابعــة كل املناســبات الرياضيــة والكرويــة التــي ينظمهــا االتحــاد، باإلضافــة إىل متابعة 
آخــر أخبــار املنتخبــات  الوطنيــة عــى اختــالف درجاتهــا، وكذلــك نشــاط االتحــاد عــرب 

لجانــه املختلفــة  .

لقــد وضعنــا نصــب أعيننــا يف اتحــاد كــرة القــدم أن نقــدم عمــاً متكامــاً، وفــق 
منظومــة  متناغمــة، يــؤدي كل منــا دوره فيهــا عــى أكمــل وجــه، يكــون فيهــا 
ــة للحصــول عــى عمــل يســتحق  ــة، وســيلة مثالي ــل الدقيق ــام بالتفاصي االهت

احــرتام الجميــع.
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