
ولهم  أكبادنا،  فلذات  األبناء 
عناية  إلى  تترجم  أن  يجب  محبة، 
يعرف  واحلب  واحتضان،  ورعاية 
ال  داخلي،  حافز  من  ينبع  جهد  بأنه 
بتبسيط  والعناية  ميل،  وال  ينضب، 
اجلديد،  للنشء  والتكنولوجيا،  العلوم 
لكل  مسؤولية  وحتفيزهم،  ورعايتهم 
ألبنائهم،  محبتهم  من  تنبع  أبوين، 
رأسهم  ترفع  ألنها  عليها،  يندموا  لن 
وصقل  ورعاية  اكتشاف  ولكن  عاليا، 
املوهوبني مسؤولية عامة تتعدى حدود 
األبوين، لتشمل اتمع، فهي مسؤولية 
وكل  التعليم،  اجتماعية لكل جهات 
صقل  ألن  اخلاص،  القطاع  جهات 
املواهب مثل استخراج املعادن الثمينة 
النفط  استخراج  ومثل  املناجم،  من 
من الطبقات السفلى لألرض، كالهما 
ولكنه  اكتشاف،  وكالهما  جهد، 
وعوائد  مردود،  له  ألن  مشكور،  جهد 
اجتماعية، وحضارية، وإنسانية، لكل 
رف  الناس، تفوق أضعاف أضعاف ما صُ
عليه من أوقات وجهود وأموال، لتشمل 
وتشمل  وأسرهم،  أنفسهم  الشباب 

كل اتمع احمللي والدولي.
البرامج  عبر  التعليم،  تطوير 
أن  يجب  لذلك،  املعدة  الضخمة 
وتطور  الشخصية،  الفروقات  تراعي 
الفكر قبل أن نطالب الطالب مبزيد من 
للطالب  نقلة  نحقق  وحتى  العطاء، 
أعلى  ملستوى  مستوى  من  والطالبات 
كسر  هو  اخلطوات  هذه  أول  فإن  منه، 
حاجز احمللية واإلقليمية الضيقة، الذي 
إلى  والشابات  الشباب  قدرات  يقلص 

العالم  عليها  نطلق  قد  ضيقة  حدود 
الثالث، أو الدول النامية، أو الدول األحق 
والقدرات  فاملواهب  الدولية،  بالرعاية 
وتعالى  سبحانه  اخلالق  وزعها  هبات 
لكن  األجناس،  وكل  الناس،  كل  على 
القدرات  هذه  تطلق  بيئات  هناك 
فيهم  فنجد  وترعاها،  وتصقلها 
قاتلة  بيئات  واملبرزين، وهناك  النابغني 
ومحجمة  للقدرات،  وكابتة  للطموح، 
أبنائها،  داخل  في  الفرد،  إلمكانيات 
املوهوبني، هو  رعاية  تعريف  فإن  لذلك 
للرعاية،  أفضل  بيئة  تهيئة  ببساطة 
وحترر  وتطور  وتنصت  تستمع  بيئة 
فقط،  الكامنة  الداخلية  القدرات 

وليس مطلوباً منها أكثر.
نحن لسنا أقل من غيرنا، والدليل أن 
هناك هجرة للعقول املفكرة، والعقول 
الطموحة للخارج، وال نستغرب أن جند 
ألحمد  أبوبها  تفتح  اجلامعات  كبرى 
عشرات  وغيرهم  سندي،  وحياة  زويل، 
ألن  والسعوديني،  العرب،  النابغني  من 
لديهم قدرات فذة، لم يصنعها الغرب 
ومناها،  أكتشفها،  ما  بقدر  فيهم، 
آمل  لذلك  منها،  واستفاد  وصقلها، 
برامج  وكل  املوهوبني،  برامج  كل  من 
تطوير التعليم، أن تبدأ من كسر حاجز 
ومن  الرحبة،  للعاملية  الضيقة  احمللية 
تنفيذ  للعلوم  جدة  واحة  بدأت  هنا 
املوهوبني  لرعاية  الطموح  برنامجها 
عن طريق: جواز السفر العاملي للعلوم 
حاجز  يكسر  الذي  والتكنولوجيا، 
هوية  ويعطي  العاملية،  نحو  احمللية 

العلوم بعدها العاملي. 

افتتاحية امللف الصحفي ..
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ملف صحفي إعالمي يصدر عن
ندوة ( التطورات احلديثة لإلدارة 

الرياضية في ظل االحتراف 
الرياضي العاملي )

كلية األعمال برابغ
جامعة امللك عبد العزيز بجدة

عميد كلية األعمال
رئيس اللجنة املنظمة للندوة

د. عبد اإلله سيف الدين ساعاتي

نائب رئيس اللجنة املنظمة
املعتز باهللا سيد حسن

اململكة العربية السعودية
ت ٤٢٣٠٠٥٣ ٠٢ ف ٤٢٣٠٠٥٣ ٠٢  

ص ب ٣٤٤ رابغ ٢١٩١١
www.kau.edu.sa

website: cob.rb.kau.edu.sa
 

الدعم اإلعالمي

On Time
عالقات عامة ودعم إعالمي

دعاية وإعالن - معارض - تطوير
ت ٦٧٨٠٠١٢ ٠٢ ف ٦٧١٤٧٥٥ ٠٢

جوال ٥٤٠٥٦١٦٩٩ ٩٦٦ +
اململكة العربية السعودية
ص ب ١٥٠٠٩ جدة ٢١٤٤٤

نشرة إعالمية تصدر عن ندوة ( التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف الرياضي العاملي )
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6
من القلب نبعث أسمى كلمات الشــــــ
المتحدثون ورؤساء الجلسات والرعاة اإلعالميون والحضور الكـــــــــ



7
ـــــــــــكر والتقدير لمن يستحقها وهم :

 on time ـــــــــرام وأعضاء اللجنة المنظمة ووكالة الدعم اإلعالمي
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املدينة - جدة

تنظم كلية األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز 
ممثلة ببرنامج املاجستير التنفيذي في اإلدارة 
الرياضية ندوتها السنوية األولى حتت عنوان 
(التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل 
معالي  برعاية  العاملي)  الرياضي  االحتراف 
بن  أسامة  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير 
سبتمبر   ٥ األربعاء  يوم  وذلك  طيب،  صادق 
للمؤمترات مبقر  امللك فيصل  بقاعة  ٢٠١٢م 
الندوة  هذه  تنظيم  ويأتي  بجدة.  اجلامعة 
للدفع مبسيرة املؤسسات الرياضية الوطنية 
التي  والسريعة  اجلذرية  التغيرات  ملواكبة 
سارت عليها ااالت األخرى ممثلة في العلوم 
وكذلك  واالجتماعية،  واإلدارية  اإلنسانية 
التكنولوجية. ويشارك في هذه الندوة كبار 
واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية  الشخصيات 
في مجاالت االحتراف الرياضي واخلصخصة 
في  املتحدثني  أبرز  من  وغيرها،  واالستثمار 
اجللسة األولى التي يديرها الدكتور هاشم 
عكاظ،  الزميلة  حترير  رئيس  هاشم  عبده 
جلنة  رئيس  مساعد  بن  عبداهللا  واألمير 
خصخصة األندية، ويقدم محاضرة بعنوان 
السعودي  الرياضي  اال  في  (اخلصخصة 
- آمال وحتديات)، واألستاذ خالد حمد املالك 
محاضرته  في  اجلزيرة  جريدة  حترير  رئيس 
السعودي  الرياضي  (اإلعالم  بعنوان 
واألستاذ  ومستقبالً)،  وحاضرًا  ماضيًا 
دوري  رابطة  عام  مدير  النويصر  محمد 
بعنوان  محاضرته  في  السعودي  احملترفني 
وتطلعات  آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري 
للمستقبل)، والدكتور حافظ املدلج رئيس 
في  اآلسيوي  االحتــاد  في  التسويق  جلنة 
األندية  في  (االستثمار  بعنوان  محاضرته 

الرياضية السعودية).  
للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 

أمني  الدكتور  يديرها  التي 
واملؤرخ  اإلعالمي  ساعاتي 
الدكتور  يقدم  املــعــروف، 
بخاري  عبداللطيف 
(قانون  بعنوان  محاضرة 
الرياضة)،  وأخالقيات 
والدكتور ملفي الدوسري 
اإلدارة  قسم  رئــيــس 
بجامعة  الرياضية 
ــودي في  ــع املــلــك س
بعنوان  محاضرته 
الرياضية  (اإلدارة 
العلمي:  والبحث 
وحتديات).  قضايا 
الدكتورعبد  ويقدم 
ساعاتي  ـــه  اإلل
كلية  ــد  ــي ــم ع
بجامعة  األعمال 
عبدالعزيز  امللك 
محاضرة بعنوان 
(األمن الرياضي: 
املالعب  ــن  أم
ث  ا حد أل ا و
 ، ( ضية يا لر ا
ر  كتو لد ا و
سيف 
م  سال إل ا

أستاذ  جمعة  بن 
اإلدارة الرياضية بجامعة باريس دوفني في 

نظرة  الرياضي:  (االحتراف  محاضرة بعنوان 
أستاذ  اخلصاونة  عدنان  والدكتور  عاملية)، 
 - استبت  كنت  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية. وأوضح 
الدكتور ساعاتي أنه سيتم توزيع شهادات 
احلاضرين  جميع  على  واملشاركة  للحضور 

في الندوة.

الملف الصحفي ..

ندوة ( التطورات الحديثة لإلدارة الرياضـيــــــــ
10



جدة – البالد

امللك  بجامعة  األعمال  كلية  تنظم 
املاجستير  ببرنامج  ممثلة  عبدالعزيز 
ندوتها  الرياضية  اإلدارة  في  التنفيذي 
(التطورات  عنوان  حتت  األولى  السنوية 
احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف 
مدير  معالي  برعاية  العاملي)  الرياضي 
بن  أسامة  الدكتور  األستاذ  اجلامعة 
صادق طيب، وذلك يوم األربعاء ١٨ شوال 
امللك  بقاعة  ٢٠١٢م  سبتمبر   ٥ ١٤٣٣هـ 
بجدة.  اجلامعة  مبقر  للمؤمترات  فيصل 
للدفع مبسيرة  الندوة  تنظيم هذه  ويأتي 
ملواكبة  الوطنية  الرياضية  املؤسسات 
سارت  التي  والسريعة  اجلذرية  التغيرات 
العلوم  في  ممثلة  األخرى  ااالت  عليها 
وكذلك  واالجتماعية  واإلدارية  اإلنسانية 

التكنولوجية .
يشارك في هذه الندوة كبار الشخصيات 
في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
واخلصخصة  الرياضي  االحتراف  مجاالت 
املتحدثني  أبرز  من  وغيرها،  واالستثمار 
الدكتور  يديرها  التي  األولى  اجللسة  في 
هاشم عبده هاشم رئيس حترير الزميلة 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  عكاظ، 
عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس 
ويقدم محاضرة  األندية  جلنة خصخصة 
الرياضي  اال  في  (اخلصخصة  بعنوان 
السعودي – آمال وحتديات)، واألستاذ خالد 
اجلزيرة  جريدة  حترير  رئيس  املالك  حمد 
الرياضي  (اإلعالم  بعنوان  محاضرته  في 
ومستقبالً)،   ً وحاضرا ماضياً  السعودي 

واألستاذ محمد النويصر مدير عام رابطة 
محاضرته  في  السعودي  احملترفني  دوري 
آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري  بعنوان 
حافظ  والدكتور  للمستقبل)  وتطلعات 
االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس  املدلج 
اآلسيوي في محاضرته بعنوان (االستثمار 

في األندية الرياضية السعودية).
الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومــن 
أمني  الدكتور  يديرها  التي  للندوة 
يقدم  املعروف،  واملؤرخ  اإلعالمي  ساعاتي 
محاضرة  بخاري  عبداللطيف  الدكتور 
الرياضة)  وأخالقيات  (قانون  بعنوان 
قسم  رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور 
سعود  امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
الرياضية  (اإلدارة  بعنوان  محاضرته  في 
وحتديات).  قضايا  العلمي:  والبحث 
عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور  ويقدم 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
أمن  الرياضي:  (األمن  بعنوان  محاضرة 
والدكتور  الرياضية)  واألحداث  املالعب 
اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم  سيف 
في  دوفــني  باريس  بجامعة  الرياضية 
الرياضي:  (االحتراف  بعنوان  محاضرة 
اخلصاونة  عدنان  والدكتور  عاملية)  نظرة 
كنت  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ 

املتحدة  بالواليات  أوهايو   – استبت 
األمريكية.

عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور  وصرح 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
الندوة  أن  الندوة،  على  العام  املشرف 
من  عديدة  تطلعات  حتقيق  إلى  تهدف 
اإلدارية  االجتاهات  على  التعرف  أهمها 
احلديثة في مجال اإلدارة الرياضية وطرق 
وحتليل  االحتراف،  مجال  في  تطبيقها 
الفعلي  األداء  تقييم  خالل  من  الواقع 
في  اتلفة  الرياضية  للمؤسسات 
والنهوض  االحتراف،  ملواكبة  اململكة 
إلى  والتطرق  الرياضي  التسويق  بفكر 
مجاالت التمويل اتلفة. وتهدف الندوة 
عن  شامل  مفهوم  تقدمي  إلى  كذلك 
ونظرياته  أهدافه  الرياضي،  االستثمار 
برامج  تطبيق  وتفعيل  العلمية،  وجتاربه 
الرياضية،  املؤسسات  في  الذكية  اإلدارة 
وتقدمي نظرة شاملة عن األهداف املرجوة 
السعودية  األنــديــة  خصخصة  مــن 
رياضية.  جتارية  كيانات  إلى  وحتويلها 
وأوضح الدكتور ساعاتي أنه سيتم توزيع 
شهادات للحضور واملشاركة على جميع 

احلاضرين في الندوة.

ـــــــــة في ظل االحتراف الرياضي العالمي )
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جدة - الرياضي 

عضو  مساعد  بن  عبداهللا  األمير  يتقدم 
رئيس  النويصر  ومحمد  الهالل  شــرف 
املشاركني  من  كوكبة  احملترفني  رابطة 
بالندوة السنوية األولى التي تنظمها كلية 
ممثلة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال 
اإلدارة  في  التنفيذي  املاجستير  ببرنامج 
احلديثة  (التطورات  عنوان  حتت  الرياضية 
لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف الرياضي 
شوال  شهر  من  عشر  الثامن  في  العاملي) 
مبقر  للمؤمترات  فيصل  امللك  بقاعة  املقبل 

اجلامعة بجدة.
الشخصيات  كبار  مبشاركة  الندوة  وحتظى 
مجال  في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار  االحتراف 
وغيرها من أبرز املتحدثني في اجللسة األولى 
هاشم  عبده  هاشم  الدكتور  يديرها  التي 
عبداهللا  األمير  الزميلة عكاظ،  حترير  رئيس 
جلنة  رئيس  عبدالعزيز  بن  مساعد  بن 
بعنوان  وتقدم محاضرة  األندية  خصخصة 
السعودي  الرياضي  اال  في  (اخلصخصة 
رئيس  املالك  حمد  وخالد  وحتديات)،  آمال  ـ 
بعنوان  محاضرته  في  اجلزيرة  جريدة  حترير 
مستقبلية)  رؤية  الرياضي:  (التسويق 
دوري  رابطة  عام  مدير  النويصر  ومحمد 
بعنوان  محاضرته  في  السعودي  احملترفني 
وتطلعات  آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري 
رئيس  املدلج  والدكتور حافظ  للمستقبل) 
في  اآلسيوي  االحتــاد  في  التسويق  جلنة 
األندية  في  (االستثمار  بعنوان  محاضرته 

الرياضية السعودية).
للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 
التي يديرها الدكتور أمني ساعاتي اإلعالمي 
واملؤرخ املعروف يقدم الدكتور عبداللطيف 

وأخالقيات  (قانون  بعنوان  محاضرة  بخاري 
رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور  الرياضة) 
امللك  بجامعة  الرياضية  االدارة  قسم 
(االدارة  بعنوان  محاضرته  في  سعودي 
الرياضية والبحث العلمي: قضايا وحتديات) 
عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور  ويقدم 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  االعمال  كلية 
أمن  الرياضي:  (االمن  بعنوان  محاضرة 
املالعب واألحداث الرياضية) والدكتور سيف 
الرياضية  االدارة  استاذ  جمعة  بن  اإلسالم 

باريس  بجامعة 
دوفني في محاضرة 
(االحتراف  بعنوان 
نظرة  الرياضي: 
والدكتور  عاملية) 
اخلصاونة  عــدنــان 
اإلدارة  ـــاذ  ـــت اس
بجامعة  الرياضية 
كنت استبت ـ أوهايو 
املتحدة  بــالــواليــات 

االمريكية.
عبداإلله  الدكتور  وأكد 
كلية  عميد  ساعاتي 
امللك  بجامعة  االعمال 
العام  عبدالعزيز املشرف 
الندوة  أن  الندوة  على 
تهدف الى حتقيق تطلعات 
التعرف  أهمها  عديدة من 
اإلدارية  االجتــاهــات  على 
اإلدارة  مجال  في  احلديثة 
تطبيقها  وطرق  الرياضية 
وحتليل  االحتراف،  مجال  في 
تقييم  ــالل  خ مــن  الــواقــع 
للمؤسسات  الفعلي  االداء 

ملواكبة  اململكة  في  اتلفة  الرياضية 

االحتراف والنهوض بفكر التسويق الرياضي 
والتطرق الى مجاالت التمويل اتلفة.

الملف الصحفي ..

ندوة ( التطورات الحديثة لإلدارة الرياضـيــــــــ
12



اجلزيرة - الرياض 

امللك  بجامعة  األعمال  كلية  تنظم 
املاجستير  ببرنامج  ممثلة  عبدالعزيز 
ندوتها  الرياضية  اإلدارة  في  التنفيذي 
(التطورات  عنوان  حتت  األولى  السنوية 
احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف 
مدير  معالي  برعاية  العاملي)  الرياضي 
بن  أسامة  الدكتور  األستاذ  اجلامعة 
صادق طيب، وذلك يوم األربعاء ١٨ شوال 
امللك  بقاعة  ٢٠١٢م  سبتمبر   ٥ ١٤٣٣هـ 
بجدة.  اجلامعة  مبقر  للمؤمترات  فيصل 
للدفع مبسيرة  الندوة  تنظيم هذه  ويأتي 
ملواكبة  الوطنية  الرياضية  املؤسسات 
سارت  التي  والسريعة  اجلذرية  التغيرات 
العلوم  في  ممثلة  األخرى  ااالت  عليها 
وكذلك  واالجتماعية  واإلدارية  اإلنسانية 

التكنولوجية. 
يشارك في هذه الندوة كبار الشخصيات 
في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
واخلصخصة  الرياضي  االحتراف  مجاالت 
املتحدثني  أبرز  من  وغيرها،  واالستثمار 
الدكتور  يديرها  التي  األولى  اجللسة  في 
هاشم عبده هاشم رئيس حترير الزميلة 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  عكاظ، 
عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس 
ويقدم محاضرة  األندية  جلنة خصخصة 
الرياضي  اال  في  (اخلصخصة  بعنوان 
واألستاذ  وحتديات)،  آمال   - السعودي 
جريدة  حترير  رئيس  املالك  حمد  خالد 
السعودي  اإلعالم  رواد  أبرز  وهو  اجلزيرة 
في  احلديث  الرياضي  اإلعالم  ومؤسس 

محاضرته بعنوان (اإلعالم 
شمولية  نظرة  الرياضي 
واحلاضر  املــاضــي  بــني 
واألستاذ  واملستقبل)، 
مدير  النويصر  محمد 
دوري  ــة  ــط راب عـــام 
السعودي  احملترفني 

بعنوان  محاضرته  في 
(دوري احملترفني السعودي: آفاق وتطلعات 
املدلج  حافظ  والدكتور  للمستقبل) 
رئيس جلنة التسويق في االحتاد اآلسيوي 
في  (االستثمار  بعنوان  محاضرته  في 

األندية الرياضية السعودية). 
الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومــن 
أمني  الدكتور  يديرها  التي  للندوة 
يقدم  املعروف،  واملؤرخ  اإلعالمي  ساعاتي 
محاضرة  بخاري  عبداللطيف  الدكتور 
الرياضة)  وأخالقيات  (قانون  بعنوان 
قسم  رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور 
سعود  امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
الرياضية  (اإلدارة  بعنوان  محاضرته  في 
وحتديات).  قضايا  العلمي:  والبحث 
عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور  ويقدم 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
أمن  الرياضي:  (األمن  بعنوان  محاضرة 
والدكتور  الرياضية)  واألحداث  املالعب 
اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم  سيف 
في  دوفــني  باريس  بجامعة  الرياضية 
محاضرة بعنوان (االحتراف الرياضي: نظرة 
عاملية)، والدكتور عدنان اخلصاونة أستاذ 
اإلدارة الرياضية بجامعة كنت استبت -

أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية. 

ح  صر و
عبداإلله  الدكتور 

بجامعة  األعمال  كلية  عميد  ساعاتي 
امللك عبدالعزيز املشرف العام على الندوة، 
تطلعات  حتقيق  إلى  تهدف  الندوة  أن 
عديدة من أهمها التعرف على االجتاهات 
اإلدارية احلديثة في مجال اإلدارة الرياضية 
االحتراف،  مجال  في  تطبيقها  وطرق 
األداء  تقييم  خالل  من  الواقع  وحتليل 
اتلفة  الرياضية  للمؤسسات  الفعلي 
في اململكة ملواكبة االحتراف، والنهوض 
إلى  والتطرق  الرياضي  التسويق  بفكر 
مجاالت التمويل اتلفة، وتهدف الندوة 
عن  شامل  مفهوم  تقدمي  إلى  كذلك 
ونظرياته  أهدافه  الرياضي،  االستثمار 
برامج  تطبيق  وتفعيل  العلمية،  وجتاربه 
الرياضية،  املؤسسات  في  الذكية  اإلدارة 
وتقدمي نظرة شاملة عن األهداف املرجوة 
السعودية  األنــديــة  خصخصة  مــن 
رياضية،  جتارية  كيانات  إلى  وحتويلها 
وأوضح الدكتور ساعاتي أنه سيتم توزيع 
شهادات للحضور واملشاركة على جميع 

احلاضرين في الندوة.

ـــــــــة في ظل االحتراف الرياضي العالمي )
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مكة املكرمة : أحمد جابر

عبد  امللك  بجامعة  األعمال  كلية  تنظم 
العزيز ممثلة ببرنامج املاجستير التنفيذي في 
اإلدارة الرياضية ندوتها السنوية األولى حتت 
الرياضية  التطورات احلديثة لإلدارة   ) عنوان 
في ظل االحتراف الرياضي العاملي ) برعاية 
الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  معالي 
األربعاء  يوم  وذلك   ، بن صادق طيب  أسامة 
١٨ شوال ١٤٣٣هـ ٥ سبتمبر ٢٠١٢م بقاعة 
امللك فيصل للمؤمترات مبقر اجلامعة بجدة 
مبسيرة  للدفع  الندوة  هذه  تنظيم  ويأتي   .
ملواكبة  الوطنية  الرياضية  املؤسسات 
سارت  التي  والسريعة  اجلذرية  التغيرات 
العلوم  في  ممثلة  األخــرى  اــاالت  عليها 

وكذلك  واالجتماعية  واإلدارية  اإلنسانية 

التكنولوجية .
الشخصيات  كبار  الندوة  هذه  في  يشارك 
مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار  االحتراف 
اجللسة  في  املتحدثني  أبرز  من   ، وغيرها 
عبده  هاشم  الدكتور  يديرها  التي  األولى 
هاشم رئيس حترير الزميلة عكاظ ، صاحب 
األمير عبد اهللا بن مساعد  امللكي  السمو 
بن عبد العزيز رئيس جلنة خصخصة األندية 
في  (اخلصخصة  بعنوان  محاضرة  ويقدم 
وحتديات)  آمال   – السعودي  الرياضي  اال 
حترير  رئيس  املالك  حمد  خالد  واألستاذ   ،
بعنوان  محاضرته  في  اجلزيرة  جريدة 
 ً (اإلعالم الرياضي السعودي ماضياً وحاضرا
النويصر  محمد  واألستاذ   ، ومستقبالً) 
دوري  رابطة  عــام  مدير 
في  السعودي  احملترفني 
( دوري  محاضرته بعنوان 
احملترفني السعودي : آفاق 
 ( للمستقبل  وتطلعات 
املدلج  حافظ  والدكتور 
التسويق  جلنة  رئيس 
اآلسيوي  ــاد  االحت في 
بعنوان  محاضرته  في 
في  (االستثمار 
الرياضية  ــة  ــدي األن

السعودية).
في  املتحدثني  ومن 
الثانية  اجللسة 
يديرها  التي  للندوة 
أمني  ــور  ــت ــدك ال
اإلعالمي  ساعاتي 
املعروف،  واملــؤرخ 
الدكتور  يــقــدم 
عبد اللطيف بخاري محاضرة 

بعنوان ( قانون وأخالقيات الرياضة ) والدكتور 
ملفي الدوسري رئيس قسم اإلدارة الرياضية 
محاضرته  في  سعودي  امللك  بجامعة 
العلمي  والبحث  الرياضية  اإلدارة   ) بعنوان 
عبد  الدكتور  ويقدم   .  ( وحتديات  قضايا   :
اإلله ساعاتي عميد كلية األعمال بجامعة 
األمن   ) بعنوان  محاضرة  العزيز  عبد  امللك 
الرياضية  واألحداث  املالعب  أمن   : الرياضي 
) والدكتور سيف اإلسالم بن جمعة أستاذ 
في  دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
محاضرة بعنوان ( االحتراف الرياضي : نظرة 
أستاذ  اخلصاونة  عدنان  والدكتور   ( عاملية 
استبت  كنت  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 

– أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية .
عميد  ساعاتي  اإلله  عبد  الدكتور  وصرح 
العزيز  عبد  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
املشرف العام على الندوة ، أن الندوة تهدف 
أهمها  من  عديدة  تطلعات  حتقيق  إلى 
في  احلديثة  اإلدارية  االجتاهات  على  التعرف 
الرياضية وطرق تطبيقها في  اإلدارة  مجال 
خالل  من  الواقع  وحتليل   ، االحتراف  مجال 
تقييم األداء الفعلي للمؤسسات الرياضية 
 ، االحتراف  ملواكبة  اململكة  في  اتلفة 
والنهوض بفكر التسويق الرياضي والتطرق 
وتهدف   . اتلفة  التمويل  مجاالت  إلى 
شامل  مفهوم  تقدمي  إلى  كذلك  الندوة 
ونظرياته  أهدافه   ، الرياضي  االستثمار  عن 
برامج  تطبيق  وتفعيل   ، العلمية  وجتاربه 
 ، الرياضية  املؤسسات  في  الذكية  اإلدارة 
املرجوة  األهداف  عن  شاملة  نظرة  وتقدمي 
وحتويلها  السعودية  األندية  من خصخصة 
إلى كيانات جتارية رياضية . وأوضح الدكتور 
ساعاتي أنه سيتم توزيع شهادات للحضور 
واملشاركة على جميع احلاضرين في الندوة. 

الملف الصحفي ..
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احلياة – جدة 

األعمال  كلية  تنظم 
امللك  جامعة  ــي  ف
عبدالعزيز بجدة ممثلة 
ماجستير  ببرنامج 
ندوة  الرياضية  اإلدارة 
اخلامس  في  رياضية 
(سبتمبر)  أيلول  من 
بعنوان  ــل  ــب ــق امل
احلديثة  «التطورات 
في اإلدارة الرياضية في 
ظل االحتراف العاملي»، 
اجلامعة  مدير  برعاية 
الدكتور أسامة طيب، 
فيها  وســيــحــاضــر 
رياضية  شخصيات 
وبعض  وأكــادميــيــون 
الرياضيني،  اخلــبــراء 
جلنة  رئيس  ابــرزهــم 
االندية  خصخصة 

حترير  ورئيس  بن مساعد،  عبداهللا  االمير 
هاشم  الدكتور  «عكاظ»  صحيفة 
«اجلزيرة»  صحيفة  حترير  ورئيس  عبده، 
خالد املالك، ورئيس رابطة دوري احملترفني 
ورئيس  النويصر،  محمد  السعودي 

لكرة  اآلسيوي  باالحتاد  التسويق  جلنة 
واملؤرخ  املدلج،  حافظ  الدكتور  القدم 
الرياضي الدكتور امني ساعاتي، والدكتور 

عبداللطيف بخاري.
وتهدف الندوة إلى التعرف على االجتاهات 

اإلدارية احلديثة في مجال اإلدارة الرياضية 
الواقع من خالل  وطرق تطبيقها، وحتليل 
تقومي األداء الفعلي للمؤسسات الرياضية 
بفكر  والنهوض  السعودية،  في  اتلفة 

التسويق الرياضي.
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15



حسني الشريف (جدة) 

تنظم كلية األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز 
ممثلة ببرنامج املاجستير التنفيذي في اإلدارة 
الرياضية ندوتها السنوية األولى حتت عنوان 
(التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل 
مدير  برعاية  العاملي)  الرياضي  االحتراف 

طيب،  صادق  بن  أسامة  الدكتور  اجلامعة 
يوم األربعاء اخلامس من سبتمبر املقبل (١٨ 
للمؤمترات مبقر  امللك فيصل  بقاعة  شوال) 

اجلامعة في جدة. 
مبسيرة  للدفع  الــنــدوة  تنظيم  ويأتي 
ملواكبة  الوطنية  الرياضية  املؤسسات 
سارت  التي  والسريعة  اجلذرية  التغيرات 
عليها ااالت األخرى ممثلة 
اإلنسانية  العلوم  في 
واالجتماعية  واإلداريــة 
التكنولوجية.  وكذلك 
يشارك  أن  املنتظر  ومن 
الشخصيات  كبار  فيها 
املتمرسة  الرياضية 
مجاالت  في  واخلبيرة 
الرياضي  االحـــتـــراف 
واالستثمار  واخلصخصة 
أبرز  ومـــن  ــا،  ــره ــي وغ
اجللسة  في  املتحدثني 
بن  األمير عبداهللا  األولى 
عبدالعزيز  بن  مساعد 
خصخصة  جلنة  رئيس 
األندية وسيقدم محاضرة 
في  (اخلصخصة  بعنوان 
السعودي  الرياضي  اال 
وخالد  وحتديات)،  آمال   –
حترير  رئيس  املالك  حمد 
أبرز  وهو  اجلزيرة  جريدة 
السعودي  اإلعــالم  رواد 
اإلعالم  ـــس  ـــؤس وم
في  احلــديــث  الرياضي 
محاضرة بعنوان (اإلعالم 

الرياضي نظرة شمولية بني املاضي واحلاضر 
عام  مدير  النويصر  ومحمد  واملستقبل)، 
رابطة دوري احملترفني السعودي في محاضرة 
آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري  بعنوان 
حافظ  والدكتور  للمستقبل)  وتطلعات 
االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس  املدلج 
(االستثمار  بعنوان  في محاضرته  اآلسيوي 
ومن  السعودية).  الرياضية  األندية  في 
التي  للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني 
يديرها الدكتور أمني ساعاتي اإلعالمي واملؤرخ 
في  بخاري  اللطيف  عبد  الدكتور  املعروف، 
محاضرة بعنوان (قانون وأخالقيات الرياضة) 
والدكتور ملفي الدوسري رئيس قسم اإلدارة 
محاضرة  سعودي  امللك  بجامعة  الرياضية 
العلمي..  والبحث  الرياضية  (اإلدارة  بعنوان 
اإلله  الدكتور عبد  ويقدم  وحتديات).  قضايا 
ساعاتي عميد كلية األعمال بجامعة امللك 
عبدالعزيز محاضرة بعنوان (األمن الرياضي.. 
والدكتور  الرياضية)  واألحداث  املالعب  أمن 
اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلســالم  سيف 
محاضرة  دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية 
عاملية)  نظرة  الرياضي..  (االحتراف  بعنوان 
اإلدارة  أستاذ  اخلصاونة  عدنان  والدكتور 
أوهايو   – استبت  كنت  بجامعة  الرياضية 

بالواليات املتحدة األمريكية. 
عميد  ساعاتي  اإلله  عبد  الدكتور  وصرح 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
املشرف العام على الندوة، أن الندوة تهدف 
أهمها  من  عديدة  تطلعات  حتقيق  إلى 
في  احلديثة  اإلدارية  االجتاهات  على  التعرف 
الرياضية وطرق تطبيقها في  اإلدارة  مجال 

مجال االحتراف. 

الملف الصحفي ..
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جدة – الشرق 

امللك  بجامعة  األعمال  كلية  تنظم 
املاجستير  ببرنامج  ممثلة  عبدالعزيز 
ندوتها  الرياضية  اإلدارة  في  التنفيذي 
(التطورات  عنوان  حتت  األولى  السنوية 
احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف 
اجلامعة  مدير  برعاية  العاملي)  الرياضي 
الدكتور أسامة طيب، وذلك في اخلامس 
فيصل  امللك  بقاعة  املقبل  سبتمبر  من 

للمؤمترات مبقر اجلامعة بجدة
للدفع مبسيرة  الندوة  تنظيم هذه  ويأتي 
ملواكبة  الوطنية  الرياضية  املؤسسات 
التي  والسريعة  اجلــذريــة  التغيرات 
في  ممثلة  األخرى  ااالت  عليها  سارت 
واالجتماعية  واإلدارية  اإلنسانية  العلوم 
فيها  ويشارك  التكنولوجية،  وكذلك 
املتمرسة  الرياضية  الشخصيات  كبار 
الرياضي  االحتراف  مجاالت  في  واخلبيرة 
من   ، وغيرها  واالستثمار  واخلصخصة 
التي  األولى  اجللسة  في  املتحدثني  أبرز 
عكاظ  الزميلة  حترير  رئيس  يديرها 
الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس جلنة 
بن  عبداهللا  األمير  األندية  خصخصة 
مساعد ورئيس حترير الزميلة اجلزيرة خالد 
احملترفني  دوري  رابطة  عام  ومدير  املالك 
جلنة  ورئيس  النويصر  محمد  السعودي 
القدم  لكرة  اآلسيوي  باالحتاد  التسويق 

الدكتور حافظ املدلج
للندوة  الثانية  اجللسة  في  ويحاضر 
املعروف  واملؤرخ  اإلعالمي  يديرها  التي 
الدكتور  من  كل  ساعاتي  أمني  الدكتور 
عبداللطيف البخاري، رئيس قسم اإلدارة 

سعود  امللك  بجامعة  الرياضية 
ملفي  الــدكــتــور 
عميد  الــدوســري، 
األعمال  كــلــيــة 
امللك  بــجــامــعــة 
الدكتور  عبدالعزيز 
ساعاتي،  عبداإلله 
أستاد اإلدارة الرياضية 
باريس  بــجــامــعــة 
سيف  الدكتور  دوفني 
جمعة  بــن  اإلســـالم 
وأستاذ اإلدارة الرياضية 
استبت  كنت  بجامعة 
بالواليات  ــو  أوهــاي  –
األمريكية  املــتــحــدة 
الدكتور عدنان اخلصاونة

كلية  عميد  ـــح  وأوض
امللك  بجامعة  األعمال 
العام  املشرف  عبدالعزيز 
الدكتور  ــدوة  ــن ال على 
عبداإلله ساعاتي أن الندوة 
تهدف إلى حتقيق تطلعات 
التعرف  أهمها  من  عديدة 
اإلدارية  ــات  ــاه االجت على 
اإلدارة  مجال  في  احلديثة 
تطبيقها  وطرق  الرياضية 

وحتليل  االحتراف،  مجال  في 
الفعلي  األداء  تقييم  خالل  من  الواقع 
في  اتلفة  الرياضية  للمؤسسات 
والنهوض  االحتراف،  ملواكبة  اململكة 
إلى  والتطرق  الرياضي  التسويق  بفكر 

مجاالت التمويل اتلفة.
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حسني الشريف – جدة 

امللك  بجامعة  األعمال  كلية  تنظم 
املاجستير  ببرنامج  ممثلة  عبدالعزيز 
ندوتها  الرياضية  اإلدارة  في  التنفيذي 
(التطورات  عنوان  حتت  األولى  السنوية 
احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف 
الشهر   ١٨ األربعاء  العاملي)  الرياضي 
الندوة  وتأتي  اجلامعة،  مقر  في  احلالي 
الرياضية  املؤسسات  مسيرة  لدعم 
اجلذرية  التغيرات  ملواكبة  الوطنية 
ااالت  عليها  سارت  التي  والسريعة 
األخرى ممثلة في العلوم اإلنسانية واإلدارية 
التكنولوجية،  واالجتماعيةوكذلك 
ويشارك فيها كبار الشخصيات الرياضية 
االحتراف  في مجاالت  واخلبيرة  املتمرسة 
واالستثمار  واخلصخصة  الرياضي 
اجللسة  في  املتحدثني  أبرز  ومن  وغيرها، 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  األولــى 
عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس 
ويقدم محاضرة  األندية  جلنة خصخصة 
الرياضي  اال  في  (اخلصخصة  بعنوان 
حمد  وخالد  وحتديات)،  آمال  السعودي.. 
الذي  اجلزيرة  جريدة  حترير  رئيس  املالك 
يعتبر مؤسس اإلعالم الرياضي احلديث في 
محاضرته بعنوان (اإلعالم الرياضي نظرة 
شمولية بني املاضي واحلاضر واملستقبل)، 
النويصر مدير عام رابطة  بجانب محمد 
دوري احملترفني في محاضرته بعنوان (دوري 
للمستقبل)  وتطلعات  آفاق  احملترفني.. 
جلنة  رئيس  املدلج  حافظ  والدكتور 
في  اآلســيــوي  االحتـــاد  فــي  التسويق 
محاضرته بعنوان (االستثمار في األندية 

ضية  يا لر ا
السعودية).

ومن املتحدثني 
اجللسة  في 
نية  لثا ا
التي  للندوة 
ها  ير يد
ر  كتو لد ا
مني  أ
تي  عا سا
مي  عال إل ا
 ، خ ر ملؤ ا و
م  يقد
الدكتور 

للطيف  ا عبد
بخاري محاضرة بعنوان (قانون وأخالقيات 
الدوسري  ملفي  والدكتور  الرياضة)، 
بجامعة  الرياضية  اإلدارة  قسم  رئيس 
بعنوان  محاضرته  في  سعودي  امللك 
العلمي..  والبحث  الرياضية  (اإلدارة 
قضايا وحتديات)، ويقدم الدكتور عبداإلله 
بجامعة  األعمال  كلية  عميد  ساعاتي 
بعنوان  محاضرة  عبدالعزيز  امللك 
واألحداث  املالعب  أمن  الرياضي..  (األمن 
بن  اإلسالم  سيف  والدكتور  الرياضية) 
بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ  جمعة 
بعنوان  محاضرة  في  ــني  دوف باريس 
عاملية)  نظرة  الرياضي..  (االحتراف 
اإلدارة  أستاذ  اخلصاونة  عدنان  والدكتور 
أوهايو  استبت،  كنت  بجامعة  الرياضية 

بالواليات املتحدة األمريكية.
عبداإلله  الدكتور  أوضــح  جانبه،  من 
ساعاتي عميد كلية األعمال بجامعة امللك 

يز  لعز ا عبد
الندوة،  على  العام  املشرف 

أن الندوة تهدف إلى حتقيق التعرف على 
االجتاهات اإلدارية احلديثة في مجال اإلدارة 
مجال  في  تطبيقها  وطرق  الرياضية 
االحتراف، وحتليل الواقع من خالل تقييم 
الرياضية  للمؤسسات  الفعلي  األداء 
االحتراف،  ملواكبة  اململكة  في  اتلفة 
الرياضي  التسويق  بفكر  والنهوض 
اتلفة،  التمويل  مجاالت  إلى  والتطرق 
االستثمار  عن  شامل  مفهوم  وتقدمي 
وجتاربه  ونظرياته  أهدافه  الرياضي، 
العلمية، مع تفعيل تطبيق برامج اإلدارة 
الرياضية، وتقدمي  الذكية في املؤسسات 
من  املرجوة  األهداف  عن  شاملة  نظرة 
وحتويلها  السعودية  األندية  خصخصة 

إلى كيانات جتارية رياضية. 
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الرياضي – جدة 

بن  مساعد  بن  اهللا  عبد  األمير  يتقدم 
األندية  خصخصة  جلنة  رئيس  عبدالعزيز 
التطورات  ندوة  في  واملتحدثني  احملاضرين 
االحتراف  ظل  في  الرياضية  لإلدارة  احلديثة 
كلية  حتتضنها  التي  العاملي  الرياضي 
بقاعة  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  األعمال 
امللك فيصل للمؤمترات مبقر اجلامعة بجدة 

صباح اليوم األربعاء،
(الرياضي)  ترعاها  التي  الندوة  في  يشارك 
الرياضية  الشخصيات  كبار  من  إعالميون 
االحتراف  مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار والتسويق 
بن  عبداهللا  األمير  أبرزهم  من  وغيرها، 
األندية،  خصخصة  جلنة  رئيس  مساعد 
ويستهل األمير عبداهللا بن مساعد اجللسة 
اخلصخصة   ) مبحاضرته  الندوة  في  األولى 
في اال الرياضي السعودي: آمال وحتديات)، 
اإلعالمي  داود  علي  اجللسة  يدير  حيث 
يقدم  ثم  الوحدة،  نادي  ورئيس  الرياضي 
لرابطة  التنفيذي  املدير  النويصر  محمد 
بعنوان  محاضرته  السعودي  احملترفني  دوري 
وتطلعات  (آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري 
املدلج  حافظ  الدكتور  ويقدم  للمستقبل) 
اآلسيوي  االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس 
األندية  في  (االستثمار  بعنوان  محاضرته 

الرياضية السعودية).
للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 
التي يديرها الدكتور أمني ساعاتي اإلعالمي 
واملؤرخ املعروف، يقدم الدكتور عبداللطيف 
وأخالقيات  (قانون  بعنوان  محاضرة  بخاري 
الدوسري  ملفي  الدكتور  ويلقي  الرياضة) 
رئيس قسم اإلدارة الرياضية بجامعة امللك 
الرياضية  (اإلدارة  بعنوان  محاضرته  سعود 
ويقدم  وحتديات).  قضايا  العلمي:  والبحث 
كلية  عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور 
األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز محاضرة 

املالعب  أمــن  الرياضي:  (األمن  بعنوان 
سيف  والدكتور  الرياضية)،  ــداث  واألح
الرياضية  اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم 
بعنوان  دوفني في محاضرة  باريس  بجامعة 
(االحتراف الرياضي: نظرة عاملية)، والدكتور 
الرياضية  اإلدارة  أستاذ  اخلصاونة  عدنان 
بالواليات  أوهايو  ـ  استبت  كنت  بجامعة 

املتحدة األمريكية.
ويرعى الندوة مدير جامعة امللك عبدالعزيز 
بحضور  طيب،  صادق  بن  أسامة  الدكتور 
الشخصيات  مــن  العديد  ومشاركة 
تولي  التي  واألكادميية  واإلعالمية  الرياضية 
اهتماماتها مبثل هذه الندوات، وميثل الندوة 
اإلدارة  في  التنفيذي  املاجستير  برنامج 
والذي  باجلامعة  األعمال  بكلية  الرياضية 
نوعه  من  األول  العلمي  املستوى  يعتبر 
وخصصت  األوسط،  الشرق  مستوى  على 

البريد  الندوة  إدارة 
ني  و لكتر إل ا
c o b . s p m .
s e m i n a r @
g m a i l . c o m
البريد  ــوان  ــن ع
ني  و لكتر إل ا
محمي  ـــذا  ه
روبوتات  ــن  م
يجب  السبام. 
تفعيل  عليك 
اجلافاسكربت 
لرؤيته. لتلقي 
ت  طلبا
لتسجيل  ا
ر  حلضو ا و
ين  لذ ا و
ن  سيتلقو
ت  ا د شها

شكر وتقدير فورية.
جدير بالذكر أن الندوة التي تقام في سنتها 

األولى، وستكون سنوية، تهدف إلى التعرف 
الرياضية  اإلدارة  احلديثة في  االجتاهات  على 
االحتراف،  مجال  في  تطبيقها  وطــرق 
لألداء  الرياضي  الواقع  حتليل  في  وتسهم 
الفعلي للمؤسسات الرياضية اتلفة في 
التسويق  بفكر  النهوض  وتدعم  اململكة، 
شامال  مفهوما  وتقدم  والتمويل،  الرياضي 
احللول  وتقدم  الرياضي،  االستثمار  عن 
في  الذكية  اإلدارة  لبرامج  التطبيقية 
عن  شاملة  ونظرة  الرياضية،  املؤسسات 
األندية  خصخصة  من  املرجوة  األهــداف 
جتارية،  كيانات  إلى  وحتويلها  السعودية 
من  الصادرة  التعليمات  ظل  في  وذلــك 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والقاضية 
بتطبيق املعايير العاملية احلديثة في ااالت 
كرة  في   ً وحتديدا عام،  بشكل  الرياضية 

القدم.

الملف الصحفي ..
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املدينة - جدة

يتقدم األمير عبداهللا بن مساعد رئيس جلنة 
خصخصة األندية ، احملاضرين واملتحدثني في 

ندوة التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية في 
ظل االحتراف الرياضي العاملي التي تقيمها 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
بقاعة امللك فيصل للمؤمترات مبقر اجلامعة 
بجدة في متام الساعة التاسعة يوم األربعاء 
محاضرته  في  ويتحدث   ، شوال   ١٨ املقبل 
اآلمال  عن  الندوة  مطلع  سيلقيها  التي 
والتحديات في خصخصة األندية السعودية 

والسيما أندية دوري احملترفني السعودي . كما 
الشخصيات  كبار  الندوة  هذه  في  يشارك 
مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار  االحتراف 
وغيرها ، من أبرز املتحدثني في 
اجللسة األولى إلى جانب األمير 
والتي  مساعد  بن  عبداهللا 
اإلعالمي  داود  علي  يديرها 
الرياضي ورئيس نادي الوحدة ، 
حترير  رئيس  املالك  حمد  خالد 
رواد  أبرز  وهو  اجلزيرة  جريدة 
ومؤسس  السعودي  اإلعــالم 
في  احلديث  الرياضي  اإلعالم 
اإلعالم   ) بعنوان  محاضرته 
بني  شمولية  نظرة  الرياضي 
واملستقبل  واحلاضر  املاضي 
النويصر  محمد  واألستاذ   ،  (
مدير عام رابطة دوري احملترفني 
محاضرته  فــي  السعودي 
احملترفني  دوري   ) بعنوان 
وتطلعات  آفاق   : السعودي 
للمستقبل ) والدكتور حافظ 
املدلج رئيس جلنة التسويق في 
االحتاد اآلسيوي في محاضرته 
بعنوان ( االستثمار في األندية 
.ومن   ( السعودية  الرياضية 
الثانية  اجللسة  في  املتحدثني 
الدكتور  يديرها  التي  للندوة 
أمني ساعاتي اإلعالمي واملؤرخ 
الدكتور  يقدم   ، املــعــروف 
 ) بعنوان  محاضرة  بخاري  عبداللطيف 
قانون وأخالقيات الرياضة ) والدكتور ملفي 
الرياضية  اإلدارة  قسم  رئيس  الدوسري 
محاضرته  في  سعودي  امللك  بجامعة 
بعنوان ( اإلدارة الرياضية والبحث العلمي : 
قضايا وحتديات ) . ويقدم الدكتور عبداإلله 
بجامعة  األعمال  كلية  عميد  ساعاتي 
األمن   ) بعنوان  محاضرة  عبدالعزيز  امللك 

الرياضية  واألحداث  املالعب  أمن   : الرياضي 
) والدكتور سيف اإلسالم بن جمعة أستاذ 
في  دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
محاضرة بعنوان ( االحتراف الرياضي : نظرة 
أستاذ  اخلصاونة  عدنان  والدكتور   ( عاملية 
استبت  كنت  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  أوهايو   –
في  تقام  التي  الندوة  أن  بالذكر  .اجلدير 
تهدف   ، سنوية  وستكون   ، األولى  سنتها 
في  احلديثة  االجتاهات  على  التعرف  إلى 
الرياضية وطرق تطبيقها في مجال  اإلدارة 
االحتراف ، وتسهم في حتليل الواقع الرياضي 
الرياضية  للمؤسسات  الفعلي  ــألداء  ل
النهوض  وتدعم   ، اململكة  في  اتلفة 
وتقدم   ، والتمويل  الرياضي  التسويق  بفكر 
 ، الرياضي  االستثمار  عن  شامل  مفهوم 
اإلدارة  لبرامج  التطبيقية  احللول  وتقدم 
ونظرة   ، الرياضية  املؤسسات  في  الذكية 
شاملة عن األهداف املرجوة من خصخصة 
كيانات  إلى  وحتويلها  السعودية  األندية 
الصادرة  التعليمات  ظل  في  وذلك   ، جتارية 
 ( فيفا   ) القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
والقاضية بتطبيق املعايير العاملية احلديثة 
 ً وحتديدا  ، عام  الرياضية بشكل  ااالت  في 
الندوة مدير جامعة  .ويرعى  القدم  في كرة 
 ، طيب  أسامة  الدكتور  عبدالعزيز  امللك 
بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات 
تولي  التي  واألكادميية  واإلعالمية  الرياضية 
اهتماماتها مبثل هذه الندوات ، وميثل الندوة 
اإلدارة  في  التنفيذي  املاجستير  برنامج 
والذي  باجلامعة  األعمال  بكلية  الرياضية 
نوعه  من  األول  العلمي  املستوى  يعتبر 
وخصصت   ، األوسط  الشرق  مستوى  على 
cob.spm. اإللكتروني  البريد  الندوة  إدارة 

لتلقي طلبات   seminar@gmail.com
سيتلقون  الذين  واحلــضــور  التسجيل 

شهادات شكر وتقدير فورية .

الملف الصحفي ..

22
ندوة ( التطورات الحديثة لإلدارة الرياضـيــــــــ



اجلزيرة – الرياض
 

يتقدم صاحب السمو امللكي األمير عبد 
اهللا بن مساعد رئيس جلنة «خصـخصــة 
ندوة  في  واملتحدثني  احملاضرين  األندية» 
في  الرياضية  لإلدارة  احلديثة  التطورات 
التي  العاملي  الرياضي  االحتراف  ظل 
تقيمها كلية األعمال بجامعة امللك عبد 
العزيز بقاعة امللك فيصل للمؤمترات مبقر 
اجلامعة بجدة في متام الساعة التاسعة 
يوم األربعاء املقبل ١٨ شوال، ويتحدث في 
الندوة  مطلع  سيلقيها  التي  محاضرته 
خصخصة  في  والتحديات  اآلمــال  عن 
دوري  أندية  والسيما  السعودية  األندية 
في  يشارك  كما  السعودي.  احملترفني 
الرياضية  الشخصيات  كبار  الندوة  هذه 
االحتراف  في مجاالت  واخلبيرة  املتمرسة 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار وغيرها. 
من أبرز املتحدثني في اجللسة األولى إلى 
والتي  بن مساعد  األمير عبد اهللا  جانب 
يديرها األستاذ علي داود اإلعالمي الرياضي 
خالد حمد  األستاذ  الوحدة،  نادي  ورئيس 
املالك رئيس حترير جريدة اجلزيرة، وهو أبرز 
اإلعالم  ومؤسس  السعودي  اإلعالم  رواد 
بعنوان  محاضرته  في  احلديث  الرياضي 
بني  شمولية  نظرة  الرياضي  (اإلعالم 
واألستاذ  واملستقبل)،  واحلاضر  املاضي 
دوري  رابطة  عام  مدير  النويصر  محمد 
احملترفني السعودي في محاضرته بعنوان 
( دوري احملترفني السعودي: آفاق وتطلعات 
املدلج  حافظ  والدكتور  للمستقبل)، 
رئيس جلنة التسويق في االحتاد اآلسيوي 
في  (االستثمار  بعنوان  محاضرته  في 

األندية الرياضية السعودية). 
الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومــن 

الدكتور  يديرها  التي  للندوة 
واملؤرخ  اإلعالمي  ساعاتي  أمني 
عبد  الدكتور  يقدم  املعروف، 
اللطيف بخاري محاضرة بعنوان 
الرياضة)،  وأخالقيات  (قانون 
رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور 
بجامعة  الرياضية  اإلدارة  قسم 
محاضرته  في  سعودي  امللك 
بعنوان (اإلدارة الرياضية والبحث 
العلمي: قضايا وحتديات). ويقدم 
الدكتور عبد اإلله ساعاتي عميد 
كلية األعمال بجامعة امللك عبد 
(األمن  بعنوان  محاضرة  العزيز 
الرياضي: أمن املالعب واألحــداث 
سيف  والدكتور  الرياضـية)، 
اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم 
دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية 

في محاضرة بعنوان (االحتراف الرياضي: 
اخلصاونة  عدنان  والدكتور  عاملية)،  نظرة 
كنت  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ 

استبت - أوهايو 
بالواليات املتحدة األمريكية. 

في  تقام  التي  الندوة  أن  بالذكر  اجلدير 
تهدف  سنوية،  وستكون  األولى،  سنتها 
احلديثة  االجتاهات  على  التعرف  إلى 
تطبيقها  وطرق  الرياضية  اإلدارة  في 
في  وتسهم  ــراف،  ــت االح مجال  فــي 
الفعلي  لــألداء  الرياضي  الواقع  حتليل 
في  اتلفة  الرياضية  للمؤسسات 
اململكة، وتدعم النهوض بفكر التسويق 
مفهوماً  وتقدم  والتمويل،  الرياضــي 
وتقدم  الرياضي،  االستثمار  عن  شامالً 
احللول التطبيقية لبرامج اإلدارة الذكية 
ونظرة شاملة  الرياضية،  املؤسسات  في 
خصخصة  من  املرجوة  ــداف  األه عن 

كيانات  إلى  وحتويلها  السعودية  األندية 
جتارية، وذلك في ظل التعليمات الصادرة 
(فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
العاملية  املعايير  بتطبيق  والقاضية 
احلديثة في ااالت الرياضية بشكل عام، 
الندوة  ويرعى  القدم.  كرة  في   ً وحتديدا
العزيز  عبد  امللك  جامعة  مدير  معالي 
الدكتور أسامة بن صادق طيب، بحضور 
الشخصيات  من  العديد  ومشاركة 
التي  واألكادميية  واإلعالمية  الرياضية 
تولي اهتماماتها مبثل هذه الندوات. وميثل 
في  التنفيذي  املاجستير  برنامج  الندوة 
اإلدارة الرياضية بكلية األعمال باجلامعة 
من  األول  العلمي  املستوى  يعتبر  والذي 
األوسط.  الشرق  مستوى  على  نوعه 
وخصصت إدارة الندوة البريد اإللكتروني 
 cob.spm.seminar@gmail.com
الذين  واحلضور  التسجيل  لتلقي طلبات 
سيتلقون شهادات شكر وتقدير فورية. 
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جدة – البالد

جلامعة  التابعة  برابغ  األعمال  كلية  تنظم 
السنوية  ندوتها  بجدة  العزيز  عبد  امللك 
احلديثة  التطورات   » عنوان  حتت  األولــى 
لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف الرياضي 
العاملي» بقاعة امللك فيصل للمؤمترات مبقر 

التاسعة  الساعة  متام  في  بجدة،  اجلامعة 
رعاية  حتت  القادم  اإلربعاء  يوم  صباح  من 
الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  معالي 
ومشاركة  وحضور  بن صادق طيب،  أسامة 
في  واإلعالميني  واملتمرسني  القادة  كبار 
اململكة  وخارج  داخل  من  الرياضي  اال 
العربية السعودية.أوضح ذلك عميد الكلية 

الدكتور عبد اإلله بن سيف الدين ساعاتي، 
النطالق  نواة  متثل  الندوة  أن  إلى   ً مشيرا
اال  في  متخصصة  سعودية  مؤمترات 
مبا  والدولي  احمللي  املستويني  على  الرياضي 
الرياضية  التنمية  مسيرة  دفع  في  يسهم 

على أرض اململكة.

الملف الصحفي ..
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جدة – الشرق 

األندية  خصخصة  جلنة  رئيس  يتقدم 
احملاضرين  مساعد  بن  عبداهللا  األمير 
احلديثة  «التطورات  ندوة  في  واملتحدثني 
لإلدارة الرياضية في ظل االحتراف الرياضي 
األعمال  كلية  تنظمها  التي  العاملي» 
األربعاء  عبدالعزيز  امللك  جامعة  في 
للمؤمترات  فيصل  امللك  قاعة  في  املقبل 
الدكتور  اجلامعة  مدير  برعاية  جدة  في 
عديد  ومشاركة  وحضور  طيب  أسامة 
واإلعالمية  الرياضية  الشخصيات  من 

واألكادميية.
مساعد  بن  عبداهللا  األمير  وسيتحدث 
في  والتحديات  اآلمــال  عن  الندوة  في 
السيما  السعودية،  األندية  خصخصة 
ويشارك  السعودي،  احملترفني  دوري  أندية 
التي  للندوة  األولى  اجللسة  في  أيضا 
داود،  علي  الوحدة  نادي  رئيس  يديرها 
مدير عام رابطة دوري احملترفني السعودي 
بعنوان  محاضرته  في  النويصر  محمد 
(دوري احملترفني السعودي: آفاق وتطلعات 
في  التسويق  جلنة  ورئيس  للمستقبل) 
االحتاد اآلسيوي الدكتور حافظ املدلج في 
محاضرته بعنوان (االستثمار في األندية 

الرياضية السعودية).
اإلعالمي  للندوة  الثانية  اجللسة  ويدير 
ساعاتي،  أمني  الدكتور  املعروف  واملؤرخ 
الدكتور  مــن  كــل  فيها  ويــتــحــدث 
عبداللطيف بخاري، ورئيس قسم اإلدارة 
الرياضية في جامعة امللك سعود الدكتور 
األعمال  كلية  وعميد  الدوسري،  ملفي 

في جامعة امللك عبدالعزيز 
الدكتور عبداإلله ساعاتي، 
الرياضية  اإلدارة  وأستاذ 
دوفني  باريس  جامعة  في 
اإلسالم  سيف  الدكتور 
اإلدارة  بن جمعة، وأستاذ 
جامعة  في  الرياضية 
أوهايو   – استبت  كنت 
املتحدة  الــواليــات  في 
الدكتور  األمريكية 

عدنان اخلصاونة.
إدارة  ــت  ــص ــص وخ
البريد  ـــدوة  ـــن ال
cob. اإللكتروني 
spm.seminar@
gmail.com لتلقي 
التسجيل  طلبات 

وحضور الندوة.
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 جدة : الندوة 

مبقر  للمؤمترات  فيصل  امللك  قاعة  حتتضن 
متام  في  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
االربعاء  غد  يوم  صباح  التاسعة  الساعة 
لإلدارة  احلديثة  (التطورات  ندوة  شوال   ١٨
الرياضية في ظل االحتراف الرياضي العاملي) 
ببرنامج  ممثلة  األعمال  كلية  تقيمها  التي 

املاجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية. 
الشخصيات  كبار  الندوة  في  يشارك 
مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار  االحتراف 
صاحب  أبرزهم  من   ، وغيرها  والتسويق 
مساعد  بن  عبداهللا  األمير  امللكي  السمو 
رئيس جلنة خصخصة األندية الذي يستهل 
مبحاضرته  الندوة  في  ــى  األول اجللسة 
السعودي  الرياضي  اال  في  (اخلصخصة 

- آمال وحتديات)
حيث يدير اجللسة األستاذ علي داود االعالمي 
يقدم  ،ثم  الوحدة  نادي  ورئيس  الرياضي 
التنفيذي  املدير  النويصر  محمد  االستاذ 
السعودي محاضرته  احملترفني  دوري  لرابطة 
آفاق   : السعودي  احملترفني  دوري   ) بعنوان 
الدكتور  ويقدم   ( للمستقبل  وتطلعات 
حافظ املدلج رئيس جلنة التسويق في االحتاد 
اآلسيوي محاضرته بعنوان ( االستثمار في 

األندية الرياضية السعودية).
للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 
التي يديرها الدكتور أمني ساعاتي اإلعالمي 
واملؤرخ املعروف ، يقدم الدكتور عبداللطيف 
وأخالقيات  قانون   ) بعنوان  بخاري محاضرة 
رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور   ( الرياضة 
قسم اإلدارة الرياضية بجامعة امللك سعود 

محاضرته بعنوان ( اإلدارة الرياضية والبحث 
العلمي : قضايا وحتديات ) .

عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور  ويقدم 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
أمن   : الرياضي  (األمن  بعنوان  محاضرة 
املالعب واألحداث الرياضية ) والدكتور سيف 
الرياضية  اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم 
بعنوان  دوفني في محاضرة  باريس  بجامعة 
كما   ( عاملية  نظرة   : الرياضي  االحتراف   )
يقدم الدكتور عدنان اخلصاونة أستاذ اإلدارة 
أوهايو   – استبت  كنت  بجامعة  الرياضية 

بالواليات املتحدة األمريكية محاضرة.
امللك  جامعة  مدير  معالي  الندوة  ويرعى 
عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب ، 
بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات 
تولي  التي  واألكادميية  واإلعالمية  الرياضية 
اهتماماتها مبثل هذه الندوات ، وميثل الندوة 
اإلدارة  في  التنفيذي  املاجستير  برنامج 
والذي  باجلامعة  األعمال  بكلية  الرياضية 
نوعه  من  األول  العلمي  املستوى  يعتبر 
وخصصت   ، األوسط  الشرق  مستوى  على 
cob.spm. اإللكتروني  البريد  الندوة  إدارة 

لتلقي طلبات   seminar@gmail.com
سيتلقون  الذين  واحلــضــور  التسجيل 

شهادات شكر وتقدير فورية.
في  التنفيذي  املاجستير  برنامج  وحول 
اإلدارة الرياضية الذي تقدمه كلية األعمال 
بجامعة امللك عبدالعزيز والذي يعتبر األول 
 ، األوسط  الشرق  مستوى  على  نوعه  من 
التخصصية  ملتقياته  باكورة  يقدم  والذي 
السمو  صاحب  يقول  الرياضي  اال  في 
فهد  بن  فيصل  بن  نــواف  األمير  امللكي 
لهذا  إن   : الشباب  لرعاية  العام  الرئيس 

اهللا  بإذن  يسهم  حيث  أهمية  البرنامج 
تعالى في تأهيل واعداد كوادر بشرية وطنية 
متخصصة في مجال االدارة الرياضية ويلبي 
الرئاسة  بجهاز  العمل  وآلية  احتياجات 
التابعة  واالدارات  الشباب  لرعاية  العامة 
لها واألندية ، ومواكبة التطور املتواصل في 
بنجاح  األهداف  وحتقيق  الرياضي  القطاع 
وفعالية ، ويجسد البرنامج حرص اجلامعة 
الرياضة  قطاع  تطوير  في  املساهمة  على 
في اململكة والسعي إلى تطبيق االحتراف 
البشرية  الكوادر  تدريب  طريق  عن  االداري 
في مجال االدارة الرياضية لتحقيق األهداف 
الثغرة  وسد  فعالية  بكل  منها  املرجوة 
الكوادر  إلى  األندية  حاجة  في  املتمثلة 
البشرية املؤهلة تأهيالً علمياً احترافياً في 

االدارة الرياضية.
وذكر مدير جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور 
من  انطالقاً  أنه  طيب  صادق  بن  اسامة 
حرص اجلامعة على مواكبة التطور الكبير 
والنمو املتسارع الذي المس قطاع الشباب 
واستجابة  العزيزة  بالدنا  في  والرياضة 
قطاع  مسيرة  في  املستجدة  للمتغيرات 
وتعدد  مجاالته  واتساع  والشباب  الرياضة 
آفاقه وتنوع مؤسساته والتحوالت املشرقة 
األندية  وحاجة  االداري  االحــتــراف  نحو 
الرياضية إلى كوادر بشرية احترافية مؤهلة 
ومتخصصة في مجال االدارة الرياضية الدارة 
أهدافها  لتحقيق  ونشاطاته  مؤسساته 
، فقد قرر مجلس اجلامعة  بنجاح وفاعلية 
الذي عقد في ٢٧رجب ١٤٣٢  اجتماعه  في 
املوافق ٢٩ يونيو ٢٠١١م املوافقة على تنفيذ 
االدارة  في  التنفيذي  املاجستير  برنامج 

الرياضية من قبل كلية األعمال باجلامعة.

الملف الصحفي ..
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دوري  لرابطة  التنفيذي  املدير  وأوضح 
بن  محمد  األستاذ  السعودي  احملترفني 

عبداهللا النويصر بقوله: 
أشعر بالفخر والسعادة بوجود مثل هذا 
اململكة  في  نوعه  من  األول  البرنامج 
بجامعة امللك عبدالعزيز في ظل حاجتنا 
إلى كفاءات وطنية متخصصة في مجال 
االدارة الرياضية للعمل في قطاع العمل 
الرياضي في اململكة واعتبر خريجي هذا 
الرياضي  قطاعنا  نادرة  عملة  البرنامج 
بحاجة ماسة لها ، وأتطلع إلى مساهمة 
مستقبل  في  البرنامج  خلريجي  فاعلة 

الرياضة السعودية مبشيئة اهللا تعالى.
في  تقام  التي  الندوة  أن  بالذكر  اجلدير 
سنتها األولى ، وستكون سنوية ، تهدف 
في  احلديثة  االجتاهات  على  التعرف  إلى 
في  تطبيقها  وطرق  الرياضية  االدارة 
مجال االحتراف ، وتسهم في حتليل الواقع 
للمؤسسات  الفعلي  لــألداء  الرياضي 
وتدعم  اململكة  في  اتلفة  الرياضية 
الرياضي  التسويق  بفكر  النهوض 
مفهوماً  وتقدم   ، والتمويل  والتطرق 
وتقدم   ، الرياضي  االستثمار  شامالً عن 
احللول التطبيقية لبرامج االدارة الذكية 
في املؤسسات الرياضية،ونظرة شاملة 

خصخصة  من  املرجوة  ــداف  األه عن 
كيانات  إلى  وحتويلها  السعودية  األندية 
جتارية ، وذلك في ظل التعليمات الصادرة 
(فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
العاملية  املعايير  بتطبيق  والقضاية 
احلديثة في ااالت الرياضية بشكل عام 

ً في كرة القدم.  ، وحتديدا
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جدة – الشرق 

مبقر  للمؤمترات  فيصل  امللك  قاعة  حتتضن 
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عند الساعة 
ندوة  األربعاء  غدٍ  يوم  صباح  التاسعة 
(التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل 
تقيمها  التي  العاملي)  الرياضي  االحتراف 
املاجستير  برنامج  في  ممثلة  األعمال  كلية 

التنفيذي في اإلدارة الرياضية 
الشخصيات  كبار  الندوة  في  ويشارك 
مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار  االحتراف 
عبد  األمير  أبرزهم  من  وغيرها،  والتسويق 
خصخصة  جلنة  رئيس  مساعد  بن  اهللا 
في  األولى  اجللسة  يستهل  الذي  األندية 
اال  في  اخلصخصة   ) مبحاضرته  الندوة 
)، حيث  آمال وحتديات   : السعودي  الرياضي 
يدير اجللسة اإلعالمي الرياضي ورئيس نادي 
الوحدة علي داود، ثم يقدم املدير التنفيذي 
محمد  السعودي  احملترفني  دوري  لرابطة 
احملترفني  دوري   ) بعنوان  النويصر محاضرته 
للمستقبل  وتطلعات  آفاق   : السعودي 
االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس  ويقدم   (
محاضرته  املدلج  حافظ  الدكتور  اآلسيوي 
الرياضية  األندية  في  (االستثمار  بعنوان 

السعودية ) .
للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 
املعروف  ــؤرخ  وامل اإلعالمي  يديرها  التي 
عبد  الدكتور  ساعاتي،  أمــني  الدكتور 
محاضرة  سيقدم  الذي  بخاري  اللطيف 
 ( الرياضة  وأخالقيات  قانون   ) بعنوان 
قسم  رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور 
اإلدارة الرياضية بجامعة امللك سعودي في 

محاضرته بعنوان ( اإلدارة الرياضية والبحث 
العلمي : قضايا وحتديات ) .

عميد  ساعاتي  اإلله  عبد  الدكتور  ويقدم 
بجامعة  األعمال  كلية 
امللك عبدالعزيز محاضرة 
الرياضي  األمن   ) بعنوان 
واألحداث  املالعب  أمن   :
والدكتور   ( الرياضية 
سيف اإلسالم بن جمعة 
الرياضية  اإلدارة  أستاذ 
دوفني  باريس  بجامعة 
بعنوان  محاضرة  فــي 
 : الرياضي  (االحتراف 
والدكتور   ( عاملية  نظرة 
أستاذ  اخلصاونة  عدنان 
بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
أوهايو   – استبت  كنت 
املتحدة  ــات  ــوالي ــال ب
األمريكية . ويرعى الندوة 
عبد  امللك  جامعة  مدير 
العزيز الدكتور أسامة بن 

صادق طيب .
املاجستير  برنامج  وحول 
اإلدارة  فــي  التنفيذي 
الرئيس  يقول   ، الرياضية 
الشباب  لرعاية  العام 
 : فيصل  بن  نواف  األمير 
أهمية  البرنامج  لهذا  إن 
اهللا  بإذن  يساهم  حيث 
وإعداد  تأهيل  في  تعالى 

كوادر بشرية وطنية متخصصة في مجال 
وآلية  احتياجات  ويلبي  الرياضية  اإلدارة 
لرعاية  العامة  الرئاسة  بجهاز  العمل 

واألندية،  لها  التابعة  واإلدارات  الشباب 
القطاع  في  املتواصل  التطور  ومواكبة 

الرياضي .

الملف الصحفي ..

30
ندوة ( التطورات الحديثة لإلدارة الرياضـيــــــــ



ـــــــــة في ظل االحتراف الرياضي العالمي )
31



الملف الصحفي ..

32
ندوة ( التطورات الحديثة لإلدارة الرياضـيــــــــ

 حسني الشريف (جدة)

مبقر  للمؤمترات  فيصل  امللك  قاعة  حتتضن 
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة في التاسعة 
(التطورات  ندوة  األربعاء  غد  صباح  من 
االحتراف  ظل  في  الرياضية  لإلدارة  احلديثة 
كلية  تقيمها  التي  العاملي)  الرياضي 
األعمال ممثلة ببرنامج املاجستير التنفيذي 

في اإلدارة الرياضية. 
الشخصيات  كبار  الندوة  في  يشارك 
مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار  االحتراف 
صاحب  أبرزهم  من  وغيرها،  والتسويق 
مساعد  بن  عبداهللا  األمير  امللكي  السمو 
رئيس جلنة خصخصة األندية الذي يستهل 
مبحاضرته  الندوة  في  ــى  األول اجللسة 
السعودي:  الرياضي  اال  في  (اخلصخصة 
علي  اجللسة  يدير  حيث  وحتديات)،  آمال 
داود اإلعالمي الرياضي ورئيس نادي الوحدة، 
التنفيذي  املدير  النويصر  محمد  يقدم  ثم 
محاضرة  السعودي  احملترفني  دوري  لرابطة 
آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري  بعنوان 
الدكتور  ويقدم  للمستقبل)  وتطلعات 
في  التسويق  جلنة  رئيس  املدلج  حافظ 
االحتاد اآلسيوي محاضرة بعنوان (االستثمار 

في األندية الرياضية السعودية). 
للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 
التي يديرها الدكتور أمني ساعاتي اإلعالمي 
واملؤرخ املعروف، يقدم الدكتور عبداللطيف 
وأخالقيات  (قانون  بعنوان  محاضرة  بخاري 
رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور  الرياضة) 
قسم اإلدارة الرياضية بجامعة امللك سعود 

الرياضية  (اإلدارة  بعنوان  محاضرة  في 
ويقدم  وحتديات).  قضايا  العلمي:  والبحث 
كلية  عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور 
األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز محاضرة 
املالعب  أمــن  الرياضي:  (األمن  بعنوان 
واألحداث الرياضية) والدكتور سيف اإلسالم 
بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن 
باريس دوفني في محاضرة بعنوان (االحتراف 
عدنان  والدكتور  عاملية)  نظرة  الرياضي: 
بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ  اخلصاونة 
املتحدة  بالواليات  أوهايو   – استبت  كنت 
مدير  معالي  الندوة  ويرعى  األمريكية. 
أسامة  الدكتور  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
العديد  بن صادق طيب، بحضور ومشاركة 
واإلعالمية  الرياضية  الشخصيات  من 
واألكادميية التي تولي اهتماماتها مبثل هذه 
املاجستير  برنامج  الندوة  وميثل  الندوات، 
التنفيذي في اإلدارة الرياضية بكلية األعمال 
باجلامعة والذي يعتبر املستوى العلمي األول 

من نوعه على مستوى الشرق األوسط. 

تأهيل الكوادر
في  التنفيذي  املاجستير  برنامج  وحول 
اإلدارة الرياضية الذي تقدمه كلية األعمال 
بجامعة امللك عبدالعزيز والذي يعتبر األول 
األوسط  الشرق  مستوى  على  نوعه  من 
في  التخصصية  ملتقياته  باكورة  ويقدم 
اال الرياضي، يقول األمير نواف بن فيصل 
لهذا  «إن  الشباب:  لرعاية  العام  الرئيس 
اهللا  بإذن  يسهم  حيث  أهمية،  البرنامج 
تعالى في تأهيل وإعداد كوادر بشرية وطنية 
متخصصة في مجال اإلدارة الرياضية ويلبي 

الرئاسة  بجهاز  العمل  وآلية  احتياجات 
التابعة  واإلدارات  الشباب  لرعاية  العامة 
لها واألندية، ومواكبة التطور املتواصل في 
بنجاح  األهداف  وحتقيق  الرياضي  القطاع 
اجلامعة  حرص  البرنامج  ويجسد  وفعالية. 
الرياضة  قطاع  تطوير  في  املساهمة  على 
في اململكة والسعي إلى تطبيق االحتراف 
البشرية  الكوادر  تدريب  طريق  عن  اإلداري 
في مجال اإلدارة الرياضية لتحقيق األهداف 
الثغرة  وسد  فعالية  بكل  منها  املرجوة 
الكوادر  إلى  األندية  حاجة  في  املتمثلة 
البشرية املؤهلة تأهيال علميا احترافيا في 

اإلدارة الرياضية».

املاجستير التنفيذي
وذكر مدير جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور 
من  انطالقا  أنه  طيب  صادق  بن  أسامة 
حرص اجلامعة على مواكبة التطور الكبير 
والنمو املتسارع الذي المس قطاع الشباب 
واستجابة  العزيزة،  بالدنا  في  والرياضة 
قطاع  مسيرة  في  املستجدة  للمتغيرات 
وتعدد  مجاالته  واتساع  والشباب  الرياضة 
آفاقه وتنوع مؤسساته والتحوالت املشرقة 
األندية  وحاجة  اإلداري  االحــتــراف  نحو 
الرياضية إلى كوادر بشرية احترافية مؤهلة 
الرياضية  اإلدارة  مجال  في  ومتخصصة 
لتحقيق  ونشاطاته  مؤسساته  إلدارة 
مجلس  قرر  فقد  وفاعلية،  بنجاح  أهدافها 
 ٢٧ في  عقد  الذي  اجتماعه  في  اجلامعة 
رجب ١٤٣٢هـ باملوافقة على تنفيذ برنامج 
املاجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية من 

قبل كلية األعمال باجلامعة.
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عملة نادرة
لرابطة  التنفيذي  املدير  وأوضح 
دوري احملترفني السعودي محمد بن 
«أشعر  بقوله:  النويصر  عبداهللا 
مثل  بوجود  والسعادة  بالفخر 
نوعه  من  األول  البرنامج  هذا 
امللك  بجامعة  اململكة  في 
إلى  عبدالعزيز في ظل حاجتنا 
كفاءات وطنية متخصصة في 
الرياضية للعمل  اإلدارة  مجال 
في قطاع العمل الرياضي في 
هذا  خريجي  وأعتبر  اململكة، 
البرنامج عملة نادرة، قطاعنا 
ماسة  بحاجة  الرياضي 
مساهمة  إلى  وأتطلع  لها، 
البرنامج  خلريجي  فاعلة 
الرياضة  مستقبل  في 
اهللا  مبشيئة  السعودية 

تعالى».

حتليل الواقع
الندوة  أن  بالذكر  اجلدير 

وستكون  األولى  سنتها  في  تقام  التي 
سنوية تهدف إلى التعرف على االجتاهات 
وطرق  الرياضية  اإلدارة  في  احلديثة 
وتسهم  االحتراف،  مجال  في  تطبيقها 
الفعلي  لألداء  الرياضي  الواقع  في حتليل 
في  اتلفة  الرياضية  للمؤسسات 
اململكة، وتدعم النهوض بفكر التسويق 
الرياضي والتمويل، وتقدم مفهوم شامل 
احللول  وتقدم  الرياضي،  االستثمار  عن 
في  الذكية  اإلدارة  لبرامج  التطبيقية 

ت  سسا ملؤ ا
عن  شاملة  ونظرة  الرياضية، 

األندية  خصخصة  من  املرجوة  األهداف 
جتارية  كيانات  إلى  وحتويلها  السعودية 
الصادرة  التعليمات  ظل  في  ــك  وذل
(فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
العاملية  املعايير  بتطبيق  والقاضية 
احلديثة في ااالت الرياضية بشكل عام، 

وحتديدا في كرة القدم.
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جدة – البالد

للمؤمترات  فيصل  امللك  قاعة  حتتضن 
عند  بجدة  عبدالعزيز  امللك  مبقر جامعة 
ندوة  اليوم  صباح  من  التاسعة  الساعة 
في  الرياضية  لإلدارة  احلديثة  (التطورات 
التي  العاملي)  الرياضي  االحتراف  ظل 
برنامج  في  ممثلة  األعمال  كلية  تقيمها 
املاجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية.

الشخصيات  كبار  الندوة  في  ويشارك 
املتمرسة واخلبيرة في مجاالت  الرياضية 
االحتراف الرياضي واخلصخصة واالستثمار 
والتسويق وغيرها، من أبرزهم األمير عبد 
خصخصة  جلنة  رئيس  مساعد  بن  اهللا 
األولى في  اجللسة  الذي يستهل  األندية 
( اخلصخصة في اال  الندوة مبحاضرته 
الرياضي السعودي : آمال وحتديات )، حيث 
ورئيس  الرياضي  اإلعالمي  اجللسة  يدير 
املدير  يقدم  ثم  داود،  علي  الوحدة  نادي 
التنفيذي لرابطة دوري احملترفني السعودي 
محمد النويصر محاضرته بعنوان ( دوري 
وتطلعات  آفــاق   : السعودي  احملترفني 
للمستقبل ) ويقدم رئيس جلنة التسويق 
في االحتاد اآلسيوي الدكتور حافظ املدلج 
محاضرته بعنوان (االستثمار في األندية 

الرياضية السعودية ) .
ومن املتحدثني في اجللسة الثانية للندوة 
املعروف  واملؤرخ  اإلعالمي  يديرها  التي 
عبد  الدكتور  ساعاتي،  أمني  الدكتور 
محاضرة  سيقدم  الذي  بخاري  اللطيف 
 ( الرياضة  وأخالقيات  قانون   ) بعنوان 
قسم  رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور 
سعود  امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
الرياضية  اإلدارة   ) بعنوان  محاضرته  في 

والبحث العلمي : قضايا وحتديات ) .
ويقدم الدكتور عبد اإلله ساعاتي عميد 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
أمن   : الرياضي  األمن   ) بعنوان  محاضرة 
والدكتور   ( الرياضية  واألحداث  املالعب 
اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم  سيف 
في  دوفــني  باريس  بجامعة  الرياضية 
 : الرياضي  (االحتراف  بعنوان  محاضرة 
) والدكتور عدنان اخلصاونة  نظرة عاملية 
كنت  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ 
املتحدة  بالواليات  أوهايو   – استبت 

األمريكية .
ويرعى الندوة مدير جامعة امللك عبد العزيز 

بحضور  طيب  صادق  بن  أسامة  الدكتور 
الشخصيات  من  العديد  ومشاركة 
التي  واالكادميية  واالعالمية  الرياضية 
تولي اهتماماتها مبثل هذه الندوات وميثل 
في  التنفيذي  املاجستير  برنامج  الندوة 
االدارة الرياضية بكلية االعمال باجلامعة 
من  االول  العلمي  املستوى  يعتبر  والذي 
االوسط  الشرق  مستوى  على  نوعه 
وخصصت ادارة الندوة البريد االلكتروني 
 cob.speminar@gmail.com
الذين  واحلضور  التسجيل  لتلقي طلبات 

سيتلقون شهادات شكر وتقدير فورية.
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الرياضي – جدة 

مبقر  للمؤمترات  فيصل  امللك  قاعة  حتتضن 
متام  في  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
األربعاء  غد  يوم  صباح  التاسعة  الساعة 
لإلدارة  احلديثة  (التطورات  ندوة  شوال   ١٨
الرياضية في ظل االحتراف الرياضي العاملي) 
ببرنامج  ممثلة  األعمال  كلية  تقيمها  التي 

املاجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية.
(الرياضي)  ترعاها  التي  الندوة  في  يشارك 
الرياضية  الشخصيات  كبار  إعالمياً 
االحتراف  مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة 
الرياضي واخلصخصة واالستثمار والتسويق 
بن  عبداهللا  األمير  أبرزهم  من  وغيرها، 
مساعد رئيس جلنة خصخصة األندية الذي 
يستهل اجللسة األولى في الندوة مبحاضرته 
( اخلصخصة في اال الرياضي السعودي: 
آمال وحتديات)، حيث يدير اجللسة علي داود 
الوحدة،  نادي  ورئيس  الرياضي  اإلعالمي 
التنفيذي  املدير  النويصر  محمد  يقدم  ثم 
السعودي محاضرته  احملترفني  دوري  لرابطة 
آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري  بعنوان 
الدكتور  ويقدم  للمستقبل)  وتطلعات 
حافظ املدلج رئيس جلنة التسويق في االحتاد 
في  (االستثمار  بعنوان  اآلسيوي محاضرته 

األندية الرياضية السعودية).
للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 
التي يديرها الدكتور أمني ساعاتي اإلعالمي 
واملؤرخ املعروف، يقدم الدكتور عبداللطيف 
وأخالقيات  (قانون  بعنوان  محاضرة  بخاري 
رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور  الرياضة) 
قسم اإلدارة الرياضية بجامعة امللك سعود 
الرياضية  (اإلدارة  بعنوان  محاضرته  في 

ويقدم  وحتديات).  قضايا  العلمي:  والبحث 
كلية  عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور 
األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز محاضرة 
املالعب  أمــن  الرياضي:  (األمن  بعنوان 
سيف  والدكتور  الرياضية)،  ــداث  واألح
الرياضية  اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم 
بعنوان  دوفني في محاضرة  باريس  بجامعة 
(االحتراف الرياضي: نظرة عاملية)، والدكتور 
الرياضية  اإلدارة  أستاذ  اخلصاونة  عدنان 
بالواليات  أوهايو  ـ  استبت  كنت  بجامعة 

املتحدة األمريكية.
ويرعى الندوة مدير جامعة امللك عبدالعزيز 
بحضور  طيب،  صادق  بن  أسامة  الدكتور 
الشخصيات  مــن  العديد  ومشاركة 
تولي  التي  واألكادميية  واإلعالمية  الرياضية 
اهتماماتها مبثل هذه الندوات، وميثل الندوة 
اإلدارة  في  التنفيذي  املاجستير  برنامج 
والذي  باجلامعة  األعمال  بكلية  الرياضية 
نوعه  من  األول  العلمي  املستوى  يعتبر 
وخصصت  األوسط،  الشرق  مستوى  على 
cob.spm. اإللكتروني  البريد  الندوة  إدارة 

البريد  seminar@gmail.comعنوان 
اإللكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. 
لرؤيته.  اجلافاسكربت  تفعيل  عليك  يجب 
الذين  واحلضور  التسجيل  طلبات  لتلقي 

سيتلقون شهادات شكر وتقدير فورية.
وحول برنامج املاجستير التنفيذي في اإلدارة 
الرياضية الذي تقدمه كلية األعمال بجامعة 
امللك عبدالعزيز والذي يعتبر األول من نوعه 
والذي يقدم  الشرق األوسط،  على مستوى 
اال  في  التخصصية  ملتقياته  باكورة 
بن  فيصل  بن  نواف  األمير  يقول  الرياضي، 
فهد الرئيس العام لرعاية الشباب: إن لهذا 

يسهم  حيث  أهمية  البرنامج 
بإذن اهللا تعالى في تأهيل وإعداد 
كوادر بشرية وطنية متخصصة 
في مجال اإلدارة الرياضية ويلبي 
بجهاز  العمل  وآلية  احتياجات 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
واألندية،  لها  التابعة  واإلدارات 
املتواصل  التطور  ومواكبة 
في القطاع الرياضي وحتقيق 
وفعالية.  بنجاح  األهــداف 
حرص  البرنامج  ويجسد 
املساهمة  على  اجلامعة 
الرياضة  قطاع  تطوير  في 
إلى  والسعي  اململكة  في 
اإلداري  االحتراف  تطبيق 
الكوادر  تدريب  طريق  عن 
مجال  فــي  البشرية 
اإلدارة الرياضية لتحقيق 
منها  املرجوة  األهداف 
وسد  فعالية  بكل 
في  املتمثلة  الثغرة 
إلى  األنــديــة  حاجة 
البشرية  ــوادر  ــك ال
املؤهلة تأهيالً علمياً 
اإلدارة  في  احترافياً 

الرياضية.
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جامعة  مدير  ــر  وذك
عبدالعزيز  ــلــك  امل
بن  أسامة  الدكتور 
صادق طيب أنه انطالقاً 
على  اجلامعة  من حرص 
الكبير  التطور  مواكبة 
الذي  املتسارع  والنمو 
الشباب  قطاع  ــس  الم
والرياضة في بالدنا العزيزة، 
للمتغيرات  واستجابة 
مسيرة  فــي  املستجدة 
والشباب  الرياضة  قطاع 
واتساع مجاالته وتعدد آفاقه 
والتحوالت  مؤسساته  وتنوع 
املشرقة نحو االحتراف اإلداري 
إلى  الرياضية  األندية  وحاجة 
احترافية مؤهلة  كوادر بشرية 
اإلدارة  مجال  في  ومتخصصة 
مؤسساته  إلدارة  الرياضية 
أهدافها  لتحقيق  ونشاطاته 
بنجاح وفاعلية، فقد قرر مجلس 
عقد  الذي  اجتماعه  في  اجلامعة 
املوافق  ١٤٣٢هـــ  رجــب   ٢٧ في 
على  باملوافقة  ٢٠١١م  يونيو   ٢٩
التنفيذي  املاجستير  برنامج  تنفيذ 
كلية  قبل  من  الرياضية  اإلدارة  في 

األعمال باجلامعة.
وأوضح املدير التنفيذي لرابطة دوري 
احملترفني السعودي محمد بن عبداهللا 
بالفخر  أشعر  بقوله:  النويصر 
البرنامج  هذا  مثل  بوجود  والسعادة 
بجامعة  اململكة  في  نوعه  من  األول 
إلى  حاجتنا  ظل  في  عبدالعزيز  امللك 

مجال  في  متخصصة  وطنية  كفاءات 
اإلدارة الرياضية للعمل في قطاع العمل 
الرياضي في اململكة، وأعتبر خريجي هذا 
الرياضي  قطاعنا  نادرة،  عملة  البرنامج 
بحاجة ماسة لها، وأتطلع إلى مساهمة 
مستقبل  في  البرنامج  خلريجي  فاعلة 

الرياضة السعودية مبشيئة اهللا تعالى.
في  تقام  التي  الندوة  أن  بالذكر  اجلدير 
تهدف  سنوية،  وستكون  األولى،  سنتها 
احلديثة  االجتاهات  على  التعرف  إلى 
تطبيقها  وطرق  الرياضية  اإلدارة  في 
في  وتسهم  ــراف،  ــت االح مجال  فــي 
الفعلي  لــألداء  الرياضي  الواقع  حتليل 
في  اتلفة  الرياضية  للمؤسسات 
اململكة، وتدعم النهوض بفكر التسويق 
مفهوما  وتقدم  والتمويل،  الرياضي 
وتقدم  الرياضي،  االستثمار  عن  شامال 
احللول التطبيقية لبرامج اإلدارة الذكية 
ونظرة شاملة  الرياضية،  املؤسسات  في 
خصخصة  من  املرجوة  ــداف  األه عن 
كيانات  إلى  وحتويلها  السعودية  األندية 
جتارية، وذلك في ظل التعليمات الصادرة 
(فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
العاملية  املعايير  بتطبيق  والقاضية 
احلديثة في ااالت الرياضية بشكل عام، 

ً في كرة القدم. وحتديدا
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املدينة - جدة

مبقر  للمؤمترات  فيصل  امللك  قاعة  حتتضن 
متام  في  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
األربعاء  غدٍ  يوم  صباح  التاسعة  الساعة 
ندوة (التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية في 
ظل االحتراف الرياضي العاملي) التي تقيمها 
املاجستير  ببرنامج  ممثلة  األعمال  كلية 

التنفيذي في اإلدارة الرياضية.
امللك  جامعة  مدير  معالي  الندوة  ويرعى 
الدكتور أسامة بن صادق طيب،  عبدالعزيز 
بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات 
تولي  التي  واألكادميية  واإلعالمية  الرياضية 
اهتماماتها مبثل هذه الندوات، وميثل الندوة 
اإلدارة  في  التنفيذي  املاجستير  برنامج 
والذي  باجلامعة  األعمال  بكلية  الرياضية 
نوعه  من  األول  العلمي  املستوى  يعتبر 
وخصصت  األوسط،  الشرق  مستوى  على 
cob.spm. :إدارة الندوة البريد اإللكتروني

 seminar@gmail.com
الذين  واحلضور  التسجيل  طلبات  لتلقي 

سيتلقون شهادات شكر وتقدير فورية.
في  وخبراء  مختصون  الندوة  في  يشارك 
واخلصخصة  الرياضي  االحتراف  مجاالت 
أبرزهم  من  وغيرها،  والتسويق  واالستثمار 
جلنة  رئيس  مساعد  بن  عبداهللا  األمير 
اجللسة  يستهل  الذي  األندية  خصخصة 
(اخلصخصة  مبحاضرته  الندوة  في  األولى 
آمال  السعودي:  الرياضي  ــال  ا فــي 
داود اإلعالمي  وحتديات)، ويدير اجللسة علي 
يقدم  ثم  الوحدة،  نادي  ورئيس  الرياضي 
لرابطة  التنفيذي  املدير  النويصر  محمد 
بعنوان  محاضرته  السعودي  احملترفني  دوري 
وتطلعات  آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري 
املدلج  حافظ  الدكتور  ويقدم  للمستقبل) 
اآلسيوي  االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس 

األندية  في  (االستثمار  بعنوان  محاضرته 
الرياضية السعودية).

للندوة  الثانية  اجللسة  في  املتحدثني  ومن 
التي يديرها الدكتور أمني ساعاتي اإلعالمي 
واملؤرخ املعروف، يقدم الدكتور عبداللطيف 
وأخالقيات  (قانون  بعنوان  محاضرة  بخاري 
رئيس  الدوسري  ملفي  والدكتور  الرياضة) 
امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  قسم 
(اإلدارة  بعنوان  محاضرته  في  سعودي 
الرياضية والبحث العلمي: قضايا وحتديات). 
عميد  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور  ويقدم 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  األعمال  كلية 
أمن  الرياضي:  (األمن  بعنوان  محاضرة 
املالعب واألحداث الرياضية) والدكتور سيف 
الرياضية  اإلدارة  أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم 
بعنوان  دوفني في محاضرة  باريس  بجامعة 
(االحتراف الرياضي: نظرة عاملية) والدكتور 
الرياضية  اإلدارة  أستاذ  اخلصاونة  عدنان 
بالواليات  أوهايو   - استبت  كنت  بجامعة 

املتحدة األمريكية. 
في  التنفيذي  املاجستير  برنامج  وحول 
اإلدارة الرياضية الذي تقدمه كلية األعمال 
بجامعة امللك عبدالعزيز والذي يعتبر األول 
األوسط،  الشرق  مستوى  على  نوعه  من 
التخصصية  ملتقياته  باكورة  يقدم  والذي 
بن  نواف  األمير  يقول  الرياضي،  اال  في 
الشباب:  لرعاية  العام  الرئيس  فيصل 
يسهم  حيث  أهمية  البرنامج  لهذا  إن 
وطنية  بشرية  كــوادر  وإعــداد  تأهيل  في 
متخصصة في مجال اإلدارة الرياضية ويلبي 
الرئاسة  بجهاز  العمل  وآلية  احتياجات 
التابعة  واإلدارات  الشباب  لرعاية  العامة 
لها واألندية، ومواكبة التطور املتواصل في 
بنجاح  األهداف  وحتقيق  الرياضي  القطاع 
اجلامعة  حرص  البرنامج  ويجسد  وفعالية. 
الرياضة  قطاع  تطوير  في  املساهمة  على 

في اململكة والسعي إلى تطبيق االحتراف 
البشرية  الكوادر  تدريب  طريق  عن  اإلداري 
في مجال اإلدارة الرياضية لتحقيق األهداف 
الثغرة  وسد  فعالية  بكل  منها  املرجوة 
الكوادر  إلى  األندية  حاجة  في  املتمثلة 
البشرية املؤهلة تأهيالً علمياً احترافياً في 

اإلدارة الرياضية.
من جانبه قال مدير جامعة امللك عبدالعزيز 
الدكتور أسامة بن صادق طيب إنه انطالقاً 
التطور  مواكبة  على  اجلامعة  حرص  من 
الكبير والنمو املتسارع الذي المس قطاع 
العزيزة،  بالدنا  في  والرياضة  الشباب 
في  املستجدة  للمتغيرات  واستجابة 
مسيرة قطاع الرياضة والشباب واتساع 
وتنوع مؤسساته  آفاقه  وتعدد  مجاالته 
والتحوالت املشرقة نحو االحتراف اإلداري 
كوادر  إلى  الرياضية  األندية  وحاجة 
ومتخصصة  مؤهلة  احترافية  بشرية 
إلدارة  الرياضية  اإلدارة  مجال  في 
لتحقيق  ونشاطاته  مؤسساته 
قرر  فقد  وفاعلية،  بنجاح  أهدافها 
الذي  اجتماعه  في  اجلامعة  مجلس 
املوافق  ١٤٣٢هـ  رجب   ٢٧ في  عقد 
على  املوافقة  ٢٠١١م  يونيو   ٢٩
تنفيذ برنامج املاجستير التنفيذي 
في اإلدارة الرياضية من قبل كلية 

األعمال باجلامعة.
لرابطة  التنفيذي  املدير  أوضح 

دوري احملترفني السعودي محمد بن عبداهللا 
والسعادة  بالفخر  أشعر  بقوله:  النويصر 
بوجود مثل هذا البرنامج األول من نوعه في 
ظل  في  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  اململكة 
حاجتنا إلى كفاءات وطنية متخصصة في 
قطاع  في  للعمل  الرياضية  اإلدارة  مجال 

العمل الرياضي في اململكة، 
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عملة  البرنامج  هذا  خريجي  واعتبر 
ماسة  بحاجة  الرياضي  قطاعنا  نادرة، 
فاعلة  مساهمة  إلــى  وأتطلع  لها، 
الرياضة  البرنامج في مستقبل  خلريجي 

السعودية مبشيئة اهللا تعالى.

اجلدير بالذكر أن الندوة التي 
تقام في سنتها األولى، وستكون سنوية، 
تهدف إلى التعرف على االجتاهات احلديثة 
في  تطبيقها  وطرق  الرياضية  اإلدارة  في 

مجال االحتراف، 

الواقع  حتليل  في  وتسهم 
الفعلي  ـــألداء  ل الــريــاضــي 
للمؤسسات الرياضية اتلفة 
النهوض  وتدعم  اململكة،  في 
الرياضي  التسويق  بفكر 
والتمويل، وتقدم مفهوم شامل 
وتقدم  الرياضي،  االستثمار  عن 
اإلدارة  لبرامج  التطبيقية  احللول 
الرياضية،  املؤسسات  في  الذكية 
ونظرة شاملة عن األهداف املرجوة 
السعودية  األندية  خصخصة  من 
وحتويلها إلى كيانات جتارية، وذلك في 
االحتاد  من  الصادرة  التعليمات  ظل 
والقاضية  (فيفا)  القدم  لكرة  الدولي 
في  احلديثة  العاملية  املعايير  بتطبيق 
ً في  ااالت الرياضية بشكل عام، وحتديدا

كرة القدم.
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سعود البركاتي – جدة 

لإلدارة  احلديثة  «التطورات  ندوة  ناقشت 
الرياضية في ظل االحتراف الرياضي العاملي» 
التي نظمتها جامعة امللك عبدالعزيز أمس 
االستثمار  الرياضية،  األندية  خصخصة 
والبحث  الرياضي،  ــن  واألم والتسويق، 
العلمي الرياضي بحضور ومشاركة اخلبراء 
في  واإلعالميني  واألكادمييني  واملسؤولني 

الشأن الرياضي
واستهلت اجللسة األولى التي ترأسها رئيس 
لرئيس  مبحاضرة  داود،  علي  الوحدة  نادي 
ورئيس  الرياضية  األندية  خصخصة  جلنة 
بن  عبداهللا  األمير  السابق  الهالل  نادي 
مساعد، أبرز خاللها املعوقات التي حتد من 
اخلصخصة، مشيرا إلى أن مشكالت األندية 
السعودية احلالية تكمن في عنصرين هما 
:»غياب اتصني اإلداريني، وعدم ثبات املوارد 
غياب  إلى  الفتا  لألندية  واملدخرات  املالية 

الكفاءات اإلدارية
وأكد أن التخصيص سيحل مشكلة غياب 
في  للعمل  وتفرغها  السعودية  الكفاءات 
األندية، كما يساهم في وجود موارد مالية 
ثابتة لألندية مستقبال، واستعرض النماذج 
األوروبية، وعن أساليب  الدول  املتقدمة في 
واملنشآت  واملالعب  للشعارات  تسويقها 

التي ساهمت في زيادة مدخوالتها املالية
من جانبه، تناول رئيس رابطة دوري احملترفني 
الرابطة  خطط  النويصر  محمد  السعودي 
سترى  التي  التطوير  وبرامج  املستقبلية 
املالعب  بيئة  تطوير  ومنها  قريبا  النور 
مبعايير  وااللتزام  لها،  املساندة  واخلدمات 
االحتاد اآلسيوي لضمان مقاعد لألندية في 
لرابطة  التجاري  االسم  وتعزيز  البطولة، 

دوري احملترفني

في  االستثمار  جلنة  رئيس  قدم  جهته،  من 
عمل  ورقة  املدلج،  حافظ  السعودي  االحتاد 
األوروبية  األندية  بني  االستثمار  فيها  قارن 

واألندية السعودية.
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حسني الشريف – جدة

اختتمت أمس ندوة التطورات احلديثة لإلدارة 
الرياضية في ظل االحتراف الرياضي العاملي 
بجامعة امللك عبد العزيز، حيث رعى الندوة 
مدير اجلامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب 
بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات 

الرياضية واإلعالمية واألكادميية. 
اإلعالمي  داود  علي  األولــى  اجللسة  وأدار 
حيث  الــوحــدة،  ــادي  ن ورئيس  الرياضي 
استهلها األمير عبد اهللا بن مساعد رئيس 

جلنة خصخصة األندية مبحاضرة 
السعودي:  الرياضي  اال  في  (اخلصخصة 
معاناة  عن  فيها  وحتدث  وحتديات)،  آمال 
عدم  من  اململكة  في  الرياضي  القطاع 
وجود كفاءات متفرغة تساعد على حتسني 
على  وأكد  السعودية،  الرياضية  اإلدارة  أداء 
السعودية  لألندية  املرتقبة  اخلصخصة  أن 
هما  هامني  أمرين  حل  على  ستساعد 
في  محترفة  وكفاءات  متفرغني  توفير 
اال الرياضي وخلق أو صناعة موارد مالية 
اخلصخصة  مشروع  أن  مبينا  متعددة، 
اجلاري إعداده يعتمد على األنظمة املوجودة 
العمل  طبيعة  مع  يتوافق  مبا  العالم  في 
ويهدف  باململكة،  واالجتماعي  الرياضي 
إلى رفع مستوى ١٤ ناديا مستندا على ما 
اإلسباني  الدوري  أنظمة  في  معمول  هو 
االنتهاء  ويتوقع  واألمريكي،  واإلجنليزي 
املقبلة  الستة  األشهر  خالل  وإعالنه  منه 
الدخل  لتوزيع  آلية  وضع  على  وسيعمل 
إنشاء  إلى  ويدعو  اململكة  األندية في  على 
للبيع  األندية  معروضات  إنتاج  شركة 
وتسهيل بناء األندية الستادات رياضية على 
مستوى عاملي، بجانب إنشاء صندوق رياضي 
يتشكل من عائدات بيع األندية ملساعدتها 
أن  على  مؤكدا  االستادات،  هذه  بناء  في 

سوق  في  تطرح  شركات  تكون  لن  األندية 
أعلى  حد  وضع  ضرورة  إلى  داعيا  األسهم، 
ومقراتها  األندية  معروضات  لقيمة  وأدنى 
املراد بيعها في السوق بناء على مكانة كل 
أن  إلى  مشيرا  وجماهيريته،  وسمعته  ناد 
للخصخصة،  صاحلة  غير  احلالية  املنشآت 
فيما النقل التلفزيوني احلالي مدمر للدوري، 
مبينا أن مرحلة أعضاء الشرف انتهت والبد 

من اخلصخصة. 
النويصر  محمد  محاضرة  كانت  فيما 
بعنوان  احملترفني  دوري  رابطة  عام  مدير 
وتطلعات  آفاق  السعودي:  احملترفني  (دوري 
للمستقبل) وتساءل بداية هل من املمكن 
إقامة دورينا مثل الدوري اإليطالي أو اإلسباني 
رخصة  أول  صدور  عن  معلنا  اإلجنليزي؟،  أو 
لنادي سعودي خالل األسبوع املقبل، وأوضح 
أن العمل جار على إصدار تذاكر إلكترونية 
قريباً وبإمكان اجلماهير حجز مقاعدها في 
من  انتهت  الرابطة  أن  على  وأكد  املالعب، 
تسجيل العبي األندية وتصويرهم واعتماد 
من  عددا  وأنشأت  اإلعالمية  التنظيمات 
وقاعات  املتخصصة  اإلعالمية  املراكز 
اململكة،  مالعب  في  الصحفية  املؤمترات 
الدوري  عن  متخصصة  مجلة  وأصــدرت 
الرابطة  السعودي تصدر دوريا، كما عملت 
خطة  وقدمت  املالعب  بيئة  تطوير  على 
لتفعيل برامجها وأنشطتها في املسؤولية 

االجتماعية.
واختتم الدكتور حافظ املدلج اجللسة األولى 
الرياضية  (االستثمار في األندية  مبحاضرته 
متعددة  أمثلة  عرض  حيث  السعودية)، 
مقارنة  العاملية  األندية  في  االستثمار  عن 
أن  على  وأكد  اململكة،  في  القائم  بالوضع 
استثمارية  عقودا  توقع  العاملية  األندية 
طويلة لضمان االستثمار املالي طويل األمد 
توقع  أنها  استقرارها، كما  وبالتالي ضمان 

وأجهزة  أدوات  أعبائها من  لتخفيف  عقودا 
تتولى  متخصصة  شركات  مع  ومعدات 
امتيازات  مبقابل  االحتياجات  هذه  توريد 
التجارب  من  االستفادة  إلى  داعيا  الرعاية، 
اجلزيرة  ونادي  القطرية  والتجربة  اآلسيوية 

اإلماراتي.
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الدكتور  أدارها  التي  الثانية  اجللسة  في 
أمني ساعاتي، قدم الدكتور عبد اللطيف 
وأخالقيات  قانون  في  محاضرته  بخاري 
الرياضة وعرض نتائج دراسة واقع الشباب 
العالم اإلسالمي، موضحا  والرياضة في 
تعتمد  الرياضية  املؤسسات  جميع  أن 
على ٣ محاور هي املوارد البشرية واملوارد 

املالية واإلدارة التشغيلية والقانونية، 

داعيا إلى ضرورة توفر مهارات النجاح في 
القائد الرياضي الناجح.

الدوسري  ملفي  الدكتور  قدم  بينما 
الرياضية  (اإلدارة  بعنوان  محاضرته 
والبحث العلمي: قضايا وحتديات)، حيث 
باملؤسسات  النهوض  بضرورة  طالب 
البحث  تكثيف  إلى  واحلاجة  الرياضية 
يبلغ  الذي  الرياضية  اإلدارة  في  العلمي 
 ٦ يقارب  ما  عليه  العاملي  الصرف  حجم 
الدول  مقدمة  في  وتأتي  دوالر،  مليارات 
ثم  أمريكا  اجلانب  هذا  في  صرفا  األكثر 

الصني واليابان. 
عميد  ساعاتي  اإلله  عبد  الدكتور  وقدم 
كلية األعمال بجامعة امللك عبد العزيز 
أمن  الرياضي:  (األمن  بعنوان  محاضرته 
الرياضية)، حيث حتدث  املالعب واألحداث 
القيادات  تقلق  التي  األمن  قضية  عن 
أن  وبني  الرياضة،  ومنها  ااالت  كل  في 
شغب  بفعل  توفى  فردا   ١٫٥٢٠ من  أكثر 
املالعب في السنوات البسيطة األخيرة، 
موضحا أن هناك اهتماما عامليا بقضية 
أمن املالعب وأن االحتاد الدولي لكرة القدم 
فيفا اتخذ إجراءات صارمة للقضاء على 
املركز  بإنشاء  الرياضية،  املالعب  كوارث 
الدوحة  في  الرياضي  لألمن  الدولي 
دولية  وهو مظلة  الشقيقة  قطر  بدولة 
لتقدمي األبحاث والتدريب في مجال األمن 
مئات  أجلها  من  تصرف  التي  الرياضي 

املاليني من الدوالرات.
األولى  مبحاضرتني  اجللسة  واختتمت 
للدكتور سيف اإلسالم بن جمعة بعنوان 
حول  عاملية  نظرة  الرياضي:  (االحتراف 
للدكتور  والثانية  القدم)،  كرة  أكادمييات 
عدنان اخلصاونة بعنوان (جتربة املاجستير 
قادة  ــداد  إع في  املؤسس  جامعة  في 

التغيير تمع رياضي منتج ومتقدم).
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جدة : الندوة 

احلديثة  التطورات  ندوة  األربعاء  أمس  يوم  اختتمت 
العاملي  الرياضي  االحتراف  في ظل  الرياضية  لإلدارة 
التي أقامتها كلية األعمال ممثلة ببرنامج املاجستير 
امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  في  التنفيذي 
فيصل  امللك  قاعة  احتضنتها  والتي  عبدالعزيز 
مدير  الندوة  ورعى  بجدة  اجلامعة  مبقر  للمؤمترات 
بحضور  طيب  صادق  بن  أسامة  الدكتور  اجلامعة 
الرياضية  الشخصيات  من  العديد  ومشاركة 

واالعالمية واألكادميية.
ورحب رئيس اجللسة األولى األستاذ علي داود االعالمي 
الرياضي ورئيس نادي الوحدة باملتحدثني املشاركني في 
جلسات الندوة حيث استهل اجللسة األولى صاحب 
رئيس  مساعد  بن  عبداهللا  األمير  امللكي  السمو 
(اخلصخصة في  األندية مبحاضرته  جلنة خصخصة 
اال الرياضي السعودي: آمال وحتديات) والذي حتدث 
من  اململكة  في  الرياضي  القطاع  معاناة  عن  فيها 
عدم وجود كفاءات متفرغة تساعد على حتسني أداء 
اإلدارة الرياضية السعودية، وأكد على أن اخلصصخة 
املرتقبة لألندية السعودية ستساعد على حل أمرين 
في  محترفة  وكفاءات  متفرغني  توفير  هما  هامني 
اال الرياضي وخلق أو صناعة موارد مالية متعددة، 
اجلاري  اخلصخصة  مشروع  أن  عبداهللا  األمير  وبني 
العالم  في  املوجودة  األنظمة  على  يعتمد  إعداده 
واالجتماعي  الرياضي  العمل  مع طبيعة  يتوافق  مبا 
باململكة، وأن املشروع يهدف إلى رفع مستوى األندية 
ً على ما هو معمول به في أنظمة  املمتازة مستندا
وأوضح  واألمريكي،  واالجنليزي  االسباني  الــدوري 
من  الذي  املقبل  املشروع  أن  اخلصخصة  رئيس جلنة 
الستة  األشهر  خالل  واعالنه  منه  االنتهاء  املتوقع 
املقبلة سيعمل على وضع آلية لتوزيع الدخل على 
انتاج  شركة  إنشاء  إلى  ويدعو  اململكة  في  األندية 
هذه  بناء  في  ملساعدتها  للبيع  األندية  معروضات 
ً على أن األندية لن تكون شركات  االستادات، مؤكدا

تطرح في سوق األسهم ، داعيا في ختام محاضرته 
لقيمة معروضات  وأدنى  أعلى  إلى ضرورة وضع حد 
على  بناء  السوق  في  بيعها  املراد  ومقراتها  األندية 

مكانة كل ناد وسمعته وجماهيريته.
عام  مدير  النويصر  محمد  األستاذ  قدم  ذلك  عقب 
 ) بعنوان  السعودي محاضرته  احملترفني  دوري  رابطة 
دوري احملترفني السعودي : آفاق وتطلعات للمستقبل 
دورينا مثل  إقامة  املمكن  هل من   : بدايةً  وتساءل   (
الدوري اإليطالي أو اإلسباني أو اإلجنليزي ؟ ثم حتدث 
وقيمها  ورسالتها  وأهدافها  ورؤيتها  الرابطة  عن 
والئحة تراخيص األندية السعودية معلناً عن صدور 
 ، املقبل  األسبوع  خالل  سعودي  لناد  رخصة  أول 
إلكترونية  تذاكر  إصدار  على  جارٍ  العمل  أن  وأوضح 
املالعب  اجلماهير حجز مقاعدها في  وبإمكان  قريباً 
العبي  تسجيل  من  انتهت  الرابطة  أن  على  وأكد   ،
اإلعالمية  التنظيمات  واعتماد  وتصويرهم  األندية 
املتخصصة  اإلعالمية  املراكز  من   ً عددا وأنشأت 
 ، باململكة  املالعب  في  الصحفية  املؤمترات  وقاعات 
السعودي  الدوري  عن  متخصصة  مجلة  وأصدرت 
تصدر دورياً ، وعملت الرابطة على تطوير بيئة املالعب 
في  وأنشطتها  برامجها  لتفعيل  خطة  وقدمت   ،
محاضرته  النويصر  وختم   ، االجتماعية  املسئولية 
بتحديد مؤشر النجاح عندما تكون مدرجات املالعب 

السعودية ممتلئة باجلماهير . 
للدكتور  كانت  األولى  اجللسة  في  احملاضرات  ثالث 
االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس  املدلج  حافظ 
األندية  في  االستثمار   ) مبحاضرته  اآلسيوي 
متعددة  أمثلة  عرض  ، حيث   ( السعودية  الرياضية 
بالوضع  مقارنةً  العاملية  األندية  في  االستثمار  عن 
العاملية  األندية  أن  على  وأكد   ، اململكة  في  القائم 
االستثمار  لضمان  طويلة  استثمارية   ً عقودا توقع 
املالي الطويل األمد وبالتالي ضمان استقرارها ، كما 
ً لتخفيف أعبائها من أدوات وأجهزة  أنها توقع عقودا
هذه  توريد  تتولى  متخصصة  شركات  مع  ومعدات 
الدكتور  وبني   . الرعاية  امتيازات  مبقابل  االحتياجات 

املدلج بدايات االستثمار في األندية السعودية خالل 
النقل  وبدايات  الشرف  وأعضاء  الدولة  دعم  فترات 
األندية  قمصان  على  واإلعالن  وتطورها  التلفزيوني 
بني القدمي واحلديث والتجارب االستثمارية القصيرة 
وبدايات   ، االستمرار  لها  يكتب  لم  التي  املــدى 
األندية  لصالح  االتصاالت  شركات  بني  املنافسة 
وتطور عقود الرعاية لألندية اجلماهيرية فقط . ودعا 
الدكتور حافظ إلى االستفادة من التجارب اآلسيوية 
 ً مبشرا  ، اإلماراتي  اجلزيرة  ونادي  القطرية  والتجربة 
 ً مبستقبل االستثمار في األندية السعودية ، ومؤكدا
االستثمار  مسئول  مواصفات  حتديد  أهمية  على 

املثالي في األندية .
في اجللسة الثانية التي أدارها الدكتور أمني ساعاتي 
اإلعالمي واملؤرخ الرياضي املعروف، قدم أستاذ اإلدارة 
اللطيف  عبد  الدكتور  القرى  أم  بجامعة  الرياضية 
 ، الرياضة  وأخالقيات  قانون  في  محاضرته  بخاري 
في  والرياضة  الشباب  واقع  دراسة  نتائج  وعرض 
العالم  أن  إلى  خلصت  التي   ، اإلسالمي  العالم 
أو  األوملبية  للحركة  يقدم  أو  يخترع  لم  اإلسالمي 
الدولية أي لعبة مبتكرة ، وجميع الدول اإلسالمية 
استوردت األلعاب دون تعديل ، وأن البرامج واملناهج 
الرياضية كلها مستوردة وال تنفذ ، وأن بعض احملامني 
الرياضي  اإلداري  العمل  في  خبرات  لديهم  ممن  أو 
مع  واألنظمة  اللوائح  تقنني  على  يعمل  من  هم 
تطوير  في  واملتخصصني  بالعلماء  االستعانة  عدم 
الرياضة . وأكد الدكتور بخاري على أن هناك خلطاً 
واملؤسسة  والالعب  النادي  بني  وملموساً  واضحاً 
تعتمد  الرياضية  املؤسسات  جميع  وأن  الرياضية 
ومحور  البشرية  املوارد  محور  هي  محاور   ٣ على 
 . والقانونية  التشغيلية  اإلدارة  املالية ومحور  املوارد 
وبني الدكتور عبد اللطيف أن للمؤسسات الرياضية 
تفرعات في اإلدارة تتمثل في فرع اإلدارة التشغيلية 
ختام  في  ودعا   ، التطوير  وإدارة  والقانونية  والفنية 
محاضرته إلى ضرورة توفر مهارات النجاح في القائد 

الرياضي الناجح . 
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قدم   ، الثانية  اجللسة  في  الثانية  في محاضرته 
اإلدارة  قسم  رئيس  الدوسري  ملفي  الدكتور 
الرياضية بجامعة امللك سعود محاضرته بعنوان 
( اإلدارة الرياضية والبحث العلمي : قضايا وحتديات 
النهوض  بضرورة  احملاضرة  بداية  في  وطالب   (
تكثيف  إلى  واحلاجة  الرياضية  باملؤسسات 
يبلغ  الذي  الرياضية  اإلدارة  في  العلمي  البحث 
مليارات  العاملي عليه ما يقارب ٦  حجم الصرف 
دوالر وتأتي في مقدمة الدول األكثر صرفاً في هذا 
. وقرن الدكتور  اجلانب أمريكا ثم الصني واليابان 
منذ  اململكة  في  الرياضية  البرامج  نشأة  ملفي 
سنوات بسيطة ، في حني قدمت الدول العاملية 
هذه البرامج منذ عقود زمنية طويلة ، وال توجد 
في اململكة برامج دكتوراه أو مجلة متخصصة 
مطالبات  وكلها   ، الرياضية  لإلدارة  جمعية  أو 
الدكتور  وأوضح   . وتنفيذها  توفيرها  تستحق 
الدوسري أبرز التحديات التي تواجه برامج البحث 
البرامج  بناء  وهي   ، الرياضية  اإلدارة  في  العلمي 
وضرورة  فيها  والتنوع  املتخصصة  األكادميية 
أوعية  وقلة  اتمع  تلبية مخرجاتها الحتياجات 
وضعف  الرياضية  اإلدارة  في  املتخصصة  النشر 
الوعي بأهمية البحث العلمي في تطوير العمل 
الرياضي وقلة اجلهات الراعية لألحداث الرياضية 
، وعدم وجود لوائح وأنظمة وضعف التشريعات 
على  املالي  اإلنفاق  وضعف  بالرعاية  اخلاصة 
البحث العلمي وعدم وجود متخصصني يقومون 
على إعداد املوازنات وقلة قواعد البيانات البحثية 
والتعقيدات اإلجرائية السارية في بعض اجلهات 
لدعم  معلومات  على  للحصول  احلكومية 
عرض  محاضرته  ختام  وفي   . العلمية  البحوث 
أهمها  من  التوصيات  من   ً عددا ملفي  الدكتور 
عمل  وفرق  بحثية  مجموعات  وجود  ضــرورة   ،
وتفعيل  الرياضية  باإلدارة  يعنى  مركز  وإنشاء 
التعاون املشترك بني املهتمني في اإلدارة الرياضية 
وإصدار  متخصصة  جمعية  أو  احتاد  وتدشني 
متخصصة  قصيرة  دورات  وإقامة  علمية  مجلة 
اإلله  عبد  الدكتور  قدم  ذلك  عقب   . اال  في 
ساعاتي عميد كلية األعمال بجامعة امللك عبد 
أمن   : الرياضي  األمن   ) بعنوان  محاضرته  العزيز 
عن  حتدث  حيث   ، الرياضية)  واألحــداث  املالعب 
قضية األمن التي تقلق القيادات في كل ااالت 
ً على أن األمن هو عصب  ومنها الرياضة ، مؤكدا
التطور واالزدهار في غياب  احلياة وال ميكن حتقيق 
املالعب  أمن  مفهوم  عن  تعريفاً  وقدم   ، األمن 
واشتماله على التالعب بالنتائج وظاهرة املقامرة 

اخلارجية  ــدول  ال في 
والتعامالت  والفساد 
األخالقية  ــر  ــي غ
أن  وبني   ، ذلك  وغير 
 ١٫٥٢٠ مــن  أكــثــر 
بفعل  توفوا   ً ــردا ف
املالعب  شــغــب 
السنوات  ــي  ف
البسيطة األخيرة 
. وأوضح الدكتور 
أن  ــي  ــات ــاع س
اهتماماً  هناك 
بقضية  عاملياً 

أمن املالعب وأن االحتاد الدولي 
للقضاء  إجراءات صارمة  اتخذ  القدم فيفا  لكرة 
ً قد مت  ، وأنه مؤخرا على كوارث املالعب الرياضية 
الدوحة  في  الرياضي  لألمن  الدولي  املركز  إنشاء 
لتقدمي  دولية  مظلة  وهو  الشقيقة  قطر  بدولة 
األبحاث والتدريب في مجال األمن الرياضي التي 
تصرف من أجلها مئات املاليني من الدوالرات . وبني 
الدكتور عبد اإلله أن ظاهرة الشغب في مالعبنا 
الرياضية  املؤسسات  ولكن  محدودة  السعودية 
ألمن  املتخصصة  بالشركات  تستعني  ال  لدينا 
املالعب بعكس ما هو معمول به في دول العالم 
أمن  الدولي عن  االحتاد  بتقرير  وختم محاضرته   .
املالعب  أن  على  أكد  الذي  اململكة  في  املالعب 
معايير  من  األدنى  احلد  تستوف  لم  السعودية 
حوادث  لوقوع  كبيرة  مخاطر  وهناك  السالمة 
ولم  مكتوبة  ــراءات  إج أو  أنظمة  وجود  وعدم 
هي  هل  املالعب  أمن  عن  املسئول  هو  من  يعرف 
إدارة املالعب وال توجد غرف عمليات  أم  الشرطة 
وجدت  وإن  طوارئ  مخارج  توجد  وال  مراقبة)   )
وعدم  إرشادية  لوحات  وجود  وعدم  مغلقة  فهي 
أصبحت  وكلها   ، إلكترونية  أنظمة  استخدام 
في  ساعاتي  الدكتور  قدمها  وتوصيات  مطالب 

ختام محاضرته .
مبحاضرتني  للندوة  الثانية  اجللسة  اختتمت 
قيمتني ، األولى للدكتور سيف اإلسالم بن جمعة 
دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ 
حول  عاملية  نظرة   : الرياضي  االحتراف   ) بعنوان 
عن  تفصيالً  قدم  حيث   ،  ( القدم  كرة  أكادمييات 
األكادمييات العاملية لكرة القدم وبدايات االحتراف 
إجنلترا  املتقدمة مثل  الدول  العاملي في  الرياضي 
، وأوضح العديد من أنظمة استكشاف املواهب 
الشبابية ومدى حرص الدول العاملية على العناية 

بها 
حني  إلى  الصغر  منذ 

انضمامها إلى األندية الرياضية العريقة ، وجاءت 
احملاضرة الثانية للدكتور عدنان اخلصاونة بعنوان 
( جتربة املاجستير في جامعة املؤسس في إعداد 
قادة التغيير تمع رياضي منتج ومتقدم ) حيث 
قدم حملة عن الرياضة السعودية وقطاع الشباب 
 ، اململكة  أكثر من ٦٠٪ من سكان  الذي يشكل 
التنفيذي  برنامج املاجستير  وقدم مبررات إنشاء 
امللك  بجامعة  األعمال  بكلية  الرياضية  لإلدارة 
عبد العزيز وأهدافه وأهميته وإشادات املسئولني 
به . وهدفت الندوة التي أقيمت في سنتها األولى 
االجتاهات  على  التعرف  إلى   ، سنوية  وستكون   ،
في  تطبيقها  وطرق  الرياضية  االدارة  في  احلديثة 
الواقع  حتليل  في  واملساهمة   ، االحتراف  مجال 
الرياضية  للمؤسسات  الفعلي  لألداء  الرياضي 
بفكر  النهوض  ودعــم  اململكة  في  اتلفة 
وقدمت   ، والتمويل  والتطرق  الرياضي  التسويق 
مفهوماً شامالً عن االستثمار الرياضي ، واحللول 
التطبيقية لبرامج االدارة الذكية في املؤسسات 
املرجوة  األهــداف  عن  شاملة  الرياضية،ونظرة 
إلى  وحتويلها  السعودية  األندية  خصخصة  من 
كيانات جتارية ، وذلك في ظل التعليمات الصادرة 
والقاضية  (فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
ااالت  في  احلديثة  العاملية  املعايير  بتطبيق 
القدم.  كرة  في   ً وحتديدا  ، عام  بشكل  الرياضية 
وقد شهدت الندوة في مستهلها تكرمي املتحدثني 
ادارة  وكرمت  تذكارية،  بدروع  اجللسات  ورؤساء 
ممثلني  لفعالياتها  االعالميني  الرعاة  أيضاً  الندوة 
الين  وقناة  واملدينة  واجلزيرة  الرياض  صحف  في 
ومجلة  إم  ويواف  إم  إف  روتانا  واذاعتي  سبورت 

الدوري الرياضية االلكترونية. 
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العضاضي  وعبدالعزيز  الصقر  اهللا  ضيف  تغطية: 
تصوير: محمد املانع

جلنة  رئيس  مساعد  بن  اهللا  عبد  األمير  كشف 
منها  تعاني  التي  املشكلة  ان  األندية  خصخصة 
وليست  ادارية  مشكلة  هي  السعودية  الرياضة 
مالية وذلك خالل محاضرته بعنوان (اخلصخصة في 
اال الرياضي السعوديـ  آمال وحتديات) والتي القاها 
في ندوة التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية في ظل 
االحتراف الرياضي العاملي التي أقامتها أمس االربعاء 
كلية االعمال بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة، ممثلة 
في برنامج املاجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية 
برعاية الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة 

امللك عبدالعزيز بجدة.
املشكلة  هذه  أن  مساعد  بن  عبداهللا  األمير  وبني 
برنامج  خالل  من  اجلامعة  تعاجله  األول  جانبان،  لها 
املاجستير وهو غياب املتخصصني في اجلانب االداري 
عمل  أن  الثاني:  واجلانب  اململكة،  منه  تعاني  الذي 
التطوع  على  قائم  السعودية  األندية  في  الرياضي 
محترفة  سعودية  كفاءات  وجود  عدم  بسبب  وهذا 
مخصصة باألندية وهذا ما يظهر للجميع ان اغلب 
متفرغون  او  متطوعون  اما  األندية  في  العاملني 
لفترات قصيرة، وبالتالي صعب نتقدم اكثر من هذا، 
عندما  قائال:  حديثه  في  عبداهللا  األمير  واستطرد 
ونصف  سنة  قبل  فيصل  بن  نواف  األمير  كلمني 
وهل  للتخصيص  دراسة  تعمل  ان  اريدك  لي:  وقال 
ميكننا ان نطبقه او ال، كذلك منحني حرية تشكيل 
حسب  وتشكيله  اختياره  مت  الذي  املناسب  الفريق 
صالح  الدين  محيي  وجدنا  النقل،  في  مثال  مجاله 
راكان  الدكتور  الينا  انضم  االستثمار  وفي  كامل، 
نادي  رئيس  الينا  انضم  العقار  مجال  وفي  احلارثي 
السلهام  عامر  وكذلك  البلطان،  خالد  الشباب 
مبعرفته بالبورصة وفي احملاماة محمد علي الشيخ، 
فحرصت ان يكون في كل مجال من لديه خبرة في 
ذلك فقد سعدت بذلك الن التخصيص سيحل لنا 
األندية  تواجهان  اللتان  وهما  كبيرتني  مشكلتني 
االداريني  غياب  االولى  الفترة.  هذه  في  السعودية 

احملترفني املتفرغني لألندية، والثانية عدم وجود موارد 
مالية ثابتة لألندية، ألن أغلب األندية في هذا الوقت 
معتمدة على اشخاص او عقود رعاية.. ونحن اذا اردنا 
ان نتقدم بشكل اكبر سنحاول ان نبحث عن ما هو 
ونحاول  العالم  عند  الناجحة  األمثلة  من  موجود 

تطبيقها.
أهداف الفريق

جلنة  رئيس  مساعد  بن  عبداهللا  األمير  ــال  وق
هدفان  له  التخصيص  فريق  األندية:  خصخصة 
من  القدم  كرة  مستوى  نرفع  ان  االول:  رئيسيان, 
خالل الـ ١٤ ناديا املشاركة في دوري احملترفني. وهناك 
اريد ان استعرضها معكم. االول: في الدوري  امثلة 
االسباني ان هناك ناديني ناجحني كل سنة وهما ريال 
مدريد وبرشلونة، بحيث اعطى هذان الناديان فرصة 
الن  مشهورين  ويكونوا  منهم  نتعلم  لكي  للعالم 
لنفسه  ايراداته  ناد  كل  يجعل  االسباني  النظام 
واملشاركة في الدخل ضيقة وغير متساوية. والثاني: 
الذي  التليفزيوني  النقل  وهو  اإلجنليزي  الدوري  وهو 
هو من اهم مصادر الدخل عندنا في اململكة وهذا 
األندية  تتشارك  عندهم  هناك  لكن  اخرى،  قضية 
الترتيب  على  معتمدة   ٪ و٥٠  بالتساوي   ٪  ٥٠ فيه 
في الدوري، وهذا مثال ارى انه احسن من املثال االول 
اخلاص باالسباني النه يتيح جلميع األندية ان حتصل 
على موارد مالية اكبر وبالتالي تستطيع ان تنافس. 
وهناك مثال ثالث: وهذا في الواليات املتحدة املوجود 
في دوري الكرة لديهم في (االن اف ال) ولكن صعب 
ثالث  االمريكية  القدم  كرة  كانت  لدينا,  تطبيقه 
اكثر رياضية ذات شعبية في امريكا بعد البيسبول 
تصبح  لكي  الرياضة  وقال:  بيتروزان  وجاء  والسلة. 
اكثر،  تنافس  لها  يكون  ان  بد  ال  اكثر  شعبية  لها 
اكبر  وهو  امريكا  في  الذي  التليفزيون  عقد  وحيث 
عقد في العالم حيث كل األندية تأخذ نفس النسبة 
من عقد التليفزيون وحتى مصادر الدخل االخرى في 
املالبس الرياضية وغيرها وهناك شركة واحدة تبيع 
اشتريت  لو  انك  حيث  الرياضية,  االغراض  هذه  كل 
شيئا معينا مختصا في ناد معني فإن نفس النسبة 
للنوادي  تذهب  ايضا  النادي  لهذا  تذهب  التي  من 

االخرى بنفس الربح وهكذا.
االجتماع االول

واوضح األمير عبداهللا بن مساعد ان اول اجتماع فريق 
التخصيص مت فيه وضع هذه اخليارات على الطاولة 
من  تأتي  الرياضة  في  النتائج  ان  متفقني  ولنكن 
حالتني: إدارة وفلوس، لذلك يصعب على أي ناد مهما 
كانت إدارته جيدة  وعلى مدى ٢٠ او ٣٠ سنة يوجد ناد 
ينفق اكثر منك، فبالتالي يصعب عليك ان تنافسه، 
وقال: نحن في اململكة هنا قلنا البد ان جند طريقة 
لتوزيع الدخل بحيث نعطي مميزات لألندية الكبيرة 
مثل االهلي والهالل واالحتاد والنصر انها اذا كانت في 
ألن  السعودية  الرياضة  صالح  من  فهذا  جيد  وضع 
لها شعبية كبيرة، وقلنا نتوجه لنظام املشاركة في 
الدخل بحيث انه في الدخل التليفزيوني مثال ٥٠ ٪ 

يوزع بالتساوي و٥٠ ٪ معتمدة على الترتيب.
انتهاء وتقسيم

واضاف رئيس جلنة خصخصة األندية: تبقى لنا ستة 
شهور وننتهي من عملنا في فريق التخصيص ونتوقع 
وفيها كل  كراسة  ناد  لكل  كراسة  بـ١٤  ننتهي  ان 
املعلومات الالزمة له من الدخل واملصاريف واالصول 
الذي ميلكه، وكذلك  القانوني  والنظام  التي ميلكها 
طرق توزيع الدخل والى اخره. بالنسبة ملصادر الدخل 
قسم سيكون  الى قسمني,  فقد قمنا بتقسيمها 
فيه املشاركة بني األندية ومنها النقل التليفزيوني 
في  الرياضية.  والبضائع  املنتجات  منها  وكذلك 
املنتجات سننشئ شركة لها عدة مزايا وبتكاليف 
رمبا  ألنها  الصغيرة  لألندية  مساعدة  وكذلك  اقل 
تواجه مشكلة في انشاء شركات خاصة بها. هناك 
مصادر دخل لن يكون فيها مشاركة منها التذاكر. 
سنقوم بدراسة نحدد فيها السعر االدنى لكل من 
ناد  يباع  ان  تسمح  ال  الدولة  ان  بحيث  ناديا  الـ١٤ 
نتوقع من  االخر، فنحن  النادي  اقل من سعر  بسعر 
حصيلة بيع الـ١٤ ناديا مبلغا معينا رمبا ٥٠٠ مليون, 
ونقترح عمل صندوق رياضي بثمن سعر األندية هذه 
استاد  يعمل  ان  يريد  ناديا   ١٤ من  ناد  أي  انه  بحيث 
خاص فيه يستطيع ان يأخذ قرضا من هذا الصندوق 

الرياضي وفق ضمانات معنية.
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واضاف األمير عبداهللا بن مساعد: سننتهي من 
سأقول  لذلك  شهور,   ٦ حوالي  في  العمل  هذا 
فأنا  ال  او  سيحصل  كان  اذا  التخصيص  امر  في 
الشركات  افضل  من  شركتني  جلبنا  لقد  اقول: 
(ديتلويت)  اسمها  شركة  االولى  العالم،  في 
اإلدارة  وتقارير هذه الشركة مميزة وهذا مهم في 
وهي  (دنتون)  الثانية شركة  والشركة  الرياضية، 

شركة محاماة مشهورة في بريطانيا.
وعلق األمير عبداهللا بسؤالني: لو سألنا أنفسنا 
هل من املمكن ان يكون لدينا تخصيص؟ االجابة 
ستكون نعم ١٠٠ ٪, وهل سيحدث التخصيص؟ 

اقول نعم بنسبة ٥٠ ٪ تقريبا.
السالري كاب

باملهمة  وصفها  لنقطة  اهللا  عبد  األمير  وتطرق 
أن اقولها حتى ال يفلس  اريد  هناك نقطة  قائال: 
(السالري  يسمى  لعمل  نتوجه  فنحن  معني  ناد 
كاب) حتى يكون هناك حد اعلى للرواتب وليس 
سنربط  ولكن  طبعا,  ال  لالعب،  بالنسبة  ذلك 
وهناك  بااليرادات.  بالالعبني  اخلاصة  املصاريف 
ثالثة انواع (للسالري كاب) في العالم منها: ربط 
اتوقع  لذا  بااليرادات.  بالالعبني  اخلاصة  املصاريف 
اننا سنتوجه لعمل نظام بحيث كل ناد لو كان 
اكثر من  مثال  ان يصرف  عليه  مليونا  دخله ١٢٠ 
اهم  وهي  االخيرة  النقطة  غيره،  او  مليونا   ٧٠
اهداف فريق التخصيص ربط األلعاب اتلفة في 
األندية. لذا قررنا ان نأخذ أي نسبة لو فرضا ١٠ ٪ 
بحيث تذهب لأللعاب اتلفة بعد حتقيق طلبات 

معينة.
سؤال (الرياضي)

اليه  وصلت  ما  عن  لـ(الرياضي)  سؤال  وفي 
تساعدكم  هل  احملترفني،  دوري  هيئة  رابطة 
برنامج  في  رأيه  وماهو  األندية،  خصخصة  في 

املاجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية؟
جلنة  رئيس  مساعد  بن  اهللا  عبد  األمير  قال 
النويصر  محمد  االخ  طبعا  األندية:  خصخصة 
أحمد عيد،  االخ  اللجنة وكذلك  عضو معنا في 
كل  وبالتالي  معا  نعمل  متكاملة  جلنة  فهي 
االشياء التي يفكرون فيها او يصلون لها تنفعنا 
في فريق العمل بكل تأكيد.. وانا سعيد جدا في 
الوسط  في  لالحباط  تدعو  ميكن  االمور  بعض 
في  املاجستير  برنامج  وجود  مثل  لكن  الرياضي 
جامعة امللك عبدالعزيز من االمور التي تدعو الى 
التفاؤل الننا  نحتاج في اململكة كفاءات رياضية 

سعودية متخصصة ومحترفة.
الشكل القانوني

وفي سؤال من الدكتور عبد االله ساعاتي عميد 
عن  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  االعمال  كلية 
أي  النادي،  عليه  الذي سيكون  القانوني  الشكل 
معايير  هناك  هل  او  مساهمة  شركة  هي  هل 

لتقييم النادي وغيره؟
بالتأكيد  قائال:  بن مساعد  عبداهللا  األمير  اجاب 
نحن فكرنا بأن األندية لن تكون شركات مساهمة 
تكون  ان  املمكن  من  جيدة  فكرة  ليست  ألنها 
الشركة التجارية التي ستبيع البضائع الرياضية 
رمبا نطرح منها جزءا في سوق االسهم وسنقوم 
وااليرادات  االسم  حيث  من  ادنى  سعر  بتحديد 

واملصاريف.
ثقافية أدبية

ادبية  ثقافية  رياضية  ستكون  األندية  أن  وعن 
قال: نظرتنا في اململكة ال زالت قاصرة للرياضة, 
بها  توصل  التي  االساليب  احد  من  الرياضة  لذا 
من  لذا  االخــرى،  الشعوب  الى  ثقافتها  الدول 
اخطر الوسائل لنشر الثقافة هي الرياضة بحيث 
تستطيع ايصال افكارك وثقافتك واشياء اخرى.. 
لذا لو جنحنا ان جنعل الدوري السعودي متابع من 
الدوري  عن  للبحث  سنجذبهم  العربي  املشجع 

اكثر وثقافتنا وبيع منتجاتنا وغيرها.
أول برنامج

وكانت الندوة التي افتتحها عميد كلية األعمال 
االله  عبد  الدكتور  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 
ساعاتي بكلمته أكد فيها بأن الرياضة في عاملنا 
اليوم علم قائم بذاته وله اهميته في بناء أجيال 
املستقبل، واصبحت في نفس الوقت صناعة لها 
انعكاسها العام على اقتصاديات الدول، موضحا 
بأن اتساع العمل في األندية يحتاج لكوادر ادارية 
السعودية  الرياضة  أزمة  بأن  مؤكدا  متخصصة 
وليست  إدارية  أزمة  هي  احلقيقي  جوهرها  في 
مالية وقال: نحن ركزنا على اجلانب الفني واغفلنا 
اجلانب االداري ومن هذا املنطلق حرصت اجلامعة 
معني  املاجستير  في  برنامج  أول  تدشني  على 
في  التنفيذي  املاجستير  هو  الرياضية  باإلدارة 
ملدير جامعة  تعود فكرته  والذي  الرياضية  اإلدارة 
امللك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب، 
بن  نواف  األمير  قبل  من  وتشجيع  دعم  ووجد 

فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب والرياضة.
محمد النويصر:

من جانبه حتدث محمد النويصر مدير عام رابطة 
الندوة  في  محاضرته  خالل  احملترفني  دوري  هيئة 
آفاق  السعودي  احملترفني  (دوري  بعنوان  والتي 
اليوم  أتكلم  سوف  قال:  للمستقبل)  وتطلعات 
فعلية  كانت  البداية  الرياضي..  االستثمار  عن 
نكون  ان  قبل  كهيئة  بدأنا  طبعا  شهور   ٤ قبل 
التجارية  احلقوق  جميع  بتنظيم  ونقوم  رابطة 
الس  وغيرها،  واإلعالمية  واالستثمارية  واملالية 
أندية،  ممثلو  منهم   ١٤ عضوا,  و١٥  رئيس  فيه 
والوسائل  والبرامج  الفرص  تطوير  رسالتنا 
التجارب  ونقل  املعرفة  مستوى  من  ترفع  التي 
وتشجيع  االحترافية  البيئة  تطوير  ومتطلبات 
الثقافة والقيم، وطموحنا ان يكون لدينا افضل 
دوري احترافي في العالم وهذا من حقنا وحق أي 
ولكن  كبيرا  الطموح  يكون  قد  سعودي  مواطن 
وسنتشارك  رؤية  لدينا  يكون  ان  االقل  على  الزم 
الشركات  وهم  االستراتيجيني  الشركاء  مع 
املتعاونني معنا في النقل او بيع املنتجات وغيرها 
ونحن  القدم  كرة  احترافية  في  مرتبط  وعملنا 
في فريق احملترفني نعمل كفريق لتحديد االهداف 
تطوير  على  نعمل  الزلنا  العمل،  وجودة  واخلطط 
كما  والزال  التجاري  التسويق  وكذلك  الدوري 
قال األمير عبداهللا بن مساعد وبالنسبة لتوزيع 
عن  مختلفا  املوسم  هذا  في  فسيكون  الدخل 
بيئة  لتطوير  نسعى  وأردف:  املاضية.  السنوات 
املالعب ألن بيئتها اآلن غير مناسبة ولكن يحتاج 
 ،ً تطورا اكثر  ملالعب  ونحتاج  مؤقتا  تطويره  الى 
االحتاد اآلسيوي حتى تشارك  التزام مبعايير  لدينا 
من  االستفادة  كذلك  خارجيا  السعودية  الفرق 
وهم  مهمة  عندنا  األندية  املعلومات،  تقنية 
احملترفني  دوري  رابطة  في  األهم  وهم  املشاركون 
وهم املالك كذلك وأيضا هناك شركات مشاركة 
فيه  قمنا  عمل  اول  استشارية،  وشركات  معنا 
سعودي  لناد  ترخيص  واول  األندية  تراخيص  هو 
اتوقع سيكون خالل االسبوعني او االسبوع القادم 
ستصدر اول رخصة لفريق كرة قدم وفق شروط 
ومعايير محددة، كذلك كما ذكر األمير عبداهللا 
لدينا هنا كثير  التطوعي  العمل  ان  بن مساعد، 
من  للكثير  متفرغ  شباب  هناك  يكون  ان  والبد 
دوري  في  رعاة  لدينا  للتسويق  بالنسبة  االعمال، 
على  اآلن  نعمل  ونحن  وتويوتا)،  (ماستركارد  زين 
وخالل شهر سييدأ هذا  إلكترونية  تذاكر  إصدار 

املشروع تدريجياً.
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صورة الدوسري
وقال النويصر: هناك شيء جديد والذي هو في لعبة 
وسيكون   ٢٠١٣ فيفا  لعبة  في  هو  البالي ستيشن 
أي  القادم  املوسم  من  وللمعلومية  زين،  دوري  فيها 
ان  حقه  من  نسخة   ١٥٠٠٠ من  اكثر  سيبيع  ناد 
ستأخذ  واألندية  فيه  خاصا  غالفا  لنفسه  يصدر 
نسبة من كل شريط يباع بسعر معني، وقال: صورة 
الالعب عبدالعزيز الدوسري العب الهالل على غالف 
شريط (البالي ستيشن) مت وضعها من قبل الشركة 
املنتجة وليس لرابطة احملترفني دور في ذلك، وأضاف: 
لالشرطة  مبيعاته  خالل  من  النادي  مستقبل 

سيحدد الغالف اخلاص به.
االجنبية  الدوريات  يختار  ابنائنا  من  الكثير  واردف: 
دورياتنا  يتابعون  بجعلهم  النظرة  هذه  سنغير  اآلن 
عمليات  الجراء  املواقع  على  متاجر  لدينا  احمللية، 
البيع وغيره، لدينا كذلك متابعات عن طريق وسائل 
االتصال بحيث انك تستطيع متابعة الدوري والنتائج 
واألخبار، وكذلك نقوم بعمل تنظيم للمالبس بحيث 
يكون لكل عمل لبس وشكل خاص مثل الصحفيني 
واملهندسني وغيرهم بحيث يعطي جماال وتنظيما 
داخل امللعب، نحاول قدر ما نستطيع ان يكون عندنا 
بحيث  األندية  مع  للتعاون  اجتماعية  مسؤولية 
معايدة  وحفالت  بالدم  تبرعات  حمالت  هناك  يكون 
واملدرجات اخلاصة باإلخوان ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وكأندية  كرابطة  نسيره  الزم  مشوار  امامنا  لذا 

وكإعالم وكجمهور.
سؤال (الرياضي)

مدير  النويصر  حملمد  بـ(الرياضي)  خاص  سؤال  وفي 
األندية في  احملترفني بشأن حقوق  دوري  رابطة هيئة 
احلفاظ على  تعاني من عدم  أندية  املنتج ألن هناك 

منتجاتها مثل املالبس الرياضية؟
في  فترة  من  للحقوق  حفظا  وضعنا  احلقيقة  قال: 
وزارة التجارة وتسجيل العالمات التجارية ورغم ذلك 
هناك تقليد للمنتج هنا في هذا البلد وهذا موجود 
علينا  ما  كل  لكن  االسواق،   داخل  اوروبا  في  حتى 
يشتروا  ان  اجلمهور  توعية  االولى  الدرجة  في  فعله 
الفانيلة االصلية التي يلبسها كما تالحظ كل فريق 
اصبحت لهم عالمة منتجية في املاضي لم يوجد، 
فتجد ان املنتج جاهز وخاص لكل ناد بالتالي عليك 
لكي  االصلي  املنتج  هذا  عن  تبحث  ان  كمشجع 

تدعم ناديك املفضل.
وعن هل املسؤولية تتركز فقط على املشجع فقط؟ 
وعي  وهي  مشتركة  مسؤولية  هي  النويصر:  قال 

وكذلك جهد من جميع  االولى  الدرجة  في  املواطن 
من  اجلمارك  من  األندية  من  الرابطة  (من  االطراف 

وزارة التجارة).
ضمان االستقرار

التسويق  جلنة  رئيس  املدلج  حافظ  الدكتور  وحتدث 
في االحتاد اآلسيوي مبحاضرته (االستثمار في األندية 
الرياضية السعودية) في الندوة ذاتها وعرض أمثلة 
مقارنةً  العاملية  األندية  في  االستثمار  عن  متعددة 
بالوضع القائم في اململكة، مؤكدا أن األندية العاملية 
االستثمار  لضمان  طويلة  استثمارية   ً عقودا توقع 
املالي الطويل األمد وبالتالي ضمان استقرارها، كما 
ً لتخفيف أعبائها من أدوات وأجهزة  أنها توقع عقودا
هذه  توريد  تتولى  متخصصة  شركات  مع  ومعدات 
الدكتور  وبني  الرعاية،  امتيازات  مبقابل  االحتياجات 
السعودية  األندية  في  االستثمار  بدايات  ان  املدلج 
وبدايات  الشرف  وأعضاء  الدولة  دعم  فترات  خالل 
قمصان  على  واإلعالن  وتطورها  التلفزيوني  النقل 
االستثمارية  والتجارب  واحلديث  القدمي  بني  األندية 
القصيرة املدى التي لم يكتب لها االستمرار، وبدايات 
األندية  لصالح  االتصاالت  شركات  بني  املنافسة 
وتطور عقود الرعاية لألندية اجلماهيرية فقط. ودعا 
الدكتور حافظ إلى االستفادة من التجارب اآلسيوية 
 ً مبشرا اإلماراتي،  اجلزيرة  ونادي  القطرية  والتجربة 
 ً مبستقبل االستثمار في األندية السعودية، ومؤكدا
االستثمار  مسؤول  مواصفات  حتديد  أهمية  على 

املثالي في األندية.
نتائج دراسة

في اجللسة الثانية التي أدارها الدكتور أمني ساعاتي 
اإلعالمي واملؤرخ الرياضي املعروف، قدم أستاذ اإلدارة 
عبداللطيف  الدكتور  القرى  أم  بجامعة  الرياضية 
الرياضة،  وأخالقيات  قانون  في  محاضرته  بخاري 
وعرض نتائج دراسة واقع الشباب والرياضة في العالم 
اإلسالمي، التي خلصت إلى أن العالم اإلسالمي لم 
يخترع أو يقدم للحركة األوملبية أو الدولية أي لعبة 
مبتكرة، وجميع الدول اإلسالمية استوردت األلعاب 
كلها  الرياضية  واملناهج  البرامج  وأن  تعديل،  دون 
أو ممن لديهم  وأن بعض احملامني  مستوردة وال تنفذ، 
يعملوا  من  هم  الرياضي  اإلداري  العمل  في  خبرات 
االستعانة  عدم  مع  واألنظمة  اللوائح  تقنني  على 
وأكد  الرياضة.  تطوير  في  واملتخصصني  بالعلماء 
وملموسا  واضحا  خلطا  هناك  أن  بخاري  الدكتور 
جميع  وأن  الرياضية  واملؤسسة  والالعب  النادي  بني 
املؤسسات الرياضية تعتمد على ٣ محاور هي محور 

اإلدارة  ومحور  املالية  املوارد  ومحور  البشرية  املوارد 
عبداللطيف  الدكتور  وبني  والقانونية،  التشغيلية 
اإلدارة تتمثل  الرياضية تفرعات في  أن للمؤسسات 
في فرع اإلدارة التشغيلية والفنية والقانونية وإدارة 
توفر  إلى ضرورة  ختام محاضرته  في  ودعا  التطوير، 

مهارات النجاح في القائد الرياضي الناجح.
قضايا وحتديات

قدم  الثانية،  اجللسة  في  الثانية  محاضرته  وفي 
الدكتور ملفي الدوسري رئيس قسم اإلدارة الرياضية 
(اإلدارة  بعنوان  محاضرته  سعود  امللك  بجامعة 
الرياضية والبحث العلمي: قضايا وحتديات) وطالب 
باملؤسسات  النهوض  بضرورة  احملاضرة  بداية  في 
في  العلمي  البحث  تكثيف  إلى  واحلاجة  الرياضية 
العاملي  الصرف  حجم  يبلغ  الذي  الرياضية  اإلدارة 
مقدمة  في  وتأتي  دوالر  مليارات   ٦ يقارب  ما  عليه 
الدول األكثر صرفاً في هذا اجلانب أمريكا ثم الصني 
واليابان. وقرن الدكتور ملفي نشأة البرامج الرياضية 
قدمت  في حني  بسيطة،  منذ سنوات  اململكة  في 
الدول العاملية هذه البرامج منذ عقود زمنية طويلة، 
مجلة  أو  دكتوراة  برامج  اململكة  في  توجد  وال 
وكلها  الرياضية،  لــإلدارة  جمعية  أو  متخصصة 

مطالبات تستحق توفيرها وتنفيذها.
التي  التحديات  أبرز  ان  الدوسري  الدكتور  وأوضح 
الرياضية،  اإلدارة  في  العلمي  البحث  برامج  تواجه 
والتنوع  املتخصصة  األكادميية  البرامج  بناء  هي 
اتمع  الحتياجات  مخرجاتها  تلبية  وضرورة  فيها 
الرياضية  اإلدارة  املتخصصة في  النشر  أوعية  وقلة 
تطوير  في  العلمي  البحث  بأهمية  الوعي  وضعف 
لألحداث  الراعية  اجلهات  وقلة  الرياضي  العمل 
وضعف  وأنظمة  لوائح  وجــود  وعــدم  الرياضية، 
املالي  اإلنفاق  وضعف  بالرعاية  اخلاصة  التشريعات 
متخصصني  وجــود  وعــدم  العلمي  البحث  على 
البيانات  قواعد  وقلة  املوازنات  إعداد  على  يقومون 
بعض  في  السارية  اإلجرائية  والتعقيدات  البحثية 
لدعم  معلومات  على  للحصول  احلكومية  اجلهات 
عرض  محاضرته  ختام  وفي  العلمية.  البحوث 
ً من التوصيات من أهمها، ضرورة  الدكتور ملفي عددا
مركز  وإنشاء  عمل  وفرق  بحثية  مجموعات  وجود 
يعنى باإلدارة الرياضية وتفعيل التعاون املشترك بني 
املهتمني في اإلدارة الرياضية وتدشني احتاد أو جمعية 
دورات  وإقامة  علمية  مجلة  وإصــدار  متخصصة 

قصيرة متخصصة في اال.
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األمن الرياضي
عقب ذلك قدم الدكتور عبداإلله ساعاتي عميد 
كلية األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز محاضرته 
واألحداث  املالعب  أمن  الرياضي:  (األمن  بعنوان 
التي  األمن  قضية  عن  حتدث  حيث  الرياضية)، 
الرياضة،  ومنها  ااالت  كل  في  القيادات  تقلق 
ً أن األمن هو عصب احلياة وال ميكن حتقيق  مؤكدا
تعريفاً  وقدم  األمن،  غياب  في  واالزدهار  التطور 
عن مفهوم أمن املالعب واشتماله على التالعب 
اخلارجية  الدول  في  املقامرة  وظاهرة  بالنتائج 
ذلك،  وغير  األخالقية  غير  والتعامالت  والفساد 
شغب  بفعل  ماتوا  فردا   ١٫٥٢٠ من  أكثر  أن  وبني 

املالعب في السنوات البسيطة األخيرة.
وأوضح الدكتور ساعاتي أن هناك اهتماماً عاملياً 
لكرة  الدولي  االحتاد  وأن  املالعب  أمن  بقضية 
القدم (فيفا) اتخذ إجراءات صارمة للقضاء على 
إنشاء  مت   ً مؤخرا وأنه  الرياضية،  املالعب  كوارث 
بدولة  الدوحة  في  الرياضي  لألمن  الدولي  املركز 
قطر الشقيقة وهو مظلة دولية لتقدمي األبحاث 
تصرف  التي  الرياضي  األمن  مجال  في  والتدريب 

من أجلها مئات املاليني من الدوالرات.
في  الشغب  ظاهرة  أن  عبداإلله  الدكتور  وبني 
املؤسسات  ولكن  محدودة  السعودية  مالعبنا 
الرياضية لدينا ال تستعني بالشركات املتخصصة 
دول  في  معمول  هو  ما  بعكس  املالعب  ألمن 
العالم، وختم محاضرته بتقرير االحتاد الدولي عن 
أمن املالعب في اململكة الذي أكد على أن املالعب 
معايير  من  األدنى  احلد  تستوف  لم  السعودية 
حوادث  لوقوع  كبيرة  مخاطر  وهناك  السالمة 
ولم  مكتوبة  ــراءات  إج أو  أنظمة  وجود  وعدم 
هي  هل  املالعب  أمن  عن  املسؤول  هو  من  يعرف 
إدارة املالعب وال توجد غرف عمليات  أم  الشرطة 
وجدت  وإن  طوارئ  مخارج  توجد  وال  (مراقبة) 
وعدم  إرشادية  لوحات  وجود  وعدم  مغلقة  فهي 
أصبحت  وكلها  إلكترونية،  أنظمة  استخدام 
في  ساعاتي  الدكتور  قدمها  وتوصيات  مطالب 

ختام محاضرته.
األكادمييات والتجربة

مبحاضرتني  للندوة  الثانية  اجللسة  اختتمت 
قيمتني، األولى للدكتور سيف اإلسالم بن جمعة 
دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ 
حول  عاملية  نظرة  الرياضي:  (االحتراف  بعنوان 
عن  تفصيالً  قدم  حيث  القدم)،  كرة  أكادمييات 

األكادمييات العاملية لكرة القدم وبدايات االحتراف 
الرياضي العاملي في الدول املتقدمة مثل إجنلترا، 
املواهب  استكشاف  أنظمة  من  العديد  وأوضح 
على  العاملية  ــدول  ال حرص  ومــدى  الشبابية 
العناية بها منذ الصغر إلى حني انضمامها إلى 
األندية الرياضية العريقة، وجاءت احملاضرة الثانية 
للدكتور عدنان اخلصاونة بعنوان (جتربة املاجستير 
في جامعة املؤسس في إعداد قادة التغيير تمع 
رياضي منتج ومتقدم) حيث قدم حملة عن الرياضة 
السعودية وقطاع الشباب الذي يشكل أكثر من 
إنشاء  مبررات  وقدم  اململكة،  سكان  من   ٪  ٦٠
الرياضية  لإلدارة  التنفيذي  املاجستير  برنامج 
بكلية األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز وأهدافه 

وأهميته وإشادات املسؤولني به.
ندوة سنوية

األولى،  سنتها  في  أقيمت  التي  الندوة  وهدفت 
االجتاهات  على  التعرف  إلى  سنوية،  وستكون 
تطبيقها  وطرق  الرياضية  اإلدارة  في  احلديثة 
حتليل  في  واملساهمة  االحــتــراف،  مجال  في 
للمؤسسات  الفعلي  لــألداء  الرياضي  الواقع 
النهوض  ودعم  اململكة،  في  اتلفة  الرياضية 
وقدمت  والتمويل،  الرياضي  التسويق  بفكر 
واحللول  الرياضي،  االستثمار  عن  مفهوما شامال 
التطبيقية لبرامج اإلدارة الذكية في املؤسسات 
املرجوة  األهداف  عن  شاملة  ونظرة  الرياضية، 
إلى  وحتويلها  السعودية  األندية  خصخصة  من 
كيانات جتارية، وذلك في ظل التعليمات الصادرة 
والقاضية  (فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
ااالت  في  احلديثة  العاملية  املعايير  بتطبيق 

ً في كرة القدم. الرياضية بشكل عام، وحتديدا

كواليس الندوة
إن  قائال  احلضور  املدلج  حافظ  الدكتور  داعب 
وصوله من دبي صباح يوم الندوة أرهق بدنه ولم 
قبيل  واالسترخاء  للراحة  الكافي  الوقت  يجد 
موعد الندوة ولم ينم سوى ساعة واحدة، ومما اثار 
الشخصية من مسقط  موقفه وصول مالبسه 
العقال  بــدون  اليوم  نفس  في  الرياض  رأســه 
اخلاص بالشماغ مما جعله يستعير عقال محمد 
النويصر وقال إنه كان لعقال النويصر سبب في 
نوبة نشاط وقت الندوة قابلها احلضور بالضحك 

لطف معها أجواء اللقاء.
دوري  هيئة  رئيس  داعب  صلة  ذي  جانب  وفي  ـ 

السمو  صاحب  النويصر  محمد  احملترفني 
األمير  وأخيه  مساعد  بن  عبداهللا  األمير  امللكي 
عبدالرحمن بن مساعد أنهم كانوا أبناء حي واحد 
ويلعبون كرة القدم باستمرار في ملعب احلي وان 
فريق  كعب  على  دائماً  يعلو  كان  فريقه  كعب 
ومازال  دائماً  مبارياته معهم  وأنه يكسب  األمير 
(شفاه  عبدالعزيز  بن  مساعد  األمير  ان  يتذكر 
ويقطع  امللعب  بجوار  مير  املغرب  آذان  وقت  اهللا) 
في  جميعهم  الصالة  أداء  على  ويحثهم  املباراة 
إلى  جميعاً  يذهبون  فكانوا  تأخير  دون  املسجد 

املسجد دون تأخر.
ـ سأل رئيس نادي الوحدة علي داود األمير عبداهللا 
بن مساعد سؤاالً نقله عن احلضور عن املشاركة 
في  الرياضي  التطور  تواكب  هي  وهل  النسائية 
قادم األيام، رد األمير ضاحكاً: هل نحن على الهواء 
القاعة  جنبات  لتصدع  مسجل  اللقاء  أن  أم 
بضحك احلضور مبداعبة سموه وأنه كان مخرجاً 

من الرد على السؤال.
املدلج  حافظ  والدكتور  عبداهللا  األمير  أبدى  ـ 
املستمر  وعشقهم  حبهم  النويصر  ومحمد 
عكس  وعن  اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر  لنادي 
عبارات  وكانت  آرسنال  التقليدي  غرميه  مع  ذلك 
عشقهم دائماً ما تطغى على بعض شروحاتهم 

خالل الندوة.
املتحدثني  تكرمي  الندوة في مستهلها  ـ شهدت 
إدارة  وكرمت  تذكارية،  بدروع  اجللسات  ورؤساء 
ممثلني  لفعالياتها  اإلعالميني  الرعاة  أيضاً  الندوة 
في صحف (الرياضي) واجلزيرة واملدينة وقناة الين 
ومجلة  إم  إف  ويو  إم  إف  روتانا  وإذاعتي  سبورت 

الدوري الرياضية اإللكترونية.
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جدة – بدر احلربي 

الرياضية،  األندية  خصخصة  جلنة  رئيس  استهل 
بن  عبداهللا  األمير  السابق  الهالل  نادي  ورئيس 
احلديثة  «التطورات  لندوة  األولى  اجللسة  مساعد، 
التي  العاملي»  االحتراف  ظل  في  الرياضية  لإلدارة 
أبرز  مبحاضرة  داود،  علي  الوحدة  نادي  رئيس  ترأسها 
مشيرا  اخلصخصة،  من  حتد  التي  املعوقات  خاللها 
إلى أن مشكالت األندية السعودية احلالية تكمن في 
عنصرين هما: «غياب اتصني اإلداريني، وعدم ثبات 
املوارد املالية واملدخرات. الفتا إلى أن غياب الكفاءات 
الرياضية  اإلدارة  ماجستير  ببرنامج  سيُحل  اإلدارية 

في كلية األعمال برابغ.
وقال: إن التخصيص سيحل مشكلة غياب الكفاءات 
السعودية، وتفرغها للعمل في األندية، وسيساهم 
مستقبال،  لألندية  ثابتة  مالية  موارد  إيجاد  في 
املالي.  االستقرار  ظل  في  تخطط  يجعلها  مما 
واستعرض النماذج املتقدمة «اإلسبانية واإلجنليزية 
واألمريكية» وأساليب تسويقها للشعارات واملالعب 
واملنشآت، التي ساهمت في زيادة مدخوالتها املالية، 
رئيسيان  سببان  هما  واإلدارة  املال  رأس  أن  مؤكدا 

لتطور وثبات مستوى الرياضة السعودية.
وتناول رئيس رابطة دوري احملترفني السعودي محمد 
وبرامج  املستقبلية،  الرابطة  خطط  النويصر، 

التطوير.
السعودي  االحتاد  في  االستثمار  جلنة  رئيس  وقدم 
لكرة القدم الدكتور حافظ املدلج، ورقة عمل تناول 
فيها االستثمار في األندية األوروبية واالستثمار في 

األندية السعودية.
في  واألكادمييني  واتصني  اخلبراء  من  عدد  وشارك 
اجللسة الثانية التي ترأسها الدكتور أمني ساعاتي. 
وأخالقيات  قوانني  هي:  احملاور  من   ً عددا وناقشت 
وأمن  العلمي،  والبحث  الرياضية  واإلدارة  الرياضة، 
على  عاملية  ونظرة  الرياضية،  واألحــداث  املالعب 
جامعة  في  املاجستير  وجتربة  الرياضي،  االحتراف 

املؤسس في إعداد القادة.

الملف الصحفي ..
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سليمان الزبيدي - جدة
جلنة  رئيس  مساعد  بن  اهللا  عبد  األمير  كشف 
القطاع  معاناة  أن  مبحاضرته  األندية  خصخصة 
الرياضي في اململكة من عدم وجود كفاءات متفرغة 
تساعد على حتسني أداء اإلدارة الرياضية السعودية 
 ) عنوان  حتت  امس  ألقاها  التي  احملاضرة  في  وأكد   ،
آمال   : السعودي  الرياضي  اال  في  اخلصخصة 
وحتديات ) في ندوة التطورات احلديثة لإلدارة الرياضية 
قاعة  احتضنتها  التي   ، الرياضي  االحتراف  في ظل 
العزيز  عبد  امللك  بجامعة  للمؤمترات  فيصل  امللك 
بجدة والتي أقيمت حتت رعاية مدير اجلامعة د.أسامة 
الطيب ،التي افتتحت واختتمت أمس، أكد على أن 
ستساعد  السعودية  لألندية  املرتقبة  اخلصخصة 
على حل أمرين هامني هما توفير متفرغني وكفاءات 
موارد  صناعة  أو  وخلق  الرياضي  اال  في  محترفة 
االولى،  النسخة  االمس  ندوة  وتعد   . مالية متعددة 

والتي سوف تنعقد سنوياً
دوري  رابطة  عام  مدير  النويصر  محمد  قال  فيما 
دوري   ) بعنوان  محاضرته  في  السعودي  احملترفني 
للمستقبل  وتطلعات  آفاق   : السعودي  احملترفني 
دورينا مثل  إقامة  املمكن  هل من   : بدايةً  وتساءل   (
الدوري اإليطالي أو اإلسباني أو اإلجنليزي ؟ .. ثم حتدث 
وقيمها  ورسالتها  وأهدافها  ورؤيتها  الرابطة  عن 
والئحة تراخيص األندية السعودية معلناً عن صدور 
 ، املقبل  األسبوع  خالل  سعودي  لنادي  رخصة  أول 
إلكترونية  تذاكر  إصدار  على  جارٍ  العمل  أن  وأوضح 
املالعب  اجلماهير حجز مقاعدها في  وبإمكان  قريباً 
العبي  تسجيل  من  انتهت  الرابطة  أن  على  وأكد   ،
اإلعالمية  التنظيمات  واعتماد  وتصويرهم  األندية 
املتخصصة  اإلعالمية  املراكز  من   ً عددا وأنشأت 
 ، باململكة  املالعب  في  الصحفية  املؤمترات  وقاعات 
السعودي  الدوري  عن  متخصصة  مجلة  وأصدرت 
تصدر دورياً، وعملت الرابطة على تطوير بيئة املالعب 
في  وأنشطتها  برامجها  لتفعيل  خطة  وقدمت   ،

املسئولية االجتماعية .

للدكتور  كانت  األولى  اجللسة  في  احملاضرات  ثالث 
االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس  املدلج  حافظ 
األندية  في  االستثمار   ) بعنوان  اآلسيوي مبحاضرته 
متعددة  أمثلة  عرض  ، حيث   ( السعودية  الرياضية 
بالوضع  مقارنةً  العاملية  األندية  في  االستثمار  عن 
العاملية  األندية  أن  على  وأكد   ، اململكة  في  القائم 
االستثمار  لضمان  طويلة  استثمارية   ً عقودا توقع 
املالي الطويل األمد وبالتالي ضمان استقرارها ، كما 
ً لتخفيف أعبائها من أدوات وأجهزة  أنها توقع عقودا

ومعدات مع شركات متخصصة .
في اجللسة الثانية التي أدارها الدكتور أمني ساعاتي 
اإلعالمي واملؤرخ الرياضي املعروف ، قدم أستاذ اإلدارة 
اللطيف  عبد  الدكتور  القرى  أم  بجامعة  الرياضية 
 ، الرياضة  وأخالقيات  قانون  في  محاضرته  بخاري 
في  والرياضة  الشباب  واقع  دراسة  نتائج  وعرض 
العالم  أن  إلى  خلصت  التي   ، اإلسالمي  العالم 
أو  األوملبية  للحركة  يقدم  أو  يخترع  لم  اإلسالمي 
الدولية أي لعبة مبتكرة ، وجميع الدول اإلسالمية 

استوردت األلعاب دون تعديل .
و في اجللسة الثانية ، قدم الدكتور ملفي الدوسري 
سعود  امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  قسم  رئيس 
محاضرته بعنوان ( اإلدارة الرياضية والبحث العلمي 
.. قضايا وحتديات ) وطالب في بداية احملاضرة بضرورة 
النهوض باملؤسسات الرياضية واحلاجة إلى تكثيف 
البحث العلمي في اإلدارة الرياضية الذي يبلغ حجم 
الصرف العاملي عليه ما يقارب ٦ مليارات دوالر وتأتي 
في مقدمة الدول األكثر صرفاً في هذا اجلانب أمريكا 
نشأة  ملفي  الدكتور  وقرن   . واليابان  الصني  ثم 
البرامج الرياضية في اململكة منذ سنوات بسيطة ، 
في حني قدمت الدول العاملية هذه البرامج منذ عقود 
زمنية طويلة ، وال توجد في اململكة برامج دكتوراه 
الرياضية  لإلدارة  جمعية  أو  متخصصة  مجلة  أو 
 . وتنفيذها  توفيرها  تستحق  مطالبات  وكلها   ،
وأوضح الدكتور الدوسري أبرز التحديات التي تواجه 
برامج البحث العلمي في اإلدارة الرياضية ، وهي بناء 

البرامج األكادميية املتخصصة .
عميد  ساعاتي  اإلله  عبد  الدكتور  قدم  ذلك  عقب 
العزيز محاضرته  امللك عبد  كلية األعمال بجامعة 
واألحداث  املالعب  أمن   .. الرياضي  األمن   ) بعنوان 
الرياضية ) ، حيث حتدث عن قضية األمن التي تقلق 
وأوضح   ، الرياضة  ومنها  ااالت  كل  في  القيادات 
بقضية  عاملياً  اهتماماً  هناك  أن  ساعاتي  الدكتور 
صارمة  إجــراءات  اتخذ  فيفا»   » وأن  املالعب  أمن 
للقضاء على كوارث املالعب الرياضية . وبني الدكتور 
عبد اإلله أن ظاهرة الشغب في مالعبنا السعودية 
محدودة ولكن املؤسسات الرياضية لدينا ال تستعني 
بالشركات املتخصصة ألمن املالعب بعكس ما هو 

معمول في دول العالم .
قيمتني  مبحاضرتني  للندوة  الثانية  اجللسة  تتمت 
أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم  سيف  للدكتور  األولى   ،
 ) بعنوان  دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
أكادمييات  حول  عاملية  نظرة   .. الرياضي  االحتراف 
كرة القدم ) وأوضح العديد من أنظمة استكشاف 
على  العاملية  الدول  حرص  ومدى  الشبابية  املواهب 
إلى  انضمامها  حني  إلى  الصغر  منذ  بها  العناية 

األندية الرياضية العريقة ، 
اخلصاونة  للدكتور عدنان  الثانية  احملاضرة  اخوجاءت 
في  املؤسس  جامعة  في  املاجستير  جتربة   ) بعنوان 
 ( ومتقدم  منتج  رياضي  تمع  التغيير  قادة  إعداد 
حيث قدم حملة عن الرياضة السعودية وقطاع الشباب 
الذي يشكل أكثر من ٦٠٪ من سكان اململكة ، وقدم 
لإلدارة  التنفيذي  املاجستير  برنامج  إنشاء  مبررات 
العزيز  امللك عبد  الرياضية بكلية األعمال بجامعة 

وأهدافه وأهميته وإشادات املسؤولني به .
املتحدثني  تكرمي  في مستهلها  الندوة  شهدت  وقد 
ورؤساء اجللسات بدروع تذكارية ، وكرمت إدارة الندوة 
أيضاً الرعاة اإلعالميني لفعالياتها ممثلني في صحف 
الرياضي واجلزيرة واملدينة وقناة الين سبورت وإذاعتي 
الرياضية  الدوري  ومجلة  إم  إف  يو  و  إم  إف  روتانا 

اإللكترونية.

الملف الصحفي ..
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جدة – عبداهللا الدهاس 

احلديثة  التطورات  ندوة  األربعاء  أمس  يوم  اختتمت 
العاملي  الرياضي  االحتراف  في ظل  الرياضية  لإلدارة 
التي أقامتها كلية األعمال ممثلة ببرنامج املاجستير 
عبد  امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  في  التنفيذي 
العزيز التي احتضنتها قاعة امللك فيصل للمؤمترات 

مبقر اجلامعة بجدة. 
أسامة  الدكتور  اجلامعة  مدير  معالي  الندوة  ورعى 
من  العديد  ومشاركة  بحضور  طيب  صــادق  بن 

الشخصيات الرياضية واإلعالمية واألكادميية. 
مالعب عاملية 

اإلعالمي  داود  علي  األستاذ  األولى  اجللسة  وقدم 
باملتحدثني  مرحباً  الوحدة،  نادي  ورئيس  الرياضي 
املشاركني في جلسات الندوة، حيث استهل اجللسة 
بن  اهللا  عبد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  األولى 
مبحاضرته  األندية  خصخصة  جلنة  رئيس  مساعد 
آمال  السعودي:  الرياضي  اال  في  (اخلصخصة 
القطاع  معاناة  عن  فيها  حتدث  والتي  وحتديات)، 
الرياضي في اململكة من عدم وجود كفاءات متفرغة 
تساعد على حتسني أداء اإلدارة الرياضية السعودية، 
وأكد على أن اخلصخصة املرتقبة لألندية السعودية 
ستساعد على حل أمرين هامني هما توفير متفرغني 
وكفاءات محترفة في اال الرياضي وخلق أو صناعة 

موارد مالية متعددة. 
اجلاري  اخلصخصة  مشروع  أن  اهللا  عبد  األمير  وبنيَّ 
العالم  في  املوجودة  األنظمة  على  يعتمد  إعداده 
واالجتماعي  الرياضي  العمل  مع طبيعة  يتوافق  مبا 
باململكة، وأن املشروع يهدف إلى رفع مستوى األندية 
أنظمة  في  معمول  هو  ما  على   ً مستندا املمتازة 

الدوري اإلسباني واإلجنليزي واألمريكي. 
املقبل  املشروع  أن  اخلصخصة  جلنة  رئيس  وأوضح 
الذي من املتوقع االنتهاء منه وإعالنه خالل األشهر 
لتوزيع  آلية  وضع  على  سيعمل  املقبلة  الستة 
إنشاء  إلى  ويدعو  اململكة  في  األندية  على  الدخل 

شركة إنتاج معروضات األندية للبيع وتسهيل بناء 
ويقدم  عاملي،  مستوى  على  رياضية  مالعب  األندية 
عائدات  من  يتشكل  رياضي  إنشاء صندوق  مشروع 
 ً بيع األندية ملساعدتها في بناء هذه املالعب، مؤكدا
سوق  في  تطرح  شركات  تكون  لن  األندية  أن  على 
األسهم، داعياً في ختام محاضرته إلى ضرورة وضع 
األندية ومقراتها  وأدنى لقيمة معروضات  حد أعلى 
نادٍ  كل  مكانة  على  بناءً  السوق  في  بيعها  املراد 

وسمعته وجماهيريته. 
تذاكر إلكترونية قريباً 

عام  مدير  النويصر  محمد  األستاذ  قدم  ذلك  عقب 
رابطة دوري احملترفني السعودي محاضرته بعنوان: ( 
دوري احملترفني السعودي: آفاق وتطلعات للمستقبل) 
مثل  دورينا  إقامة  املمكن  من  هل   : بدايةً وتساءل 
ثم حتدث  اإلجنليزي؟  أو  اإلسباني  أو  اإليطالي  الدوري 
وقيمها  ورسالتها  وأهدافها  ورؤيتها  الرابطة  عن 
والئحة تراخيص األندية السعودية معلناً عن صدور 
املقبل،  األسبوع  خالل  سعودي  لنادٍ  رخصة  أول 
إلكترونية  تذاكر  إصدار  على  جارٍ  العمل  أن  وأوضح 
قريباً وبإمكان اجلماهير حجز مقاعدها في املالعب، 
العبي  تسجيل  من  انتهت  الرابطة  أن  على  وأكد 
اإلعالمية  التنظيمات  واعتماد  وتصويرهم  األندية 
املتخصصة  اإلعالمية  املراكز  من   ً عددا وأنشأت 
باململكة،  املالعب  في  الصحفية  املؤمترات  وقاعات 
السعودي  الدوري  عن  متخصصة  مجلة  وأصدرت 
بيئة  تطوير  على  الرابطة  وعملت  ــاً،  دوري تصدر 
املالعب، وقدمت خطة لتفعيل برامجها وأنشطتها 
في املسئولية االجتماعية، وختم النويصر محاضرته 
بتحديد مؤشر النجاح عندما تكون مدرجات املالعب 

السعودية ممتلئة باجلماهير. 
االستثمار في األندية الرياضية 

للدكتور  كانت  األولى  اجللسة  في  احملاضرات  ثالث 
االحتاد  في  التسويق  جلنة  رئيس  املدلج  حافظ 
اآلسيوي مبحاضرته (االستثمار في األندية الرياضية 
السعودية)، حيث عرض أمثلة متعددة عن االستثمار 

في  القائم  بالوضع  مقارنةً  العاملية  األندية  في 
 ً عقودا توقع  العاملية  األندية  أن  على  وأكد  اململكة، 
طويل  املالي  االستثمار  لضمان  طويلة  استثمارية 
توقع  أنها  كما  استقرارها،  ضمان  وبالتالي  األمد 
ً لتخفيف أعبائها من أدوات وأجهزة ومعدات  عقودا
مع شركات متخصصة تتولى توريد هذه االحتياجات 

مبقابل امتيازات الرعاية. 
املدلج  الدكتور  ــنيّ  وب
في  االستثمار  بدايات 
خالل  السعودية  األندية 
الدولة  ــم  دع ــرات  ــت ف
وبدايات  الشرف  وأعضاء 
التلفزيوني  النقل 
على  واإلعــالن  وتطورها 
بني  ــة  ــدي األن قمصان 
القدمي واحلديث والتجارب 
القصيرة  االستثمارية 
يكتب  لم  التي  ــدى  امل
وبدايات  االستمرار،  لها 
شركات  بني  املنافسة 
االتصاالت لصالح األندية 
الرعاية  عقود  وتطور 
اجلماهيرية  لألندية 

فقط. 
إلى  الدكتور حافظ  ودعا 
التجارب  من  االستفادة 
والتجربة  اآلســيــويــة 
اجلزيرة  ونادي  القطرية 
 ً مبشرا ـــي،  ـــارات اإلم
االستثمار  مبستقبل 
السعودية،  األندية  في 
أهمية  على   ً ومــؤكــدا
حتديد مواصفات مسئول 
في  املثالي  االستثمار 

األندية. 
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قانون وأخالقيات الرياضة 
أمني  الدكتور  أدارها  التي  الثانية  اجللسة  في 
املعروف،  الرياضي  واملــؤرخ  اإلعالمي  ساعاتي 
القرى  أم  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  أستاذ  قدم 
الدكتور عبد اللطيف بخاري محاضرته في قانون 
واقع  دراسة  نتائج  وعرض  الرياضة،  وأخالقيات 
التي  اإلسالمي،  العالم  في  والرياضة  الشباب 
أو  يخترع  لم  اإلسالمي  العالم  أن  إلى  خلصت 

يقدم للحركة األوملبية أو الدولية أي لعبة مبتكرة، 
دون  األلعاب  استوردت  اإلسالمية  الدول  وجميع 
كلها  الرياضية  واملناهج  البرامج  وأن  تعديل، 
مستوردة وال تنفذ، وأن بعض احملامني أو ممن لديهم 
خبرات في العمل اإلداري الرياضي هم من يعمل 
على تقنني اللوائح واألنظمة مع عدم االستعانة 

بالعلماء واملتخصصني في تطوير الرياضة. 
وأكد الدكتور بخاري على أن هناك خلطاً واضحاً 
وملموساً بني النادي 
واملؤسسة  والالعب 
جميع  وأن  الرياضية 
املؤسسات الرياضية 
تعتمد على ٣ محاور 
املوارد  محور  هــي 
ومحور  البشرية 
ومحور  املالية  املوارد 
التشغيلية  اإلدارة 

والقانونية. 
الدكتور  ــــنيّ  وب
اللطيف  ــد  ــب ع
للمؤسسات  أن 
تفرعات  الرياضية 
تتمثل  اإلدارة  في 
اإلدارة  فـــرع  ــي  ف
والفنية  التشغيلية 
وإدارة  والقانونية 
في  ودعــا  التطوير، 
إلى  ختام محاضرته 
مهارات  توفر  ضرورة 
القائد  في  النجاح 

الرياضي الناجح. 
الرياضية  اإلدارة 

والبحث العلمي 
في محاضرته الثانية 
الثانية،  اجللسة  في 
ملفي  الدكتور  قدم 

بجامعة  الرياضية  اإلدارة  قسم  رئيس  الدوسري 
الرياضية  (اإلدارة  بعنوان  محاضرته  سعود  امللك 
في  وطالب  وحتديات)  قضايا  العلمي:  والبحث 
باملؤسسات  النهوض  بضرورة  احملاضرة  بداية 
الرياضية واحلاجة إلى تكثيف البحث العلمي في 
اإلدارة الرياضية الذي يبلغ حجم الصرف العاملي 
عليه ما يقارب ٦ مليارات دوالر وتأتي في مقدمة 
ثم  أمريكا  اجلانب  هذا  في  صرفاً  األكثر  الدول 

الصني واليابان. 
وقرن الدكتور ملفي نشأة البرامج الرياضية في 
قدمت  حني  في  بسيطة،  سنوات  منذ  اململكة 
زمنية  عقود  منذ  البرامج  هذه  العاملية  الدول 
أو  دكتوراه  برامج  اململكة  في  توجد  وال  طويلة، 
الرياضية،  لإلدارة  جمعية  أو  متخصصة  مجلة 

وكلها مطالبات تستحق توفيرها وتنفيذها. 
التي  التحديات  أبرز  الدوسري  الدكتور  وأوضح 
تواجه برامج البحث العلمي في اإلدارة الرياضية، 
وهي بناء البرامج األكادميية املتخصصة والتنوع 
الحتياجات  مخرجاتها  تلبية  ــرورة  وض فيها 
اتمع وقلة أوعية النشر املتخصصة في اإلدارة 
الرياضية وضعف الوعي بأهمية البحث العلمي 
الراعية  اجلهات  وقلة  الرياضي  العمل  تطوير  في 
وأنظمة  لوائح  وجود  وعدم  الرياضية،  لألحداث 
وضعف  بالرعاية  اخلاصة  التشريعات  وضعف 
وجود  وعدم  العلمي  البحث  على  املالي  اإلنفاق 
وقلة  املوازنات  إعداد  على  يقومون  متخصصني 
اإلجرائية  والتعقيدات  البحثية  البيانات  قواعد 
للحصول  احلكومية  اجلهات  بعض  في  السارية 

على معلومات لدعم البحوث العلمية. 
 ً عددا ملفي  الدكتور  وفي ختام محاضرته عرض 
من التوصيات من أهمها، ضرورة وجود مجموعات 
باإلدارة  يُعنى  مركز  وإنشاء  عمل  وفرق  بحثية 
التعاون املشترك بني املهتمني  الرياضية وتفعيل 
جمعية  أو  احتاد  وتدشني  الرياضية  اإلدارة  في 
دورات  وإقامة  علمية  مجلة  وإصدار  متخصصة 

قصيرة متخصصة في اال. 
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األمن الرياضي 
عميد  ساعاتي  اإلله  عبد  الدكتور  قدم  ذلك  عقب 
العزيز محاضرته  امللك عبد  كلية األعمال بجامعة 
واألحداث  املالعب  أمن  الرياضي:  األمن   ) بعنوان 
تقلق  التي  األمن  الرياضية)، حيث حتدث عن قضية 
 ً مؤكدا الرياضة،  ومنها  ااالت  كل  في  القيادات 
التطور  حتقيق  ميكن  وال  احلياة  عصب  هو  األمن  أن 
مفهوم  عن  تعريفاً  وقدم  األمن،  غياب  في  واالزدهار 
أمن املالعب واشتماله على التالعب بالنتائج وظاهرة 
املقامرة في الدول اخلارجية والفساد والتعامالت غير 
 ً فردا  ١٫٥٢٠ من  أكثر  أن  وبنيَّ  ذلك،  وغير  األخالقية 
توفوا بفعل شغب املالعب في السنوات البسيطة 

األخيرة. 
عاملياً  اهتماماً  هناك  أن  ساعاتي  الدكتور  وأوضح 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وأن  املالعب  أمن  بقضية 
كوارث  على  للقضاء  صارمة  إجراءات  اتخذ  فيفا 
املركز  إنشاء  مت  قد   ً مؤخرا وأنه  الرياضية،  املالعب 
قطر  بدولة  الدوحة  في  الرياضي  لألمن  الدولي 
الشقيقة وهو مظلة دولية لتقدمي األبحاث والتدريب 
أجلها  من  تصرف  التي  الرياضي  األمن  مجال  في 

مئات املاليني من الدوالرات. 
وبنيَّ الدكتور عبد اإلله أن ظاهرة الشغب في مالعبنا 
السعودية محدودة ولكن املؤسسات الرياضية لدينا 
املالعب  ألمن  املتخصصة  بالشركات  تستعني  ال 

بعكس ما هو معمول في دول العالم. 
وختم محاضرته بتقرير االحتاد الدولي عن أمن املالعب 
السعودية  املالعب  أن  على  أكد  الذي  اململكة  في 
لم تستوف احلد األدنى من معايير السالمة وهناك 
أو  أنظمة  وجود  وعدم  لوقوع حوادث  مخاطر كبيرة 
إجراءات مكتوبة ولم يعرف من هو املسئول عن أمن 
توجد  وال  املالعب  إدارة  أم  الشرطة  هي  هل  املالعب 
(مراقبة) وال توجد مخارج طوارئ وإن  غرف عمليات 
إرشادية  لوحات  وجود  وعدم  مغلقة  فهي  وجدت 
إلكترونية، وكلها أصبحت  أنظمة  وعدم استخدام 
مطالب وتوصيات قدمها الدكتور ساعاتي في ختام 

محاضرته. 
االحتراف الرياضي 

اختتمت اجللسة الثانية للندوة مبحاضرتني قيمتني، 
أستاذ  جمعة  بن  اإلسالم  سيف  للدكتور  األولى 
بعنوان  دوفني  باريس  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 

(االحتراف الرياضي: نظرة عاملية حول أكادمييات كرة 
العاملية  األكادمييات  عن  تفصيالً  قدم  القدم)، حيث 
في  العاملي  الرياضي  االحتراف  وبدايات  القدم  لكرة 
من  العديد  وأوضح  إجنلترا،  مثل  املتقدمة  الدول 
حرص  ومدى  الشبابية  املواهب  استكشاف  أنظمة 
الدول العاملية على العناية بها منذ الصغر إلى حني 

انضمامها إلى األندية الرياضية العريقة. 
اخلصاونة  عدنان  للدكتور  الثانية  احملاضرة  وجاءت 
في  املؤسس  جامعة  في  املاجستير  (جتربة  بعنوان 
ومتقدم)  منتج  رياضي  تمع  التغيير  قادة  إعداد 
حيث قدم حملة عن الرياضة السعودية وقطاع الشباب 
ل أكثر من ٦٠٪ من سكان اململكة، وقدم  الذي يشكّ
لإلدارة  التنفيذي  املاجستير  برنامج  إنشاء  مبررات 
العزيز  امللك عبد  الرياضية بكلية األعمال بجامعة 

وأهدافه وأهميته وإشادات املسئولني به. 
أهداف الندوة 

األولى،  سنتها  في  أُقيمت  التي  الندوة  وهدفت 
وستكون سنوية، إلى التعرف على االجتاهات احلديثة 
مجال  في  تطبيقها  وطرق  الرياضية  اإلدارة  في 
الرياضي  الواقع  حتليل  في  واملساهمة  االحتراف، 
في  اتلفة  الرياضية  للمؤسسات  الفعلي  لألداء 
الرياضي  التسويق  بفكر  النهوض  ودعم  اململكة، 
االستثمار  عن  شامالً  مفهوماً  وقدمت  والتمويل، 
الذكية  اإلدارة  لبرامج  التطبيقية  واحللول  الرياضي، 
في املؤسسات الرياضية، ونظرة شاملة عن األهداف 
وحتويلها  السعودية  األندية  خصخصة  من  املرجوة 
إلى كيانات جتارية، وذلك في ظل التعليمات الصادرة 
والقاضية  (فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من 
بتطبيق املعايير العاملية احلديثة في ااالت الرياضية 

ً في كرة القدم.  بشكل عام، وحتديدا
املتحدثني  تكرمي  في مستهلها  الندوة  شهدت  وقد 
ورؤساء اجللسات بدروع تذكارية، وكرمت إدارة الندوة 
أيضاً الرعاة اإلعالميني لفعالياتها ممثلني في صحف 
الرياضي واجلزيرة واملدينة وقناة الين سبورت وإذاعتي 
الرياضية  الدوري  ومجلة  إم  إف  يو  و  إم  إف  روتانا 

اإللكترونية.
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جدة – عبداهللا الدهاس 

امللك  بجامعة  املاضي  األربعاء  صباح  انطلقت 
لإلدارة  احلديثة  (التطورات  ندوة  بجدة  عبدالعزيز 
التي  العاملي)  الرياضي  االحتراف  ظل  في  الرياضية 
املاجستير  برنامج  في  ممثلة  األعمال  كلية  تقيمها 
افتتحها  والتي  الرياضية.  اإلدارة  في  التنفيذي 
الدكتور عدنان زاهد وكيل جامعة امللك عبدالعزيز. 
امللك  بقاعة  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات 
الشخصيات  وذلك بحضور كبار  للمؤمترات,  فيصل 
االحتراف  مجاالت  في  واخلبيرة  املتمرسة  الرياضية 
والتسويق  واالستثمار  واخلصخصة  الرياضي 

وغيرها. 
نادي  رئيس  ترأسها  والتي  األولى  واستهلت اجللسة 
لرئيس  مبحاضرة  داود  علي  األستاذ  السابق  الوحدة 
جلنة خصخصة األندية الرياضية ورئيس نادي الهالل 
بن  عبداهللا  األمير  امللكي  السمو  صاحب  السابق 
التي  املعوقات  خاللها  أبرز  عبدالعزيز،  بن  مساعد 
حتد من اخلصخصة، مشيرا إلى أن مشكالت األندية 
:»غياب  احلالية تكمن في عنصرين هما  السعودية 
اتصني اإلداريني، وعدم ثبات املوارد املالية واملدخرات 
لألندية؛ الفتا إلى أن غياب الكفاءات اإلدارية سيحل 
األعمال  بكلية  الرياضية  اإلدارة  املاجستير  برنامج 

برابغ. 
وعاد األمير عبداهللا بن مساعد في حديثه عن غياب 
الكفاءات اإلدارية والتي أدت لصعوبة التقدم والتطور 
سيحل  التخصيص  وأن  السعودية،  الرياضة  في 
مشكلة غياب الكفاءات السعودية وتفرغها للعمل 
في األندية، كما يساهم التخصيص إلى وجود موارد 
تخطط  يجعلها  مما  مستقبال  لألندية  ثابتة  مالية 
جلنة  رئيس  واستعرض  املالي،  االستقرار  ظل  في 
اإلسبانية  الدول  في  املتقدمة  النماذج  اخلصخصة 
تسويقها  أساليب  وعن  واألمريكية،  واإلجنليزية 
في  ساهمت  التي  واملنشآت  واملالعب  للشعارات 
واإلدارة  املال  رأس  أن  وأكد  املالية،  مدخوالتها  زيادة 

هما سببان رئيسيان لتطور وثبات مستوى الرياضة 
السعودية.

من جانبه، تناول رئيس رابطة دوري احملترفني السعودي 
األستاذ محمد النويصر خطط الرابطة املستقبلية 
منها  قريبا  النور  ستشهد  الذي  التطوير  وبرامج 
تطوير بيئة املالعب واخلدمات املساندة لها، وااللتزام 
لألندية  مقاعد  لضمان  اآلسيوي  االحتــاد  مبعايير 
املعلومات  تقنية  من  واالستفادة  البطولة،  في 
االسم  وتعزيز  الرياضي،  الوسط  خلدمة  وتطويعها 

التجاري لرابطة دوري احملترفني. 
وكشف النويصر عن أول عمل قامت به الرابطة هي 
خالل  وسيكون  الرياضية،  األندية  تراخيص  الئحة 
األسبوعني القادمني أول ترخيص لنادي رياضي، ملتزم 
بشروط ومعايير إدارية وقانونية ومهنية تضمن عدم 
وعرج  باألندية،  للعمل  اإلداريني  وتفرغ  الرواتب  تأخر 
النويصر على آليات التسويق التي قامت بها الرابطة 
وستخدم شريحة كبيرة من الرياضيني منها اختيار 
املقعد املناسب للمشجع من خالل اإلنترنت «البوابة 
واستثمار  إلكترونيا،  التذاكر  وشراء  اإللكترونية»، 

اللوحات اإلعالنية على أرضية املالعب. 
االحتاد  في  االستثمار  جلنة  رئيس  قدم  حني  في 
ورقة  املدلج،  الدكتور حافظ  القدم  لكرة  السعودي 
األوروبية  األندية  في  االستثمار  فيها  قارن  عمل 
الراعي  فكرة  معتبرا  السعودية،  باألندية  مقارنة 
في  اجلماهيرية  األندية  طبقتها  التي  الشامل 
السعودية ممتازة في انطالقتها وبداياتها، وشدد على 
األجل  طويلة  لعقود  بحاجة  السعودية  األندية  أن 
تعمل من خاللها وفق إستراتيجية تضمن املدخرات 
من  اخلارجية  التجارب  بعض  املدلج  ووصف  املالية، 
دول اجلوار كالدوري الياباني الذي اعتبره اجلار القدوة، 
واجلار املتوثب وهو الدوري القطري، فيما وصف الدوري 
اإلماراتي باجلار القدوة، مشيرا إلى أن الدوري القطري 
شعبية  لزيادة  باملدن  األندية  تسمية  فكرة  طبق 
االستثمار،  عالم  أكبر في  والدخول بشكل  األندية، 
إنشاء  استثمار  فكرة  فتعتبر  اإلماراتي  الدوري  أما 

مالعب من قبل رجال 
واستثمارها  أعمال 
تكاليف  ــــادة  وإع
مشروعها هي فكرة 
ستنجح لو طبقت 

في اململكة. 

الملف الصحفي ..

ندوة ( التطورات الحديثة لإلدارة الرياضـيــــــــ
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اخلبراء  من  عدد  الثانية  اجللسة  في  وناقش 
«أستاذ  وهم:  واألكادمييني  واتصني 
القرى  أم  بجامعة  الرياضية  اإلدارة 
ورئيس  بخاري،  عبداللطيف  الدكتور 
امللك  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  قسم 
سعود الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري، 
امللك  بجامعة  األعمال  كلية  وعميد 
ساعاتي،  عبداإلله  الدكتور  عبدالعزيز 
باريس  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  وأستاذ 
جمعة،  بن  اإلسالم  سيف  الدكتور  دوفني 
كنت  بجامعة  الرياضية  اإلدارة  وأستاذ 
الدكتور  اجللسة  وترأس  األمريكية  أوهايو 
الثانية  اجللسة  وناقشت  ساعاتي».  أمني 
وأخالقيات  بقوانني  تتعلق  احملاور  من   ً عددا
العلمي،  والبحث  الرياضية  واإلدارة  الرياضة، 
وأمن املالعب واألحداث الرياضية، ونظرة عاملية 
على االحتراف الرياضي، وأخيرا جتربة املاجستير 
الندوة  أن  قادة  إعداد  في  املؤسس  جامعة  في 
تهدف إلى التعرف على االجتاهات اإلدارية احلديثة 
في  تطبيقها  وطرق  الرياضية  اإلدارة  مجال  في 
تقييم  خالل  من  الواقع  وحتليل  االحتراف  مجال 
اتلفة  الرياضية  للمؤسسات  الفعلي  األداء 
في اململكة العربية السعودية ملواكبة االحتراف 
وكذلك النهوض بفكر التسويق الرياضي والتطرق 
املؤسسات  في  اتلفة  التمويل  مجاالت  إلى 
الرياضية باإلضافة إلى تقدمي مفهوم شامل عن 
االستثمار الرياضي أهدافه ونظرياته، مع إطاللة 
اإلدارة  برامج  تطبيق  وتفعيل  عملية  جتارب  على 
نظرة  وتقدمي  الرياضية  املؤسسات  في  الذكية 
شاملة عن األهداف املرجوة من خصخصة األندية 
رياضية.  جتارية  كيانات  إلى  وحتويلها  السعودية 

التغيير تمع رياضي منتج ومتقدم. 
برابغ  األعمال  إدارة  كلية  عميد  أكد  جهته  من 
هدفت  الندوة  بأن  ساعاتي  عبداإلله  الدكتور 
في  احلديثة  اإلدارية  االجتاهات  على  التعرف  إلى 

مجال اإلدارة الرياضية وطرق تطبيقها في مجال 
األداء  تقييم  خالل  من  الواقع  وحتليل  االحتراف، 
في  اتلفة  الرياضية  للمؤسسات  الفعلي 
االحتراف  ملواكبة  السعودية  العربية  اململكة 
وكذلك النهوض بفكر التسويق الرياضي والتطرق 
املؤسسات  في  اتلفة  التمويل  مجاالت  إلى 
الرياضية، باإلضافة إلى تقدمي مفهوم شامل عن 
االستثمار الرياضي أهدافه ونظرياته، مع إطاللة 
اإلدارة  برامج  تطبيق  وتفعيل  عملية  جتارب  على 
نظرة  وتقدمي  الرياضية  املؤسسات  في  الذكية 
شاملة عن األهداف املرجوة من خصخصة األندية 

السعودية وحتويلها إلى كيانات جتارية رياضية.
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