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عقــود الالعبـــني املحرتفــني 
بــني التمديــد والتفــاو�ض

فوز جدير ل�سلة النا�سئات ببطولة اآ�سيا 
وخ�سارة قا�سية لالأوملبي اأمـام اإيـران

وهــــــران

٢٠٢٢ 
تق�ّص مدينة وهران اليوم �رشيط الن�سخة 

الأبي�ص  ال��ب��ح��ر  لأل���ع���اب  ع�����رشة  ال��ت��ا���س��ع��ة 

من  ك��ب��رة  م�ساركة  ت�سهد  ال��ت��ي  املتو�سط 

الأربع  األعابها  يف  ويتناف�ص  ق��ارات،  ث��اث 

الأبطال وخا�سة يف  واأب��رز  اأهم  والع�رشين 

األعاب القوة والألعاب الفردية على امل�ستويني 

العاملي والأوملبي.

لإجناح  ا���س��ت��ن��ف��رت  ال�سقيقة  اجل���زائ���ر 

يجب  كما  وتاأّهبت  وفنّيًا،  تنظيمّيًا  ال���دورة 

من  لها  بالن�سبة  املهم   
ّ
املتو�سطي للعر�ص 

النواحي كافة. 

الأول  اأم�ص  ت��ّوج  اجل��زائ��ري  ال�ستعداد 

مع تد�سني القرية املتو�سطّية من قبل الرئي�ص 

و�سيتكلل  تبون  ب��ن  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري 

ي�ساهي  اأن  املتوقع  الفتتاح  بحفل  ال��ي��وم 

الن�سخ ال�سابقة بل العاملية وفقًا لت�رشيحات 

املنظمني.

كانا  ل�سورية  والع�سق  اجلزائرية  اللهفة 

عامة فارقة ت�ستحق الإ�سادة، فاجلميع هنا 

والعودة  باخلر،  لها  ويدعو  �سورية،  يحب 

العربي،  القلب  لأن��ه��ا  اآم��ن��ة،  م��ع��اف��اة  ق��وي��ة 

الأ�سقاء  و�سفها  ك��م��ا  ال��ع�����س��ق،  وب��و���س��ل��ة 

اجلزائريون.

يف  و�ستناف�ص  حا�رشة،  �ستكون  بعثتنا 

�سبع األعاب حت�رّشت لها كما يجب داخليًا و 

خارجيًا، ويف جعبتنا ذهبيتان من الن�سخة 

حامليها  على  و�سيكون  ال�سابقة  الإ�سبانية 

مهمة  البعثة  اأف��راد  ولباقي  عنهما،  الدفاع 

حت�سيل امليداليات الرباقة.

كما  املتو�سطي  احل���دث  تنّظم  اجل��زائ��ر 

امل�ساركة،  ال��وف��ود  ���س��ه��ادات  بدليل  ينبغي 

للبحث اجل��دي عن  يحفزنا  ���رشاح��ة  وه��ذا 

اإقليمية  اأو  عربية،  ودورات  بطولت،  تنظيم 

تخ�س�سية، اأو جممعة لأكرث من لعبة، كدليل 

ظاملة  ح��رب  من  الناه�ص  بلدنا  تعايف  على 

مبا  ثقتنا  ولكن  والب�رش،  احلجر  على  اأت��ت 

وعلى  املن�ساآت  م�ستوى  على  كبرة  منلك 

م�ستوى الكادر الب�رشى، فما تابعناه هنا يف 

وهران بالإمكان تنفيذه عندنا، ولنا يف دورة 

املتو�سط يف الاذقية عام ١٩٨٧ خر دليل 

ال�سوري على �سنع الإجن��از بل  على قدرة 

الإعجاز.

وهران ريا�سيًا امتحان مل�ستوانا، ومعيار 

لعملنا، وفر�سة للتقييم، وهي اأي�سًا منا�سبة 

للم�سهد  العودة  ق��ادرون على  باأننا  للتذكر 

العربي والإقليمي.

اتحاد الكرة 
يضع العربة أمام الحصان

 ▪املوقف الريا�شي:
علمت »املوقف الريا�سي« اأن خطوة احتاد كرة القدم بتعيني املدرب معن الرا�سد لقيادة منتخب 

ال�سباب يف الت�سفيات الآ�سيوية القادمة مل ت�سلك طريقها ال�سليم عرب اللجان املخت�سة وعّدها 

البع�ص خطوة مت�رّشعة ت�سبق ت�سمية املدير الفني لاحتاد والذي حتدث احتاد الكرة بنف�سه عن 

درا�سته وبحثه عن �سرة ذاتية منا�سبة ملدير فني انكليزي للتخطيط والإ���رشاف على منتخباتنا 

الوطنية ويرتك له الختيار اأو امل�سادقة على ح�سن الختيار وفق اللجان املعنية �سواء املدربني اأو 

املنتخبات.

اخلطوة اجلديدة ت�ساف خلطوة اعتماد اجلهاز الفني الوطني للنا�سئني بقيادة املدرب م�سطفى 

رجب الذي يقود منتخبنا يف بطولة غرب اآ�سيا يف الأردن ما يعني اأن الحتاد اجلديد يبحث عن 

مدير فني لاحتاد يختار مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للرجال فقط والذي تتنظره نهائيات اآ�سيا 

بعد اأقل من عام فهل مهمته حم�سورة باملنتخب الأول اأم اإن عمله �سيكون �سكليًا..؟ 

الطريق حتت  على  الأوملبي  يكون  وقد  ال�سباب  ملنتخب  فني  جهاز  بت�سكيل  �سارع  الحت��اد 

م�سوغ �رشورة الت�سكيل للتح�سر لا�ستحقاقات القادمة متنا�سيًا اأن الأولوية بح�سم هوية املدير 

الفني لاحتاد ومعه املدير الفني للرجال وغمز البع�ص اإىل اأن اخلطوات احلالية قد تقيد هام�ص 

اأمام احل�سان » وهي فر�سة متاحة لت�سديد فواتر  عمل املدير الفني على مبداأ »و�سع العربة 

انتخابية اأخذ الحتاد على عاتقه ت�سديدها.
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غداً يالقي الكويت حل�صم ال�صدارة 

نا�ســـئونا بالعالمـــة الكاملـــة علـــى ح�ســـاب فل�ســـطني ولبنـــان
 ▪املوقف الريا�شي:

جنح منتخبنا الوطني للنا�سئني من حتقيق فوزين متتالني 

نقاط  ب�ست  جمموعته  �سدارة  منحاه  ولبنان  فل�سطني  على 

بانتظار مباراة الكويت غدا حل�سم ال�سدارة امل�ستحقة.

فرتة  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��ره��ان  ك�سب  ا�ستطاع  املنتخب 

املوؤقتة  اللجنة  مرحلتي  بني  وظروفها  الق�سرة  التح�سر 

ال�سابقة والحتاد الكروي دون اأن يتاأثر املنتخب بل ا�ستطاع 

الأدوار  قبل  اخل��ت��ام  لقاء  بانتظار  الكاملة  العامة  حتقيق 

النهائية.

الواقعية واملو�سوعية 
متتاليني  بانت�صارين  فكيف  العيوب  ك��ل  على  يغطي  ال��ف��وز 

وفرتة حت�صري �صريعة وق�صرية دفعت مبدرب املنتخب للت�صريح  

ع ال�صفحة الر�صمية  باأن املنتخب عابه ق�صر فرتة التح�صري وباأنه 

ميلك مواهب ممتازة على امل�صتوى الفردي ينبغي توظيفها بالعمل 

اإياه  وا�صفا  لالحتاد  بال�صكر  متوجها  الرجب  وي�صيف  اجلماعي 

للنجوم  م�صنع  املنتخب  هذا  باأن  مق�صما  كرتنا  على  اخلري  بوجه 

واملواهب امللفتة .

عالمة كاملة 
املنتخب  على  الأول  ب��ف��وزي��ن  جمموعته  يت�صدر  املنتخب 

مبارياته  افتتاح  يف  هدف  مقابل  بهدفني  عليه  وتغلب  الفل�صطيني 

لبنان  على  والثاين  اْلردن  يف  التا�صعة  اآ�صيا  غرب  بطولة  �صمن 

اأم�س بهدف وحيد.

فل�صطني   اأم��ام  بقوة  بداأ  منتخبنا  فاإن  املباراتني  تفا�صيل  ويف 

دهان  واأن�س  ال�صقعان  اأحمد  عرب  للت�صجيل  حمققة  فر�صًا  واأ�صاع 

تراجع  اأمام  كفة لعبينا  اأن ترجح  �صاأنها  كان من  والبطل والهندي 

املرتدة  الهجمات  على  الع��ت��م��اد  وحم��اول��ة  الفل�صطيني  املنتخب 

ال�صريعة .

يف ال�صوط الثاين حترر لعبونا وتقدموا باجتاه مناطق املناف�س 

الدقيقة 57 من راأ�صية تلقاها كاوا  الأه��داف يف  اأول  وكان املوعد مع 

عي�صى واأودعها ال�صباك. 

مرمانا  على  هجمات  ع��دة  وي�صن  الفل�صطيني  املنتخب  ليعود 

ت�صدى لها احلار�س احمد ال�صيخ، ومن واحدة يف غفلة من املدافعني 

�صجل حممد �صريفة يف الدقيقة 62 هدف التعادل. 

داخل  من  جميلة  ت�صديدة  وم��ن  ثقلهم  بكل  لعبونا  لي�صغط 

منطقة اجلزاء �صجل عالء الدين الهندي هدف الرتجيح ملنتخبنا يف 

الدقيقة 85 لتنتهي املباراة بعدها بفوز م�صتحق ملنتخبنا وبهدفني 

مقابل هدف وحيد لفل�صطني.

مثل منتخبنا: اأحمد ال�صيخ، ح�صن املحمود، جهاد احلمد، عبد 

 )72 �صليمان  )حممد  بطل  الله  عبد  ده��ان،  اأن�س  العرجة،  الرحمن 

عمر ال�صالح )علي بيطار 90+4( ليث ال�صهو، عالء الدين الهندي. 

كاوا عي�صى )حممد ليث البني 80( اأحمد �صقعان.

وحيد  بهدف  اللبناين   نظريه  جت��اوز  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 

�صجله عبدالله بطل يف الدقيقة 20 .

الهجوم والعتماد  العايل يف  ال�صغط  اأ�صلوب  واتبع لعبونا 

على مهارة الدهان والبطل وال�صالح وحتركات الهندي وال�صقعان 

اإ�صاعة  م�صل�صل  وبداأ  الف�صلية  لعبينا  اأعطى  ما  املقدمة  خط  يف 

لينجح  خطرتني  منا�صبتني  يف  والهندي  ال�صقعان  عرب  الفر�س 

الوحيد من داخل منطقة اجلزاء  املباراة  ِمن ت�صجيل هدف  البطل 

بعد 20 دقيقة. 

يف ال�صوط حاول لعبو لبنان الو�صول اىل مرمانا لكن تاألق 

ال�صيخ ومن اأمامه احلمد والعرجة والوردة وح�صن وها�صم ابطل 

وي�صن  �صفوفه  بتنظيم  منتخبنا  ليبداأ  اللبنانيني  خطورة  مفعول 

هجمات عرب الأطراف والعمق الهجومي وال�صتفادة من حتركات 

معها  وبقيت  املرمى  عن  ابتعدت  الكرات  جميع  لكن  والبطل  دهان 

النتيجة تقدم منتخبنا بهدف حتى �صافرة النهاية.

مثل منتخبنا: اأحمد ال�صيخ، ها�صم حمامي )حممد البني 86( 

جهاد احلمد، ح�صن املحمود، عبد الرحمن العرجة، اأن�س دهان )ليث 

)�صامر  بطل  الله  عبد  ال�صقعان،  اأحمد  وردة،  ممدوح   ،)86 ال�صهو 

امل�صطفى 74(، عمر ال�صالح )علي بيطار 85(، عالء الدين الهندي.

كيف مت جتديد الثقة بالقا�سو�ض مدربًا لكرة الطليعة؟ 

 ▪حماة- فرا�س تفتنازي 
بداية  وم��ع  الطليعة  ن��ادي  اإدارة  ب��داأت 

الأولية  اخلط��وط  ت�صع  املا�صي  الأ���ص��ب��وع 

لت�صكيل هيكلية فريق رجال النادي لكرة القدم 

للدوري  ال��ق��ادم  املو�صم  يف  �صي�صارك  ال��ذي 

اإدارة  ال�����ص��وري امل��م��ت��از، ح��ي��ث اج��ت��م��ع��ت  

قاد  الذي  قا�صو�س  فرا�س  امل�درب  النادي  مع 

تدريب الفريق يف املو�صم املا�صي وحقق معه 

الثالثاء  يوم  الجتماع  هذا  ومت  جيدة  نتائج 

الثقة  جتديد  على  بالتفاق  وانتهى  املا�صي 

ليكون  معه  التعاق��د  وجتدي��د  بالقا�ص��و�س 

مدربًا للفريق الطلعاوي للمو�صم القادم فكيف 

مت جتدي�د التعاق��د مع املدرب املذكور؟ وماهي 

تطلعات القا�صو�س للمو�صم القادم؟

معطيات اأ�سا�سية 
زيد  ال�صيد  الطليعة  ن��ادي  اإدارة  ع�صو 

مغمومة حتدث عن هذا املو�صوع قائاًل: اهم 

املعطيات التي مت على ا�صا�صها جتديد التعاقد 

القا�صو�س  اأن  قا�صو�س هو  فرا�س  املدرب  مع 

فريقنا  ت��دري��ب  ق��ي��ادة  يف  ناجحة  جتربة  ل��ه 

فريقنا  حقق  و  املا�صي  املو�صم  يف  ال��ك��روي 

معه نتائج جيدة نوعا ما وهذا املدرب اي�صا 

الالعبني  بامكانيات  تامة  معرفة  على  اأ�صبح 

املو�صم  يف  الفريق  مع  �صاركوا  الذين  الفنية 

باملراكز  كاملة  دراي���ة  على  وه��و  امل��ا���ص��ي،  

بالعبني  لتدعيمها  بحاجة  التي  واخل��ط��وط 

مميزين. 

جلنة فنية 
اي�صا)  ال��ق��ا���ص��و���س  م���ع  الت���ف���اق  ومت 

جلنة  ت�صكيل  يتم  ان  على   ) ملغمومة  والكالم 

فنية من كوادر النادي الكروية مهمتها انتقاء 

لعبوا  وان  لهم  �صبق  من  املميزين  الالعبني 

مع اأندية اأخرى يف الدوري ال�صوري املمتاز 

عقود  جتديد  اللجنة  ه��ذه  مهمة  من  واأي�صا 

الفريق  مع  با�صتمرارهم  املرغوب  الالعبني 

الفريق  مدرب  يكون  اأن  على  القادم  للمو�صم 

الأول ع�صوا رئي�صيا يف هذه اللجنة وان يتم 

الت�صاور معه  لبداء راأيه يف اأي لعب  �صيتم 

التعاقد معه و�صمه للفريق.  

تطلعات م�ستقبلية 
قا�صو�س  فرا�س  املدرب  حتدث  جهته  من 

نادي  اإدارة  مع  تعاقده  جتديد  مو�صوع  عن 

الطليعة قائال: اأول ا�صكر اإدارة نادي الطليعة 

رجال  لفريق  ك��م��درب  ب��ي  الثقة  جتديد  على 

به  اأفتخر  الذي  القادم  للمو�صم  الطليعة  كرة 

كونه فريقي الم الذي ارتديت قمي�صه كالعب 

ل�صنوات طويلة �صابقا... 

وعن تطلعاته امل�صتقبلية كمدرب للفريق 

ح�صب  ق��ائ��ال:   القا�صو�س  اأج���اب  الطلعاوي 

�صيكون  ال�صعي  فاإن  النادي  اإدارة  مع  اتفاقي 

متجها نحو ت�صكيل فريق طلعاوي معظمه من 

اأندية  مع  �صاركوا  الذين  حتى  النادي  اأبناء 

اأ�صعى  و���ص��وف  املا�صي  املو�صم  يف  اأخ���رى 

جاهدا لت�صكيل فريق مميز قادر على حتقيق 

اأف�صل النتائج يف الدوري القادم وطبعا هذا 

الأمر ل ميكن اأن يتم اإل بتعاون جميع املحبني 

والداعمني وكل من يهمه �صاأن هذا الفريق.

مع�صكر تدريبي حملي  

هل ي�ستطيع الرا�سد ا�ستعادة الألق ل�سبابنا..؟ وما دور اللجان املخت�سة؟
 ▪املوقف الريا�شي:

مي�صي احتاد كرة القدم برتتيب 

املنتخبات  وت�صكيل  الداخلي  بيته 

الوطنية التي تتنتظرها ا�صتحقاقات 

القادمة  ال��ف��رتة  خ���الل  مهمة  ق��اري��ة 

والنتاج  ال�صيئة  لل�صورة  وخ��الف��ًا 

خالل  الأرب���ع���ة  ملنتخباتنا  امل��خ��ي��ب 

الحت���اد  يطمئنا  ال�����ص��اب��ق��ة  ال��ف��رتة 

بل  تغيريها  على  يعمل  اأن��ه  اجلديد 

و�صع ت�صحيح م�صار منتخباتنا يف 

�صلم اأولوياته التي عرب عنها يف اأكرث 

من منا�صبة.

الرا�سد مدربًا
ن�����ص��ر احت�����اد ك����رة ال���ق���دم على 

�صفحته الر�صمية خربًا مفاده تعيني 

وطني  كمدرب  الرا�صد  معن  الكابنت 

ي�صتعد  الذي  �صورية  �صباب  ملنتخب 

الآ�صيوية  الت�صفيات  يف  للم�صاركة 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�س اآ�صيا لل�صباب 

.

م�صتغربًا  ي���ك���ن  مل  ال��ت��ع��ي��ني 

ف��ال��را���ص��د ق���اد ���ص��ب��اب اأه���ل���ي حلب 

ذلك  لكن  ب��ج��دارة  ال����دوري  لبطولة 

نعلم  ك��م��ا  للتكليف  م��ق��ي��ا���ص��ًا  ل��ي�����س 

لقيادة  جبان  ط��ارق  تكليف  لتم  واإل 

اأو غريه من  املنتخب الوطني الأول 

الدوري  ببطولة  املتوجني  املدربني 

للموا�صم ال�صابقة.

خ�����ط�����وة الحت������������اد ب��ت��ع��ي��ني 

البع�س  ل��دى  ارتياحًا  لق��ت  الرا�صد 

وا�صتوقفت البع�س الآخر الذي يرى 

للفئات  الفنية  الأج��ه��زة  تعيني  اأن 

يحتاج  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  العمرية 

خلربة كبرية يف هذه الفئة وخا�صة 

بل  الآ���ص��ي��وي  والف�صل  التعرث  بعد 

البع�س  وغمز  اآ�صيا  غ��رب  يف  حتى 

لت�صدقه  خطوته  يف  الحت��اد  لت�صرع 

ب�����اأن ت��ع��ي��ني الأج����ه����زة ال��ف��ن��ي��ة من 

هي  فهل  املعنية  اللجان  اخت�صا�س 

تختزل  ال��ل��ج��ان  اإن  اأم  ق����ررت  م���ن 

برئي�صها واأمني �صره.

حلة جديدة
التعيني  ق�����رار  م���ن  ال���وا����ص���ح 

كانت  اأ����ص���م���اء  اإب���ع���اد  وال��ت�����ص��ك��ي��ل 

منا�صبة  اأو  ع��ر���س  ك��ل  يف  ح��ا���ص��رة 

اجل���دي���د  ال��ت�����ص��ك��ي��ل  اأن  مب���ع���ن���ى 

جديدة  حلة  عليه  ت�صح  للمنتخب 

خطوة  وه��ي  �صابقاتها  عن  خمتلفة 

اإثبات  فر�صة  ال�صباب  ملنح  ج��ي��دة 

اأح��ق��ي��ت��ه��م ب���ال���وج���ود وال��ع��م��ل مع 

يغيب  اأن  دون  الوطنية  املنتخبات 

عنا ال�صتعجال والت�صرع وهما مقتل 

اإداريًا وفنيًا فالحتاد  عملنا الكروي 

يبحث  باأنه  رووؤ�صنا  �صدع  اجلديد 

له  و�صيرتك  لالحتاد  فني  مدير  عن 

الأول  للمنتخب  فني  مدير  اختيار 

ولباقي املنتخبات ولكن الواقع يثبت 

اأن رحلة البحث عن املدير »النكليزي 

اأجهزة  ت�صكيل  الربتغايل«�صبقها  اأو 

النا�صئني  ملنتخبات  واإداري����ة  فنية 

عمله  اأن  ي��ع��ن��ي  وه����ذا  وال�����ص��ب��اب 

حم�صور باملنتخب الأول فقط وعليه 

�صيء  و�صعاراته  الحتاد  حديث  فاإن 

والواقع �صيء اآخر.

مع�سكر لالنتقاء
والدعوة  للت�صكيل  وب��ال��ع��ودة 

العا�صم��ة  يف  ان��ت��ق��ائ��ي  مل��ع�����ص��ك��ر 

فاإن  بالفرتة بني 25/6 ولغاية 2/7 

الحتاد �صكل اجلهاز الفني والإداري 

العب��دالل��ه  حم��م��د  م���ن  للمنتخب 

ال�صل  اأبو  وليد  و  للمنتخ��ب  م�ص��رفًا 

الفني معن  املدير  و  للمنتخب  مديرًا 

واأحمد  علي  اأك��رم  ي�صاعده  الرا�صد 

حلرا�س  مدربًا  الروبي  ون��زار  جالد 

عامًا،   اإداري������ًا  �صقري  اأب���ي  امل��رم��ى، 

حممد  اآداء،  حم��ل��ل  ن��ا���ص��ر   حم��م��د 

عكا�س معاجلًا فيزيائيًا، �صامر اخلريرّ 

من�صقًا اإعالميًا، عزت دروي�س م�صور 

ج��الل  ال��ت��ج��ه��ي��������زات  وم�����ص��وؤول   ،

الغ��اوي. 

 ومن الالعبني:حممد ح�صوين، 

ال��زي��ن��ة، مقداد  ع��ل��ي  ه���ول���و،  ع��ل��ي 

حممود   ، زي��دان  الكرمي  عبد  اأحمد، 

الأ�صعد  حممد  باكري،  حممود  مهنا، 

، عبد الرحمن عرابي، عمر احل�صني،  

حذيفة خلوف،  بالل كال�صي،  حممد 

�صراقبي،  حممود ال�صود،  عبداملالك 

حاكمي،  حمزة �صوا�س، مهند فا�صل،  

عمار  مطلق،  يامن  رم�صان،  زكريا 

جنعري،  مالك  �صحرور،  حممد  عاملة، 

عامر فيا�س،  حممود قلعجي، اأحمد 

ع���دي ح�����ص��ون، حممود  احل�����ص��ني، 

خالد  اخل��ط��ي��ب،   م�صطفى  ن��اي��ف، 

احل���ج���ي،  ق��ي�����س احل�������ص���ن،  حممد 

عقاد ، م�صطفى حمو،  ح�صن دهان،  

عبدالرحمن �صربا.

دم�صق  العا�صمة  يف  املع�صكر 

حت�����ص��ريًا لن��ت��ق��اء امل��ن��ت��خ��ب ال���ذي 

�صتقوده  اآ�صيوية  ت�صفيات  تنتظره 

املجموعة  مباريات حل�صاب  خلو�س 

الرابعة اإىل جانب منتخبات الأردن، 

وجزر  تركمان�صتان  تايبيه،  ال�صني 

�صمال ماريانا.

هــل اأكادمييــات كــرة القــدم يف الأنديــة لتفريــخ الالعبــني اأم للديكــور واملنفعــة املاديـــة؟ 
 ▪متابعة - اأنور اجلرادات: 

لكرة  اخلا�صة  بالأكادمييات  الهتمام  يتزايد 

القدم عندنا التي وجدت فر�صتها للربوز والتكاثر 

تعي�صه  ال���ذي  ال��رتاج��ع  ظ��ل  يف  خيالية  ب���اأع���داد 

طويلة  ل�صنوات  ظلت  والتي  الأندية  يف  مثيالتها 

وتطعيم  والن�سء  ال��رباع��م  لتكوين  مراكز  م�صت 

الرعاية  غ��ي��اب  لكن  ب��امل��واه��ب،  ال��ك��ربى  الأن��دي��ة 

الكافية والدعم انتهى بغالبيتها اإىل الهام�س واأ�صهم 

يف اإغالق الكثري من مراكز التكوين.

كرة  اأن��دي��ة  دور  فيه  انح�صر  ال��ذي  الوقت  يف 

اكت�صاف  يف  وف�صلها  النا�صئة  تكوين  يف  ال��ق��دم 

التاألق  على  م�صاعدتهم  ق�صد  ال�صغار  الالعبني 

ما  اأو  التكوين  مراكز  اأ�صهم  ت�صاعدت  م�صتقبال، 

تعرف حاليًا باأكادمييات كرة القدم وباتت ت�صتاأثر 

�صغار  الالعبني  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��رب  با�صتقطاب 

ال�صن، وت�صعى اإىل تكوينهم يف ف�صاءات ريا�صية 

مبراكز  اأ�صبه  حاليًا  جعلها  م��ا  وخمت�صة  مالئمة 

لتفريخ املواهب وم�صاعدتهم على تطوير مهاراتهم 

و�صقلها. 

وما يدفع اإىل احلديث عن الأكادمييات اخلا�صة 

لكرة القدم هو ت�صاعف عددها ب�صكل غري م�صبوق، 

اإذ ت�صري بع�س املعطيات غري الر�صمية اإىل اأن هناك 

اأكرث من مركز  مراكز ت�صم ما يقارب الألف ورمبا 

وتلقينهم  والرباعم  النا�صئني  تكوين  يف  خمت�س 

اللعبة يف �صن مبكرة، ثم م�صاعدة الأف�صل  اأ�صول 

منهم على تطوير مواهبهم ق�صد النفتاح م�صتقباًل 

على جتارب جديدة. 

ممهدات للنجاح 
اهتمام  اأي  ه��ن��اك  يكن  مل  طويلة  ع��ق��ود  منذ 

ظل  يف  م��ب��ك��رة  ���ص��ن  يف  ال��الع��ب��ني  بتكوين  ك��ب��ري 

املتابعة  وانعدام  املتطورة،  التكوين  مراكز  غياب 

لالعبني املوهوبني يف �صنواتهم الأوىل، حيث كان 

اكت�صاف   ( ب�  يعرف  ما  على  اأ�صا�صًا  مقت�صرًا  الأمر 

دورات  تنظم  كانت  �صنوات عديدة  ال�صدفة( ومنذ 

بني ) الأحياء( وتقام يف ف�صاءات غري مهياأة، ففي 

ع �صكني كان هناك ما تعرف بفرق  كل حي اأو جتمرّ

من  كبري  عدد  بروز  �صهدت  التي  ال�صعبية  الأحياء 

بالأندية،  اللتحاق  من  ذلك  بعد  نوا  متكرّ الالعبني 

املنتخبات  اإىل  الن��ت��م��اء  م��ن  ��ن  مت��كرّ م��ن  وم��ن��ه��م 

الوطنية. 

ويف تلك املرحلة ال�صابقة من الزمن، لعبت فرق 

الأحياء ال�صعبية والدورات بني الأحياء دورًا كبريًا 

للغاية يف اكت�صاف املواهب، حيث يحر�س مدربو 

الأندية على متابعة مباريات هذه الأحياء من اأجل 

ميلكون  ال��ذي��ن  ال�صن  �صغار  ال��الع��ب��ني  اكت�صاف 

املوهبة والقدرة على التطور، بيد اأن هذا )النظام( 

لكت�صاف املواهب بداأ ي�صمحل �صيئًا ف�صيئًا بحكم 

ت�صاوؤل الف�صاءات غري املهياأة يف الأحياء. 

وقبل اأن تلعب الأندية دور ) احلا�صن( لالعبني 

ال��ق��دم قد  ق��وان��ني ك��رة  اأن  ال�����ص��ن، مب��ا  م��ن �صغار 

تطورت على امتداد ال�صنوات املا�صية وباتت تعطي 

مبكرة،  �صن  يف  الالعبني  لتكوين  متزايدة  اأهمية 

وجه  على  ال��ك��ربى  الأن��دي��ة  على  ا�صرتطت  حيث 

اخل�صو�س ا�صتحداث مراكز تكوين �صلب الأندية 

الالعبني  من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  ا�صتقطاب  اأج��ل  من 

ال�صغار وم�صاعدتهم على تطوير قدراتهم. 

هو  البطولة  ه��ذه  لتنظيم  الأ�صا�صي  ال��ه��دف 

ت�صكيل  ق�صد  الأف�صل  واختيار  املواهب  اكت�صاف 

منتخب قوي قادر على املناف�صة �صمن دورات عاملية 

ك��ربى، غ��ري اأن ك��ل ه��ذه اخل��ط��وات مل جت��د نفعًا، 

لأ�صباب عدة اأهمها توا�صع املن�صاآت الريا�صية لدى 

اأغلب الأندية وعدم قدرتها على جمابهة امل�صاريف 

اهتمامها  عن  ف�صاًل  النا�صئة،  لتكوين  املخ�ص�صة 

املتزايد بالنتائج عو�صًا عن التكوين القاعدي. 

�صلب  التكوين  مراكز  جت��ارب  اأغلب  وكانت 

لعبني  اكت�صاف  على  تقدر  مل  اإذ  فا�صلة،  الأن��دي��ة 

م بهم  قادرين بحق على التاألق والربوز عندما يتقدرّ

الالعبني  بع�س  على  حكرًا  التاألق  ليكون  العمر، 

��ن��وا )���ص��دف��ة( م��ن تطوير  امل��وه��وب��ني ال��ذي��ن مت��كرّ

م�صتواهم واأدائهم. 

واإن غياب التكوين الأكادميي والقاعدي وفق 

التكوين  مراكز  دور  �س  همرّ �صحيحة  علمية  اأ�ص�س 

عدة  هناك  لأن  ج��دوى  بال  وجعلها  الأندية،  �صلب 

النتائج،  حمدود  القاعدي  التكوين  جعلت  اأ�صباب 

النتائج الآنية وغياب  ففي ظل تهافت الأندية على 

اكت�صاف  ال�صعب  من  ال�صحيحة  العلمية  املتابعة 

عدد كبري من الالعبني املوهوبني لديهم القدرة على 

بلوغ درجات متقدمة من التاألق والربوز. 

خ�سخ�سة ومتابعة اأف�سل 
منها  تعاين  التي  املزمنة  امل�صاكل  خ�صم  يف 

كرة القدم على م�صتوى التكوين، بداأت فكرة اإن�صاء 

ال�صغار  الالعبني  تكوين  يف  خمت�صة  اأكادمييات 

تتج�صد على اأر�س الواقع مع نهاية الألفية الثانية، 

ظل  عددها  اأن  اإل  ا�صتحياء  على  ب��داأت  اأنها  ورغ��م 

يت�صاعف ب�صكل م�صتمر خالل ال�صنوات الأخرية. 

بعدد  الأكادمييات  هذه  انت�صار  يف  �صاهم  وما 

كبري للغاية يف خمتلف املحافظات هو غياب اإطار 

اأهدافها،  ويحدد  املراكز  ه��ذه  عمل  ينظم  قانوين 

عملها  توؤطر  التي  القوانني  غياب  ذلك  من  والأه��م 

وتر�صم اأهدافها على املدى املتو�صط والبعيد. 

بل اإن الأمر يقت�صر على اللتزام ببع�س البنود 

وفق ما يقت�صيه كرا�س ال�صروط، وهو ما دفع بعدد 

كبري للغاية من املدربني والالعبني القدامى وكذلك 

جمال  يف  ال�صتثمار  اإىل  الأم���وال  روؤو���س  بع�س 

التكوين القاعدي وت�صييد مراكز حديثة ت�صتجيب 

لل�صروط ال�صرورية والالزمة ملمار�صة كرة القدم. 

ا�صتقطاب  يف  جنحت  التي  الأكادمييات  هذه 

عدد كبري للغاية من الالعبني ال�صغار الراغبني يف 

تطوير مهاراتهم جنحت اأي�صًا يف

ت��ع��وي�����س غ��ي��اب ال��ف�����ص��اءات ال��ري��ا���ص��ي��ة يف 

واأكرث  اأك��رب  ب��دور  تقوم  اأن  من  نت  ومتكرّ الأحياء، 

التكوين  جمال  يف  املدنية  الأندية  دور  من  اأهمية 

بهذه  الل��ت��ح��اق  اأن  ذل���ك  م��ن  والأك����رث  القاعدي.  

مدربني  ب��اإ���ص��راف  فيها  وال���ت���درب  الأك���ادمي���ي���ات 

خمت�صني، الأمر الذي �صجع عددًا كبريًا من الأولياء 

هذه  ل�صلب  الن�صمام  اإىل  باأبنائهم  ال��دف��ع  اإىل 

املراكز التي باتت حمل اإقبال متزايد ب�صبب وجود 

التكوين  مراكز  على  بذلك  لتتفوق  دائمة،  متابعة 

احلالت  بع�س  يف  تت�صم  ال��ت��ي  ل��الأن��دي��ة  التابعة 

عند  املو�صوعية  وغياب  املحاباة  ظاهرة  بهيمنة 

انتقاء املواهب. 

كرة اأهلي حلب بني التفاوؤل والواقع 
عبد الرزاق بنانه: حلب –  ▪

ال�صيد  تكليف  بعد  حلب  اهلي  لكرة  حتققت  التي  النجاحات  رغم 

با�صل  املهند�س  ا�صتقالة  خلفية  على  النادي  برئا�صة  مارديني  ر�صني 

املركز  اىل  املا�صي  املو�صم  دوري  يف  الكروي  الفريق  وتقدم  حموي 

اخلام�س بعد ان كان مهددًا بالهبوط يف معظم مراحل الدوري، ورغم 

ان  ال  التتويج  من�صة  اىل  ال�صلوي  الفريق  قيادي  يف  املبذول  اجلهد 

الواقع احلايل ومع بداية املو�صم يحتاج اىل وقفة مطولة لإعادة ترتيب 

البيت الأحمر من جديد.

 تفاوؤل وحقيقة
بالأيام  كبري  ت��ف��اوؤل  اىل  ي�صري  حلب  اهلي  لكرة  احل��ايل  ال��واق��ع 

يف  والبدء  بحري  ماهر  امل��درب  مع  العقد  جتديد  بعد  وخا�صة  القادمة 

النادي ان ملف  التعاقدات مع بع�س الالعبني وت�صريح رئي�س  مرحلة 

مغايرًا  �صيكون  الكروي  الفريق  وان  الأول��وي��ة  له  �صيكون  القدم  كرة 

خالل  من  ال�صيولة  توفري  اجل  من  كبري  اهتمام  مع  املا�صي،  للمو�صم 

هناك  ان  تقول  احلقيقة  اأما  النادي  ا�صتثمارات  ومن  الراعية  ال�صركة 

اإيجاد  اأع�صاء جمل�س الإدارة و�صرورة الإ�صراع يف  نق�س حا�صل يف 

– بيان  الرا�صد  – جمعة  حموي  با�صل   ( من  كل  ا�صتقالة  بعد  البدائل 

واملعرفة  اخل��ربة  متلك  ك��روي��ة  جلنة  ت�صمية  يف   والإ���ص��راع   ) جمعة 

لتحديد احتياجات الفريق من لعبني وكوادر فنية واإدارية، حتى ل يقع 

النادي يف مطب املو�صم املا�صي عندما مت ت�صليم امللف الكروي للمدرب 

وحده الذي غادر بعد عدة مباريات وترك الفريق للقدر وتبني للجميع 

ان معظم التعاقدات كانت غري ملبية للطموح.

تعاقدات
بداأت بع�س الخبار تتوارد من هناك وهناك عن التعاقد مع عدد من 

الالعبني واعلن ب�صكل ر�صمي التعاقد مع ح�صني جويد قادمًا من حطني 

ويو�صف احلموي قادمًا من ت�صرين واحمد ال�صمايل قادمًا من الكرامة، 

وعلى ب�صاط البحث هناك العديد من ال�صماء املطروحة لالن�صمام اىل 

الفريق الأحمر، وكما علمت املوقف ان املفاو�صات جارية مع الالعبني 

عالء الدايل واحمد ا�صقر وفادي مرعي وم�صطفى جنيد ومن املقرر ان 

التعاقدات  بهذه  يقوم  من  ال�صوؤال  ويبقى  القادمة  ال�صاعات  يف  حت�صم 

القيمة  يحدد  ومن  الالعبني  بانتقاء  يقوم  من  هو  وح��ده  امل��درب  وهل 

الذي حدده احتاد كرة  الت�صويقية لكل لعب؟ وهل تخ�صع اىل املعيار 

�صتقوم  التي  هي  الراعية  ال�صركة  وهل  املو�صم  هذا  للتعاقدات  القدم 

بالدفع ام من ا�صتثمارات النادي.
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كـــرة اجليـــ�ض.. بثوبهـــا اجلديـــد 
 ▪دم�شق _ عبري يو�شف علي :

ب��ث��وب��ه��ا اجلديد  ان��ط��ل��ق��ت ك���رة اجل��ي�����س 

يف  املناف�صة  غمار  خلو�س  منا�صبة  وبحلة 

خطة  ووف��ق  خمتلفة  ب�صيغة  ال��ق��ادم  املو�صم 

عمل ا�صرتاتيجية ت�صعى لتغيري ال�صورة التي 

واخلروج  املن�صرم،  املو�صم  يف  عليها  ظهرت 

بها  اأح��اط��ت  التي  النتائج  ت��ذب��ذب  دائ���رة  م��ن 

�صراع  عن  فاأبعدتها  الأخ��رية  ال�صنوات  خالل 

املناف�صة على اللقب .

وب��غ��ي��ة ا���ص��ت��ع��ادة الأل����ق ،وال���ع���ودة اإىل 

املكانة املرموقة على قمة هرم الكرة ال�صورية 

،واملناف�صة عربيًا واآ�صيويًا، ل بدرّ من تغيريات 

اخلطط  وت��ن��ف��ي��ذ  وامل�������ص���ار،  ال��ب��و���ص��ل��ة  يف 

�صرت�صم  ال��ت��ي  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  التكتيكية 

وتو�صع لتطويرها. 

 امل���وق���ف ال��ري��ا���ص��ي ك��ع��ادت��ه��ا ان��ف��ردت 

بت�صريحات لل�صيد فادي دبا�س، ع�صو جمل�س 

كرة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  وامل�����ص��رف  ال���ن���ادي،  اإدارة 

املهام  بهذه  م��وؤخ��رًا  تكليفه  مت  اجلي�س،الذي 

و�صجاعة  جريئة  خطوة  �صياق  يف   ، اجل�صام 

اللواء  الإدارة،  ال�صيد مدير  وقرار �صائب من 

حم�صن ح�صن العبا�س .

 عن هذه اخلطوة قال الدبا�س:  بخ�صو�س 

تكليفي ع�صوًا يف جمل�س اإدارة نادي اجلي�س 

وم�صرفًا على كرتها اأتقدم بال�صكر لل�صيد اللواء 

حم�صن عبا�س على خياره ومن الواجب كابن 

لنادي اجلي�س اأن اأ�صع كل طاقتي واإمكانياتي 

خا�س،  ب�صكل  وكرته  ع��ام  ب�صكل  خدمته  يف 

وه���ذا ي��ح��ت��اج وق��ت��ًا ط��وي��ال� مل��ع��اجل��ة ق�صايا 

ويجب  م��وؤخ��رًا،  اللعبة  بواقع  عبثت  عديدة 

يبداأ  وه��ذا  والتطوير  الأف�صل  نحو  التغيري 

الأول مرورًا بكل  الفريق  القواعد باجتاه  من 

الفئات ولبد من تطبيق ا�صرتاتيجية متطورة 

نحن  الهدف،  وحتقق  وفئاته��ا  اللعب��ة  تخدم 

ب�صدد جتهيز فريق مميز وحت�صريه للمو�صم 

القادم ب�صكل يكت�صي بالهيبة واملكانة املرموقة 

اللتني يحملهما ا�صم اجلي�س العربي ال�صوري 

�صنوظفها  متنوعة  تطلعات  ولدينا  وريا�صته، 

اأمامنا  وه��ن��اك  ال���ن���ادي  ري��ا���ص��ة  خ��دم��ة  يف 

العامل  بطول��ة  اأوله��ا  قادم��ة  ا�ص��تحقاقات 

لكونها  �صرورية  فيها  وامل�صاركة  الع�صكرية 

حتدد �صكل الفريق ،وحينها نعمل على تاليف 

كرة  ت��ع��ود  اأن  وي��ج��ب  ال��ت��ي تظهر،  ال��ث��غ��رات 

على  وحتافظ  ب�صرعة  الواجهة  اإىل  اجلي�س 

النادي  اأن  وخا�صة  الأف�صل  نحو  ا�صتمرارها 

طيبة  �صمعة  وله  واآ�صيوية  عربية  ب�صمات  له 

ال�صريعة  ال��ع��ودة  على  �صنعمل  لذلك  عربيا، 

وتطعيمه  ال��ن��������ادي  اأب���ن���اء  ع��ل��ى  و�صنعتمد 

بال�صباب وبع�س املخ�صرمني، طبعًا بالتعاون 

على  امل�صرف  والتدريبي  الفني  اجل��ه��از  م��ع 

الثقة  جت��دي��د  ب��ع��د  وخ��ا���ص��ة  الأول  ال��ف��ري��ق 

الفني  اجلهاز  و�صيعطى  حممد  راأفت  باملدرب 

متكامل  ك��ام��اًل  فريقًا  ليقدم  ال�صالحيات  ك��ل 

على  ونحن  وبدنيًا  و�صحيًا  فنيًا  املوا�صفات 

اللواء  ب��رع��اي��ة  اجلميع  م��ن  واح���دة  م�صافة 

يقوم  ال���ذي  الإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ب��ا���س  حم�صن 

اجلي�س  ريا�صة  لتبقى  ال�صعوبات  كل  بتذليل 

الأف�صل والأميز والقادرة على رفد املنتخبات 

بخرية الالعبني . 

خطة  �صتكون  ال��ق��واع��د،  بخ�صو�س  اأم��ا 

الأف�صل  نحو  ب��ال��ك��رة  لرتتقي  ناجحة  عمل 

يوؤكد  القواعد  على  والعتماد  اجلديد  ب�صكلها 

اأثناء  مالية  مبالغ  نوفر  وبهذا  عملنا  �صوابية 

ن�صتطيع  اأي�����ص��ًا  الأول،  للفريق  ال��ت��ع��اق��دات 

والتعاقدات  املحلية  للفرق  والتنازل  الإع��ارة 

اخلارجية لتنعك�س على خزينة النادي واألعابه 

وكل هذا يحتاج لت�صافر كل اجلهود من الباب 

وم�صتقرًا  ناجحًا  العمل  لي�صتمر  املحراب  اإىل 

وم�صتمرًا نحو الأعلى والأميز .

 : ق��ال  الفريق  م��دي��ر  البا�صا  اأي��ه��م  امل��ق��دم 

للفريق  والتعاقدات  التجديد  الآن بطور  نحن 

وتدعيمه  ف��ري��ق��ن��ا  يحتاجها  ال��ت��ي  ل��ل��م��راك��ز 

من  ال�صباب  جانب  اإىل  خم�صرمني  بالعبني 

ال�صيد  اأ�صبح  اأن  بعد  وخا�صة   النادي  اأبناء 

نادي  اإدارة  جمل�س  يف  ع�صوًا  دب��ا���س  ف��ادي 

اجلي�س وم�صرفًا على كرة القدم ب�صكل عام... 

للتمارين  فيخ�صع  ال��ف��ري��ق  بخ�صو�س  اأم���ا 

املراكز  م��ن  ل��ع��دد  لع��ب��ني  وجت��ري��ب  اليومية 

ليكونوا �صمن عداد الفريق الأول ليتم التعاقد 

معهم لأجل الدفاع عن قمي�س النادي واألوانه 

مع  فعلي  ب�صكل  التعاقد  مت  والآن  و�صمعته 

عدد من الالعبني املهمني اأمثال: اأحمد �صالح،  

خطاب م�صلب ،مازن العي�س، حممد عمر الرتك 

اأحمد اخل�صي،و  الدربي، ميالد حمد،  ،حممد 

ث��الث��ة لعبني  اأي�����ص��ًا  ال��واك��د ،وه��ن��اك  حممد 

و�صيكون  ال��ت��ج��ري��ب  ط���ور  اأك���رث  اأو  اآخ��ري��ن 

الفني  اجلهاز  قناعة  بعد  بالفريق  ن�صيب  لهم 

والتدريبي مب�صتواهم، وثمة تغيريات ب�صيطة 

يف ج�صم اجلهاز الإداري والفني، ومبا يخ�س 

املدرب راأفت حممد ،مت جتديد الثقة من القيادة 

و�صيكون  به،  والنادي  الإدارة  يف  الريا�صية 

م�صتمرًا مع الفريق مدربًا له ..ولبد من القول 

جديدة  اإدارة  مع  جديدة  عمل  خطة  هناك  اإن 

،و���ص��ن��خ��و���س ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات ال��ق��ادم��ة بقوة 

وب�صالة و�صجاعة، ولن نقبل اأن يكون املو�صم 

حمكمة  عمل  خطة  هناك  لأن  ك�صابقيه،  القادم 

وكرة  ع���ام،  ب�صكل  اجلي�س  ريا�صة  لإجن���اح 

املعنويات  باأن  ب�صكل خا�س، ونب�صركم  القدم 

لتغيري  و�صاق  ق��دم  على  ج��ارٍ   والعمل  عالية 

اإىل  اجلي�س  نادي  بريا�صة  والرتقاء  الواقع 

اأرقى امل�صتويات.

خطة طموحة للكرة الأنثوية 

ت�سكيل منتخب ال�سيدات وال�سابات ومع�سكر لالنتقاء قبل غرب اآ�سيا 
املوقف الريا�شي: ▪ 

الرئي�صية  اللجان  تت�صارع عجلة اجتماعات 

يف احتاد كرة القدم وخا�صة التي تتعلق بت�صكيل 

منتخباتنا وطنية اأو اإعداد خطط ون�صاطات لها 

مكا�صبها يف ميزان الحتاد الآ�صيوي ومنها على 

�صبيل املثال ل احل�صر الكرة الآنثوية.

خطة طموحة
اأو  ال�صيدات  ق��دم  ك��رة  دوري  اأن  �صحيح 

م�صابقة الكاأ�س اأخذت طابعًا تناف�صيًا اإىل حدرّ ما 

اأنها اليوم  اإل  ال�صابق امل�صتقيل  يف عهد الحتاد 

ممن  نخبة  وج���ود  م��ع  خمتلفة  ب�����ص��ورة  ت��ب��دو 

ترتاأ�صها  التي  اللجنة  يف  الأنثوية  بالكرة  عمل 

على  وال��ت��ي  معمر  نان�صي  ال��ك��رة  احت���اد  ع�صو 

كع�صو  دوره���ا  ت��اأخ��ذ  اأن  على  حتر�س  يبدو  م��ا 

احتاد كغريها من الأع�صاء بدليل ت�صكيل جلنتها 

على  التاأثري  البع�س  حم��اولت  من  الرغم  على 

خياراتها.

قدمت  اللعبة  احت��اد  اعتمدها  التي  اللجنة 

خطة عمل طموحة لرئي�س الحتاد �صالح الدين 

لالحتاد  العام  الأمني  ح�صره   باجتماع  رم�صان 

مهند الفقري ورئي�س اللجنة نان�صي معمر ومديرة 

ق�صم الكرة الأنثوية مها قطريب وكل من: �صريين 

طراد، ملى الطباع، نور اأبو ع�صاف، اإيفا غازي.

الجتماع �صادق على الروزنامة املقدمة من 

الكادر  ت�صكيل  وعلى  الأنثوية،  الكرة  ق�صم  قبل 

وال�صابات،  ال�صيدات  ملنتخبي  والإداري  الفني 

ك��م��ا مت��ت امل�����ص��ادق��ة ع��ل��ى م��ق��رتح ق�����ص��م الكرة 

الأنثوية بال�صماح لالأكادمييات اخلا�صة احلا�صلة 

امل�صاركة  ر�صمي  ب�صكل  الذهبي  الرتخي�س  على 

مع  التوا�صل  اإىل  اإ�صافة  الأنثوية،  بامل�صابقات 

للفرق  وداع��م��ني  رع��اة  تاأمني  ل�صرورة  الأن��دي��ة 

امل�صاركة  الأن��دي��ة  من  والطلب  لديها،  الأنثوية 

ه��اوي(  )ع��ق��د لع��ب  ب��اإب��رام  ال�صيدات  ب���دوري 

اعتبارًا من مو�صم 2024-2023.

حلة جديدة 
لل�صيدات  الوطني  املنتخب  �صكلت  اللجنة 

وال�صابات للتح�صري لبطولة غرب اآ�صيا لل�صيدات 

بالفرتة بني 29 من اآب ولغاية 6 من اأيلول القادم 

من  ال25  ولغاية   ١5 ال  بني  بالفرتة  ولل�صابات 

ت�صرين الأول املقبل.

الفني  اجلهاز  ت�صكيل  اعتمد  الكرة  احت��اد 

واملدرب  عامة  م�صرفة  معمر  نان�صي  من  املوؤلف 

�صليم جبالوي ت�صاعده مها قطريب وب�صمة العلي 

واإيفا غازي وفداء دروي�س مدربًا حلرا�س املرمى 

عثمان  ومي�صلني  ع��ام��ة  اإداري����ة  جمعة  وف��ري��ال 

اإعالمية  النجم من�صقة  فيزيائية و�صوار  معاجلة 

ورهام عبد الرحمن م�صوؤولة جتهيزات.

تدريبي  ملع�صكر  ال���دع���وة  مت��ت  و���ص��ري��ع��ًا 

�صم   4/7 27/6ولغاية  بني  بالفرتة  دم�صق  يف 

احل�صني،  جيان  جمعة،  ن��ور  الالعبات:  من  ك��اًل 

م��ريي �صل�س، �صروق  األ��ني علي،  الأع���رج،  ن��ورا 

خليفة،  نينار  ميلع،  مارلني  ديبو،  رميا  عي�صى، 

بكر،  �صيخ  �صمر  العلي،  ا���ص��راء  ح��اج��ي،  م��ن��ال 

الدين،  زين  نورمان  نفوري،  دلل  عيزوق،  ريتا 

اآية القطريب، مها ا�صماعيل، مريي  هلز حاجي، 

هية  البقاعي،  هبة  نا�صيف،  �صريينا  العقباين، 

هنادي  الأح��م��د  ف��ري��ال  ال�صفدي  رن��ي��م  ك��ي��وان، 

اخل���ال����س، ه��ي��ا ح��ل��ب��ي، لن���ا اب��راه��ي��م، امي��ان 

كر�صتني  ديبو،  �صمرية  اوغ��الن،  الهام  �صموط، 

حنا، ناديا ع�صاف، روان �صنديه.

احل�سة الآ�سيوية 
الآ�صيوية  امل�صاعدات  فاإن  ويف �صاأن مت�صل 

تلحظ  الوطنية  الأهلية  لالحتادات  حتول  التي 

اأن  ن��اأم��ل  ج��ي��دة  مالية  بح�صة  الأن��ث��وي��ة  ال��ك��رة 

رئي�صة  وجود  مع  الأمثل  بال�صكل  اليوم  توظف 

واأمني  الأنثوية  بالكرة  عمل  من  واأف�صل  اللجنة 

وم�صرفًا  قريبة  م�صافة  على  ك��ان  ل��الحت��اد  ع��ام 

مبا�صرًا على ن�صاطهم ال�صابق.

الفتوة يبداأ تعاقداته.. والعر�سان رئي�سًا ملجل�ض ال�سرف 

 ▪دير الزور - اأحمد عياده:
الفتوة يف هذه الأيام  اأروق��ة نادي   ت�صهد 

لعبي  م��ع  ال��ت��ع��اق��دات  لإجن����از  مكثفة  ح��رك��ة 

يف  الدير  اأزرق  �صيمثل  ال��ذي  الأول،  الفريق 

املو�صم املقبل.

النتائج اأثمرت حتى الآن عن توقيع خم�صة 

اأحمد  احلار�س  وهم  الفريق  قيود  على  لعبني 

و�صبحي  دعبول  ماهر  الوثبة  وثالثي  مدنية 

ال��وح��دة �صياء  ع��م��ران ولع��ب  �صوفان وك��رم 

احل����ق حم���م���د، ع��ل��ى ح���ني ت�����ص��ت��م��ر خطوط 

التفاو�س مفتوحة مع لعبني عدة اآخرين.

لعب  مع  تنجح  مل  امل�صتمرة  املفاو�صات   

و�صط ال�صرطة موؤمن ناجي الذي �صبق له متثيل 

الفتوة مو�صم 20١6 – 20١7 ولكن التفاق مل 

يتم لرغبة الالعب بتمثيل نادي اجلي�س.

ك��ذل��ك مل ي��ت��م ال��ت��و���ص��ل لت��ف��اق م��ع لعب 

الإدارة  ذه��ب��ت  ال���ذي  جنيد،  م�صطفى  حطني 

مدينة  يف  املا�صي  الأح��د  يوم  ع�صر  ملفاو�صته 

الالذقية.

فيما ينتظر مدرب الفريق �صرار الرداوي 

ًا نهائيًا  ومعه امل�صرف الفني اأنور عبد القادر ردرّ

من املدافع �صعد اأحمد الذي مثل الوثبة واأربيل 

العراقي يف املو�صم املا�صي.

النادي  اإدارة  اأع��ل��ن��ت  ث��ان��ي��ة،  ناحية  م��ن 

الكروي  فريقها  لع��ب��ي  م��ن  ت�صعة  ا���ص��ت��م��رار 

الأول املوقعني مع النادي مبوجب عقود رعاية 

وهم: حكم املحمد وقي�س البطاح ومعاذ حبيب 

ال�صيخ  وع��الء  الهذيلي  وعلي  جميدة  واأغ��ي��د 

واأحمد احل�صني وعبد الرحمن احل�صني وحممد 

�صالمة.

مثلوا  الذين  الالعبني  لبقية  بالن�صبة  اأم��ا 

املفاو�صات  ف��اإن  املا�صي  املو�صم  يف  الفريق 

معهم مل تبداأ بعد، بانتظار حتديد اجلهاز الفني 

خلياراته النهائية.

املحرتف اخلارجي
وب��ع��د ق����رار الحت�����اد ال���ك���روي الأخ����ري، 

الأجانب  املحرتفني  بعودة  بال�صماح  القا�صي 

العرو�س  بع�س  بدرا�صة  ب���داأت  الإدارة  ف��اإن 

املقدمة لها لختيار لعب اأجنبي ين�صم للكتيبة 

الزرقاء.

م���درب رجال  ق���رر  ويف ح��دي��ث ج��ان��ب��ي، 

بالفرتة  الإق����الع  رداوي  ���ص��رار  ال��ف��ت��وة  ك��رة 

ال�صتعدادية بداية �صهر متوز القادم، حت�صريًا 

نهائي  ربع  يف  اآب  �صهر  مطلع  الوثبة  ملواجهة 

م�صابقة الكاأ�س، ومن ثم بداية املو�صم الكروي 

اجلديد.

رجال  ف��اإن  امل��ت��واف��رة  املعلومات  وح�صب 

الفتوة على موعد مع مع�صكر مغلق يف مدينة 

الالذقية  قبل العودة ل�صتئناف م�صابقة الكاأ�س، 

الكروية  ت�صرين  دورة  يف  الفتوة  ي�صارك  وقد 

منت�صف متوز.

اأ�صماء  ال����رداوي  يعلن  اأن  املنتظر  وم��ن 

الأ�صبوع  بحر  يف  ل��ه  امل��راف��ق  الفني  اجل��ه��از 

املقبل بعد النتهاء من التعاقدات.

النادي  رئي�س  ت�صمية  متت  فقد  واأخ���ريًا 

الأ�صبق ب�صام العر�صان رئي�صًا ملجل�س ال�صرف، 

و ترميم الإدارة بدخول الع�صو القدمي �صالح 

العاين بدًل عن �صاغر.

هـــل �ســمع احتــاد الكــرة اجلديــد بلجنــة اخلبــراء وال�سـتــ�سـاريني؟
 ▪املوقف الريا�شي: 

خطوة على قدر كبري من الأهمية يفرت�س 

برئا�صة  اجلديد  الكرة  احت��اد  عليها  ُيقدم  اأن 

فنية  جلنة  ت�صكيل  يف  رم�صان  �صالح  ال�صيد 

مت��ث��ل خ��ل��ي��ط��ًا م���ن الأك���ادمي���ي���ني واخل����رباء 

امل�صورة  تقدمي  تتوىل  والإداري���ني  الكرويني 

التي  الأم����ور  م��ن  الكثري  ال����راأي يف  واإب����داء 

تكون على الأغلب �صائكة وحتتاج لقرار عادل 

ومن�صف.

وعلى الرغم من اأن تلك اخلطوة �صت�صيع 

ال��ك��ث��ري م��ن الرتياح  ال��ك��روي  ال��و���ص��ط  ب��ني 

اأنها  اإل  الحت��اد  عمل  �صري  على  والطمئنان 

يف الوقت ذاته قد تفرز الكثري من الت�صاوؤلت 

املنطقية البعيدة عن الندفاع العاطفي وفرحة 

تنادي  كانت  لأ���ص��وات  املتاأخرة  ال�صتجابة 

ومنحها  الفنية  اللجان  عمل  بتفعيل  الحت��اد 

لالرتقاء  الت�صامني  العمل  من  كافية  م�صاحة 

التي  ال�صعوبات  وتذليل  ال�صورية  بالكرة 

د بالقرار  تواجهها واخلروج من �صرنقة التفررّ

اأ�صباب  اأح���د  ك��ان��ت  ال��ت��ي ط��امل��ا  وال��ت�����ص��رف 

طموحات  م��ن  الكثري  اأط���اح  ال���ذي  ال��رتاج��ع 

مالم�صة الإجناز الفعلي.  

توقيت وا�ستغراب  
من تابع �صيا�صة عمل احتاد الكرة طوال 

الفرتة الق�صرية املا�صية  ل بدرّ اأن يتوقف عند 

جزئية مهمة متمثلة يف عدم ا�صتجابته للكثري 

اعتماد  يف  ُتطالب  كانت  التي  ال��دع��وات  م��ن 

جلان فنية متخ�ص�صة تتوىل التخطيط وطرح 

الكوادر  باختيار  �صواء  ال�صحيحة  اخليارات 

امل�صورة  ت��ق��دمي  اأم  للمنتخبات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

التح�صري  يف  الكوادر  تلك  تخدم  التي  الفنية 

تلك  اأدت  وقد  املناف�صة،  املنتخبات  ومواجهة 

اإىل  مقرتح  لأي  والراف�صة  دة  املتفررّ ال�صيا�صة 

���ص��ي��اع ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��ر���س امل��ه��م��ة وحرمت 

اجلماهري الكروية من روؤية منتخبنا الوطني 

يف النهائيات العاملية والآ�صيوية، اإ�صافة اإىل 

التغيري  عملية  ف��اإن  وهنا  اأخ���رى،  اإخ��ف��اق��ات 

امل��ف��اج��ئ��ة ال��ت��ي ط��رح��ت الحت�����اد م���ن قالب 

الدميقراطية  �صاحة  اإىل  ال���راأي  دكتاتورية 

الريا�صي  ال�صارع  طروحات  على  والنفتاح 

من  والتوج�س  ال�صتغراب  من  الكثري  يثري 

اإىل حيث  ت��ل��ك اخل��ط��وة  اأ���ص��ب��اب  ان�����ص��ح��اب 

القامتة  ال�صورة  وتلميع  النتخابية  الدعاية 

وكرثة  الحت����اد  ن��ه��ج  ب��دائ��ي��ة  ف�صحت  ال��ت��ي 

ما  اجلماهري،  نب�س  ع��ن  واب��ت��ع��اده  اأخطائه 

ذر  عملية  اإىل  اأق��رب  اللجنة  تكون  اأن  يعني 

اأي  لها  يكون  اأن  دون  من  العيون  يف  الرماد 

وهو  اإن�صائها  من  الهدف  يحقق  حقيقي  دور 

ما ل نتمناه �صواء لقيمة ومكانة الأ�صماء التي 

الذي  لل�صرر  اأم  اللجنة  تلك  منها  ت�صكل  ق��د 

�صُي�صيب طموح الكرة ال�صورية.  

دائمة اأم موؤقتة ؟  
اإن ال�صكوك والهواج�س يف قرار ت�صكيل 

اللجنة - يف حال اإن مت - مل تاأِت من فراغ، بل 

من روؤية منطقية يقف يف مقدمتها الغمو�س 

تركز  حيث  اللجنة،  اإن�صاء  اأ�صباب  بيان  يف 

الالزمة  الن�صائح  تعطي  اأن  على  منها  الهدف 

اإىل  ي��ت��ب��ادر  اأن  ب���درّ  ل  وال�����ص��روري��ة، وه��ن��ا 

الأذهان ت�صاوؤل م�صروع : ملاذا �صيلجاأ الحتاد 

وربطه  اللجنة  ع��م��ل  م�صاحة  ت��ط��وي��ق  اإىل 

قناعة  على  اأن��ه  طاملا  فقط  ا�صت�صارية  باأمور 

اأم  الكوادر  الفنية �صواء باختيار  امل�صورة  اأن 

بالدعم الفني هي �صرورة ت�صب يف م�صلحة 

الكرة ال�صورية وخا�صة اأن هناك ا�صتحقاقات 

مهمة قادمة.  

اإن عملية التحديد وربط )اإجناز ت�صكيل 

اللجنة( بفرتة بقاء الحتاد احلايل هي اأقرب 

ا�صرت�صاء  ت�صتهدف  اإداري����ة  م�صاومة  اإىل 

تغيري  وجود  اإىل  الأنظار  وتوجيه  الناخبني 

منها  احلاليني  الأع�����ص��اء  وعمل  منهجية  يف 

اإىل روؤية علمية غايتها خدمة الكرة ال�صورية 

مبداأ  من  ينطلق  دائ��م  �صياق  وج��ود  و�صمان 

اإعادة  عن  النظر  بغ�س  البناء  يف  الت�صامن 

اأو ظ��ه��ور هيئة  الأ���ص��م��اء احل��ال��ي��ة  ان��ت��خ��اب 

جديدة تتوىل تكملة امل�صوار.  

واجب على ا�ستحياء  
يبداأ  جلنة  اأي  ت�صكيل  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

ل��ه��ا �صياقات  ت��ر���ص��م  ث��م  ال��ه��دف  م��ن حت��دي��د 

اإجناز  على  ت�صاعدها  وو�صائل  و�صالحيات 

امل�صورة  ت�صنيف  يتم  ثم  دقيق  ب�صكل  املهمة 

ب���ني م��ل��زم��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن احت����اد ال��ل��ع��ب��ة اأو 

الكوادر وبني اعتبارها ا�صت�صارة عابرة وغري 

املعنوية  القيمة  تكت�صب  بذلك  وه��ي  ملزمة 

 ، لذلك  تبعًا  امل�صوؤولية  وتتحمل  والعتبارية 

التي  الت�صريحات  بع�س  يف  املالحظ  اأن  اإل 

انطلقت من هنا وهناك اأنها كانت ت�صري نحو 

اأن ما �صتقدمه  تاأكيد )اأقرب اإىل املجاملة( يف 

الكوادر  على  يفر�س  ول  يتقاطع  ل  اللجنة 

الفنية،  الإدارة  عن  امل�صوؤول  هو  الأخري  واأن 

ما  فاإن  التوجه  النظر عن حقيقة هذا  وبغ�س 

ُيفهم ب�صكل عام يدل على عنوان واحد ل غري 

متلك  ول  عملها  يف  �صكلية  اللجنة  اأن  وه��و 

كانت  واإن  الأخ��ط��اء  معاجلة  فر�س  مات  مقورّ

مب�صورتها  الأخ��ذ  لعدم  تبعية  اأي  عن  تبتعد 

مواجهة  يف  �صتكون  املهم(  الأمر  )وهو  لكنها 

ال�صارع الكروي عند اأي اإخفاق )ل �صمح الله( 

بعد اأن تختلط قراءة املهام وتبداأ الأطراف يف 

التن�صل من امل�صوؤولية وهو ما حدث �صابقًا.  

العمل الت�سامني  
يف  الدائمة  ال�صفة  اللجنة  متنح  عندما 

يكون  ثابتة  روؤي��ة  وفق  �صتعمل  فاإنها  العمل 

تفاعله  تقييم عمل الحتاد ومدى  من واجبها 

فنية،  حلول  من  عليه  يطرح  ملا  وا�صتجابته 

وباملقابل تكون هناك حدود لطبيعة واأ�صلوب 

يتم  ل  حتى  اللجنة  اأع�صاء  قبل  من  التعامل 

فاإن  وهنا  وال�صخ�صية،  الفكرية  القيمة  �صلب 

الفنية ل  ا�صتجابة الحتاد لبع�س املالحظات 

بدرّ اأن تقرتب من مبداأ العمل الت�صامني امللتزم 

ح�صا�صية  عن  وتبتعد  العامة  امل�صلحة  بروح 

�صقف  حت��ت  اجلميع  ينخرط  واأن  املن�صب 

حتقيق الغاية والهدف ولذلك

نظرية  الأذه������ان  م���ن  ت�����ص��ق��ط  اأن  ب���درّ  ل 

الت�صاور  وت��ط��رح  ال���راأي(  وف��ر���س  )التدخل 

ة  ومقررّ متينة  اأ�ص�س  وف��ق  املهني  والتحاور 

ومعروفة من جميع الأطراف، فاإن جنحت يف 

خالف  ك��ان  واإن  جميعًا  لهم  �صيح�صب  عملها 

ذلك )ل �صمح الله( فاإن الكل �صيعرتف بالف�صل 

بروح ريا�صية ملتزمة.  

روؤيتنا م�سلحة الكرة  
باأي  الثغرات  بع�س  �س  ن�صِخرّ عندما  اإننا 

ال�صعب  ال��ظ��رف  ه���ذا  خ��ط��وة وخ��ا���ص��ة يف 

الذي و�صعت به الكرة ال�صورية وهي تواجه 

خطر الغياب عن نهائيات وراء نهائيات فاإننا 

من  اأن��ظ��ار  ولفت  ال�صوء  ت�صليط  ن�صتهدف 

لالإ�صراع يف و�صع احللول لكل  الأمر  يعنيهم 

ما يعرقل اأو ي�صوه نيات الإجراءات.  

�صليمة  وامل��واق��ف  النيرّات  تكون  وعندما 

دقيقًا ووا�صحًا ول  يتبعها  ما  يكون  اأن  بدرّ  ل 

التبا�س  اأي  عنه  ينتج  ول  الغمو�س  يكتنفه 

اأن  كما  احلقيقي،  املق�صر  وراءه  يختفي  قد 

ال�صياق طاملا اأنه ي�صب يف م�صلحة عامة فاإنه 

ل بدرّ اأن نعطيه زخم ال�صتمرارية ونبعده عن 

ُيحقق،  اأن  ال��ذي ل ميكن  )ال��ط��وارئ(  مفهوم 

هو  الله(  �صمح  )ل  الإخ��ف��اق  يكون  اأن  ب��درّ  فال 

ماثاًل  ���ص��ي��ك��ون  ع��ن��ده��ا  م�صتبعد  غ��ري  خ��ي��ار 

عي  تَدرّ متخ�ص�صة  جلنة  بني  ال�صراع  اأمامنا 

غري  لكنها  املالحظات  وق��دم��ت  ن�صحت  اأن��ه��ا 

الفنية  قناعته  على  اأ�صررّ  احت��اد  وب��ني  ملزمة 

وبني  الإق�����ص��اء  ه��و  �صيواجهه  م��ا  واأق�����ص��ى 

حقق  اأن��ه  اإل  مبوقفه  ويتم�صك  ر  ُينظرّ احت��اد 

ما هو مطلوب منه وو�صع املهمة بني اللجنة 

املخت�صة والحتاد، بينما �صيكون اخلا�صر هو 

اجلمهور. 

اإىل ح�صاد  نقول: نحن نطمح  باخت�صار 

النجاح املتاأتي من عمل مدرو�س يكون ركيزة 

دائمة ل ت�صوبه الهواج�س ول الغايات النفعية 

الثقة  والأهم  الفلكية  الحتمالت  عن  ويبتعد 

من  نهرب  كيف  نفكر  اأن  دون  م��ن  العمل  يف 

عندما  الفداء  كب�س  �صيكون  ومن  امل�صوؤولية 

عقــدة احتــاد الكــرة اجلديــد... عقــود الالعبـني املحرتفــني بــني التمديــد والتفــاو�ض
 ▪متابعة - اأنور اجلرادات: 

اإن عقود الالعبني املحرتفني بكرتنا املحلية مليئة 

بالأخطاء والثغرات وهي �صبب رئي�صي لالأزمات بني 

والالعب  النادي  بني  وكذلك  البع�س  بع�صها  الأندية 

حلقوق  وحافظة  مبينة  عقود  �صياغة  اإح��ك��ام  لعدم 

ا�صتقرار  اإىل  يوؤدي  الذي  بال�صكل  الأطراف  وم�صالح 

امل�صكالت  من  العديد  تعرتيه  الذي  الريا�صي  الن�صاط 

ول يخلو مو�صم ريا�صي من دون م�صاكل عقدية حيث 

من  اأك��رث  ال�صكاوى  عدد  فيه  بلغ  املن�صرم  املو�صم  اإن 

األف ح�صب ت�صريح الحتاد.

اإ�سكالت! 
���ص��ع��ت جل��ن��ة الح�����رتاف وم��ع��ه��ا جل��ن��ة �صوؤون 

الالعبني �صعيًا حثيثًا لتجنب تلك الإ�صكالت يف عقود 

الأخطاء،  جتنب  بغر�س  لئحة  اإ�صدار  ومت  الالعبني 

اأبعد من ذلك فاأ�صدرت اأمنوذجًا لعقود  بل ذهبت اإىل 

مع  تعاقداتها  يف  الأن��دي��ة  ب��ه  تهتدي  لكي  الالعبني 

غرفة  باإن�صاء  اللجنة  اأو�صت  كما  املحرتفني  الالعبني 

لف�سرّ املنازعات بعد �صدور لئحة الالعبني املحرتفني 

بل  املنازعات  عدد  يقلل  ل  الغرفة  وت�صكيل  الأخ��رية، 

الثغرات  �صد  واإن  فيها  البت  يف  الإ�صراع  اإىل  ي��وؤدي 

يف عقود الالعبني املحرتفني هو الذي يقلل املنازعات، 

وعلى النادي والالعب الهتداء بالئحة انتقال الالعبني 

املحرتفني ال�صادرة من الحتاد الدويل لكرة القدم لأن 

وهي  احل�صر  �صبيل  على  ج��اءت  اأ�صا�صية  مبادئ  بها 

وجوبية على الحتادات املحلية عند �صن ت�صريعاتها 

لأنها �صمان لال�صتقرار العقدي واأحكامه وهنا نتناول 

تلك املبادئ فيما يلي: 

مبادئ 
العقد  اأط��راف  التزام  ذلك  العقد، يعني  - احرتام 

بالبنود الواردة فيه كافة. 

الأطراف  من  اأي  قبل  من  العقد  اإنهاء  اإمكانية   -

بذلك  يق�صد  مبا�صر،  �صبب  هناك  كان  اإذا  نتائج  دون 

العقد  ال���واردة يف  بالتزاماته  الأط���راف  اأح��د  اإخ��الل 

م�صوؤولية  اأي  دون  من  اإنهاءه  الآخ��ر  للطرف  فيجوز 

عليه. 

- العقد ميكن اأن ينتهي من قبل املحرتف ب�صبب 

املباريات  يف  امل�صاركة  ذل��ك  مثال  مبا�صر،  ريا�صي 

الر�صمية بن�صبة اأقل من ١0% فيجوز لالعب اأن ينهي 

م�صوؤولية  اأو  تبعات  اأي  دون  من  الفور  على  عقده 

عليه. 

- اإن العقد ل ميكن اأن ينتهي خالل املو�صم، مبعنى 

للت�صجيل  لفرتتني  املو�صم  يق�صم  ال��دويل  الحت��اد  اأن 

اأي  ميالدية  �صنة  هي  للعقد  مدة  اأقل  واإن  والنتقال، 

لذا  اأق�صى مدة هي خم�س �صنوات،  ملو�صم كامل واإن 

اإبرام العقد النظر  النادي والالعب عند  يتوجب على 

اإىل فرتتي الت�صجيل والنتقال حتى ل ينق�صي العقد 

اأثناء املو�صم. 

اأي ينتهي  العقد من دون �صبب مبا�صر،  انتهاء   -

ح�صب ما هو مقرر له. 

اأين اخللل يف العقود؟ 
لعقود  من��اذج  اأ�صدرت  الح��رتاف  جلنة  اأن  جند 

الح����رتاف م��ن م��ن��ظ��ور لئ��ح��ة الح����رتاف اخلا�صة 

من  العديد  بها  النماذج  تلك  اأن  ونرى  فقط،  بالحتاد 

اأحكام عامة:  الثاين ع�صر:  )البند  ذلك  اأمثلة  الثغرات 

وتعاميم  لوائح  على  اطلعا  قد  باأنهما  الطرفان  اأق��ررّ 

الحتاد والحتاد الدويل قبل التوقيع على هذا العقد 

الثغرات  اإح��دى  ه��ذه  بتنفيذها(،  ملتزمان  وباأنهما 

ل يجوز  فاإنه  الالعبني  تاأتي يف عقود احرتاف  التي 

الدويل  الحتاد والحتاد  وتعاميم  للوائح  نحتكم  اأن 

فقط ونتغا�صى عن النظام الأ�صا�صي ولوائح الأندية 

اخلا�صة بالالعبني املحرتفني )املخالفات واجلزاءات( 

الالعب ول ت�صمن  املحاذير على  بها بع�س  التي ترد 

قيمة  دون  من  الأن��دي��ة  لوائح  ت�صبح  وبذلك  بالعقد 

لأن النادي اإذا اأراد تطبيق اإحدى مواد الالئحة وكان 

متعار�صًا م��ع عق��د الالع��ب ل ي�صتطيع تطبيقها لأنه مل 

يرد بالعق��د اللت��زام بن�ص��و�س ولوائ���ح الن��ادي لأن 

)العقد هو �صريعة املتعاقدين(. 

�سعف وعدم دراية 
ن���ظ���ام مطابقة  م���ع  ال�����ص��ح��ي��ح  ال��ت��ع��ام��ل  ع����دم 

النتقالت 

) TMS ( وا�صتنباط املعلومات ال�صليمة وترك 

مع  الالعبني  اأو وكيل  الح��رتاف  مدير  على  ذلك  اأم��ر 

العلم اأن نظام املطابقة �صاأن فني وقانوين لذا لبد من 

ال�صتعانة مب�صت�صار النادي القانوين. 

ويالحظ لنا يف املنازعات التي تن�صب بني الالعب 

التام  الإمل���ام  وع��دم  الطرفني  حجج  �صعف  وال��ن��ادي 

بالرتافع اأمام جلنة الحرتاف اأو جلنة الن�صباط كل 

اجلهات  تلك  اأحكام  بع�س  بنيت  لذلك  احل��ال،  ح�صب 

الإعالمي  الفعل  ورد  النادي  وحجم  امل��وازن��ات  على 

فيجب على الالعبني والأندية ال�صتعانة مب�صت�صارين 

لأن  الريا�صية  وال��ن��ظ��م  ال��ق��وان��ني  يف  متخ�ص�صني 

التناف�س  طبيعته  اآخ���ر  ع���امل  وه���ي  عميق  ب��ح��ره��ا 

وحتكمه امليول. 

باللوائح  تهتم  العقود  من  كثريًا  اأن  جند  كذلك 

ول  القدم  بكرة  اخلا�صة  الوطنية  والالئحة  الدولية 

مبوطن  املخت�صة  اجلهات  وتوجيهات  بتعاميم  تهتم 

باعتبار  والتقاليد  والعادات  والأع��راف  والقيم  العقد 

لذا لبد  ال�صباب  اأن الالعب قدوة ُيحتذى بها ويقلده 

عادات  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  واأف��ع��ال��ه  اأع��م��ال��ه  تقييد  م��ن 

يفقد  الالعبني  عقود  يف  اإدراجها  فعدم  العقد،  موطن 

ما  وه��ذا  املهمة  املباريات  بع�س  يف  الالعب  ال��ن��ادي 

الالعب  معاقب�ة  من  الأندي�ة  تتمكن  ومل  كثريًا  ح��دث 

خللو عقده من ذلك. 

كذلك جند اأن بع�س الالعبني غري ملتزمني ببنود 

العقد ل�صعف ال�صرط اجلزائي فهو بند مهم و�صروري 

لذا  الطرفني،  الالعبني وفيه حماية حلقوق  يف عقود 

لبد من الن�س عليه واأن يكون ال�صرط اجلزائي مبلغًا 

فرتة  يف  الطرفني  بني  الأو���ص��اع  ت�صتقر  حتى  مقدرًا 

التعاقد. 

بع�ض الأندية ل حت�سن نف�سها
بعدم و�صع مبلغ مايل يف حالة كون الالع��ب ذي 

�صواء  الأندية  لبع�س  مرغوب  واأن��ه  ع��ال  م�ص���توى 

لها  يدفع  ب��اأن  فقط  وتكتفي  اخلارجية  اأو  الداخلي��ة 

فيه  ترب��ح  ل  وبالتايل  الالعب  عق���د  م��ن  تبق��ى  ما 

�صيئًا، ويكون هدفها الحتف��اظ بالقيمة التي مت دفعها 

لالعب. 
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ببعثة كبرية.. �سورية اإىل لبنان للم�ساركة يف بطولة غرب اآ�سيا لألعاب القوى
 ▪دم�شق- زياد ال�شعابني:

بهدف حتقيق العديد من امليداليات الرباقة يف 

بالفرتة  لبنان  ي�صت�صيفها  التي  اآ�صيا  غ��رب  بطولة 

م���ن2 ول��غ��اي��ة7 م��ن ���ص��ه��ر مت���وز ال���ق���ادم، يوا�صل 

تدريباتهم  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  �صورية  منتخب  لع��ب��و 

البطولة  يف  امل�����ص��رف��ة  للم�صاركة  وحت�����ص��ريات��ه��م 

وتكرار الإجناز ال�صابق يف بطولة 20١9 للنا�صئني 

والنا�صئات.

نخبة الالعبني
 وللمزيد عن هذه امل�صاركة حتدث فيا�س بكور 

األعاب  احتاد  �صي�صارك  القوى:  العاب  احتاد  رئي�س 

الالعبني  نخبة  من  مبجموعة  البطولة  بهذه  القوى 

الرحية-  اآي��ة  احل�صر  ل  املثال  �صبيل  على  املميزين 

حمادة-  �صايل  �صعبان-  رام��ي��ا  اليو�صف-  الي�صار 

و�صعى  وغريهم،  النام�س  �صدام  العا�صي-  �صليمان 

اإىل امل�صاركة ببعثة كبرية حوايل 32 لعبًا  الحتاد 

هناك  والإداري  الفني  ال��ك��ادر  اإىل  اإ�صافة  ولع��ب��ة 

احتكاك  فر�صة  لأول مرة وتاأمني  ي�صاركون  لعبون 

منا�صبة ملن �صارك قبل ذلك.

الذين  ال��الع��ب��ون  خ�صع  لقد  ب��ك��ور:  واأ���ص��اف 

اليوم  يف  ب��دء  مع�صكر  اإىل  بالبطولة  �صي�صاركون 

الرابع ع�صر من اأيار املا�صي وجرى اختبار لالعبني 

النخبة من جميع املواليد ومت اختيار امل�صاركني بناًء 

اإىل  على نتائج الختبار، منوهًا اإىل �صعود لعبينا 

القوية  املناف�صة  من  الرغم  على  التتويج  من�صات 

خ�صو�صًا يف فئة الإناث وتكرار اإجناز املنتخب يف 

البطولة املا�صية.

ا�ست�سافة لإحدى البطولت...
بكور  فيا�س  القوى  العاب  احتاد  رئي�س  وختم 

العربي  الحت���اد  اجتماعات  اإىل  ب��الإ���ص��ارة  حديثه 

ال�صعودية  يف  م��وؤخ��رًا  ج��رت  التي  ال��ق��وى  لأل��ع��اب 

بع�صوية  ال�����ص��ويف  ف���داء  الحت����اد  ع�صو  وجن���اح 

لريا�صتنا  كبريًا  مك�صبًا  تعترب  التي  العربي  الحتاد 

اأنه  اإىل  م�صيفًا  العربية،  القوى  األ��ع��اب  ولريا�صة 

امل�صابقات  برنامج  مناق�صة  اأي�����ص��ًا  بالجتماع  مت 

وا�صتحداث بطولة خا�صة ملواليد حتت 23�صنة وقد 

تقدمنا بطلب ل�صت�صافة اإحدى البطولت لروزنامة 

الحتاد لعام 2023.

منتخبنا ثانيًا يف البطولة املا�سية للنا�سئني
للنا�صئني  اآ���ص��ي��ا  غ���رب  ب��ط��ول��ة  ويف  ول��ل��ذك��رى 

والنا�صئات التي جرت يف لبنان اآب 20١9حل منتخبنا 

امل�صاركة  املنتخبات  ت��رت��ي��ب  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

وبر�صيد ١5 ميدالية متنوعة ) 7 ذهبيات وف�صيتني و 

6 برونزيات(.

حيث حقق منتخبنا ذهبيتني ب�صباق ١١0م/ح و 

2000 مرت عرب اآية الرحية ونور ح�صن، فيما اأحرز زين 

اإ�صماعيل برونزية ١١0 م/ح وحيدر القا�صي برونزية 

امليدالية الربونزية،  التتابع  2000 مرتًا وحقق فريق 

وتوجت حنني ح�صن بامليدالية الذهبية ل�صباق 3000 

م جري واآية الرحيبة ذهبية 400م/ح وراميا �صعبان 

الكرة  رم��ي  ذهبية  احل�صن  ورمي��ا  م�صي  كم   5 ذهبية 

احلديدية وزين العابدين اإ�صماعيل ف�صية �صباق 400م 

/ح وحمزة اأحمد برونزية م�صابقة رمي الرمح، ونور 

م�صطفى بذهبية م�صابقة ال�صباعي وهال الأعور ف�صية 

امل�صابقة ونور الأطر�س برونزية الوثب العايل ومثلها 

رمي احل�صن بفوزها بربونزية رمي القر�س.

باإ�صراف املدرب املاليزي.. ري�صتنا ت�صتعد لغرب اآ�صيا والعرب

مدرب املنتخب �سويدان: اأجواء املع�سكر حما�سية وتفاعل الالعبني كبري

 ▪حممود املرحرح:
و�صط اهتمام ومتابعة احتاد الري�صة الطائرة يتوا�صل يف 

�صالة الري�صة التخ�ص�صية يف مدينة الفيحاء الريا�صية بدم�صق 

املميزين  ال��الع��ب��ني  م��ن  ملجموعة  املغلق  ال��ت��دري��ب��ي  املع�صكر 

وي�صتمر املع�صكر ثالثة اأ�صهر يف اإطار التح�صري لال�صتحقاقات 

القادمة..

ي�صرف على املع�صكر املدرب املاليزي كمالز بنثان وي�صاعده 

�صويدان  �صادي  الوطنيون  املدربون  والإداري،  الفني  اجلهاز 

وحممد ب�صار الربخو وح�صام حبو�س والإدارية منى  �صموع .

الريا�صي  املوقف  عمومًا  والأج���واء  املع�صكر  ه��ذا  ح��ول 

التقت املدرب �صادي �صويدان فقال: الري�صة اأمامها ا�صتحقاقات 

احتاد  قرر  فقد  العرب،  وبطولة  اآ�صيا  غرب  بطولة  منها  مهمة 

اللعبة اإقامة املع�صكر حت�صريًا لهذه امل�صاركات وكانت انطالقة 

املع�صكر يوم ال�صبت املا�صي بح�صور 25 لعبًا ولعبة من جميع 

الفئات العمرية، وقد اعتذر اأربعة لعبني لأ�صباب خا�صة اأغلبها 

حما�صية  والأج���واء  جيد  ب�صكل  التدريبات  وت�صري  درا�صية، 

والالعبون متفاعلون مع املدرب الأجنبي وتدريباته وتعليماته 

ب�صكل كبري وجميع الأمور على مايرام .

فاإن  بدايته  يف  م��ازال  املع�صكر  ك��ون  �صويدان:  واأ���ص��اف 

البدين  الإع���داد  جانب  على  بالرتكيز  يقوم  الأجنبي  امل���درب 

�صاعتني  مبعدل  وم�صائية(  )�صباحية  فرتتني  �صمن  لالعبني 

البدين  الإع���داد  من  النتهاء  وبعد  ف��رتة  لكل  ال�صاعة  ون�صف 

�صيتحول لالأمور الفنية �صمن خطته التدريبية.

الفني  واجل��ه��از  الالعبني  مبيت  اأن  اإىل  �صويدان  واأ���ص��ار 

بغرف  واملجهزة  التدريب  بها  يتم  التي  ال�صالة  يف  والإداري 

على اجلميع حيث  كثرية  اأعباء  ما يخفف  الفرق، وهذا  لإقامة 

هناك  مكان اإقامة املدرب الأجنبي يف فندق الهدف القريب من 

ال�صالة.

اللعبة  اإىل متابعة احتاد  �صويدان وقبل ختام حديثه لفت 

ملجريات املع�صكر بكافة تفا�صيلها ولكل �صاردة وواردة وتاأمني 

والو�صول  املع�صكر  لإجن��اح  توفرها  الواجب  امل�صتلزمات  كل 

اإىل النتائج املرجوة منه واإي�صال الالعبني اإىل م�صتويات جيدة 

نتائج  وحتقيق  اخلارجية  البطولت  يف  للمناف�صة  توؤهلهم 

طيبة.

الكاراتيه توا�صل حت�صرياتها..

مدرب املنتخب احلموي يطالب مبع�سكر خارجي 

حممود املرحرح: ▪ 
الريا�صية  اجل��الء  �صالة  يف  تتوا�صل 

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  حت�����ص��ريات  ب��دم�����ص��ق 

بطولة  يف  للم�صاركة  ا�صتعدادًا  للكاراتيه 

�صهر  يف  ب���الأردن  �صتقام  التي  اآ�صيا  غ��رب 

اأوزبك�صتان  يف  اآ�صيا  وبطولة  القادم  اأيلول 

اأواخر العام اجلاري، وي�صرف على املع�صكر 

والعرب  اآ�صيا  بطل  احلموي  نور�س  املدرب 

وي�صم  داود  �صليمان  والإداري  ���ص��اب��ق��ًا 

املنتخب اأربعة لعبني .

يف متابعة ملجريات املع�صكر وتطوراته 

امل��وق��ف ال��ري��ا���ص��ي ال��ت��ق��ت امل����درب نور�س 

احل���م���وي ف���ق���ال: م���ن امل��ب��ك��ر احل���دي���ث عن 

امل�صتوى الفني لأن املع�صكر انطلق منذ اأيام 

عرب  يومية  متارين  ب��اإج��راء  ونقوم  قليلة، 

اإعداد  خطة  �صمن  وم�صاًء  �صباحًا  جرعتني 

قمنا بو�صعها بالتعاون مع جلنة املنتخبات 

موؤخرًا،  اللعبة  احتاد  �صكلها  التي  الوطنية 

وال��ت��دري��ب��ات ت��ق��ام م��اب��ني ���ص��ال��ة اجل���الء 

وقد  بدم�صق  ت�صرين  ملعب  ويف  الريا�صية 

التحق باملع�صكر اأربعة لعبني متت دعوتهم 

من قبل الحتاد وحاليًا هناك لعب م�صاب .

مع�سكر مفتوح
واأ�����ص����اف احل���م���وي : ب��غ��ي��ة اإجن����اح 

امل��ع�����ص��ك��ر واإي����ج����اد اأك�����رب ع����دد مم��ك��ن من 

مع�صكر  اإق��ام��ة  اأق���رتح  املميزين  ال��الع��ب��ني  

املتواجدين  ال��الع��ب��ني  وم�����ص��ارك��ة  م��ف��ت��وح 

املغلق  املع�صكر  الآن وحتى بدء  بدم�صق من 

ومنها  ال��ق��ادم��ة  لال�صتحقاقات  ا���ص��ت��ع��دادًا 

بطولة غرب اآ�صيا يف الأردن، حيث �صيتم يف 

نهاية املع�صكر املغلق اإقامة اختبارات بدنية 

�صتمثل  التي  النهائية  القائمة  لنتقاء  وفنية 

القادمة،  م�صاركاته  يف  الوطني  املنتخب 

اللعبة  احتاد  ون�صع  هذا  مع�صكرنا  نوا�صل 

بكل التفا�صيل �صمن تقارير نعدها اأ�صبوعيًا 

الالعبني  م�صتوى  ع��ن  معلومات  تت�صمن 

لتعليمات  ا�صتجابتهم  وم���دى  ومتارينهم 

املدرب.

متابعة واهتمام...
بتجهيزات  احل��م��وي  م��درب��ن��ا  وط��ال��ب 

احتاد  ب���اأن  اأك���د  ال��وق��ت  وب����ذات  للمنتخب 

ويحاول  الأم����ر  ه���ذا  يف  يق�صر  مل  اللعبة 

مايلزم  ت��اأم��ني  وال�����ص��ب��ل  ال��و���ص��ائ��ل  ب�صتى 

خارجي  مبع�صكر  ومطالبًا  املع�صكر  لإجناح 

غرب  بطولة  يف  امل�صاركة  ي�صبق  للمنتخب 

اآ�صيا التي ننتظر ورود دعوة امل�صاركة فيها 

من امل�صت�صيف للبدء مبع�صكر مغلق.

ال�صعوبات  ع���ن  امل������درب  وحت�����دث   

ال��ت��دري��ب معتربًا  اأث���ن���اء  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي 

اأثناء  تكون  فقط  الوحيدة  ال�صعوبة  ب��اأن 

التمرين يف الفرتة امل�صائية جلهة عدم توفر 

املوا�صالت ب�صكل جيد وال�صالة بعيدة وهذا 

مع  ت�صرين  ملعب  يف  للتدريب  ماي�صطرنا 

اأننا بحاجة ل�صالة تكون اأف�صل للتدريب .

الإر�ساد النف�سي مهم
الإر���ص��اد  بجل�صات  احل��م��وي  واأ����ص���اد 

الدكتورة  النف�صية  املر�صدة  النف�صي بوجود 

�صمر �صليمان التي تقوم بور�صة عمل �صمن 

اللعبة  واحت���اد  الوطنية  املنتخبات  جلنة 

والإداري بهدف ت�صجيع الالعبني واإعطائهم 

الثقة بالنف�س وتقوية اأدائهم وال�صيطرة على 

وحتدي  والتوتر  واخل���وف  القلق  م�صاعر 

املدرب  وخطة  التعليمات  وتنفيذهم  ال��ذات 

واحتاد اللعبة.

ملعاجلة  �صليمان  الدكتورة  تطرقت  كما 

خارج  اجتماعية  م�صاكل  من  طارئ  اأمر  اأي 

املنتخب واأمور غريها تريح الالعب وجتعل 

تركيزه جيدًا يف املع�صكر.

توجه  حديثه  احلموي  يختم  اأن  وقبل 

بال�صكر لحتاد اللعبة على الثقة التي منحه 

اإياها لتدريب املنتخب الوطني، موؤكدًا باأنه 

�صيبذل ق�صارى جهده وخربته املرتاكمة عرب 

�صنني طويلة ق�صاها يف ال�صالت والبطولت 

التي توج فيها مبيداليات كثرية غالية الثمن 

واأن  وبانكوك  بقطر  الآ�صيوية  ال��دورة  يف 

يكون عند ح�صن الظن وحتقيق نتائج تليق 

بالكاراتيه ال�صورية.

ا�صتعداداً للم�صاركة بدروب ت�صرين الدويل

ترك الدراجات: اللتزام باخلطة املو�سوعة من الكادر الفني
دم�شق- زياد ال�شعابني: ▪ 

يوا�صل لعبو املنتخب الوطني للدراجات مع�صكرهم التدريبي يف دم�صق حت�صريًا 

لال�صتحقاقات القادمة واأبرزها م�صابقة دروب ت�صرين الدولية والتي ت�صبقها بطولة 

املع�صكر  هذا  اأجواء  عن  الالذقية،  اأو  دم�صق  يف  �صن�صت�صيفها  التي  العربية  الأندية 

حتدث الكابنت حممد الرتك مدرب فئة الذكور قائاًل: انخرط الالعبون باملع�صكر الذي 

اأيار املا�صي والذي ي�صتمر )املع�صكر( لنهاية  اأول  اإليه احتاد الدرجات بدءًا من  دعا 

بتجديد  الثانية  املرحلة  بعدها  وتتم  الإع��داد  من  الأوىل  املرحلة  وهي  القادم  متوز 

املع�صكر الذي ي�صتمر حتى موعد اإقامة بطولة دروب ت�صرين الدولية.

ع�سرة من اأربعة
واأ�صاف الرتك: ي�صارك يف املع�صكر ع�صر لعبني من اأربع حمافظات والباقي من 

دم�صق وريفها ويلتزم الالعبون بالتمرين ح�صب اخلطة املو�صوعة من الكادر الفني 

�صباحية  يومية  بتدريبات  ال��رتك  وحممد  زيباروف  �صريجي  الرو�صي  من  املكون 

على الطرقات ح�صب اخلطة املو�صوعة مثال: النطالق من مدينة ت�صرين الريا�صية 

باجتاه طريق بريوت اأو اإىل �صيدنايا ومعلول اإذا كان هناك تدريب التحمل، وعلى 

م�صائية  وتدريبات  التكتيك  اأو  ال�صرعات  على  التدريب  يكون  عندما  املطار  طريق 

مرادفة)حديد-جري-اأو دراجة(. 

وختم املدرب حممد الرتك حديثه: اإن هذه املع�صكرات خطوة يف طريق الإعداد 

البطولت،  اأو  امل�صرتكة  اللقاءات  يف  امل�صاركة  هي  الثانية  واخلطوة  والتح�صري 

للدراج ومعرفة م�صتواه ومكانه بني لعبي  الفني  والتي ت�صاعد على رفع امل�صتوى 

الدول املجاورة اأو القارية والعربية ومعرفة ما ينق�صهم لتحقيق البطولت.

دخان كرة اليد بداأ يت�ساعد وف�سول 

امل�سرحية  ت�سارف على النتهاء !
دم�شق - مالك �شقر ▪ 

اأمام حمبي وع�صاق كرة اليد ومعرفة  اأن تك�صفت الأوراق وات�صحت ال�صورة   بعد 

علي  العميد   : وهم  اليد  كرة  احتاد  لرئا�صة  تر�صحهم  ب��اأوراق  تقدموا  الذين  الأ�صخا�س 

�صليبي والأ�صتاذ حممد علي غازي والأ�صتاذ مهند احلريف.

 والأع�صاء كل من متام مفتاح وه�صام من�صور ومنري عابدي واأجمد قرواين وعلي 

يون�س  وثائر  الزعيم  وعلي  اجلمل،  وهيثم  فاعوري  ومنذر  �صليمان  وفواز  برغل  فاحت 

وح�صن الديواين ودانا الدهان وجهاد الديواين .. هوؤلء من �صيختمون  ف�صول م�صرحية 

كرة اليد يف ال�صابع من ال�صهر القادم من خالل مل ال�صمل والعمل بروح اجلماعة و التفاين 

والإخال�س والنهو�س بواقع اللعبة، واخلروج بها اإىل عامل النور من خالل التمثل بالقيم 

واملبادئ الأخالقية والريا�صية التي متثلها منظمة الحتاد الريا�صي العام بقيادة بطلنا 

الأ�صتاذ فرا�س معال، لذلك املطلوب من اأبناء اللعبة وخرباتها وكوادرها يف جميع الأندية 

نرتقي  حتى  واملح�صوبية  ال�صخ�صية  امل�صالح  عن  والبتعاد  والأف�صل  الأج��در  اختيار 

باللعبة والنهو�س بها ونلحق بالركب احل�صاري املتطور للعبة وبجميع الفئات من خالل 

الختيار ال�صحيح  للخربات واملدربني الأجدر والأكفاأ فنيًا واإداريًا.

فار�ستنا اآية حم�سو يف اأملانيا تدافع عن اإجنازها وتعلن عقيدة الفوز
 ▪متابعة - عبري علي :

بعد حجز تذكرة العبور اإىل األعاب ال�صباب للفرو�صية لعام  

 2022

 التي تقام  الآن ف��ي اأملاني��ا وذل��ك بعد اجتي��ازه��ا ل�ص��وطي 

املب��اراة املوؤهلة فار�ص��تنا اآية حم�ص��و تناف���س وتت��األق  .

ثمانية  مع  تاأهلت  حم�صو  اآية  الفار�صة  اأن  ذكره  اجلدير   

لألعاب  تاأهله  يتم  الذي  الأعظم  العدد  هو  و  اآ�صيا  من  فر�صان 

ال�صباب ليمثلون اآ�صيا الآن .

التي   ) الأملانية  )اأخ��ن  مدينة  يف  حطت  الفرو�صية  بعثة 

م�صتمرة  ومناف�صاتعا  لل�صباب  الفرو�صية  األعاب  ت�صت�صيف 

لغاية الثاين من ال�صهر القادم و تتاألف البعثة من : الفار�صة اآية 

حم�صو  و املدرب حممد جوبراين و ال�صاي�س حممد هيفي .

و ام�س  �صدرت نتائج القرعة وا�صتلمت البعثة ال�صورية 

اخليل الذي من املفرت�س اأن ت�صارك عليه فار�صتنا املتاألقة اآية 

حم�صو وبداأت بتهيئة اجلواد و التعرف عليه و على قدراته .

 اجلدير ذكره اأن هذه البطولة يتاأهل لها الفر�صان فقط دون 

خيولهم و يعني هذا اأنهم �صي�صاركون على خيل معار من البلد 

امل�صيف و يتم توزيع اخليول على الثالثني فار�س امل�صاركني 

الذين ميثلون ثالثني دولة حول العامل من خالل قرعة اأجرتها 

اللجنة املنظمة بح�صور الفر�صان اأو ممثليهم .

خا�صًة  الكبري   الفوز  عقيدة  حتمل  حم�صو  اآي��ة  فار�صتنا 

بوجود املدرب و الفار�س حممد جوبراين اىل جانبها

البطولة العربية للكيك يف ربوعنا
وافق املكتب التنفيذي على ا�صت�صافة البطولة العربية 

وال�صيدات  ل��ل��رج��ال  بوك�صينغ  الكيك  ١3ل��ري��ا���ص��ات  ال 

اإىل ١8-  9يف  الفرتة من ١2   وال�صباب وال�صابات خالل 

املخت�س  املكتب  لرئي�س  واأوع��ز  الريا�صية،  اجلالء  مدينة 

ل�صت�صافة  يلزم  ما  كل  لإج��راء  اللعبة  احتاد  مع  بالتعاون 

وجناح هذا احلدث العربي الكبري من خالل ت�صكيل اللجان 

اإىل  بالإ�صافة  العربية  البطولة  لهذه  واملنظمة  املخت�صة 

التعاون مع مدير مدينة اجلالء الريا�صية لتاأمني التجهيزات 

ال�صرورية لنجاح هذه البطولة، بدوره عرب رئي�س الحتاد 

العربي  احل��دث  هذا  با�صت�صافة  �صعادته  عن  البزرة  منار 

الكبري والذي �صيجمع الأ�صقاء العرب من جديد يف ربوع 

بهذه  لأن نظهر  ن�صعى  �صورية احلبيبة... واأ�صاف �صوف 

الغايل  وطننا  لو�صع  والأم��ث��ل  املتميز  بال�صكل  البطولة 

الكيك  العربية يف ريا�صات  البلدان  كما عهدناه يف مقدمة 

التحدي  بطولة  ا�صت�صافة  يف  جنحنا  وك��م��ا  بوك�صينغ 

وبطولة ال�صوبر العربية �صوف ننجح با�صت�صافة البطولة 

وال�صيدات  للرجال  بوك�صينغ  الكيك  للريا�صات  العربية 

وال�صابات وال�صباب، واأكرب دليل على هذا موافقة الحتاد 

الدويل والعربي على اإقامة البطولة يف عرين دم�صق.

جنـار اجلمبـاز اإلـى بطولـة العالـم 
 ▪خديجة ونو�س 

جنار  ليث  الفني  للجمباز  �صورية  منتخب  لع��ب  ت��اأه��ل 

الإنكليزية  ليفربول  مدينة  يف  �صتقام  التي  العامل  بطولة  اإىل 

يف �صهر ت�صرين الأول القادم،  وجاء تاأهل جنار بعد ح�صوله 

على املركز ال�صابع ع�صر من اأف�صل 24 لعبًا تاأهلوا يف بطولة 

اآ�صيا التا�صعة للجمباز الفني التي اختتمت اليوم يف العا�صمة 

القطرية الدوحة والتي �صارك فيها 72 لعبًا.

ت�صريح  يف  اأو�صح  حبوياتي  حممد  اللعبة  احتاد  رئي�س 

له  اأن هذا الإجناز مهم جدًا للجمباز ال�صوري خا�صة والريا�صة 

الأنظار  لفت  الذي  جنار  الالعب  ب��اأداء  منوهًا  عامة،  ال�صورية 

اأن  اإىل  الوقت نف�صه  العايل لفتًا يف  الفني  باأدائه  البطولة  يف 

املحطة التالية لالعبنا �صتكون دورة األعاب البحر املتو�صط التي 

�صتقام يف مدينة وهران اجلزائرية.

لعبني  من  وا�صعة  م�صاركة  �صهدت  البطولة  اأن  اإىل  ي�صار 

مثلوا منتخبات ال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية واأوزبك�صتان 

و�صنغافورة  وت��اي��الن��د  ومنغوليا  وم��ال��ي��زي��ا  وك��ازاخ�����ص��ت��ان 

واإيران  وقرغيز�صتان  والهند  كونغ  وهونغ  والفلبني  وتايبيه، 

والأردن وقطر وال�صعودية اإ�صافة اإىل �صورية.

 ▪ملحم احلكيم
التقى رئي�س الحتاد الريا�صي العام  فرا�س 

فور  للم�صارعة  الوطني  منتخبنا  اع�صاء  معال  

رو�صيا  يف  ال��ت��دري��ب��ي  مع�صكرهم  م��ن  ع��ودت��ه��م 

األعاب  مكتب  رئ��ي�����س  احل��اي��ك  حم��م��د  ب��ح�����ص��ور  

احتاد  رئي�س  العلي  نور  وحممد  املركزي  القوة 

امل�صارعة، 

حيث ا�صتمع البطل العاملي فرا�س معال  ل�صرح 

وما  رو�صيا،  يف  املع�صكر   اأج���واء  ع��ن  الالعبني 

تخلله من حت�صريات  وظروف القامة والإطعام 

موؤكدين اأنها كانت جيدة وملبية ومفيدة وحققت 

الغاية املطلوبة مبا يخ�س  جهوزيتهم للم�صاركة 

يف  مناف�صات دورة املتو�صط يف وهران، كما �صاأل 

التوجيه  مع  ومطالبهم  احتياجاتهم  عن  الالعبني 

لتاأمني كل يلزم مل�صارعينا ل�صمان ح�صن  املبا�صر 

م�صاركتهم.

معنويات عالية 
�صعادتهم  عن  م�صارعونا  اع��رب  الفور  على 

التاكيد  مع  بهم  واهتمامه  العاملي  بطلهم  بلقاء 

وجودهم  لثباث  الوحيدة  حمطتهم  املتو�صط  ان 

التي  الكربى  ال�صيوية  ال��دورة  قولهم،  وح�صب 

كانت مقررة بال�صني »األغيت« ، وتغيبنا عن بطولة 

ا�صيا يف منغوليا والتي كان من املقرر ان ن�صارك 

بها،  وجاء قرار احتاد اللعبة موؤخرًا ليحمل عدم 

اننا  يعني  ما  بالبحرين  ا�صيا  ببطولة  امل�صاركة 

الب�صاط  عن  تغيبنا  ال�صبب«  عن  النظر  بغ�س   «

ال�صيوي وبطولته القوية ، ولهذا من ال�صروري 

التي  املتو�صط  ب���دورة  وق��وة  بفاعلية  امل�صاركة 

املو�صم  بداية  منذ  لها  التح�صري  بعد  اليها  ذهبنا 

عرب مع�صكر داخلي مغلق وم�صاركة ببطولة العرب 

عدنا منها مبيداليات باجلملة ما من �صاأنه تعزيز 

التح�صري  حمطة  على  الم��ال  لتكون  معنوياتنا  

ال�صا�صية الذي ا�صتمر لكرث من �صهر الفعلية يف 

مع�صكر كازان الرو�صية امل�صرتك.

الأبطال يتعهدون 
امل�صارعة  بنوعي  �صت�صارك  التي  م�صارعتنا 

و�صيمثلنا  يف امل�صارعة الرومانية حممد العبيد 

واحمد النكديل وحممد فواز  وهم الذين اكدوا ان 

�صتكون  باجلزائر  املتو�صط  دورة  يف  م�صاركتهم 

للمرة الوىل ل �صيما وانهم حديثو العهد يف هذه 

الفئة العمرية » الرجال«، غري انهم اختربوا انف�صهم 

وقدراتهم يف بطولة العرب ، وفازوا يف نزالتها 

الخرى  ام��ا  ناحية  وه��ذه  متمر�صني  ابطال  على 

فالفائدة الكربى والتح�صري المثل عرب  مع�صكر 

كازان الرو�صية والذي ا�صتمر حتى موعد الدورة 

تقريبا وقد اك�صبهم اخلربة املطلوبة فالتقوا على 

الب�صاط الرو�صي مب�صارعني ا�صداء ما ك�صر لديهم 

حاجز رهبة املواجهة �صمن »دائرة الزوم » وباتوا 

ح�صب تعبريهم متلهفني لنزالت املتو�صط التي » 

�صجلوها منذ الآن �صتح�صد م�صارعتنا ميداليات 

فيها رغم قلة امل�صاركة العددية.

جتاوزنا الختبارات...
امل�صارعون  �صيمثلنا  احلرة  امل�صارعة  ويف 

ل��ل��وزن الثقيل و  ال��ن��ك��ديل وع��م��ر ���ص��ارم  اح��م��د 

حممد فداء الدين ال�صطة، حامل برونزية بطولة 

العامل الع�صكري وقد اكدوا بدورهم ان مو�صمهم 

قد خ�صع ل�صتحقاقني هامني بطولة  التح�صريي 

جتاوزا  وق��د  ال��ع��رب  وبطولة  الع�صكري  ال��ع��امل 

اىل  بتدريباتهم  وا�صتمروا  بنجاح  الختبارين 

املع�صكر الطول والأقوى يف رو�صيا وهو حمطة 

�صري  ح�صن  من  �صهده  مبا  الرئي�صية  التح�صري 

موؤكدين  الكبرية،  وفائدتها  التدريبية  العملية 

وامل�صرفني  املع�صكر  تعليمات  بكافة  ال��ت��زام��ه��م 

النتائج  باإح�صار  جديتهم  على  م�صددين  عليه 

بدليل  قولهم اوقفنا ت�صجيلنا اجلامعي يف كليات 

وا�صعنا  امليكانيك  وهند�صة  املعلوماتية  الهند�صة 

عن  التعوي�س  وعلينا  كاماًل  درا�صيًا  عامًا  بذلك 

لفعاليات  ج��ي��دا  فتح�صرنا  ال�صنة  ه��ذه  ا�صاعة 

املتو�صط من خالل هذا املع�صكر على امل اح�صار 

ال���دورة  يف  املناف�صة  ق��وة  رغ��م  ب��راق��ة  ميدالية 

املنتظرة. 

اأبطالنا قادرون 
املرافق  ���ص��ت��ي��وي  ب��ا���ص��م  ال��وط��ن��ي  امل�����درب 

اح�صار  على  امل�صارعني  ق��درة  اك��د  للم�صارعني 

التدريبي  مع�صكرهم   خ��و���ص��ه��م   ب��ع��د  ال��ن��ت��ائ��ج 

الرئي�صي  م��درب��ه��م  ب��ج��ان��ب  ال���ق���وي  امل�����ص��رتك 

على  ان��ه  ال�صتيوي  ليوؤكد  دبرف�صكي   الك�صاندر 

منذ  حر�س  فقد  لع��ب،  كل  امكانية  من  ت��ام  يقني 

يومي  ب�صكل  الالعبني  متابعة  على  املو�صم  بداية 

وذلك  اقامتهم  مكان  يف  او  التدريب  خ��الل  اك��ان 

من  والتي  بالتدريب  اللتزام  �صرورة  تعنيه  ملا 

وحت�صني  املرجوة  الفائدة  اقتنا�س  ميكن  خاللها 

املطلوبة  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ه���ارات 

دورة  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى  املنتظرة،  بال�صتحقاقات 

املتو�صط  والتي لنا فيها ر�صيد ل بد من احلفاظ 

عليه والعمل على جتميله اكرث وزيادة غلتنا فيه، 

اداء  ان  ارى  اللعبة  ه��ذه  اب��ن  ولن��ن��ي  وا���ص��اف 

ابطالنا وتاألقهم �صيحجز لنا بكل تاأكيد ميداليات 

يف الدورة املنتظرة رغم قوة مناف�صاتها املتوقعة 

، م�صيفا ان واقع البعثة وت�صكيلتها ي�صكل العامل 

املكتب  فع�صو  الالعب،  معنويات  برفع  ال�صا�صي 

حممد  هو  لللبعثة  عام  اداري  امل�صمى  التنفيذي 

و�صيكون  ال��دويل  وبطلها  امل�صارعة  ابن  احلايك 

مبتابعته ملناف�صات الالعبني دور كبري  بتحفيزهم 

ورفع الظلم التحكيمي عنهم ان وجد  كذلك فاحلكم 

الدويل  البطل  هو  للم�صارعني  امل��راف��ق   ال��دويل 

نادر ال�صباعي ما يعني ان كافة العوامل ت�صب يف 

م�صلحة لعبينا  خالل دورة وهران املتو�صطية.

 الربهان يف وهران
بدوره احتاد امل�صارعة املتطلع اىل ميداليات 

وا�صرتاتيجيته  فعاليته  ح�صن  يثبت  متو�صطية 

حت�صريات  تفا�صيل  كافة  فتابع  اللعبة  بقيادة 

الريا�صية  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  مثمنًا  م�صارعينا 

ا�صتحقاقاتها  كافة  يف  للعبة  املتوا�صل  ودعمها 

موؤكدًا ان احتاد اللعبة وكافة الكوادر العاملة تبذل 

اق�صى اجلهود لتكون عند الثقة من خالل حتقيق 

نتائج تليق ب�صمعة م�صارعتنا التي لطاملا اعتلت 

ابطالها  من  واملاأمول  العاملية،  التتويج  من�صات 

امل�صارعة  بريق  ل�صتعادة  اجلهد  كل  بذل  اليوم 

وع�صرها الذهبي وتقدمي برهان تطورها وح�صن 

تدريبها وحت�صريها باإح�صار نتائج لئقة بدورة 

املتو�صط يف وهران.

حيث اأكد على التوا�صل اليومي مع الالعبني 

الفيديو   ومقاطع  ال�صور  خ��الل  م��ن  ومدربيهم 

ما  ح�صب  وذل��ك  منه  الالعبني  فائدة  ح�صن  توؤكد 

الفاعوري  حممد  الحت���اد  �صر  ام��ني  عنه  اف�صح 

وا�صحة  تبدو  زائ���دة  ولياقة  م��ه��ارات  خ��الل  م��ن 

للعيان وملفتة للنظر، وبناء على امل�صتوى املميز 

املع�صكر  اليه امل�صارعون خالل فرتة  الذي و�صل 

الرو�س  امل�صارعني  مع  اجلدية  ونزالته  القوي 

ومع ا�صافة الفرتة املتبقية من عمر املع�صكر يوؤكد  

اح�صار  على  ق��ادرون  م�صارعينا   ان  ال�صر  امني 

اكرث من ميدالية متنوعة من دورة املتو�صط رغم 

ورغم  ناحية  من  ال�صعيفة  العددية  م�صاركتنا  ان 

م�صاركتنا مب�صارعني هم ال�صغر �صنًا بني جميع 

على  باتت  والتي  املنتظرة،  ب��ال��دورة  امل�صاركني 

البواب موؤكدًا الروح املعنوية العالية مل�صارعينا 

امل�صاركني والذين لقوا كل دعم وتكرمي من املكتب 

العلي  حممد  احت��اده��م   رئي�س  وم��ن  التنفيذي  

فور حتقيق اي اجناز، ما يعني ان كافة مقومات 

النجاح متوفرة عند م�صارعينا لإح�صار ميداليات 

املتو�صط ومعادنه الثمينة.

بدوره احتاد امل�صارعة  املتطلع اىل ميداليات 

واإ�صرتاتيجيته  فعاليته  ح�صن  يثبت  متو�صطية 

حت�صريات  تفا�صيل  كافة  تابع  اللعبة   بقيادة 

الريا�صية  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  مثمنا  م�صارعينا  

ا�صتحقاقاتها  كافة  يف  للعبة  املتوا�صل  ودعمها  

موؤكدا ان احتاد اللعبة وكافة الكوادر العاملة تبذل 

اق�صى اجلهود لتكون عند الثقة  من خالل حتقيق 

نتائج تليق ب�صمعة م�صارعتنا التي لطاملا اعتلت 

العاملية،  واملاأمول  من ابطالها  التتويج  من�صات 

امل�صارعة  بريق  ل�صتعادة  اجلهد   كل  بذل  اليوم 

وع�صرها الذهبي وتقدمي برهان تطورها وح�صن 

تدريبها وحت�صريها باإح�صار نتائج لئقة بدورة 

املتو�صط يف وهران.

بعد اأن ا�ستقبلهم البطل العاملي فرا�ض معال... اأبطال م�سارعتنا يعدون باإح�سار ميداليات املتو�سط



 ▪ملحم احلكيم
كمال  لعبة  مم��ار���ص��ي  تنتاب  ك��ث��رية  خم���اوف 

الج�صام ممن ي�صعون لتجميل اج�صادهم، اذ يقولون 

لطاملا �صعينا بتفكرينا اىل اجلمال اجل�صماين ولكن 

كتل  وج��دن��ا  حتى  ال��ري��ا���ص��ي  البيت  دخلنا  ان  م��ا 

اجلمال  او  الكمال  على  تدل  ل  لكنها  كبرية  ع�صلية 

ا�صافة  متنا�صقة،  وغري  متفاوتة  ع�صلية  كتل  ففيها 

لفراغات وت�صوهات وتقو�صات يف الهيكل العظمي 

تكون  ان  من  مبخاوف  ا�صعرنا  ما   اجل�صم  ا�صا�س 

التدريبات  جراء  والتقو�صات  الت�صوهات  هذه  مثل 

فاأكرثنا  الخ���رى  ام��ا  ناحية  وه���ذه  اللعبة،  ب��ه��ذه 

علينا  عر�س  حتى  الريا�صي  البيت  دخلنا  ان  وم��ا 

خمتلفة  مب�صميات  م��واد  فيه  املدربني  مع  ا�صحابه 

كاملتممات الغذائية والفيتامينات والربوتني وغريه 

تركنا  ان  اإل  منا  كان  فما  كاوية  باأ�صعار  وجميعها 

امر  وه��ذا  رجعة  دون  الريا�صي  البيت  او  النادي 

الريا�صية  بيوتاتنا  حتولت  فهل  ع��دة  خماطر  فيه 

باملتممات  ي�صمى  ما  او  املن�صطة  باملواد  اىل متاجر 

احتادنا؟  يف  املمار�صة  اللعبة  حقيقة  وما  الغذائية، 

اختلطت  ان  بعد  البيوتات  رواد  من  الكثري  ي�صاأل 

عليهم المور وبعد ما �صمعوه من مدربي اللعبة بان 

البناء ل يكون ال باملواد املقوية والداعمة واملن�صطة 

واملتممات امل�صاعدة وما اىل ذلك من ت�صميات ...

فما حقيقة اللعبة وهل احتادنا هو  بناء اأج�صام 

... اأم كمال اأج�صام؟

ال�صخامة  ف��ه��ل  الت�صميتني  ب��ني  ال��ف��رق  وم���ا 

الالعب  لهذا  النتيجة  لعطاء  اليوم  احلكام  مقيا�س 

او ذاك؟

وما الفئة القرب لكمال الج�صام براأي خرباء 

اللعبة ... بدي بلدنك او الفيزيك او الكال�صيك...

ومباذا ين�صح ابطال الج�صام  رواد وممار�صي 

امل�صاركة  ل  اج�صامهم  لتجميل  ي�صعون  ممن  اللعبة 

يف البطولت؟

  اأين نحن من كمال الأج�سام؟
الج�صام  لكمال  ال��ع��امل   بطل  ا���ص��ار  ه��ذا  ويف 

هي  اللعبة  مم��ار���ص��ة  م��ن  ال��غ��اي��ة  ب��ان  ي��زب��ك  قا�صم 

اجلمال والكمال اجل�صماين،

 والمثلة براأيه وا�صحة... 

فالبطل يبذل جهدًا عاليًا جدًا للو�صول ملا و�صل 

ومواد  وتدريب  غ��ذاء  من  للع�صالت  بناء  من  اليه 

من�صطة تفيد بذلك. 

ورغم تقديري له وملجهوده وال�صعي للو�صول 

من  ال��ع��دي��د  ي��رى  كما  اأرى  ال��ب��ط��ولت،  يف  للقمة 

الع�صلية  واملقايي�س  الت�صريح   بعلم  املتخ�ص�صني 

باأن كمال الج�صام وجمالها مل يعد له ذكر اأمام بناء 

على   دعائيًا  و  كليًا  طغت  البناء  فكلمة  الج�صام،  

جردنا  فلو   ، كثريا  ازدادت  اوملبيا  ومب�صرت  الكمال 

حقيقته  ع��ل   واجل��م��ال  الكمال  لنا  لبان  ال�صخامة 

بها  ميتاز  كان  التي  املقايي�س  ت�صريحيا  راأينا  وكنا 

الأربعينات  من  اللعبة  هذه  ا�صطورة  ريفز  �صتيف 

اىل كالران�س روز وبيل بريل وريج بارك وارنولد 

لغاية  وغريهم  ريت�صارد  وفرانك  هي�صلوب  وجيم 

باللعبة،  املفهوم  تغري  بعد  فيما  ولكن  الثمانينات 

والكتلة  البناء  على  بالعتماد  ب��ات   حيث  لال�صف، 

الع�صلية ال�صخمة حتكيميًا...

ي��ع��ت��م��د اجل���م���ال اجل�����ص��م��اين على  يف وق����ت 

الرتكيب املن�صق بني الع�صالت والأطوال الع�صلية 

الت�صوهات  م��ن  اخل���ايل  العظمي  الهيكل  وق���وام 

اأوفراغات  بالركب  اأو�صك  تقو�س  مثال  والفراغات 

و�صم  اأو  دوايل  اأوع��روق  بالظهر  ودف��وه  بال�صدر  

الأفخاذ  الطول بني  ا�صافة ملرعاة  وحبوب وغريها 

ال�صفلي  الق�صم  ب��ني  والط����وال  ال��رج��ل��ني  وب��ط��ات 

هذا  من  اليوم  نحن  فاأين  الكثري  وهكذا  والعلوي 

التكامل والكمال...

Dبــــالد الفيتامــــني 
كمال  ي��ق��ول:  عي�صى  اف����رمي  الج�����ص��ام  ب��ط��ل 

الج�صام يعتمد على التنا�صق الكلي مع وجود كتلة 

مع  اجليد  والتدريب  الطول  مع  تتنا�صب  ع�صلية 

فاملتممات  املرجوة  النتيجة  يعطي  غذائي  برنامج 

ان  املنا�صب ويجب  التدريب  يرافقها  اذا مل  تنفع  ل 

حدى  على  ع�صلة  ولكل  مدرو�صة  مبقادير  تكون 

يبداأ  ال��ذي  باللعبة  للم�صتجد  اعطاوؤها  يجوز  ول 

بتدريبات عامة لكامل اجل�صم  فيما ت�صبح املكمالت 

ملمار�س  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ر  ت��ق��دم  م��ع  ا���ص��ا���ص��ي��ا  مطلبا 

ذلك ففي  اللعبة فال يغفل اي منها، ويل جتربة يف 

والحظ  بناديي  ات���درب  كنت  القام�صلي  مدينتي 

تطور ومتغريات ج�صمي واأ�صارك فاعتلي من�صات 

اىل  لل�صفر  دفعتني  املعي�صة  ظروف  لكن  التتويج.. 

والتدريب  واأح��دث  اكرث  التجهيزات  حيث  هولندا 

اكرث ولكن مل األحظ اي تطور على كتلتي الع�صلية 

الغذائي ومكمالت ما  رغم مواظبتي على الربنامج 

دفعني لالت�صال ببطل العامل و�صديقي فوؤاد بوجقلي 

و�صرحت له و�صع تدريبي واملكمالت والفيتامينات 

 D بالفيتامني   فقال دون تردد عليك  اأتناولها  التي 

فاأجبته باأنني مل اتناوله ابدًا ومع ذلك طورت نف�صي 

كنت  لأن��ك  ذلك  فاجاب  التتويج،  من�صات  واعتليت 

يف �صورية احلبيبة« بالد ال�صم�س« م�صدر الفتامني 

D اما هنا فيجب عليك تناوله لتتطور، وهذا دليل 
وا�صح على �صرورة املكمالت التي تتطلبها الع�صلة 

بح�صب ما تبذله من جهد، واإذ مل تعطها م�صتلزماتها 

واأجهدتها  فتحرتق الع�صلة وتاأكل نف�صها.

 ال�سخامة الع�سلية اأ�سا�سية فاللعبة بناء اأج�سام
فيقول:  اللعبة  احت��اد  رئي�س  هيكل  منار  ام��ا 

اللعبة �صابقا كمال الج�صام  وعليه كانت  كان ا�صم 

اليوم  اما  الحت��ادات ت�صمى باحتاد كمال الج�صام 

بناء  احت��اد  فهو  ال��دويل  الحت��اد  وح�صب  فر�صميًا 

وجود  ���ص��رورة  ه��ذه  واحل��ال��ة  يحتم  ما  الج�صام، 

باملئة   90 بالفعل  والتي  ال�صخمة  الع�صلية  الكتلة 

ولعل  اأ���ص��ا���ص��ه��ا،  على  ي��ك��ون  النتيجة  اع��ط��اء  م��ن 

الحتاد الدويل التفت اىل ان ال�صخامة قد ل تعطي 

اجل�صم جمالية فادخل مناف�صات جديدة ن�صبيا على 

اللعبة كالفيزيك والكال�صيك والكال�صيك فيزيك التي 

ما  اقرب  فتكون  الطول  مع  ال��وزن  تنا�صب  ت�صرتط 

يكون لكمال الج�صام وجماليتها، اما ما يخ�س رواد 

البيوتات ل �صيما اجلدد منهم فعليهم الرتيث ببناء 

اج�صامهم فال يكونوا على عجلة بغية نفخ ع�صالتهم 

وغريها  وال�صيلكون  املن�صطات  مب�صيدة  فيقعوا 

وعليهم  طويال  ي�صتمر  ودرا���ص��ة  بروية  يبنى  فما 

يثقوا  ان  قبل  وقدراته  امل��درب  مهارة  يكت�صفوا  ان 

يكون  ان  ن�صعى جاهدين  اللعبة  باحتاد  به، ونحن 

الأبناء بني يدي املدرب الكفوؤ لذلك جاء قرار احتاد 

اللعبة  رقم 5  القا�صي باإ�صدار البطاقات التعريفية 

كخطوة   الأن��دي��ة  يف  العاملني  امل��درب��ني  ودرج���ات 

ل�صبط اآلية عمل املدربني تبعه قرار اآخر ببدء عملية 

وماهية   البيوتات  م��درب��ي  على  امل��ي��داين  الك�صف 

درجاتهم التي تخولهم العمل وهي ان يكون املدرب 

الأوىل   الدرجة  من  م��درب  �صهادة  يحمل  الرئي�صي 

يعرف كل ا�صاليب التدريب وما ينا�صبها من مكمالت 

املكمالت  او يروج هذه  ان يجرب  بها، دون  يو�صي 

يف ناديه ولعبيه لي�صدد القرار على ايقاف املدرب 

املخالف منهم.

  الك�سف امليداين �سي�ستمر 
املحافظات  ك��ل  يف  ال��ل��ج��ان  ك�صف  وب��ع��د  لكن 

الأغلبية  اأن  تبني  الريا�صية  البيوتات  معظم  على 

هدف  ولأن  اوىل  درجة  رئي�صي  مدرب  لديهم  لي�س 

قطع  دون  العمل  �صبط  الأخ��ري  القرار  من  الحت��اد 

جل�صته  يف  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  ق��رر   ، الأرزاق 

الأخرية قبول �صهادة مدرب من الدرجة الثانية بدل 

الريا�صي  البيت  اأو  النادي  يف  للعمل  اأوىل  درج��ة 

املدربون  يلتحق  اأن  على  احلايل  العام  نهاية  حتى 

ال��ذي��ن مت اإع��الم��ه��م ب�����ص��رورة ذل��ك ب���دورة ترفيع 

مدربني اإىل الدرجة الأوىل، مع التاأكيد بان الك�صف 

امليداين �صي�صتمر ليطال جميع الندية او البيوتات 

الريا�صية ول جمال  للرتاخي او التهاون باي حالة 

من �صاأنها ان  ت�صيء لرواد البيوتات او �صحتهم او 

اي حالة ترويج وبيع للمكمالت وغريها من الدوية 

بد من احلفاظ  ل  امانة  �صبابنا  ف�صالمة  والعقاقري  

اجلمال  درج���ة  اىل  باأج�صامهم  وال��و���ص��ول  عليها 

اللعبة  حم��ب  يتمناه  ال���ذي  اجل�����ص��م��اين  وال��ك��م��ال 

وممار�صها.
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�سمن  واأ�سبحت  ال�سورية  ال��ق��دم  ك��رة  ت��رّه��ل��ت  اأن  بعد 

كانت  كيف  ليتذكروا  اخلا�سة  جل�ساتهم  النا�ص يف  اأحاديث 

واأين هي الآن، وح�سب الت�سنيف الدويل الآخر هي يف املركز 

حتتل  وعربيًا   ١4 ال  باملرتبة  واآ�سيويًا  ال١00  على   ٨٩ ال 

املركز ال ١2

اأي اإنها يف حالة مر�ص قد ي�ستفحل وقد ي�سر على طريق 

ال�سفاء وهذا مرتبط مبا �سيفعله احتادنا لكرة القدم ففي هذه 

احلل  بيده  املنقذ،  الحت��اد  اأو   ، امل���داوي  الطبيب  هو  احلالة 

والربط، وبيده احليلة والو�سيلة، وبيده احلكم والق�ساء، وبيده 

الت�رشيع والتنفيذ، وبيده النهاية، وو�سفة ال�سفاء، فهل ما يقوم 

به هذا الحتاد منذ انتخابه حتى الآن ي�سر اإىل اأن خطواته 

�سائبة، واأن م�سرته �سحيحة، واأن انتقاء العاملني يف جلانه 

واملنتخبني اللذين مت ت�سكيلهما موؤخرًا يدل على ح�سن النوايا 

و�سوابية القرار .

والتباهي  الرجت��ال  من  حالة  عن  ي�سدر  ما  يت�سفح  من 

والإعان اأكرث منه واقعية وخربة ومعرفة بحقيقة الأمور. 

املقربني  ي�ستقطب  اأن  يجب  الحت��اد  اإن  يقولون  البع�ص 

والذين يعرفهم من املخل�سني، وهذه �سنة الكون على مبداأ ) 

الدم  اأقرباء  لي�سوا  هنا  والأقربون   ) باملعروف  اأوىل  الأقربون 

والع�سب بل من هم وقفوا اإىل جانب الحتاد يف النتخابات، 

ل��ه يف حملته  اأ���س��وات��ه��م، وم��ن ك��ان��وا ُمن�سّدين  اأع��ط��وه  وم��ن 

النتخابية، 

مع  تعاونهم  وا�ستمروا يف  �سابقًا  متعاونني  كانوا  ومن   

اأ�سخا�ص الحتاد، واأن من يعار�ص هذا الحتاد كثرون اأي�سًا 

اجلل�سة  املمنوحة يف  الأ�سوات  عدد  اإىل  نظرنا  اإذا  وخا�سة 

على  ال��ق��دم؟  بكرة  لهم  عاقة  ل  حقًا  ه��وؤلء  وه��ل  النتخابية 

العك�ص هم لهم اأي�سًا خرباتهم ، ولهم اأثرهم، ولهم عاقاتهم 

معهم؟  التعاون  وعدم  واإق�ساوؤهم  تغييبهم  يتم  فلماذا  املثبتة، 

وهل هذا يف م�سلحة كرة القدم ال�سورية؟ وهل هذا ما يقوم به 

الطبيب الذي يبحث عن عاج، واملنقذ الذي يريد فر�سة؟ هل 

تغييب اخلربات وما اأكرثها ي�سّب يف امل�سلحة العامة تطويرًا 

وحتديثًا لنطاقة واثقة؟. 

ل نعتقد ذلك على الإطاق، واإذا اأ�سفنا اإىل هذا احلديث 

بع�ص ما يت�رشب من داخل الحتاد عن تناف�ص بني الأع�ساء وعن 

�سكاوي تفيد باأن كثرًا من القرارات مت اعتمادها وت�سديرها 

واأ�سحاب اللجان املخت�سة باتخاذ مثل هذه القرارات مل يبلغوا 

عنها اأبدًا وكاأنها نزلت باملظلة؟ نحن نريد لهذا الحتاد النجاح، 

النجاح  لعدم  م�رشعًا  ي�سعى  من  هو  اأن��ه  يبدو  ما  على  ولكن 

ويبدو اأن الدرو�ص ال�سابقة مل تغّر من �سيغة التفكر �سيئًا واأن 

حليمة �ستعود اإىل عادتها القدمية. 

الطبيب أم المنقذ؟ 

كاراتيه الفئات العمرية م�ساركة وا�سعة وجناح يف التنظيمعبا�ض: اأذكياء دم�سق ن�ساط متوا�سل بف�سل املتابعة والهتمام

 ▪دم�شق - مالك �شقر: 
الت�صاعدي  املنحى  اأخ��ذت  دم�صق  يف  ال�صطرجن  ريا�صة 

اإقامة  ع��ل��ى  وامل��ث��اب��رة  واله��ت��م��ام  امل��ت��اب��ع��ة  بف�صل  املتميز 

الأمر  هذا  وال�صهور،  الأيام  مدار  على  والبطولت  املع�صكرات 

انعك�س  ب�صكل اإيجابي على واقع اللعبة برئا�صة الأ�صتاذ حممد 

عبا�س وما قامت به اللجنة الفنية بالتعاون مع الهيئة املركزية 

للرقابة والتفتي�س لإقامة بطولة تن�صيطية لكوادرها مع لعبي 

احلياة  يف  ودوره��ا  لأهميتها  مميزًا  انطباعًا  اأعطت  دم�صق  

العملية . 

العام  الريا�صي  الحت��اد  برعاية  اأقيمت  التي  والبطولة 

بدم�صق  لل�صطرجن  الفنية  اللجنة  وتنظيم  ال�صطرجن  واحت��اد 

الريا�صي  الحتاد  رئي�س  فرا�س معال  الأ�صتاذ  وكان  حل�صور 

املركزي  اجلهاز  رئي�صة  ال�صماط  احمد  امنة  وال�صيدة   العام 

للرقابة والتفتي�س وح�صور حممد خ�صر رئي�س مكتب اللعاب 

وعلي  التنفيذي  املكتب  ع�صو  كركو  النا�صر  وعبد  الفردية، 

وحممد  لل�صطرجن  ال�صوري  العربي  الحت���اد  رئي�س  عبا�س 

نادي  رئي�س  خلوف  وهديل  التنفيذية  اللحنة  ع�صو  احلموي 

بدم�صق،  لل�صطرجن  الفنية  اللجنة  ورئي�س  الريا�صي  ب��ردى 

واملتابعة  الهتمام  نحو  كبرية  اأهمية  البطولة  اك�صب  مم��ا 

والدعم للعبة ال�صطرجن بني جميع الهيئات وهي بادرة جيدة 

الريا�صية  القيادة  متابعة  وما  والرعاية  الهتمام  كل  ت�صتحق 

جلميع الألعاب اإل دليل وا�صح على غر�س قيم املحبة بني جميع 

الكوادر الوطنية .

اللجنة  عمل  ب��اأن  الريا�صي  للموقف  عبا�س  حممد  واأك��د 

الفنية لل�صطرجن لهذا العام كان متميزًا جدًا نتيجة الن�صجام 

اأقمنا  ال��ع��ام  ه��ذا  الأع�����ص��اء وخ��الل  ب��ني  وال��ت��ع��اون والتفاهم 

العديد من البطولت منها بطولة الفئات العمرية ذكورًا واناثًا، 

موؤ�ص�صة  رعاية  حتت  وال�صيدات  للرجال  تن�صيطية  وبطولة 

ادارة  مع  بالتعاون  تن�صيطية  رم�صانية  وبطولة  ال�صام  ار�س 

�صورية  منتخب  ولعبي  ال�صغار  للرباعم  دومنا  جوليا  فندق 

للرجال وال�صيدات املقيمني بدم�صق.

للرجال  الر�صمية  دم�صق  حمافظة  نهائي  بطولة  وكذلك 

تقام  ا�صبوعية  بطولة  اإق��ام��ة  على  نحر�س  كما  وال�صيدات 

حمافظة  م�ص�صتوى  على  فئاتهم  بجميع  ال�صغار  ل��ل��رباع��م 

دم�صق  اندية  م�صتوى  على  والحتكاك  التطور  لزيادة  دم�صق 

نادي  وادارة  دم�صق  عمال  نادي  ادارة  مع  للتعاون  بال�صافة 

العمرية  الفئات  تطوير  على  العمل  خ��الل  من  الريا�صي  دم��ر 

ال�صغرية والهتمام بها �صمن المكانيات املتاحة هذا الن�صاط، 

الوطنية  املنتخبات  �صعيد  على  اإيجابي  ب�صكل  اأثمر  والعمل 

بجميع  دم�صق  ولعبات  لعبي  مب�صاركة  وال�صيدات  للرجال 

البطولت التي يقيمها احتاد اللعبة وح�صولهم هذا العام على 

من  اأك��رث  وو�صول  العمرية  الفئات  اأغلب  يف  الأوىل  املراكز 

ن�صف الالعبني يف عداد املنتخبات الوطنية للرجال وال�صيدات 

خالل  للمنتخبات  العاملي  الأوملبياد  يف  �صي�صاركون  والذين 

الفرتة املقبلة وكذلك يف البطولة العربية للفئات العمرية التي 

�صت�صت�صيفها دم�صق خالل الأيام القادمة.

حمافظة  ا�صت�صافت  مميز  بتنظيم 

بطولة  مناف�صات  الثانية  للمرة  ح��م��اة 

 ١0 حت��ت  العمرية  للفئات  اجلمهورية 

نا�صح  ال�صهيد  �صالة  عامًا يف  و١2و١4 

علواين الريا�صية والتي �صهدت م�صاركة 

ولعبة  350لع��ب��ًا  اىل  و�صلت  وا�صعة 

مثلوا 40 فريقًا من الأندية والهيئات.

البطولة  ف���اإن  امل��ت��اب��ع��ني  وبح�صب 

م��ن املواهب  م��ن��اف�����ص��ات ج��ي��دة  ���ص��ه��دت 

كل  اللعبة  احت��اد  يوليها  التي  ال��واع��دة 

امل��ع��اي��ري لنتقاء  اأح���د  اله��ت��م��ام وه���ي 

املنتخبات  لرفد  مب�صرة  جديدة  وج��وه 

هو  والأداء  فالنتائج  م�صتقباًل،  الوطنية 

من يفر�س نف�صه ويوؤهل الالعب لتمثيل 

اخلارجية  امل��ح��اف��ل  يف  ب���الده  منتخب 

التحكيم  ع��ل��ى  ال��ب��ع�����س  ���ص��ج��ل  ف��ق��ط   ،

مالحظة نتيجة حدوث اأخطاء من بع�س 

احلكام ..

القاعدة الأ�سا�ض
اأكد رئي�س احتاد الكاراتيه جهاد ميا 

العمرية  للفئات  اجلمهورية  بطولة  باأن 

حتت ١0 و١2 و١4 عامًا �صهدت م�صاركة 

وا�صعة من الأندية والبيوتات الريا�صية 

القوة  م��ن  م��زي��دًا  املناف�صات  اأع��ط��ى  م��ا 

والإثارة، وهو خري دليل على اأن اللعبة 

حتظى باهتمام كبري لفتًا اإىل اأن احتاد 

لبطولت  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ي���ويل  اللعبة 

ت�صكل  لأنها  ال�صغرية  العمرية  الفئات 

فمن  اللعبة  لتطور  الأ���ص��ا���س  ال��ق��اع��دة 

خاللها يتم اكت�صاف اخلامات واملواهب 

وتاأهيلها  �صقلها  وبعد  التي  ال��واع��دة 

املنتخبات  رف���د  خ��الل��ه��ا  م��ن  ن�صتطيع 

الوطنية م�صتقباًل.

دون الطموح!
ولأن البع�س غمز من قناة التحكيم 

يف ال��ب��ط��ول��ة ن��ت��ي��ج��ة ح����دوث اأخ��ط��اء 

الرئي�صية  اللجنة  رئي�س  ف��اإن  حتكيمية 

الآ�صيوي  احلكم  دهنني  ن�صال  للحكام 

امل�صاركة  حجم  باأن  ل�صك  قائاًل:  اأو�صح 

ثالثة  ووجود  املباريات  و�صغط  الكبري 

ب�����ص��ط يف ال�����ص��ال��ة لب���د م���ن ال��وق��وع 

وكذلك  طبعًا،  مق�صودة  الغري  بالأخطاء 

املناف�صة  ت��ك��ون  العمرية  ال��ف��ئ��ات  ه��ذه 

لعتبارات  ال��الع��ب��ني  ب��ني  اأ���ص��ده��ا  على 

تتعلق باهتمام اأهايل الالعبني اأن يتوج 

اأطفالهم مبيداليات وهذا حقهم الطبيعي 

نكهة  للبطولة  يعطي  الأه���ايل  ووج���ود 

اللعبة  ج��م��اه��ريي��ة  ع��ل��ى  ت���دل  خ��ا���ص��ة 

وانت�صارها الوا�صع .

�صتعمل وفق  باأن جلنته  اأكد  دهنني 

دورات  باإقامة  اللعبة  احت��اد  توجيهات 

م�صتواهم  ورفع  احلكام  لتثقيف  حتكيم 

الأخطاء وتالفيها يف  اأمكن من  للحد ما 

البطولت القادمة .

مراكز وميداليات
ل�صك باأن امل�صاركة العددية الكبرية 

اأكيد  لدليل  البطولة  بها  حظيت  ال��ت��ي 

على انت�صار اللعبة  التي جتاوزت 350 

لعبًا ولعبة مثلوا 40 فريقًا من الأندية 

والهيئات والبيوتات الريا�صية اختتمت 

ن��ا���ص��ح علواين  ال�����ص��ه��ي��د  ع��ل��ى ���ص��ال��ة 

بطولة  م��ن��اف�����ص��ات  ب��ح��م��اة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

العمرية  للفئات  بالكاراتيه  اجلمهورية 

حتت ١0 و١2 و١4 عامًا.

واأ����ص���ف���رت ن��ت��ائ��ج ف��ئ��ة حت���ت ١0 

باملركز  العربي  ن��ادي  ف��وز  عن  �صنوات 

ف�صيات  واأرب��ع  ذهبيتني  بر�صيد  الأول 

املركزي  اجلي�س  ت��اله  ب��رون��زي��ات،  و7 

برونزيات  وث���الث  وف�صية  بذهبيتني 

بذهبيتني  دم�����ص��ق  حم��اف��ظ��ة  ن����ادي  ث���م 

وبرونزية واحدة.

ويف فئة حتت ١2 عامًا نال اجلي�س 

ذهبيات  خم�س  بر�صيد  الأول  امل��رك��ز 

وث�����الث ف�����ص��ي��ات وب���رون���زي���ت���ني ت��اله 

ف�صيات  وث��الث  ذهبيات  بثالث  العربي 

نادي  اح��ت��ل  فيما  ب��رون��زي��ات  وث��م��اين 

حمافظة حم�س املركز الثالث بذهبيتني 

وف�صيتني وبرونزية واحدة.

فانتهت  ع���ام���ًا   ١4 حت���ت  ف��ئ��ة  اأم����ا 

بذهبيتني  العربي  بت�صدر  مناف�صاتها 

جرمانا  ثم  برونزيات  واأربع  وف�صيتني 

بذهبيتني وف�صية وبرونزيتني ثم بردى 

بذهبيتني وف�صية واحدة.

ت�ســاوؤلت م�ســـروعة ملحبــي الأج�ســام اجلميلــة:

اللعبــة كمـال اأج�ســام اأم بنــاء اأج�ســام؟  ومــاذا عــن التنا�ســب والتنا�ســق اإذًا؟ 

بطاقة ح�سور مناف�سات بطولة الأ�سطورة  

لنخبة اأبطال بناء الأج�سام جمانية
املقررة  للنخبة  الأ�صطورة  بطولة  يف  للم�صاركني  الج�صام  بناء  احت��اد  اأعلن   

يف ال�صاد�س من ال�صهر املقبل ان  الدخول جماين للجمهور ولكن الدعوة غري عامة 

قبل  له  متنح  خا�صة  ببطاقات  م�صارك  كل  ط��رف  من  ج��دًا  حم��دود  بعدد  و�صتكون 

البطولة بعدة اأيام مبا ل يتجاوز الثالثة اأ�صخا�س لكل م�صارك، وعليه فقد اكد احتاد 

البطولة هو 2022/7/١ ويجب على  امل�صاركة يف  لتثبيت  اللعبة ان املوعد الأخري 

كل م�صارك اإعالم اللجنة املنظمة للبطولة بعدد املرافقني له من اجلمهور ليتم منحه 

بطاقات الدخول الكافية ح�صب طلبه.

النقري: التايكواندو يف تطور م�ستمر
بطولة  ال���ت���اي���ك���وان���دو  احت�����اد  اأق������ام 

وال�صغار  ال���رباع���م  ل��ف��ئ��ات  اجل��م��ه��وري��ة 

اجلالء  �صالة  يف  اجلن�صني  لكال  والأ���ص��ب��ال 

م�صاركة  �صهدت  والتي  بدم�صق  الريا�صية 

44ناديا  مثلوا  ولعبة  لعب   600 من  اكرث 

بطولة  وكانت  ال�صورية   املحافظات  كل  من 

الواعدة  واخلامات  املواهب  لكت�صاف  مهمة 

بها  والهتمام  رعايتها  على  العمل  ثم  ومن 

الوطنية  املنتخبات  ن��واة  لتكون  وتاأهيلها 

م�صتقباًل .

اإليها  اآلت  النتائج التي  يف احلديث عن 

ال�صرطة  نادي  فقد ت�صدر  البطولة  مناف�صات 

املركزي الرتتيب العام تاله نادي رام العنز 

من حم�س وناديي الكرامة ودمر ثالثًا.

ع�صو احتاد اللعبة متام النقري مدرب املنتخب الوطني اأ�صاد بامل�صتوى الذي ظهرت 

عليه البطولة لهذه الفئات املب�صرة بالعطاء م�صتقباًل، وخلو البطولة من اأي اعرتا�صات وهذا 

يدل على اأن الأندية ا�صتعدت جيدًا للبطولة وحقق اأبطالها وبطالتها ميداليات خمتلفة، وقد 

والأخ�صر  الأ�صفر  احلزام  م�صتوى  الأول  م�صتويني  اإىل  البطولة  يف  الالعبني  تق�صيم  مت 

ون�صف اأزرق واأزرق والثاين م�صتوى احلزام ن�صف بني وبني ون�صف اأحمر واأحمر.

واأ�صاف: ريا�صة التايكواندو ب�صكل عام على ال�صعيد الداخلي ت�صهد تطورًا وتقدمًا، 

وهذا ما نالحظه من خالل البطولت وامل�صتويات اجليدة التي تقدمها الأندية والتي ت�صمل 

ماهو  كل  على  واطالعهم  واملدربني،  للحكام  امل�صتمرة  ال��دورات  خالل  ومن  الفئات  جميع 

جديد يف عامل اللعبة. 

 ▪متابعة : خديجة ونو�س 
مبنا�صبة  للجميع  الريا�صة  احت���اد  اأق���ام 

الكوين  ال�صالم  اأجل  من  لليوغا  العاملي  اليوم 

املحافظات  معظم  �صمل  ري��ا���ص��ي��ًا  م��ه��رج��ان��ًا 

ال�����ص��وري��ة وال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ن ال��الذق��ي��ة هذا 

متنوعة  ف��ق��رات  ع��دة  ت�صمن  ال���ذي  امل��ه��رج��ان 

خا�صة ريا�صة اليوغا باإ�صراف الأت�صاريا مازن 

وعن  لليوغا،  ال�صوري  املركز  رئي�س  عي�صى 

ثناء  ال�صيدة  اأو�صحت  املهرجان  ه��ذا  اأهمية 

 : قائلة  للجميع  الريا�صة  احت��اد  رئي�س  حممد 

�صارك يف املهرجان حوايل  500 لعبًا ولعبة 

تخلله  ال��ذي  ال�صورية  املحافظات  خمتلف  من 

ال��ع��دي��د م��ن ع��رو���س ول��وح��ات مم��ي��زة ليوغا 

وبالع�صا  الكرا�صي  على  ال�صن  وكبار  احلامل 

وامل�صابني  ال��ه��م��م  ل����ذوي  وع���ر����س  ال��ط��ب��ي��ة 

وعرو�س  املفا�صل  واآلم  اللويحي  بالت�صلب 

الكاتا اخلا�صة بالطاقة الداخلية.  

كما لفتت حممد اأن املهرجان اأقيم مبنا�صبة 

وا�صعة  م�صاركة  و�صهد  لليوغا  العاملي  اليوم 

وحلب  دم�صق  وري���ف  دم�صق  حم��اف��ظ��ات  م��ن 

وطرطو�س،  والالذقية  وحم�س  وال�صويداء 

اأبرزها  لليوغا  جمة  فوائد  هناك  اأن  اإىل  لفتة 

التمارين  وت��ن��ف��ي��ذ  وت���وازن���ه  ال��ف��ك��ر  اإي���ق���اظ 

اجل�صدية مع التنف�س بطريقة تعتمد على تدفق 

اأداء  اأعلى  على  للح�صول  اجل�صد  يف  الطاقة 

الداخلي وال�صفاء  لل�صالم  للو�صول  باأقل جهد 

العقلي وال�صعور بال�صعادة والرتياح وجتاوز 

العقد ال�صلبية والتخل�س من التوتر والتكيف 

الطويلة  ال��ف��رتة  وخا�صة  احل��ي��اة  ظ��روف  م��ع 

للحرب وتداعياتها .

متيز  الح��ت��ف��ال  ب���اأن  حممد  اأ���ص��ارت  كما 

بح�صور ر�صمي وجماهريي لفت حيث ح�صر 

مهرجان الالذقية اأمني فرع احلزب يف املحافظة 

الفرع  قيادة  اأع�صاء  من  وعدد  ا�صماعيل  هيثم 

الالذقية ورئي�س مكتب  ال�صيد حمافظ  وممثل 

املكتب  وع�صو  �صليحة  تهاين  الفرعي  ال�صباب 

عبد  الرفيق  العام  الريا�صي  التنفيذي لالحتاد 

والقائم  املحافظ  ال�صيد  وممثل  كركو  النا�صر 

ورئي�س  بدم�صق  الهندية  ال�����ص��ف��ارة  ب��اأع��م��ال 

جامعة  ف��رع  يف  والإع����الم  والإع�����داد  الثقافة 

فرع  ورئي�س  ب��دران  معينة  الدكتورة  ت�صرين 

الحتاد الريا�صي العام بطرطو�س عماد حماد 

وح�صد كبري من املهتمني . 

الحتفالت  اأن  اإىل  حم��م��د  واأو���ص��ح��ت 

يقام  حيث  م�صتمرة  لليوغا  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 

و�صبق  الريا�صية  اجل��الء  مدينة  يف  مهرجان 

جبلة  م�صرح  من  اليوغا  ر�صالة  انطالقة  ذل��ك 

�صالة  يف  اأي�صًا  املهرجان  اأقيم  كما  الأ���ص��ري 

غزوان اأبو زيد يف حم�س ويف مركز الرعاية 

وال�صباب، وكانت هذه امل�صاركة جيدة وخا�صة 

لليوغا  حم�س  فريق  الهمم  اأ�صحاب  مب�صاركة 

الريا�صات  اأب��ط��ال  بحم�س  ال�����ص��الم  مب��رك��ز 

وح�صر  ال�صالم،  فقرة  قدموا  الذين  اخلا�صة 

اأع�صاء قيادة الفرع واأع�صاء اللجنة  املهرجان 

التنفيذية لالحتاد الريا�صي يف حم�س ومدير 

الرتبية الريا�صية ورئي�س اللحنة العليا لليوغا 

للريا�صات  ال�صالم  ن��ادي  واأع�����ص��اء  ورئي�س 

اخلا�صة، كما ت�صمن املهرجان تقدمي العديد من 

احلركات  بروتوكول  عن  الريا�صية  اللوحات 

جميع  من  ريا�صيني  مب�صاركة  عامليًا  املعتمدة 

الفئات العمرية .

للجميع  الريا�صة  كما ذكرت رئي�س احتاد 

املهرجان  ه��ذا  تنظيم  على  واظ��ب  الحت��اد  اأن 

منذ عام 20١5 رغم احلرب والدمار والإرهاب 

لنوؤكد  �صورية،  يف  والب�صر  احلجر  طال  الذي 

احل�صارة  ب��ل��د  �صتبقى  ���ص��وري��ة  اأن  ل��ل��ع��امل 

اإرادة  اأ���ص��ح��اب  وال��ت��اري��خ وال�����ص��الم وب��اأن��ن��ا 

الفئات  بجميع  تعنى  ال��ي��وغ��ا  اأن  مو�صحة 

القواعد  م��ن  العديد  تكري�س  بهدف  العمرية 

الريا�صية ال�صحيحة التي ت�صاعد الإن�صان على 

جميع  يف  وهدوء  باإيجابية  والتعامل  العطاء 

مواقف احلياة.

للطاقة  العليا  اللجنة  رئي�س  اأ�صار  بدوره 

املهرجان  ر�صالة  اأن  اإىل  عي�صى  مازن  واليوغا 

هو ال�صالم بالكون واإىل النت�صار الذي �صهدته 

يقام  اأ�صبح  حيث  �صورية  يف  اليوغا  ريا�صة 

من  العديد  يف  لليوغا  العاملي  اليوم  مهرجان 

املحافظات كالالذقية ودم�صق وريفها وحم�س 

وحلب مبينًا اأنه يف �صورية 42 مركزًا تطوعيًا 

لتدريب اليوغا باإ�صراف 200 مدرب وهذا دليل 

على النت�صار الوا�صع لهذه الريا�صة الروحية.

مهرجـــان ريا�ســـي يف املحافظــــات احتفــاًل باليـــوم العاملـــي لليوغــــا
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فوز جدير للنا�سئات ببطولة اآ�سيا وخ�سارة قا�سية لالأوملبي اأمـام اإيـران

منتخبنا الوطني الأول يواجه نظريه البحريني اجلمعة القادم باحلمدانية يف الت�سفيات العاملية
 ▪مهند ح�شني, 

 مني منتخبنا الوطني بكرة ال�صلة للرجال 

�صت  ب��ف��ارق  اللبناين  ن��ظ��ريه  اأم���ام  بخ�صارة 

الأول  الودي  اللقاء  نقاط وبواقع 82-76 يف 

اجلمعة  اأم�����س  م�����ص��اء  املنتخبني  ج��م��ع  ال���ذي 

اإط���ار  يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب����ريوت يف 

من  الثالثة  ال��ن��اف��ذة  مل��ب��اري��ات  ا�صتعداداتهما 

بداية  يف  �صتنطلق  التي  العاملية  الت�صفيات 

�صهر متوز املقبل.  

اليوم  م�صاء  الفريقني  بني  اللقاء  ويتجدد 

من  اعتبارا  منتخبنا  يتوجه  اأن  على  ال�صبت 

�صباح يوم غد الأحد اإىل مدينة حلب لي�صتكمل 

حت�صرياته للقاء منتخب البحرين يوم اجلمعة 

الثالثة،  بالنافذة  مبارياته  اأوىل  يف  ال��ق��ادم 

امتحان  مبثابة  الق�صري  املع�صكر  هذا  ويعترب 

مباريات  معرتك  دخوله  قبل  للمنتخب  حقيقي 

�صت�صت�صيفها مدينة حلب  التي  الثالثة  النافذة 

�صهر  بداية  باحلمدانية  العمالقة  �صالتها  يف 

متوز املقبل.

على  الفوز  يحقق  اأن  �صيحاول  منتخبنا 

منتخبي البحرين واإيران وخا�صة اأننا �صنلعب 

�صاأنه  من  وه��ذا  جمهورنا  وبني  اأر�صننا  على 

لع�صاق  الب�صمة  يعيد  بالفوز  اأ�صهمنا  يرفع  اأن 

ال�صلة ال�صورية. 

منتخبنا  ح���ال   ب���اأن  قلنا  اإذا  ن��غ��ايل  ول 

وحالة  مغايرة  ���ص��ورة  يف  �صيكون  الوطني 

حيث  اأ�صكاله  بجميع  ال�صتقرار  م��ن  مثالية 

اإيران  منتخبات  جانب  اإىل  القرعة  اأوقعتنا 

الكبري  الدعم  فرغم  وكازاخ�صتان،  والبحرين 

يف  للمنتخب  الريا�صية  القيادة  اأول��ت��ه  ال��ذي 

اأن  الت�صفيات الآ�صيوية املوؤهلة ال�صابقة، غري 

امل�صهد يبدو اأكرث و�صوحًا ودعمًا بعدما مل�صنا 

والتح�صري،  الإع���داد  طريقة  يف  جيدة  اأم���ورًا 

يف  املنتخب  اأم����ور  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ويتطلع 

ت�صجيل ح�صور طيب وحتقيق نتيجة ايجابية 

تليق ب�صمعة ال�صلة ال�صورية خا�صة اأن منتخبنا 

الذي  الإي���راين  للمنتخب  �صهاًل  �صيدًا  يعد  مل 

تغلبنا عليه يف الت�صفيات الآ�صيوية بقطر.

الفوز مطلوب
منتخبنا  امل��ق��ب��ل  اجل��م��ع��ة  ي����وم  ي��ف��ت��ت��ح 

الثالثة  النافذة  �صمن  مبارياته  اأوىل  الوطني 

من الت�صفيات العاملية بلقاء نظريه البحريني 

اللقاء  عناوين  بدم�صق،  الفيحاء  �صالة  يف 

لت�صجيل  يتطلعان  اللذين  املنتخبني  لكال  مهمة 

يرغب  الذي  البحرين  وخا�صة  طيب،  ح�صور 

من  الثاين  للدور  بالتاأهل  اآم��ال��ه  انتعا�س  يف 

الت�صفيات على ح�صاب منتخبنا الذي �صيت�صلح 

بعاملي الأر�س واجلمهور ولديه اأوراق فاعلة 

هذا  يف  منتخبنا  م���درب  �صيزجها  وم���وؤث���رة 

اللقاء، فالفوز فيها مطلوب لأنه �صيكون مبنزلة 

اإيران  مع  والأق���وى  الأه��م  للقاء  عبور  بوابة 

و�صيمنح الفوز على البحرين لعبني منتخبنا 

�صتكون  بالنف�س  وثقة  ك��ب��ريًا  معنويًا  داف��ع��ًا 

ورقة رابحة للقاء املنتظر اأمام اإيران.

يف  مل�صناه  ما  ح�صب  البحريني  املنتخب 

الت�صفيات  من  الثانية  بالنافذة  ال�صابق  لقائنا 

فنية  م��ق��درات  لع��ب��وه  ميلك  ول  بعبعًا  لي�س 

الفوز  اأن  وي��ب��دو  لعبينا  م��ن  اأف�����ص��ل  ك��ب��رية 

ماذا  ن��ع��رف  ل  لكن  ملنتخبنا،  اأق���رب  �صيكون 

يخبئ لنا  املنتخب البحريني من اأوراق مهمة 

يف لقائه القادم.

منتخبنا  لعبي  بقدرة  ثقة  كلنا  ذلك  ومع 

طموحنا  حجم  ي���وازي  م�صتوى  ت��ق��دمي  على 

ويحققون نتيجة م�صرقة تعيد الب�صمة لع�صاق 

ال�صلة ال�صورية.

نتائج واأرقام 
الت�صفيات  يف  ج��ولت��ه  منتخبنا  افتتح 

الرابعة  املجموعة  يف  القرعة  اأوقعته  بعدما 

البحرين،  كازاخ�صتان،  منتخبات  جانب  اإىل 

الأوىل مع منتخب  النافذة  اإي��ران، والتقى يف 

كازاخ�صتان يف اأ�صتانا وخ�صر 74-84، وخ�صر 

جمددًا على اأر�صه وبني جمهوره بدم�صق بفارق 

ع�صر نقاط 7١-8١، ويف النافذة الثانية متكن 

املنامة  يف  البحريني  املنتخب  على  الفوز  من 

املنتخب  اأم���ام  ط��ه��ران  يف  وخ�صر   ،64-80

الإيراين بفارق ١2 نقطة 80-68.

جمن�ض قادم
الحت��اد  رئي�س  ال�صيد  ت��اأك��ي��دات  ج���اءت 

اجتماعه  اآخر  يف  معال  فرا�س  العام  الريا�صي 

باأنه يرغب يف تواجد  اأك��د   اإيجابية عندما  له 

�صفوف  �صمن  امل�صتوى  ع��ايل  جمن�س  لع��ب 

منتخبنا، لأنه ل يجوز والكالم لل�صيد معال  اأن 

وخا�صة  جمهورنا،  وبني  اأر�صنا  على  نخ�صر 

اأننا �صنلعب مع اإيران والفوز بات مطلبًا عليها، 

و�صدد املعال حينها ب�صرورة التعاقد مع لعب 

مهم حتى لو كلف اأكرث من اأربعني األف دولر، 

وبناء على هذه الت�صريحات بداأ احتاد ال�صلة 

وحتقيق  الالعب  هذا  لتاأمني  احلثيثة  م�صاعيه 

نتيجة جيدة.

حت�سريات جيدة
منتخبنا  الفائت  ال�صبت  ي��وم  م�صاء  ب��داأ 

الوطني اأوىل مرانه يف �صالة الفيحاء بدم�صق 

الإ����ص���ب���اين خافيري  امل�����درب  اإ�����ص����راف  حت���ت 

ومت  �صكر،  ج��ورج  الوطني  امل��درب  وي�صاعده 

توجيه الدعوة اإىل �صبعة ع�صر لعبًا لاللتحاق 

باملع�صكر، وهم:

اليا�س   - الع�س  �صريف   - عرب�صة  جمد    

-ندمي  احل�صني  عبيد-زكريا  ا�صحق   - عازرية 

ناظاريان-  -ج����ورج  ج��ب��ار  اأم����ري   - عي�صى 

علي-  �صيخ  -عمر  ادلبي  -عمر  بكر  اآن��ط��وين 

جنبالط  –كمال  هرمز  ديڤيد   - ال�صاطي  عامر 

-ه���اين دري��ب��ي- ب���الل اأط��ل��ي -ع��ب��د الوهاب 

�صحي  و�صع  يف  الالعبني  وجميع  احلموي، 

�صفو  تعكر  ق��د  اإ���ص��اب��ات  لأي  يوجد  ول  جيد 

التح�صريات.

ت�صكيلة  من  لعبني  اأربعة  ا�صتبعاد  ومت   

جميل  اجلابي،  ط��ارق  وهم  ال�صابقة  املنتخب 

���ص��دي��ر، ت��وف��ي��ق ���ص��ال��ح، وائ���ل ج��ي��الت��ي ومل 

ل�صتبعادهم  املوجبة  باأ�صباب  الحتاد  ي�صعنا 

خالل  ج��ي��د  مب�صتوى  ظ��ه��ر  بع�صهم  اأن  رغ���م 

مباريات الفاينال فور.

للنا�صئات  ال�صلة  بكرة  الوطني  منتخبنا  ي�صتكمل 

اآ�صيا فئة ب املقامة  حتت ١6 �صنة مبارياته يف بطولة 

يف  الفلبني  منتخب  بلقاء  عمان  الأردنية  العا�صمة  يف 

متام ال�صاعة الرابع ال ربع  اليوم بتوقيت دم�صق يف 

لقاء يتوقع اأن يحفل بكثري من الثارة والقوة وخا�صة 

اأن طموحات منتخبنا كبرية يف ت�صجيل ح�صور طيب 

ال�صلة  ع�صاق  طموح  تر�صي  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  و 

ال�صورية يف هذه البطولة. 

غد  يوم  الأول  بالدور  مبارياته  منتخبنا  ويختتم 

الواحدة  ال�صاعة  يف  اندوني�صيا  منتخب  بلقاء  الأح��د 

والن�صف. 

تعترب هذه البطولة غري موؤهلة لأي بطولة اأخرى 

اآ�صيا  بطولة  اإىل  لتوه  يتاأهل  بلقبها  الفائز  با�صتثناء 

كبرية  م�صوؤولية  اأم��ام  منتخبنا  ي�صع  وه��ذا  املوؤهلة، 

من  الأول  للم�صتوى  التاأهل  و�صمان  بقوة  اللعب  يف 

البطولت اخلا�صة بهذه الفئة.

مثل منتخبنا يف هذه البطولة كال من الالعبات :

 - املحمد  اآي��ة  امل�صنف-  جنى   - اآغ��ا  ح�صن  ليلى 

�صهد   - كنعان  -�صحر  ك��ردي  �صدرة  ناظريان-  جي�صي 

- ج��ويل خرمي  ب��در  �صهد   - الأح��م��ر  �صيميل   - ال���دادا 

�صونيا  م��اردو-  ن��وال   - بكور  �صوزان  دب��ل-  الي�صا   -

جام�صكيان.

اأ�صرف دركزيل، وت�صاعده �صريين  املنتخب  يدرب 

ا�صماعيل، واملدير الفني هالل الدجاين. 

فوز جدير 
حقق منتخبنا الوطني بكرة ال�صلة للنا�صئات فوزا 

نقطة   ١2 ب��ف��ارق  �صاموا  منتخب  على  وج��دي��را  غاليا 

وبواقع 75-63 وذلك يف اأوىل مبارياته ببطولة اآ�صيا 

فئة )ب( املقامة يف العا�صمة الأردنية عمان. 

وا�صحا  وب���دا  ملنتخبنا  موفقة  تكن  مل  ال��ب��داي��ة 

الرتباك على اأدائه ب�صبب عدم دخول لعباتنا يف اأجواء 

اللقاء، باملقابل فر�صت لعبات �صاموا �صيطرتهن ولعنب 

بطريقة جيدة وجنحن يف تو�صيع الفارق والتقدم مع 

نهاية الربع الأول ١8-2١.

ال�صعداء  لعباتنا  تنف�صت  الثانية  احل�صة  يف 

وا�صتعدن توازهن وجنحت تبديالت مدربنا يف و�صع 

يف  لعباتنا  وجن��ح��ت  ال��ف��ر���س  اإ���ص��اع��ة  مل�صل�صل  ح��د 

املتاألقة  عرب  الت�صجيل  ثم  ومن  �صاموا  ل�صلة  الو�صول 

ونتيجة  اأداء  ملنتخبنا  ال��رب��ع  لينتهي  بكور  ���ص��وزان 

بواقع ١9-١5.

ولعب  هجومه  فريقنا  تابع  الثالثة  احل�صة  يف 

اللقاء  اأجواء  تدخلن يف  اأف�صل وبداأت لعباتنا  ب�صكل 

اأكرث بعدما ا�صتعدن ثقتهن باأنف�صهن ولعنب باأداء جيد 

جنحن خالله يف تو�صيع الفارق اإىل ثمان نقاط وانهني 

الربع مل�صلحتهن ١9-١2.

فرديا  املمتع  ب��ادائ��ه  منتخبنا  ا�صتمر  الخ��ري  يف 

منتخب  باملقابل  حممد  ايه  الالعبة  وب��رزت  وجماعيا 

اللعب  اأم��ام  ف�صله  لكن  للمباراة  العودة  ح��اول  �صاموا 

-١9 ملنتخبنا  الربع  لينتهي  ملنتخبنا  الناجح  الدفاعي 

.١5

امل��وؤل��ف من  احل��ك��ام  ط��اق��م  م��ب��اراة منتخبنا  ق���اد 

كارغاري  ماه�صا  والإي���راين  ج��رار  اإبراهيم  الأردين 

اب. واللبناين �صريجيو ك�صرّ

خ�سارة قا�سية لالأوملبي
ال�صلة  ب��ك��رة  الومل���ب���ي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م��ن��ي 

من  كبري  بفارق  الإي��راين  اأمام نظريه  قا�صية  بخ�صارة 

النقاط و�صل اإىل ١6 نقطة وبواقع 6١-77 وذلك �صمن 

البداية  ال�صلة،  بكرة  ال��ودي��ة  اأرمينيا  دورة  مباريات 

من  ومتكن  جيدة  بطريقة  حيث  ملنتخبنا  جيدة  كانت 

اإنهاء الربع بالتعادل 20-20.

�صيطرتهم  الي��ران��ي��ون  ف��ر���س  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف 

وجنحوا يف التنوع الدفاعي الذي اأربك لعبي منتخبنا 

خا�صرا  ليخرج  م��ربر  غ��ري  ت��راج��ع��ا  م�صتواه  لي�صهد 

بنتيجة الربع ١3-20.

يف احل�����ص��ة ال��ث��ال��ث��ة مل ت��ن��ف��ع حم�����اولت م���درب 

منتخبنا يف اإعادة التوازن للفريق و�صط هجوم ناجح 

الربع مل�صلحته 22- اأنهى  الذي  الإي��راين  من املنتخب 

.١5

يف الربع الأخري ا�صتمر التفوق للمنتخب الإيراين 

منتخبنا  لعبي  اأداء  يف  ارتباك  و�صط  وجماعيا  فرديا 

ورغم العديد من التبديالت غري اأن التقدم بقي للمنتخب 

الإيراين الذي تفوق بنتيجة الربع ١5-١3.

لقائه  يف  ال�صبت  ال��ي��وم  ع�صر  منتخبنا  ويلتقي 

املتحدة  ال���ولي���ات  م��ن��ت��خ��ب  م���ع  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ال���ث���اين 

الأحد  غد  ي��وم  بالبطولة  لقاءاته  ويختتم  الأمريكية، 

بلقاء منتخب ارميينا �صاحب ال�صيافة. 

�سلة رجال الوحدة تبحث عن
 مدرب وتعيد ترتيب اأوراقها

ظهر فريق اجلالء مب�صتوى جيد وقدم اأداء قويًا وكان قاب قو�صني اأو اأدنى من 

التاأهل للمباراة النهائية، وي�صم الفريق مواهب وخامات تب�صر باخلري و�صيكون لها 

�صاأن كبري يف املوا�صم املقبلة.

احلوار  معه  واأج��رت  �صكور  عبود  الفريق  م��درب  مع  التقت  الريا�صي  املوقف 

التايل:

ما �سبب هذا الأداء اجليد للفريق اأمام اأهلي حلب يف مباريات الفاينال 

فور؟

للتمرين  اأدائه، وال�صبب يعود  اأثنى على  الفريق ظهر ب�صورة جيدة، واجلميع 

اإىل  اإ�صافة  للفريق،  مثالية  اإع��داد  خطة  و�صع  يف  الإدارة  جنحت  حيث  املتوا�صل، 

اأ�صافا قوة هجومية  جودة الالعبني التون�صيني هيثم �صعادة، ومراد مربوك، وهما 

كبرية من خالل ان�صجامهما مع الفريق ب�صرعة، ناهيك عن الروح القتالية التي متتع 

فيها لعبو الفريق، ولعبنا ب�صكل جيد اأمام فريق ي�صم كل مقومات النجاح.  

هذه  حتل  مل  فلماذا  بالدفاع  تتعلق  الفريق  بها  عانى  واح��دة  م�صكلة  هناك  كان 

امل�صكلة؟

يف  واجهتنا  التي  امل�صكلة  لكن  دفاعية،  م�صكلة  من  يعان  مل  فريقنا  ب�صراحة 

مباريات الفاينال فور هي الالعب حممد احلرات الذي يلعب ب�صفوف الأهلي، وهو 

اأماكن  اإيقافه دائمًا، ا�صتطعنا يف  لعب ذكي ومهاري وميتلك فنيات عالية ل ميكنك 

عدة احلد من خطورته، لكن كان دائمًا العن�صر احلا�صم بالإ�صافة لنطوين بكر. 

هل اأنت باق مع اجلاء ملو�سم جديد اأم هناك عرو�ص جديدة؟

ل  الآن  حتى  لكن  الكثري،  يل  وق��دم  لعبت  وفيه  الثاين  بيتي  هو  اجل��الء  ن��ادي 

اأ�صتطيع اجلزم على بقائي مع اجلالء من عدمه، وكل �صيء وارد، باملقابل مل اأتلق اأي 

عرو�س تدريبية اأخرى. 

مل تتمكن من ا�ستغال غياب الاعب الأجنبي لفريق الأهلي ما ال�سبب؟

فريق الأهلي هو وبكل �صراحة تر�صانة جنوم، ومل يتاأثر كثريًا بغياب الالعب 

لكن  �صكوت  الالعب  بوجود  عليهم  فزنا  نحن  ذلك  ومع  �صكوت،  اأنطون  الأمريكي 

املحافظة  ا�صتطاع  قوية،  و  مهمة  احتياط  دكة  لديه  الأهلي  فريق  اأن  يعرف  اجلميع 

على زخم الفريق كما اأن غياب الالعب �صكوت اأعطى الفريق دفعة معنوية و اإيجابية 

من اأجل تعوي�صه وهذا ما ح�صل.

 ▪املوقف الريا�شي
اأن  التتويج رغم   مل تتمكن �صلة رجال نادي الوحدة من الوقوف على من�صات 

الفريق كان من اأقوى املناف�صني وجميع الرت�صيحات و�صعته على  نا�صية التتويج، 

لكن الفريق كبا يف لقائه الفا�صل مع الكرامة وودع املناف�صات و�صط ده�صة كبرية. 

لي�صت هي املرة الأوىل التي تخ�صر بها �صلة رجال الوحدة اأمام الكرامة يف املربع 

الذهبي، لكنها املرة الأوىل التي يظهر بها الفريق مب�صتوى ل يليق به كبطل للدوري 

ل�صنوات طويلة وبطل اآ�صيا 2003، حيث تركت خ�صارته الأخرية اأمام الكرامة �صدمة 

كبرية لع�صاقه وحمبيه والكثري من اإ�صارات ال�صتفهام لأن الرت�صيحات التي �صبقت 

مباراته الأخرية مع الكرامة و�صعته يف املباراة النهائية لكونه ميتلك اأف�صل الالعبني 

نحن  طبعًا  عالية،  وبدنية  فنية  جاهزية  يف  وهم  الأول،  الوطني  املنتخب  عماد  من 

لن نقلل من قوة وت�صميم لعبي نادي الكرامة على حتقيق الفوز، لأن الكرامة عمل 

لديه رغم  الكبار ونتائجه واإجنازاته تتحدث عنه، واللعبة  واجتهد وبات من طينة 

حداثتها غري اأنها بداأت ت�صري بخطا وا�صحة ومدرو�صة، وخ�صارة الوحدة وخروجه 

ل يعني باملطلق اأنها جاءت نتيجة تفاوت م�صتواه وتراجعه فقط، واإمنا اأتت نتيجة 

التح�صري اجليد للكرامة الذي عرف كيف يتح�صر لهذه املوقعة ويخطف نقاط الفوز 

ويتاأهل للنهائي. 

  اإقـالــــة!
اإقالة املدرب ال�صربي ننياد  قررت الإدارة بعد جل�صة تقييم �صريعة لرحلة الفريق 

كراديي�س من مهامه بعد اأن تبني باأنه �صبب �صوء النتائج وخروج الفريق من املناف�صة، 

باأن  اأكدت  الإدارة  املقربة من  امل�صادر  البديل وح�صب بع�س  املدرب  وبداأت تبحث عن 

لديها جمموعة من املدربني الوطنيني والأجانب و�صيكون الختيار على نار هادئة وترو 

بعيدًا عن الت�صرع الذي قد ي�صع الفريق يف اأتون النتائج املخيبة لالآمال جمددًا.

خـال�ســــة
على القائمني يف �صلة الوحدة الإ�صراع يف تاليف الأخطاء ال�صابقة، التي ظهرت على 

اأداء الالعبني، وكلنا اأمل باإدارة نادي الوحدة بتجاوز هذه الكبوة، وهي قادرة على ذلك 

لأنها ل تتعامل بردات الفعل ال�صلبية، فاخل�صارة ميكن اأن تعو�س، وم�صوار الإجنازات 

والبطولت ما زال طوياًل، و�صيكون ل�صلة الوحدة الكثري من الكالم واملفاجاآت.

�سلة �سيدات نادي ال�ساحل بال مدرب!
املوقف الريا�صي

اإدارة  اأولته  ال��ذي  الكبري  الدعم  من  الرغم  على 

مل  الفريق  اأن  غري  �صيداتها،  لفريق  ال�صاحل  ن��ادي 

بالو�صول  وف�صل  طيب  ح�صور  ت�صجيل  من  يتمكن 

اإىل املربع الذهبي، لكن ال�صيء الذي يذكر باأن الفريق 

مر يف ظروف فنية �صعبة ل ميكن لأي فريق اأن ينجو 

منها باأقل النتائج خ�صارة.

يف  فا�صل  ب�صار  مدربه  اأخفق  عندما  وخا�صة 

يف  التدخالت  من  العديد  نتيجة  الفريق  مع  البقاء 

ال�صدع  راأب  من  الإدارة  تتمكن  ومل  الفنية،  قراراته 

فقد  الفريق  اأن  بحجة  جديد  م��درب  وتكليف  الفني 

و�صك  على  وال��دوري  الذهبي  للمربع  بالتاأهل  اآماله 

النهاية.

وبعد انتهاء الدوري مل تت�صح حتى كتابة هذه 

ال�صطور �صورة املدرب اجلديد للفريق، رغم اقرتاب 

م�صابقة كاأ�س اجلمهورية، وح�صب بع�س امل�صادر اأن 

النادي حتى  مع  يجددن عقودهن  الفريق مل  لعبات 

الآن.

مـدرب 

اجلـالء:

لـم اأمتكــن 

مـن

اإيقاف 
احلرات..  

وفريقي جيد

جنم الكرامة: 
�سنناف�ض  بقوة على 

كاأ�ض اجلمهورية
ق����دم ع��م��الق ���ص��ل��ة رج����ال ن���ادي 

جيد  م�صتوى  علي  �صيخ  عمر  الكرامة 

ه���ذا امل��و���ص��م م��ع ف��ري��ق��ه، وك���ان اأه��م 

الفريق  مل��درب  الهجومية  اخل��ي��ارات 

وجنح  القو�س  خ��ارج  م��ن  تاألقه  بعد 

مع  الفا�صل  اللقاء  يف  فريقه  فوز  يف 

الوحدة.

امل���وق���ف ال��ري��ا���ص��ي ال��ت��ق��ت هبه 

واأجرت معه احلوار التايل:

اأهلي  اأم���ام  خ�صارتكم  �صبب  م��ا 

حلب يف الدور النهائي؟

ي�صم  الأه���ل���ي  ف��ري��ق  اأن  ���ص��ك  ل 

وقدم  املتميزين،  الالعبني  من  نخبة 

ندًا  ك��ان  وفريقنا  ق��وي��ة،  م�صتويات 

الدقائق  يف  كانت  وخ�صارتنا  له  قويًا 

الأخ������رية، ب�����ص��ب��ب ب��ع�����س الأخ���ط���اء 

الفنية، والأهلي ي�صتحق اللقب.

لديك  اأم  الكرامة  اأنت باق مع  هل 

عرو�س جديدة؟

لنهاية  ال��ك��رام��ة  م��ع  م��ل��ت��زم  اأن����ا 

كاأ�س  م�����ص��اب��ق��ة  واأم���ام���ن���ا  امل���و����ص���م، 

اجلمهورية و�صوف نناف�س بقوة على 

اللقب، وبعد النتهاء منها �صيكون لنا 

كالم اآخر.

نتائج  من  للمنتخب  تتوقع  م��اذا 

يف النافذة القادمة؟

اإن  وطموحنا  جيدة  حت�صرياتنا 

�صنلعب  اأننا  وخا�صة  الفوز  الله  �صاء 

املتوقع  جمهورنا  وبني  اأر�صننا  على 

املنتخب  وميلك  لي�صاندنا،  ح�صوره 

جم��م��وع��ة ج��ي��دة م��ن ال��الع��ب��ني ومن 

ورائهم مدرب خبري وجمتهد.
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جنح ريال مدريد لكرة ال�صلة للرجال بتجريد غرميه 

للمو�صم  ال�صلة  كرة  بدوري  والتتويج  لقبه  من  بر�صلونة 

املباراة  النهائي يف  ل�صل�صلة  بعد ح�صمه   2022 -  202١

الرابعة بفوزه بثالثة لقاءات من اأ�صل اأربعة معززًا رقمه 

القيا�صي بالبطولة 36  مقابل ١9 لرب�صلونة.

تافاري�س،  لنجومه  التتويج  ب��ه��ذا  امللكي  وي��دي��ن 

اأف�صل امل�صجلني يف مباراة احل�صم 25 نقطة، وكاو�صور 

و املخ�صرم لول و ديك وهاجنا، الريال ح�صم لقاء اللقب 

اللقاءات  �صل�صلة  وك��ان��ت  م��دري��د،  يف   74  -  8١ ب��واق��ع 

لكن  الريال بواقع 88 - 75  ب��داأت يف بر�صلونة وفاز  قد 

بر�صلونة رد اعتباره يف املباراة الثانية بواقع 7١ - 69 

كفته  برتجيح  امللكي  جنح  مدريد  يف  الثالث  اللقاء  ويف 

 . 66 - 8١

وكان الريال قد جتاوز يف ن�صف النهائي با�صكوينا 

بواقع 3 - 0 ، اأما البلوغرانا فقد جتاوز بادالونا 3 - ١ . 

يذكر اأن الرقم القيا�صي بعدد البطولت بحوزة ريال 

مدريد 36 لقبًا يليه بر�صلونة ١9 لقبًا ثم بادالونا 8 األقاب، 

فبا�صكوينا البا�صكي 7 األقاب.

اأرقام واإح�صائيات من الليغا...

الريــال الأقـــوى هجوميـــًا واإ�ســبيلية دفاعيــًا و كريــم الهـــداف
 ▪متابعة - حممد فخر ال�شاحب :

ُعِرَف بطله قبل الآوان على خالف العادة  بعد مو�صم �صاخب 

جاره  جم��ردًا  بالليغا  التتويج  ملن�صة  بالعودة  مدريد  ري��ال  جنح 

اأتلتيكو مدريد من لقبه ومعززًا رقمه القيا�صي بعدد املرات بالفوز 

وفيما  والثالثني،  اخلام�صة  لبطولته  وا�صاًل  حمليًا  الأغلى  باللقب 

 -  202١ ملو�صم  والإح�صاءات  الأرق��ام  ببع�س  معكم  نغو�س  يلي 

2022 من الليغا الإ�صبانية.

اأن�سيلوتي ك�سب الرهان 
ك�صب برييز رهانه على اأن�صيلوتي الذي حقق اأكرث من املتوقع 

منه معيدًا للنادي امللكي هيبته حمليًا وقاريًا، فرتبرّع املرينغي على 

عر�س الليغا من جديد ومل يكتف بذلك بل عاد لزعامته الأوروبية 

حا�صدًا اللقب الأغلى اأوروبيًا دوري اأبطال اأوروبا للمرة الرابعة 

ع�صرة معززًا رقمه القيا�صي يف بطولته املحببة.

القدمي  لكوكبة احلر�س  الروح  باإعادة  اأن�صيلوتي  كارلو  جنح 

باملواهب  ال�صباب  روح  فيها  باثًا  عليها  الرهان  وك�صب  للمرينغي 

ال�صاعدة كاأمثال فيني�صو�س و رودريغو وفالفريدي، فكانوا اإ�صافة 

كبرية للمخ�صرمني كرمي بنزمية ومودريت�س وكرو�س وكا�صيمريو 

وكارفخال، واأثبت كورتوا مقولة اإن احلار�س ن�صف الفريق. 

حنكة  بعد  م��ن  فيه  الف�صل  ك��ان  وال��ث��الث��ون  اخلام�س  اللقب 

كرمي   : وهم  الفريق  يف  الثقل  لهم  كان  لعبني  لأربعة  اأن�صيلوتي 

بنزمية ومودريت�س وكورتوا وفيني�صو�س، فكانوا العمود الفقري 

الإ�صافة  ك��ان��ت  ث��م  ال��ري��ال،  م��ي��زان  كفة  ��ح��وا  م��ن رجرّ للقب، وه��م 

األبا وميليتاو  النتقا�س من جمهود  بفالفريدي ورودريغو، دون 

وبقية  واأ�صين�صيو  ونات�صو  وكا�صيمريو  وك��رو���س  وك��ارف��خ��ال 

الالعبني. 

اللقب بالأرقام 
مباريات  بثماين  وتعادل  مباراة  وع�صرين  ب�صت  الريال  فاز 

وانقاد للهزمية يف اأربعة لقاءات، فجمع 86 نقطة بفارق ١3 نقطة 

عن الو�صيف بر�صلونة الذي جمع 73 نقطة، وجاء اأتلتيكو مدريد 

ثالثًا جامعًا 7١ نقطة، و رابعًا اإ�صبيلية 70 نقطة. 

الليغا  يف  هجوميًا  الأق��وى  فكان  هدفًا،  ثمانني  الريال  �صجل 

املركز  ويف  هدفًا  و�صتني  بثمانية  بر�صلونة  تهديفيًا  بعده  وج��اء 

الثالث اأتلتيكو مدريد بخم�صة و�صتني هدفًا.

ج  ت�صدر لئحة هدافيه كرمي بنزمية الذي �صجل 27 هدفًا فتورّ

و  اأ�صبا�س  املخ�صرم  فيغو  �صيلتا  هداف  خلفه  وجاء  لليغا،  هدافًا 

لوبيز  خوان  بيتي�س  ريال  وه��داف  توما�س  دي  اإ�صبانيول  هداف 

وفيني�صو�س جونيور موهوب الريال ولكل منهم ١7 هدفًا. 

وفيني�صو�س   27 بنزمية  كرمي   : ف�صجلها  الريال  اأه��داف  اأم��ا 

فا�صكيز  لوكا�س  نات�صو 3  اأ�صين�صيو ١0 رودريغو 4  جونيور ١7 

3 لوكا مودريت�س 2 ميندي 2 األبا 2 كامافينغا 2 اإي�صكو ١ كرو�س 

١ ماريانو ١ يوفيت�س ١ كا�صيمريو ١ كارفخال ١ ميليتاو ١ غاريث 

بيل ١. 

دفاعيًا احتل الريال املركز الثاين كاأقل الأندية تلقيًا لالأهداف، 

اإذ ولج مرماه واحد وثالثون هدفًا، اأما القوى دفاعيًا فكان اإ�صبيلية 

الذي تلقت �صباكه ثالثني هدفًا فقط، وجاء ثالثًا دفاع اأتلتيك بيلباو 

ب�صتة وثالثني هدفًا. 

اأ�صعف الفرق هجوميًا كان األفي�س الذي �صجل 3١ هدفًا فقط 

تاله خيتايف 33 هدفًا ثم قادي�س 35 هدفًا. 

اأما الأ�صعف دفاعيًا فكان ليفانتي الذي تلقت �صباكه 76 هدفًا ثم 

األفي�س 65 فريال مايوركا 63 هدفًا. 

البطاقات الأوروبية وال�سعود والهبوط 
تاأهلت اأندية ريال مدريد وبر�صلونة واأتلتيكو مدريد واإ�صبيلية 

الأوىل،  الأربعة  املراكز  التي احتلت  الأندية  الأبطال وهي  لدوري 

اأما  الأوروب����ي،  ل��ل��دوري  �صو�صيداد  وري��ال  بيتي�س  ري��ال  وت��اأه��ل 

فياريال ريال فتاأهل لدوري املوؤمتر. 

الثانية  للدرجة  وغرناطة  وليفانتي  األفي�س  اأندية  وهبطت 

الوليد و  اأملرييا و بلد  اأندية  اأ�صفل الرتتيب و�صعدت  بحلولها يف 

جريونا بدًل منها. 

تاريخيــًا ...
فابتعد  مرة،  الليغا 35  بلقب  تتويجًا  الأندية  اأكرث  امللكي  يعد 

بلقب  املتوجني  لئحة  وفيما  األقاب،  بت�صعة  بر�صلونة  غرميه  عن 

الليغا عرب تاريخها. 

١ - ريال مدريد )  35 ( ، 2 - بر�صلونة ) 26 ( ، 3 - اأتلتيكو 

مدريد ) ١١ ( ، 4 - اأتلتيك بيلباو ) 8 ( ، 5 - فالن�صيا )  6 ( ، 6 - 

ريال �صو�صيداد ) 2 ( ، 7 -  ديبورتيفو لكارونا ) ١ ( ، 8 - اإ�صبيلية 

)  ١ (، 9 - ريال بيتي�س ) ١ (. 

اأما اأكرث الأندية احتالًل ملركز الو�صافة فكان الرب�صا 26 مرة ثم 

ريال مدريد 24 فاأتلتيكو مدريد ١١ مرة.

NBA غولــدن �ســتيت يرتبــع علــى عــر�ض
قاد النجم �صتيفن كاري فريقه غولدن �صتيت وريورز للرتبع 

على عر�س NBA للمرة ال�صابعة يف تاريخه على ح�صاب غرميه 

مُينرّي  ك��ان  وال��ذي  العريق  التاريخ  �صاحب  �صيلتك�س  بو�صطن 

النف�س بالنفراد بالرقم القيا�صي بالتتويج باللقب وف�س ال�صراكة 

لكل  لقبًا  ع�صر  ب�صبعة  ليكرز  اأجنلو�س  لون�س  مع  جتمعه  التي 

فريق.

ح�صاب  على  الغرب  جمموعة  ببطولة  ج  املتورّ �صتيت  غولدن 

بلقب  التتويج  مباريات  �صت  بعد  ا�صتطاع  مافريك�س  دال����س 

ال�صرق  جمموعة  بطل  �صيلتك�س  بو�صطن  ح�صاب  على   NBA
الذي بدوره و�صل للنهائي على ح�صاب ميامي هيت، ففي املباراة 

ال�صاد�صة التي جرت يف �صالة خ�صمه بو�صطن تاألق كاري، الذي 

اأنه  النهائيات كاأول مرة يف تاريخه رغم  ج كاأف�صل لعب يف  تورّ

ج باللقب ثالث مرات، �صتيفن قاد فريقه للفوز يف  �صبق له اأن تورّ

املباراة احلا�صمة بواقع ١03 - 90 اإذ �صاهم بت�صجيل 34 نقطة، 

للبطل  امل�صجلني  اأف�صل  ثاين  كان  فيما  اأ�صي�صت،  ل�صبع  اإ�صافة 

يغينز الذي �صجل ١8 نقطة تاله بويل ١5 نقطة، اأما بو�صطن فكان 

نقطة،   ١9 هورفورد  ثم  ومن  نقطة   34 ب��راون  امل�صجلني  اأف�صل 

كما  ال�صيوف  بتفوق  ال�صاد�س  اللقاء  لينتهي  نقطة،   ١3 وتاتوم 

ذكرنا بواقع 90 - ١03، وكانت �صل�صلة النهائي قد بداأت باأر�س 

يف  �س  عورّ لكنه   ١20  -  ١08 بواقع  للهزمية  انقاد  الذي  غولدن 

املباراة الثانية بفوزه ١07 - 88 ويف اللقاء الثالث الذي جرى 

الكفة لأ�صحاب الزي الأخ�صر ١١6 -  اأر�س بو�صطن مالت  على 

١00 لكن عاد غولدن لتعديل الكفة يف اأر�س خ�صمه بتغلبه عليه 

اأر���س غولدن  على  الذي جرى  اللقاء اخلام�س  ١07 ويف   -  97

اللقاء  يف  اللقب  ليح�صم   94  -  ١04 بالفوز  كفته  البطل  ��ح  رجرّ

ال�صاد�س الذي جرى على اأر�س خ�صمه بواقع 4 - 2 .

يذكر اأن اآخر لقب حققه غولدن �صتيت كان عام  20١8 اأما بقية 

األقابه فحققها يف اأعوام ١947، ١956، ١975، 20١5، 20١7، 

الو�صافة  اأن حقق  له  املو�صم 2022، كما �صبق  للقب هذا  اإ�صافة 

اأربع مرات وكانت يف اأعوام ١948، ١964، ١967، 20١6.

ج بلقب NBA للمو�صم الفائت  وكان ميلووكي باك�س قد تورّ

للمرة الثانية يف تاريخه على ح�صاب فينيك�س �صنز وكال الفريقني 

ف�صال هذا املو�صم بتحقيق ما حققاه املو�صم املا�صي.

الفيفا يعلن اأ�سماء املدن 

امل�ست�سيفة ملونديال ٢٠٢٦
التي �صت�صت�صيف مونديال  املدن  اأ�صماء  الفيفا  القدم  لكرة  الدويل  اأعلن الحتاد 

وهي  القادم  بعد  العامل  كاأ�س  �صتنظم  التي  ال��دول  عن  اأعلن  واأن  �صبق  حيث   2026

لتنظيم  م�صرتك  مبلف  تقدمت  والتي  واملك�صيك،  وكندا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

 48 �صت�صتقبل  التي  املدن  اأ�صماء  بني  مفا�صلة  هناك  كان  لكن   ، القادم  بعد  املونديال 

منتخبًا لأول مرة يف تاريخ املونديال.

املدن التي ك�صبت �صرف رهان الفيفا هي اإحدى ع�صرة مدينة اأمريكية وثالث مدن 

مك�صيكية ومدينتان من كندا، حيث �صت�صت�صيف كل مدينة جمموعة من املجموعات 

١6 وهي :

اأجنلو�س -  لون�س   - فران�صي�صكو  �صان   - �صياتل   : الأمريكية  املتحدة  الوليات 

دال�س - هيو�صنت - كان�صا�س - اأتالنتا - فيالدلفيا - بو�صطن - ميامي - نيويورك ) 

لن ي�صت�صيف اأي ملعب من املالعب التي ا�صت�صافت كاأ�س العامل ١994 اأي مباراة يف 

هذا املونديال، اإذ �صتكون ال�صت�صافة ملالعب جديدة(. 

املك�صيك : غوادا لخارا - مك�صيكو �صيتي - مونتريي.

كندا : فانكوفر - تورينتو.
تقامان  �صوف  التي  املدينة  هوية  حتدد  مل  والنهائي  الفتتاح  مباراتي  اأن  يذكر 

فيها ، لكن من القرارات التي اتخذت اأن املنتخبات التي �صتتاأهل لهذا العر�س العاملي 

التايل  للدور  منها  يتاأهل  منتخبات   3 جمموعة  كل  يف  جمموعة   ١6 على  �صتوزع 

الأول والثاين، ليتاأهل 32 منتخبًا تلعب مباراة واحدة بخروج املغلوب وهكذا اإىل 

النهائي. 

اآ�صيا 8  اأما البطاقات التي �صتمنح للقارات ف�صت�صبح على ال�صكل التايل : قارة 

مقاعد ) بدًل من 4،5( 

قارة اإفريقيا 9 مقاعد ) بدًل من 5( اأمريكا اجلنوبية 6 مقاعد ) ب�دًل م�ن 5،5( ق��ارة 

اأوروب��ا ١6 مقعدًا ) بدًل من ١3( الكونكاكاف 6 مقاعد ) بدًل من 3،5( اأوقيانو�صيا ١ 

مقعد ) بدًل من ن�صف مقعد(. 

اأما املقعدان املتبقيان ف�صتقام بطولة من �صتة منتخبات من جميع القارات ما عدا 

ب، وهذه  قارة اأوروبا وغالبًا �صيذهب املقعد الأوروبي لقارة اأمريكا ال�صمالية، كما �ُصررّ

املنتخبات  لي�صبح عدد  للنهائيات  �صتقام عام 2025 ويتاأهل منها منتخبان  البطولة 

املتاأهلة 48 منتخبًا ومن �صمنها طبعًا الدول امل�صت�صيفة.

ماين بافاري

  لثالث �سنوات
اأبرم بايرن ميونيخ 

الأملاين �صفقة من العيار 

الثقيل بتعاقده مع ال�صنغايل 

�صاديو ماين لثالث �صنوات 

قادمًا من ليفربول الإنكليزي 

الذي لعب معه منذ عام 

20١6، فخا�س معه 269 

مباراة م�صجاًل ١20 هدفًا 

ج  يف كل امل�صابقات، فتورّ

بالربميريليغ ودوري 

الأبطال، وكان اإجمايل 

البطولت التي اأحرزها مع 

الريدز �صت بطولت، وقد 

�صكل برفقة حممد �صالح 

وفريمينيو ثالثيًا هجوميًا 

دك �صباك كل اخل�صوم، 

فاأعاد الليفر ل�صكة البطولت 

بقيادة العبقري كلوب.

وذكرت التقارير اأن قيمة 

ال�صفقة قد بلغت 42 مليون 

دولر تقريبًا، مبا يف ذلك 

الإ�صافات للح�صول على 

خدمات الهداف �صاديو ماين 

البالغ من العمر ثالثني عامًا 

و الذي كان قد قاد منتخب 

بالده ال�صنغال لإحراز بطولة 

اإفريقيا والتاأهل لكاأ�س العامل 

وكان متبقيًا على انتهاء 

عقده مع ليفربول عام واحد.

ريـــــال مدريــــد بطــــاًل  لكــرة ال�ســــلـة الإ�ســبانيـة
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ب�ســــــــــار حممــد
صحيفة رياضية اسبوعية تصـدر في دمشق عن مؤسسة اأمـــــــــني التـــــحريــــــــــــــر

الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع

بعثتنا حت�صرت لعتالء من�صات التتويج

اليوم .. افتتاح الن�سخة التا�سعة ع�سرة لألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط يف وهران

اعتالء من�سات التتويج
اأخبار وهران وحت�صرياتها وطموحاتها  مايهمنا يف زحمة 

ل  وتعورّ التتويج  من�صات  باعتالء  وطموحها  بعثتنا  اأخبار  هو 

اأ�صعد  الرباع معن  اأوملبياد طوكيو   بعثتنا على  حامل برونزية 

واملالكم اأحمد غ�صون وجمد غزال للدفاع عن ذهبيتيهما يف دورة 

وحتقيق  الإ�صبانية  تاراغونا  يف  ال�صابقة  املتو�صطية  الألعاب 

وباقي  وم�صارعينا  فر�صاننا  تاألق  جانب  اإىل  براقة  ميداليات 

اأبطالنا امل�صاركني.

بعثتنا و�صلت دفعتها الأوىل وهران بعد رحلة �صاقة امتدت 

نتيجة  املعقدة  الطريان  حجوزات  فر�صتها  �صاعة   26 من  لأكرث 

مرورا  ب��ريوت  اإىل  دم�صق  فمن  بحقنا  اجلائر  احل�صار  ظ��روف 

حطت  ل��وه��ران  ومنها  العا�صمة  للجزائر  و���ص��ول  با�صطنبول 

البعثة رحالها لكن مل تنته احلكاية وخا�صت اإدارة البعثة معركة 

نقا�س وتفاو�س �صعبة لتاأمني اإقامة لالعبني بعد اجلهد والتعب 

وتاأمني �صالت ومواعيد التدريب خالل الجتماع ب�صاعة متاأخرة 

مع ع�صو اللجنة املنظمة املكلف.

جتهيز ال�سالت وال�سعوبات
الدفعة الأوىل �صمت فرق »امل�صارعة،املالكمة، اجلمباز،رفع 

والفرو�صية  واجل��ودو  القوى  األعاب  التحاق  بانتظار  الأث��ق��ال« 

تباعا وفق مواعيد املناف�صات.

تعذر  مع  بداية  يجب  كما  تكم  مل  الأربعة  الفرق  حت�صريات 

معن  للرباع  ال�صماح  اأو  للمالكمني  قريبة  تدريب  �صالة  تاأمني 

يف  تبداأ  الأثقال  حت�صري  فرتة  اأن  م�صوغ  حتت  بالتدريب  اأ�صعد 

28 ال�صهر احلايل اأما امل�صارعة واجلمباز فال�صالت مب�صتو عال 

من التجهيز وامل�صكلة متثلت فعليا بحجم ال�صغط الهائل من قبل 

الوفود ب�صبب تاأخر ت�صليم ال�صالت املجهزة.

اأقلعت التدريبات بهمة عالية باإ�صراف  بعد تدارك املو�صوع 

مبا�صر من قيادة البعثة واملدربني و�صط اأجواء تفاوؤلية ومبحيط 

من الأبطال من القارات املتو�صطية الثالث.

اأ�سعد :الطموح كبري نحو العاملية
»املوقف الريا�صي«ا�صتطلعت اآراء املدربني وقيادة البعثة عن 

�صقف الطموح والتوقعات للمناف�صة يف وهران 2022 والبداية 

لتحقيق  معن  البطل  جهوزية  اأك��د  ال��ذي  اأ�صعد  قي�س  امل��درب  مع 

الذهب على الرغم  من املناف�صة املرتقبة مع بطل اجلزائر وم�صر 

للمناف�صة، م�صيفا  الأبطال فاجلميع متاأهب  وتركيا وغريهم من 

التفكري اليوم هو بانتزاع الذهب غي الطريق نحو بطولة العامل 

يف كوملبيا يف ت�صرين الأول القادم. 

تدريب  �صالة  بتجهيز  التاأخري  على  حتفظه  الكابنت  واأب��دى 

للرباعني مب�صوغ اأن املناف�صات تبداأ يف 4 ال�صهر القادم والفرتة 

القانونية للتدريبات تبداأ يف 28 ال�صهر احلايل.

�سعد: جاهزون للمحافظة على الذهب
جاهزون  مالكمونا  اأن  اأك���د  �صعد  مي�صر  امل���درب  ب���دوره 

للمحافظة على ذهبية الدورة ال�صابقة يف تاراغونا وزيادة الغلة 

بعد املع�صكر اجليد يف كازانوالرو�صية الذي امتد ل�صهرين، وعد 

لأبطلنا  ح�صور  �صت�صهد  ونزالتها  املالكمة  مناف�صات  اأن  �صعد 

ومناف�صة جدية على امليداليات الرباقة.

احلاج: فر�ستنا جيدة على الأجهزة الفردية
بجهوزية  ن��وه  احل��اج  م�صطفى  اجلمباز  م��درب  جهته  من 

باملجموع  و�صعوبتها  الفردية  الأجهزة  على  للمناف�صة  لعبينا 

اأن املناف�صة فر�صة  العالية لل�صالت ومل يخف  ولفت للجهوزية 

مهمة للعودة لواجهة الريا�صة من جديد بعد غياب فاملو�صوعية 

تفر�س اأن نتوقع مناف�صة جيدة من لعبينا وحتقيق ميدالية هو 

اإجناز.

 �ستيوي: جيل جديد يبحث عن الألقاب
لتحقيق  م�صارعينا  جهوزية  اأك��د  �صتيوي  با�صم  ب���دوره 

الرغبة  املع�صكر اجليد يف رو�صيا مع توفر  بعد  براقة  ميداليات 

واحلافز من لعبينا لتحقيق اإجناز للم�صارعة ال�صورية.

يرتاأ�س البعثة ال�صورية  ب�صري عبود وت�صم قيادة البعثة كل 

من  �صذى جروان )نائب رئي�س اللجنة الأوملبية ال�صورية( و حممد 

ال�صيد )اأمني عام اللجنة الأوملبية  احلايك )اداري عام(  و نا�صر 

ال�صورية(، وي�صم اجلهاز الطبي للبعثة الدكتور �صفوح ال�صباعي 

العالميان  البعثة  ويرافق  امل�صري،  رفيق  الفيزيائي  واملعالج 

اأنور البكر وب�صار حممد، اإ�صافة لالعبني والكادر الفني والإداري 

والتحكيمي لكل لعبة:

املالكمة: املدربان ح�صني غ�صون ومي�صر �صعد واحلكم الدويل  

الهادي  عبد  )57ك��غ(،  جوخدار  بالل  والالعبون  عبيد  م�صطفى 

اليو�صف  احلميد  عبد  )75ك���غ(،  غ�صون  اأحمد  )69ك���غ(،  نكا�س 

الدين غ�صون )-9١ك��غ(، حممد ملي�س )+9١كغ(  )8١ك��غ(، عالء 

تقام مناف�صات املالكمة بالفرتة من 26حزيران لغاية ١ متوز.

امل�صارعة: املدربان الك�صندر دبروف�صكي )رومانية( وبا�صم 

لعبو  ال�صباعي،  ن��ادر  ال��دويل  واحلكم  )ح��رة(  املحمد  �صتيوي 

امل�صارعة الرومانية اأحمد النكديل )60كغ(، حممد فواز )67كغ(، 

حممد عبيد )77(، لعبو امل�صارعة احلرة اأحمد ديركي )65كغ(، 

حممد فداء الدين الأ�صطة )86ك��غ(، عمر �صارم )١25ك��غ(، تقام 

مناف�صات امل�صارعة بالفرتة من 26لغاية 29حزيران.  

اأ�صعد  معن  الأوملبي  والبطل  اأ�صعد  قي�س  املدرب  الثقال:  رفع 

)+١02كغ(، تقام مناف�صات امل�صارعة بالفرتة من ١ ولغاية 4 متوز.  

�صليمان  والالعبون  احلموي  يا�صر  حممد  امل��درب  اجل���ودو: 

اجلودو  مناف�صات  تقام  )73ك��غ(،  بيان  وح�صن  )60ك��غ(  الرفاعي 

بالفرتة من 29حزيران ولغاية ١ متوز. 

األعاب القوى: املدرب حممد مال خلف والالعب جمد الدين غزال 

)وثب عايل(، تقام مناف�صات العاب القوى بالفرتة من 30 حزيران 

لغاية 3 متوز. 

يو�صف  ن�صال  واحل��ك��م  احل���اج  م�صطفى  امل���درب  اجل��م��ب��از: 

)كافة  ال�صليمان  وي���زن  خليل  وحم��م��د  النجار  ليث  وال��الع��ب��ون  

م���ن 26لغاية  ب��ال��ف��رتة  م��ن��اف�����ص��ات اجل��م��ب��از  ت��ق��ام  الأج����ه����زة(، 

29حزيران. 

الزيبق  عاطف  ال�صيد  الفرو�صية  احت��اد  رئي�س  الفرو�صية: 

والطبيب البيطري الدكتور يا�صر هنيدي واملدربان همام �صهاب 

ليث علي،  �صادي غريب،  اأحمد حم�صو،  وبيلي تومي والفر�صان 

ت�صري  انا�صتا�صيا  هم  �صائ�صني  خلم�صة  اإ�صافة  حم�صو،  عمرو 

حممد  الف�صة،  خالد  اأحمد،  عالء  �صريواي،  م�صطفى  كات�صينا، 

زقزق، تقام مناف�صات بطولة الفرق للفرو�صية يوم ١ متوز فيما 

تقام م�صابقة الفردي يوم  3 منه.

الرئي�ض تبون �سيفتتح الألعاب 
متواجدا  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  و�صيكون 

ح�صور  اأج��ل  من  ببلقايد  اجلديد  ه��ديف  ميلود  مبلعب  ال�صبت 

الأبي�س  البحر  األ��ع��اب  م��ن   ١9 الطبعة  افتتاح  حفل  مرا�صيم 

العادة  اإ�صارة بداية املناف�صة مثلما جتري  اإذ �صيعطي  املتو�صط، 

يف مثل هذه الأحداث الريا�صية الكربى.

و�صبق اأن د�صن الرئي�س القرية املتو�صطية قبل يومني وقام 

بجولة فيها.

القرية املتو�سطية
واإطعام  لإي���واء  خم�ص�س  كبري  وع��م��راين  ريا�صي  �صرح   

املنتخبات  م�����ص��وؤويل  وك��ذل��ك  ريا�صيني  م��ن  امل�����ص��ارك��ني  جميع 

امل�صاركة من 22 دولة وثالث اإمارات اإىل جانب البلد امل�صيف.

هكتارا   39 ب  تقدر  م�صاحة  على  املتو�صطية  القرية  متتد 

الريا�صي  ال�����ص��رح  ه���ذا  وي��ق��ع  ���ص��ري��ر.  ع��ل��ى 4266  وي��ح��ت��وي 

بلة”  بن  “اأحمد  الدويل  املطار  كلم من  بعد 20  وال�صياحي على 

و١0 كلم كما ي�صم ثالث مناطق الأوىل منطقة �صكنية خم�ص�صة 

وت�صبه  دولية  فهي  الثانية  املنطقة  اأم��ا  ومرافقيهم   للريا�صيني 

منطقة العبور حيث تف�صل املدخل الرئي�صي عن املنطقة ال�صكنية 

وبها مركز ا�صتقبال ومنطقة نقل ومكتب بريد وبنك وغريها يف 

عني. حني  اأطلقت على املنطقة الثالثة ت�صمية منطقة املتطورّ

حتتوي القرية املتو�صطية على 2.263 غرفة تت�صع ل� 4.266 

اإىل  اإ�صافة  للوفود  خم�ص�صا  طبيا  مكتبا  و55  مطاعم  و4  �صرير 

التظاهرة  اإن�صاوؤها مبنا�صبة هذه  عيادة متعددة التخ�ص�صات مت 

الت�صوير  ومركز  مبخرب  جتهيزها  مت  والتي  الدولية  الريا�صية 

الداخلي  الطب  وم�صلحة  والإنعا�س  العظام  وجراحة  بالأ�صعة 

ولل�صماح  التظاهرات.  ه��ذه  ملثل  الالزمة  �صات  التخ�صرّ وجميع 

للريا�صيني بالعتناء بلياقتهم البدنية بعني املكان مت جتهيز القرية 

ريا�صية  قاعات  خم�س  اإىل  بالإ�صافة  مالعب  بثالثة  املتو�صطية 

واأربعة اأماكن للراحة اإ�صافة اإىل م�صرح �صمي ب�»م�صرح اأثينا«.

اأرقام
ريا�صيًا   3390 امل�صاركني   للريا�صيني  النهائي  ال��ع��دد   -

وريا�صية من 26 دولة متو�صطية.

*متثل اأوروبا ١8 دولة بعدد من الريا�صيني يتجاوز ن�صف 

العدد الإجمايل مبا يف ذلك األبانيا واأندورا والبو�صنة والهر�صك 

واإيطاليا  وال��ي��ون��ان  وفرن�صا  واإ���ص��ب��ان��ي��ا  وك��روات��ي��ا  وق��رب���س 

وكو�صوفو ومقدونيا ال�صمالية ومالطا واجلبل الأ�صود والربتغال 

و�صان مارينو و�صربيا و�صلوفينيا واألبانيا موناكو  

- ت�صارك اإفريقيا ب� 636 ريا�صًيا من خم�س دول ، اجلزائر 

ب�١37  املغرب  وكذلك   ، لعبًا   ١75 ب�  وتون�س   ، ريا�صًيا   324 ب� 

م�صارًكا ، و ١4 لليبيا ، و ١9١ مل�صر.

 ، دول  ث��الث  م��ن  ريا�صًيا   388 خ��الل  م��ن  �صتمثل  اآ�صيا    -

وباملجمل  لبنان،  م��ن   38 و   ، تركيا  م��ن   324 و   ، �صورية   26

ميثلون  �صخ�صًا   5١56 جم��م��وع��ه  م��ا  وه����ران  �صت�صت�صيف 

والإداري�����ني  الفنيني  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��ري��ا���ص��ي��ات  ال��ري��ا���ص��ي��ني 

وال�صيوف والإعالميني. 

قائمة الذهب
البحر  دورات  تاريخ  خ��الل  الذهب   قائمة  ايطاليا  تت�صدر 

الأبي�س املتو�صط  مبجموع 876 ذهبية، وتليها فرن�صا مبجموع 

 329 رابعا  واإ�صبانيا  ذهبية،   34١ ثالثا  وتركيا  ذهبية،   63١

ذهبية، ويوغو�صالفيا خام�صا ١99 ذهبية، واليونان �صاد�صا ١90 

العربية  الدول  ذهبية، ثم م�صر �صابعا ١43 ذهبية والتي تتقدم 

على مدار تاريخ البطولة، يليها تون�س 83 ذهبية، ثم املغرب 69 

ذهبية واجلزائر 66 ذهبية، علما اأن اجلمهورية العربية املتحدة 

التي كانت ت�صم م�صر و�صورية اأحرزت 23 ذهبية.

 ▪وهران - ب�شار حممد:
ُتفتتح م�ساء اليوم الن�سخة التا�سعة ع�رشة لدورة األعاب البحر الأبي�ص املتو�سط عند ال�ساعة التا�سعة بتوقيت 

اجلزائر احلادي ع�رشة بتوقيت دم�سق يف ملعب ميلود هديف اجلديد ببلقايد بوهران،  وهي اللحظة التي انتظرها 

اجلزائريون طويا، منذ اأن وقع الختيار �سنة 20١5  على “الباهية” لتكون عرو�ص املتو�سط  بعد مناف�سة قوية مع 

مدينة �سفاق�ص التون�سية، حيث �ست�سارك 26 دولة بنحو 33٩0 ريا�سي يف خمتلف الألعاب الفردية واجلماعية بعد 

حت�سر طويل ا�ستمر �سبع �سنوات،وتناف�ص بعثتنا الريا�سية يف �سبع األعاب هي«الفرو�سية واملاكمة وامل�سارعة 

األعاب وه��ران ه��ي« كرة  ورف��ع الأث��ق��ال واجل��ودو واأل��ع��اب القوى واجلمباز«   تتناف�ص  يف 24 لعبة معتمدة يف 

ورفع  واملاكمة  الطاولة  وتن�ص  والتن�ص  امل��اء  وك��رة  اليد  وك��رة  الطائرة  والكرة  ال�سلة  وك��رة  القوى  واألعاب  القدم 

الأثقال وامل�سارعة وال�سباحة والفرو�سية واجلمباز واملبارزة و�سباق الدراجات واجلودو والرماية والكاراتيه والكرة 

احلديدية والتايكوندو والإبحار ال�رشاعي والقو�ص وال�سهم وكرة الري�سة«. 

ووفقًا للجنة املنظمة يتوقع و�سول العدد الإجمايل للم�ساركني يف الدورة ومرافقيهم اإىل 5١56 م�ساركًا، وهو 

رقم قيا�سي مل ي�سبق ت�سجيله يف تاريخ هذه الدورة. 

وهران رفعت �سقف التحدي منذ اللحظة الأوىل ل�سناد ال�ست�سافة لها بدليل حالة ال�ستنفار الهائل لكل مرافق 

الدولة وت�سكيل جمموعات وفرق عمل على اأعلى م�ستوى لتنظيم دورة �ستكون الأ�سخم على م�ستوى رقم امل�ساركني 

وعلى م�ستوى عدد الدول وامللفت �سيكون حفل الفتتاح.

194 فـنـدقـــًا 

مع بداية األعاب البحر الأبي�س املتو�صط اليوم، فاإن  كل الفنادق  يف 

واملقدر   ، �صاحلية  �صياحية   مدينة  كونها  اآخرها  امتالأت عن  قد  وهران 

عددها ب�١94 فندق بطاقة ا�صتيعاب ١9 األف غرفة، بل مت اللجوء حتى 

لفنادق خارج  الولية يف كل من م�صتغامن وعني تيمو�صنت، علما واأن 

و�صائل الإعالم لوحدها ح�صلت على 22 فندقا.

قنوات تلفزيونية اأجنبية   

�صتحظى الدورة  بتغطية اإعالمية وا�صعة، حيث �صتتوىل ١0 قنوات 

على  و�صيكون  تفا�صيله،  بكل  احلدث  هذا  نقل  مهمة  اأجنبية  تلفزيونية 

راأ�صها قناة »بي ان �صبورت« ، والقناة الفرن�صية الثانية، و8 قنوات لدول 

م�صاركة، بالإ�صافة اإىل القنوات ال�صبعة للتلفزيون اجلزائري.

٢٠٠٠ �سحفي لنقل كل الأحداث 

مهمة  �صيتوىل  الذي  الكلي  ال�صحفيني  فاإن عدد  ذاته   ال�صياق  ويف 

العامل،  اإىل 2000 �صحفي من خمتلف انحاء  الألعاب قد و�ص��ل  تغطية 

منه ما يقارب 500 �صحفي اأجنبي مع العلم باأن هذا العتماد لن ي�صمح 

حلامله بدخول وح�صور حفل الفتتاح اإل اإذا كان مرفوقا بدعوة مقدمة 

من طرف جلنة التنظيم.

حفل الفتتاح
 

اأ�صعد  معن  الرباع  يحمل  اأن  ال�صورية  البعثة  وقيادة  الأوملبية  اللجنة  اعتمدت 

العلم الأغلى يف حفل الفتتاح املرتقب م�صاء اليوم والذي حتدثت عنه و�صائل العالم 

املحلية وعلى ل�صان املنظمني باأنه �صيكون الأجمل والأ�صخم بتاريخ الأ�صقاء وحتى 

يف الدورات املتو�صطية .

امل�صتويات  كل  على  ال�صتقالل  مند  اجلزائر  ت�صهده  حفل  اأكرب  �صيكون  احلفل 

و�صيكون عمال فنيا متكامال ت�صمل كل العنا�صر التعبريية من الن�س و الكوريغرافيا 

والإخراج و ال�صينوغرافيا مع ا�صتعمال اأحدث التكنولوجيات العاملية.« 

و�صي�صمل هذا احلفل اأورك�صرتا �صمفونية ت�صم حتى ١00 مو�صيقي وكذا ت�صميم 

ور�صم  مربع  مرت  األف   9 م�صاحة  على  امللعب  اأر�صية  على  فنية  لوحات  مرة  لأول 

اأ�صكال با�صتعمال 500 طائرة بدون طيار )درون( لأول مرة وفق نف�س امل�صوؤول. 

 كما �صيتم لأول مرة و�صع ب�صاط ذات تكنولوجية عالية على م�صاحة 9 األف مرت 

مربع مبلعب كرة القدم للمركب الأوملبي اجلديد الذي �صيحت�صن احلفل.

٧�سنوات من التح�سري 
 

التح�صري لهذه الن�صخة ال�١9 من األعاب البحر الأبي�س املتو�صط قد امتد على مدار 

7 �صنوات، وهي اأطول فرتة منحت لبلد م�صت�صيف لتجهيز نف�صه من اأجل هذا احلدث، 

ب�صبب  واح��د  بعام  تاأجلت  اأنها  اإل   202١ �صنة  مقررة  كانت  الأل��ع��اب  ه��ذه  واأن  علما 

اإ�صافية لوهران حتى تتزين  التف�صي العاملي لوباء كورونا، وهو ما كان مبثابة مهلة 

بطريقة اأف�صل.


