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نادي الوحدة ينتظر قرار االنقاذ
 فاإىل متى االنتظار ؟

يدنا متّر مبرحلة خما�ض 
ع�صري.. فهل تب�صر النور ؟

بريق الذهب 
والف�ضة  بالذهب  مر�ّضعة  خال�ضة  �ضورّية  اأم�ضية 

اجل��زائ��ري��ة ويف  وه���ران  هنا يف  ال�����ض��وري��ون  عا�ضها 

�ضورية احلبيبة التي يليق لها الفرح والن�رص.

ب��ع��د خم�ضة  والأ���ض��ال��ة  الأج�����داد  لعبة  ذه���ٌب يف 

التتويج  من�ضة  واعتلوا  فر�ضاننا  قفزها  عامًا  وثالثني 

ا�ضتح�ضار  اأنبل  املتو�ضط يف  ملنتخبات حو�ض  اأبطاًل 

لذكرى واأجماد املتو�ضط ١٩٨٧.

ذهٌب ا�ضتثنائي ملالكم طموح بطل ويف اليوم ذاته 

ي�رصب بقب�ضته بالتاريخ ذاته لكن بفارق اأربع �ضنوات 

على ذكرى تتويجه بذهبية تاراغونا ليتوج بذهبية وهران 

حمافظًا على لقبه ومتوجًا مبحبة كل من حوله.

ذهبية  حلامل  منتظرة  تكن  مل  قوانا  لغزال  ف�ضية 

الوثب العايل للن�ضخة ال�ضابقة وملن حجز مكانًا له يف 

البطولة العاملية يف اأمريكا بعد فرتة قريبة.

زحمة  يف  الوطنية  ريا�ضتنا  عا�ضتها  اأي��ام  ع�رصة 

العمرية ر�ضمنا  الفئات  اأخبار ومتنيات فعلى م�ضتوى 

م�ضاحة لالأمل مع نا�ضئات �ضلتنا دون ١6 عامًا على 

 B للم�ضتوى   اآ�ضيا  بلقب  الظفر  من  نقاط  ث��الث  بعد 

ومع نا�ضئي كرتنا يف العقبة الأردنية على بعد خطوة 

تدعو  النا�ضئة  املجموعة  اأن  اإل  اآ�ضيا  نهائي غرب  من 

و�ضوًل  روم��ان��ي��ا  يف  �ضلتنا  ب��اأومل��ب��ي  م���رورًا  للتفاوؤل 

الثالثة  النافذة  يف  البحرين  اأم��ام  اخل�ضارة  حل�رصة 

لكنهم  ال�ضوريني  �ضدمت  التي  العامل  كاأ�ض  لت�ضفيات 

زحمة  املختلفة،  وه��ران  اأخبار  مع  ال�ضعداء  تنف�ضوا 

باملواعيد والنتائج لكن املخرجات توؤ�ض�ض ملرحلة تقييم 

مو�ضوعي حقيقي ول �ضيء اآخر. 

ملاذا الربيق ال�ضوري خمتلف؟ 

اأن تتوج بالذهب لفرق الفرو�ضية هو اإجناز تاريخي 

الريا�ضي  احل��دث  ه��ذا  يف  وقيمته  برمزيته  م�ضتحق 

الذهب  اأن  نراهن  ال��ف��ردي  م�ضابقة  يف  وغ��دًا  الكبري 

�ضيزّين اأحد فر�ضاننا واحتمال احل�ضول على اأكرث من 

ميدالية براقة كبري.

وحتكيم  جزائري  خ�ضم  اأم��ام  باملالكمة  تتوج  اأن 

ا�ضتكت منه معظم الفرق وجترعنا انحيازه يف حرماننا 

من ميدالية للمالكم ال�ضقيق عالء ولزميله ملي�ض ولوله 

لكانت غلتنا خمتلفة ووافرة اأمر عظيم.

الغد نرتقبه مع الأوملبي معن اأ�ضعد مطليًا بالذهب 

ما  كّل  يغطي  الذهب  بريق  اأن  ويوؤكد  الغلة  من  ليزيد 

عداه لكنه باملقابل يدلل على اأن الو�ضول للربيق يحتاج 

ك�ضبه  على  بالقدرة  واإمي���ان  ومثابرة  وعمل  لتخطيط 

واملحافظة عليه .

اأقرانه لونًا ومعنى  بريق الذهب ال�ضوري ل ي�ضبه 

واأ�ضا�ضًا..

مؤسسة الوحدة تطلق ستة مواقع 
للموقف الرياضي وصحف المحافظات

تت�يجا للجه�د ولالرتقاء مب�ست�ى الأداء الإعالمي و�سمن م�سروع تط�ير العمل الإعالمي والتقني يف م�ؤ�س�سة  

ال�حدة لل�سحافة والطباعة والن�سر، مت اإطالق م�اقع الكرتونية اإعالمية  بحلة جديدة لت�ساف مل�اقع الث�رة وت�سرين 

و�سرييا تاميز.

ومتيزت امل�اقع ال�ستة اجلديدة، التي �سمت م�قع �سحيفة امل�قف الريا�سي يف دم�سق و�سحف اجلماهري يف حلب 

واإخراج  فنية مميزة وجاذبة  الزور بحلل  دير  والفرات يف  والفداء يف حماة  والعروبة يف حم�ص  بالالذقية  وال�حدة 

وم�سم�ن جديدين وباأ�سل�ب اإعالمي ع�سري عرب تب�يبات واأيق�نات متن�عة  ت�سكل مبجم�عها �سلة ال��سل مع امل�اطن 

وتتناول ق�ساياه وحاجات القراء ب�سكل عام.

�سحيفة امل�قف الريا�سي بحلتها اجلديدة وعربمن�سات الت�ا�سل الإجتماعي �ستك�ن قريبة من احلراك الريا�سي 

ت�اكب اإجنازاته وت�سلط ال�س�ء على مكامن التق�سري فيه وو�سع القارىء بكل جديد يف الريا�سة ال�س�رية والإ�سهام 

بتط�يرها وتقدمها.

/http://riadi.alwehda.gov.sy



 ▪متابعة - انور اجلرادات: 
ي�ا�سل منتخبنا ال�طني لل�سباب حت�سرياته للت�سفيات الآ�سي�ية والتي 

تعترب بدورها مبثابة ت�سفيات م�ؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص اآ�سيا. 

ي�ؤدي  الفريق  فاإن  الفني،  الذي و�سعه اجلهاز  التدريبي  للربنامج  ووفقًا 

الفني  املدير  خالله  �سي�سع  حيث  املعد،  الربنامج  ح�سب  التدريبية  ح�س�سه 

»الربوفة«  قبل  املنتخب  ت�سكيلة  على  الأخييرية  مل�ساته  الرا�سد  معن  للمنتخب 

ال�دية الأوىل التي �سيخ��سها املنتخب اأمام منتخب فل�سطني.  

وكان رئي�ص احتاد الكرة �سالح رم�سان قد �سهد اأحد التدريبات امل�سائية 

مرحلة  اأمييام  املنتخب  اأن  م��سحًا  )الب��سي(    ال�سناعي  الفيحاء  ملعب  يف 

جديدة وحا�سمة، نعمل على اأن تك�ن مفتاح طريقنا نح� نهائيات كاأ�ص اآ�سيا. 

واأ�سار اإىل اأن املع�سكر التح�سريي ه� عبارة عن حلقة من حلقات الإعداد 

املنتخب  بها  مّر  التح�سريات  من  خمتلفة  مراحل  بعد  املنتخب،  ي�سهدها  التي 

والذي ي�ليه جمل�ص اإدارة الحتاد كل الدعم وامل�ساندة من اأجل حتقيق اإجناز 

جديد. 

طم�حنا  اأن  يف  �سك  هناك  لي�ص  الرا�سد  معن  املنتخب  مييدرب  واأ�ييسيياف 

الالعبني،  اأبنائنا  اإمكانات  ثقة يف  وكلنا  اإيجابية،  نتائج  ين�سب نح� حتقيق 

خفاقة،  عالية  الدولة  راية  ورفع  متثيل  خري  املنتخب  متثيل  على  و�سيعمل�ن 

الكرة  �سمعة  على  املحافظة  اأجييل  من  جه�دهم  كل  �سي�سخرون  اأنهم  ومتاأكد 

ال�س�رية يف املحافل الآ�سي�ية حيث ت�سهد كرتنا قاريًا طفرة ن�عية وتط�رًا 

ا�ستثمار  اإىل  الالعبني  اأدعيي�  واأنييا  واملنتخبات،  الأندية  �سعيد  على  م�ستمرًا 

هذه النقطة املهمة خالل هذه البط�لة والذهاب بعيدًا من خالل هذه امل�ساركة، 

فاملنتخب خالل وج�ده يف البط�لت ل يتطلع للم�ساركة فقط واإمنا للمناف�سة 

واعتالء من�سات التت�يج.

وي�ا�سل مدرب املنتخب الرا�سد جتريب اأكرب عدد ممكن من  الالعبني وقد 

دعا عددًا منهم لاللتحاق باملنتخب وهم: حممد عثمان - قي�ص ال�سباغ - حممد 

ال�سرحان - قي�ص البطاح - ذو الفقار طب�س�ري- ب�سار عي�سى - را�سد �سل�م - 

ب�سار البكر اإ�سافة اإىل الالعبني امللتحقني امل�ج�دين يف مع�سكر املنتخب.

منتخب �صبابنا يوا�صل حت�صرياته »االآ�صيوية« 
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دم�شق- مالك �شقر  ▪ 
املجد  نييادي  اأروقييية  الييي�اردة من  الأخييبييار  اأن  مايبدو  على 

اأن قدم  �سالح رم�سان ا�ستقالته  لت�سر ع�ساقه وحمبيه، فبعد 

وتكليف اأن�ر �س�يد باملهمة  ت�ؤكد امل�سادر اأن القيادة الريا�سية 

اأم�ر  لت�سيري  القادمة  الأيام  اإدارة جديدة خالل  ت�سكيل  ب�سدد 

النادي ال�سعبة وخا�سة املالية .

 ميي�ييسييادر تيي�ؤكييد اأن الأميييي�ر جتييياوزت حييدهييا املييقييبيي�ل مع 

للم��سم  تعاقدات   اإبييرام  تعيق  التي  املالية  امل�سكلة  ا�ستمرار 

ويطرح  ال�ستثمار  مل��س�ع  يغمز  والبع�ص  الييقييادم   الكروي 

ال�س�ؤال ما هي الفائدة من ال�ستثمارات؟

بحاجة  ال�ستثمار  م��س�ع  يف  املجد  نادي  يف  يجري  ما 

ل�قفة ملعرفة خطط اإدارة النادي يف هذا املجال، واجلميع يدرك 

باأن حق النادي �سائع مع امل�ستثمر، فحتى كتابة هذه ال�سط�ر 

ل يت�فر مال للتعاقد مع الالعبني وحتى العبني الذين هم من 

عق�دهم  جتديد  على  معهم  يتكلم  من  ينتظرون  النادي  اأبناء 

ل�سم  تت�سابق  الأندية  ومعظم  الأبيي�اب  على  اأ�سبح  والييدوري 

غياب  نتيجة  ولق�ة  لح�ل  النادي  واإدارة  املميزين،  العبني 

تعيني  حتى  اأي�سًا  امل�سادر  وتيي�ؤكييد  للنادي  احلقيقي  الييداعييم 

الك�ادر للفئات العمرية مل يحدد بعد واأغلب الن�ساطات �ستبداأ 

قريبًا. 

ال�سديق  قبل  الييعييدو  لير�سي  حاليًا  املجد  نييادي  واقييع   

لالأ�سف نتيجة ال�ستثمار املجحف بحق النادي والذي �سيبقى 

�سمعناها  التي  والت�سريحات  النداءات  رغم  ط�يلة،  ل�سن�ات 

من امل�س�ؤولني ممن كلف�ا باإدارة النادي والقيادة الريا�سية يف 

تنفيذية دم�سق واملكتب التنفيذي يف الحتاد الريا�سي العام.

من  الرغم  على  الكرة  احتيياد  يف  ال�ستئناف  جلنة  اأعلنت 

وح�سب  قررت  ومتى  اجتمعت  ومتى  تتاألف  ممن  علمنا  عدم  

اعرتا�ص  قب�ل   )٦٩٨( رقمه  الييكييرة  احتيياد  عيين  �ييسييادر  كتاب 

املدرب ماهر البحري على نادي ال�حدة  �سكاًل وم��س�عًا �سد 

البحري  املييدرب  باإلزام  وتعديله  الالعبني  �س�ؤون  جلنة  قييرار 

اإعادة مقدم العقد فقط مبلغًا وقدره ٢٥ ملي�ن �س�رية فقط ل 

غري بعد ح�سم ال�سريبة لعدم التزامه بتنفيذ كامل مدة العقد. 

اأنها  قبلت اعرتا�ص املدرب  اإىل  اأي�سًا  واأ�سارت اللجنة 

وم��س�عا  �سكاًل  حطني   نييادي  على  املكي�ص  النا�سر  عبد 

نادي  اإليييزام  لي�سبح  الالعبني  �ييسيي�ؤون  جلنة  قييرار  وتعديل 

متثل  الييفييًا  و٢٥٠  ميياليييني    ٦ وقيييدره  مبلغ  بيي�ييسييداد  حطني 

اإىل مبلغ  اإ�سافة  العقد  تاريخ ف�سخ  املتاأخرة حتى  الرواتب 

وقدره ٧ ماليني باقية من مقدم العقد لعدم تقدمي النادي ما 

يفيد ال�سداد.    

الكرة  احتيياد  كتاب  وح�سب  ال�ستئناف  جلنة  واأعلنت 

نادي  على  اخللف  حممد  امليييدرب  اعييرتا�ييص  قب�ل  املييذكيي�ر 

�س�ؤون  جلنة  قرار  وتاأييد  م��س�عًا  ورده  �سكاًل  الن�اعري 

الالعبني لعدم وج�د كتاب من اإدارة النادي. 

ابراهيم  الالعب  اعرتا�ص  ال�ستئناف  جلنة  قبلت  كما 

عاملة على نادي حرجلة �سكاًل لنتهاء املهلة املحدد له.

 ▪حماة - فرا�س تفتنازي 
الطليعة  نادي  البع�ص من جمه�ر  لأن 

اأم�ر  لت�سيري  امل�ؤقتة  اللجنة  عمل  انتقد 

عملها  بييطيييييئيية يف  بيياأنييهييا  الييطييليييييعيية  نييييادي 

النادي  با�ستثمارات  النه��ص  مب��س�ع 

القدم  عييام وكييرة  ب�سكل  اليينييادي  وبيياألييعيياب 

ملهامها، وحتى  ا�ستالمها  منذ  ب�سكل خا�ص 

اللجنة  هييذه  عقدت  فقد  لذلك  اللحظة  هييذه 

�سحفيًا  م�ؤمترًا  اأع�سائها  كافة  وبح�س�ر 

الرد  اأجييل  من  املا�سي  الأ�سب�ع  بداية  مع 

على هذه النتقادات واإبراز ال�اقع احلايل 

الراأي  اأمييام  وا�ستثماراته  الطليعة  لنادي 

ال�سحفي  امليي�ؤمتيير  هييذا  جييرى  فكيف  العام 

الرتكيز  مت  التي  النقاط  املييذكيي�ر؟وميياهييي 

امل�سارحة  كانت  وكيف  خيياللييه؟  ميين  عليها 

واليي�ييسييفييافييييية يف حيييييي�ارات هييييذا امليي�ؤمتيير 

املذك�ر؟

  عمل تطوعي!
اأم�ر  لت�سيري  امليي�ؤقييتيية  اللجنة  رئي�ص  ال�سحن  معتز  املهند�ص 

متحدثًا  املذك�ر  ال�سحفي  امل�ؤمتر  هذا  يف  حديثه  بداأ  الطليعة  نادي 

اأبني لكل من ينتقد عملنا على �سفحات  اأن  اأريد  بكل �سفافية بالق�ل: 

الت�ا�سل الجتماعي باأن عملنا الإداري احلايل يف نادي الطليعة انا 

واأع�ساء هذه اللجنة ه� عمل تط�عي بامتياز، وقد ت�سدينا ل�ستالم 

العريق  النادي  هييذا  اأبناء  من  لأننا  الطليعة  بنادي  حبًا  املهمة  هييذه 

ومن واجبنا اأن ن�سعى لت�سيري اأم�ره الإدارية واملالية وال�ستثمارية 

ريثما تاأتي اإدارة نادي ر�سمية معززة ببع�ص الداعمني القادرين على 

امل�ساعدة يف دعم األعاب النادي ب�سكل عام. 

  التوا�صل مع اجلميع 
وبالن�سبة ملن انتقدونا باأننا مل نفعل اأي �سيء لإعداد فريق رجال 

اأرد على  النادي الأول لكرة القدم حتى الآن والكالم ) لل�سحن ( فاأنا 

هذه النتقادات بالق�ل:

فردًا  فردًا  معهم  وجل�سنا  فريقنا  لعبي  جميع  مع  ت�ا�سلنا  باأننا 

عك�ص ما مت تداوله على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي

ووحده الالعب زاهر خليل من جدد عقده مع النادي على بيا�ص 

اأحد  بالق�ل:  كالمه  ال�سحن  وتابع  امليي�قييف،  هييذا  على  اأ�سكره  واأنييا 

الالعبني عر�سنا عليه اأكرث من العر�ص املقدم له من نادي اآخر خارج 

املحافظة ومع ذلك ف�سل علينا النادي الآخر رغم انه �سيرتتب على هذا 

الالعب يف النادي الآخر التزامات التنقل والأكل لأنه خارج املحافظة 

مع العلم اأن 

اأجل  من  اأنف�سهم  عر�س�ا  املحافظة  خييارج  الالعبني  من  العديد   

اأن   على  مبنية  العام  الطليعة ولكن خطتنا يف هذا  نادي  مع   التعاقد 

يعتمد نادينا على اأولد النادي ب�سكل كبري ونحن نحافظ عليهم لآخر 

فليتف�سل  الطليعة  لنادي  �سيئًا  يقدم  اأن  قييادرًا  نف�سه  يرى  ومن  رمق 

ونحن جاهزون مل�ساعدته...

وانا اأتيت اإىل هذا العمل من حمبتي بالنادي وانا م�ستعد اأن اأعمل 

جامع كرات واأت�سرف يف خدمة ناديي الأم

لنادي  رئي�سًا  الأيييام  من  ي�مًا  اأكيي�ن  ان  اأبييدًا  نف�سي  اأتخيل  ومل 

الطليعة لذلك اأنا�سد جميع من ينتقدنا بالق�ل:

ل حتكم� علينا من خالل �سفحات و�سائل الت�ا�سل الجتماعي، 

اأجل  ميين  وحمبيه  اليينييادي  اأبيينيياء  على   ال�سغط  يتم  اأن  اأمتيينييى  وبييل 

من  الكثري  لأن  الإدارة  عمل  انتقاد  ولي�ص  حاليًا  جانبه  اإىل  ال�ق�ف 

الت�ا�سل  �سفحات   على  انتقادهم  ب�سبب  النادي  من  نفروا  الالعبني 

الجتماعي. 

   واقع اال�صتثمارات 
وردًا على �س�ؤال واقع ال�ستثمارات يف نادي الطليعة حاليًا فقد 

اأجاب عن ذلك ع�س� الإدارة زيد مغم�مة بالق�ل 

واأي  نتعداها،  اأن  لميكن  واأنظمة  ق�انني  لال�ستثمارات  ي�جد    

�سخ�ص يريد اأن يعلم ماهي ال�ستثمارات فليتف�سل ليطلع على العق�د 

وباب  الجتماعي  الت�ا�سل  �سفحات  خييالل  ميين  ولي�ص  اليينييادي  يف 

النادي مفت�ح للجميع. 

  الواقع املايل 
اما ال�اقع املايل لنادي الطليعة حاليًا فقد حتدث عنه الإداري ه�سام 

من�س�ر بالق�ل: هذا العام لدينا كتلة مالية نعتمد عليها عك�ص الأع�ام 

ملحبتهم  الالعبني  بع�ص  مع  فيها  نتعاقد  كنا من خاللها  التي  ال�سابقة 

ودون دفعة اأوىل، مع العلم اأن املبالغ  الأرقام التي طلبها بع�ص لعبي 

فريق كرة القدم الذي جل�سنا للتعاقد معهم حاليًا هي اأرقام فلكية ك�نها 

اأنف�سهم:  ي�ساأل�ا  مل  اجلمه�ر  وبع�ص  املادية  النادي  اإمكانيات  تف�ق 

ملاذا لي�جد داعم وفقط الإدارة هي من تعمل وتدفع املال؟ وجميعنا 

نحب النادي �س�اء امل�سجع او الالعب او الإداري او املدرب لكن لكل 

فليتف�سل  النادي  ي�ساعد  اأن  يريد  وميين  للجميع  فالنادي  عمله،  منا 

ونحن مل نتم�سك مبنا�سبنا 

الإدارة وليعلم اجلميع  يف 

ان نادي الطليعة ه� نادي 

كرة  فقط  لي�ص  وهيي�  كبري 

لعبة  ع�سر  ثالث  هناك  قدم 

حاليًا،  اليينييادي  ميييار�ييسييهييا 

فقط  لي�ست  وامليي�ييسيياريييف 

القدم  كيييرة  رجييييال  لييفييريييق 

فهناك األعاب اأخرى  وهناك 

قييي�اعيييد وقييي�اعيييدنيييا بخري 

واحلمد  الألييعيياب  هييذه  يف 

لييييلييييه،  ليييذليييك اأمتيييينييييى من 

واأن  م�ساعدتنا  الييالعييبييني 

اجلماهري  حمييبيية  ي�سع�ا 

خم�سة  ونحن  اأعينهم  اأمام 

ت�سدينا  فييقييط  اأ�ييسييخييا�ييص 

ن�رط  اأن  نريد  ول  للمهمة 

نادي  اإن  بالق�ل:  اجلميع  اأنا�سد  وانييا  عليه  مما  اأكييرث  بدي�ن  النادي 

الطليعة ه� ال�حيد الذي ميثل حماة يف دوري الأ�س�اء لكرة القدم  

جانب  اىل  ال�ق�ف  حماة  مدينة  يف  التجارية  ال�سركات  اأدعيي�  لذلك 

النادي حاليًا.

اأبرز التعاقدات
من خالل حديثنا مع رئي�ص نادي الطليعة املهند�ص معتز ال�سحن 

اأبرز  اأن  ال�سحن  اأكييد  املا�سي  الأربييعيياء  ييي�م  والييذي جييرى يف م�ساء 

التعاقدات التي تخ�ص فريق رجال كرة القدم بالنادي ه� جتديد عقد 

من  قادمًا  دايل  عبدالهادي  الالعب  مع  والتعاقد  خليل  زاهيير  الالعب 

نادي الن�اعري والتعاقد مع الالعبان �سعد الله قطرميز وعبدالله تتان 

قادمان من نادي عمال حماة مع العلم اأنهما �ساركا مع فريق رجال كرة 

الن�اعري يف الدوري املمتاز املن�سرم على �سبيل الإعارة.

ال�صامي مديراً  لكرة النواعري 

واحلياري مدربًا 
اأ�سدرت اإدارة نادي الن�اعري ي�م الأربعاء املا�سي قرارًا بتعيني 

النادي وه� من ك�ادر  القدم  يف  ال�سامي مديرًا لكرة  اأ�سامة  الكابنت 

رجال  لفريق  مييديييرًا  عمل  واأن  له  و�سبق  اخلييبييرية،  الكروية  اليينييادي 

دوري  م�ساركًا  الن�اعريي  الفريق  كان  عندما  القدم  لكرة  الن�اعري 

الأ�س�اء لعدة �سن�ات �سابقة...

وكانت اإدارة نادي ال�سابقة قد عينت ومع بداية الأ�سب�ع املا�سي 

الكابنت احمد حياري مدربًا لفريق رجال الن�اعري لكرة القدم، على اأمل 

ان يق�د احلياري الفريق يف هذا العام للع�دة اإىل دوري الأ�س�اء بعد 

هب�ط الفريق الن�اعريي من الدوري املمتاز يف امل��سم املن�سرم.

احتاد الكرة �صادق عليها فورًا... كيف جرت امل�صارحة يف املوؤمتر ال�صحفي لنادي الطليعة؟
جلنة اال�صتئناف تلغي قرارات 

جلنة االن�صباط وتعدل بع�صها

متابعة- اأن�ر اجلرادات :

مباليني  تقدر  التي  الهائلة  والأربيييياح  املكا�سب  الييقييدم  كييرة  حققت 

اللريات يف زمن الحرتاف، جراء ال�سهرة التي جنتها كربيات الأندية، 

اأبرمتها الندية مع الالعبني ال�افدين  التي  حيث جتاوزت قيمة العق�د 

اجلدد من جهة، او فيما يخ�ص الالعبني املحرتفني اأبناء النادي وامل�قعني 

على اللعب مل��سمني ورمبا اأكرث.

الأرباح،  لتحقيق  املهمة  الطرق  اإحييدى  القدم  كرة  لعبة  واأ�سبحت 

واإحدى اأهم ال�سلع املطل�بة والرائجة التي تلهث وراءها ال�سركات بغية 

التي حتظى  الكبرية  لل�سعبية  اأو هناك، نظرًا  اأو لفتة هنا  �سعار  و�سع 

النادي  الطرفني،  ويحكم  العامل،  ح�ل  وحمبني  معجبني  من  اللعبة  بها 

الأرباح  النادي  امل�سرتكة، حيث يجني  املنفعة  الراعية، منطق  وال�سركة 

ال�سركات  حتقق  بينما  الفريق،  وتدريبات  مع�سكرات  على  ينفقها  التي 

الراعية لعالمتها التجارية ال�سهرة والنت�سار.  

اأو�صاع خمتلفة!  
فالأندية  معك��سة  وال�س�رة  خمتلفة  الأو�ساع  تبقى  دورينا،  يف 

هي التي تلهث وراء ال�سركات الراعية بغية عقد رعاية من هنا اأو هناك، 

ومعظم ال�سفقات التي تتم يف �س�ء مكاملة اأو جماملة �سخ�سية، لتبقى 

والعائد من ورائها حمدودًا  �سر  الأندية حملك  بها  التي حتظى  الرعاية 

مع�سكرات  نفقات  ميين  الأنييدييية  تتكبدها  التي  بالتكلفة  مقارنة  للغاية 

من  ال�سركات  تلك  جتنيها  قد  التي  املنفعة  لغياب  وخييالفييه،  وتدريبات 

دورينا.  

وبالرغم من مرور اأع�ام لي�ست بالقليلة على تطبيق الحرتاف يف 

دورينا، اإل اأن جانب الت�س�يق والرعاية يبقى متاأخرًا عن ركب الحرتاف 

العاملي بل الآ�سي�ي والعربي.  

لغز العقود...  

تربم  التي  الييرعيياييية  عق�د  قيمة  وتبقى 

اأنديتنا وال�سركات الراعية لغزًا و�سرًا ل  بني 

نييادرًا ما تعلن  يج�ز الك�سف عن قيمته حيث 

عقد  قيمة  عيين  نف�سها  ال�سركات  اأو  الأنييدييية 

الفريق  اإىل قمي�ص  اأن تنظر  الرعاية، ويكفي 

املكت�بني  الييرعيياة  عييدد  لييرتى  نيياٍد  لأي  الأول 

خلت  الأندية  وبع�ص  الالعبني،  قم�سان  على 

قم�سان لعبيها من اأي رعاة.  

منتج غري جيد!  
واملعروف اأن املنتج امل�ج�د لدينا وه� 

كرة القدم لي�ص باجل�دة التي جتعل ال�سركات 

ال�سركات  اأن  بدليل  يت�سابق�ن عليه،  والرعاة 

الأندية  لها عق�د ورعايات كربى يف  الكربى 

جاذبية  اأكييرث  القدم  كييرة  لأن  وذلييك  الكبرية، 

وق�ة ومتابعة يف حميطنا وال�سركات تبحث 

عن النادي الق�ي.  

اجلماهريية  وقاعدته  اليينييادي  وعييراقيية  ونتائجه  الفريق  قيي�ة  اإن 

واحل�س�ر اجلماهريي كل هذه اأم�ر تهم ال�سركات الراعية وهي مفق�دة 

الذي �ستح�سل عليه مقابل  للمردود  ال�سركات تنظر  اأن  اأنديتنا، كما  يف 

ما �ستق�م بدفعه، وهذا مطلب طبيعي وحق م�سروع، فامل�سمى ال�سحيح 

للعالقة بني الأندية وال�سركات ه� »ال�سراكة« ولي�ص الرعاية لأن العق�د 

مبنية على تبادل املنفعة.  

واإعالمية  جتارية  ف�ائد  بخلق  املبتكرة  لالأفكار  الأنييدييية  وتفتقد 

لالأندية تعادل قيمة املبالغ التي تدفعها ال�سركات لالأندية مقابل الرعاية، 

كما اأن الأحداث الريا�سية لدينا مملة ورتيبة ومكررة ول ت�جد بها اأي 

املباريات ل  العزوف اجلماهريي مربر ومنطقي وبع�ص  فاإن  لذا  اإثارة، 

يح�سر بها �س�ى ٢٠٠ متفرج! فما الذي �ست�ستفيده ال�سركة الراعية ؟  

تاأخر الت�صويق  
الرتويج  م�ساألة  اأن  اإل  فييرتة  منذ  الحييرتاف  دخ�لنا  من  وبالرغم 

الت�س�يق  بني  تفريق  ي�جد  ول  الأندية،  يف  للغاية  متاأخرة  والت�س�يق 

وبالتايل  الثالثة  املفاهيم  بييني  خلط  وهيينيياك  واملبيعات  وال�ستثمار 

بها  ي�جد  ول  متاأخرة،  القدم  كييرة  �سركات  يف  التجارية  الأق�سام  فيياإن 

للمباريات  فح�سب  ننظر  والي�م  الريا�سي،  الت�س�يق  يف  متخ�س�س�ن 

ول ننظر لت�س�يق الالعبني اأو املنتجات ول جتد متجرًا احرتافيًا يف اأي 

ناٍد من الأندية الآن، وكل هذه مداخيل لالأندية.  

ال�سخ�سية،  العالقات  على  الرعاية  عق�د  من   %  ٩٩ وتعتمد 

ال�سركات، وربط  ال�سراكات مع  ينمي جانب  بالأندية من  ول جند 

للعالمة  تقييمًا  جند  ول  وبال�سركات،  بالنادي  التجارية  العالمة 

التجارية لالأندية اأ�س�ة بال�سركات، ول بد من اأن تبنى الرعاية على 

اأ�س�ص �سليمة، ول نن�سى اأن الأحداث القت�سادية العاملية ت�ؤثر يف 

تلك ال�سركات.  

م�صكلة واهتمام  

اأن  ولك  الت�س�يق  ثقافة  غياب  يف  تتمثل  الأ�سا�سية  وامل�سكلة 

اأي  يحقق�ن  ول  للت�س�يق  مكتبًا  ميتلك  ل  الكرة  احتاد  اأن  تتخيل 

ا�ستفادة من م�سابقات الدوري املحلي وم�سابقة الكاأ�ص، واملفرو�ص 

اأن الحتاد ه� اأهم جهة حتقق لالأندية هذا الدعم.  

وعلينا الهتمام بدوري الدرجة الأوىل...  

وهي  للمدرجات  ه�ؤلء  جذب  وعلينا  مميزين  لعبني  فيه  لأن 

حتر�ص على احل�س�ر وهذا الدوري ه� م�ستقبل كرة القدم،  

ونعاين غياب املتخ�س�سني يف الت�س�يق بالأندية، وعلى �سبيل 

املثال الأمني العام لحتاد الكرة الياباين يعمل يف اأكرب �سركة دعاية يف 

اليابان لأن الهدف ه� ت�س�يق امل�سابقات وجلب الأرباح لالحتاد.  

ومعظم عق�د الرعاية امل�ج�دة بالأمر املبا�سر، وعادة ل ت�ستمر لأن 

ل  للمباريات  الدع�ة  بطاقات  فحتى  لل�سركات،  احل�افز  تقدم  ل  الأندية 

متنح لل�سركات، فال ي�جد ت�س�يق احرتايف.  

اأو  املجتمعية  امل�س�ؤولية  باب  من  لالأندية  الرعاية  ال�سركات  وتقدم 

اخلطاأ  من  لي�ص  وانييه  خطاأ  كلها  واملنظ�مة  املادية،  ال�ستفادة  حتقيق 

اأن تقدم �سركات ال�سيارات، على �سبيل املثال، رعايتها لالأندية يف هيئة 

�سيارات لأن النادي والالعبني ي�ستفيدون منها...  

العقود ال تغطي تكلفة املع�صكرات!  
رغم اأن عزوف اجلماهري �سبب مهم يف غياب الرعاية عن الكثري من 

ناهيك عن  للغاية،  الفرق �سعيف  تلك  �ستجنيه  الذي  املردود  لأن  الفرق، 

غياب املتخ�س�سني يف ال�ستثمار، فمعظم العاملني بالأندية لي�ست لديهم 

الالزمة  اخلطط  لديهم  ولي�ست  وال�ستثمار،  الت�س�يق  جمال  يف  خربة 

جلذب الرعاة.  

ومعظم املباريات الآن باتت مفت�حة جمانًا اأمام اجلمه�ر وكل �سيء 

اأن  اإىل  لفتًا  م�ج�د،  اجلماهريي  العزوف  اأن  جند  لكننا  مت�فرًا  بات 

القاعدة اجلماهريية الكبرية عامل اأ�سا�سي يف جلب الرعاة.  

يف  تتمثل  الييرعيياة  جلب  يف  الأنييدييية  ت�اجه  اأخييرى  م�سكلة  وهناك 

كاماًل  الييدور  يف  مباراتني  اأو  مباراة  ت�ساهد  فقد  نف�سه،  الييدوري  �سعف 

تطبيق  وقبل  والإثيييارة،  املتعة  من  فتخل�  املباريات  بقية  اأمييا  فح�سب، 

اأو  ب�ساعة  املييبيياراة  قبل  للمباريات  حت�سر  اجلماهري  كانت  الحييرتاف 

تطبيق  من  بالرغم  املدرجات  عن  وا�سح  غياب  فهناك  الآن  اأما  �ساعتني، 

الحرتاف ووج�د احل�افز حل�س�ر اجلمه�ر.  

اإن املنظ�مة التي تدير ال�ستثمار والت�س�يق بالأندية غري حمرتفة، 

على  بناًء  تاأتي  العق�د  ومعظم  خلطة،  وجيي�د  ول  م�ظفني  جمييرد  فهم 

املجامالت ال�سخ�سية، لفتًا اإىل اأن املبالغ التي تقدمها ال�سركات الراعية 

ل تغطي تكلفة الأندية من مع�سكرات وتدريبات وخالفه.  

واأخرياً  ...
اإن الإقبال على رعاية ال�سركات لالأندية �سعيف ويف تراجع، وهذا 

نتيجة طبيعية ل�سعف اجلانب ال�ستثماري بالأندية،  

وال�سركات الراعية ل جتد املردود املحفز لأن تربم عق�د رعاية لناٍد 

ما اأو لفريق معني، لأن العالقة بني الطرفني هي عالقة �سراكة وقائمة على 

مبداأ الربح واخل�سارة.  

رعاية االأندية املحرتفة.. �صراكة ناق�صة بني ال�صركات والفعاليات االقت�صادية ! 

باب املال يهدد 

ريا�صة نادي املجد!



 ▪دم�شق _عبري يو�شف علي :

نيييادي اليي�حييدة يئن ...لتيينييدهييي مييايف حييدا ..ورغييييم كييل هييذا ابيينيياء النادي 

جتمعات  على  بال�سراف  و�سخ�سي  فييردي  بجهد  يق�م�ن  والوفييييياء  املخل�س�ن 

اكادمية  �س�قية وم�سرف  �سمري  الدارة  مع ع�س�  وبالتعاون  القدم  لكرة  الالعبني 

فار�ص ال�سام ال�سيد مهند �سحادة وبالتعاون مع امل�سرف على الفئات العمرية املدرب 

وبع�ص  احلي  عبد  انيي�ر  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  غياب  من  وبالرغم  �سريف  ب�سار 

الع�ساء الذين قدم�ا ا�ستقالتهم بقي ال�سيد مهند �سحادة على عهده ملتزما بتقدمي 

كل ماه� مطل�ب لفرق النادي وتاأمني كل متطلباتهم من جتهيزات وغريها، والي�م 

ال�سبت �سيك�ن جتمع لالعبني مبلعب النادي  من فئات الرجال وال�سباب لأختيار 

ع�سرين لعبا للفريق الول واختيار نف�ص العدد للفريق الرديف حتت ا�سراف ابن 

طبيعي  ب�سكل  ومترينهم  الالعبني  جتميع  وي�ستمر  ال�سريف،  وليد  املدرب  النادي 

قادرة على  تك�ن  اإدارة جديدة من�سجمة ومت�افقة  الم�ر وت�سكيل  تتبل�ر  ريثما 

اوراق  وترتيب  منه  ماتبقى  على  واحلفاظ  به  والنه��ص  والعابه  النادي  خدمة 

مقنعة  بتعاقدات  ق�ي  فريق  لتح�سري  الفعلي  لالنطالق  ال�س�ء  واعطاء  املن�ساآت 

تخدم م�سرية النادي والفريق .. وبالرغم من ات�سالتنا العديدة مع رئي�ص النادي 

ال��س�ل لأحد ب�سبب اغالق  ان�ر عبد احلي وبقية الع�ساء مل ن�ستطع  امل�ستقيل 

ه�اتفهم  لنعرف م�سري الدارة والعاب النادي وخا�سة كرة القدم وال�سلة ،وماه� 

امل�سري املنتظر لهما  لكننا ا�سطدمنا ب�سد منيع، ومع هذا ا�ستمرينا بالت�سال حتى 

ا�ستطعنا اأن ن�سل لأحد الطراف، وناأخذ راأي ال�سيدين مهند �سحادة مدير ال�سركة 

النادي  وال�سيد �سمري �س�قية ع�س� الدارة طبعا اىل جانب راأي  الراعية لألعاب 

نادي  براأيهما و�ساألنا عن حال  ،ا�ستاأن�سنا  دم�سق   تنفيذية  رئي�ص  لل�سيد مهند طه 

ال�حدة وادارته والعابه ومايدور يف الك�الي�ص؟! وملاذا حتى الن مل تخرج اإدارة 

جديدة من�سجمة داعمة ؟!. 

            نحن داعمون ومل نغب

 ال�سيد مهند �سحادة قال : هناك غياب تام لإدارة نادي ال�حدة وهذا ينعك�ص 

�سلبا على فرقها الوىل، وانا بحكم ان �سركتنا راعية للفئات العمرية و�سعنا مالعبنا 

بخدمة الالعبني ملختلف العمار ليمار�س�ا لعبتهم ويتابع�ا تدريبهم وحت�سريهم، 

،وحتى  القرار  الدارة وغياب  غياب  بحكم  احد  عليها  ليتدرب  النادي  لن مالعب 

ان ي�سل اىل ماه� عليه  امل�ؤ�سف  ال�حدة من  يتفرج وينتظر ونادي  الآن اجلميع 

الآن !!.بخ�س��ص مالعبنا و�سعت بخدمة املدربني والالعبني وهناك خالل اليام 

القادمة حتت ا�سراف مدربني من ابناء النادي �سيتم انتقاء لعبني مميزين من ابناء 

النادي لتمثيل فريق الرجال والرديف وال�سباب ونحن نقدم كل ماه� مطل�ب له�ؤلء 

الدارة  ب�ساأن  نتدخل  لن  باأننا  ب�سيء، علما  نبخل عليهم  الالعبني واملدربني، و مل 

هناك  ليك�ن  حتى  لهم  مالعبنا  وفتحنا  امل�ساعدة،  نقدم  فقط  الالعبني،   ولب�ساأن 

فراغات ي�ستغلها الآخرون بجذب الالعب ملكان غري نادي ال�حدة، وهذه اخلط�ة 

بنادي  تربطنا  التي  الطيبة  العالقة  على  حر�سا  منا  وفردية  �سخ�سية  مبادرة  هي 

ال�حدة وك�ادره وابنائه، ويجب على القيادة الريا�سية الإ�سراع باحت�اء ال�سراع 

امل�ستمر، وتعيني او انتخاب جمل�ص ادارة قادر على العطاء، ب�سكل يجعل من نادي 

ال�حدة �ساحب اجلماهريية الكبرية مركز اهتمام لالخرين وللجماهري التي تتمنى 

على  جماهريه  وبني  القطر  يف  ا�سقائه  بني  والف�سل  الميز  ه�  ناديها  يك�ن  ان 

م�ساحة ال�طن وخارج ال�طن

           موجودون رغم اال�ستقالة

ريثما  بالنادي  مت�اجدين  :نحن  قال  �س�قية  �سمري  امل�ستقبل  الدارة  ع�س� 

اللجنة  بر�سم  ،وهييذا  ر�سمي  ب�سكل  ال�ستقالة  قب�ل  نتائج  وتظهر  الميي�ر  تتبل�ر 

وجاء  ا�ستقرار،  وعدم  تخبط  حالة  يف  نحن  .ل�سك  الريا�سية  والقيادة  التنفيذية 

احلي  عبد  انيي�ر  النادي  رئي�ص  بني  الجتماعات  اثناء  م�ؤخرا  اخلالفات  بعد  هذا 

وبع�ص اع�ساء الدارة ح�ل الداعم وح�ل اللتزام بالقرارات ال�سادرة عن احتاد 

الكرة بخ�س��ص �سقف عق�د الالعبني للفريق الول واي�سا كانت اخلالفات ح�ل 

فييازدادت وا�ستدت اخلالفات  وعلى  اأو خارجها،  الدارة  داعم يك�ن �سمن  دخ�ل 

الن�سحاب  عدم  ب�سبب  ا�ستقال  واجلميع  م�ستقيل  انا  قييال:  النادي  رئي�ص  اأثرها 

اأ�سياء رئي�سية تخدم امل�سلحة العامة وم�سلحة الالعبني واللعاب  والت�افق على 

التي ميار�سها النادي فهذه التباينات جعلت النادي الآن يف فراغ ومل تنفع بعد كل 

الي�مني  خالل  قريبا  وناأمل  احلا�سل  ال�سدع  لراأب  اجلهات  جميع  مع  الت�سالت 

القادمني اأن يك�ن هناك اإدارة تب�سر الن�ر ونحن الآن مت�اجدين بال اأي فاعليه لن 

اجلميع م�ستقيل وت�اجدنا مهم ريثما تاأتي ادارة او يرتاجع رئي�ص واع�ساءالدارة 

امل�افقة  تتم  مل  بدم�سق  التنفيذية  اللجنة  يف  ال�ستقالت  والآن  ا�ستقالتهم،  عن 

عليها ناأمل ال�ستعجال بحل�ل ناجعة خلدمة النادي والعابه وا�ستثماراته وع�دة 

ال�ستقرار له

           ادارة الوحدة تب�رص النور قريباً 

نادي  ادارة  تقدمت    : قال  طه  مهند  ال�ستاذ  بدم�سق  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص 

ال�حدة  بال�ستقالة اىل اللجنة التنفيذية ، ومل يبت فيها لغاية كتابة هذه ال�سطر  

معهم  الت�ا�سل  ن�ستطع  ومل  اي�سا،  وم�ست  النادي  مقر  تركت  انها  ه�  وال�سبب 

الختالف  ا�سباب  على  نقف  او  ت�افق  هناك  كانت  اذا  احلل�ل  من  قريبني  لنك�ن 

ان  الدارة يجب  ب�سراحة   ... للخالف احلا�سل  ال�سبب اجل�هري  بينهم ومعرفة 

تك�ن ممزوجة من خليط مابني ريا�سيني ورجال اأعمال لأن امليزانية حتتاج لأم�ال 

كثرية لتغطية النفقات خا�سة ان ميزانية ا�ستثمارت النادي لتغطي احلجم املطل�ب 

عدم  هناك  وللحني   .. املع�سلة  هذه  حلل  معنا  متعاون  التنفيذي  واملكتب   . ماليا 

ت�افق بني ا�سحاب القرار لذلك ننتظر حل�ل وت�افقات قريبة حتى ن�ستطيع قب�ل 

ال�ستقالت او ترميمها او ايجاد بديل لها وليك�ن هناك رئي�ص واع�ساء  قادرين 

..فهناك  الطراف  كل  مباركات  على  وحا�سلني  الأمثل  بال�سكل  بالعمل  القيام  على 

للمعاجلة،  اأن   عليها ذمم وحتتاج  الت�افق عليها،ب�سبب  ا�سماء مطروحة لميكن 

ريا�سيني  بني  ،وممييزوجييني  الكف  نظيفي  لأ�سخا�ص  ال��س�ل  نح�  ن�سعى  لذلك 

وداعمني قادرين على احلفاظ على النادي والعابه وعلى املن�ساآت  وال�ستثمارات  

الف�سل  ليفرز  لأنه  النتخاب  مع  ولي�ص  التعيني  مع  .وانييا  الربتقايل  النادي  يف 

وليفرز ادارة ت�افقية وهناك اكرث من جتربة ع�سناها وواجهناها وواجهنا معها 

م�ساكل فيما بينها ... والآن نحن ن�سعى خللق ج� مريح عرب حماولت ي�مية كي 

ن�سل اىل نتيجة مر�سية لكل الطراف واإعالن اإدارة جديدة للنادي وهذا قد يك�ن 

قبل ايام العيد او بعده .
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نادي الوحدة ينتظر قرار االنقاذ.. فاإىل متى االنتظار؟!

 ق�سية مهمة تتمثل يف ظاهرة اإقبال الأندية م�ؤخرًا على التفاو�ص مع لعبني جدد ل�ستقطابهم، حيث 

تت�سابق تلك الأندية للف�ز بت�قيع لعب معني وتدفع للح�س�ل على ت�قيعه مبالغ مالية �سخمة فيما ت�ؤخر 

دفع م�ستحقات لعبيها ال�سهرية يف اأداء متناق�ص يثري العديد من الت�ساوؤلت...

تدفع مئات املاليني وت�سك� خل� �سناديقها ! 

ماليني هي املبالغ املالية التي تدفعها اأندية الدرجة املمتازة ل�سراء لعب معني من ناد اآخر، ومما يزيد 

املبالغ  تلك  اأعلى من  ُتطالب مببالغ  تتهافت على �سرائه،  الذي  الالعب  التي متلك  الأندية  اأن  الأم�ر غرابة 

)ال�همية( التي تعلنها الأندية الراغبة بتعزيز �سف�فها يف امل��سم املقبل. 

ظاهرة 

هذه ظاهرة تطف� على ال�سطح يف الأيام الأخرية، اأدت اإىل مترد عدد من الالعبني، واأف�سدت �سفقات 

انتقال كادت اأن تطبخ على نار هادئة ل�ل املبالغ اخليالية التي اأ�سبحت تتطاير هنا وهناك. 

واذا ما اأردنا ت�خي الدقة واحلقيقة بعيدًا عن املجاملة، فاإنه من ال�سعب اأن ي�سل �سعر لعب حمرتف 

اإىل ن�سف اأو ربع ما يدفع له ويعتقد املتابع�ن لل�ساأن الكروي اأنه ل ي�جد لعب حملي ي�ستحق هذا املبلغ، مع 

التقدير والحرتام للنج�م الذين ي�سعب اأن تطرح اأ�سماوؤهم للبيع، الأمر الذي يثري العديد من الت�ساوؤلت 

ح�ل جدوى طرح مثل هذه الأرقام الكبرية التي يعتقد الكثريون اأنها تاأتي لال�ستعرا�ص ل اأكرث. 

والأدهى والأمر يف هذا امل��س�ع اأن هناك عددًا من الأندية رمبا مل ت�سدد فات�رة الكهرباء اأو الهاتف، 

وتتذمر وت�سك� خل� �سندوق النادي من الأم�ال، وعادة ما تتاأخر يف دفع م�ستحقات لعبيها ال�سهرية، ومع 

ذلك تاأتي لتطرح رقمًا ي�سل اإىل مئة ملي�ن اأو اأكرث ل�سراء لعب برز ب�سكل ملفت يف الفرتة الأخرية، بل رمبا 

جاءت تلك الأندية وطلبت �سراء لعب ثاٍن بنف�ص املبلغ، ليخيل لقارئ اخلرب من اخلارج باأن اأنديتنا تعي�ص 

يف بحب�حة مالية ت�ؤهلها ملناف�سة اأبرز الفرق العربية رغم اأن احلقيقة غري ذلك. 

واملالحظ اأي�سًا يف امل��س�ع اأن الأندية يف حال اإمتام �سفقات الالعبني حتاول ت�سليل الراأي العام من 

خالل رفع قيمة ال�سفقة اإعالميًا، وطرح رقم خيايل رمبا يقل يف احلقيقة عن ن�سف ما ذكر اأو اأقل. 

�صباق االأندية 
مالحظة اأخرى تربز على ال�سطح يف هذا امل��س�ع تتمثل يف ت�سابق الأندية على �سراء لعب، لأن ناديًا 

اآخر اأراد �سراء ذلك الالعب، فتق�م تلك الأندية نتيجة التناف�ص فيما بينها برفع �سعره ملبلغ خيايل رغم اأنه 

يف امل��سم املا�سي رمبا ل� حترر من ناديه لرمبا مل تكلف الأندية نف�سها مفاحتته باللعب للفريق. 

اأو اجلهاز الفني  هذه الظاهرة تلفت النظر اإىل م�سكلة خطرية تتمثل يف عدم وج�د الإداري اخلبري 

املتخ�س�ص القادر على اختيار الالعب القادر على اإثراء الفريق، بل اإن الفي�سل يف امل��س�ع ه� ا�سم الالعب 

فقط دون النظر لأدائه اأو م�ست�اه يف تلك الفرتة، حيث اإن ال�سعر ياأتي طبقًا لال�سم بعيدًا عن امل�ست�ى. 

عم�مًا  ال�س�رية  املييراأة  تثبت  ييي�م  بعد  ي�مًا 

والريا�سية على وجه اخل�س��ص تف�قها وجدارتها 

مها   ( ال�س�رية  القدم  كييرة  مدربة  ومييا  ومتيزها، 

جن�د ( اإل خري دليل على �سحة تف�قها وجدارتها 

مع  عقدًا  جن�د  مها  املدربة  وّقعت  حيث  ومتيزها 

كرتها  على  لالإ�سراف  القدم  لكرة  العماين  الحتيياد 

والبط�لت  للم�سابقات  ال�ستعداد  بهدف  الأنث�ية 

دولة  يف  اخلليجية  الألعاب  دورة  اأبرزها  القادمة 

الك�يت.

العقد ه� الأول من ن�عه بالن�سبة لأنثى �س�رية 

التعاقد غري  اأكدته جن�د حيث كان خرب  ما  ح�سب 

ماأل�ف بالن�سبة اإىل جماهري الريا�سة ال�س�رية مع 

بداية تعيني مها جن�د مدربًا م�ساعدًا لرجال نادي 

الدرجة  دوري  يف  يلعب  الذي  الكروي،  املحافظة 

جّن�د،  اأ�سبحت  هكذا  و  �سابق  وقييت  يف  الأوىل 

ابنة حمافظة ال�س�يداء، املراأة العربية الثانية يف 

�سلمى  ال�س�دانية  بعد  الذك�رية  القدم  كييرة  عييامل 

املاجدي. 

لعب� نادي املحافظة مل ي�ستغرب�ا الأمر، فقد 

اعتادوا روؤية جّن�د داخل اأ�س�ار النادي ب��سفها 

مدّربة حينًا وم�ساعدًة حينًا وتنّقلت ما بني ك�ادر 

ال�س�ري  واملنتخب  و�سّيداتها،  املحافظة  �سبالت 

للنا�سئات، ومنتخب ال�سيدات. 

كرة القدم �صغفها 
طف�ليًا  �سغفًا  كانت  القدم  كييرة  جّن�د:  تق�ل 

دعم  اإىل  م�ستندًا  طريقه  �سّق  احللم  اأّن  وت��سح 

اإىل  �سبقتاها  اأختني  وجيي�د  من  ا�ستمّدته  معن�ي 

عامل الريا�سة، عالوة على ت�سجيع مدّر�ص الرتبية 

الثان�ية  الدرا�سة  من  النتهاء  عقب  الريا�سية، 

ثّم �سارت لعبة  الريا�سي،  باملعهد  التحقت جّن�د 

فر�سة  منحها  ما  املعهد،  يف  القدم  كييرة  فريق  يف 

�س�رية  داخييل  البط�لت  من  العديد  يف  امل�ساركة 

بنادي  الييتييحييقييت   ٢٠٠٤ عيييام  يف  و  وخيييارجيييهيييا، 

اإن�ساء دوري ر�سمي لل�سيدات، وكان  املحافظة مع 

اأول اأهدافها ب�سحكة مليئة بالفرح وال�سخرية، وذلك 

ر املحافظة اأمام نادي ال�سداقة الإماراتي بخم�سة  عندما َخ�سِ

اأهداٍف مقابل هدف �سرف بت�قيعها. 

التحّول اإىل التدريب 
تعّر�ست  املنتخب  ل�سيدات  اللعب  من  �سن�ات  �ست  بعد 

كاماًل  عامًا  العالج  ا�ستغرق   ٢٠٠٩ عام  ق�ية  لإ�سابة  جّن�د 

قدمها  انتك�ست  ركلة  اأول  مع  لكن  املالعب،  اإىل  بعده  عييادت 

مرًة اأخرى، لتقرر التخلي عن لعب كرة القدم، والتحّ�ل نح� 

التدريب. 

يف  عييدة  تدريبّية  ليييدورات  خ�سعت   ٢٠١٠ عييام  وميينييذ 

�س�رية وخارجها، التحقت بدورة يف قطر و�سط ٢٦ رجاًل، 

وح�سلت على املركز الثالث فيها، ما مّكنها من التاأهل اإىل ) 

املحا�سرين  من  نخبٍة  بح�س�ر   ) امل�ستقبل  مدربي  م�سروع 

الآ�سي�يني يف ماليزيا، ثم تخرجت فيها عام ٢٠١٢. 

بداأت  النف�سي:  الإر�ساد  �سهادة يف  تق�ل احلا�سلة على 

مع �سبيان املحافظة ثم انتقلت اإىل الأ�سبال، ليقرر القائم�ن 

على النادي تعييني مدّربًا م�ساعدًا لفريق الرجال. 

ولكن هل واجهت اأول مدربة كرة قدم للرجال يف ال�سرق 

الأو�سط م�ساعب يف التعامل مع رجال الفريق الأول ؟ 

اأ�سرة يف نادي املحافظة، والالعب�ن  جتيب جّن�د: كنا 

علم،  القدم  كييرة  متبادل،  احييرتام  وهناك  جيدًا،  يعرف�نني 

به  �سيقبل�ن  لالعبني �سحيحًا،  املُقّدم  ال�سيء  َيك�ن  وعندما 

�س�اء كان من يقدم املعل�مة رجاًل اأم امراأة. 

قادرة على املناف�صة 
وت�سيف اإّن الأنثى تلعب كرة ال�سلة ورفع الأثقال والكرة 

و  الأ�سهل،  هي  القدم  فكرة  بذلك  وقيا�سًا  وغريها،  الطائرة 

الرجال  قادرة على مناف�سة  ال�س�رية  الفتاة  اأّن  الكابنت  ترى 

يف كل مفا�سل احلياة، وك�سر احتكارهم للكثري من املجالت، 

فهذا ال�سيء يتعلق بالرغبة والطم�ح. 

اأ�سرفت على تخريج دورة من املدربني  اأّنها  وت�سري اإىل 

اأنها  كما  اآ�سي�ية،  رة  حما�سِ ب��سفها  �س�رية  يف  )الذك�ر( 

ال�س�ري  الييدوري  يف  املدربني  معظم  مع  طيبة  عالقٍة  على 

وتطلق ن�سيحًة اإىل كل فتاٍة ترغب يف دخ�ل عامل كرة القدم 

وهي اأنه ل بد اأن يك�ن لديِك حٌب و�سغٌف للعب الكرة، اأ�سّد 

على يدِك، اإنها لعبٌة ممتعة تطلق ال�سخ�سية وجتعلِك اأق�ى، 

اقتحمي هذا العامل فه� لي�ص حكرًا على الرجال. 

مها جّنود عطاء بال حدود 

يف عامل كرة القدم

متابعة - اأن�ر اجلرادات : 

فجاأة ودون �سابق اإنذار طار رئي�ص الحتاد العربي ال�س�ري لكرة القدم ال�سيد �سالح رم�سان اإىل 

دولة الإمارات العربية املتحدة وت�سري هذه الزيارة املهمة اإىل اأن هناك نتائح مب�سرة �س�ف تتمخ�ص عنها 

كل الجتماعات التي �سيجريها الرم�سان هناك.

وح�سب املعل�مات التي ح�سلت عليها »امل�قف الريا�سي« والتي ت�ؤكد اأن الرم�سان �سيبحث الكثري 

العالقة  امللفات  العمل عليها يف حللحلة  يتم  التي  الإجييراءات  �سل�سلة من  اإىل  اإ�سافة  العالقة  امللفات  من 

واإطالق مرحلة جديدة حيال الن�ساطات الريا�سية واملالعب ال�س�رية خالل الفرتة القادمة.  

عدة  ومناق�سة  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اأي�سًا  �سيبحث  الكرة  احتاد  رئي�ص  اأن  املعل�مات  ت�ؤكد  كما 

م�ا�سيع اأخرى مع اجلانب الإماراتي ومناق�سة العمل امل�ستقبلي مع الحتاد الإماراتي، بخ�س��ص التعاون 

بالن�سبة للمع�سكرات واملباريات ال�دية، وا�ست�سافتها املنتخب والتعاون امل�سرتك بني الحتادين. 

الآ�سي�ي  الحتادين  لدى  ال�س�ري  لالحتاد  املجمدة  الأميي�ال  اإىل  املت�افرة  املعل�مات  ت�سري  كما 

والدويل لكرة القدم وال�ستفادة منها، واأن هذه الأم�ال جممدة ب�سبب العق�بات املفرو�سة على �س�رية 

وت�سل اإىل نح� ١٢ ملي�ن دولر �ستك�ن من اأهم امللفات التي �سريكز عليها الرم�سان . 

كذلك تفيد املعل�مات املت�افرة باأن الرم�سان �سيعقد اجتماعًا مع املكتب الإقليمي لالحتاد الدويل يف 

دبي لنقل هم�م و�سع�بات الكرة ال�س�رية ب�سبب عدم ال�ستفادة من الأم�ال املجمدة ..

للمنتخبات  والراعية  الداعمة  ال�سركة  ممثلي  �سيلتقي  الرم�سان  اأن  الريا�سي«  »امل�قف  علمت  كما 

ال�طنية �سركة ) Uhlsport ( الأملانية لتزويد املنتخبات ال�طنية بالتجهيزات والألب�سة والغر�ص 

من هذا اللقاء اإعادة جتديد العقد املربم بني اجلانبني يف وقت �سابق والبحث اأي�سًا يف بن�د جديدة يف 

م�اد العقد واأن هذه ال�سركة مرم�قة من ناحية منتجاتها، وتتعامل معها عدد من الدوريات. 

ذاتها  الكرة  يعتمد  الفرن�سي  الييدوري  واأن  جمانية  كرة  األف  الحتيياد  منحت  ال�سركة  باأن  العلم  مع 

اإ�سافة  Uhlsport يت�سمن جانبًا ماديًا  العقد مع �سركة  باأن  ال�س�ري علمًا  الدوري  امل�ستخدمة يف 

اإىل تقدمي جتهيزات جمانية، حيث �سيح�سل الحتاد على جتهيزات خا�سة باحلكام واأخرى للمنتخب 

منها )١٠( اآلف قطعة جمانية، وهناك اأ�سياء �سن�سرتيها بن�سف القيمة اإذا قررنا ذلك واأن اجلانب املادي 

اآ�سيا وكاأ�ص  اإىل نهائيات  تاأهلنا  اإذا  ال�سركة،  العقد يت�سمن ح�س�ل املنتخب على مكافاأة مالية من  يف 

العامل واأن ال�سركة الأملانية �سرتعى م��س�ع اإقامة مباريات للمنتخب مع دول اأوروبية يف اأوروبا على 

نفقتها.

�سمن  الرم�سان  عليها  �سريكز  التي  الأميي�ر  اأول�يات  من  �سيك�ن  مالعبنا  عن  احلظر  رفع  اأن   كما 

لقاءاته وهذا يتطلب العمل على عدة ج�انب ومراحل.

رمضان في اإلمارات »ماذا في جعبته«...

أندية تدفع مئات الماليين وتشكو خلو صناديقها ! 
�صفقات الالعبني هل ت�صتحق كل هذه االأموال ؟ 

�صيغة عقد جديدة مع ال�صركة الراعية... 

مبالغ احتاد الكرة املجّمدة... اآلية جديدة الأ�صكال التعاون 
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حممود املرحرح: ▪ 
فاز ع�س� احتاد الفن�ن القتالية همام الداية بع�س�ية الحتاد العربي لل�و�س� ك�نغ ف� يف اجتماع 

الفن�ن  لعمل احتاد  اإ�سافة جيدة  ي�سكل  املن�سب  ، هذا  م�ؤخرًا  بالقاهرة  عقد  الذي  العم�مية  اجلمعية 

القتالية وتدفعه ليك�ن اأهاًل للثقة ويحفزه لبذل كل اجله�د لعك�ص هذه الع�س�ية ل�سالح تط�ير اللعبة.

الداية اأكد يف ت�سريحه للم�قف الريا�سي باأنه �سي�ستغل وج�ده يف ع�س�ية الحتاد العربي للعبة 

و�سيعمل ما ب��سعه من اأجل نه�ستها وتط�يرها ودعمها �سمن الإمكانيات املتاحة، م�سيفًا باأن اللعبة يف 

بلدنا كانت نائمة لفرتة ط�يلة ح�ايل ١٢ عامًا ومل ت�ستيقظ اإل مع ت�سكيل اللجنة العليا للفن�ن القتالية 

وبعدها بعام مت ت�سكيل احتاد للفن�ن القتالية كامل متكامل، وي�سم حتت جناحيه عدة األعاب قتالية راح 

يدعمها وي�ساهم باإحيائها بعد تهمي�سها ل�سن�ات ط�يلة وي�ساعده يف ذلك دعم املكتب التنفيذي لالحتاد 

الريا�سي العام، ويقيم لها بط�لت ودورات تدريب وحتكيم لتاأهيل الك�ادر وت��سيع رقعة انت�سارها 

ومنها ال�و�س� �ساندا.

ولفت الداية اإىل وج�د م�ساركات خارجية لهذه اللعبة على م�ست�ى العرب والعامل للفئات العمرية 

النا�سئة، م�عد الأوىل ال�سهر العا�سر والثانية يف ال�سهر الأخري من العام اجلاري اإل اأن مكان اإقامتهما 

مل يتحدد بعد ولهذا �سنق�م بعملية انتقاء للمنتخب ال�طني حت�سريًا لهاتني البط�لتني، كما يف خطتنا 

اإقامة بط�لة اجلمه�رية لالأندية والبي�تات الريا�سية املفت�حة للرجال وال�سيدات وال�سباب وال�سابات 

بريا�سة الك�نغ ف� �ساندا بالفرتة من ٢١ ولغاية ٢3 ال�سهر القادم يف �سالة اجلالء الريا�سية بدم�سق 

وبط�لة اجلمه�رية لالأندية والبي�تات الريا�سية املفت�حة للفئات العمرية بق�ة الرمي خالل الفرتة من 

٢٨ ولغاية 3٠ ال�سهر القادم.

ل�ستقدام  ال�سعي  احتيياده  من  طلب  باأنه  ف�  ك�نغ  لل�و�س�  العليا  اللجنة  رئي�ص  الداية  واأ�ساف 

خبري عربي عايل امل�ست�ى يف هذه اللعبة لالإ�سراف على دورة تدريب وحتكيم وتط�ير ك�ادر اللعبة 

�سهدت ح�س�ر ٤٦  اللعبة  لك�ادر  تدريب وحتكيم   دورة  اأقمنا  اأن  بعد وقت جميئه، و�سبق  يتحدد  مل 

اخلبري  فيها  وحا�سر  ودار�سة  دار�سًا 

الدويل الأردين حمم�د قا�سم فيها مت 

واأحدث  الييدويل  النظام  على  الطييالع 

وكانت  اللعبة  هذه  يف  التدريب  طرق 

معل�ماته  من  جييدًا  كبرية  ال�ستفادة 

لدينا  بييات  وبالتايل  الكبرية،  الفنية 

اللعبة  لتط�ير  ت�سعى  م�ؤهلة  كيي�ادر 

حيث  املحافظات  جميع  يف  ون�سرها 

ت�سهد حاليًا انت�سارًا ملح�ظًا يف حلب 

لتت��سع  العمل  و�سن�ا�سل  وحم�ص 

رقعتها يف جميع املحافظات .

يف  اأييي�ييسييًا  املهم  اخلييرب  اأن  على 

اأعمال  من  النتهاء  الداية ه�  حديث 

يف  القتالية  الفن�ن  ل�سالة  ال�سيانة 

مدينة الفيحاء الريا�سية والتي باتت 

جاهزة خلدمة األعابنا جميعًا وقادرة 

على ا�ست�سافة املع�سكرات التدريبية 

والدورات املتن�عة، مقدمًا �سكره لرئي�ص الحتاد الريا�سي العام فرا�ص معال على دعمه واهتمامه 

القتالية  الفن�ن  احتاد  ولرئي�ص  متابعته  على  احلايك  حممد  املركزي  الق�ة  األعاب  مكتب  ولرئي�ص 

عدنان امل�سري على مايبذله من جهد يف �سبيل تط�ير جميع الألعاب املن�س�ية حتت ل�اء الفن�ن 

القتالية 

متابعة : خديجة ونوئ�س   ▪ 
والنا�سئني  ال�سغار  لفئتي  الفني  للجمباز  بط�لة اجلمه�رية  ناجح  وب�سكل  نظم احتاد اجلمباز 

مب�ساركة معظم املحافظات دم�سق- ريف دم�سق- ال�س�يداء- درعا- طرط��ص- الالذقية- حلب- دير 

الزور- احل�سكة اإ�سافة اإىل هيئة ال�سرطة والتي ا�ست�سافتها �سالة الفيحاء الريا�سية بدم�سق.

منتخب  تاله  ال�سغار  بفئة  الفرق  ببط�لة  اأوًل  حلب  منتخب  ف�ز  عن  البط�لة  نتائج  واأ�سفرت 

طرط��ص ثم منتخب ال�س�يداء بينما فاز مبناف�سات الفردي لفئة ال�سغار عبد الرحمن خ�جة باملركز 

الأول من حلب  تاركًا املركز الثاين لبن حمافظته عمر احلالق فيما حل كميت ميه�ب وحمزة حمم�د 

من طرط��ص باملركز الثالث.

ال�سرطة  بليدي من هيئة  بف�ز طالل  مناف�ساتها  فانتهت  النا�سئني  فئة  العام  الفردي  ويف بط�لة 

من  وكالهما  الت�ايل  على  والثالث  الثاين  باملركزين  حما�ص  واأيهم  حالق  مهند  وحل  الأول  باملركز 

حلب.

رئي�ص احتاد اللعبة حممد حب�باتي قال يف ت�سريح ليه: تاأتي هذه البط�لة �سمن اأجندة احتاد 

اللعبة وهي الثانية هذا العام بهدف ت��سيع قاعدة اللعبة والتعريف بريا�سة اجلمباز وما متتاز به هذه 

الريا�سة من خ�س��سيات وجماليات فنية،  م�سريًا اإىل اأن البط�لة �سهدت مناف�سات ق�ية بني امل�ساركني 

واأفرزت جمم�عة من امل�اهب ال�اعدة والتي تب�سر مب�ستقبل كبري للعبة �سنعمل على تط�يرها لت�سل 

امل�ساركة  ا�ستئناف  اإىل  احل�سكة  حمافظة  ع�دة  باأهمية  ذاته  بال�قت  من�هًا  املطل�ب،  امل�ست�ى  اإىل 

بالبط�لت جمددًا بعد فرتة من النقطاع  بالرغم من الظروف ال�سعبة للمحافظة،  ومت تكرمي ك�ادر 

حمافظتي احل�سكة ودير الزور مبيداليات ذهبية ومكافاآت مالية تقديرًا وت�سجيعًا على اجله�د املبذولة 

من قبل القائمني على العمل الفني والإداري يف املحافظتني.

واأ�سار حب�باتي اإىل اأن هذه اللعبة بحاجة للكثري من اجلهد والتدريب بدءًا من القاعدة الأوىل 

لأنها الأ�سا�ص للتميز والنجاح لهذه الريا�سة،  كما �سنحاول الدعم اأكرث عرب اإقامة البط�لت املتن�عة 

واجليدة  اجلديدة  املب�سرة  اخلامات  واختيار  والالعبات  الالعبني  م�ست�ى  لتقييم  العام  مييدار  على 

وتقدمي الدعم الكامل لها لتط�يرها. 

للبط�لت واهتمامها  رعايتها  على  اأكادميي(  �سم�ص  �سركة  الداعمة)  ال�سركة  �سكر حب�باتي  كما 

الدائم بتنمية وتط�ير امل�اهب يف املجالت الريا�سية .

حوار عبري يو�شف علي ▪ 
ما زال قرار اإعفاء فرع الالذقية لالحتاد الريا�سي العام ، مثارًا للجدل وبابًا وا�سعًا 

فال�اقع   ، اإرها�سات  اأو  مقدمات  اأي  الإعييفيياء  قييرار  ي�سبق  مل  اإذ  والده�سة،  لال�ستغراب 

الريا�سي يف املحافظة ال�ساحلية عم�مًا يف و�سع حتقيق الإجنازات والتاألق يف خمتلف 

لناديي  املحلية  الألقاب  على  ال�سيطرة  فيها  دانت  التي  القدم  كرة  راأ�سها  وعلى   ، الألعاب 

ت�سرين وجبلة ، كما اأن بقية الألعاب حتقق اإجنازات هي الأخرى ، ناهيك عن ملف املن�ساآت 

الذي مل يكن بال�س�ء الذي ي�ست�جب املحا�سبة اأو الإقالة. 

امل�قف الريا�سي التقت ال�سيدة ر�سا ال�سمايل رئي�سة فرع الالذقية ال�سابق ، وحاورتها 

ال�سيد  على  �س�ؤاًل  طرحت  اأي�سًا   .. املعايري  بكل  مفاجاأة  كانت  التي  الإقالة  اأ�سباب  ح�ل 

فرا�ص معال اإميانًا بالراأي والراأي الآخر لكن لالأ�سف مل ي�ستجب ومل يرد رغم تاأكيدنا عليه 

بطرح ال�س�ؤال ومل يرد على ات�سالنا ومل يفتح لنا اأب�ابه بداعي الجتماعات اأي�سًا وجهنا 

�س�ؤاًل لل�سيد اأمري ا�سماعيل رئي�ص مكتب الريا�سة يف حمافظة الالذقية وكان ج�ابه اأن 

الحتاد  رئي�ص  معال  فرا�ص  وال�سيد  الفرعي  والريا�سة  ال�سباب  مبكتب  متعلق  الأمر  هذا 

الريا�سي العام يف دم�سق .  واإليكم التفا�سيل و احلكم .

 �ص_بطاقة تعريفية؟ 

ت�سرين  جامعة  من  الريا�سية  الرتبية  كلية  �سهادة  اأحمل  ال�سمايل..  رفعت  ج_ر�سا 

بالالذقية، لعبتي املف�سلة كرة طاولة وفيها 

اجلمه�رية  م�ست�ى  وعلى  واملدار�ص  بالطالئع  القطر   م�ست�ى  على  كبطلة  متيزت 

حائزة على بط�لة الدوري العام لعدة �سن�ات متتالية بفئة ال�سبالت والنا�سئات وال�سيدات 

وعلى امل�ست�ى الفردي والزوجي، حائزة على برونزية العرب فئة ال�سابات

ثم  اإدارة  ع�س�  بعدها  العمرية  الفئات  مدربة  ثم  جبلة  نييادي  من  انطلقت  والبداية 

ع�س� جلنة فنية ثم رئي�ص اللجنة الفنية لكرة الطاولة وبعدها ع�س� جلنة تنفيذية ملرتني 

متتاليتني وتكلفت بت�سيري اأم�ر اللجنة التنفيذية نح� ٠١ اأ�سهر ثم رئي�ص اللجنة التنفيذية 

بالالذقية ملدة �سنة و٨ ا�سهر تقريبًا..

�ص- ما هي الألقاب والإجنازات التي حتققت لريا�سة الالذقية وماذا قدمتم كفرع من 

امتيازات لالأندية وبقية الألعاب؟ 

                

ج_ الالذقية تب�اأت املركز الأول يف كل الألعاب على م�ست�ى اجلمه�رية اإ�سافة اإىل 

كاألعاب  الفردية والق�ة والكرات  الألعاب  الدوليني والعرب والعامليني يف معظم  الأبطال 

الق�ى والدراجات والق��ص وال�سهم واملالكمة والكاراتية وع�دة لعبة امل�سارعة والأثقال 

اإىل ح�سد البط�لت بعد غياب ط�يل اإ�سافة اإىل ال�سطرجن والطاولة والري�سة وامل�سرب 

كرة  والبلياردو والريا�سات اخلا�سة والعمل على ع�دة  البدنية  الأج�سام والق�ة  وبناء 

الطائرة واليد. 

اأما كرة ال�سلة فقد تّ�ج نادي ت�سرين و�سيف بطل الدوري لل�سيدات هذا العام واملركز 

الرابع العام املا�سي و�سع�د رجال نادي ت�سرين اإىل الدرجة الأوىل و�سع�د رجال نادي 

حطني بكرة ال�سلة للدرجة الأوىل بالإ�سافة اإىل بط�لت كرة ال�سلة اإناث نادي الت�سامن

 اأما يف كرة القدم بط�لة الدوري العام لنادي ت�سرين 3 مرات متتالية وبطل الكاأ�ص 

وو�سيف 

ولقب هداف دوري وو�سيف بط�لة الدوري لعامني متتالني

بط�لة فئة الرباعم لكرة القدم 

ولقب بط�لة دوري ال�سباب لعاميني متتاليني واملركز الثالث لال�سبال

 وبط�لة نادي الت�سامن بالدراجات لالأندية 

 اإ�سافة اإىل تنظيم �سباق دروب ت�سرين الدويل الدراجات لعاميني متتاليني و�سباق 

ت�سرين الدويل لل�سباحة وتنظيم بط�لة األعاب جريح وطن الق�سم الريا�سي

التدريبية  والييدورات  املهرجانات  اجلمه�رية  بط�لت  معظم  ا�ست�سافة  اإىل  اإ�سافة 

والتحكيمية

 وي�جد اأبطال على امل�ست�ى الدويل والعربي والعاملي يف الالذقية واحلديث يط�ل  

 ..

�ص_ ما هي ال�سع�بات التي واجهت عملكم وكيف تغلبتم عليها؟ 

والك�ادر  الفنية  والييلييجييان  الأنييدييية  لعمل  الت�سهيالت  بكل  تق�م  التنفيذية  ج_   

من  خارجه  اأو  الريا�سي  العمل  م�ست�ى  على  �س�اء  املتاحة  الإمكانيات  �سمن  الريا�سية 

خالل العالقات الطيبة ي�جد �سع�بات ومنها الدعم املادي لالأندية ملتابعة عملها يف هذه 

الك�ادر  مع  امل�ستمر  والعمل  والإجنييازات  البط�لت  على  املحافظة  اإىل  اإ�سافة  الظروف 

والأندية  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  بني  التعاون  وبف�سل  الأمثل  بال�سكل  وال�ستمرارية 

واللجان الفنية والك�ادر الريا�سية مت التغلب على اأغلب ال�سع�بات التي كانت ت�اجهنا 

ول� بن�سب متفاوتة. 

�ص _ ما ه� دور الفرع يف م�ساعدة الأندية وهل وفرمت ال�سي�لة املالية لدعم ريا�سة 

الأندية والألعاب؟ 

ج _ت�عية اجلماهري 

كما كان هناك دور كبري لل�عي بني جمه�ر الريا�سة يف الالذقية وكذلك التعاون مع 

اجلهات املخت�سة بنجاح كل الأن�سطة دون ح�ادث اأو م�سكالت تذكر.

الدور كان يقت�سر على الإ�سراف وامل�ساعدة يف ت�سهيل  الأم�ر

 ومكافاآت الألقاب ت�سل اإىل الأندية بعد املتابعة واملرا�سالت امل�ستمرة . 

املن�ساآت  يف  ال�ستثمار  عملية  تتم  كانت  وكيف  ال�ستثمارات  عن  ميياذا  �ييص_        

الريا�سية يف املحافظة يف عهدكم؟ 

وفق  علنية  ميييزادات  فهي  التنفيذية  طريق  عن  تتم  كانت  التي  ج_ال�ستثمارات   

ال�سروط والأنظمة املعم�ل فيها بالحتاد الريا�سي العام

 وعن طريق جلان اإ�سراف ومتابعة خمت�سة

وي�جد ا�ستثمارات عن طريق املكتب التنفيذي

 ا�ستثمارات الأندية يف الالذقية ب�سيطة مقارنة مع ال��سع احلايل ول تلبي احلاجة 

ال�ستثمار ومت الجتماع مع  النظر ببدلت  اإعييادة  الأخييرية على  الآونيية  العمل يف  و كان 

امل�ستثمرين من اأجل زيادة بدلت ال�ستثمار مبا يتنا�سب مع ال��سع احلايل

قام املكتب التنفيذي بتقدمي الدعم املادي لنادي ت�سرين وجبلة من امل�ساركة الآ�سي�ية 

بكرة القدم .                   

 اأندية الالذقية تق�م بالتدريبات اخلا�سة بها يف ال�سالت واملالعب التابعة لالحتاد 

الريا�سي ويف املدينة الريا�سية

  ويف الفرتة ال�سابقة عملت التنفيذية على نقل كل امللكيات امل�سم�ح نقلها اإىل الحتاد 

الريا�سي وتخ�سي�ص ما ه� م�سم�ح تخ�سي�سه. 

الطائرة  ككرة  الريفية  الأندية  يف  الألعاب  بع�ص  تن�سيط  على  التنفيذية  عملت  كما   

والكاراتيه يف نادي احلفة وكرة اليد يف نادي جناتا واملالكمة والكاراتية والكيك ب�ك�سينغ 

يف نادي ب�سنادا والعمل مع نادي اجلنديرية يف افتتاح مدار�ص كروية

واحلك�مة  الأوقييياف  ملك  هييي  ت�سرين  نييادي  ومقر  الأوقييياف  ملك  حطني  نييادي  مقر 

الفرن�سية، 

اأو  نقله  دولة ومنها مت  اأمييالك  اأوقيياف ومنها  منها  نادي جبلة على عدة عقارات  مقر 

تخ�سي�سه . 

�ص_  ماذا عن الإعفاء املباغت غري املت�قع؟ 

ج_ الإعفاء يجب اأن ت�ساأل القيادة الريا�سية عنه .

مكتب  من  اأ�سهر   3 منذ  واآخرها  واحلييايل  املا�سي  العام  مرتني  تكرمينا  مت  اأنه  علما 

ال�سباب والريا�سة يف فرع احلزب بالالذقية

يف  عملنا  على  بالثناء  قام  معال   فرا�ص  ال�سيد  العام  الريا�سي  الحتاد  رئي�ص  اأي�سًا 

يف  اللجان  اأن�سط  من  باأننا  وقييال  التنفيذية  مقر  ويف  الأخييري  املركزي  املجل�ص  اجتماع 

املحافظات                      

للعلم وب�سهادة اجلميع ت�جد دقة كبرية يف عملنا على كل الأ�سعدة  واجل�اب لي�ص 

عندي

اإ�سافة اإىل العالقة اجليدة التي تربط التنفيذية مع الأندية واللجان الفنية والك�ادر 

.

 �ص_ هل كان بعملكم تق�سري؟ 

  ج_ اأبدًا ونحن اإن كان ي�جد تق�سري فلم نتلَق اأي مالحظة او تنبيه او حتى اإنذار 

الحتاد  ويف  الفرعي  ال�سباب  مكتب  هيئة  اجتماع  يف  بعملنا  مُيتدح  دائمًا  كان  اأنه  علمًا 

الريا�سي

 والأ�ستاذ اأمين اأحمد كان من اأكرب الداعمني لفرع الالذقية ولعملنا

 �ص _كيف علمتم بقرار اإقالتكم؟ 

       ج_ل اأحد �ساألنا من الحتاد ول من مكتب ال�سباب ومل يخربنا اأي اأحد بالإقالة 

رئي�ص  قبل  من  ل  معنا  الت�ا�سل  يتم  ومل  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  خالل  من  وعلمنا 

مكتب ال�سباب الفرعي ول من قبل رئي�ص الحتاد الريا�سي ال�سيد فرا�ص معال . 

�ص _وهل لنجاح والدك بانتخابات كرة القدم عالقة باإقالتكم؟ 

للبع�ص ولكنه جاء  القدم مل يرق  اإىل ع�س�ية احتاد كرة     ج_رمبا جميء والدي 

مبحبة النا�ص والك�ادر عن طريق انتخابات ولي�ص بتعيني وه� علم من اأعالم كرة القدم 

والريا�سة واأنا افتخر باأنني ابنة رفعت ال�سمايل وتعلمت منه الكثري على الرغم من اأننا 

نختلف يف الريا�سة .

للريا�سيني  فيها  احلكم  واأتييرك  عنها  الإجابة  اأملك  ل  الأ�سئلة  باقي  عن  اعذروتي     

بالالذقية اأي�سًا اترك الإجابة عنها لراأ�ص الهرم الريا�سي بدم�سق الأ�ستاذ فرا�ص معال فه� 

اأدرى مني باجل�اب  .               ويف النهاية اأود اأن اأ�سكر اأ�سدقائي يف اللجنة التنفيذية 

واأ�سكر  الظروف  كل  رغم  معا  بها  عملنا  التي  املرحلة  على  وال�ظيفي  الريا�سي  والكادر 

كل �سخ�ص قام بال�ق�ف بجانبنا ول� بكلمة طيبة بحقنا ونتمنى للجنة اجلديدة الت�فيق 

بعملها ونحن نحرتم قرار القيادة ال�سيا�سية والريا�سية و�سنظل نعمل كما كنا نعمل دائما 

بت�جيهات القيادتني وحتت راية  ال�طن وقائد ال�طن الدكت�ر ب�سار الأ�سد.  

  �ص _كلمة ت�دين ق�لها         

 عن اجلمه�ر فاكهة املالعب   

اجلميع  اأده�ص  كبري  ب�سكل  ومتعاون  وذواق  كبري  جمه�ر  الالذقية  جمه�ر  ج_   

بالل�حات التي كانت ترفع باملالعب اإ�سافة اإىل ال�عي الذي متتع به وخا�سة اأثناء مباريات 

الديربي واأت�جه بال�سكر لكل من ت�ا�سل معي منهم لل�س�ؤال عني ومن منهم قام بالكتابة اأو 

الت�سال وقيامه بالإ�سادة بعملنا وللعلم اأنا كنت مدر�سة بكلية الرتبية الريا�سية ملدة 3١ 

عامًا ومدربة واإدارية ملنتخب كرة الطاولة فئة النا�سئات اأكرث من مرة .

رئي�ض احتاد التايكواندو: الأول مرة 

 برونزية اآ�صيوية يف فئة ال�صيدات 

رغم اقت�سار بعثتها على لعب ولعبة فقط، فاإن التايك�اندو اأنهت 

ك�ريا  ا�ست�سافتها  التي  وال�سيدات   للرجال  اآ�سيا  بط�لة  يف  م�ساركتها 

برونزية  ميدالية  على  اليا�ص  الي�سار  لعبتنا  ح�سلت  وفيها  اجلن�بية 

الله  ب�زن  بالقتال وخروج مبكر لالعبنا حممد خري  ب�زن ف�ق ٧3كغ 

٧٤ كغ من املناف�سات.

اأقوى البطوالت
برئي�ص  ات�سلت  الريا�سي  امل�قف  عام  ب�سكل  امل�ساركة  هذه  ح�ل 

اأن  البداية  يف  اأ�سار  الييذي  اللعبة  احتيياد  رئي�ص  ديركي  �سريف  البعثة 

اآ�سيا، والتي تعترب مركز  املنتخبات يف  اأف�سل  البط�لة �سهدت م�ساركة 

ثقل اللعبة وت�سم لعبني م�سنفني على م�ست�ى اآ�سيا والعامل نذكر منها 

وكازاخ�ستان  واأوزبك�ستان  وفيتنام  وتايبيه  وال�سني  واإيييران  ك�ريا 

ودول  والهند  وماليزيا  واليابان  و�سنغاف�رة  واندوني�سيا  وتايالند 

اخلليج كلها و�س�رية والأردن فل�سطني ولبنان وغابت العراق والبط�لة 

تعترب من اأق�ى البط�لت واملناف�سة فيها لي�ست �سهلة. 

اإجناز للمرة االأوىل يف تاريخ االحتاد
واأ�ساف: اأحرزنا ميدالية برونزية رغم اأن حت�سرياتنا كانت مقب�لة 

حتت  والييالذقييييية  دم�سق  يف  جتمعني  �سمن  لعب�نا  وا�ستعد  مييا  نيي�عييًا 

اإ�سراف مدربيهم الأ�سا�سيني، وقد حققت بطلتنا الي�سار اليا�ص امليدالية 

الربونزية يف القتال بعد تاأهلها لدور الأربعة كاإحدى الالعبات امل�سنفات 

الأوىل  مباراتها  تقابل  يف  اأن  قبل  الباي«    « ب�زن ف�ق ٧3كغ بطريقة 

اإكرام »م�سنفة وبطلة على م�ست�ى اآ�سيا  اإيرانية »  يف هذا الدور لعبة 

وتنال  ب�سع�بة  معها  وتخ�سر  ط�يلة  قامة  ومتتلك  والوملبياد  والعامل 

برونزية، يف حني لعبنا حممد خري الله خرج باكرًا رغم مناف�سته الق�ية 

بخ�سارته مع لعب من فيتنام .

 برونز اآ�صيوي
وثمن ديركي عاليًا مبا حتقق للعبة يف بط�لة اآ�سيا معتربًا اأن ذلك 

اإجناز يح�سل للمرة الأوىل يف تاريخ الحتاد بهذه الفئة، ولنا ب�سمة يف 

بط�لت �سابقة حققها اأبطالنا »برونزية البط�لة الآ�سي�ية العام املا�سي 

وميداليات  كغ   ٨٧ فيي�ق  بيي�زن  حممد  عبدالله  الالعب  عرب  بييريوت  يف 

وكاأ�ص  النا�سئات  والنا�سئني  وال�سابات  ال�سباب  فئات  يف  برونزية 

الحتاد الآ�سي�ي وبط�لة الأندية الآ�سي�ية » والطم�ح بتحقيق نتائج 

اأف�سل يف قادم امل�ساركات واعتالء من�سات التت�يج على املراكز الأوىل 

يف البط�لت الآ�سي�ية والدولية القادمة. 

اجتماعات لتطوير اللعبة... 
لالحتاد  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  يف  �سارك  باأنه  ديركي  ولفت 

الآ�سي�ي والتت�يج يف البط�لة، ومت عقد اجتماعات مع احتادات عربية 

وتبادل  متبادلة  مع�سكرات  اإقامة  اجل  من  مدربني  عدة  ومع  واآ�سي�ية 

خربات بهدف دعم اللعبة وتط�يرها.

االمتحان الثاين يف كوريا
الدولية  ك�ريا  بط�لة  يف  م�ساركتها  حاليًا  ت�ا�سل  منتخبنا  بعثة 

الحتاد  رئي�ص  نظر  وجهة  من  وهييي  املكان،  ذات  يف  املقامة  املفت�حة 

ما  اأ�سبه  اآ�سيا وهي  املناف�سة يف بط�لة  اأ�سعب كثريًا من  فيها  املناف�سة 

تك�ن بط�لة عامل م�سغرة ت�سارك فيها منتخبات اأوروبية واآ�سي�ية ومن 

اأفريقيا وهي بط�لة قدمية يف ك�ريا  الالتينية وال�سمالية ومن  اأمريكا 

ولها �سمعتها الكبرية ونتمنى الت�فيق لالعبينا يف هذه البط�لة.

اختتام بطولة اجلمهورية للجمباز لفئتي ال�صغار والنا�صئني

بعد فوزه بعضوية  االتحاد العربي للكونغ فو ووشو

همام الداية : سنعمل على تطوير اللعبة

ر�صا ال�صمايل رئي�ض فرع الالذقية ال�صابق لالحتاد الريا�صي :

و�صائل التوا�صل اأخربتنا باالإقالة !! 

نحرتم قرار القيادة الريا�صية و�صنبقى نعمل كما كنا
رئي�ض االحتاد الريا�صي العام فرا�ض معال 

مل يجب على �صوؤال املوقف الريا�صي؟!

ال�س�ؤال الذي طرحناه على ال�سيد فرا�ص معال رئي�ص الحتاد الريا�سي 

العام ومل يجب عليه ومل يرد على ه�اتفنا. 

ال�س�ؤال ه�  _

اأ�ستاذ فرا�ص معال رئي�ص الحتاد الريا�سي العام املحرتم ...  اأ�ستاذ 

نحن  اأجرينا حتقيقًا �سحفيًا ح�ل ريا�سة الالذقية وال�ق�ف على حالتها 

وبداأنا من احلدث الأخري وه� قرار اإعفاء رئي�ص فرع الحتاد الريا�سي 

بالالذقية الآن�سة ر�سا ال�سمايل وتكليف فريق عمل اآخر منذ عدة اأيام ... 

طبعًا نرغب باأخذ راأيك  ومعرفة راأيكم بهذا التغيري وماه� حجم التعاون 

ريا�سة  جلعل  التنفيذي  واملكتب  بالالذقية  الريا�سي  الحتيياد  فييرع  بني 

الالذقية وانديتها و األعابها بخري . 

وهل القرار الذي �سدر كان بناء عل تقارير تفتي�سية اأدينت فيه رئي�ص 

اخللل  وهل  واملييايل  والتنظيمي  الإداري  املح�ر  على  والأع�ساء  الفرع 

كبري حتى و�سل لالإعفاء حيث مل تذكر اأ�سباب معللة وا�سحة ...نريد اأن 

ن�سمع منك ج�ابًا بهذا اخل�س��ص بحكم ح�سرتك رئي�ص املكتب التنفيذي 

لالحتاد الريا�سي العام ورئي�ص اللجنة الأوملبية ال�س�رية  .

راأيك  ال�سروري  ومن  ال�سمايل   ر�سا  الآن�سة  راأي  اأخذنا  اأننا  علمًا 

اإميانًا بالراأي والراأي الآخر يف هذا التحقيق ال�سحفي .. .. نحن بانتظار 

اجل�اب على �س�ؤالنا من ح�سرتك..

اأر�سلت  فرا�ص  اأ�ستاذ    : بالق�ل  �س�ؤالنا  نع�د ون�ؤكد على  ثانية  مرة 

لك �سحيفة امل�قف الريا�سي الر�سمية �س�ؤاًل اإميانًا بالراأي والراٱي الآخر 

ومل جتبنا ننتظر الرد منك علمًا اأننا اأخذنا راأي جميع الأطراف.. لك منا 

كل الحرتام. 
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بوظو،  عدنان  املرحوم  الريا�ضي  الإعالمي  لالأ�ضتاذ  مقولة  نتذّكر 

حني يخوننا التوفيق، ويكبو جواد اأحد منتخباتنا يف مباريات مف�ضلية 

مبختلف الألعاب، اإذ يقول: )هذه حدودنا( واأقول اأنا مت�ضائلة بعد اأن 

كبا جواد منتخبنا النا�ضىء لكرة القدم يف مباراة الدور ن�ضف النهائي 

لبطولة غرب اآ�ضيا اأمام الأردن، وبعد اأن تاأهل اإىل هذا الدور بالعالمة 

الكاملة، مل ي�ضتطع اإكمال ما بداأ وخرج من املناف�ضة على اللقب، واحلالة 

نف�ضها تقريبًا، حدثت مع منتخب نا�ضئاتنا لكرة ال�ضلة يف بطولة اآ�ضيا 

للم�ضتوى الثاين  حيث اجتازت الفتيات بعرو�ض جميلة واإ�رصار وعزمية 

النهائي  رب��ع  وال��دور  الأول  ال��دور  مباريات  كل  ولياقة  و�رصعة  واأن��اق��ة 

والدور ن�ضف النهائي وو�ضلت اإىل املباراة النهائية حيث هناك القطاف 

والنتقال اإىل امل�ضتوى الأول، كما ت�ضتحق الفتيات، لكن يف املرت الأخري 

خ�رص منتخبنا اأمام »�ضاموا«  الذي فزنا عليه يف الفتتاح بفارق )١5(

نقطة.

نعود لن�ضاأل، هل هذه حدودنا؟ اأم اإن �ضيئًا ما ينق�ضنا؟ اأم اإن احلظ 

يتخلى عنا حينما نريده اأن يكون عادًل ومن�ضفًا؟

املباريات  كل  تفوز يف  ف��اأن  مقبول،  يقال عن هذه احلالة  ما   كل 

وت�ضل اإىل النهائي ثم يكبو جوادك، هذا يعني اأن هناك �رصًا وراء هذه 

الإخفاق، فهل كتب على  �ضاهمت يف  الأ�ضباب  واأن جملة من  الكبوة، 

منتخباتنا اأّل تفوز؟ واأّل تنجز؟ وهي العبارة الأدق، حني ن�ضل للقطاف 

ترجتف اأيدينا وتختلط اأوراقنا ويخطئ من يقود ال�ضفينة، فاإذا بنا ن�ضل 

الطريق، فهل نحن بحاجة اإىل خربات تدريبية اأعلى ومدربني على درجة 

عالية من الكفاءة؟

الدور احلا�ضم يف تطييب  لهم  اأطباء نف�ضيني يكون  اإىل  اأم نحتاج 

النفو�ض والدفع بالالعبني والالعبات اإىل املناف�ضات بجراأة ودون رهبة 

وخا�ضة يف الدقائق احلا�ضمة؟ ومع ذلك فاإن ما ح�ضل ل يعني النتقا�ض 

من قيمة منتخبينا للنا�ضئني والنا�ضئات، ول يقلل من قيمة ما حققاه.

مليء  وطننا  ب��اأن  الأم���ل  واأع����ادا  والنا�ضئات،  النا�ضئون  اأف��رح��ن��ا 

باملواهب واأن ريا�ضتنا ولدة،  وب�رّصانا باأن لدينا منتخب اآن�ضات لكرة 

اأعلنوا عن ولدة منتخب  ال�ضلة يزخر  باملوهوبات، واأن نا�ضئي كرتنا 

ي�ضتحق الحرتام وال�ضتمرار يف اإعداده وحت�ضريه، وتاأمني كل فر�ض 

الحتكاك .

اإعادة النظر بال�ضلبيات اأمر حمق، وتعزيز الإيجابيات ل بّد منه، عند 

ذلك ن�ضمن اأن ريا�ضتنا ت�ضري على الطريق ال�ضحيح يف اأهم لعبتني 

جماعيتني. 

 ▪دم�شق- زياد ال�شعابني:هل هذه حدودنا؟
للم�ساركة  لبنان  اإىل  الييقيي�ى  لألييعيياب  اليي�طيينييي  املنتخب  بعثة  الييييي�م  تت�جه 

بالفرتة من٢- �ستقام  التي  وال�سابات  لل�سباب  الثانية  اآ�سيا  مبناف�سات بط�لة غرب 

٨مت�ز واملك�نة من:

رئي�ص البعثة فيا�ص بك�ر وفداء ال�س�يف ع�س�احتاد غرب اآ�سيا والإداريني:عبد 

الكرمي جمعة-ن�ر جمعة- انليل حم�د- رنا خ�سر.

مازن  بريج-  حممد  مرهج-  هيياين  ح�سن-  با�سم  عطية-  �سليمان  واملييدربييني:   

عي�سى-  خالد  علي-  رابعة  ع�ساف-  هيثم  ولء  ع�ساف-  حمادة-هيثم  ا�سعد  زي�د- 

ر�سيد �سريح- يا�سر احل�سني وينتقى منهم �ستة مدربني فقط.

نايا  حمادة-  �سايل  �سعبان-  راميا  الي��سف-  الي�سار  رحية-  اآييية  والالعبني: 

الربو�ص-  مايا  �سحادة-  �سيدرا  فيا�ص-  جيي�يل  العلي-  �سهد  ا�سرب-  اآييية  عبا�ص- 

العا�سي- غايل  �سليمان  العايل-  النام�ص-اأ�سامة  احمد- �سدام  النا�سر- مرمي  نايا 

قجيجة- ي��سف علي- الي�سار الأ�سقر- لبانا م�سطفى.

تكرار االإجناز
وللمزيد عن هذه امل�ساركة حتدث اأحمد م�سطفى اأمني �سر احتاد األعاب الق�ى: 

�سبق  والييذييين  املميزين  الالعبني   من  مبجم�عة  البط�لة  بهذه  الحتيياد  ي�سارك 

للبع�ص منهم امل�ساركة بالبط�لة املا�سية التي جرت بلبنان قبل عامني ويف البط�لة 

العربية التي جرت يف ت�ن�ص م�ؤخرًا، اإ�سافة اإىل لعبني �سي�سارك�ن للمرة الأوىل 

بالبط�لة القارية.

اإىل  بالبط�لة  �سي�سارك�ن  الذين  الالعب�ن  خ�سع  لقد  ال�سر:  اأمني  واأ�ساف 

املا�سي تخلله اختبار لالعبني  اأيار  الرابع ع�سر من  الي�م  مع�سكر ط�يل بدء يف 

النخبة من جميع امل�اليد، ومت اختيار امل�ساركني بناًء على نتائج الختبار واأملنا 

كبري ب�سع�د لعبينا اإىل من�سات التت�يج على الرغم من املناف�سة الق�ية خ�س��سًا 

به�ؤلء  املا�سية والأمييل كبري  البط�لة  املنتخب يف  اإجناز  الإنيياث وتكرار  فئة  يف 

الأبطال وامل�اهب ال�اعدة.

مناف�سة دول اخلليج
من جهته هاين املرهج مدرب البطلة اآية الرجية �ساحبة الذهب يف البط�لتني 

الغرب اآ�سي�ية والعربية اأ�سار اإىل اأن املناف�سة �ستك�ن ق�ية يف البط�لة وبالأخ�ص 

للبنان  اإ�ييسييافيية  البط�لة،  لهذه  جيييييدًا  حت�سرن  الييليي�اتييي  اخلليج  دول  لعييبييات  مييع 

امل�ست�سيف وغريهم من لعبات الدول امل�ساركة لكن هدفنا و�سعارنا ه� ل بديل عن 

املناف�سة على املراكز الأوىل مع الحرتام ال�سديد جلميع امل�ساركني.

يف  ن�سيب  لها  �سيك�ن  العم�م  على  ال�س�رية  والبعثة  مرهج:  املدرب  واأ�ساف 

ال�سع�د ملن�سات التت�يج لأن هناك م�اهب وخامات وكما فعلنا يف البط�لة الوىل 

�سيك�ن ذلك يف هذه البط�لة باإذن الله مع اأمنياتنا للجميع بالت�فيق والنجاح.

 ▪ دم�شق - مالك �شقر:
اأيام قليلة تف�سلنا عن ولدة احتاد كرة اليد اجلديد فما ه� املطل�ب من الأ�سخا�ص الذين 

تر�سح�ا لنتخابات احتاد كرة اليد خالل الفرتة املقبلة. 

خالل  وخارجيًا  حمليًا  وح�س�رها  بريقها  فقدت  املمتعة  اللعبة  هذه  اأن  يييدرك  جميعنا 

الفرتة املا�سية نتيجة اخلالفات والنق�سامات وامل�ساكل والعزوف عن العمل لدى العديد من 

الأندية واللجان واخلربات .

 امل�قف الريا�سي ا�ستطلعت العديد من الآراء التي �سملت كل ال�سرائح ممن يعمل�ن بكرة 

اليد مدربني وحكام ولعبني وخربات داخلية وخارجية واإعالميني وكذلك الأ�سخا�ص الذين 

تقدم�ا باأوراق تر�سحهم لنتخابات الرئا�سة والع�س�ية لحتاد كرة اليد . 

لحظنا اختالف يف وجهات النظر وكل �سخ�ص عرب بطريقته لكن ما يهمنا يف النهاية ه� 

كيفية النه��ص ب�اقع كرة اليد بكل مفا�سلها التنظيمي والإداري والفني..   والعمل على بناء 

البيت الداخلي حتى ن�ستطيع ال�سري والعمل بكل �سفافية و�سدق واإخال�ص وهذا ه� املطل�ب 

الي�م من جميع ك�ادر كرة اليد  والتفكري مب�ستقبل اللعبة  

فماذا قال�ا :

        احلريف : م�صلحة اللعبة قبل كل �صيء؟ 

الأ�ستاذ مهند احلريف قال:

املا�سي  ون�سيان  ظه�رهم  خلف  ال�سخ�سية  اخلالفات  كل  و�سع  اجلميع  من  املطل�ب 

والبدء من جديد واأن ي�ستخدم املنتخب�ن عق�لهم بدًل من ع�اطفهم حتى نخرج باحتاد همه 

م�سلحة اللعبة ل امل�سلحة ال�سخ�سية ..

              الإرادة ال�سادقة

      الأ�ستاذ حممد علي غازي والذي اكتفى بجملة واحدة قال : يجب اأن تت�افر  الإرادة 

ال�سادقة فهي تكفي. 

       ال�صلبي لدي حتّفظ على عمل اللجنة االنتخابية 

لكنه حتفظ على طريقة عمل  ملا بعد النتخابات..  اأّجل احلديث   .. العميد علي �سليبي   

وحمل  به  تق�م  التي  والأ�سل�ب  عملها  وطريقة  لالنتخابات  امل�ستحدثة  القان�نية  اللجنة 

امل�س�ؤولية ملكتب التنظيم يف الحتاد الريا�سي العام، وي�ساأل هل من املعق�ل اأن يك�ن اأع�ساء 

اللجنة امل�ؤقتة لكرة اليد �سابقًا هم امل�س�ؤول�ن عن ا�ستالم طلبات الرت�سيح، اأين دور اللجان 

النتخابية امل�سرفة التي مت ت�سكيلها من الحتاد الدويل واللجنة الأوملبية؟.

       برغل.. يجب اإخراج اللعبة من النفق املظلم 

تقدم  �سخ�ص  كل  البداية  يف  قييال:  الأحتيياد  لع�س�ية  املر�سح  برغل  علي  فيياحت  الأ�ستاذ 

اليد  بها كرة  باأ�سعب فرتة متر  الآن  �سهلة نحن  لن تك�ن  املهمة  باأن  يعلم  اأن  للرت�سيح يجب 

ال�س�رية

اأنه قادم ملهمة �سعبة وهي اإخراج كرة اليد من النفق املظلم،  اأن يعرف كل مر�سح  يجب 

ويجب اأن ميلك ال�سخ�سية القيادية والعالقات الجتماعية الريا�سية املمتازة فالفرتة احلالية 

ح�سا�سة جدًا من حيث الت�قيت وال�سراعات املتعددة. 

منه  خرج  الييذي  النادي  يف  قلبه  عن  يتخلى  اأن  فعليه  جنح  اإذا  املر�سح  يعرف  اأن  يجب 

ويعتمد على عقله فقط وي�سع الهدف ال�حيد اأمامه وه� م�سرية اللعبة فقط. 

يجب اأن يعرف املر�سح عند التقدم للرت�سيح ووقت النجاح باأن ال�قت �س�ف يك�ن ق�سري 

اإذن ال�سفر فقط  جدًا ول بّد من التفرغ اجلزئي وحتمل م�ساق ال�سفر امل�ستمر واإذا كان هدفه 

الأف�سل البقاء يف البيت اأمتنى األ يطرح اأي مر�سح �سعارات انتخابية ل ي�ستطيع ال�فاء بها 

واإل �س�ف يك�ن قد ظلم نف�سه اأمتنى اأن ياأتي احتاد متجان�ص ميلك عنا�سر النجاح وال�ستمرار 

وهي عن�سر ال�سباب وال�سخ�سية القيادية واخلربة الريا�سية واملال .

       عابدي... ا�صتقطاب الكوادر جميعا 
اأولٱ  الأندية  مندوبي  من  اأولٱ  املطل�ب   : عابدي  منري  املتميز  املييدرب  لع�س�ية  املر�سح   

كرة  ياأتي لحتاد  واملطل�ب ممن  ولي�ص ح�سب م�ساحلهم  قناعاتهم  املر�سحني ح�سب  اختيار 

اليد بعد جناحه بالنتخابات اأن ي�سعى لتط�ير وحت�سني واقع كرة اليد ولي�ص لتح�سني واقعه 

وه� اإزاحة م�ساحله ال�سخ�سية وتنحية اخلالفات جانباٱ كي يتم البدء باإعادة كرة اليد لي�ص 

اإىل ما كانت بل ال�سعي لالأف�سل. 

املطل�ب ا�ستقطاب اجلميع و�سماع جميع الآراء وعدم التفرد بالراأي

العظم... م�صوؤولية كبرية 

يف التخطيط والتنظيم   

 الأ�ستاذ الكبري واخلبري اأ�سعد العظم  قال: الذي تقدم ور�سح نف�سه يجب اأن يعرف ماذا 

ينتظره لعبة مهملة ومرتوكة منذ �سنة حتى من قبل لكن هذه ال�سنة و�سلت اإىل حافة الهاوية 

يجب عليهم البناء من جديد فهي م�س�ؤولية كبرية بالتخطيط والتنظيم من جميع الن�احي 

الفنية والإدارية. 

ووعي  عقالنية  اإىل  يحتاج  هييذا   و  جديد  من  الأ�ييسييري  البيت  بناء  اإعييادة  على  والعمل 

وا�ستقطاب النا�ص جمعيهم والتعاون معهم مبحبة ارتفاعا اجلميع لإعادة بناء اللعبة.

 �سيء يحز بالنف�ص كان هناك �سراع بني كرة ال�سلة وكرة اليد الآن الذي يح�سل يف ال�سلة 

�سيء يرفع الراأ�ص ويدمع العني على لعبتنا كانت �سالتنا متتلئ، حاليًا �سالة الفيحاء من اأكرب 

اأربعة  من  لعب  ويتم  اللعبة  مع  ومتفاعلني  م�سجعني  كلها  ممل�ءة  حلب  �سالت  اأو  ال�سالت 

اإىل خم�سة لقاءات لتحديد ه�ية الفائز يعني احتاد كرة ال�سلة ا�ستغل وحاول اأن يدخل لعبة 

كرة  ال�سلة اإىل كل بيت مثل كرة القدم حاول�ا اأن يدعم�ها ب�ستى ال��سائل والطرق وكرة اليد 

حتتاج اإىل عمل كبري واأهم اأمر تكلمنا عنه �سابقًا واإىل الآن ما زلنا، »اإذا مايف �سي�لة مادية 

يك�ن الحتاد م�ل�د ميتًا« يجب اأن يك�ن هناك دعم من املكتب التنفيذي واذا مل يجدوا �سركاء 

وداعمني اإىل اللعبة دون مادة ل ت�ستطيع كرة اليد النه��ص. 

نادي الطليعة.. املدرب�ن ل ياأخذون اأج�رهم ول اأعلم عن بقية الأندية   اللعبة حتتاج اإىل 

حافز مادي من اأجل اأن تتفاعل ب�سكل اأكرب واأكرث واأف�سل، 

ليتابع  وكييامييريات  كييامييريات  وت�سجيل  اإعييالم  وو�سائل  خييربات  اإىل  اليد  كييرة  حتتاج    

الالعب�ن اأخطاءهم. 

    احلم�صي... اإعادة البناء 

وجمع الفرقاء حتت �صعار واحد عودة اللعبة 
الأ�ستاذ ريا�ص احلم�سي اخلربة املتميزة يف كرة اليد قال:

املطل�ب اأن من �سيف�ز  بع�س�ية الحتاد يجب عليه اإعادة البناء واأولها املقدرة على جمع 

كل الفرقاء بفريق عمل واحد وحتت �سعار وهدف واحد لع�دة اللعبه مل�سارها ال�سحيح اإن مل 

اإعادة املحبة لأ�سرة كرة اليد لن ينجح اأي م�سروع ويجب    و�سع خطة عمل لثالث  ن�ستطع 

�سن�ات 

ويبداأ العمل باإعادة البناء للمثلث الالعب، املدرب، احلكم . 

بال�سكل  وت�ظيفها  املالية  امليي�ارد  هي  الأهييم  فيياإن  احلييايل  و�سعنا  يف  عمل  اأي  ولنجاح 

ال�سحيح وال�سليم. 

جتارة  الريا�سة  اأ�سبحت  اإذ  والأفييكييار  املفاهيم  من  كثري  تغيري  الأوليي�يييات  من  وليكن 

املدرب  بدل  حاليًا  ن�ستعني  اأن  عيبًا  ولي�ص  الكثري  عنه  نعرف  ل  الت�س�يق  ومفه�م  و�سناعة 

على  اللعبة  اأميي�ر  يف  كبرية  خييربة  لديه  اأ�سبح  الييذي  امل�سري  الحتيياد  من  بخبري  الأجنبي 

امل�ست�ى الدويل والتجارب ولنكن �سادقني مع اأنف�سنا ول� ملرة واحدة اأ�سبحنا بحاجه للفكر 

ال�طني  للمنتخب  لتقدمي لعبني  ال�سريفة  للمناف�سة  النادي  نعمل يف  باأننا  اجلديد والإميييان 

عندما نفكر جميعًا بت�ظيف طاقاتنا ملنتخبات بلدنا نك�ن بداأنا بالطريق ال�سحيح

الأندية  مفا�سل  كل  ا�سرتاك  يجب  عمل  برنامج  ل��سع  الأفكار  بع�ص  من  مقتطفات  هذه 

واللجان الفنية . 

كرم خليل..   يجب حل امل�صاكل دون و�صيط 

املدرب كرم خليل قال: يجب العمل بكرة اليد و حل امل�ساكل  من غري و�سيط اأو م�س�ؤول 

لأن ما اأو�سل اللعبة اإىل هذا ال�اقع  القيادة الريا�سية التي مل ت�حد ال�سف�ف ومل جتل الأم�ر  

بالطريقة ال�سحيحة ويجب اأن تقف على احلياد لكن ماحدث خالل الفرتة املا�سية عك�ص ذلك،  

لذلك لبد من

 تفعيل جميع الك�ادر ال�طنية على اأر�ص ال�اقع و�سمن ال�سالت  وعدم العتماد على 

ياخذوا  اللعبة  م�سلحة  مع  يقف�ا  اأن  اخلييربات  على   ويجب  الأ�سخا�ص   مع  امل�سالح   مبداأ  

دور النا�سح ولي�ص دور املخرب .. وتفعيل اللجان الفنية ولي�ص تهمي�سها .. ر�سم خطط عمل 

واأل  دوره  ياأخذ  اأن  الإعييالم  وعلى  ال�سبابي،  العن�سر  على  والعتماد  م�جهة  لي�ص  مفرو�سة 

يك�ن منحازًا جلهة على ح�ساب جهة ثانية ..  ول ي�سمح�ا لأحد بالتدخل يف م�ساكل كرة  اليد، 

فال يحلها اإل اأهلها الالعب فقط بامللعب والباقي مكانه املدرج .. اللجنة امل�ؤقتة عملت اإجنازات 

كثرية رغم اأنه مل يكن هناك من ي�ساعدها ولن يجتمع معهم خالل فرتة عملهم. 

�صمحة.. اختيار الرجل املنا�صب 

وو�صع خطة الأربع �صنوات
  

    الأ�ستاذ زهري �سمحة خبري يف التحكيم وع�س� يف جلنة التحكيم الآ�سي�ي قال :طالب 

اأو حتالفات واأل  اأي ت�جهات  اأن ننتخب الرجل املنا�سب من غري  العم�مية  اأع�ساء اجلمعية 

�سن�ات  لأربع  على الحتاد و�سع خطة  او من�سب ويجب  �سخ�سية  مقرونة مب�سلحة  تك�ن 

ل��سع  اإقرارها  وال�ستعانة باخلربات  ثم  ملناق�ستها ومن  العم�مية  وعر�سها على اجلمعية  

هذة اخلطة بكل بن�دها

ويك�ن هدفنا بعد �سنتني اأو ثالثة اأو اأربع �سن�ات التاأهل 

لكاأ�ص العامل ون�سيان الفرتة ال�سابقة و

دورات  اإقامة  وتفعيل  الحتاد  بروزنامه   الأندية  م�ساركة 

النه��ص  على  قييادرة  جلان  وت�سكيل  اإدارة  و  تدريب  و  حتكيم 

لالحتاد  م�ازنة  وتخ�سي�ص  املطالبة  متط�ر   ب�سكل  باللعبة 

والأهم احت�اء اجلميع من غري اأي ردود اأفعال اأخرى.

قيييرار اجلمعية  احيييرتام  الأنييدييية والييكيي�ادر  وعييلييى جميع 

العم�مية التي هي من انتخبت الحتاد والعمل معه بيد واحدة 

مب��س�ع  جيييييدًا  والتفكري  جديد  ميين  لل�اجهة  لعبتنا  لييعيي�دة 

امل�ساركات اخلارجية 

 خطاب تطوير القوانني 

واإعادة ال�صراكة مع وزارة 

الرتبية..

والأهم من هذا �سالة تخ�س�سية لكرة اليد  

اأندية مثل  اأنه ي�جد  اأنه يف ال�سام.. الأندية ل جتد �سالة للتمرين علمًا  هل من املعق�ل 

قا�سي�ن وال�سرطة والن�سر والربيقة اإناث 

و�سالة اجلالء يقال اإنها اأ�سبحت تخ�س�سية للطائرة وت�سرين للم�سارعة والفيحاء لكرة 

ال�سلة اأين نحن من هذا.

       املدرب ال�طني   اأمين ال�سفان قال :

 يجب اأن ي�سل اإىل الحتاد اأ�سخا�ص ي�ستطيع�ن انت�سال اللعبة من ال�اقع املاأ�ساوي الذي 

متر به  واأمتنى و�س�ل الأكفاأ بعيدًا عن امل�سالح ال�سخ�سية والعمل على مل �سمل اأبناء اللعبة 

نتيجة ال�سرخ الذي ح�سل بني اأبناء الأ�سرة ال�احدة   اخلالفات ال�سخ�سية مهمتها التخطيط 

ال�سليم لإعادة بناء اللعبة ولي�ست جلانًا على ورق. 

 اأن�سح الحتاد القادم باإقامة بط�لة دولية تقت�سر على دول اجل�ار وتقام بحماة ل�ج�د 

جماهري كبرية وتك�ن البداية لع�دة اجلماهري اإىل ال�سالت كما حدث بكرة ال�سلة  واأي احتاد 

قادم يجب اأن يط�ر  عمل احلكام واملدربني لأنهم احللقة الأهم لنجاح اللعبة وع�دتها اإىل األقها 

بدعم  مره�ن  جناحه  ما�سبق  وكل  وتدريبًا  حتكيمًا  اخلارج  يف  بخرباتنا  ال�ستعانة  وميكن 

املكتب التنفيذي واإيجاد ا�ستقاللية مالية لالحتاد ودعم الأندية ماليًا.

�سراكات  واإيجاد  الريا�سية  القيادة  من  اللعبة  دعم  املطل�ب  قال:  الراعي  فهد  الإعالمي 

الفئات ودع�ة  لكل  واإعداد منتخبات  اللجان  تفعيل عمل  الأندية و  اليد واهتمام  لكرة  راعية 

انطالق  وحتديد  يهرم�ا  اأن  قبل  واخلييارج  الداخل  يف  الالعبني  وا�ستغالل  للرجال  مع�سكر 

الدوري ف�رًا جلميع الفئات وغر�ص روح املحبة والتعاون بني اجلميع. 

م�سكلة  حتل  فلن  م�ج�دة  وتبعيات  انق�سامات  هناك  طاملا  قال:  حجازي  وليد  الإعالمي 

كرة اليد ..

والراعي الر�سمي لتلك النق�سامات ه� املكتب التنفيذي و عجزه ال�ا�سح يف اإدارة ملف 

كرة اليد.

يدنا متّر مبرحلة خما�ض ع�صري ...فهل تب�صر النور وتخرج من النفق املظلم؟

�صوؤال بر�صم القيادة الريا�صية .؟؟؟

اين دور للجنة الأوملبية ورئي�ص املنظمة  الأ�ستاذ  فرا�ص معال 

لنتخابات   الرت�سيح  طلبات  وا�ستقبال   تنظيم  ح�ل  مايجري  هل 

احتاد كرة اليد  يجري  ح�سب الق�انني والأنظمة اأين دور  اللجنة 

مكتب  دور  واأييين  عملها   وطريقة  لنتخابات  امل�ستحدثة  القان�نية 

اليد  كرة  الرت�سيح لنتخابات احتاد  تقدم بطلب  اأغلب من  التنظيم 

تفاجئ 

ب�ج�د الأ�ستاذ حممد غلي غازي وه� ي�ستلم طلبات الرتي�سيح  

او امني �سره وه� مر�سح لهذه النتخابات 

اأن  املعق�ل  من  هل  الرت�سيح  بطلب  تقدم  ممن  اأغلب  وي�ساأل    

عن  امل�س�ؤولني  هم   �سابقا  اليد  لكرة  امل�ؤقتة  اللحنة  اأع�ساء  يك�ن 

اأين دور اللجان النتخابية  امل�سرفة التي  ا�ستالم طلبات الرت�سيح 

مت ت�سكيلها من الحتاد الدويل  واللجنة الأوملبية .

رف�ض تر�صيح مندوب نادي القلعة 

ال�سيد  تر�سيح  لطلب  امليي�ؤقييتيية  اللجنة  رفيي�ييص  الييثيياين  والأميييير   

بتاريخ  اليييرد   يف  وجيياء  احللبي  القلعة  نييادي  ممثل  م�سهدي  عثمان 

٠٢\٦\٢٢٠٢

»ي�ؤ�سفنا اإعالمكم اإنه وبح�سب الأنظمة والق�انني ل يحق لناديكم 

النتخابية ك�نه مل  العم�مية  فعاليات اجلمعية  امل�ساركة يف  املحرتم 

ي�سارك يف ن�ساطات كرة اليد يف اآخر م��سم »

م��سم  يف  النادي  م�ساركة  اإىل  وا�سحة  اأدليية  هنالك  اأن  العلم  مع 

٠٢٠٢/١٢٠٢  لفتة النا�سئني  تاريخ ٠١-٢١-ملرحلة الذهاب ولعب مع 

الن�اعري ومع الحتاد ومع اجلي�ص و�سرطة طرط��ص .

وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه  ماهي الأ�سباب والدوافع لرف�ص كتاب 

تر�سيح ممثل نادي القلعة  احللبي علما هناك اأدلة وا�سحة على م�ساركة 

النادي يف البط�لت املحلية. .ودع�ة بع�ص الالعبني للمنتخب ال�طني 

للنا�سئني. بتاريخ   ١٢٠٢/١/٨  وبع�ص الأدلة ال�ا�سحة.

هاين مرهج: الرحية مع زمالئها يناف�صون على الذهب يف لبنان

في معسكر الريشة ..
انتقاء االأميز بالت�صفيات وتقلي�ض العدد وفر�صة ملدربني جدد لال�صتفادة

 ▪حممود املرحرح:
بح�س�ر املدرب الأجنبي واإ�سرافه اأقام احتاد الري�سة الطائرة ت�سفيات لالعبني 

املع�سكر  يف  بتح�سريه  وال�ستمرار  بينهم  الميز  على  الإبقاء  بهدف  املع�سكر  يف 

اآ�سيا  غرب  وبط�لة  اآ�سيا  اأطفال  العاب  كييدورة  قادمة  خارجية  مل�ساركات  ا�ستعدادا 

والبط�لة العربية ..

انتقاء االميز
اأكد بان الهدف من الت�سفيات لنتقاء املميزين  اأمني �سر احتاد الري�سة الطائرة 

فانه �سيتابع تدريباته  البقاء  العدد ومن مل يحالفه احلظ يف  املع�سكر وتقلي�ص  يف 

يف جتمعات املنتخب ال�طني باملحافظات حيث مت انتقاء لعبني ولعبتني بفئة حتت 

3١ عاما للتاأقلم على لعب مباريات الزوجي وانتقاء عدد من الالعبني والالعبات يف 

فئة حتت ٥١ عاما نذكر منهم : فلة النجار ، رنيم حا�سباين ، �سادي الأن�ساري ، براء 

الربخ� ، ح�سام الدين الراعي ، زينب بدور وتيم م�سع�د ه�ؤلء �سيكمل�ن التدرب 

يف املع�سكر املغلق حت�سريا للم�ساركات القادمة ومت ت�سكيل بعثتنا اىل دورة العاب 

والالعبات  الالعبني  من  القادم  ال�سهر  من ٤3  بدء  برو�سيا  �ستقام  التي  اآ�سيا  اأطفال 

رنيم حا�سباين وفلة النجار وبراء الربخ� وح�سام الدين الراعي يرافقهم املدربان 

هيثم م�سع�د و�سادي �س�يدان  .

مدربني جدد

واداري  مدربني  بت�سمية  �سيق�م  لعبته  احتاد  اأن  اىل  ال�سر  اأمني  واأ�سار 

جدد لال�ستفادة قدر امل�ستطاع من املدرب املاليزي وبالتايل ياأخذ معظم املدربني 

فر�ستهم يف تدريب املنتخب ب�ج�د املدرب الأجنبي .

متابعة واهتمام
الحتاد  رئي�ص  قبل  من  للمع�سكر  امليدانية  الزيارة  اىل  املحم�د  ولفت 

الريا�سي العام فرا�ص معال وعدد من املكتب التنفيذي لالطالع على �سري العمل 

يف املع�سكر والأم�ر الفنية واخلدمية من كافة اجل�انب ، كما يحظى املع�سكر 

مبتابعة م�ستمرة من رئي�سة احتاد الري�سة الطائرة  خل�د بيطار ونائبها و�سيم 

ن�سكرهم  والالعبني  واملدرب  املع�سكر  يحتاجها  متطلبات  اأية  لتامني  ال�سماد 

الفيحاء  مدينة  ملدير  م��س�ل  ال�سكر  و  واهتمامهم  متابعتهم  على  جميعا 

اأج�اء مريحة  الريا�سية �سليمان ح�يلة واملعنيني عن املدينة على ت�فريهم 

يف املع�سكر من اإنارة و�سيانة وغريها .

اجتماع مثمر عرب الزووم
زووم  تطبيق  عرب  حا�سرا  كان  فقد  للعبة  العربي  بالحتاد  ع�س�  وب�سفته 

اللكرتوين وكان من اأهم املقرتحات التي قدمتها اإ�سدار قان�ن دويل حديث باللغة 

البط�لت  الدويل  واقامة دورات حتكيمية عربية ،وما يخ�ص  العربية من الحتاد 

اأع�ساء الحتاد لإقامة بط�لة عربية حتت 3١  العربية مت  تقدمي اقرتاح من بع�ص 

 ، بذلك   قرار  لإ�سدار  درا�سته  و�ستتم  املقرتح  هذا  على  املبدئية  امل�افقة  متت  عاما 

وتفعيل اللجان الرئي�سية باملكتب التنفيذي لالحتاد العربي م�سابقات تدريب حتكيم 

القادمة  مقرراته  �ستع�د  مثمرا  اجتماعا  كان  وبالعم�م  وغريا  والأنث�ية  باراملبية 

مل�سلحة الألعاب وتط�يرها .
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ال�ساد�سة  ال�ساعة  متييام  يف  ال�س�رية  ال�سلة  ع�ساق  �سيك�ن 

الذي  واملنتظر  املهم  اللقاء  مع  م�عد  على  القادم   الثنني  ي�م  من 

مباريات  ختام  يف  الإيييراين  نظريه  مع  ال�طني  منتخبنا  �سيجمع 

النافذة الثالثة من الت�سفيات العاملية. 

جديدة،  وعناوين  خمتلفة  خ�س��سية  له  �سيك�ن  الي�م  لقاء 

وكالهما  الف�ز  ه�  املنتخبني  هاج�ص  لأن  ق�ية  تناف�سية  ونكهة 

وندية  واإثييارة  ق�ة  �سيعطيه  ما  وهذا  اللقاء،  نقاط  وراء  �سي�سعى 

منذ بدايته. 

اأر�سه وبعيدا عن جمه�ره،  �سيلعب خارج  الإيراين  املنتخب 

اأمام ع�ساقه وحمبيه بعد  اأناقة  اإعادة تقدمي نف�سه بكل  وبات همه 

الإيراين  املنتخب  وميتلك   ، كازاخ�ستان  اأمييام  الأخييرية  خ�سارته 

اخرتاق  على  القادرة  الكبرية  الهج�مية  والق�ة  املنا�سب  البديل 

اإجنيييازات كثرية  الدفاعات، وميين ورائييه مييدرب خبري حقق  اأقيي�ى 

ال�سلة الإيرانية، و�سيلعب املنتخب الإيراين من اأجل تاأكيد جدارته 

اإليها بق�ة، لذلك �سيك�ن الف�ز �سعار  ب�سدارة املجم�عة والع�دة 

ال��سافة على  ملركز  لع�دته  الباحث عن خمرج  الإيييراين  املنتخب 

اأقل تقدير، ولي�ؤكد باأنه مازال رقما �سعبا يف املعادلة ال�سل�ية على 

ال�سعيد القاري.

اأمام  له  الأ�س�اأ  هي  نتيجة  حقق  الييذي  منتخبنا  اإن  حني  على 

الذين  الالعبني  معن�يات  خف�ص  يف  �ساهمت  البحرين  منتخب 

الطارئة على  املت�ا�سعة والغيابات  جتاوزوا عرثات حت�سرياتهم 

احلم�ي  ال�هاب  عبد  العمالق  لعبيه  اأف�سل  غياب  و�سط  �سف�فه 

وملك الق��ص جمد عرب�سة.

 قراءة فنية
اللعب اأمام منتخب ق�ي مثل اإيران لن يك�ن �سهاًل مهما كانت 

�سكل اللقاء ودي اأم ر�سمي، واإن كانت معن�يات لعبي منتخبنا يف 

احل�سي�ص بعد خ�سارتهم اأمام البحرين،

لأن  امل�ست�ى  النظر عن  ملنتخبنا بغ�ص  الف�ز مطل�ب  عم�ما 

لقاء  يف  واملطل�ب  الأداء،  وين�سى  الف�ز  نتيجة  �سيذكر  التاريخ 

وو�سع  المكان،  قدر  الأخطاء  من  والتقليل  العايل  الرتكيز  اإيران 

تنفيذ  لإمكانية  اإ�سافة  الإيييراين،  املنتخب  ق�ة لعبي  ملفاتيح  حدا 

تعليمات املدرب ب�سكل جيد بعيدًا عن حالت ال�سطط التكتيكي.

باأن  لع�ساقه  �سي�ؤكد  �سعب  امتحان  يف  �سيك�ن  منتخبنا 

تتكرر،  ولن  جيي�اد  كب�ة  �س�ى  تك�ن  لن  البحرين  اأمييام  خ�سارته 

الفاعلة  واأوراقييه  ق�ته  بكل  و�سيلعب  الكبار،  طينة  من  بات  وباأنه 

وامل�ؤثرة على اأمل اأن يجدد الف�ز على نظريه الإيراين، واإن بداأ ذلك 

ب�سع�بة مبكان غري اأن منتخبنا قادر على مقارعة الكبار وحتقيق 

النت�سارات وميتلك لعب�ه مقدرات مهارية وفنية عاليتني.

ولقاء الأثنني �سيثبت منتخبنا خالله اأن خ�سارته اأمام البحرين 

واإدارة  الفني  اجلييهيياز  دور  ييياأتييي  وهنا  معن�ياته  على  تيي�ؤثيير  ليين 

املنتخب يف اإخراج الالعبني من اأج�اء اخل�سارة الأخرية.

والف�ز على اإيران يحتاج اإىل تركيز عايل واأخطاء قليلة وهمة 

الذي  الإ�سباين  مدربنا  من  �سريعة  وقيييراءة  قتالية  وروح  عالية 

يتمكن  ومل  البحرين  اأمييام  تبديالته  يف  اأخفق 

من اإ�سراك الالعب املنا�سب يف ال�قت املنا�سب 

فكان احلمل على الالعب الأجنبي اأمري جبار.

الق�ة  مفاتيح  من  الكثري  منتخبنا  ولييدى 

عليه  وي�سيف  متكاملة  ومييراكييزه  والفعالية 

يعد  الييذي  جبار  اأمييري  املجن�ص  الالعب  وجيي�د 

مبيينييزليية رمييانيية ميييييزان امليينييتييخييب واأحييييد اأهييم 

اخليارات الهج�مية لدى مدرب املنتخب.

كلنا اأمل وثقة بن�س�ر قا�سي�ن على جتاوز 

حمطة املنتخب الإيراين اأداء ونتيجة والع�دة 

ال�سلة  جلييميياهييري  واليي�ييسييعييادة  اليييفييي�ز  بيينييقيياط 

ال�س�رية. 

ترتيب فرق املجموعة 
خم�سة  مييين  نييقيياط   ١٠ كييازاخيي�ييسييتييان   -١

انت�سارات .

انت�سارات  ثييالثيية  ميين  نييقيياط   ٨ اإييييران   -٢

وخ�سارة.

اربيييع خ�سارات  ميين  نييقيياط   ٦ �ييسيي�رييية   -3

وف�ز وحيد.

خ�سارات  اربييع  من  نقاط   ٦ البحرين   -٤

وف�ز وحيد.

املنتخبني اإيران و�س�رية لقاءات   ] [
٢٠٠3 اإيران ٨٢-٦٧ بط�لة اآ�سيا.

٢٠٠٥ �س�رية ١١٠-٩٢ األعاب غرب اآ�سيا 

الثانية.

٢٠٠٦ اإيران ٩٥-٧٦ دورة الألعاب الآ�سي�ية

٢٠١١ اإيران ٨3-٦٢ بط�لة غرب اآ�سيا

٢٠١٢ اإيران ٦٩-٤٤ بط�لة غرب اآ�سيا

٢٠١٤ اإيران ٧٧-٧٤ بط�لة غرب ى�سيا

٢٠١٦ اإيران ٩3-٦3 بط�لة غرب اآ�سيا

٢٠١٧ اإيران ٩٢-٤٨ بط�لة غرب اآ�سيا

٢٠١٧ اإيران ٨٧-٦3 بط�لة اآ�سيا

٢٠١٨ اإيران ٦٨-٥٥ دورة الألعاب الآ�سي�ية

٢٠٢٠ اإيران ٩٤-٤٨ ت�سفيات بط�لة اآ�سيا.

٢٠٢٠ ت�سفيات اآ�سيا فاز منتخبنا ٧٧-٧٠.

٢٠٢٠ ت�سفيات اآ�سيا بطهران ٩٤- ٤٨ 

ت�سكيلة املنتخب الإيراين   ] [
اأعلن الحتاد الإيراين قائمة الالعبني املدع�ين ملع�سكر املنتخب 

يف طهران ا�ستعدادًا ملباراتي كازاخ�ستان و �س�رية. 

)F-١- متني اقاجان ب�ر - كاله )١٩٨

)F-٢- حممد جم�سيدي - كراكان )١٨٥

)F-٢٠3( 3- حممد ح�سن زاده - مهرام

)F-٤- نفيد خ�اجه زاده - �سناعات م�سهد )١٩٠

٥- �سعيد دفاربانه - مهرام طهران.

٦- اح�سان دلريزهان - نفط اآبادان.

٧- نفيد ر�سائي - �سيميدر .

٨- اآرمان زنغانه - زوب اآهان.

٩- ا�سغر كاردو�ست - م�ص كرمان.

١٠- اآر�سالن كاظمي - زوب اآهان.

١١- مهدي كمراين - مهرام.

١٢- �سجاد م�سايخى - زوب اآهان.

١3- �سالر منجي - �سيميدر.

١٤- ميثم مريزاي - كركان.

١٥- �سينا فاهيدي - �سيميدر .

اوىل  »درجيية  المليياين  �سينتاينك�ص.   - يخ�سايل  بيهنام   -١٦

ت�سنيفًا.

١٧- حممد ي��سف - �سيميدر 

١٨- العمالق حامد حدادي يف الدوري ال�سيني.

ويدرب املنتخب الإيراين م�سطفى ها�سمي.

خ�صارة قا�صية  اأمام البحرين 
البحرين  على  تغلب  الييذي  ال�س�ري  املنتخب  هيي�  هييذا  لي�ص 

جمه�ره،  واأمييييييام  داره  عييقيير  يف 

الت�سفيات  ميين  الثانية  النافذة  يف 

العاملية حيث ظهر منتخبنا ال�طني 

عقيما  اأداء  وقييدم  باهتة  �س�رة  يف 

التي  الغفرية  جماهريه  اآمييال  خيب 

احلمدانية  �سالة  يف  اللقاء  تابعت 

مدربه  مليي�ييسييات  تييظييهيير  ومل  بييحييلييب، 

الأ�سباين خافيري على اأدائه ل فرديا 

ول جماعيا وبدت يف بع�ص مراحل 

اللقاء انقطاع خط�ط الت�سال بينه 

باأكمله  املنتخب  وبييدا  لعبيه  وبييني 

فر�ص  حييني  عييلييى  التغطية،  خيييارج 

وقدم  �سيطرته  البحريني  املنتخب 

نف�سه بكل اأناقة وا�ستفاد من �سعف 

يريد  كما  ولعب  منتخبنا  م�ست�ى 

الليت�اين  مدربه  وجنييح  وي�ستهي 

ال�طني  منتخبنا  �سيفرة  فييك  ميين 

وكانت  عالية  بحرفية  معها  وتعامل 

تبديالته ناجحة وم�افقة على عك�ص 

اإعيييادة  ميين  اليييذي مل يتمكن  مييدربيينييا 

تبديالته  وكييانييت  لفريقه  الييتيي�ازن 

مت�سرعة وغري �سحيحة ومل يتمكن 

ب�سكل  لعبيه  مقدرات  ت�ظيف  من 

جيد وح�سب جمريات اللقاء.

منذ  مت�قعة  كييانييت  اخليي�ييسييارة 

و�سل  بييعييدمييا  الأول  الييربييع  بييداييية 

الفارق يف بع�ص مراحل املباراة اإىل ع�سرين نقطة، 

اأرباع اللقاء ح�سم منتخبنا نتيجة الربع الثالث ٢١-١٥، فيما 

ح�سم البحرين نتيجة الربعني الأول والرابع مل�سلحته ٢٠-٨، ٢٢-

١٩، وتعادل املنتخبان بالربع الثاين ١٩-١٩.

جنيم  ربييياح  اللبناين  ميين  ميي�ؤلييف  حتكيم  طيياقييم  املييبيياراة  قيياد 

والك�يتي حممد العمريي والأردين حممد ف�زي طه.

 املنتخب االأوملبي 
قلب منتخبنا الأوملبي كل الت�قعات التي �سبقت م�ساركته يف 

بط�لة �سادا بارميينا حيث و�سعته خارج املناف�سة، فظهر ب�س�رة 

جميلة ومتكن من حتقيق الف�ز على الفريق الأمريكي وعلى منتخب 

ارميينا ورغم خ�سارته يف اللقاء الفتتاحي اأمام اأوملبي اإيران غري 

انه مل يكن �سيدا �سهال وكان ندا ق�يا ط�ال مراحل اللقاء، فجاء يف 

املركز الثاين بعد منتخب اإيران بف�زين وخ�سارة. 

الفريق  على  وفييياز   ٨3-٧٦ بيي�اقييع  اإييييران  اأميييام  خ�سر  حيث 

ارميينا  منتخب  على  بف�ز  مبارياته  واختتم   ٨٠-٦٩ الأمريكي 

بنتيجة ٥٩-٥٧.

وتعترب هذه امل�ساركة خط�ة مهمة للمنتخب الأوملبي الذي يعد 

مبنزلة اللبنة الأ�سا�سية ملنتخب الأول يف ال�سن�ات القادمة، وتتجه 

نية احتاد ال�سلة اإىل فتح باب امل�ساركات اأمامه يف جميع البط�لت 

القادمة.

  تال�صي احللم االآ�صيوي 
يبدو اأن القدر قد حكم على �سلتنا ال�طنية باأن ل تفرح، وحرم 

ع�ساقها الب�سمة وال�سرور لإجناز طاملا حلمنا به منذ �سن�ات ط�يلة، 

من�سات  و  �سلتنا،  مالزما  مييازال  ال��سافة  مركز  اأن  اأي�سا  ويبدو 

التت�يج مازالت بعيدة عن اأقدام لعبينا ولعباتنا.

له  يت�قع  للنا�سئات  ال�طني  مبنتخبنا  املتفائلني  اأ�سد  يكن  مل 

هذا احل�س�ر الق�ي وامل�سرف يف بط�لة غبنا عنها ل�سن�ات ط�يلة 

و�سيدا  �سائغة  لقمة  �سيك�ن  ال�طني  منتخبنا  اأن  اجلميع  وظن 

الت�قعات  لكن منتخبنا قلب كل  امل�ساركة،  املنتخبات  �سهاًل جلميع 

جيدة  نتائج  وحقق  املناف�سة  خييارج  و�سعته  التي  والرت�سيحات 

تف�قه  منتخبات  على  وتغلب  والأداء  النتيجة  معادلة  جمع  بعدما 

التي  املجم�عة  يف  ولييعييب  والتح�سري،  الإمييكييانييات  �سعيد  على 

ملنتخبات  خارق  مب�ست�ى  ا�سطدمنا  كاأننا  �سهلة  باأنها  ح�سبناها 

جيد  ب�سكل  منتخبنا  لعب  ذلك  ومع  واندوني�سيا  والفلبني  �سام�ا 

ومتكن من الف�ز على منتخب �سام�ا يف اللقاء الفتتاحي وخ�سر 

يف لقائه الثاين اأمام الفليبني وجنح يف جتاوز حمطة اندوني�سيا، 

باملركز  الذي حل  اإيييران  منتخب  والتقى مع  النهائي  الربع  وتاأهل 

الثالث على م�ست�ى جمم�عته وجنح منتخبنا يف التاأهل للن�سف 

النهائي  بالن�سف  لبنان  مع  ولعب  اإيييران،  على  ف�زه  بعد  النهائي 

�سام�ا  اأمييام  ليخ�سر  النهائية  للمباراة  والتاأهل  الف�ز  من  ومتكن 

خربة  لكن  �سيء  بكل  فيها  الأفيي�ييسييل  كنا  دراماتيكية  مييبيياراة  يف 

لعبات �سام�ا فر�ست نف�سها يف الث�اين الأخرية من عمر املباراة 

وح�سمت النتيجة. 

عم�ما منتخبنا جيد ولعباته اكدن عل� كعبهن وباأنهن م�سروع 

لنجمات �سل�ية يف امل�ستقبل القريب ل حمالة. 

للمنتخب  مثالية  اإعييداد  خطة  و�سع  ال�سلة  احتاد  على  ويجب 

الأ�سا�سية  اللبنة  مبثابة  �سيك�ن  لأنه  اأمامه  امل�ساركات  باب  وفتح 

ملنتخب �س�رية الأول. 

    لغة االأرقام 

�س�رية- �سام�ا ٧٥-٦3.

�س�رية - الفليبني ٨٦-٩3.

�س�رية- اندوني�سيا ٧٥-٧٤.

الربع النهائي 

�س�رية- اإيران ٥٩-٤٦.

ن�سف النهائي 

�س�رية - لبنان ٧٨-٦3.

النهائي 

�س�رية- �سام�ا ٧٩-٧٦.

بعد اخل�صارة اأمام البحرين مواجهة قوية ملنتخبنا اأمام اإيران االثنني 

واإخفاق غري م�صتحق لنا�صئاتنا يف بطولة اآ�صيا االأوملبي يعود بنتائج جيدة من اأرمينيا ..!!؟

ت�سجيل  من  اجلي�ص  نادي  رجال  �سلة  تتمكن  مل   

املناف�سات  ودعييت  بعدما  امل��سم  هييذا  طيب  ح�س�ر 

باكرًا ومل تتاأهل للمربع الذهبي، رغم اأن الفريق ي�سم 

الالعب  مقدمتهم  يف  ياأتي  عييال  م�ست�ى  من  لعبني 

املخ�سرم حكم عبد الله الذي التقته امل�قف الريا�سي 

واأجرت معه احل�ار التايل:

ما �سبب �س�ء النتائج ل�سلة اجلي�ص هذا امل��سم؟

عانى  والفريق  جيدة  تكن  مل  البداية  ب�سراحة 

التغيري  اإىل  اإ�سافة  اأبرز جن�مه،  الكثري جراء غياب 

باجلهاز الفني، ومع ذلك قدمنا م�ست�يات جيدة وكان 

قاب ق��سني اأو اأدنى من التاأهل للمربع الذهبي.

ماذا عن الفريق بعد خروجه من املناف�سات؟

اأ�سب�ع وبعدها  نحن ح�سلنا على ا�سرتاحة ملدة 

ا�ستعدادًا  جن�مه  بكامل  للتح�سريات  الفريق  عيياد 

ب�سكل  ت�سري  والأميييي�ر  اجلمه�رية،  كيياأ�ييص  مل�سابقة 

جيد.

هل اأنت باق يف اجلي�ص مل��سم جديد؟

مل��سمني  الفريق  مع  ملتزمني  الفريق  لعبي  كل 

نادي اجلي�ص فخر لأي لعب،  واأنا منهم واللعب مع 

واأمتنى اأن اأحقق معه هذا امل��سم نتائج جيدة.

ماذا تت�قع للمنتخب الأول من نتائج يف النافذة 

الثالثة القادمة؟

البحريني  املنتخب  على  الف�ز  من  قريب�ن  نحن 

الذي  الإييييراين  املنتخب  جتيياوز  يف  ال�سع�بة  لكن 

لي�ص  معه  واللعب  جن�مه  بجميع  �سف�فه  اكتملت 

الكبرية،  واجلييهيي�د  الييعييايل  الرتكيز  ويتطلب  �سهاًل 

لكن يبقى اأملنا بهمة لعبي منتخبنا فهم قادرون على 

ال�سلة  ع�ساق  ت�سعد  ايجابية  نتيجة  وحتقيق  العطاء 

ال�س�رية.

على الرغم من هب�طها مل�ساف اأندية الدرجة الأوىل غري اأن اإدارة نادي الفيحاء برئا�سة 

ال�سيد حممد دل� مل تتعامل مع الهب�ط بردة فعل �سلبية، بل كان لها وقفة �سريحة مع ك�ادر 

الع�دة  اأجل  من  عديدة  ت�س�رات  وو�سعت  الفريق  لرحلة  �ساماًل  تقييمًا  اأجرت  التي  اللعبة 

ال�سريعة لالأ�س�اء، ومل تكتف الإدارة مب��س�ع الع�دة واإمنا ترغب يف ت�سجيل ح�س�ر طيب 

واملناف�سة بعيدًا عن اأي ح�سابات الهب�ط.

 طي �صفحة املا�صي
ارتاأت الإدارة �سرورة فتح �سفحة جديدة للعبة واإعادة ترتيب اأوراقها بهدف التاأ�سي�ص 

ملرحلة م�سرقة حافلة بالنتائج املميزة والبقاء بدوري الأ�س�اء، وقد و�سلت الإدارة اإىل قناعة 

منح الفريق كل الرعاية والهتمام لك�نه واجهة النادي ولبد اأن يك�ن خري �سفري له يف هذا 

امل��سم، ووجدت �سرورة جتديد الثقة مبدرب الفريق ع�سام ح�سمة مل��سم جديد ومنحه كامل 

ال�سالحية لنتقاء من يراه منا�سبًا للفريق.

  تدعيم ال�صفوف

املدرب احل�سمة  لكن  لالأ�س�اء،  اإمكانية ع�دته  الفريق ومدى  م�ستقبل  بداأ احلديث عن   

اأكد باأن املهمة لي�ست �سهلة لك�ن الفريق بحاجة اإىل تدعيم �سف�فه بالعبني من خارج اأ�س�ار 

النادي، وهذا يتطلب البحث عن اإمكانات مادية تفي باملطل�ب، الإدارة �سرعان ما منحت املدرب 

ال�س�ء الأخ�سر لنتقاء من يراه منا�سبًا من لعبني متميزين ل�سمهم للفريق، وجنح املدرب يف 

جتديد عق�د جميع لعبي الفريق الذين �سارك�ا معه يف امل��سم الفائت، اأمثال راتب اجلبة من 

نادي اجلي�ص والذي لعب امل��سم املا�سي مع نادي الث�رة بر�سم الإعارة، كما مت التفاو�ص مع 

لعب ال�ثبة ميار ديب، ولعب اجلي�ص ج�د طباخ الذي لعب مع ال�حدة بر�سم الإعارة الدوري 

الفائت، اإ�سافة اإىل لعب الث�رة العمالق فهد رم�سان. 

منغ�صات!

مل تكد الإدارة تخرج من م�سكلة حتى جتد نف�سها اأمام م�سكلة اأكرث تعقيدًا جلها هذه املرة 

يتعلق بعدم وج�د ح�س�ص تدريبية للفريق نظرًا لل�سغط الكبري الذي ت�سهده �سالة الفيحاء 

لذلك  والتاأهيل،  ال�سيانة  اأعمال  ب�سبب  اخلدمة  عن  الرئي�سية  ال�سالة  خروج  نتيجة  الفرعية 

يتمرن الفريق ثالثة اأيام يف الأ�سب�ع يف وقت متاأخر من الليل وملدة �ساعة واحدة فقط وعلى 

�سلة واحدة، لك�ن ال�سالة ت�ستقبل اأربعة اأندية من العا�سمة وريفها دفعة واحدة.

�صلة الفيحاء تعيد ترتيب اأوراقها 

وحت�صرياتها بعد عيد االأ�صحى

 اأخريًا وبعد ط�ل انتظار جنحت �سلة رجال نادي ت�سرين يف الع�دة بق�ة لدوري الأ�س�اء بعد رحلة مل تكن 

�سعبة يف دوري الثانية، ويبدو اأن طم�حات القائمني على الفريق بداأت تتجاوز حدود امل�ساركة والع�دة للثانية 

بعد الدعم الكبري الذي ت�ليه الإدارة للعبة والذي تكلل بنتائج اأكرث من اإيجابية لفريق ال�سيدات هذا امل��سم.

حت�صريات ودرا�صة 
الفريق �س�مر خ�ري  التي ك�سفت عن اجتماع قريب ي�سم مدرب  البحارة  اإدارة  ح�سب امل�سادر املقربة من 

وم�سرف اللعبة مع رئي�ص النادي من اأجل املناق�سة يف اخلطة املقرتحة لإعداد الفريق ا�ستعدادًا لدوري الأ�س�اء، 

وتت�سمن اخلطة الربنامج التدريبي عايل امل�ست�ى وجمم�عة كبرية من الالعبني املراد فتح قناة ات�سال معهم من 

اأجل �سمهم للفريق، و�سيتم خالل الجتماع اأي�سًا التحدث عن حت�سريات فريق ال�سيدات للم��سم القادم وم�سابقة 

كياأ�ص اجلمه�رية التي �ستنطلق مبارياتها منت�سف �سهر مت�ز احلايل.

اأن قدم م�ست�يات جيدة، وكان قاب  ال�سيدات لقب البطل الذي مل يت�ج، بعد  اأن نطلق على فريق     ويحق 

ق��سني اأو اأدنى من اعتالء من�سة التت�يج هذا امل��سم، ورغم خ�سارته اأمام فريق الث�رة غري اأنه ظهر باأداء عال، 

وكان ندًا ق�يًا له يف لقاءي الدور النهائي، ليخرج مبركز ال��سافة عن جدارة وا�ستحقاق.

خ�سر منتخبنا ال�طني الأول جه�د عمالقه عبد ال�هاب احلم�ي الذي اأبعدته الإ�سابة ق�سرًا عن حت�سريات 

املنتخب، ويعد احلم�ي من اأهم اخليارات الدفاعية ملدرب املنتخب، امل�قف الريا�سي التقته واأجرت معه احل�ار 

التايل:

ما �سبب غيابك عن حت�سريات منتخبنا ومباريات النافذة الثالثة؟

اأثناء مباريات الدور النهائي للدوري، وقد تفاقمت الإ�سابة حتى و�سلت ملرحلة �سعبة  اإ�سابة  حلقت بي 

باتت بحاجة اإىل ا�سرتاحة ق�سرية وهذا ما اأثبتته الفح��سات الطبية.

ماذا تت�قع للمنتخب من نتائج يف النافذة الثالثة؟

اأعتقد باأن منتخبنا �سيك�ن ب�س�رة جيدة يف كال اللقاءين و�سيلعب من اأجل الف�ز، وخا�سة اأننا �سنلعب 

على اأر�سنا وبني جمه�رنا وهذا ما �سيعطينا دافعًا ق�يًا لتحقيق الف�ز.

هل اأنت باق مع �سلة نادي الأهلي مل��سم جديد؟

اأنا حاليًا ملتزم مع نادي الأهلي لنهاية هذا امل��سم، وبعد النتهاء من م�سابقة كاأ�ص اجلمه�رية �سيك�ن لنا 

كالم اآخر، مع العلم باأن اللعب مع �سلة الأهلي فخر لأي لعب.

حكم اجلي�ض : �صنناف�ض بقوة يف م�صابقة كاأ�ض اجلمهورية العمالق عبد الوهاب: اإ�صابتي حرمتني 

امل�صاركة والهمة بال�صباب...

حت�صريات رجال ت�صرين �صتقلع قريبًا... ودعم كبري متوقع
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 ▪متابعة - حممد فخر ال�شاحب :
للم��سم الثاين على الت�ايل والثامن يف تاريخه وال�ساد�ص بحقبته اجلديدة حتت 

رئا�سة ال�سيخ من�س�ر بن زايد جنح مان�س�سرت �سيتي باعتالء عر�ص الربميريليغ اأق�ى 

الدوريات العاملية واأجملها واأكرثها اإثارة والذي يحظى مبتابعة كبرية من ع�ساق الكرة، 

ا�ستطاع  ناٍد  اأي  بها  يحلم  النج�م  من  بقيادة غ�اردي�ل وبت�افر جمم�عة  ال�سيتيزينز 

اأف�سل املدربني وب�ج�د �سالح وماين وفان دايك يف  الريدز بقيادة كل�ب  التف�ق على 

الأنفا�ص الأخرية من الدوري وبفارق نقطة واحدة فقط، وهذا حالوة الربميريليغ.

اللقب باالأرقام

خا�ص مان�س�سرت �سيتي 3٨ مباراة، حقق الف�ز ٢٩ مرة، وتعادل ٦ مرات، وخ�سر 3 

مرات، جامعًا ٩3 نقطة و بفارق نقطة واحدة عن و�سيفه ليفرب�ل، فكان اأكرث الفرق ف�زًا، 

ن�ريت�ص  فكان  ف�زًا  الفرق  اأقل  اأما  مباراة،   ٢٢ واآر�سنال  ت�تنهام  ثم   ٢٨ ليفرب�ل  تاله 

�سيتي ٥ مباريات و واتف�رد ٦ ومن ثم برينلي ٧ مرات.

كما كان ال�سيتي ثاين اأقل الأندية تعّر�سًا للخ�سارة، 3 خ�سارات فقط، اأما اأقل فريق 

تعّر�ص للهزمية فكان ليفرب�ل يف مباراتني فقط، وجاء ثالثًا ت�سيل�سي ٦ هزائم. 

ثم   ٢٦ �سيتي  ن�ريت�ص  تاله  هزمية   ٢٧ واتف�رد  كان  للهزمية  جتّرعًا  الأندية  اأكرث 

اإيفرت�ن ٢١. 

طرق ال�سيتي مرمى اخل�س�م يف ٩٩ منا�سبة فكان الأكرث تهديفًا، تاله ليفرب�ل ٩٤ 

اأقل الأندية ت�سجياًل فكان ن�ريت�ص �سيتي ٢3  اأما  هدفًا، وجاء ت�سيل�سي ثالثًا ٧٦ هدفًا، 

هدفًا وجاء بعده واتف�رد و برينلي 3٤ هدفًا. 

اأهداف وهدافون

ال�سيتي ١٦ لعبًا جاء يف مقدمتهم الأنيق كيفني ديربوين ١٥ هدفًا،  اأهداف  �سجل 

تاله رحيم �ستريلينغ ١3 هدفًا، ريا�ص حمرز ١١، ف�دين ٩ ، خي�س��ص ٨ ، برناردو �سيلفا 

٨ ، غ�ندغان ٨ ، رودريغ� هرنانديز ٧ ، لب�رت ٤ ، جريلي�ص 3، دياز  ٢، فرناندينه� ٢ ، 

ت�ري�ص  ٢، اآكي ٢، كان�سيل�  ١، �ست�نز  ١. 

الهدافني  لئحة  ت�تنهام(   ( �س�ن  مني  ه�ينغ  و  ليفرب�ل(   ( �سالح  حممد  وت�سدر 

بت�سجيلهما ٢3 هدفًا، وجاء بعدهما كري�ستيان� رونالدو ) مان�س�سرت ي�نايتد( ١٨ 

هدفًا، وثالثًا هاري كني ) ت�تنهام( ١٧ هدفًا، و رابعًا �سادي� ماين ) ليفرب�ل( ١٦ هدفًا. 

اجلوائز االأوروبية 

وهي  القادم  للم��سم  الأبطال  دوري  يف  مقاعدها  الأوىل  الأربعة  الأندية  حجزت 

البط�لة  زعيم  اأما  ت�تنهام،  و  ت�سيل�سي  و  ليفرب�ل  و  �سيتي  مان�س�سرت   : الت�ايل  على 

تاريخيًا مان�س�سرت ي�نايتد ف�سيغيب عن ن�سخة العام القادم و�سيغيب معه هداف امل�سابقة 

التاريخي كري�ستيان� رونالدو اإل اإن كان له راأي اآخر بالنتقال لناٍد اآخر م�سارك، وبالتايل 

البط�لة  وهي  الأوروبييي  الييدوري  بط�لة  يف  الآر�سنال  رفقة  احلمر  ال�سياطني  �سيلعب 

الثانية اأوروبيًا من حيث الأهمية، اأما وي�ستهام ي�نايتد ف�سي�سارك ببط�لة دوري امل�ؤمتر 

لحتالله املركز ال�سابع على جدول الربميريليغ. 

ال�صاعدون والهابطون 
هبطت اأندية ن�ريت�ص �سيتي و واتف�رد )  مل ي�سمدا �س�ى مل��سم واحد( وبرينلي، 

دوري  يف  بط�لتني  �ساحب   ( ف�ري�ست  ون�تنغهام  وب�رمن�ث  ف�لهام  اأندية  و�سعدت 

الأبطال والغائب عن الربميريليغ منذ فرتة ط�يلة(. 

�صجل االأبطال 

مازال مان�س�سرت ي�نايتد اأكرث الأندية تت�يجًا باللقب ب�اقع ٢٠ لقبًا، يليه 

األقاب، مان�س�سرت �سيتي  ليفرب�ل ١٩ لقبًا، ثم اآر�سنال ١3 لقبًا، اإيفرت�ن ٩ 

األقاب، ني�كا�سل و  األقاب، ت�سيل�سي و�سندرلند ٦  األقاب، اأ�ست�ن فيال ٧   ٨

هيدر�سفيلد  و  ي�نايتد  وليدز  هامبت�ن  وولفر  األقاب،   ٤ وينزداي  �سيفيلد 

و  كاونتي  ديربي  و  وبرينلي  ت�تنهام  و  بري�ست�ن  األقاب،   3 بالكبرين  و 

ب�رت�سم�ث ٢، �سيفيلد ي�نايتد و وي�ست بروميت�ص و اإيب�س�يت�ص تاون و 

ن�تنغهام ف�ري�ست ولي�سرت �سيتي ١.

مرة،   ١٦ ي�نايتد  مان�س�سرت  الثاين  للمركز  احتالًل  الأندية  اأكييرث  اأمييا 

 ٧ اإيفرت�ن  مييرات،   ٨ اآر�سنال  مييرات،  فيال ١٠  اأ�ست�ن   ، مرة  ليفرب�ل  ١٤ 

مرات.

ال�صيتي وليفربول مناف�صة حتى الرمق االأخري  واليونايتد خارج دوري االأبطال

البريميرليغ في ميزان األرقام

دوري اأبطال اأوروبا ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

الت�صفيات التمهيدية تنطلق الثالثاء القادم ...

للدوري  بطاًل  بلقبه  الرتجي  احتفظ 

الت�ايل  على  ال�ساد�سة  للمرة  الت�ن�سي 

ف�زه  بعد  تاريخه  يف  والثالثني  والثانية 

بهدفني  قييييردان  بيين  احتييياد  مناف�سه  عييلييى 

املباراة  لهدف، ف�ز جاء مع غروب �سم�ص 

متاأخرًا  الييرتجييي  وكيييان   ،٩٧ الدقيقة  يف 

ويف   ٦ الدقيقة  يف  تلقاه  بهدف  بالنتيجة 

ركلة  رم�سان  حممد  له  اأهييدر   ٤٠ الدقيقة 

فريق  بتاأخر  الأول  ال�س�ط  لينتهي  جييزاء 

ال�س�ط  ويف  نظيف،  بهدف  والذهب  الدم 

علي  حممد  اأدرك   ٨٥ الدقيقة  ويف  الثاين 

يخطف  اأن  قبل  للرتجي  التعادل  حم�دة 

 ٩٧ الدقيقة  يف  اللقب  هييدف  �ستي  اإليا�ص 

الرتجي  وكييان  �سائع،  من  بدل  ال�قت  يف 

بن  احتييياد  مييع  مييبيياراتييه  يف  للف�ز  يحتاج 

الرتتيب  جييدول  يت�سدر  كان  حيث  قييردان 

الحتيياد  مييع  املبا�سرة  امليي�اجييهييات  بييفييارق 

املن�ستريي الذي �سقط بدوره بفخ التعادل 

ليح�سم  لهدفني،  بهدفني  ال�سفاق�سي  مييع 

 ٢٤ للنقطة  و�س�له  بعد  اللقب  الييرتجييي 

النهائي،  جمم�عة  يف  مباريات  ع�سر  من 

املن�ستريي  الحتييياد  مناف�سه  عيين  مبتعدًا 

بفارق نقطتني. 

الت�ن�سي  الييدوري  اأن  بالذكر  اجلدير 

كل  يف  جمييميي�عييتييني،  اإىل  تق�سيمه  يييتييم 

اأ�سحاب  ي�سعد  فيييرق،  ثمانية  جمييميي�عيية 

املراكز الثالثة الأوىل من كل جمم�عة ملرحلة جتمع التت�يج. 

الرتتيب النهائي لتجمع اللقب :

١ - الرتجي ٢٤ نقطة، ٢ - احتاد املن�ستريي ٢٢ نقطة، 3 - ال�سفاق�سي ١٦ نقطة، ٤ - 

النادي الإفريقي ١٥ نقطة، ٥ - النجم ال�ساحلي ١3 نقطة، ٦- احتاد بن قردان 3 نقاط. 

اأهداف، تاله  وت�سدر حممد علي حم�دة لعب الرتجي لئحة الهدافني بر�سيد ١٠ 

اأمين احلرزي و وليد القروي من ال�سفاق�سي و حازم امل�ست�ري لعب نادي جنم املتل�ي 

٦ اأهداف. 

يليه  لقبًا،   3٢ الييدوري  بلقب  تت�يجًا  الأكرث  الت�ن�سية  الأندية  �سيخ  الرتجي  ويعد 

األقاب،  األقاب، را�سينغ كل�ب ٩  ، ثم نادي النجم ال�ساحلي ١٠  لقبًا  النادي الإفريقي ١3 

فال�سفاق�سي ٨ األقاب.

الرتجي التون�صي يحتفظ بلقبه

تنطلق ت�سفيات التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا الثالثاء القادم يف اأدوارها الأوىل 

اأن تّ�ج زعيم امل�سابقة ريال مدريد  بن�سختها اجلديدة مل��سم ٢٠٢٢ - ٢٠٢3 بعد 

القيا�سي،  ليفرب�ل بهدف نظيف معززًا رقمه  بن�سخة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بتغلبه على 

١٤ بط�لة، الأدوار التمهيدية لهذه الن�سخة ابتداأت بف�ز اإنرت كل�ب من اأندورا على 

لفي�ريتا من �سان مارين� بهدفني لهدف، ويف املباراة الثانية تغلب ريكيا فيك من 

اآي�سلندا على ليفاديا تالني من اإ�ست�نيا ب�ستة اأهداف لهدف، ليلتقي الفائزان ليتاأهل 

الفريق  ن�سيب  من  البطاقة  فكانت  التاأهل،  ت�سفيات  من  الأول  للدور  منهما  واحد 

الآي�سلندي على ح�ساب اإنرت كل�ب الأندوري الذي حقق الف�ز بهدف نظيف.

مباريات ت�سفيات التاأهل يف دورها الأول �ستنطلق الثالثاء والأربعاء القادمني، 

اإذ �ستقام خم�ص ع�سرة مباراة، و�سيك�ن التاأهل بخروج املغل�ب، اأما اأبرز الأندية 

ال�س�يدي   مامل�  و  الروماين  كل�ج  اأ�سماء  الييدور تربز  هذا  من  بييدءًا  �ستلعب  التي 

ول�دوج�ريت�ص البلغاري و ليخ ب�زنان الب�لندي و هيل�سنكي من فنلندا.

وفيما يلي جدول املباريات التي �ستقام يف بحر هذا الأ�سب�ع :

الثالثاء : بي�نيك يرفان ) اأرمينيا( - كل�ج ) رومانيا(، ٧،٠٠ مامل� ) ال�س�يد( 

اآي�سلندا(   ( فيك  ريكيا   -

 ( ليي�دوجييرييييتيي�ييص    ٨،٠٠

 ( �س�تيي�سكا   - بلغاريا( 

ذا   ٨،٤٥  ) الأ�س�د  اجلبل 

 - ويييلييز(   ( �سينت�ص  نييييي� 

لينفيلد ) اأيرلندا ال�سمالية(، 

ليخ ب�زنان ) ب�لندا( - كارباغ اأغدام ) اأذربيجان(، بالكاين ) ك��س�ف�( - فيلن��ص 

) ليت�انيا( ٩،٠٠ �سامروك روفرز ) اأيرلندا( - اإف �سي باول ) مالطا( ٩،3٠ �سك�بي 

) مقدونيا( - لينك�لن ريد اأمب�ص ) جبل طارق( ٩،٤٥.

الأربعاء : ت�ب�ل ك��ستاين ) كازاخ�ستان( - فرينت�سفارو�سي ) املجر( ٥،٠٠ 

كي   - الرنويج(   ( جليمت  بيي�دو  لتفيا(   ( �سك�ل  ريجا�ص   - فنلندا(   ( هيل�سنكي 

كالك�سفيك ) جزر فارو( ٧،٠٠ ديد يالجني ) ل�ك�سمب�رغ( - تريانا ) مالطا( 3٠،٨ 

 ( ماريب�ر   ٩،٠٠ م�لدوفا(   ( ترا�سب�ل  �سرييف   - والهر�سك(  الب��سنة   ( م��ستار 

�سل�فينيا( - �ساختار �س�ليغ�ر�سك ) رو�سيا البي�ساء( ٩،١٥ �سل�فان باريت�سالفا ) 

�سل�فاكيا( - دينام� بات�مي ) ج�رجيا( 3٠،٩.

ذهاب  الربازيلية والأرجنتينية يف  الأندية  نتائج  تباينت 

على  الأقيي�ى  البط�لة  وهي  ليربتادوري�ص،  كاأ�ص  يف   ١٦ دور 

�سعيد الأندية يف قارة اأمريكا الالتينية، هذا الدور الذي تاأهل 

الأندية  اأمييا  الأرجنتني،  من  مثلها  و  برازيلية  اأندية  �ستة  اإليه 

ك�ل�مبيا  من  ونيياٍد  البارغ�اي  من  فناديان  الأخييرى،  الأربعة 

الأوروغييي�اي وت�سيلي  اأندية  فيما غابت  الإكييي�ادور،  ونيياٍد من 

وب�ليفا وفنزويال والبريو عن دور ١٦ لف�سلها يف تخطي دور 

املجم�عات.

الأندية  نتائج  كييانييت  �سجلت  الييتييي  النتائج  اأبيييرز  ويف 

اآخر  يف  امل�سابقة  بطل  باملريا�ص  ول�سيما  اأف�سل  الربازيلية 

ا�ستطاعا  حيث  فالمينغ�  املا�سي  الييعييام  وو�سيفه  ن�سختني 

حتقيق الف�ز خارج ديارهما، حيث عاد باملريا�ص بف�ز كبري من 

اأر�ص م�سيفه ب�رتيني� من البارغ�اي بثالثية نظيفة قطع فيها 

ثالثة اأرباع الطريق للدور التايل يف طريقه للدفاع عن لقبه، كما 

الك�ل�مبي  ت�ليما  م�سيفه  اأر�ييص  من  غاٍل  بف�ز  فالمينغ�  عاد 

بهدف نظيف، على حني الف�ز الأرجنتيني ال�حيد كان يف لقاء 

م�اطنه  على  �سار�سفيلد  فيليز  فيياز  حيث  خال�ص،  اأرجنتيني 

بهدف نظيف، ويف  الأرجنتينية  الأندية  اأعرق  اأحد  بليت  ريفر 

اأبرز واأق�ى املباريات انتهى لقاء القمة الذي جمع ك�رنيثيانز 

الربازيلي و�سيفه ب�كا ج�ني�رز الأرجنتيني بالتعادل ال�سلبي 

وبانتظار مباريات الرد التي �ستقام الأربعاء واخلمي�ص واجلمعة مع نهاية هذا الأ�سب�ع.

وفيما يلي النتائج امل�سجلة  :

اإمييلك ) الإك�ادور( - اأتلتيك� مينريو ) الربازيل( ١ - ١

اأتييلييتيييييكيي� بييارانيياييينيي�ييسييي ) اليييربازييييل( - 

ليربتاد ) البارغ�اي( ٢ - ١ 

ك�رنيثيانز ) الربازيل( - ب�كا ج�ني�رز 

) الأرجنتني( ٠ - ٠ 

كييي�لييي�ن )  كيييي�ردوبييييا ) الأرجييينيييتيييني( - 

الأرجنتني( ١ - ١

�ييسييريو بيي�رتييييينييييي� ) الييييبيييياراغيييي�اي( - 

باملريا�ص ) الربازيل(  ٠ - 3 

ريفر   - الأرجيينييتييني(   ( �سار�سفيلد  فيليز 

بليت ) الأرجنتني( ١ - ٠ 

فييالمييييينييغيي� )  تيي�ليييييمييا ) كيي�ليي�مييبيييييا( - 

الربازيل( ٠ - ١

ف�رتا ليزا ) الربازيل( - اإ�ست�ديانت�ص ) 

الأرجنتني( ١ - ١ 

بلقب  تييتيي�يييجييًا  الأنيييديييية  اأكيييرث  اأن  يييذكيير 

األقاب،   ٧ الأرجنتيني  اإنديبندينتي  البط�لة 

يليه ب�كا ج�ني�رز الأرجنتيني ٦ األقاب، ثم 

بينارول من الأوروغ�اي ٥ األقاب، فريفربليت 

واإ�ست�ديانت�ص  األيييقييياب،   ٤ الأرجيينييتييييينييي 

الأرجنتيني ٤ األقاب. 

اأما الأندية الربازيلية التي �سيطرت على لقب البط�لة يف اآخر ثالث �سن�ات 

فاإن اأكرثها تت�يجًا �ساوباول� و باملريا�ص و غرميي� و �سانت��ص، لكل منها ثالثة 

األقاب، و لفالمينغ� و اإنرتنا�سي�نال لقبان.

كوبا ليربتادوري�ض ذهاب الدور ١٦

باملريا�ض وفالمينغو يقطعان ن�صف الطريق

املغربي  الييبييييي�ييسيياوي  اليييي�داد  جنييح 

باملحافظة على لقبه املحلي بطاًل للدوري 

الت�ايل  على  الثانية  لل�سنة  املييغييربييي 

والثانية والع�سرين يف تاريخه، جامعًا 

املجد من طرفيه اإذ �سبق اأن تّ�ج بدوري 

الأهلي  عييلييى حيي�ييسيياب  اإفييريييقيييييا  اأبيييطيييال 

ال�داد جاء بعد تعادله  امل�سري، تت�يج 

على  لهدفني  بهدفني  وجدة  م�ل�دية  مع 

ليبتعد  ل�جدة،  ال�سريف  امللعب  اأر�سية 

عن جاره وغرميه الأزيل الرجاء بفارق 

بيييدوره تغلب على  نييقيياط واليييذي  اأربيييع 

�سيفه اجلي�ص امللكي بهدفني لهدف، لكن 

ليكتفي  للرجاء  كافيًا  يكن  مل  الف�ز  هذا 

لل��سافة.

افتتح  التت�يج  ملباراة  الع�دة  ويف 

يف  للم�سيف  الت�سجيل  دياكاتي  لمييني 

الدقيقة ال�ساد�سة الذي كان يقاتل للف�ز 

الهب�ط  الأ�س�اء وعدم  للبقاء يف دوري 

مل�سلحة  النتيجة  تعزيز  نف�سه  الييالعييب  وا�ستطاع  الييثيياين،  للق�سم 

م�ل�دية وجدة يف الدقيقة الثالثة والثالثني، هذا الهدف كان مفع�له 

بداية  مع  اليي�داد  متكن  حيث  الركراكي،  املييدرب  اأبناء  على  كال�سحر 

بتقلي�ص  املييبيياراة  عمر  من  اخلم�سني  الدقيقة  ويف  الثاين  ال�س�ط 

مرمى  على  كثريًا  الييي�داد  و�سغط  مبينزا،  هدافه  ب�ا�سطة  الييفييارق 

اأدرك له �س�م� التعادل يف الدقيقة احلادية والت�سعني  خ�سمه حتى 

لي�سمن املحافظة على لقبه.

اأرقام
- لعب ال�داد ٢٩ مباراة فاز يف ١٩ منها وتعادل يف ٦ وخ�سر ٤ مباريات، جامعًا 

٦3 نقطة بفارق ٤ نقاط عن و�سيفه الرجاء، وجاء اجلي�ص امللكي ثالثًا و املغرب الفا�سي 

رابعًا.

بت�سجيله ١٦ هدفًا، تاله  الييدوري  اليي�داد لئحة هدايف  - ت�سدر غي مبينزا هداف 

اإك�سيل مايي من احتاد طنجة ١٢ هدفًا.

امللكي  واجلي�ص  الرجاء  يليه  تاريخه،  يف  لل�داد  والع�سرون  الثاين  ه�  اللقب   -

وكالهما تّ�جا ١٢ مرة، ثم املغرب الفا�سي و النادي القنيطري ٤ مرات.

الوداد يجمع املجد من طرفيه
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ب�صــــــــــار حممــد
صحيفة رياضية اسبوعية تصـدر في دمشق عن مؤسسة اأمـــــــــني التـــــحريــــــــــــــر

الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع

يف الن�صخة ١٩ الألعاب البحر االأبي�ض املتو�صط

ذهبيتان وف�صية باإنتظار زيادة الغلة وا�صتخال�ض الدرو�ض
وهران _  ب�سار حممد:

لألعاب  ع�سرة  التا�سعة  الن�سخة  يف  امل�ساركة  الريا�سية  لبعثتنا  ا�ستثنائي  ي�م 

لئحة  على  بدخ�لها  اجلييزائييرييية  وهيييران  تنظمها  التي  املت��سط  الأبي�ص  البحر 

امليداليات من اأو�سع الأب�اب باإجناز تاريخي لفر�سان �س�رية، فبعد خم�سة وثالثني 

عامًا من الغياب انتزع�ا ذهبية الفرق مل�سابقة قفز احل�اجز للفرو�سية وذهبية ثانية 

الت�ايل،  على  الثانية  للدورة  لقبه  على  ليحافظ  املالكمة  يف  غ�س�ن  اأحمد  للبطل 

وف�سية لغزال األعاب ق�انا يف م�سابقة ال�ثب العايل.

�س�رية يف املركز ال�ساد�ص ع�سر على لئحة امليداليات بذهبيتني وف�سية والرقم 

اإىل ازدياد غدًا من خالل م�سابقة الفردي لقفز احل�اجز و�سيك�ن اخلتام ذهبًا لبطلنا 

الأوملبي معن اأ�سعد الذي يختتم م�ساركتنا بعد غد يف م�سابقة رفع الأثقال.

لعبة  اأ�سل ٢٤  مقررة، ومن  �سبع  من  األعاب  �ست  الآن يف  بعثتنا حتى  �ساركت 

يف الدورة تّ�جنا يف ثالث م�سابقات) فرو�سية_ مالكمة_ األعاب ق�ى( ومل نعتل 

املن�سة يف مثلها ) اجل�دو _اجلمباز _ امل�سارعة ( وحتديدًا الأخرية التي كنا على 

اأعتاب امليداليات فيها لثنني من م�سارعينا »اأحمد النكديل واأحمد ديركي« يف نزالت 

منها  الثالث مب�ساركة  الألعاب  اأبطالنا يف  البط�لة فخرج  ين�سفهما حتكيم  ق�ية مل 

جيدة ومنها دون الطم�ح.

الدورة �سهدت ت�زيع مئات امليداليات الرباقة وتناف�سًا ق�يًا على مراكز املقدمة 

على لئحة امليداليات بني تركيا واإيطاليا واجلزائر و�سربيا واإ�سبانيا وفقًا للم�ست�ى 

مناف�سات  من  الأكييرب  الن�سبة  خا�ست  التي  لبعثاتها  الكبري  وللعدد  لأبطالها  العايل 

الألعاب املعتمدة.

اإجناز تاريخي

من  عامًا   3٥ بعد  تاريخيًا  مت��سطيًا  اإجنييازًا  للفرو�سية  ال�طني  منتخبنا  حقق 

الغياب عن من�سات التت�يج وحتديدًا منذ دورة الالذقية عام ١٩٨٧.

فر�ساننا تّ�ج�ا بذهبية م�سابقة الفرق لقفز احل�اجز بالفرو�سية بعد اأن اأنه�ا 

يف  تاألقهم  وتابع�ا  الزمن،  لتجاوز  كجزاء  واحييد  بخطاأ  مل�سلحتهم  الأول  ال�س�ط 

ال�س�ط الثاين احلا�سم وانتزع�ا امليدالية الذهبية ليحل منتخب م�سر ثانيًا، والرتكي 

ثالثًا، ثم املنتخب امل�سيف اجلزائر، يليه منتخب ت�ن�ص، ثم املغرب، فاملنتخب الليبي، 

واأخريًا منتخب م�ناك� يف املركز الثامن.

فر�ساننا ا�ستحق�ا اللقب بعد اأن نال�ا ثناء وت�سجيع احل�س�ر بتقدميهم م�ست�ى 

عاليًا من مهارات اللعبة واأداء حمرتفًا من قبلهم فكان لهم الذهب ثمرة طبيعية للتط�ر 

الأ�سد   منال  الفار�سة  ال�سيدة  ومتابعة  اهتمام  بف�سل  اللعبة  ت�سهده  الييذي  الكبري 

الرئي�سة الفخرية لالحتاد العربي ال�س�ري للفرو�سية.

الذهبية التاريخية ت�ساف اإىل �سجل ال�سرف للعبة الأ�سالة والأجداد الذي خطه 

الفار�ص الذهبي با�سل الأ�سد املت�ج بذهبية املت��سط وبف�سية الفرق عام ١٩٨٧ وغدًا 

�سيك�ن فر�ساننا على م�عد مع الذهب ورمبا اأكرث يف م�سابقة الفردي.

املحافظة على اللقب
للدورة  ٧٥كييغ  وزنييه  لقب  على  املحافظة  من  غ�س�ن  اأحمد  البطل  املالكم  جنح 

الثانية على الت�ايل فت�ج بالذهبية على ح�ساب مناف�سه اجلزائري ي�ن�ص من��سي 

نزالت  يف  الكثري  ح�لها  قيل  حكام  وطاولة  اجلزائري  اجلمه�ر  من  الآلف  واأمييام 

املالكمة وانحيازها يف اأكرث من نزال لأ�سحاب ال�سيافة .

اأحمد حامل ذهبية تاراغ�نا الإ�سبانية دافع عن لقبه اأمام خ�سمه ال�سربي ميميك 

النهائي ويتجاوزه  ن�سف  فيندرو يف  الفرن�سي  مل�اجهة  ليتاأهل  اأملري  وهزمه ٢/١ 

�س�رية  مانحًا    ٢/١ ويهزمه  من��سي  ي�ن�ص  اجلزائري  النهائي  يف  ليالقي   3/٠

امليدالية الذهبية الثانية يف وهران والثانية له على الت�ايل ويف التاريخ ذاته بفارق 

اأربعة اأع�ام عن الدورة ال�سابقة.

مناف�سات املالكمة افتتحها مالكمنا عبد الهادي نكا�ص )وزن ٦٩كغ( بخ�سارة اأمام 

خ�سمه الليبي علي اإبراهيم يف اجل�لة الثانية بقرار من احلكم بعد تعر�سه ل�سربة 

اأثرت على ت�ازنه ا�سطر احلكم لإيقاف اجل�لة واإعالن ف�ز الليبي علمًا اأن مالكمنا 

تقدم يف اجل�لة الأوىل ١٠/٩.

اأمام  خ�سر  الذي  ملي�ص  حممد  مالكمنا  التحكيم  ين�سف  مل  النزالت  ثاين  ويف 

الثالث  نتائج اجليي�لت  بنتيجة )٠/ 3( ل�زن + ٩١ كغ وجيياءت  الفرن�سي م�نديز  

بفارق ب�سيط رغم انحياز احلكام للفرن�سي وخا�سة يف اجل�لة الأوىل ب�اقع  )٢٩/ 

٢٨  -  والثانية والثالثة )3٠ /٢٧ - 3٠ / ٢٧( .

اأما مالكمنا بالل ج�خدار فقد تغلب على مالكم ك��س�ف� م�راتي يف وزن ٥٧ كغ   

بنتيجة ٢/ ١ واجل�لت   )٢٧/ 3٠ ( )٢٨/ ٢٧( )٢٨ /٢٧(.

الرتكي  مناف�سه  مييع  )٨١كييييغ(  ييي��ييسييف   احلميد  عبد  مالكمنا  خ�سر  حييني  يف 

ايك�ت�س�ن بالن�سحاب يف اجل�لة الثانية من املباراة لتعر�سه لإ�سابة بالكتف حالت 

دون م�ا�سلته اللعب.

اأما مالكمنا عالء غ�س�ن فقد تعر�ص لظلم حتكيمي قارب الف�سيحة بعد اأن دخل 

اأمام مناف�سه اجلزائري حمامي و�سط  اآخر  غ�س�ن احللقة لتحقيق الف�ز ول �سيء 

ح�س�ر جماهريي كبري غ�ست به ال�سالة التي اأ�سابها ال�سمت خالل النزال الذي كان 

لغ�س�ن فيه كل �سيء مع �سق�ط متكرر من اجلزائري لي�سدمنا احلكام بقرار ظامل 

مبنح الف�ز للجزائري الذي مل ير�ص حتى اجلمه�ر.

يف  بذهبية  ت�جت  الييدورة  لهذه  رو�سيا  يف  يجب  كما  حت�سرت  التي  مالكمتنا 

املح�سلة وكان بالإمكان اأف�سل وما ينق�سها الي�م قرار بلم �سملها وت�حيد جه�دها 

خلري اللعبة.

دون الطموح

اللذين خا�س�ا نزالت  ح�سيلة مل تكن مقنعة ودون الطم�ح لأبطال امل�سارعة 

اقرتاب  من  الرغم  على  ميدالية  باأي  بالإم�ساك  يفلح�ا  اأن  دون  واحلييرة  الرومانية 

امل�سارع اأحمد نكديل واأحمد ديركي من الربونزية ولكن م�ست�ى اخل�س�م والنزالت 

كان اأق�ى .

ولكنها  وهران  يف  ميداليات  بتحقيق  ووعدت  رو�سيا  يف  رت  حت�سّ م�سارعتنا 

مل تف ب�عدها حتت م�س�غات احلاجة لحتكاك اأكرب وم�ساركات وبط�لت وال�سيء 

الإيجابي ال�حيد اأن امل�سارعني �سباب .

الألباين بايرام  النكديل بف�ز على  اأحمد  الرومانية برز امل�سارع  يف امل�سارعة 

�سينا )٩-٠( يف وزن ٦٠ كغ ثم تعر�ص خل�سارة غري م�ستحقة اأمام خ�سمه الفرن�سي 

ن�دي�سكا ١٢/٧ على الرغم من تقدم النكديل يف اجل�لة الأوىل وبنتيجة ٧ / �سفر 

على بعد نقطة من احل�سم  والف�ز باملباراة اإل اأن تاأثره باإ�سابة يف القف�ص ال�سدري 

منعه من ا�ستمرار تف�قه لينال بعدها اإنذارين.

الدقيقة  لتم�سي  ملعاجلته  احللبة  اإىل  الطبي  الطاقم  دخيي�ل  ا�ستدعت  الإ�سابة 

الأخرية يف م�سلحة مناف�سه الفرن�سي الذي رجحت كفته مع نهاية املباراة ليف�ز على 

م�سارعنا النكديل بنتيجة ٧/  ١٢.

 ٨/١٠ بنتيجة  مارفيك    الإيييطييايل  اأمييام  بالربونزية  التت�يج  فر�سة  خ�سر  ثم 

فر�سة  النكديل  فقد  وبذلك  ومدربه  النكديل  قبل  من  اعرتا�سًا  �سهد  ق�ي  نزال  بعد 

التت�يج.

الإيطايل  اأمام  ف�از   امل�سارع حممد  فكانت خ�سارة  امل�سارعني  باقي  نتائج  اأما 

ايغنا�سي� �سانفيليب� يف وزن )٦٧ كغ( بنتيجة ٨-٠.

اليييكيييرواتيييي  اأمييييييييام  عيييبيييييييد  حميييميييد  مييي�يييسيييارعييينيييا  خييي�يييسييير  ٧٧كيييييييغ  وزن  ويف 

كامنجا�سيفت�ص٠/٩.

الإيطايل  على  بف�زه   ديركي  اأحمد  م�سارعنا  متيز   احلييرة  امل�سارعة  يف  اأمييا 

ريلبي�ت� ج�ن بنتيجة )٧/ ٤( �سمن مناف�سات الدور الأول ب�زن  ٦٥ كغ ليخ�سر  

مدربنا  اعرتا�ص  النزال  و�سهد   ٥/٦ خربا�سي  الهادي  عبد  اجلزائري  اأمييام  ديركي 

با�سم �ست�ي على قرارات التحكيم التي ظلمت البطل ال�ساب.

وخ�سر م�سارعنا عمر  ال�سارم مع القرب�سي اليك�س�ز  بنتيجة  )٤ /�سفر ( يف 

مناف�سات وزن ١٢٥كغ وكذلك خ�سر م�سارعنا فداء الدين الأ�سطة مع امل�سري حممد 

بدوي بنتيجة )٦/�سفر( يف مناف�سات وزن ٨٦كغ.

ويف احل�سيلة كان بالإمكان اأف�سل مما كان وواقع اللعبة املتقدم يف دول ح��ص 

املت��سط يفر�ص درا�سة نتاج م�سارعتنا والتخطيط ال�سليم لال�ستحقاقات القادمة.

اجلمباز خام�صًا
املركز اخلام�ص يف م�سابقة  ليث جنار   للجمباز   ال�طني  اأحرز لعب منتخبنا 

فردي جهاز  طاولة القفز حمققًا /٧٥٥ر١3/. 

اأوملبيني وعامليني وحظي بت�سجيع كبري من  اأبطال  اأمام  اأداء متميزًا  جنار قدم 

اجلمه�ر اجلزائري.

الفردي  يف  املركز  هييذا  بتحقيق  املت��سط  األعاب  يف  م�ساركته  اأنهى  منتخبنا 

وبرتتيب ١٩ بالفردي العام واملركز ٢٠ ليزن �سليمان يف حني ان�سحب الالعب حممد 

خليل لالإ�سابة. 

جنار تاأهل اإىل نهائي الفردي العام بعد ح�س�له على املركز ال ١٩ من اأ�سل ٥٦ 

لعبًا تاأهل منهم ٢٤ لعبًا فقط اأما لعبنا يزن �سليمان فقد حل باملركز )3٠( ورافق 

اللجنة  اأجرت  اأن  النهائية لفردي عام اجلمباز بعد  الت�سفيات  زميله جنار  خل��ص 

املنظمة مل�سابقة اجلمباز تعديالت على قائمة املتاأهلني اإىل الت�سفيات النهائية للفردي 

العام حيث حددت م�ساركة كل دولة بالعبني اثنني فقط.

يف حني اأ�سيب لعبنا حممد خليل بك�سر يف اليد خرج على اإثرها من املناف�سات 

وا�ستدعى نقله اإىل امل�سفى واإجراء عملية جراحية له تكللت بالنجاح.

اللعبة  م�ستقبل  على  للقلق  يدع�  مناف�سات اجلمباز  تابعناه يف  الذي  امل�ست�ى 

لدينا على امل�ست�ى التناف�سي فالفارق كبري بني م�ست�ى لعبينا وم�ست�ى الالعبني 

يف دول ح��ص املت��سط واإن كنا ن�سجل لالعبنا ليث جنار م�هبته وم�ست�اه اإل اأن 

ذلك ل يكفي واللعبة حتتاج لعمل خمتلف.

اجلودو �صابعًا

�ساركنا  اجليييييي�دو  ميينييافيي�ييسييات  ويف 

يف  كل  ال�سابع  املركز  حققا  اثنني  بالعبني 

مت��سطية  مبيدالية  الظفر  وحيياول  وزنييه 

وبدا وا�سحًا اأن اإعدادهما كان جيدًا �س�اء 

مع�سكري  يف  اأو  املحلية  املع�سكرات  يف 

التي  الدولية  والبط�لت  وايييران  العراق 

�ساركا بها.

�سليمان  اليي�طيينييي  ميينييتييخييبيينييا  لعييييب 

لعب  على  الأول  اليييدور  يف  فيياز  الييرفيياعييي 

اأمام  الثاين  الييدور  يف  خ�سر  ثم  �سل�فيني 

لعب املنتخب امل�سري ي�سري �سامي بطل 

دور  ميين  ليخرج  كييغ   ٦٠ وزن  يف  افريقيا 

الثمانية بخ�سارته اأمام الفرن�سي مرلني وبذلك حل الرفاعي يف املركز ال�سابع من بني 

١٢ مت�سابقًا يف وزنه.

الي�ناين  اأمام  خ�سارته  بعد  ال�سابع  املركز  يف  حل  فقد  بيان  ح�سن  الالعب  اأما 

ت�س�تال�سفيلي يف مباراته الرابعة بعد اأن جتاوز يف مباراته الثالثة الالعب الألباين 

ك�لهاج و�سبق له الف�ز يف  املباراة الأوىل على الرتكي دميرييل ويف املباراة الثانية 

خ�سر  مع الالعب اجلزائري حممد ادري�ص.

ف�سية لغزال

ويف مناف�سات األعاب الق�ى التي يحمل بطلنا جمد غزال ذهبية الدورة ال�سابقة 

وحل  ٢٢٢�سم  لرتفاع  وثب  اأن  بعد  بالف�سية  وتّ�ج  لقبه  على  املحافظة  ي�ستطع  مل 

خلف اجلزائري بالل عافر الذي وثب ٢٢٤�سم وه� اأف�سل رقم للجزائر .

جمد دخل املناف�سة برتكيز وجنح من عب�ر الرتفاعات من املحاولة الأوىل خالفًا 

غزال  �سجلها  والتي  ٢٢٤�سم  ارتفاع  على  الثالث  حماولته  يف  ف�سل  لكنه  ملناف�سيه 

ق�انا قبل اأيام يف الت�سيك.

وا�ستخال�ص  للمراجعة  مهمة  حمطة  ملجد  بالن�سبة  ت�سمل  ونتاجها  اليييدورة 

خمرجات مهمة قبل الدخ�ل يف مناف�سات بط�لة العامل يف اأمريكا.

زيادة الغلة 

الرباع  خييالل  من  الذهب  من  الغلة  بزيادة  م�سروع  طم�ح  مل�ساركتنا  ويتبقى 

ال�زن  ملناف�سات  اجليياري  ال�سهر  من  الرابع  يف  يتح�سر  الييذي  اأ�سعد  معن  الأوملبي 

املفت�ح + ١٠٢ برتكيز عال وبهدوء يف ال�سالة املخ�س�سة باإ�سراف من مدربه قي�ص 

اأ�سعد واملعالج رفيق امل�سري.

ولكن  م�سري  واآخيير  جزائري  لعب  مع  ق�ية  مناف�سة  معن  اأمييام  اأن  اأكييد  قي�ص 

التح�سريات تركزت على الظفر بالذهب يف م�سابقتي النرت واخلطف على الرغم من 

املناف�سة املت�قعة ولكن الطم�ح بالذهب �سيك�ن احلافز لتجاوز املهمة ال�سعبة يف 

الطريق نح� البط�لة العاملية يف ت�سرين الأول القادم.

مناف�صة على ال�صدارة

ثم اجلزائر يف مناف�سة ق�ية مع  اإيطاليا  تليها  امليداليات  ترتيب  تركيا  تت�سدر 

اإ�سبانيا و�سربيا واحل�سم م�ؤجل حتى املناف�سات الأخرية.


