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 ▪ ب�شار حممد
Basharn79@gmail.com

ماذا بعد ..؟

طفى على �سطح ريا�ستنا �س�ؤال كبري وحمرج 

للقيادات الريا�سية املق�رصة اأو املتقاع�سة اأو املفل�سة 

امل�ست�يني  على  ناجعة  حل�ل  تقدمي  عن  العاجزة 

الإداري والفني جلهة غياب امل�ساءلة او املحا�سبة 

تغيري يف  اح���داث  ت�ستطع   مل  ال��ت��ي  ل��احت��ادات 

تكتفي  التي  ولاحتادات  والتنظيمي  الفني  عملها 

بتقدمي م�س�غات تق�سريها وتعليقها على �سماعة 

التي  املادي ولاحتادات  والع�ز  والأزمة  الظروف 

ثبت ف�سلها على م�ست�ى املنتخبات ال�طنية .

قام��س  يف  الأك����ر  ال��غ��ائ��ب  املحا�سبة  م��ب��داأ 

الريا�سي  بال�ساأن  املعنيني  على  يفر�س  ريا�ستنا 

ال�سدمة  لإح���داث  الغد  قبل  الي�م  امل�قف  ت��دارك 

اليجابية املنتظرة على م�ست�ى احلراك الريا�سي 

ال��ذي يرتنح حتت وط��اأة العجز امل��ايل يف الأندية 

بال�ستقالة   اإدارت���ه���ا  جم��ال�����س  روؤ����س���اء  وت��ل���ي��ح 

و�سعف ا�ستثماراتها وحتت تف�سي ظاهرة التناحر 

والنق�سام التي ن�سهدها يف بع�س امل�اقع الريا�سية 

واحتادات الألعاب ب�سبب ت�رصفات بع�س املتنفذين 

املم�سكني بزمام اأم�ر ناد ما او احتاد لعبة ما اأو 

العجات  الع�سي يف  ي�سع  م�سهد �سبابي  خلق 

ويفر�س �رصوط فان على ح�ساب م�سلحة العمل.

احتاد كرة ال�سلة مثال عجز رغم كل الأحام 

ال�ردية التي ن�سجها ح�لنا وف�سل على م�ست�يات 

جميع املنتخبات ويف كل امل�سابقات من حتقيق اأي 

�سيء مما وعد به عر ت�رصيحاته الرنانة املع�س�لة 

بتنظري مل ي�سبق له مثيل ومل تتم حتى م�ساءلته عن 

النتائج والتق�سري الذي ل يحتاج ملجهر او مرتجم 

حملف.

احت��اد ك��رة ال��ق��دم يتعاقد م��ع م��درب��ني اأجانب 

وتع�ي�سات  و�سيانات  لتعاقدات  العنان  ويطلق 

بالعملة ال�سعبة وه� املفل�س ماليا واملتخم بتقارير 

قد  الأدن��ى  باحلد  اأو  قبته  على  تاأتي  قد  تفتي�سية 

التفا�سيل  �سيطان  ح�ل  ا�ستفهام  اإ�سارة  تر�سم 

الذي ي�سكن قاطني قبة الفيحاء بدليل ما �ستك�سفه 

ق��ادم��ات الأي����ام م��ن جت����اوزات وخم��ال��ف��ات تقدر 

باملليارات.

مبداأ امل�ساواة على كل ل�سان لحتادات تبحث 

عن فر�سة �سفر واحتكاك جديد ومعياري دون اأن 

تفلح بذلك لأ�سباب مالية يف وقت ت�سافر منتخبات 

�سفرية  ومبح�سلة  وغربا  �رصقا  وك����ادره  ال�سلة 

كارثية على م�ست�ى النتاج دون ح�سيب اأو رقيب.

ماذا بعد..؟

 �س�ؤال يكر يف اأروقة ريا�ستنا بانتظار ج�اب 

�ساف ننتظره من القيادة الريا�سية للحد من ظاهرة 

األعاب  ب��احت��ادات  واملتحكمني  املتنفذين  املدللني 

املحا�سبة  لغياب  فقط  ريا�ستنا  ومب�سري  واأن��دي��ة 

وتطبيق مبداأ الث�اب والعقاب فماذا بعد ..؟  

السيد يكشف تفاصيل عقده وخطته

منتخبنا يحافظ على مركزه 89 عامليًا 
املوقف الريا�شي: ▪ 

يك�سف املدير الفني ملنتخبنا ال�طني للرجال ح�سام ال�سيد عن روؤيته وخطته 

للمرحلة القادمة ويجيب عن مدة عقده و�رصوطه بعد اأن تعاقد احتاد الكرة معه 

لقيادة املنتخب الأول  ا�ستعدادًا لنهائيات اآ�سيا. احتاد الكرة �سيقدم ال�سيد خال 

الفيحاء  مبدينة  الحت��اد  مقر  ظهرا يف   12 ال�ساعة  عند  غ��دا  ال�سحفي  امل�ؤمتر 

بالدورة  امل�ساركة  قبل  القادمة  خطته  لت��سيح  لل�سيد  م�اتية  الفر�سة  و�ستك�ن 

ال�دية يف الأردن ال�سهر القادم وقبل الك�سف عن حت�سريات املنتخب للنهائيات 

الآ�سي�ية التي مل يتم حتديد زمانها ومكانها بعد اعتذار ال�سني عن ال�ست�سافة .

الحتاد مطالب اأي�سا بتبيان مدى دعمه للمدرب ال�طني وهل �سيك�ن ال�سيد 

مدربا م�ؤقتا ريثما يتم ابرام �سفقة تعاقد مع اأجنبي.؟

ويف �سياق مت�سل حافظ منتخبنا على مركزه 89 عامليا وفق الت�سنيف ال�سهري 

ال�سادر عن الحتاد الدويل»فيفا« ويحتل منتخبنا املركز 14 اآ�سي�يا و12 عربيا.

صحيفة
رياضية

اسبوعية

 

احتاد الكرة..
 حتت رحمة رجل الظل

الالعب الأجنبي 
هل هو هدر للمال اأم.. ؟ 
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السيد مدربا للمنتخب الوطني للرجال
احتاد الكرة حتت رحمة اإرادة رجل الظل ويعدل عن فكرة الأجنبي 

 ▪املوقف الريا�شي:
ملنتخبنا  الأجنبي  املدرب  فكرة  الكرة عدل عن  اأن احتاد  يبدو 

الأول بعد اأن جترع الكاأ�س املرة من املدرب الربازيلي باكيتا وف�شله 

يف فك حروف املدر�شة النكليزية والربتغالية على الرغم من جناحه 

با�شناد مهمة الفئات العمرية للمدر�شة الهولندية لكنه عاد ور�شخ 

لواقعه وطرق باب املدرب الوطني وحتديدا املدرب الوطني ح�شام 

ال�شيد الذي �شبق له العمل مع منتخبنا يف اأكرثمن منا�شبة .

ال�سيد مدربًا
 تعاقد احتاد كرة القدم مع املدرب الوطني ح�شام ال�شيد لقيادة 

املنتخب الأول.

اآ�شيا  للقب بطولة غرب  �شورية  قيادة منتخب  له  �شبق  ال�شيد 

2012 وقاد منتخب �شورية الأوملبي ومنتخب ال�شباب للتاأهل اإىل 

الظفر  اأبرزها  الألقاب  العديد من  الآ�شيوية ويف جعبته  النهائيات 

بلقب بطولة كاأ�س الحتاد الآ�شيوي مرتني مع نادي القوة اجلوية 

العراقي ولقب بطولة العامل الع�شكرية 

العماين  وظفار  الكويتي  والعربي  الكويت  اأن��دي��ة  درب  كما 

والفي�شلي الردين وامليناء العراقي والوحدة ال�شوري.

ال�شيد اأعلن عن جهازه الفني امل�شاعد والإداري وفق ما يلي :

مدرب  جبان  ط��ارق  املنتخب،  م�شرف  ال�شمايل  رفعت 

م�شاعد، مالك �شكوحي مدرب حرا�س املرمى، الدكتور طارق 

الأداء،  ال�شمور حملل  ،�شيف  البدنية  اللياقة  البناي مدرب 

عبد الوكيل امل�شري اداري عام، الدكتور جهاد حاج ابراهيم 

مدلكا،  غيبور  و�شام  فيزيائيا،  معاجلا  �شقالو  عزت  طبيب، 

منهل  م�شور،  زكريا  يعرب  اعالميا،  من�شقا  الهندي  م��ازن 

برازي و حممد فرا�س الزين م�شوؤويل جتهيزات.

م�ؤمتر �سحفي
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ال�شيد  �شيقدم  ال��ك��رة  احت��اد 

الفيحاء  ال�شاعة 12 ظهرا يف مقر الحتاد مبدينة  غدا عند 

القادمة  خطته  لتو�شيح  لل�شيد  مواتية  الفر�شة  و�شتكون 

القادم  ال�شهر  الأردن  يف  ال��ودي��ة  ب��ال��دورة  امل�شاركة  قبل 

ال�شيوية  للنهائيات  املنتخب  الك�شف عن حت�شريات  وقبل 

عن  ال�شني  اعتذار  بعد  ومكانها  زمانها  حتديد  يتم  مل  التي 

ال�شت�شافة .

اأي�شا  ال�شيد �شيجيب عن مدة عقده و�شيكون الحتاد مطالب 

بتبيان مدى دعمه للمدرب الوطني وهل �شيكون ال�شيد مدربا موؤقتا 

ريثما يتم ابرام �شفقة تعاقد مع اأجنبي.؟

الحتاد بخطوة التعاقد مع املدرب الوطني يكون تخلى رمبا 

الوطني  وللمنتخب  ل��الحت��اد  الأجنبي  الفني  امل��دي��ر  مو�شوع  ع��ن 

بانتظار جناحها على م�شتوى قيادة الفئات العمرية فهل ال�شبب مادي 

لكون الحتاد مفل�س ماليا اأم ان ال�شبب �شيق الوقت وقلة اخليارات 

ل�شيما ان الحتاد يتعامل بردات فعل مك�شوفة مع بع�س الأ�شماء .

رجل الظل 
يدرك  اللحظة  حتى  احل��ايل  الحت���اد  عمل  لتفا�شيل  املتابع 

ذرات  ع��دد  فيها  مب��ا  الحت���اد  تفا�شيل  بكل  مي�شك  الظل  رج��ل  ان 

الأوك�شجني امل�شموحة لرئي�س الحتاد ولالأع�شاء ويكفي ان نقراأ 

والبعثات  والإداري���ة  الفنية  والأج��ه��زة  الرئي�شية  اللجان  ت�شكيل 

اأو  امل��الع��ب  �شيانة  م�شتوى  على  القادمة  العمل  ملفات  واله���م 

اإ�شافية  عمل  م�شاحة  ت�شكل  التي  الق�شايا  من  وغريها  الت�شويق 

لرجل الظل الأقوى يف قبة الفيحاء .

 ▪املوقف الريا�شي:
يختتم منتخبنا الوطني لل�شباب مع�شكره اللبناين اليوم من خالل 

مباراته الودية الثانية اأمام نظريه اللبناين بعد اأن تعادل يف املباراة 

الأوىل بهدف ملثله يف اإطار حت�شرياته خلو�س الت�شفيات الآ�شيوية.

اأن  بعد  فوته  م��ارك  الهولندي  مدربه  بقيادة  يتح�شر  منتخبنا 

الرا�شد  معن  الوطني  امل��درب  باإ�شراف  جيدة  حت�شري  ف��رة  اأم�شى 

قبل  الالعبني  جهوزية  على  للوقوف  فر�شة  لبنان  مباراتي  و�شتكون 

املواعيد  على  تعديل  ط��راأ  اذا  اإل  معلن  هو  كما  دبي  ملع�شكر  التوجه 

واملباريات .

ف�ز معن�ي
منتخبنا يبحث اليوم عن فوز معنوي اأول يف ح�شوره اخلارجي 

ولهذه الغاية  اأجرى اأم�س مرانًا �شباحيًا ا�شت�شفائيًا واأخر م�شائي ركز 

خالله املدير الفني على اجلوانب التكتيكية ا�شتعدادًا ملباراته الودية 

الثانية اأمام نظريه اللبناين. 

املدرب الهولندي مارك فوته اأ�شار اإىل اأن املباراتني الوديتني يف 

مع�شكر لبنان متثالن فر�شة مهمة له ملعرفة الالعبني ب�شكل دقيق قبل 

اأكرب عدد  باإ�شراك  لذا �شيقوم غدًا  الأردن،  الت�شفيات يف  اإىل  الذهاب 

ممكن من الالعبني ملعرفة مدى جودتهم ولختيار الأف�شل مع الركيز 

على احل�شول على نتيجة جيدة واأداء جيد غدًا. 

تعادل اإيجابي
تعادل منتخبنا الوطني لل�شباب يف اأوىل مبارياته �شمن مع�شكره 

مباراة  يف  ملثله،  بهدف  اللبناين  نظريه  اأم���ام  لبنان  يف  اخل��ارج��ي 

عرفت ا�شتحواذًا جيدًا ملنتخبنا اأغلب املباراة، وبعد �شوط اأول �شلبي 

النتيجة افتتح منتخب لبنان الت�شجيل يف الدقيقة اخلام�شة من بداية 

ال�شوط الثاين، لكن منتخبنا عادل النتيجة عن طريق م�شطفى حمو 

�شفر  اليا�س  املغربني  لعبينا  اأ�شرك  املدرب  اأن  علمًا   63 الدقيقة  يف 

وجودي حممد مع بداية �شوط املباراة الثاين. 

له  جيدة  فر�شة  �شكلت  املباراة  اأن  اأك��د  فوته  م��ارك  الفني  املدير 

له التي  اأنها املباراة الأوىل  لالطالع على م�شتوى الالعبني، وخا�شًة 

من  الكثري  ق��دم  املنتخب  اأن  واأو���ش��ح  ال�شباب.   منتخب  فيها  ي��رى 

الأمور اجليدة، ولكنه قدم اأ�شياء ميكن حت�شينها والعمل عليها خالل 

التمارين. 

من  باملئة  مئة  بذلوا  الالعبني  اأن  اإىل  الهولندي  امل��درب  واأ���ش��ار 

جهدهم واأظهروا روحًا قتاليًة جيدة، ولكن يجب العمل على حت�شني 

املنتخب خم�س  فقد خلق  الأه��داف،  الكرة وت�شجيل  على  ال�شتحواذ 

فر�س للت�شجيل، و�شجل هدفًا وحيدًا وهو غري كاٍف، يجب اأن يكون 

لعبونا قد �شجلوا  ثالثة اأهداف مع فوز �شهل.

حتت االختبار 
ان�شم ل�شفوف املنتخب يف مع�شكره اللبناين الالعبني املغربني 

اليا�س  اأن  يذكر  امل��درب  خ��ي��ارات  وف��ق  حممد   وج��ودي  �شفر  اإليا�س 

لنادي  الأول  ال��ف��ري��ق  يف  يلعب  ح��ي��ث  ال�����ش��وي��د  يف  حم���رف  �شفر 

 VFL ن��ادي   اأم��ا ج��ودي حممد فهو حمرف يف    järfälla  FC
Osnabrück باأملانيا ويلعب لفريق ال�شباب حتت 20 عاما.

البعثة 
غادرت بعثة منتخبنا الوطني لل�شباب اإىل لبنان لإقامة مباراتني 

التي  الآ�شيوية  للت�شفيات  ا�شتعدادًا  اللبناين،  نظريه  مع  وديتني 

�شتجري يف الأردن ال�شهر املقبل، وتاألفت البعثة من: حممد عبد الله 

فوته  م��ارك  الهولندي  للمنتخب(،  )مديرًا  ال�شل  اأب��و  وليد  )م�شرفًا(، 

اأكرم علي واأحمد جالد )مدربني  الرا�شد )مدربًا(،  )مديرًا فنيًا(، معن 

الدروبي  نزار  بدنيًا(،  )معدًا  خليل  �شيد  حممد  امل�شري  م�شاعدين(، 

لالأداء(،  نا�شر )حملاًل  )اإداري��ًا(، حممد  اأبي �شقري  للحرا�س(،  )مدربًا 

)من�شقًا  اخلريرّ  �شامر  )معاجلًا(،  عكا�س  حممد  )طبيبًا(  بهلوان  اأن�س 

اإعالميًا( عزت دروي�س )م�شورًا(، جالل الغاوي )م�شوؤوًل للتجهيزات( 

اإ�شافة اإىل 24 لعبًا.

مالك  فيا�س،  ،عامر  الرينة  علي   ، احلجة  خالد  ح�شوين،  حممد 

جنعري، ح�شن دهان، حممود نايف، زكريا رم�شان، حممود ال�شود،  

اأحمد  عاملة،  عمار  مطلق،  يامن  حممد  اأ�شعد،  حممد  البطاح،  قي�س 

حمو،  م�شطفى  قا�شم،  ،اأني�س  كرنبة  اأيهم  حممد،  ج��ودي  احل�شني، 

اأحمد الكالو، حمزة �شوا�س، مهند فا�شل، حممود مهنا، اإليا�س �شفر .

 ▪املوقف الريا�شي:
يواجه منتخبنا الوطني للنا�شئني اليوم نظريه ال�شعودي يف 

اأمام نظريه اللبناين  اجلولة الثانية بحثا عن تعوي�س انطالقته 

والتي انتهت بالتعادل   �شمن مناف�شات كاأ�س العرب للمنتخبات 

الغرب  عا�شمة  وه��ران  مدينة  ت�شت�شيفها  التي  �شنة    17 حتت 

اجلزائري .

اإ�شابات،  ودون  ال�شفوف،  مكتمل  املباراة  يدخل  منتخبنا   

�شعوبة  رغ��م  ال��ف��وز   لتحقيق  يتطلع  و  ملونة،  بطاقات  ودون 

املناف�س  ل�شمان احل�شول علي اإحدى بطاقتي املجموعة الرابعة 

يف  �شيتواجهان  اللذين  م�شر  و  لبنان  منتخبي  اأي�شًا  ت�شم  التي 

التوقيت نف�شه .

املباراة �شتقام ال�شاعة اخلام�شة م�شاء اليوم ال�شبت بالتوقيت 

بن  حممد  ملعب  على  دم�شق،  بتوقيت  ال�شابعة  للجزائر،  املحلي 

تبعد  التي   ، م�شتغامن  ولي��ة  مركز  م�شتغامن   مدينة  يف  �شعيد  

حوايل 80  كلم عن مدينة وهران مقر اإقامة الفرق .

الرابعة  املجموعة  ترتيب  ج��دول  م�شر  منتخب  ويت�شدر 

ويحتل  نظيفة،  بثالثية  ال�شعودية  على  ف��وزه  من  نقاط  بثالث 

منتخبنا املركز الثاين ومنتخب لبنان باملركز الثالث بر�شيد نقطة 

لكل منهما، وال�شعودية اخريًا دون نقاط.

الربوفة النهائية 

اأنهى منتخبنا الوطني للنا�شئني حت�شرياته عرب مرانه الأخري 

على  امللعب التدريبي  يف مدينة عبد الكرمي كروم الريا�شية يف 

مدينة ال�شيق التابعة لولية مع�شكر .

الركيز  مع  املطلوبة   اللعب   تطبيق  حالت  �شهد  التمرين  

على  حتقيق التوازن  بني خطوط الفريق.

و  بال�شعبة  املباراة   بورين  و�شف  فان  فيلكو  الفني  املدير 

قال : منتخب ال�شعودية قوي و لديه لعبني  جيدبن ، واأنا اأعرف 

طبيعة الالعب ال�شعودي  نظرًا للفرة الطويلة الني ق�شيتها يف 

املالعب هناك.

و تابع : فريقنا جيد و ن�شعى لتقدمي اأاف�شل ما لدينا  دائمًا 

يف كل مباراة.

و كان الكادر الفني للمنتخب قد التقى مع الالعبني  يف الدر�س 

النظري ال�شباحي  و عر�س عليهم  حالت اللعب التي ح�شلت يف 

مباراة لبنان لتعزيز الإيجابيات و تاليف ال�شلبيات.

نقطة االفتتاح 
مع  �شلبي  بتعادل  العرب  كاأ�س  يف  م�شاركته  منتخبنا  افتتح 

نظريه اللبناين بعد مباراة �شيطر فيها منتخبنا وقدم اداًء مقنعًا 

ل�شيما يف ال�شوط الأول الذي �شهد �شيطرة ملنتخبنا وا�شتحواذًا 

للت�شجيل اولها  لنا عدة فر�س مهمة  الكرة ف�شنحت  ايجابيًا على 

يف الدقيقة 15 حني تلكاأ عالء الهندي بت�شديد الكرة داخل منطقة 

اجلزاء، و الثانية يف الدقيقة 20 حني مرر ممدوح وردة كرة بينية 

اإىل كاوا عي�شى داخل املنطقة �شددها باأح�شان احلار�س  اللبناين  

الذي ت�شدى مرة ثانية لت�شديدتي كاوا يف الدقيقتني 31و38. 

الدهان  ف�شدد  الثاين  ال�شوط  يف  منتخبنا  �شيطرة  ا�شتمرت 

ركلة حرة ارمتى عليها احلار�س، و انفرد كاوا جمددًا لكن ت�شديدته 

مل تكن قوية كفاية و  ا�شتغل  منتخب لبنان حلظات فقدان التوازن  

انقذهما حار�شنا جمد جبارة، و كاد كاوا ان  فح�شل على كرتني 

ي�شجل قبل النهاية  بقليل، و �شاعت اخر الفر�س مع را�شية �شامر 

م�شطفى. لتنتهي املبارة بتعادل �شلبي مل ير�س منتخبنا. 

مثل منتخبنا : جمد جبارة يف حرا�شة املرمى، ح�شن املحمود 

،جهاد احلمد ،عبد الرحمن العرجة، احمد خليل  ،ممدوح وردة ) 

�شامر   ( الهندي  ،علي بيطار  ،عالء  د 73(  العنيزي  الرحمن  عبد 

،اأن�س   )46 د  �شليمان  بطل)حممد  ال��ل��ه  64(،ع��ب��د  د  امل�شطفى 

دهان،كاوا عي�شى )ليث البني د 88(.

ملنتخبنا:  الفني  املدير  ب��ورن  فان  الهولندي  قال  اللقاء  بعد 

حيث   ، الأول  امل��ب��اراة  �شوط  يف  جميلة  ق��دم  ك��رة  لعب  املنتخب 

ا�شتحوذ على الكرة ب�شكل جيد و�شكل خطرًا مبا�شرًا على الفريق 

الثاين  ال�شوط  ويف  للت�شجيل،  عدة  فر�س  له  و�شنحت  املناف�س 

الذي  الكبري  الع�شلي نتيجة اجلهد  لل�شد  تعر�س بع�س الالعبني 

قدموه، وب�شكل عام كان ال�شوط الأول اأف�شل، ومع ذلك اأتيحت لنا  

فر�س اأخرى  للت�شجيل.

وختم بورن:  نحن بحاجة لوقت اأطول لتح�شني الأداء.

يتاأهب لنهائيات اآ�سيا يف لبنان 

منتخب ال�شباب يبحث عن فوزه الأول وديًا خارجيًا

يف كاأ�س العرب للنا�شئني

منتخبنا يالقي ال�شعودية بحثًا عن تعوي�س النطالقة اأمام لبنان

للم�شاركة ببطولة غرب اآ�شيا بن�شختها ال�شابعة 

منتخب ال�شيدات يبحث عن اأول الألقاب يف  الأردن 

 ▪املوقف الريا�شي:
غادرت بعثة منتخبنا الوطني لل�شيدات �شباح اليوم اإىل الأردن للم�شاركة يف بطولة غرب اآ�شيا ال�شابعة لل�شيدات، 

حيث �شيفتتح م�شواره يف البطولة مبواجهة منتخب �شيدات الأردن يوم الثنني املقبل .

وكان منتخبنا اأنهى حت�شرياته املحلية يف مرانه الخري اأم�س  يف دم�شق باإ�شراف مدربه �شليم جبالوي بعد اأن 

ا�شتعد يف مع�شكرين خارجيني بني بريوت ودبي وحقق نتائج حمرية وقدم م�شتويات متباينة .

وت�شهد البطولة املقرر اإقامتها على �شتاد البرا مبدينة احل�شني لل�شباب بالعا�شمة الأردنية عمان من 2٩ اآب اإىل 4 

اأيلول  م�شاركة منتخبنا اإىل جانب منتخبات الأردن، فل�شطني، ولبنان وجتري بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

والثانية  الأوىل  ن�شخها  مرات يف  اأربع  البطولة  كاأ�س  رفعن  الأر�س  الأردين �شاحبات  املنتخب  �شيدات  اأن  علمًا 

اأقيمت  التي  وال��راب��ع��ة  الثالثة  الن�شختني  بلقبي  الإم��ارات��ي  املنتخب  �شيدات  ف��وز  مقابل  وال�شاد�شة،  واخلام�شة 

ب�شيافتهن.

البعثة 
وتتاألف بعثة منتخبنا الوطني من نان�شي معمر رئي�شًا للبعثة وم�شرفًا للمنتخب، �شليم جبالوي مدربًا، مها قطريب 

مدربًا م�شاعدًا، اإيفا غازي مدربًا م�شاعدًا، ب�شمة العلي مدربًا م�شاعدًا، فداء دروي�س مدربًا حلرا�س املرمى ، فريال جمعة 

اإداريًا ، �شوار النجم من�شقًا اإعالميًا وم�شورًا، بيان مقدح معاجلًا، رهام عبد الرحمن م�شوؤوًل عن التجهيزات 

: �شيدرا خيزران، لنا ابراهيم، �شروق عي�شى، مارلني ميلع، الهام اأوغالن، رميا ديبو،  اإ�شافة اإىل 23 لعبة وهنرّ

ميار علو�س، نور جمعة، روؤى غريب، رنيم ال�شفدي، هيا احللبي، رما رانيا احللح، تال نور الدين، رنيم اأبو لطيف، 

اآهني حممد، اآية حممد، هلز حاجي، رزان خوندي، رونا عيزوق، عائ�شة حمو، مي اجلاين، مي�شلون حمفو�س، خزامة 

امللحم.



 ▪متابعة - اأنور اجلرادات: 

يعج واقع كرة اأنديتنا املحرتفة  بالكثري من امل�سكات 

والإدارية  التنظيمية  امل�ست�يات  على  ال�سائكة  وامللفات 

واملالية والفنية الأمر الذي يفر�س العمل على فتح وطرق 

اأب�اب هذه امللفات بني تارة واأخرى �سعيًا لإيجاد حل�ل لها 

وعدم جتاهلها والتعامل معها وكاأنها واقعًا مفرو�سًا.

وب��ع��دم��ا ط��رح��ن��ا الأ���س��ب���ع امل��ا���س��ي م��ل��ف م�سكلة » 

التجني�س يف كرتنا«  نفتح الي�م ملفًا جديدًا لإحدى امللفات 

يف واقع اأنديتنا املحرتفة  وه� » الاعب الأجنبي »  الذي 

بات من امل��س�عات حمل اجلدل بني الف�سل والنجاح بني 

الآراء املختلفة من حيث امل�سم�ن والغاية والهدف ..

الهواية  وظ��روف  بند  حتت  تعي�س  مازالت  وم�شابقاتها  املحرفة   اأنديتنا  كرة 

وبعيدة عن الحراف احلقيقي  وبالتايل فهناك اأمور ل تتطلب تطبيقها بحذافريها 

التي  اأنديتنا  اأغلب  واإمكانات  الأجانب وخ�شو�شًا يف ظل ظروف  ومنها املحرفني 

ل ت�شاعدها على التعاقد مع لعبني حمرفني اأجانب على م�شتوى عاٍل اأو حتى جيد 

اأو اإحداث الإ�شافة الفنية لفرقهم عدا  اإثراء م�شتوى امل�شابقات املحلية  قادرين على 

القدم  يف  �شواء  الأندية  لبع�س    ) ال�شتثناءات   ( بند   حتت  تندرج  وهي  منهم  قلة 

وال�شلة  وبالتايل فاإن الأمر حتول اإىل نوٍع من العبء املايل على موزانات اأنديتنا، 

بل وي�شتفيد منها  ) ال�شما�شرة (  ووكالء بع�س الالعبني...

بني ال�سالب وامل�جب 
اإننا من خالل فتح ملف » الالعب الأجنبي »  نرى �شرورة تقييم جتربة املحرفني 

وخ�شو�شًا  الأجانب،  جلب  من  والدوافع  واإيجابياتها  �شلبياتها  ومناق�شة  الأجانب 

اأن هناك ظروفًا ا�شطرت بع�س الأندية للتعاقد مع الأجانب من اأجل تدعيم �شفوفها 

وا�شحة  روؤية  اإىل  يحتاج  املو�شوع  نف�شه  الوقت  يف  ولكن  اخلارجية  للم�شاركات 

ودعم من قبل اجلهات الريا�شية الر�شمية 

هدر للمال 
ب�شراحة  لأن��ه  لت�شحيحه  الآون  حان  خاطئًا  وو�شعًا  م�شكلة  املو�شوع  وه��ذا 

الالعب الأجنبي القادم من جديد  اأ�شبح ميثل هدرًا للمال العام بحيث اأن م�شتويات 

الالعبني الذين جنلبهم عاديني يف جميع الأندية اإلرّ ما ندر واإمكانات الأندية ا�شال  ل 

اأو عالية، فبالتايل نطالب ب�شرورة  ت�شاعد على جلب لعبني ذوي م�شتويات جيدة 

تقنني هذا املو�شوع بحيث يتم تقلي�س عدد املحرفني مع ا�شتثناءات لبع�س الفرق 

امل�شاركة يف بطولت خارجية، فمن الظلم اأن تقوم فرق وهي بالأ�شا�س  تعاين الكثري 

دول  اأن  فيه  الذي نالحظ  الوقت  مع  حمرفني، يف  بالتعاقد  املالية  ال�شعوبات  من 

عديدة  تفوق اإمكاناتهما و�شرفهما على الريا�شة اإمكاناتنا بكثري بداأتا تعيدان النظر 

يف م�شاألة عدد املحرفني الأجانب.

حاجة ما�سة ولكن 
اأنه  اإل  مالعبنا،  يف  الأجنبي  املحرف  الالعب  لتواجد  ما�شة  بحاجة  اأنديتنا   

ت�شاءل عن نوعية الالعب وم�شتواه من اأجل ال�شتفادة من اإمكاناته وقدراته الفنية 

الفني  امل�شتوى  تطوير  يف  منها  ال�شتفادة  ميكن  جيدة  اإ�شافة  وليكون  والفردية 

للدوري املحرف ..

ورمبا  ال�شوري   ال��دوري  مب�شتوى  لالرتقاء  العامل  لهذا  بحاجة  نحن  نعم،  و 

تكون نوعية الالعبني املوجودين حاليا يف مالعبنا لي�شت باجلودة املطلوبة، اإل اأن 

تواجدهم قد يكون ل�شد مركز و�شاغر ل ميكن لالعب املحلي  القيام بواجباته ..

اأنديتنا  مع  الأجنبي  الالعب  نوعية  حتديد  يف  دورا  لعب  امل��ايل  اجلانب  اأن  و 

اأنه  اإل  الأجنبي   الالعب  وجود  فيها  م�شموحا  كان  التي  ال�شنوات  يف  وخ�شو�شا 

طرح ت�شاوؤل عن اجلوانب الأخرى التي اأثرت يف امل�شتوى الفني يف كرتنا املحرفة  

دورا  تلعب  اأن  املمكن  من  والتي  واملالعب  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  وخ�شو�شا 

كبريا يف ارتفاع امل�شتوى لن  اجلانب املايل يعترب ال�شبب الأول يف عملية ارتفاع 

امل�شتوى الفني.

الأجنبي واإيجاد نوعية  الالعب  الأول يف عملية الرتقاء مب�شتوى  اأن احلل  و 

ممتازة هو رفع ميزانية الأندية واإيجاد موارد مالية ميكن معها ال�شتفادة من التعاقد 

مع لعبني مب�شتوى فني متميز.

واأنديتنا  مالعبنا  يف  الأجنبي  الالعب  تواجد  منع  فكرة  عن   يقول  من  وهناك 

وخ�شو�شا اأن هذا القرار �شي�شاهم يف تراجع امل�شتوى الفني ب�شورة اأكرب بالإ�شافة 

اإىل اأن ذلك �شي�شاهم يف تواجد ولو عدد قليل من الالعبني الذين ميكن اأن ي�شاهموا 

يف اإثارة وارتفاع امل�شتوى اإعالميا وفنيا.

ي�شدون  ولكنهم  مميزين،  غري  الأج��ان��ب  الالعبني  بع�س  اأن  الثاين  وال�شبب 

النق�س احلا�شل يف الفريق، �شواء بغياب الالعب املحلي  القادر على �شد هذا النق�س 

اأو ب�شبب افتقاد الالعب املحلي  اخلربة ل�شغر �شنه ...

قيمته حتدد م�ست�اه
لكن  �شروري  اأم��ر  الكروي  دورينا  يف  املحرفني  تواجد  اأن  يقول  من  وهناك   

التعرف على  الفراغ فقط من دون  اإمالء  اأجل  اأن ل يكون جلب املحرفني من  يجب 

اإمكاناته، م�شريين اإىل اأن بع�س املحرفني يعطون احتكاكا اأكرب لالعبني املحليني يف 

ظل اخلربة التي يتمتعون بها.

ومن وجهة نظرهم  فاإن تواجدهم يعترب للتطوير، اإذ �شيزيد من اإثارة الدوري 

حمرفون  لديه  فالبع�س  ال��ف��رق،  يف  املحرفون  بها  يتمتع  التي  ال��ف��وارق  و�شط 

مميزون قادرون على العطاء واإ�شفاء نوع من اللمحات الفنية على دورينا الكروي، 

لكن البع�س الآخر يكون تواجده مللء الفراغ فقط، م�شريين  اإىل اأن الالعب الآ�شيوي 

ي�شكل اإ�شافة اأكرب من الأجانب الآخرين.

وان غالبية الأندية تتجه للتعاقد مع حمرفني يف مركز الهجوم، وال�شبب يعود ل�شح 

املواهب عندنا  يف هذا اجلانب، اإذ �شاهدنا املوا�شم املا�شية وخ�شو�شًا املو�شم املا�شي 

مل تكن املناف�شة قوية على هداف الدوري، فال يوجد املهاجم ال�شريح الذي باإمكانه عمل 

فارق لفريقه وهو ما يوؤدي لتعاقد الأندية مع لعبني مهاجمني حمرفني ...

  اأن م�شتوى املحرفني متفاوت، فبع�شهم لديه اإمكانات عالية والبع�س الآخر اإمكاناته 

ب�شيطة، لأن البع�س يتجه للتقييم قبل التعاقد ويجعل املحرف اأمام مر�شد اجلهاز الفني، 

فيتجه  الآخر  البع�س  اأما  عليه،  �شي�شرفها  التي  املبالغ  النظر عن  بغ�س  معه  التوقيع  قبل 

للتعاقد مع حمرف بثمن ب�شيط ودائمًا ما تكون م�شتوياتهم عادية.

اأبرزها  الفردية  اجلوائز  بخ�شو�س  املحلي   لالعب  متيز  هناك  يكون  اأن  يجب 

الأجنبي  الالعب  اأف�شل، بحيث يح�شل  �شيكون  التمييز  اأن  الدوري، ونعتقد  هداف 

اأما يف حال ح�شول  على اجلائزة املر�شودة يف حال ح�شوله على هداف الدوري، 

األ يحرم  اأن نو�شح نقطة وهي لبد  اأن تت�شاعف، وهنا لبد  الالعب املحلي  فالبد 

الالعب الأجنبي من اجلائزة ..

بني الغاية والهدف 
ارتفاع  يف  امل�شاهمة  بهدف  اجليد  الأجنبي  املحرف  لالعب  بحاجة  انديتنا    

املحليني  وخ�شو�شا  الالعبني  م�شتوى  رفع واحتكاك  العام وكذلك  الفني  امل�شتوى 

ال�شباب منهم، ونحن بحاجة ملحرفني ذوي قيمة فنية عالية لت�شاعد الالعب املحلي  

على التطور والن�شوج �شواء داخل امللعب اأو خارجه، بالإ�شافة اإىل حاجة الدوري 

ال�شوري  لالعبني ذوي م�شتوى عال ..

الذين  املحرفني  الالعبني  نوعية  يلعب دورا يف حتديد  لالأندية  املادي  اجلانب 

التعاقدات لن  حجم  يتواجدون يف م�شابقاتنا لنه العامل الأكرث تاأثريا يف عملية 

تواجد  يف  الأخ��رى  النقطة  اأن  كما  العملية،  لهذه  الأندية  قبل  من  املر�شودة  املبالغ 

لالأجهزة  الرجوع  التعاقد مع لعبني دون  الإدارات يف  املحرفني هي خطوة بع�س 

الفنية لفرقها مبجرد اأن قيمة عقودهم منا�شبة للنادي، اإىل جانب اأن بع�س الإدارات 

تتعاقد مع لعبني قبل اأن تتعاقد مع مدربني ...

ونقرح على  احتاد الكرة اتخاذ خطوة تقلي�س عدد املحرفني يف الأندية كواحد 

اإ�شافة وترك ب�شمة وا�شحة يف  اإيجاد لعبني ميكنهم  من احللول التي ميكن معها 

امل�شتويات الفنية، اإىل جانب حل اآخر يتمثل يف تخ�شي�س مبالغ مالية من قبل اللجنة 

للتعاقد مع حمرفني على  العام  واأي�شا احتاد الكرة  اأو الحتاد الريا�شي  الأوملبية 

م�شتوى عال وجيد ...

ف�ارق كبرية وعدم ت�سابه 
مقارنة  دوري��ن��ا  يف  �شرناهم  ال��ذي��ن  املحرفني  ب��ني  للغاية  ك��ب��ريًا  ف��ارق��ًا  هناك 

باملحرفني الذين تتعاقد معهم اأندية دول اأخرى  وهذا الأمر وا�شح متامًا لن  ذلك 

يعود للجوانب املادية ب�شبب ب�شيط ان  تلك الأندية اخلليجية مثال  متتلك موازنات 

هو  ما  بعك�س  مميزين،  حمرفني  لعبني  اختيار  ت�شتطيع  وبالتايل  للغاية  �شخمة 

حا�شل لدينا، اإذ يوجد فقط رمبا ناديان اأو ثالثة باإمكانهم التعاقد مع لعبني اأف�شل 

بحكم اأنهم ميتلكون ميزانية اأكرب من خالل الدعم ال�شخ�شي اأو ال�شتثمار وبالتايل 

ففي املقام الأول الأمر يعتمد على املوازنات وهي التي حتكم الأندية .

واإن كل دوري يحتاج لالعب املحرف الأجنبي ب�شرط اأن يكون اأف�شل من املحلي 

لن  اأغلب الأندية تتعاقد مع لعبني ل يعملون الفارق، وبالتايل يكون التعاقد معهم 

فقط مللء خانة الالعب املحرف، وهذا ُيعد اأمرًا خاطئًا متامًا ..

اختالف امل�ست�ى واالأ�سعار 
مرت جتربة الالعب الأجنبي يف اأنديتنا   مبراحل خمتلفة منذ بدايتها الفعلية 

يف الفرة املا�شية  والتي اعتربت باأنها الأبرز والأجنح من حيث نوعية الالعبني 

الذين جلبتهم الأندية ..

املالية  النواحي  من  وا�شحة  غري  معايري  وف��ق  املحرفني  عن  تبحث  اأنديتنا 

والفنية لذا غلب ) الغث على ال�شمني (  واأ�شبح الالعب الأجنبي املتميز عملة �شعبة 

ًا وم�شروطًا ولي�س اإكمال عدد .. يف مالعبنا �شيكون مع اعتبار  وجوده مهمرّ

وامل�شكلة تكمن يف اختيار املحرفني، فال يوجد لدينا وكيل اأعمال ناجح باإمكانه 

يوؤدي  ما  الأندية؛  لبع�س  حمدودة  امليزانية  اأن  اإىل  اإ�شافة  املحرفني،  اأف�شل  جلب 

اإىل اختيار �شبه ع�شوائي للمحرفني من اأجل اأن ي�شجل الفريق ا�شمه وموجود لديه 

لعبون اأجانب، وهذه اخلطوة كانت متكررة يف دورينا ...
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الموقف الرياضي تفتح ملف المحترف األجنبي ..؟ 
مطلوب ب�شروط... هل هو هدر للمال اأم تكملة عدد ...؟؟ 

 ▪حماة - فرا�س تفتنازي 
فريق  ج��اره  اأم��ام  الطليعة  لفريق  املقنع  غري  الأداء  ترك 

الطليعة   جمهور  ل��دى  ا�شتفهام  ا���ش��ارة  م��ن  اأك��رث  ال��ن��واع��ري  

الفريق مفككة مع ظهور عالمات الإرهاق  الذي وجد خطوط 

والإجهاد وا�شحة على  معامل معظم الالعبني الذين خا�شوا 

املباراة املذكورة الأمر الذي جعل م�شجعي الفريق يت�شاءلون 

عن ال�شبب الذي جعل فريقهم يظهر بتلك ال�شورة التي ظهر 

بها يف تلك املباراة؟ 

وهل �شبب الإجهاد والإرهاق الذي عانى منه الفريق هو 

اأم هو  �شبب فني  للفريق   البدين  خلل يف مو�شوع الع��داد 

وتكتيكي؟ 

�شفوف  تنظيم  �شرورة  مو�شوع  و�شل  مدى  اأي  اىل  و 

يف  امل�شاركة  دخوله  اأب��واب  وهوعلى  متكامل  ب�شكل  الفريق 

مباريات الدوري املمتاز القادم؟ وكيف �شيتم ذلك؟

 اأمر طبيعي 
مدرب اللياقة واملعد البدين يف الفريق الطلعاوي الكابنت 

مهند الأمني اأجاب بخ�شو�س هذا املو�شوع باأن الفريق ظهر 

بتلك  الالعبني  معظم  عند  والإره���اق  الإج��ه��اد  عالمات  عليه 

اإلينا  بالن�شبة   كان طبيعيا  المر  املذكورة ولكن هذا  املباراة 

ككادر تدريبي وهذا متوقع اأي�شا وقد ي�شتغربه جمهور فريقنا 

هذه  لأن  اأب��دا  ن�شتغربه  فلم  الفريق  باأو�شاع  الأعلم  ولكننا 

املباراة الودية املذكورة جرت خالل م�شاركة فريقنا يف دورة 

ال�شحفيني الكروية وطبيعي جدا اأن يظهر الإرهاق والإجهاد 

على بع�س الالعبني ب�شبب كرثة املباريات  من ناحية وب�شبب 

يومي  ب�شكل  فريقنا  يخو�شها  التي  اليومية  التمارين  كثافة 

حت�شريا للدوري من ناحية اأخرى 

وتابع الأمني كالمه: البع�س من جمهور فريقنا اعتقد اأن 

املباراة  بتلك  فريقنا  الذي عانى منه  الإرهاق والإجهاد  �شبب 

كان ب�شبب �شوء تنظيم متارين اللياقة البدنية للفريق ولكن 

تدريبية  خطة  �شمن  نعمل  لأن��ن��ا  ج��دا  خاطئ  العتقاد  ه��ذا 

القادم ومن �شمن  للدوري  الفريق حت�شريا  لإعداد  مدرو�شة 

من  ملحوظة  كثافة  بعد  ودية  مباراة  اإج��راء  هو  اخلطة  هذه 

التمارين اليومية  لتقييم اأداء كل لعب بالفريق ومعرفة مدى 

تاأثري كثافة التمارين على الالعبني  ب�شكل عام وهل هذا التاأثري 

�شيكون �شلبي اأم اإيجابي على الالعبني وقد ا�شتفدنا كثريا من 

تلك املباراة رغم خ�شارة فريقنا بها لأننا ككادر تدريبي مل نكن 

نبحث عن النتيجة بل كنا نبحث عن ن�شبة الأداء الذي ميكن 

اأن يقدمه الفريق بعد اإعداد بدين كثيف .

 ترابط ال�سف�ف 
وعن ال�شبب يف ظهور الفريق مفكك لل�شفوف يف بع�س 

فريقنا يف  اأداء   : الأم��ني  اأج��اب  املذكورة  املباراة  تلك  مراحل 

املباراة املذكورة ل ميكن تقييمه اأبدا لن مدرب الفريق قد قام 

باإ�شراك جميع الالعبني حتى ال�شباب يف تلك املباراة وطبيعي 

اأن يعاين الفريق من خلل من ترابط �شفوفه خالل جمرياتها 

مباريات  يف  متاما  �شيختلف  الأم��ر  اأن  للجميع  اأوك��د  ولكني 

املباريات  خو�س  من  الأ�شا�شية  الغاية  لأن  الر�شمية  فريقنا 

احلقيقة  الغاية  واإمنا  النتيجة  لي�س  هو  ال�شتعدادية  الودية 

ترابط  حيث  من  متكاملة  جاهزية  اىل  بفريقنا  الو�شول  هي 

�شفوف الفريق  ب�شكل منظم من كافة النواحي بهدف الظهور 

ب�شورة لئقة من حيث الأداء و النتيجة  يف مباريات املو�شم 

القادم .

حلب- عبد الرزاق بنانة:

ب��ط��ول��ة كاأ�س  غ���د الأح�����د  ي����وم  ت��خ��ت��ت��م 

جلنة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ع��ا���ش��رة  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 

�شركة  م��ع  بالتعاون  الريا�شيني  ال�شحفيني 

»اأوتار للت�شويق والإعالن« واأقيمت على ملعب 

ال�شابع من ني�شان بحلب و�شارك بالبطولة �شتة 

اأندية هي الحتاد واحلرية والكرامة والطليعة 

وحطني واملجد وزعت على جمموعتني.

نتائج و�سدارة
على  الطليعة  ف��از  الأوىل  املجموعة  يف 

وت�شدر  1/�شفر  حطني  وعلى   1/2 احلرية 

املجموعة بر�شيد �شت نقاط وفاز حطني على 

بر�شيد  الثاين  باملركز  وحل  2/�شفر  احلرية 

/3/ نقاط واحلرية باملركز الثالث بدون نقاط 

اأهلي  على  املجد  ف��از  الثانية  املجموعة  ويف 

اأهداف  ب��دون  الكرامة  مع  وتعادل   1/2 حلب 

الثاين  باملركز  الكرامة  نقاط وجاء  بر�شيد /4/  املجموعة  وت�شدر 

بنقطتني فقط بعد التعادل مع املجد والأهلي الذي حل باملركز الثالث 

والأخري بر�شيد بنقطة واحدة. وبذلك انتقلت اأنديه الطليعة وحطني 

عن املجموعة الأوىل واملجد والكرامة عن املجموعة الثانية لالأدوار 

نادي  مع  النهائية  للمباراة  املجد  تاأهل  حطني  وبان�شحاب  النهائية 

الكرامة الذي فاز على نادي الطليعة ب�شربات اجلزاء الرجيحية .

ورطة وان�سحاب

البطولة  انطالق  قبل  و�شعه  مت  التي  املباريات  جدول  بح�شب 

ثاين  مع  الطليعة  الوىل  املجموعة  بطل  يلتقي  اأن  املقرر  من  ك��ان 

نادي  مباريات  تاأجيل  يوم اخلمي�س 8/25 وبعد  الثانية  املجموعة 

يوم  الكرامة  مع  لعب  اجلمهورية  بكاأ�س  م�شاركته  ب�شبب  الحت��اد 

باملركز  حل  الذي  الكرامة  يلعب  اأن  ال�شعوبة  ومن   8/24 الأربعاء 

الطليعة مع  تاأجيل مباراة  اللجنة  الثاين بعد يوم واحد فكان قرار 

يوم  اىل  حطني  مع  املجد  مباراة  وتقدمي  اجلمعة  يوم  اىل  الكرامة 

اخلمي�س .

 نادي املجد تبلغ القرار وانطلقت حافلته وو�شل اىل 

حلب فيما اأعلن حطني ان�شحابه من البطولة ب�شبب عدم 

تاأمني حافلة وعدم وجود حجز فندقي كما ورد عن اإدارة 

ق�شيب  يا�شر  القدم  لكره  الفنية  اللجنة  �شر  اأمني  حطني 

الثالثاء  ي��وم  م�شاء  الريا�شي«:  ل�«ملوقف  حت��دث  البان 

نادي  ع��ن  امل�����ش��وؤول  ح�شينو  زي��د  الدكتور  م��ع  ات�شلت 

تقدميها  �شيتم  املجد  مع  مباراتهم  ب��اأن  واأعلمته  حطني 

وكذلك مت الت�شال مع اأنديه الطليعة واملجد وكان هناك 

جتاوب والتزام من اجلميع وم�شاء يوم الأربعاء اأجرى 

مع  ات�شاًل  نا�شر  اي��اد  الزميل  ال�شحفيني  جلنة  رئي�س 

نادي  الريا�شي بهدف حث  الالذقية لالحتاد  رئي�س فرع 

نادي  باإ�شرار  كانت  املفاجئة  اأن  اإىل  للح�شور  حطني 

حطني على الن�شحاب.

ج�ائز البط�لة العا�سرة
الفريق احلائز على املركز الأول �شينال مليونا لرية 

�شورية.

الفريق احلائز على املركز الثاين �شينال مليون لرية �شورية.

هداف البطولة �شينال جائزة قدرها /500/ األف لرية �شورية.

للفرق  �شورية  ل��رية  مليون   /2/ مبلغ  املنظمة  اللجنة  قدمت 

القادمة من خارج حمافظة حلب عن كل مباراة لعبها.

متفرقات 
- قام التلفزيون العربي ال�شوري بنقل مباراة الفتتاح .

- اأ�شرف على الدورة اللجنة الفنية لكرة القدم يف حلب

- قام بتكليف حكام الدورة ع�شو جلنه احلكام الرئي�شية زياد 

علولو بعد الت�شاور مع رئي�س جلنه احلكام الرئي�شية حممد كو�شا.

ب�شبب  دقيقة   /20/ الكرامة  مع  حلب  اأهلي  مباراة  تاأخرت   -

تاأخر و�شول فريق الكرامة من حم�س.

- مل ت�شدق جماهري حلب خروج فريقها اأهلي حلب من الدور 

الأول رغم اأن كلفته جتاوز املليارين لرية �شورية.

مباراتي ن�شف  اقامة  �شبب عدم  ت�شاءل بع�س اخلربات عن   -

النهائي يوم اجلمعة على ملعبني باأن واحد وخا�شة اأن هناك مالعب 

نادي اأهلي حلب ورعاية ال�شباب وملعب احلمدانية جاهزة.

كاأ�س ال�شحفيني 

اأقيمت يف حلب وفاز فيها الحتاد   1٩٩3

اأقيمت يف حلب وفاز فيها احلرية   1٩٩4

اأق��ي��م��ت يف ح��ل��ب وت���ع���ادل يف امل���ب���اراة    1٩٩٩

النهائية الحتاد واحلرية ونال كاأ�س البطولة

اأقيمت يف حلب وفاز فيها الحتاد   2002

اأقيمت يف حلب وفاز فيها نادي الر�شانة    2003

امل�شري

اأقيمت يف دم�شق وفاز فيها نادي اجلي�س   2004

اأقيمت يف حماه وفاز فيها نادي النواعري   2007

اأقيمت يف حماه وفاز فيها نادي الطليعة   2008

اأقيمت يف حلب وفاز فيها نادي الطليعة   200٩

اأقيمت يف حلب وفاز فيها؟   2022

اإ�شارات ا�شتفهام حول جهوزية  الطليعة ؟من يح�شم بطولة كاأ�س ال�شحفيني العا�شرة غدًا..  ؟
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وقفة ويس : طموحنا الصعود لمنصات التتويج باألندية العربية رغم الصعوبات

نقاط ت�شنيفية دولية 

للم�شاركني ب�شباق دروب ت�شرين

دروب  �شباق  اأن  ال��دراج��ات  احت��اد  رئي�س  كوك�س  خالد  اأو���ش��ح 

من3- بالفرة  الالذقية  يف  �شيقام  وال��ذي  العام  لهذا  ال��دويل  ت�شرين 

8ت�شرين الأول القادم �شياأخذ الطابع الدويل كونه دخل �شمن اأجندة 

فيه  امل�شاركة  الفرق  كافة  �شتنال  وبالتايل  للدراجات،  الدويل  الحتاد 

لل�شباق وهو  نقاطًا ت�شنيفية دولية حيث مت منح )2.2( درجة دويل 

من ال�شباقات التي تعترب جيدة كون امل�شاركني فيه ل�شن حتت 23 �شنة 

لكافة الفئات )بالذكور والإناث(.

 ▪دم�شق-زياد ال�شعابني:
هدفنا  اأن  الوطني  املنتخب  وم��درب  ال��دراج��ات  احت��اد  ع�شو  وي�س  �شامر  اأك��د 

ينظمها  التي  العربية  الأندية  بطولة  يف  متقدمة   مراكز  وحتقيق   القوية  املناف�شة 

احتاد اللعبة وت�شت�شيفها حمافظة الالذقية خال الفرة من25-٩ ولغاية 1-10 ومن 

ثم امل�شاركة ب�شباق دروب ت�شرين الدويل حيث اأن اأخر م�شاركة لنا كانت يف بطولة 

واأحرزنا  ع��ام2012  يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات  يف  جرت  التي  العربية  الأندية 

ذهبية الفردي العام عرب الالعب نذير اجلا�شر اإ�شافة اىل النتائج الأخرى للم�شاركني 

يف الفردي العام و الفرق  مع زمالء نذير.

ع�دة بعد انقطاع
انقطاع ما يقارب  اأن لعبي املنتخب عادوا ملع�شكر دم�شق بعد  واأ�شاف املدرب 

من  ب��دء  وامل�شائي  ال�شباحي  التدريب  ع��اود   حيث  ت�شرين  فندق  لن�شغال  ال�شهر 

منت�شف اآب اجلاري على حمورين خارجيني)طريق املطار وطريق �شهل البجاع يف 

الريف الغربي لدم�شق( وداخلي على م�شمار وملعب مدينة ت�شرين.

�سيارة واحدة
واأ�شاف �شامر وي�س:اأن الالعبني ملتزمني رغم ال�شعوبات التي تعيق وتعرقل 

حيث  للمنتخب  مرافقة  �شيارة  وج��ود  امل��ث��ال)ع��دم  �شبيل  على  ومنها  التدريبات 

واليوم  لفريق  يوم  كل  والإن��اث(  الفريقني)الذكور  تخدم  فقط  واحدة  �شيارة  توجد 

هذا  بالتدريب  فجوة  يرك  ال��ذي  الأم��ر  ا�شراحة  يف  يكون  تخدمه  مل  ال��ذي  الثاين 

هي  الأخ�����رى  وامل��ع��ان��اة  اأول 

ع������دم ت����وف����ر ق���ط���ع ال���غ���ي���ار 

كو�شوك  الأوىل  وب��ال��درج��ة 

اخلارجي  ال����دراج����ة)الإط����ار 

الداخلي(لندرتها  ثم  اأول ومن 

وقلة توفرها وان وجدت فهي 

ب�شاعة  وج����ود  ���ش��ي��ئ��ة)ع��دم 

ولتاليف  ال�����ش��وق  يف  ج��ي��دة 

على  العتماد  يتم  املعاناة  تلك 

)ومت�شية  امل���وج���ود  اإ����ش���الح 

احل�����ال( وه���ن���اك اأي�����ش��ا عدم 

اأثناء  نق�شها  اأو  التغذية  توفر 

التمارين والتدريبات الطويلة.

بط�لة عربية للطريق
وختم مدرب املنتخب ان التح�شري بالإ�شافة اىل بطولة الأندية العربية ودروب 

ت�شرين هناك البطولة العربية للطريق التي �شتقام يف الإمارات العربية املتحدة يف 

ت�شرين الثاين القادم وناأمل اأن تتم امل�شاركة لختبار لعبينا وقدرتهم على املناف�شة 

لن اغلب الالعبني يعانون من قلة او ندرة امل�شاركة اخلارجية.

هل يتم اإنهاء عقد املدرب الرو�شي للدراجات؟
منذ اأ�شهر قليلة ما�شية غادر املدرب الرو�شي �شريجي زيباروف )مدرب الدراجات(

لق�شاء اإجازة خا�شة لعدم وجود اأي ن�شاط اأو م�شاركة خارجية ملنتخب الدراجات قبل 

البدء بالإجازة حيث طالب باإجراء مع�شكرات يف رو�شيا اأو غريها من الدول الأوروبية 

اأو  ب��وج��وده  ت�شري  واملع�شكر  ملنتخب  اأم��ور  الأوىل.   بالدرجة  اأوروب��ي��ة  اللعبة  ك��ون 

الأندية  لبطولة  حت�شريًا  تقريبًا  اأ�شبوع  منذ  ح�شوره  املقرر  من  وك��ان  وج��وده  ع��دم 

مل  الآن  حتى  (لكن  اأوًل  للمنتخب  كالعبني  ب�شفتهم  امل�شاركون  املنتخب  العربية)لعبو 

يح�شر ومل يت�شل، واحتاد اللعبة اأبلغ القيادة الريا�شية بهذا الأمر والقرار بات بيدها، 

فهل يتم اإنهاء عقده؟ 

اأم اأن النية تتجه لدعوته ومنحه الوقت لإنهاء الإجازة والعودة جمددًا.

اللجنة  م��ع  الالذقية  حمافظة  يف  وجولته  عمله  ال��دراج��ات  احت��اد  يوا�شل 

التنفيذية  يف املحافظة لإجناح ا�شت�شافة بطولة الأندية العربية التي �شتقام خالل 

الفرة 23-2٩اأيلول القادم وهي خم�ش�شة لفئتي الرجال وحتت 23 �شنة كما هو 

معتمد يف نظام �شباقات بطولت الأندية العربية لتاأمني اأماكن ال�شباق ومتطلباته 

والدعم الالزم له وكذلك اأماكن اإقامة الوفود امل�شاركة.

 11ناد من �ست دول
من  البطولة  يف  �شت�شارك  ناديا  ع�شرة  اإح��دى  اأن  املعلومات  اأخ��ر  وح�شب 

–العراق)ال�شناعة- ال�شوي�س(  م�شر)قناة  ظبي(-  الإمارات)اأبو  هي:  دول  �شت 

ليبيا)الأهلي طرابل�س(- فل�شطني املقيمني يف  ال�شعبي-تريوز-برايتي(-  احل�شد 

�شورية)بيت املقد�س(-لبنان)عاليه(- �شورية)بردى-املحافظة(.

ل�شتئناف  العاملة  اللجان  ت�شكيل  �شيتم  امليدانية  اجل��ول��ة  اإن��ه��اء  وب��ع��د   

التح�شريات لال�شت�شافة وامل�شاركة.

ذهبية للجا�سر
اأخر م�شاركة ل�شورية يف بطولة الأندية العربية اىل عام 2012  يف  وتعود 

الإمارات العربية املتحدة حيث فاز الدراج نذير اجلا�شر بذهبية الفردي العام.

احتاد الدراجات ي�شتعد ل�شت�شافة بطولة الأندية العربية

 ▪حممود املرحرح:
ال�شوري  ال���دوري  بطولة  من  الثانية  املرحلة  اختتمت 

وفوق  و18  و16   14 حتت  العمرية  للفئات  للكاراتيه  املمتاز 

ال�18 عامًا للذكور والإناث يف مناف�شات الكاتا والقتال الفردي 

�شهدت  والتي  بحلب،  الريا�شية  الأ�شد  �شالة  يف  واجلماعي 

م�شاركة 31 ناديًا من خمتلف املحافظات واأقيمت على هام�شها 

امل�شتجدات  اآخ��ر  على  احلكام  لط��الع  مركزية  حتكيم  دورة 

املعتمدة دوليًا .

ميا: الدوري مهم لتط�ير امل�ست�ى
من  ال��ه��دف  ب��اأن  اأك��د  ميا  جهاد  الكاراتيه  احت��اد  رئي�س   

البطولة تطوير م�شتوى الالعبني وحت�شني مهاراتهم ليكونوا 

املحلية  ال��ق��ادم��ة  لال�شتحقاقات  ا���ش��ت��ع��دادًا  ت��ام��ة  بجاهزية 

واخلارجية .

 نقاط ت�سنيف
واأ�شاف: بعد اإجناز مرحلتني من بطولة الدوري املمتاز 

يف دم�شق وحلب تبقى املرحلة الثالثة والأخرية التي �شتقام 

نقاط  على  فيها  امل�شاركون  الالعبون  و�شيح�شل  بالالذقية 

ت�شنيفية لتتم دعوة املميزين 

بطولة  يف  للم�شاركة  منهم 

النخبة اأواخر العام اجلاري.

الوندي: من 

اأجنح البط�الت 
�شرطة  م��درب  جهته  م��ن 

ح��ل��ب ع���دن���ان لون�����دي ق���ال: 

الكاراتيه  احت����اد  اأق�����ام  ل��ق��د 

بطولة الدوري املمتاز ونالت 

بكل  ا�شت�شافتها  �شرف  حلب 

رحابة �شدر وكانت من اأجنح 

البطولت التي نظمها الحتاد 

ب�شهادة رئي�س احتاد الكاراتيه جهاد ميا، والذي رغم خروجه 

من امل�شفى قبل يومني بعد العمل اجلراحي فاإنه اآثر على نف�شه 

واأ�شر على ح�شور البطولة وتتويج الأبطال وم�شاركة حلب 

اأفراحها بالنتائج املتميزة املحققة.

وفيها  قوية  مناف�شات  البطولة  �شهدت  لوندي:  واأ�شاف 

ت�شدر نادينا الرتيب العام لفئة + 18عامًا بر�شيد 8 ميداليات 

ومثلها  ف�شيات  وت�شع  ذهبية 

حتت  ال��ف��ئ��ات  بجميع  ب��رون��ز 

عامًا   18 و16و18وف�����وق   14

للذكور والإناث، و�شط مناف�شة 

قوية من اأندية اجلي�س املركزي 

ال�شويداء  من  العربي  ون��ادي 

و�شرطة حلب وك�شفت البطولة 

ع����ن ظ���ه���ور م����واه����ب واع�����دة 

للكاراتيه  باخلري  تب�شر  وقوية 

ال�شورية .

تت�يج
ق��ام  ال��ب��ط��ول��ة  يف خ���ت���ام 

احتاد  رئي�س  الأبطال  بتتويج 

ورئي�س  ميا  ج��ه��اد  ال��ك��ارات��ي��ه 

عبد  بحماة  التنفيذية  اللجنة 

اللجنة  ورئي�س  زيتون  الرزاق 

التنفيذية يف اإدلب عبد الرزاق جبان ورئي�س اللجنة املنظمة 

مكتب  ورئي�س  الكاراتيه،  احتاد  ع�شو  كنعان  ماهر  للبطولة 

األعاب القوة يف حلب عبدالله ا�شكندراين .

مراكز وميداليات

بقي اأخريًا اأن نذكر بالنتائج التي اأف�شت اإليها مناف�شات 

الرتيب  اجلي�س  نادي  ت�شدر  عامًا   14 حتت  بفئة  البطولة: 

نادي  ت��اله  واح���دة،  وب��رون��زي��ة  ذهبيات  �شت  بر�شيد  ال��ع��ام 

نادي  ثم  وبرونزيتني  وف�شية  ذهبيات  بثالث  حلب  �شرطة 

العربي بذهبيتني وثالث ف�شيات وخم�س برونزيات.

عامًا   16 حتت  فئة  مبناف�شات  اأوًل  العربي  ن��ادي  وح��ل 

اجلي�س  ن��ادي  ثم  برونزيات،  واأرب��ع  ذهبيات  خم�س  بر�شيد 

ثانيًا باأربع ذهبيات وثالث ف�شيات وبرونزية واحدة و�شرطة 

حلب ثالثًا بذهبية وثالث ف�شيات وبرونزيتني.

بفئة  الأول  امل��رك��ز  على  احل�����ش��ول  حلب  اأه��ل��ي  ومت��ك��ن 

نيله ثالث ذهبيات واأربع ف�شيات وثالث  حتت 18 عامًا بعد 

برونزيات تاله العربي بثالث ذهبيات وف�شية وبرونزيتني ثم 

اجلي�س بثالث ذهبيات وبرونزية واحدة.

الأول  امل��رك��ز  حلب  �شرطة  ن��ال  ع��ام��ًا  ال����18  ف��وق  وبفئة 

بر�شيد ثالث ذهبيات وخم�س ف�شيات واأربع برونزيات، تاله 

اأهلي  الحت��اد  ثم  وبرونزية  وف�شية  ذهبيات  بثالث  العربي 

حلب بذهبيتني وثالث ف�شيات وخم�س برونزيات.

ا�شت�شافة ناجحة لدوري الكاراتيه املمتاز يف حلب

 ▪ملحم احلكيم
مالكم الوزن الثقيل حممد ملي�س املقيم يف الإمارات لبى 

نداء الواجب والتحق بدورة املتو�شط وعاد يومها مع املنتخب 

الوطني للم�شاركة ح�شب ما كان مقرر بدورة الكويت الدولية 

ويومها اأفادت معلومات رئي�س احتاد املالكمة كامل �شبيب اأن 

الوزن فوق الثقيل لي�س موجودا بدورة الكويت، فعاد ملي�س 

ماذا  اإخفاوؤها  اجلميع  يحاول  ت�شاوؤلت  تاركا  الم��ارات  اىل 

يفعل مالكم الوزن الزائد منفردا يف المارات؟

ملي�س على حلقات املحرتفني
حممد ملي�س مالكم  يف وزن الزائد وبطل ا�شيا عنيد على 

يف  متواجد  اأنا  قال:  حيث  جدا  وا�شح  �شفاف  لكنه  احللقات 

الحراف  مباريات  يف  واألعب  املالكمة   لح��راف  الم��ارات 

وهذا  ال��دويل  الحت��اد  من  ر�شمي  ت�شنيف  على  ح�شلت  وقد 

األعبها  ب��ط��ولت  اأو  م��ب��اري��ات  ك��ل  م��ع  �شريتقي  الت�شنيف 

وهي  بطولة  من  اأك��رث  القادمني  ال�شهرين  خ��الل  وتنتظرين 

بطولت من من �شاأنها اأن ترفع من ت�شنيفي الحرايف، ولكن 

هذا ل يعني اأبدا ابتعادي عن املنتخب الوطني بل على العك�س 

اأتدرب يف المارات واأح�شر على لأكون جاهزا لأي ا�شتحقاق 

حلقة  على  انتقاء  لتجارب  اليوم  طلبوين  ول��و  املنتخب  مع 

الفيحاء �شاأح�شر على الفور. 

 جاهز للدورة اال�سي�ية 
التي  ال�شيوية  ل��ل��دورة  الآن  اأحت�شر  ملي�س:  واأ���ش��اف 

مع  تدريبيا  مع�شكرا  واأخ��و���س  املنتخب  مع  فيها  �شاأ�شارك 

املنتخب ال�شيني الأول« الأوملبي«  املتواجد بقوام 16 مالكما 

على  اأبطال  وجميعهم  ال��زائ��د«  وزن   « وزين  يف  منهم  اأربعة 

م�شتوى العامل ونتدرب على يد مدرب كوبي يرافق املنتخب 

ال�شيني اإ�شافة اإىل اأربعة مدربني دوليني من ال�شني  ومدرب 

خمت�س باللياقة البدنية و�شط رعاية وك�شوف طبية م�شتمرة 

للمنتخب وهذا كله ي�شب يف اطار  املرافق  الطبي  الكادر  من 

التح�شري الأمثل لفعاليات الدورة الآ�شيوية التي اإن كتبت يل 

امل�شاركة فيها لن اأقبل بغري الذهب .

ملاذا اأخفي ..؟
وتابع ملي�س: اأنا ل اأخفي اأنني األعب مباريات احرافية 

لأنها غري ممنوعة ول متنعني من امل�شاركة يف بطولت الهواة 

امل�شتوى  لتح�شني  ف��اأول  اأمار�شها  كنت  واإن  منتخبي  با�شم 

وهذا  امل��ادي  واقعي  من  اأح�شن  كي  وثانيها  واللياقة  الفني 

حقي فاأنا مالكم ولدي عمر حمدد كالعب �شاأتوقف بعده ومن 

دعمي  واملفرو�س  م�شتقبلي  به  اأ�شمن  �شيئا  اأجني  اأن  حقي 

م�شتقبلي  بطريق  الوقوف  اأو  حماربتي  ل  احلالة  هذه  مبثل 

بحجة اأنني األعب مالكمة الحراف التي اأن �شعرت يوما اأنها 

كان  مهما  ف�شاأتركها  الوطني  املنتخب  متثيل  عن  �شتبعدين 

الت�شنيف العاملي الذي و�شلته .

حممد غ�س�ن م�سرفا
البطل  ت�شمية  نادي اجلي�س  اإدارة  قررت  اأخر  �شاأن  ويف 

حممد غ�شون ع�شو احتاد املالكمة م�شرفا عاما على املالكمة 

مكانها  يف  اللعبة  ك��وادر  اعتربتها  ثقة  وهي  اجلي�س  بنادي 

اأبطال  ال��ف��ئ��ات  مبعظم  وقب�شاتها  اجلي�س  ن���ادي  فمالكمة 

للجمهورية وهي �شاحبة الن�شبة الأكرب يف ت�شكيلة املنتخب 

الوطني.

يحتم  اللعبة  م�شرفا  غ�شون  بت�شمية  احلالية  اخلطوة 

حلقات  �شتثبته  اأمر  وهو  اجلي�شاوية  للقب�شات  ا�شافيا  تاألقا 

البطولت املركزية.

ملي�س  يخو�شها  التي  الدولية  املباريات  وبخ�شو�س 

خطوتهم  اأدع��م  اأن��ا   : غ�شون  الحت��اد  ع�شو  اأج��اب  وم�شتت 

لعب  من  امل�شتت  او  ملي�س  البطل  مينع  �شي  ول  ال�شحيحة 

بحياته  ال�شلبي  التدخل  اأردن���ا  اإذا  اإل  الح���راف  ب��ط��ولت 

حممد  املالكم  واأن  �شيما  ل  ب��ه   ال�شرر  واإحل���اق  ال�شخ�شية 

ملي�س جاهز لاللتحاق باملنتخب لأي ا�شتحقاق والآن باإمكاننا 

اأم  داخلية  كانت  بطولة  لأي  اأو  لتجارب  او  للمع�شكر  دعوته 

املالكم  ان  يعني  ما  الفور  على  حا�شرا  ف�شيكون  خارجية  

يف  ووج��وده  وتعليماته  واحت��اده  منتخبه  مع  ملتزم  ملي�س 

املباريات الحرافية يزيده قوة وخربة. وتابع غ�شون: نحن 

بحاجة له كما اأن وجوده يف المارات حاليا وبوجود املنتخب 

ال�شيني الول بكوادر ادارية وفنية وطبية من الطراز الرفيع 

للدورة  املنتخب«  اأبطال  لكل  مطلوب   « مثايل  حت�شري  يعترب 

الآ�شيوية وكل تدريباته خالل مع�شكره تتم باإ�شرايف املبا�شر 

م�شتواه  على  وال��وق��وف  معه  امل�شتمر  التوا�شل  خ��الل  م��ن 

الفني وتطوره لدرجة اأ�شتطيع اأن اأجزم اأن مالكمنا ملي�س يف 

طريقه  مليدالية يف الدورة ال�شيوية املنتظرة اأو اأي ا�شتحقاق 

ر�شمي قادم .

من مع�شكره مع منتخب ال�شني الأول 

املالكم ملي�س يتح�شر لالإمارات وجاهز لاللتحاق باأي ا�شتحقاق للمنتخب

 ▪مالك �شقر:
 20 حتت  اليد  لكرة  ال�شوري  ل��ل��دوري  بطاًل  النواعري  ن��ادي  ت��وج 

�شنة بعد فوزه يف املباراة النهائية على اليقظة وبنتيجة 34 / 22 وحلرّ 

اجلي�س باملركز الثالث بعد فوزه على الطليعة  35 مقابل 2٩. يف التجمع 

الذي  اقيم يف حماه

 فوز نادي النواعري لي�س غريبا فهو �شاحب جولت و�شولت واألقاب على 

كافة امل�شتويات والفئات نتيجة العمل املنظم والهادف من قبل كوادره والقائمني 

اأن كرة اليد يف  اإل  على كرة اليد ورغم توقف ن�شاطات كرة اليد لأكرث من عام 

حماه مل تتوقف عن العمل والتح�شري وال�شتعداد

ع�دة الروح لكرة اليد
 املهم والأهم هي عودة كرة اليد للدوران يف ال�شالت وم�شاركة ع�شرة 

اأندية يف هذا التجمع خطوة جيدة حت�شب لالحتاد اجلديد بالرغم من غياب 

اأندية عريقة مثل ال�شعلة والحتاد والكرامة وغريها من الأندية  وغيابها ترك 

اأكرث من اإ�شارة ا�شتفهام وخا�شة نادي الحتاد الذي اأر�شل الكتب للم�شاركة 

اأمينة �شر الحت��اد تعقيبا على  ال�شيدات وج��واب  الفئة وحتى يف  يف هذه 

ذلك هو تاأخر نادي الحتاد باإر�شال القوام وتثبيت م�شاركته عن املهلة التي 

حددها احتاد اللعبة الذي خاطب جميع الأندية وبجميع املحافظات بنف�س 

التوقيت وكتاب احتاد اللعبة كان وا�شحا و�شريحا. 

الفرق امل�شاركة وكوادرها بدون  التام من جميع  الر�شا  ومامل�شناه 

ا�شتثناء بعودة الن�شاط لكرة اليد رغم بع�س النتقادات مل�شاركة اأعمار 

امل�شاركة  للفرق  الفني  امل�شتوى  على  اأثر  مما  التجمع  هذا  يف  متباينة 

وخا�شة كل فئة لها كرة »رقم« خا�س بها.

و�شهد الدوري بع�س املنغ�شات لكنها مل توؤثر على جمرى مباريات 

الأخطاء  وبع�س  العالية  واحل����رارة  امل��ب��اري��ات  �شغط  مثل  التجمع 

التحكيمية غري املق�شودة وخا�شة يف مباراة الطليعة و اليقظة والتي 

اأدت لطرد مدرب الطليعة .

تعاون متميز من اجلميع 
ب�شكل عام البداية اجليدة وحمبة اأهل اللعبة و اجتماعهم يف حماه 

جناح  يف  الكبري  الأث��ر  له  ك��ان  وال�شيا�شة  الريا�شية  القيادة  وتعاون 

البطولة وكذلك ل نن�شى الدور الذي قام به رئي�س احتاد اللعبة واأع�شاء 

الحتاد واملكتب الإعالمي يف املتابعة والهتمام واملثابرة من اأجل عودة 

كرة اليد للدوران مب�شاركة ع�شرة اأندية بعد غياب لأكرث من عام وبعيدا 

عن امل�شتوى الفني والأهم نقطة البداية وهذا كان براأي الكثري من اأهل 

اللعبة وخرباتها وكوادرها. 

االأندية بحاجة لدعم املادي 
الكابنت ع�شام دهم�س قال:  الدوري ناجح من الناحية التنظيمية اأما 

من الناحية الفنيه فالفرق متلك خامات واعده ومن مواليد خمتلفة وظهر 

ال�شباب  الفتوة   - )اجلزيرة  لأخ��رى  مباراة  من  الفرق  م�شتوى  تطور 

– النواعري-  اليقظه-  اأما فرق اجلي�س  دوما - الفرات- القنيطرة-   –
الطليعه  فكانوا اأف�شل حت�شريا من بقية الفرق.

احللقة املفق�دة هي عملية التط�ير 
 املدرب اأمين ال�شفان قال : هذا التجمع اأعاد الروح والأمل لكرة اليد 

وامل�شتوى  اجلديد  اليد  كرة  لحتاد  موفقة  وبداية  ممتازة  ومب�شاركة 

الفني كان جيد جدا وخا�شة الفرق الأربعة التي تاأهلت اإىل املربع الذهبي 

الطليعة والنواعري واليقظة واجلي�س وبقية الفرق يف طابق ثاين.

من  تدريجيا  يت�شاعد  بداأ  للفرق  الفني  امل�شتوى  ال�شفان  واأ�شاف   

م�شتو  وعلى  جدا  متميزة  ومواهب  خامات  وظهرت  اأخرى  اإىل  مباراة 

عال وو�شلت اإىل مرحلة التطوير .

واأ�شاف:   لدينا اأكرث من 45 لعبا من كل فئة بحاجة اإىل مدربني 

وخا�شة  فئة  لكل  موحد  تدريبي  ونظام  داخلية  ومع�شكرات  خمت�شني 

�شيء  كل  عملوا  الذين  القواعد  ملدربي  بالن�شبة  انتهت  املرحلة  ه��ذه 

مبرحلة التح�شري.

ال�شورية  اليد  بكرة  حاليا  املفقودة  احللقة  ب��اأن  ال�شفان  واأ���ش��ار 

ومرحلة  ال�شباب«  »مرحلة  العمر   بهذا  تبداأ  والتي  التطوير  عملية  هي 

مفقودة  الرجال هذه احللقة  اإىل مرحلة  ي�شلوا  الأوملبي حتى  املنتخب 

يحتاجون  ملواليد 2003و 2004  التطوير  مرحلة  �شنوات   منذ خم�س 

خالل  من  والدعم  واملتابعة  الهتمام  من  عايل  وتركيز  مع�شكرات  اإىل 

الالعب  يعتاد  وموحد  متميز  تدريبي  نظام  �شمن  الداخلية  املع�شكرات 

نحتاج  طبقناه  اذا  الأم��ر  ه��ذا  والتدريب   ال��غ��ذاء  يف  وقته  تنظيم  اإىل 

اإذا بقينا نعمل بنف�س  اأما  املناف�شات اخلارجية  ل�شنتني حتى ندخل يف 

الطريقة نحتاج لأكرث من خم�س اإىل �شبع �شنوات. 

النواعري بطاًل لتجمع كرة اليد ..

وغياب بع�س الأندية ترك اأكرث من اإ�شارة ا�شتفهام

 ▪خديجة ونو�س:
ي�شم احتاد الريا�شة للجميع العديد 

ت�شتهدف  التي  ال�شعبية  الريا�شات  من 

والعطاء  النتاج  على  ق��ادر  جمتمع  بناء 

فئة  اأو  معينة  ب��ري��ا���ش��ة  يعنى  ل  لأن����ه  

اأكرب  ل�شتيعاب  ي�شعى  واإمن���ا  حم���ددة  

وال�شرائح  اجل��م��اه��ري  م��ن  مم��ك��ن  ع���دد 

الجتماعية �شمن ريا�شات ل تناف�شية.

خطة وا�سحة طم�حة
احتاد  رئي�شة  حممد  ثناء  املحامية 

الريا�شة للجميع التي واكبت وقادت هذا الحتاد بنجاح كبري يكاد ي�شمل 

الكثري من  اأجندة هادفة �شمت ونفذت  ال�شورية �شمن  كافة املحافظات 

الن�شاطات هذا العام اأكدت« للموقف الريا�شي » اأن الحتاد اأجنز خطته 

على اأكمل وجه بجميع ن�شاطات جلانه اجلماهريية التناف�شية من اقامة 

واليوغا  الريا�شي  والرق�س  الإيروبيك  بريا�شة  مدربني  اعداد  دورات 

الخت�شا�شات  لهذه  وامل��درب��ات  للمدربني  عمل  فر�س  وخلق  والطاقة 

اأوملبية  لعبة  وه��ي  الركبي  بريا�شة  اخلارجية  مل�شاركاتنا  بالإ�شافة 

لل�شيدات يف قطر والرجال بتون�س واإقامة لقاءات ودية بالأردن ولبنان 

واأي�شا م�شاركة جلنة الريا�شات اللكرونية بت�شفيات كاأ�س العامل عرب 

النت بالإ�شافة اأن �شورية ع�شو بالحتاد الدويل وميثلها �شعيد �شرف 

رئي�س اللجنة . 

العربية يف م�شر بريا�شة كرة  بالبطولة  :  �شاركنا  ثناء  واأ�شافت 

ال�شرعة ونال فيها منتخب ال�شيدات املركز الثالث من خالل نور عي�شى 

و�شام حلواين ، وتبعها اقامة مهرجانات اليوم العاملي لليوغا من اأجل 

الالذقية بح�شور ر�شمي وريا�شي كبريين   ( املحافظات  باأغلب  ال�شالم 

ومب�شاركة 400 م�شارك( واأي�شا بحلب ودم�شق وحم�س ومتيزت باإقامة 

عرو�س ريا�شية �شمن النظلم العاملي لربوتوكول الحتفال . 

الحتاد  رئي�شة  وا�شارت 

الطبيعة  يف  امل�شي  جلنة  اإىل 

لدينا  اأ���ش��ب��ح  اذ  وال��رح��ال��ة 

املحافظات  كل  من  فريقا   35

ومرخ�شني ب�شكل نظامي من 

الحتاد والهدف من هذه الفرق 

اجلماهريية  الريا�شة  ن�شر 

على  وامل��ح��اف��ظ��ة  بالطبيعة 

البيئة وذلك من خالل حمالت 

الت�شجري بالتعاون مع وزارة 

املحافظات  ب��اأغ��ل��ب  ال��زراع��ة 

وحتديدا باملناطق التي طالتها احلرائق لإعادة احيائها وك�شف املناطق 

الأثرية والطبيعة ببلدنا.

وتابعت ثناء: بالن�شبة للجنة »التيك بول« كرة قدم الطاولة مت ن�شر 

حيث  باللعبة  تعريفية  دورات  واإقامة  املحافظات  جلميع  طاولة   200

و�شعت طاولة للعب باحلديقة العامة بحلب باإ�شراف ع�شو الحتاد نور 

من  وبح�شور  بحلب  للجميع  الريا�شة  لحت��اد  الفنية  واللجنة  عي�شى 

جميع الأندية للتعرف عن ماهية اللعبة . 

واأ�شارت يف نهاية حديثها اىل اأهمية الع�شوية يف الحتاد العربي 

التي �شغلتها : ا�شتطعنا توظيف الع�شوية يف الحتاد العربي للريا�شة 

للجميع بعد انتخابي ب�شكل ايجابي من خالل ا�شتقدام مدربني واإقامة 

مع�شكرات يف م�شر على ح�شاب الحتاد العربي و�شيكون لنا م�شاركة 

يف انتخابات الحتاد الدويل بالبحرين يف  �شهر ت�شرين القادم و�شنكون 

حا�شرين ببع�س اللجان . 

من  بالكثري  يحظى  للجميع  الريا�شة  احت��اد  ب��اأن  ال�شارة  من  لبد 

جميع  ت�شتوعب  اجلماهريية  الريا�شات  من  عددا  ي�شم  كونه  الهتمام 

جميع  لدى  البدنية  القدرات  حت�شني  اىل  تهدف  الجتماعية  ال�شرائح  

الأعمار وامل�شاهمة اىل حد كبري يف معاجلة العديد من الأمرا�س .

خطــــــة طموحـــــة لحتــــاد الريا�شـــــة للجميــــع 
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اإذا كانت كرتنا ت�ستح�ذ على الهتمام الأكر واملتابعة الأو�سع 

من اجلماهري الريا�سية من خال احلديث امل�ستمر و دومنا انقطاع 

هذه  عن  ي�سذ  ل  الآن  الكام  ف��اإن  املتتالية،  امل�ا�سم  م��دار  وعلى 

ذلك ه� حديث  اأج��ل  ومن  اأهمية خا�سة،  يكت�سب  ،واإمن��ا  القاعدة 

لقيادة منتخباتنا ال�طنية  ال�ساعة، ك�نه يتعلق باملدربني املختارين 

وهذا الختيار جاء من احتاد جديد مل يدخل بعد يف �رصاع على 

النقطة اأي يف ن�ساط املمتاز وغري املمتاز للم��سم املقبل.

احتاد الكرة يبني كرتنا مبفه�مه من القمة اإىل ال�سفح، اأي اأنه 

يبداأ من املنتخبات نزوًل اإىل ن�ساطات الأندية والدوريات وغري ذلك 

ظنا منه اأن ترتيب البيت للمنتخبات وتاأمني املدربني لهم ه� نقطة 

تعرت�س  التي  وامل�سكات  ال�سع�بات  من  الكثري  متنا�سيًا  البداية 

تط�ر كرة القدم يف بلدنا .

بعثة  �سمن  وم���ازال  ك��ان  ه�لندي  م��درب  اأن  ال�ساعة  حديث 

منتخبنا للنا�سئني يف بط�لة العرب املقامة يف اجلزائر ،وحني حتدث 

عن تعادلنا يف اأول مبارياتنا مع لبنان ،اعتقدنا اأنه »من�سقا اإعاميا« 

�سياقي منتخب  اأي�سا  اإ�رصافه  والي�م وحتت  فنيًا!   ولي�س مديرًا 

اأف��ادت هذه  م��اذا  ، و�سرنى  البط�لة  مبارياته يف  ث��اين  م�رص يف 

اخلرة اله�لندية نا�سئينا الذين يتدرب�ن منذ عام تقريبًا لكنه جاء 

متاأخرًا ول ندري هل ميلك ع�سا �سحرية ول ندري ملاذا جاء..؟!

الذي  ال�سباب  ملنتخب  فنيًا  مديرا  التحق  اأخر  ه�لندي  مدرب 

ي�ستعد للت�سفيات التي �ستقام ال�سهر القادم يف الأردن  واأعطيت 

�ساحيات التدريب فيه للمدرب معن الرا�سد مع م�ساعديه، جاءه 

الآن اله�لندي لي�سع مل�ساته ال�سحرية ويدفع به اإىل قفزات ت�ؤهله 

يرى  هكذا  العامل،  كاأ�س  اإىل  ي�سل  وقد  اآ�سي�يًا  اأعلى  مراتب  اإىل 

احتاد كرة القدم ونحن نرى غري ذلك مع كثري من الفنيني املخت�سني 

..؟!

الرجال، حيث  ،منتخب  الق�سيد  بيت  فه�  الثالث  املنتخب  اأما 

مبدرب  ال�ستعانة  اأن  اأي  ال�سيد،  ح�سام  ب��امل��درب  الثقة  و�سعت 

اأجنبي كما اأدعى رئي�س الحتاد �سابقًا،باتت �رصبًا من اخليال  ما 

يعني اأن املدربني الأجانب ملنتخباتنا ال�سغرية فقط، اأما الكبار فهم 

حمروم�ن من هذه النعمة .

مت�ساربة يف  اأق����اًل  لق��ى  معه  ال��ذي  وال��ك��ادر  ال�سيد  تكليف 

ال�سارع املهتم، بني م�ؤيد ومعار�س ومنتظر ،وهذا من طبيعة الأ�سياء 

،فا اجتماع على راأي ول اتفاق على قرار لأن الثقة معدومة بني من 

يقرر وبني من ي�ستمع ويراقب ويتابع ، والثقة معدومة لأن البدايات 

وبغ�س  قليلة  والنتائج  ك��ث��رية  اخل��ط��اب��ات  ولأن  �سحيحة  لي�ست 

النظرعما نعتقده من كفاءة وغري كفاءة بهذا الطاقم التدريبي نق�ل 

كان اهلل يف ع�ن من يت�ىل امل�س�ؤولية وكاأنه قاب�س على جمر فا 

�سيء ي�سجع ول الأمر منا�سب ول ال�اقع جيد، وعليه فالبناء ع�سري 

النهايات  اإن  بل  املنتخبات  ياأتي من  البناء ل  اأن  ون�ؤكد من جديد 

ال�سليمة يجب اأن تك�ن يف املنتخبات.. ؟!

بمشاركة 13 دولة  عربية حديث الساعة ؟!

�شورية ت�شت�شيف  البطولة العربية الثالثة ع�شرة للكيك بوك�شينغ 
 ▪مالك �شقر 

17اأيلول  ولغاية   14 من  بالفرة  �شورية  ت�شت�شيف 

القادم البطولة العربية الثالثة ع�شرة للكيك بوك�شينغ )رجال 

 + كونتاكت  )فل  بالأ�شاليب  �شابات(   - �شباب   - �شيدات   -

الكيك  األعاب  احت��اد  ينظمها  التي   )  1K+ كونتاكت  �شمي 

بوك�شينغ بالتعاون مع �شركتي »�شم�س اأكادميي« و«اأجنحة 

ال�شام« يف �شالة اجلالء الريا�شية بدم�شق.

رئي�س  اأكد  العربي  الريا�شي  احلدث  هذا  اأهمية  وعن 

اأن  الريا�شي  ل�«ملوقف  احلايك  حممد  القوة  العاب  مكتب 

األعاب  ا�شت�شافة البطولة حدثًا هامًا للريا�شة ال�شورية يف 

الردن  وهي  عربية  دولة    13 ومب�شاركة  بوك�شينغ  الكيك 

العراق م�شر تون�س فل�شطني ليبيا اليمن الإمارات الكويت 

البحرين ال�شعودية  و�شورية امل�شيفة.

 واأ�شار احلايك  اأن هذا التجمع العربي يف دم�شق يحمل ر�شالة 

مل  اإىل  يهدف  وال��ذي  العربي  ال�شباب  جمع  هو  الأول  بعنوانني  

ال�شمل العربي واإعادة العالقات بني الحتادات الريا�شية العربية 

اأما  اأي بطولة عربية ودولية،  وباأن �شورية قادرة على ا�شت�شافة 

العنوان الثاين فهو ريا�شي واملناف�شة ال�شريفة بني الأ�شقاء العرب 

للو�شول اإىل من�شات التتويج وهذا يعطي انطباعا جيدا على مدى 

تطور الريا�شة وريا�شة الكيك بوك�شينغ يف جميع الأ�شاليب التي 

�شتعتمد يف البطولة للرجال وال�شيدات وال�شباب وال�شابات والتي 

افتتاح مميز وذلك  الريا�شية �شمن حفل  حتت�شنها مدينة اجلالء 

مت  حيث  للبطولة  اخلا�شة  التجهيزات  بتاأمني  اليعاز  خالل  من 

ت�شكيل جلان التنظيم وال�شتقبال والإعالم اخلا�شة بكل ما يتعلق 

بالبطولة وفيما يتعلق بالإقامة والتنقالت .

حر�س  عي�شى  �شلمان  الحت���اد  �شر  اأم��ني  اأك��د  ب���دوره 

بوك�شينغ  للكيك  العربية  البطولة  ا�شت�شافة  على  الحت��اد  

من خالل التعاون مع رئي�س الحتاد العربي لريا�شة الكيك 

بوك�شينغ وروؤ�شاء احتادات الدول العريية واجلميع اأبدى 

من  كبري  بعدد  للبطولة  �شورية  ا�شت�شافة  على   موافقته 

امل�شابقات »٩ م�شابقات منف�شلة« اأي �شيكون هناك 8٩ ميدالية 

ذهبية ومثلها من الف�شة والربونز يف الأدوار النهائية. 

التنظيمية والفنية لالحتاد ووجود  القدرة  يدل على  هذا  

الحتاد  دعم  على  يدل  كما  ومدربني  لعبني  من  موؤهلة  ك��وادر 

الريا�شي لتوجه احتاد اللعبة يف ا�شت�شافة البطولت العربية 

واأ�شار عي�شى اإقامة هذا احلدث العربي الكبري دليل على عودة 

العرب  الأ�شقاء  من  وحمبة  دعم  ور�شالة  لبلدنا  والأم��ان  الأمن 

دم�شق  يف  اللعبة  اأب��ط��ال  نخبة  لقاء  واأنرّ  ال�شورية  للريا�شة 

اللعبة والريا�شة  اإجناز لحتاد  النتائج هو  النظر عن  وبغ�س 

ال�شورية.

ت�شري  وال�شتعدادات   التح�شريات  اأن  اإىل  عي�شى  ولفت 

اإىل ور���ش��ة عمل  ل��ه واأنرّ الحت���اد حت��ول  وف��ق م��ا ه��و خمطط 

املنتخبات  منح  مترّ  حيث  للبطولة   لئقة  ا�شت�شافة  لتحقيق 

بالفنادق  وت�شهيالت  جمانية  دخ��ول  �شمة  امل�شاركة  الر�شمية 

واأقام  والتجهيزات  امل�شتلزمات  جميع  تاأمني  مترّ  كما  والتنقل 

احت���اد ال��ل��ع��ب��ة  وجت��م��ع��ات ل��الع��ب��ي امل��ح��اف��ظ��ات م��ع مدربيهم 

البدنية  اجلاهزية  اإىل  للو�شول  بدم�شق  تدريبي  ومع�شكر 

املطلوبة من لعبي املنتخب الوطني الذين يعانون قلة اخلربة 

مع  باحلما�س  �شيكون  التعوي�س  اأنرّ  اإل  اخلارجي  والحتكاك 

العلم اأنرّ الحتاد يعتمد على لعبني �شباب متو�شط اأعمارهم 22 

عامًا وكذلك الأمر بالن�شبة لل�شيدات. 

ال�شباب كون  فئة  يعتمد يف خطته على  واأ�شاف: الحتاد 

كبرية  فر�شة  وهي  البلد  خارج  اأ�شبحوا  اللعبة  اأبطال  معظم 

لالعبني والالعبات من اأجل  الحتكاك وك�شب اخلربات لتعذر 

�شفرنا باأعداد كبرية للخارج وامل�شاركة ببطولت متعددة ب�شبب 

الظروف املادية ال�شعبة.  
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 ▪ملحم احلكيم
الرفيع  دورات  يف  يقت�شر  كان  �شابقًا 

على  الحت���اد  خطة  �شمن  الأوىل  للدرجة 

وب�شبب  فقط  ال��ع��ام  ب��داي��ة  واح���دة  دورة 

القرار الأخري الذي يفر�س على كل م�شغلي 

املدربني يف ال�شالت الريا�شية اأو اأ�شحابها 

الرئي�شي  امل�شغل  امل���درب  لديهم  يكون  اأن 

طلب  ه��ن��اك  اأ���ش��ب��ح  اأوىل،  درج���ة  لل�شالة 

متزايد على دورات الرفيع للدرجة الأوىل 

دورة  باإ�شافة  الحت��اد  ق��ام  ذل��ك  ومبوجب 

يلتحق  مل  ملن  املو�شم  ه��ذا  للخطة  اإ�شافية 

بالأوىل بداية العام.

تاأجيل ا�سطراري

اآب  وب��ع��د الإع����الن ع��ن��ه��ا  خ���الل �شهر 

القليل  بالعدد  اللعبة   احت��اد  تفاجاأ  احل��ايل 

الذي رفع اإليه من قبل اللجان الفنية يف كل 

املحافظات غري الكايف ل�شغل قاعة املوؤمترات 

اأ�شبوع كامل وبالتايل مت  وك��وادر الحت��اد 

تاأجيل هذه الدورة اإىل موعد لحق  ما جعل 

من  خ�شو�شًا  اجلميع  تذكري  يعيد  الحت��اد 

درجات  مو�شوع  مع  ويت�شاهلون  يتهاونون 

املدربني يف �شالتهم �شاربني بقرار املكتب التنفيذي الأخري عر�س 

الفنية  اللجان  و�شتقوم  ببعيد  ولي�س  قريب  العام  اأول  اأن  احلائط 

ريا�شي  بيت  لأي  بالدخول  كاملة  ب�شالحيات  خمولني  الفرعية 

ال�شالة  اأن  تبني  ح��ال  ويف  داخله  امل��درب��ني  درج��ات  على  والك�شف 

خمالفة للقانون  ف�شيتم �شحب ترخي�شه و�شطب �شجله من الحتاد 

لي�شار لحقًا اإىل اإغالق البيت الريا�شي بالكامل.

احتاد اللعبة ي�سدد فات�رة  ت�ساهله
بهذا اخل�شو�س اأعرب رئي�س احتاد اللعبة منار هيكل اأن احتاد 

العام عندما  بناء الأج�شام  دفع ثمن ت�شاهله مع املدربني يف بداية 

تراجع عن قراره باإلزام الأندية والبيوتات الريا�شية باأن يكون لديها 

مدرب يحمل �شهادة الدرجة الأوىل، واأعطى مدة زمنية جديدة حتى 

مدربيها،  �شهادات  على  والك�شف  الأندية،  ملراقبة  املقبل  العام  بداية 

وذلك بعد اأن مل�شت الأندية تراخ يف تطبيق الآلية اجلديدة التي اأقرها 

اإلزام  تاأجيل  اأن  م�شيفا   العام،  الريا�شي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 

الأندية مبدربني من الدرجة الأوىل لي�س تهاونا كما يظن البع�س بل  

املحافظات، وعدم وجود  الأندية يف خمتلف  درا�شة واقع  بعد  جاء 

عدد كاف من املدربني اأ�شحاب ال�شهادة املطلوبة، لذلك كان التوجه 

باأن يتم منحها مهلة جديدة تفاديًا لإغالق الكثري من الأندية املخالفة 

من  للكثري  رزق  م�����ش��در  ت��ع��د  ال��ت��ي 

الكوادر.

طريقة  اأن  ع��ن  ه��ي��ك��ل  وك�����ش��ف 

ال���ت���ع���ام���ل ه�����ذه ج��ع��ل��ت امل���درب���ني 

الر�شالة ب�شكل غري �شحيح  يفهمون 

النظامي  العدد  يكتمل  مل  وبالتايل   ،

التي  الأوىل  الدرجة  مدربي  ل��دورة 

اآب من  ���ش��ه��ر  م���ق���ررة خ���الل  ك��ان��ت 

�شتمنح  وال��ت��ي  اجل�����اري،  امل��و���ش��م 

يكونوا  اأن  اإمكانية  فيها  الناجحني 

اأ���ش��ا���ش��ي��ني يف الأن���دي���ة  م���درب���ني 

والبيوتات، لفتًا اإىل اأن الحتاد كان 

ي�شع �شمن روزنامته ال�شنوية دورة 

بعد  ولكن  الأوىل،  للدرجة  واح���دة 

يف  مطلوبًا  ال�شهادة  �شرط  ب��ات  اأن 

اأمور  ت�شهيل  الحتاد  حاول  الأندية 

اإقامة دورة ثانية، لكن  املدربني عرب 

الو�شع مل ي�شر بال�شكل املطلوب.

تقدير خاطئ

�شبب  الحت���اد  رئي�س  وي��رج��ع 

ل��ع��دم تقدير  ال��ع��زوف ع��ن ال����دورة 

يف  ت�شدد  هناك  �شيكون  حيث  املو�شوع،  لتبعات  والأندية  املدربني 

مراقبة  حول  التنفيذي  املكتب  ق��رار  تطبيق  يف  املقبل  العام  بداية 

اإغالق كل ناد خمالف حتى ي�شحح و�شعه  الأندية ومدربيها، ويتم 

الأندية  حلال  معمقة  درا�شة  بعد  و�شعها  مت  التي  باملعايري  ويلتزم 

اإن  ف��ال��دورة  الفنية،  اللجان  مع  بالتعاون  املحافظات  خمتلف  يف 

كانت تاأهيل اأو �شقل فالدار�س حرية النت�شاب اأما اإن كانت لتحقيق 

على  واج��ب��ا  فت�شبح  فيه  العمل  اأو  ريا�شي  بيت  لفتتاح  ���ش��روط 

الدار�س حتقيقه وهو ما يجب اأن ي�شعى الدار�س اإليه ل اأن يعزف عن 

الت�شجيل والقادم �شيك�شف ان الحتاد جاد بتطبيق قراراته بحزم.

حماة اأول  يف بطولة اجلمهورية 

الت�شنيفية الثانية بكرة امل�شرب
 ▪خديجة ونو�س: 

بحماة  الريا�شية  البا�شل  مبدينة  املك�شوفة  امل��الع��ب  اأر����س  على  اختتمت 

العمرية حتت 10  للفئات  امل�شرب  بكرة  الت�شنيفية  مناف�شات بطولة اجلمهورية 

و12و14 �شنة للذكور والإناث مب�شاركة 75 لعبًا ولعبة من �شبع حمافظات.

 10 حتت  فئة  نتائج  اأ�شفرت  حيث  وفنيا  تنظيميا  البطولة  يف  تفوقت  حماة 

الأول تاله زميله فادي  املركز  اإحراز لعب حماة ق�شي الرك  �شنوات ذكورًا عن 

بي�شان  تلتها  اأوًل  اإبراهيم  تاج  الالذقية  لعبة  ج��اءت  الإن��اث  ويف  ثانيًا  �شموع 

اجلرف من حماة كما نال لعب منتخب دم�شق اإياد �شليم لقب فئة حتت 12 �شنة 

ذكورًا تاله كرمي �شليم من حماة ثانيًا ونالت يارا �شموع من حماة لقب الإناث تلتها 

زميلتها هنادي البارودي باملركز الثاين.

اأما يف بطولة فئة حتت 14 �شنة ذكورًا  فقد احتل لعب ال�شويداء نوار زهر 

اأ�شامة ال�شراج بينما نالت بطولة فئة  الدين املركز الأول متقدمًا على لعب حلب 

الإناث لعبة حماة ماري اأبر�س تلتها لعبة ال�شويداء بانا عزي.

باأن  الق�شا�س  امل�شرب  بني ع�شو الحتاد خمل�س  كرة  ت�شريح لحتاد  ويف 

البطولة �شهدت مباريات قوية ومثرية مبختلف الفئات كما اأفرزت عددا من املواهب 

الواعدة لفئات عمرية �شغرية لفتت اأنظار اجلميع  التي �شيكون لها م�شتقبل جيد 

وتنعك�س اإيجابًا على تطور اللعبة يف �شورية م�شريًا اإىل التفوق الوا�شح ملنتخب 

حماة ومناف�شته على األقاب جميع الفئات العمرية  مما اأك�شب البطولة زخما اآخر 

وهذه نقطة حت�شب للبطولة كونها �شملت فئات عمرية متعددة ا�شاقة لرعاية �شركة 

خا�شة للبطولة حتملت العبء الأكرب وقامت بتقدمي الدعم واجلوائز للفائزين يف 

املراكز الأوىل. و�شيتبع هذه البطولة ثالث بطولت اأخرى هي على قائمة اخلطة 

الداخلية لالحتاد و�شتتمتع برعاية ودعم �شركات اآخرى لت�شجيع اأكرب عدد ممكن 

من امل�شاركة.

اتّحاد بناء األجسام يشترط ..

مدرب الدرجة الأوىل فقط من يحق له ت�شغيل �شالة اأو ترخي�شها
 ▪زياد ال�شعابني:

ريا�شة  وهي  وال�شيقة  املحببة  الريا�شات  من  اجل��ودو    

واملحافل  ال���دورات  يف  جيد  فيها  امليداليات  ح�شاد  اأوملبية 

الدولية، وكان لها ح�شورها  وتواجدها فيما �شبق اإل اأنها اإىل 

الأخ��رية يف دورة  امل�شاركة  تب�شم كما يجب وج��اءت  الآن مل 

املتو�شط التي ا�شت�شافتها وهران اجلزائرية لتوؤكد ذلك حيث 

جاءت نتائجها متوقعة دون الطموح مقارنة بفرة التح�شري 

كانوا  الذين  البع�س من  لآمال  كانت خميبة  واإن  الدورة  لهذه 

يبنون عليها طموحات كثرية. 

اعرتاف بالرتاجع اأو اإقرار بالظلم؟
 احتاد اللعبة مل يعترب اأن ما حدث يف وهران هو تراجع 

تلبي  ل  كانت  واإن  باملقبولة  النتيجة  و�شف  بل  تق�شري  اأو 

الرفاعي  �شليمان  لالعب  الوا�شح  التحكيمي  فالظلم  الطموح، 

وحرمانه من امليدالية الربونزية على اأقل تقدير .

 خيار امل�ساركة لالأف�سل
وعن طريقة اختيار الالعبني 

امل�شاركات  معظم  كانت  اأن  بعد 

منحى  تغري  ل��ت��دخ��الت  تخ�شع 

الأبطال  من  وممثليها  امل�شاركة 

اثنني  لع��ب��ني  على  والق��ت�����ش��ار 

ف��ق��ط، وا���ش��ت��ب��ع��اد م���ن ك����ان له 

م�شاركة متو�شطية �شابقة اأي اأن 

له خربة بدورات املتو�شط، كان 

جواب احتاد اللعبة باأن امل�شاركة 

الحتاد  قرار  هو  اثنني  بالعبني 

م�شاركة  ع���دم  اأم����ا  ال��ري��ا���ش��ي، 

الذي �شارك  قا�شم  الالعب حممد 

فني  قرار  فهو  ال�شابقة  بالدورة 

اأن  راأت  ح��ي��ث  ال��ل��ع��ب��ة  لحت����اد 

�شليمان الرفاعي وح�شن بيان اأف�شل منه كم�شتو فني من خالل 

املع�شكرات الأخرية وامل�شاركات التي جرت قبل دورة املتو�شط 

يف العراق واإيران اإ�شافة اإىل زيادة الوزن لدى قا�شم. 

اإثبات وج�د وتفاوؤل بامل�ستقبل
وبالعودة لب�شاط وهران املتو�شطي للجودو فاإن لعبينا مل 

يحققا اأي ميدالية لكنهما حال باملركز ال�شابع وحاول املناف�شة 

كغ   60 ب��وزن  الرفاعي  �شليمان  فالالعب  متقدمة  اأدوار  نحو 

والفائز  اأوروب��ا  بطل  وهو  �شلوفيني  على  الأول  بالدور  فاز 

بالدورة املا�شية، ويف الدور الثاين خ�شر اأمام امل�شري ي�شري 

�شاميو وهو بطل اأفريقيا وخ�شر بعدها اأمام بطل فرن�شا مرلني 

وتعر�س لالإ�شابة )بري�س ال�شدر(.

وجاء ح�شن بيان بوزن 73 كغ يف املركز ال�شابع، ففاز يف 

املباراة الأوىل على الركي دميرييل ثم خ�شر اأمام اجلزائري 

ويخ�شر  كولهاج  الأل��ب��اين  على  بعدها  ليفوز  اإدري�����س،  حممد 

اأخريًا اأمام اليوناين ت�شوتال �شفيلي.

 ▪حممود املرحرح:
عن  ويحجمها  القوة«   « الفردية  الأل��ع��اب  يهدد  ب��ات  املادية  الإمكانات  �شعف 

ي�شفونها  كما  الألعاب  هذه  باأن  العلم  مع  والدولية،  العربية  اخلارجية  امل�شاركات 

على  تطغى  التي  اجلماعية  الألعاب  من  بكثري  اأف�شل  نتائج  وحتقق  للذهب  منجم 

غالبية الدعم.

قوة  ريا�شات  القتالية وحتديدا  الفنون  م�شاركة  عدم  على خلفية  ياأتي  كالمنا 

املادية  الإمكانات  وج��ود  عدم  وال�شبب  البحرين،  يف  النف�س  عن  والدفاع  الرمي 

يف امل�شاركة الأوىل  لهذه اللعبة منذ تاأ�شي�س احتاد الفنون القتالية احلايل وقبله 

اللجنة العليا.

اأكد  امل�شري  ب�شام  الرمي  بقوة  القتالية  للفنون  العليا  الفنية  اللجنة  رئي�س 

باأن امل�شاركة ال�شورية الأوىل يف البطولة العربية ال�شاد�شة مل يوافق عليها بداية 

ب�شبب توقف الن�شاط الريا�شي ومن جهة ثانية لأ�شباب مادية، لكن �شورية �شتكون 

حا�شرة يف البطولة التي �شتقام يف املنامة البحرينية اإمنا بالعبني مغربني مقيمني 

يف الإم��ارات وهما بطال اللعبة عبد القادر الرنة بفئة ال�شباب وعبد الرحمن زاهر 

بفئة النا�شئني وم�شدر كالمه باأن رئي�س الحتادين الدويل والعربي الدكتور وليد 

با�شم  الالعبني  بهذين  البطولة  يف  بامل�شاركة  هاتفي  ات�شال  عرب  اأخ��ربه  ق�شا�س 

�شورية. 

بط�التنا ت�سرف من وارداتها
قادرة  وهي  للخزينة  دعم  م��ورد  تعترب  ريا�شتنا  بطولت  امل�شري:  واأ�شاف 

اأبطال  الفرق امل�شاركة والالعبني ولدينا  على ال�شرف واإدارة بطولتها من ر�شوم 

التتويج ورفع  اإىل من�شات  املناف�شة خارجيًا وال�شعود  قادرة على  قوية  وخامات 

اخلارجية  بامل�شاركات  الريا�شة  لهذه  الظروف  �شنحت  حال  يف  عاليًا  الوطن  علم 

الكرات  باألعاب  اأ�شوة  ومعنوي  مادي  دعم  اإىل  بحاجة  الأبطال  وه��وؤلء  املتنوعة، 

كثرية  عرو�شًا  رف�شت  �شخ�شيًا  واأن��ا  اأك��رب،  عطاوؤهم  ليكون  اجلماعية  والألعاب 

وف�شلت البقاء ببلدي الذي هو اأوىل بي وله كل الف�شل مبا و�شلت اإليه على مدى 

اأكرث من 42 عامًا ق�شيتها يف ريا�شات القوة .

انت�سار اللعبة
من  كوادرها  تطوير  على  تعمل  اللجنة  اأن  اإىل  امل�شري  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 

اإقامة دورات ب�شكل منظم لالطالع على كل ماهو جديد،  مدربني وحكام من خالل 

ا�شتعدادًا  اللجنة  خطة  ح�شب  وال�شتفادة  الحتكاك  اأج��ل  من  بطولت  واإق��ام��ة 

على  تدريبهم  خالل  من  العمرية  الفئات  على  والركيز  اخلارجية  لال�شتحقاقات 

من  اأن�شطة   ع��دة  اللجنة  اأقامت  فقد  ال�شحيح،  بال�شكل  وقوانينها  اللعبة  قواعد 

بطولت ودورات و�شاركت يف بطولة )لعيونك يا�شام( ومت تكرمي الأبطال اأ�شحاب 

املراكز الأوىل الثالثة وكانت بطولة ناجحة، وهناك اأن�شطة متنوعة قادمة يف خطتها 

واملتمثلة باإقامة بطولت اأندية مفتوحة داخلية على م�شتوى املحافظات يف حم�س، 

وبطولة ودورة بحلب  وكذلك �شتقوم اللجنة بن�شاط ريا�شي بعد نيل موافقة احتاد 

الفنون القتالية باملنطقة اجلنوبية لريا�شات قوة الرمي فاللعبة باتت منت�شرة يف 

معظم املحافظات والأن�شطة �شتطال جميعها بهدف تاأهيل كوادرها وتطوير م�شتوى 

لعبيها ، ويف جعبة اللجنة اأي�شًا النية لزيادة عدد اأع�شائها بكوادر متمر�شة لت�شبح 

امل�شري  ب�شام  جانب  اإىل  �شكيف  واأحمد  للتحكيم  عبيد  معتز  وهما  اأع�شاء  �شبعة 

رئي�س اللجنة وعبد الهادي بح�شيك نائب رئي�س اللجنة، وو�شيم كبول اأمني ال�شر 

وحممد م�شاملة وثامر ح�شني خليل اأع�شاء اللجنة، من اأجل تفعيل العمل وتطوير 

اللعبة نظرًا للجهود املبذولة لن�شر هذه اللعبة يف املحافظات ال�شورية كافة .

رئي�س اللجنة العليا لريا�شات قوة الرمي :

 م�شــــاركتنــــــا يف بطـــــولة العـــــرب بالعبــــــني مغرتبـــــــني

اجلودو يف وهران 

خطوة معقولة  واإقرار بالظلم التحكيمي



 ▪مهند احل�شني 
منتخباتنا  فيها  ت�شارك  التي  الأوىل  امل��رة  هي  لي�شت 

الوطنية يف بطولت اآ�شيا للفئات العمرية، ولي�شت هي املرة 

الأوىل التي مل حتقق فيها منتخباتنا نتائج جيدة ، ولي�شت 

هي املرة الأوىل التي ل نتاأهل فيها لالأدوار املتقدمة، لكنها 

فيها منتخبنا بثالث خ�شارات  التي مينى  الأوىل  املرة  هي 

علقمية وموؤملة كانت كافية لو�شعه يف املركز الأخري �شمن 

التي  الرقمية  اخل�����ش��ارات  عند  نتوقف  ول��ن  جمموعته، 

اأذهلتنا وتركت الكثري من الت�شاوؤلت، واإمنا �شنتوقف عند 

الأداء الذي ظهر عليه املنتخب يف تلك البطولة، والذي اأثار 

ا�شتغراب ال�شارع الريا�شي  لأن ت�شريحات بع�س املنظرين 

على  عهدهم  الوطنية يف  منتخباتنا  م�شاركات  �شبقت  التي 

منتخبنا  بروؤية  الأح��الم  بنا  و�شطحت  العامل  كاأ�س  اأب��واب 

معتليًا من�شات التتويج عن جدارة وا�شتحقاق ويف جعبته 

ف�شحة  وات�شعت  العاملية،  للنهائيات  التاأهل  بطاقتي  اإحدى 

باأننا  احلايل  للمنتخب  الفني  اجلهاز  تاأكيدات  بعد  تفاوؤلنا 

�شنلعب كرة �شلة ع�شرية متطورة، لكن تفاوؤلنا هذا مل يدم 

طوياًل بعد الأداء العقيم وال�شورة الباهتة التي ظهر عليها 

يف لقاءاته بالبطولة فرديًا وجماعيًا.

حقيقة
�شدقت توقعات اخلرباء واملتابعني عن نتائج منتخب 

اآ�شيا، وعلى  اأمم  الأخرية يف بطولة  ال�شباب يف م�شاركته 

الحتاد  اأي���ام  يف  للمنتخبات  امل�شطربة  الأح���وال  خ��الف 

ال�شابق عندما كان الأداء و النتائج حبة فوق وحبة حتت، 

اأداء ثابت على م�شتوى  فاإن هذا املنتخب جنح يف حتقيق 

تكرار الهزائم، وف�شله يف حتقيق اأي فوز يحفظ ماء وجهنا، 

فح�شل وبكل جدارة على لقب ح�شالة املجموعة. 

املوؤ�شرات كانت وا�شحة باأن الف�شل �شيكون رفيقًا لهذا 

العدد  لهم  املنتخب منذ بداية ت�شكيله، فالالعبون مل يتوفر 

�شلق  وال��دوري  القوية،  ال�شتعدادية  املباريات  من  ال��الزم 

بطريقة التجمعات وكاأنه كان ي�شكل عبئًا على احتاد اللعبة،  

الإعداد فرته كانت ق�شرية.

مباريات  دون  البطولة  اإىل  املنتخب  �شافر  وذاك  ه��ذا  ف��وق 

حت�شرت  التي  امل�شاركة  املنتخبات  ق��وة  ت���وازي  منا�شبة  ودي��ة 

ت�شمن  اأن  فائدة ل ميكن  بال  واح��دة  واكتفى مبباراة  ب�شكل جيد، 

وغري  �شعيفة  فرق  مع  كانت  لأنها  حقيقية  جديد  ب�شيء  تغني  اأو 

فو�شى  و�شط  عجل  على  التح�شري  فجاء  املنتخب،  للقاء  م�شتعدة 

الطني  وزاد  املنتخب،  ت�شكيل  تاأخري  �شبب  عن  ت�شاوؤلت  و  غريبة 

بلة �شفر املنتخب اإىل اإيران بطريقة �شعبة ت�شببت يف اإحلاق التعب 

والإرهاق بالعبينا الذين و�شلوا قبل �شاعات قليلة من لقاء منتخب 

الفيلبني الفتتاحي فكانت اخل�شارة الأق�شى بفارق 64 نقطة.

طم�ح
اأن اأق�شى طموحاتنا اليوم اأن نحافظ على مراكزنا املراجعة 

التي باتت حلمًا لنا يف ظل اخلطط الإ�شراتيجية لالحتاد احلايل 

لالحتاد  التميز  لوحة  يف  �شي�شجل  اجناز  اإىل  ِبَنا  و�شلت  التي 

عندما خ�شر منتخب ال�شباب اأمام منتخب الفيلبني يف �شابقة ل 

حتمل �شجالت م�شاركاتنا مثياًل لها، اأما النتائج الرقمية فذكرتنا 

باأيام عز منتخباتنا ال�شلوية عندما كانت متطر �شالت منتخبات 

اآ�شيا وغربها و�شرقها وحتقق فروقات كبرية عليها، لن�شهد اليوم 

املدى  بعيدة  وروؤيته  احلايل  لالحتاد  املتقن  التخطيط  وبف�شل 

كومبار�س،  اإىل  بطل  من  منتخبنا  حتول  املنتخبات،  اإع��داد  يف 

ومن منتخب كان يح�شب له األف ح�شاب اإىل فريق تتناف�س باقي 

املنتخبات لت�شجيل اأرقام قيا�شية بالثالثيالت والفوارق الرقمية 

العالية. 

قيل الكثري حول كفاءة اجلهاز الفني للمنتخب وعملية انتقاء 

الالعبني وباأنه كان يف الإمكان اأح�شن مما كان، لكن الأكيد هو اأن 

يوؤ�ش�س حلالة  ال�شباب ل  الإع��داد ومدته وواقع دوري  م�شتوى 

مثالية تفرز اأف�شل املدربني والالعبني، واأي تقييم لن يكون عادًل 

ظروف  وتوفري  مفيدة  م�شابقة  اإدارة  عن  عاجزًا  الحتاد  دام  ما 

اإعداد �شليمة لأ�شهل منتخباته. 

خال�سة
اإذا  ب�شر  نبوح  فلن  م�شتقبلها  املنتخب  هذا  كان  اإذا  �شلتنا 

قلنا اأنها لي�شت بخري وباأن القادم �شيجربنا على الرحم على ما 

م�شى. 

ما نوؤكد عليه �شرورة حترك القائمني والغيورين على اللعبة 

من قبل القيادة الريا�شية وم�شاءلة القائمني على الحتاد وبيان 

اأ�شباب هذه النتكا�شات املريرة يف ظل الدعم الالحمدود له، فهل 

�شرنى هذا التحرك وت�شكيل جلنة تق�شي الأ�شباب، اأم اأن احلال 

�شيبقى م�شتمر  دون حما�شبة اأو م�شاءلة، وحينها ل ي�شعنا اإل اأن 

نطبق املثل ال�شعبي القائل) فالج ل تعالج(.

لغة االأرقام
 ،112-46 الفيلبني  اأم��ام  الفتتاحية  مباراته  منتخبنا  خ�شر 

واأمام ال�شني تايبه 60-81، واأمام قطر 83-66.

منتخب �شباب ال�شّلة يف نهائيات اآ�شيا »جعجعٌة بال طحني«
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 مل تنجح اإدارة نادي الكرامة يف تاأمني مقومات م�شاركة فريقها ال�شلوي 

يف دورة نادي الوحدة الإماراتي الذي اأكد حتمله لتكاليف الإقامة والإطعام 

مل  ذلك  ومع  فقط،  الطريان  تذاكر  تكلفة  الكرماوية  الإدارة  تتحمل  اأن  على 

الأمر  امل�شاركة  عن  اعتذارًا  وقدمت  البطاقات  هذه  نفقات  تاأمني  من  تتمكن 

هذا  حيال  ا�شتياوؤهم  واأب���دوا  البطولة  تنظيم  على  القائمني  اأرب��ك  ال��ذي 

العتذار.

  اعتذار قادم
يف  خ�شارته  بعد  احل��ايل  املو�شم  الو�شافة  مركز  الكرامة  فريق  حقق 

اإ�شراف املدرب الوطني هيثم جميل  اأمام اأهلي حلب حتت  املباراة النهائية 

الذي توىل قيادة الفريق منت�شف الدوري بعد اإقالة املدرب خالد اأبو طوق، 

من  بكثري  يب�شر  ل  احلالية  الإدارة  عهد  يف  للعبة  العام  الو�شع  اأن  ويبدو 

اخلري، حيث اأكدت م�شادر مقربة من الإدارة باأن مدرب الفريق اجلميل لن 

القرارات مل تتنا�شب   قادم نتيجة �شل�شلة من  النادي ملو�شم  يجدد عقده مع 

مع روؤيته كمدرب كان اأخرها قرار العتذار، وهذا يعني اأن الفريق �شيدخل 

يف حالة من عدم ال�شتقرار الفني يف حال �شدقت هذه امل�شادر ومل يجدد 

قبل مو�شمني وحقق  الكرامة  قاد  اأن  له  �شبق  اأنه  يذكر  الفريق،  اجلميل مع 

معه نتائج جيدة.

طرقجي احلرية... تركت الفريق

 ب�شبب عدم دفع م�شتحقاتي املالية
لعب الالعب حممود طرقجي مع العديد من الأندية وظهر مب�شتويات جيدة وكانت مبثابة 

خط الدفاع املنيع، غري اأنه هذا املو�شم مل يجد اإىل الآن جهة حمددة لاللتزام معها  بعد اأن ترك 

ناديه احلرية »املوقف الريا�شي« التقته واأجرت معه احلوار التايل.

ما �شبب عدم جتديد عقدك مع نادي احلرية؟

اأن������ا ل��ع��ب��ت مع 

احل�����ري�����ة امل���و����ش���م 

امل����ا�����ش����ي وق���دم���ت 

م�����ش��ت��وى اأك����رث من 

الإدارة  ل��ك��ن  ج��ي��د، 

اإىل الآن مل ت�شدد يل 

املالية  م�شتحقاتي 

لعبي  غالبية  حتى 

و�شعهم  ال���ف���ري���ق 

تلتزم  ومل  ���ش��ع��ب 

معهم الإدارة.

اأن����ت ل��ع��ب��ت مع 

الأندية  م��ن  ال��ع��دي��د 

فاأين وجدت نف�شك؟

يف كل جتاربي 

كنت  الح����راف����ي����ة 

را��������س ع���ن���ه���ا غري 

مع  جت���رب���ت���ي  اأن 

كانت  ال��وث��ب��ة  ���ش��ل��ة 

الأج����م����ل والأم���ت���ع 

بدورة  لعبنا  بعدما 

دبي وحققنا و�شافة 

اجلمهورية  ك���اأ����س 

جميلة  ف���رة  ك��ان��ت 

وممتعة.

هل من عرو�س 

جديدة قادمة ؟

حتى  ب�شراحة 

ال��وق��ت ل يوجد  ه��ا 

لكني  �����ش����يء  اأي 

مع  األعب  اأن  اأمتنى 

فريق يحرم لعبيه 

جنمة قا�شيون جلنار:  لديَّ العديد

 من العرو�س ومل اأتخذ قراري بعد
نف�شها  فر�س  يف  مبارك  جلنار  قا�شيون  �شلة  ن��ادي  لعبة  جنحت 

بقوة املو�شم احلايل وباتت كاأحد اأهم اخليارات الهجومية ملدرب الفريق 

بعد الأداء اجليد الذي قدمته مع فريقها يف م�شابقتي الدوري والكاأ�س« 

املوقف الريا�شي«  التقتها واأجرت معها احلوار التايل.

فريق  حققها  ال��ت��ي  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  راأي����ك  م��ا 

قا�شيون هذا املو�شم؟

فرة  على  قيا�شًا  مقبولة  تعترب  النتائج 

الدوري  يف  جيدة  بطريقة  ولعبنا  التح�شري 

لكن قرعتنا يف م�شابقة الكاأ�س مل تكن من�شفة 

بعد اأن و�شعتنا مع فريق الثورة.

هل اأنت باقية مع قا�شيون ملو�شم جديد؟

التي  اجليدة  الأندية  من  قا�شيون  ن��ادي 

تهتم بكرة ال�شلة والإدارة دائمًا ت�شعى لتحقيق 

لكن  التتويج،  من�شات  واعتالء  جيدة  نتائج 

بقائي  بخ�شو�س  ق��رار  اأي  اأتخذ  مل  الآن  اإىل 

مع الفريق من عدمه.

جديدة  ع���رو����س  ه��ن��اك  اأن  ي��ع��ن��ي  ه���ذا 

قادمة؟

 هناك بع�س العرو�س من اأندية العا�شمة 

لكن مل اأ�شل لأي قرار نهائي وتبقى الأولوية 

للنادي الأف�شل الذي يتنا�شب مع ظرويف.

اأي ناد ترغبني اللعب بني �شفوفه؟

األ��ع��ب خارج  ن���ادي معني ول��ن  ي��وج��د  ل 

اأندية دم�شق ب�شبب ظرويف الدرا�شية، ومازال 

احلديث مبكرًا عن تعاقدي املو�شم املقبل.

اعتذار �شلة الكرامة واجلميل لن يجدد

�شّلة �شيدات اأهلي حلب بني املا�شي واحلا�شر
رغم اأننا من املوؤمنني باأهمية عملية بناء وتطوير  األعابنا 

املعار�شني  اأ�شد  من  اأننا  اإل   ، اأنديتنا  وخا�شة  ومنتخباتنا 

تاأثري  حتت  الواقع  عن  الغياب  اأو  الالوعي  وحالة  للفو�شى 

اأ�شد  ي��ك��ن  ف��ل��م  خلبية،  ن��ت��ائ��ج  ع��رب  امل��و���ش��وع��ي��ة  امل�����ش��ك��ن��ات 

املركز  هذا  لها  يتوقع  الحتاد  نادي  �شيدات  ب�شلة  املت�شائمني 

على لئحة ترتيب الدوري، ومن دون اأي نتائج اإيجابية تذكر.

قبل  ال�شلوية  املعادلة  يف  �شعبًا  رقمًا  كان  الذي  فالفريق   

�شنوات قليلة، ويح�شب له األف ح�شاب، حتول بف�شل التخطيط 

فريق  اإىل  املا�شية  الفرة  يف  اللعبة  على  للقائمني  الع�شوائي 

عادي  ت�شتبيح �شلته جميع الفرق من كل حدب و�شوب، على 

ابتداء  �شلة الحتاد  التي تعي�شها  املثالية  الظروف  الرغم من  

التي  اخليالية  والرواتب  ال�شتثنائية،  الحرافية  احلالة  من 

حتلم بها لعبات باقي الأندية،  

 حقيقة
 مبا اأن لكل �شيء م�شبباته، غري اأن �شبب تراجع م�شتوى 

�شهدتها  التي  الكبرية  للهجرة  يعود  الحت��اد  �شيدات  ونتائج 

اللعبة منذ بداية الأزمة يف ال�شهباء، وعدم وجود البديل لهن 

لنقطة  للعودة  ب���الإدارة  دف��ع  ال��ذي  الأم��ر  احلالية  املرحلة  يف 

من  جله  فريق  على  معتمدين  للم�شتقبل  فريق  وبناء  ال�شفر 

مع  التعامل  يف  قليلة  خربتهن  زال��ت  م��ا  اللواتي  النا�شئات 

مباريات قوية وكبرية.

حد الهب�ط
وكاد  الهاوية  اإىل حد  الفائت  ال��دوري  الفريق يف   و�شل 

اأن يعود باأدراجه اإىل م�شاف الدرجة الثانية، غري اأن اجلهود 

رفع اخلط  الفريق رمي �شباغ يف  مدربة  بذلتها  التي  الكبرية 

اإىل  اأنقذته وجافظت  الفريق فرديًا وجماعيًا  البياين مل�شتوى 

حد كبري علة �شمعته  والإ لكان حال الفريق يف خرب كان.

 احلل�ل

هموم  و�شعت  ملهامها  توليها  وم��ن��ذ  اجل��دي��دة  الإدارة   

ووجدت  اأولوياتها،  �شمن  بالنادي  الأنثوية  ال�شلة  و�شجون 

اأنه ل بديل لها من العودة لنقطة ال�شفر، والعمل بهدوء وترو 

من اأجل بناء قاعدة �شلوية للنادي، ولديها حاليًا فريق نا�شئات 

�شم  من  �شري  ل  باأنه  ووج��دت  موهوبات  لعبات  ي�شم  جيد 

ت�شجيل  من  يتمكن  حتى  للفريق  املتميزات  الالعبات  بع�س 

نادي  لع��ب��ة  م��ع  التعاقد  م��ن  الإدارة  وجن��ح��ت  جيد  ح�شور 

قوة  �شت�شكل  وه��ي  الفريق  ل�شفوف  اآ�شالنيان  اآن��ا  العروبة 

هجومية اإ�شافية للفريق الدوري القادم. 

الحتاد  و  ال�����ش��وري��ة،  ال�شلة  ك��رة  معقل  ه��ي  حلب  �شلة 

ركنها الأ�شا�شي، و لعباته هن اأعمدة املنتخبات الوطنية عرب 

ومع  �شفحات،  و  �شفحات  يتطلب  جنماتها  ذكر  و  التاريخ، 

ذلك لبد من التفاتة حنونة نحو واقع ال�شلة الأنثوية بالنادي  

وهذا  جديد،  من  التتويج  للمن�شات  واإعادتها  اإحيائها  بهدف 

يتطلب ت�شافر جميع اجلهود، والبدء من جديد بنوايا �شادقة 

هدفها تطوير اللعبة بعيدًا عن اأي �شيء ل يفيد ول يطور.

اأفادت م�شادر مقربة من احتاد كرة ال�شلة باأن هناك ا�شتياء كبري من قبل غالبية اأع�شاء الحتاد الذين وجدوا اأنف�شهم خارج دائرة 

مركز �شنع القرار، وباأنهم باتوا اأ�شبه باأحجار ال�شطرجن  ل اأكرث، ومل يتوقف ا�شتياوؤهم عند هذه احلدود، واإمنا هناك اأ�شباب عديدة 

اأخرى ياأتي يف مقدمتها عدم عقد اجتماع دوري مع رئي�س الحتاد ي�شعهم يف �شورة امل�شتجدات اجلارية خا�شة بعد عودة املنتخب 

من الت�شفيات العاملية والآ�شيوية بخفي حنني، حيث غمز بع�س الأع�شاء باأنهم باتوا يتابعون اأخبار الحتاد بجميع مفا�شله من 

�شفحات مواقع التوا�شل الجتماعي وو�شائل الإعالم فقط.

يف نف�س ال�شياق بداأت تلوح بالأفق مالمح ا�شتقالة لأحد اأع�شاء الحتاد البارزين �شببها املبا�شر �شيا�شة التجاهل والالمبالة 

التي ينتهجها بع�س اأ�شحاب القرار.

اد ال�شلة  اأع�شاء احتحِّ

م�شتاوؤون وا�شتقالة

 قريبة تلوح بالأفق

مدرب بردى:  بقاوؤنا بالأ�شواء

 اإيجابي وبقائي يخ�س الإدارة

قدم املدرب مو�شى الفحل الكثري ل�شلة �شيدات بردى وجنح يف اإبقائه بدوري 

الأ�شواء عن جدارة وا�شتحقاق، الأمر الذي جعل اإدارة النادي تفكر ب�شكل جدي 

التقته  الريا�شي  املوقف  ال��ق��ادم،  للمو�شم  للفريق  كمدرب  به  ثقتها  جتديد  يف 

واأجرت معه احلوار التايل.

ما راأيك بالنتائج التي حققها الفريق الدوري الفائت؟

النتائج كانت مقبولة قيا�شًا على فرة التح�شري التي مل تكن موازية حجم 

وقوة الدوري املا�شي، ومع ذلك لعبنا مباريات قوية وكنا جيدين يف غالبتها رغم 

ما وجدته  الأ�شواء وهذا  البقاء بدوري  بالنهاية جنحنا يف  اأننا  اخل�شارة غري 

الإدارة باأنه جيد.

هل اأنت باق مع الفريق ملو�شم جديد؟

العمل مع الإدارة بوجود رئي�شة النادي هديل خلوف يعترب جيدًا لأنها عملت 

ب��الإدارة فهي �شاحب  الفريق يتعلق  معي بتفا�شيل كثرية ومو�شوع بقائي مع 

القرار.

هل �شحيح اأنكم ب�شدد تدعيم �شفوف الفريق باأف�شل الالعبات؟

الإدارة تعمل بكل طاقتها لتاأمني ح�شور طيب للفريق، وتاأمل اأن يحقق نتائج 

جيدة، ول �شيء �شعب على اإدارة توؤمن بالعمل ال�شحيح واملتابعة الدائمة.
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الليغا
امللكي يف بر�شلونة واملت�شدر يف مدريد

البوندسليغا

مباراة رد العتبار يف األيانز اأرينا
جمع  بلقاء  البوند�شليغا  مباريات  من  الرابعة  اجلولة  مباريات  اأم�س  انطلقت 

فرايبورغ اخلام�س مع �شيفه بوخوم الأخري واملثقل ب�شباعية البايرن.

واليوم ت�شتكمل املرحلة الرابعة ويف اأبرز مبارياتها ي�شت�شيف املت�شدر بايرن 

على  قت  تفورّ التي  القليلة  الأن��دي��ة  اأح��د  مون�شنغالدباخ  بورو�شيا  الثاين  ميونيخ 

عمالق  اإن  ب��ل  الأخ����رية،  ال�شنوات  يف  ال��ب��اف��اري��ني 

الكاأ�س  يف  مرة   ، معه  اخل�شارة  م��رارة  ذاق  بافاريا 

الدوري،  يف  اأي�شًا  مرة  وتعادل  ال��دوري،  يف  ومرة 

اإل  الأخ��رية  اخلم�شة  اللقاءات  يف  الفوز  يحقق  ومل 

ل�شتعادة  مواتية  تكون  قد  ال��ظ��روف  واح���دة،  م��رة 

البافاري لكربيائه ورد اعتباره يف ظل التاألق الكبري 

لكتيبة ناجلزمان.

بعد  ال�شابع  للمركز  ت��راج��ع  ال���ذي  دورمت��ون��د 

يف  �شينزل  اأر���ش��ه  على  تلقاها  ال��ت��ي  ال��روم��ان��ت��ادا 

العا�شمة �شيفًا ثقيل الظل على هريتا برلني والأمل 

يحذوه با�شتعادة ال�شكة ال�شحيحة والعودة بالنقاط 

الثالث للعودة ملربع الكبار، املو�شم الفائت فاز هريتا 

ذهابًا 3 - 2 ورد دورمتوند يف الإياب 2 - 1.

رقم  اأن��ه  يثبت  ب��ات  ال��ذي  الثالث  برلني  ينيون 

�شالكه  على  �شيفًا  �شيحل  البوند�شليغا  يف  �شعب 

الفوز والتي قد تكون على  الذي مل يذق بعد حالوة 

ح�شاب اأبناء العا�شمة، مو�شم 2020 - 2021 تعادل 

الفريقان يف الذهاب والإياب بواقع 1 - 1 و 0 - 0. 

قبل  ليفركوزن  ب��اي��ر  ال��راب��ع  ماينز  وي�شتقبل 

الأخري، يف اأكرب مفاجاآت البوند �شليغا هذا املو�شم، 

املر�شح  نقطة وهو  اأي  الفريق يف ح�شد  ف�شل  حيث 

للعب اأدوار املناف�شة، على عك�س امل�شت�شيف املجتهد 

اإىل الآن، املو�شم الفائت تبادل الفريقان الفوز، ذهابًا 

فاز ليفركوزن 1 - 0 و اإيابًا رد ماينز 3 - 2.

مباريات اجلولة

اأم�س اجلمعة : فرايبورغ - بوخوم 0-1.

باير   - ماينز  فولف�شبورغ،   - ليبزيغ   : ال�شبت 

ليفركوزن،  هوفنهامي - اأوغ�شبورغ، هريتا برلني - 

دورمتوند، �شالكه - ينيون برلني 4،30 بايرن ميونيخ -  بورو�شيا مون�شنغالدباخ 

.7،30

الأحد : كولن - �شتوتغارت 4،30 فريدر برمين - فرانكفورت 6،30.

 ▪متابعة - حممد فخر ال�شاحب :
الإنكليزية  املالعب  �شت�شهدهما  والإث���ارة  املتعة  من  جولتان 

اآر�شنال  يبحث  وفيهما  اخلام�شة،  و  الرابعة  اجلولتني  اإط��ار  يف 

املت�شدر عن تعزيز �شدارته، حيث �شي�شتقبل اأوًل فولهام يف ديربي 

كعب  اأن  رغم  للغانرز  الأوىل  املباراة  يف  فيال،  اأ�شتون  ثم  لندين 

الفنية  الفوارق  لكن يف هكذا مباريات  اأعلى على جاره  املدفعجية 

لأرتيتا  املقدمة  رباعي  واحل�شا�شية،  الندية  وتبقى  غالبًا  تذهب 

مارتنيلي  و  و�شاكا  خي�شو�س  ال�شابقة،  املباريات  يف  حا�شمًا  كان 

واأوديغارد، وفولهام يعتمد ب�شكل كبري على هدافه ال�شربي املتميز 

اآر�شنال كما جنح  اإيقاف قطار  ميروفيت�س، فهل ي�شتطيع فولهام 

يف جتنب اخل�شارة مع ليفربول يف الفتتاح؟ املو�شم قبل املا�شي 

فاز اآر�شنال ذهابًا 0-3 وتعادل اإيابًا 1 - 1. 

مان�ش�شر �شيتي الذي تعرث مبكرًا بالتعادل يف اجلولة املا�شية 

اأمام نيوكا�شل �شي�شتقبل يف هذه اجلولة كري�شتال بال�س ول جمال 

حلظة  اأي  يف  ق��ادر  ال�شيف  الفريق  جديد،  تعرث  لأي  لل�شيتيزينز 

التعادل  فر�شه  دليل  واأكرب  مباراة  اأي  م�شرى ونتيجة  تغيري  على 

على الريدز يف الأنفيلد، باملقابل بني يدي غوارديول مفاتيح لعب 

متعددة، اإذا ما كانت ب�شورتها الطبيعية فباإمكان الفريق اخلروج 

الفوز على فريق  ال�شيتي يف  بنتيجة كبرية، املو�شم املا�شي ف�شل 

العا�شمة فخ�شر ذهابًا 0 - 2 وتعادل اإيابًا 

ي�شتقبل  اإطار اجلولة اخلام�شة  الثاين يف  لقائه  0 - 0، ويف 

ال�شيتي اأي�شًا على اأر�شية ملعبه العائد لدوري الأ�شواء بعد غياب 

العريق نوتنغهام فوري�شت الذي ظهر ب�شورة طيبة اإىل الآن، فهل 

هذه  �شتمحو  ديربوين  و  هالند  بقيادة  الهجومية  ال�شيتي  ق��وة 

ال�شورة؟ 

نوتنغهام  على  الأح���د  غ���دًا  �شيفًا  �شيحل  ال��ث��ال��ث  توتنهام 

الذي  ال�شيف  كفة  ترجيح  م��ع  الح��ت��م��الت  مفتوحة  م��ب��اراة  يف 

و�شون  ك��ني  ه��اري  الفعالة،  الهجومية  احل��ل��ول  م��ن  الكثري  ميلك 

�شيحل  كولو�شيف�شكي، ويف اجلولة اخلام�شة  و  وريت�شارلي�شون 

جديد  لندين  ديربي  يف  الأرب��ع��اء  يونايتد  وي�شتهام  على  �شيفًا 

�شيكون �شعبًا على الفريقني ل�شيما فريق املطارق الذي بداأ املو�شم 

ب�شكل كارثي حيث مازال تائهًا عن طريق ح�شد النقاط رغم امتالكه 

ق وي�شتهام ذهابًا 1  لكثري من احللول الهجومية، العام الفائت تفورّ

- 0 ورد توتنهام يف الإياب 3 - 1. 

ليدز يونايتد مفاجئة الربميريليغ اجلميلة هذا املو�شم ها هو 

يحتل املركز الرابع عن جدارة فهل يقوى على ال�شتمرار يف ن�شق 

الكبار؟ الإجابة �شتبداأ اليوم يف ملعب برايتون الذي ليرحم اأحدًا 

بفريق مرابط اخلطوط و�شلب دفاعيًا وقادر على لدغ اخل�شوم 

ب�شكل  فيعتمد  ال�شل�س  اللعب  �شاحب  ليدز  اأم��ا  حلظة،  اأي  يف 

واملهاري  هاري�شون  واملوهبة  مورينو  الإ�شباين  هدافه  على  كبري 

 -  1 اإيابًا  و   0  -  0 ذهابًا  الفريقان  تعادل  الفائت  املو�شم  جيم�س، 

1 ويف اجلولة اخلام�شة �شي�شتقبل ليدز اإيفرتون اجلريح والتائه 

اأن م�شل�شل العام الفائت �شي�شتمر  عن �شكة الفوز اإىل الآن ويبدو 

الفائت تعادل ذهابًا 2 - 2 وفاز  اأبناء مدينة ليفربول، املو�شم  مع 

اإيفرتون اإيابًا 3 - 0. 

ليفرب�ل ثالث ج�الت من الربميريليغ من دون ف�ز ! 
مازال  اأوروب���ا  و  الربميريليغ  كبري  لي�شدق،  اأم��ر  من  له  يا 

يتعرث جولة وراء جولة! وهو لن يجد فر�شة متاحة للعودة ل�شكة 

اإذا  بورمنوث  لالأ�شواء  للعائد  ا�شت�شافته  من  اأف�شل  النت�شار 

معاناة  وتبدو   مبكرًا،  الفر�س  ا�شتغالل  ورفاقه  �شالح  ماعرف 

خط  ل�شيما  و  لالعبيه  العديدة  الإ�شابات  الأ�شا�شي  �شببها  الليفر 

ح�شاب  على  الفوز  ذاك��رة  ل�شتعادة  مر�شح  ليفربول  الو�شط، 

قبل  املو�شم  ف��ري��ق،  اأي  اإزع���اج  على  وال��ق��ادر  املجتهد  �شيفه 

املا�شي فاز ليفربول ذهابًا 0 - 3 و اإيابًا 2 - 1.

يونايتد  نيوكا�شل  الريدز يف اجلولة اخلام�شة  وي�شتقبل 

الذي بات رقمًا �شعبًا لأي خ�شم، املو�شم املا�شي فاز ليفربول 

ذهابًا 3 - 1 واإيابًا 0 - 1. 

ت�شيل�شي الذي تراجع للمركز الثاين ع�شر �شي�شتقبل ثعالب 

لي�شر التي باتت بال خمالب، ثم �شيحل �شيفًا على �شاوثامبتون 

وهو مر�شح حل�شد النقاط ال�شت والعودة لكوكبة املقدمة. 

تنف�س  ال���ذي  يونايتد  مان�ش�شر  احل��م��ر  ال�شياطني  اأم���ا 

اجلولة  يف  ليفربول  الأزيل  غ��رمي��ه  على  ب��ف��وزه  ال�����ش��ع��داء 

ال�شابقة لي�شعد من املركز الأخري للمركز الرابع ع�شر فالفر�شة 

اأوًل ثم  متاحة لال�شتفاقة عندما يحل �شيفًا على �شاوثامبتون 

لي�شر يوم اخلمي�س وكال الفريقني يعانيان دفاعيًا. 

مباريات اجلولة الرابعة 

   2،30 ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شر   - ���ش��اوث��ام��ب��ت��ون   : ال�����ش��ب��ت 

ت�شيل�شي  يونايتد،  ليدز   - برايتون  اإيفرتون،   - برينتفورد 

 - �شيتي  مان�ش�شر  ب��ورمن��وث،   - ليفربول  �شيتي،  لي�شر   -

كري�شتال بال�س 5،00   اآر�شنال - فولهام 7،30. 

الأحد : اأ�شتون فيال - وي�شتهام يونايتد، وولفر هامبتون 

توتنهام   - فوري�شت  نوتنغهام   4،00 يونايتد  نيوكا�شل   -

هوت�شبري 6،30. 

مباريات اجلولة اخلام�شة 

الثالثاء : فولهام - برايتون، كري�شتال بال�س - برينتفورد 

اإيفرتون   - يونايتد  ليدز   ٩،45 ت�شيل�شي   - �شاوثامبتون   ٩،30

 .10،00

الأربعاء : بورمنوث - وولفر هامبتون، اآر

�شنال - اأ�شتون

             فيال، مان�ش�شر �شيتي - نوتنغهام فوري�شت 30،٩

نيوكا�شل   - ليفربول   ٩،45 توتنهام   - وي�شتهام               

10،00

اخلمي�س : لي�شر �شيتي - مان�ش�شر يونايتد 10،00.

البريميرليغ

يحط فياريال املت�شدر بفارق الأهداف 

طريقه  يف  م��دري��د  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  رح��ال��ه 

الأحد  غ��دًا  يالقي  عندما  �شدارته  لتعزيز 

الرتيب  م��ت��ذي��ل  خ��ي��ت��ايف  ال�شاحية  اب���ن 

وياأمل  الأوىل،  نقطته  ع��ن  يبحث  وال���ذي 

فريق اإميري بتكرار جناح زيارته الأ�شبوع 

وزنها  ن��ق��اط  ث��الث  خطف  عندما  امل��ا���ش��ي 

بالنكو�س،  الروخي  ح�شاب  على  ذهب  من 

جمة  �شعوبات  هناك  تكون  ل��ن  وبالتايل 

للغوا�شات ال�شفراء لتعزيز �شدارتها لليغا 

اأ�شبوعًا اآخر.

ف��ي��اري��ال ذهابًا  ف���از  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م 

واإيابًا بواقع 1 - 0 و 1 - 2.

امللكي الو�شيف اإىل الآن �شيحل �شيفًا 

على مدينة بر�شلونة ملالقاة اإ�شبانيول الذي 

املرينغي  اأمام  وديعًا  حماًل  يكون  ما  كثريًا 

يف اأغلب الأحيان ، كتيبة اأن�شيلوتي عرفت 

على  ت�شتمر  فهل  ال�شابقة،  اجلولة  التاألق 

كتالونيا  لأبناء  امل��رة  ه��ذه  اأم  املنوال  ه��ذا 

راأي اآخر؟

امل��و���ش��م ال��ف��ائ��ت ف��از اإ���ش��ب��ان��ي��ول على 

اأر�شية ميدانه ذهابًا 2 - 1 ورد امللكي يف 

الإياب 4 - 0.

كل  لروؤيتها  يتعط�س  والتي  الذهبية  الت�شكيلة  و�شاحب  اخلام�س  بر�شلونة 

مغرم بالكرة اجلميلة �شي�شت�شيف ال�شاعد الأندل�شي بلد الوليد يف مباراة تبدو 

يح�شن  مل  اإن  ال�شيف  الفريق  بعون  الله  وكان  ورفاقه،  لليفاندوف�شكي  باملتناول 

اإغالق امل�شاحات وال�شمود يف وجه الهجمات الكتالونية، املو�شم قبل املا�شي فاز 

بر�شلونة ذهابًا 0 - 3 و اإيابًا 1 - 0.

اأو�شا�شونا  اأم�س مباراته مع �شيفه  الثالث لعب  املركز  ريال بيتي�س �شاحب 

الرابع يف مباراة اإثبات الذات وال�شتمرار يف كوكبة فرق املقدمة لكال الفريقني ، 

املو�شم املا�شي فاز بيتي�س ذهابًا واإيابًا بنتيجتني كبريتني بواقع 1 - 3 و 4 - 1.

فالن�شيا  ي�شتقبل  عندما  املي�شتايا  م�شرحها  �شيكون  اجلولة  مباريات  قمة 

ول�شيما  اخل�شارة  لتلقيهما  املا�شية  اجلولة  من  جريح  وكالهما  مدريد  اأتلتيكو 

املو�شم  من؟  ح�شاب  على  جراحه  ي��داوي  فمن  داره،  عقر  يف  بالنكو�س  الروخي 

 3 امليروبولتانيو  يف  اأتلتيكو  وفاز   3  -  3 املي�شتايا  يف  الفريقان  تعادل  الفائت 
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مباريات اجلولة

اأم�س اجلمعة : جريونا - �شيلتا فيغو 0-1، ريال بيتي�س - اأو�شا�شونا 0-1.

ال�شبت : اإلت�شي - ريال �شو�شيداد 6،30 رايوفاليكانو - مايوركا 8،30 اأملرييا 

- اإ�شبيلية 11،00.

اإ�شبانيول -  الوليد 8،30   الأحد : خيتايف - فياريال 6،30 بر�شلونة - بلد 

ريال مدريد 11،00.

الإثنني : قاد�س - اأتلتيكو بيلباو ٩،00 فالن�شيا - اأتلتيكو مدريد 11،00.

مبباراة  الإيطايل  ال��دوري  مباريات  من  الثالثة  اجلولة  مباريات  اأم�س  انطلقت 

قوية جمعت اإنر ميالنو مع لزيو يف العا�شمة روما، النرياتزوري حقق املطلوب 

العا�شمة لزيو تعادلوا يف مباراة  ال�شت، ون�شور  النقاط  اأول جولتني حا�شدًا  يف 

وفازوا باأخرى، يف املو�شم املا�شي فاز لزيو ذهابًا 3 - 1 واإيابًا فاز الإنر 2 - 1. 

اخلمي�س،  اإىل  ال��ق��ادم  الثالثاء  م��ن  ب���دءًا  �شتنطلق  الرابعة  اجل��ول��ة  مباريات 

النرياتزوري �شي�شت�شيف كرميونيزي الثالثاء القادم يف مباراة �شهلة على ثعابني 

ميالن، على حني �شيحل ن�شور العا�شمة لزيو �شيوفًا على �شمبدوريا يوم الأربعاء 

- 3 و  املا�شي 1  املو�شم  كما  العا�شمة،  ن�شور  ما يكون يف م�شلحة  غالبًا  والتفوق 

 .0 - 2

ال�شبت  اليوم  روما  مع  جوفنتو�س  �شيجمع  القادمتني  اجلولتني  لقاءات  اأقوى 

ال�شت، على حني  النقاط  الداهية مورينيو ح�شدوا  بقيادة  ذئاب روما  يف تورينو، 

جوفنتو�س األيغري فقدوا نقطتني مع بدء املو�شم، �شفوف الفريقني غنية باملواهب 

القادرة على �شنع الفارق وعلى دكة الحتياط مدربان كبريان، املو�شم الفائت تفوق 

األيغري على مورينيو ذهابًا واإيابًا بواقع 1 - 0 و 3 - 4. 

باملتناول  ل��ق��اء  يف  �شيبيزيا  �شي�شت�شيف  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  يف  جوفنتو�س 

ي�شتقبل  0، على حني   -  1 اإيابًا  و   2  -  3 ذهابًا  فاز  املا�شي  للبيانكونريي واملو�شم 

اأبراهام  �شتكون مبتناول  املباراة  الوافد اجلديد ونقاط  الأوملبيكو مونزا  روما يف 

ورفاقه. 

ميالن بطل املو�شم املا�شي والذي فقد نقطتني مبكرًا يف طريقه للدفاع عن لقبه 

�شي�شت�شيف بولونيا يف �شان �شريو وغالبًا ما تكون لقاءات الفريقني ندية و�شعبة 

اأر�شه 2 - 4 وعادل ميالن يف �شان  الفائت خ�شر بولونيا على  على ميالن، املو�شم 

�شريو 0 - 0. 

ويف اجلولة الرابعة يحط ميالن رحاله يف �شمال اإيطاليا وحتديدًا يف �شا�شولو 

مفتوحة  وامل��ب��اراة  وت��ع��ادل،  ف��وز  من  نقاط   3 ح�شدوا  الذين  املدينة  اأبناء  ملنازلة 

الحتمالت ل�شعوبة اأر�س اأ�شحاب الزي الأخ�شر، املو�شم املا�شي فاز �شا�شولو يف 

اأر�س ميالن 1 - 3 ورد ميالن اإيابًا 0 - 3.

ينتقل  عندما  �شعب  لقاء  ينتظره  جولتني  م�شي  بعد  الالئحة  مت�شدر  نابويل 

جمهود  لبذل  اجلنوب  اأبناء  �شيحتاج  حيث  العريق،  فيورنتينا  ملالقاة  لفلورن�شا 

يف  نابويل  فاز  الفائت  املو�شم  ال�شدارة،  وتعزيز  املباراة  بنقاط  للخروج  م�شاعف 

فلورن�شا 1 - 2 ورد عليه فيورنتينا يف الإياب 2 - 3، كما التقى الفريقان يف الكاأ�س 

وحقق الفيول نتيجة كبرية على اأر�شية دييغو اأرماندو مارادونا 2 - 5.

نابويل يف اجلولة الرابعة �شي�شتقبل ليت�شي، اأما فيورنتينا ف�شيقابل اأدوينيزي 

خارج دياره. 

مباريات اجلولة الثالثة 

اأم�س اجلمعة : لزيو - اإنر ميالنو1-3. 

                      مونزا - اأدوينيزي 2-1. 

ال�شبت : جوفنتو�س - روما، كرميونيزي - تورينو 7،30 

            ميالن - بولونيا، �شيبيزيا - �شا�شولو 45،٩. 

الأحد : هيال�س فريونا - اأتالنتا، �شالرينتانيا - �شامبدوريا            7،30 فيورنتينا 

- نابويل، ليت�شي - اإمبويل 45،٩. 

مباريات اجلولة الرابعة 

الثالثاء : �شا�شولو - ميالن 7،30  اإنر ميالنو - كرميونيزي، 

             روما - مونزا 45،٩. 

الأربعاء : اإمبويل - هيال�س فريونا، اأدوينيزي - فيورنتينا 

              �شامبدوريا - لزيو 7،30 جوفنتو�س - �شيبيزيا،

              نابويل - ليت�شي 45،٩.

اخلمي�س : اأتالنتا - تورينو، بولونيا - �شالرينتانيا 45،٩.

الليغ آن          حديقة الأمراء م�شرحًا لأقوى اللقاءاتالكالتشيو          ذئاب روما ب�شيافة ال�شيدة العجوز
جولتان جديدتان يف خ�شم هذا الأ�شبوع �شتفرز حلد بعيد كل ناٍد وطموحه 

هذا املو�شم و�شر�شم مالمح الفرق املتناف�شة على مراكز متقدمة.

اجلمر  من  اأحر  على  ينتظر  الأم��راء  حديقة  ملعبه  يف  جريمان  �شان  باري�س 

اأبناء اإمارة موناكو لرد دين الإياب املو�شم املا�شي والثالثية التي مزقت �شباكهم، 

التاألق الكبري لكتيبة النجوم للباري�شيني  وكم هي �شعبة مهمة ال�شيوف يف ظل 

بقيادة مي�شي ونيمار ومبابي وحكيمي، ذهاب املو�شم املا�شي فاز �شان جريمان 

2 - 0 ورد موناكو يف الإياب 3 - 0.

اإطار  يف  تولوز  على  �شيفًا  القادم  الأربعاء  جريمان  �شان  باري�س  يحل  كما 

مباريات اجلولة اخلام�شة، اأ�شحاب الأر�س �شجلوا بداية جيدة بتجنبهم اخل�شارة 

اإىل الآن وح�شدهم خم�س نقاط، لكن مهمتهم �شتكون �شاقة يف اإيقاف قطار باري�س 

ال�شريع، مو�شم 201٩ فاز باري�س ذهابًا و اإيابًا بواقع 0 - 1 و 4 - 0.

رغم  ب�شكل جيد  املو�شم  بداأ  للباري�شيني  الدائم  املالحق  مر�شيليا 

جتاه  حمبيه  وت�شاوؤم  التدريبي  جهازه  على  ط��راأت  التي  التغيريات 

هذا التغيري، مر�شيليا �شيحل �شيفًا على ني�س التائه عن الفوز والفاقد 

لهويته التناف�شية اإىل الآن! فهل �شي�شمح ال�شماوي باأن تكون ا�شتفاقة 

ني�س على ح�شابه؟

املو�شم املا�شي فاز ني�س ذهابًا 4 - 1 ورد مر�شيليا يف الإياب 2 

.1 -

وجد  ال��ذي  كلريمون  مر�شيليا  ي�شتقبل  اخلام�شة  اجلولة  ويف 

نف�شه هذا املو�شم يف اأعلى �شلم الرتيب على غري عادته، فهل �شت�شمر 

مغامرته اأم اإن اأبناء اجلنوب �شتكون لهم كلمة الف�شل، املو�شم الفائت 

فاز مر�شيليا ذهابًا 1 - 0 وكلريمون اإيابًا 0 - 2.

اأن  يلبث  ما  ثم  بقوة  املو�شم  يبداأ  ما  دائما  ال��ذي  الثالث  لن�س 

لإثبات  القوي  رين  ي�شتقبل  عندما  مدعو  هو  روي��دًا،  روي��دًا  يراجع 

فاز  واإيابًا   1  -  1 ذهابًا  تعادل  الفائت  املو�شم  وا�شتمراريته،  جديته 

لن�س 1 - 0.

الأربعاء �شي�شت�شيف لن�س اأي�شًا لوريان املتجدد وكفة امل�شت�شيف 

اأرجح، املو�شم املا�شي تعادل ذهابًا 2 - 2 وفاز لوريان اإيابًا 2 - 0. 

املو�شم  ب��داأ  موؤجلة  مباراة  و  بفوزين  نقاط  ب�شت  الرابع  ليون 

ب�شكل مثايل �شيحل �شيفًا على رمي�س قبل الأخري بنقطة تعادل واحدة 

وخ�شارتني، والر�شيحات ت�شب يف م�شلحة لكازيت ورفاقه ل�شتمرار 

التاألق، كما ي�شت�شف الأربعاء القادم يف اجلولة اخلام�شة اأوك�شري يف 

مباراة متقاربة امل�شتوى و�شتح�شمها التفا�شيل ال�شغرية.

مباريات اجلولة الرابعة

اأم�س اجلمعة : اأجاك�شيو - ليل 3-1.

ال�شبت : اأوك�شري - �شرا�شبورغ 6،00 لن�س - رين 10،00.

الأحد : نانت - تولوز 2،00 لوريان - كلريمون، ني�س - مر�شيليا، بري�شت 

- مونبيلييه، تروا - اأجنيه 4،00 رمي�س - ليون 6،05 باري�س �شان جريمان - 

موناكو 45،٩.

مباريات اجلولة اخلام�شة

الأربعاء : موناكو - تروا، اأجنيه - رمي�س، مونبيلييه - اأجاك�شيو، ليون - 

اأوك�شري، �شرا�شبورغ - نانت 8،00  ليل - ني�س، مر�شيليا - كلريمون، لن�س - 

لوريان، رين - بري�شت، تولوز - باري�س �شان جريمان 10،00.



 ▪املوقف الريا�شي:
من املقرر اأن تعود احلياة ملالعبنا الكروية يوم اجلمعة القادم بانطالقة اجلولة 

الأوىل من دوري الدرجة املمتازة للمو�شم اجلديد كما هو مقرر يف الثاين من اأيلول 

الفيحاء  مدينة  يف  القدم  ك��رة  احت��اد  مبقر  امل��وؤمت��رات  قاعة  يف  عقد  الغاية  ولهذه 

معال  فرا�س  ال�شورية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  بح�شور  تن�شيقيا  اجتماعا  الريا�شية 

واإدارة احتاد كرة القدم وروؤ�شاء اللجان التنفيذية ومديري املالعب واللجان الفنية 

يف املحافظات التي �شت�شت�شيف مالعبها مباريات الدوري املمتاز.

وخالل الجتماع اأكد رئي�س اللجنة الأوملبية ال�شورية فرا�س معال على �شوابط 

واأ�ش�س العمل التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف تنظيم مباريات الدوري املمتاز ب�شكل جيد 

م�شريا اىل �شرورة نبذ �شغب املالعب مبا ي�شمن انطالقة �شليمة وناجحة للمو�شم 

اجلديد.

واأ�شار معال اىل �شرورة اجتماع روؤ�شاء الأندية مع روابط امل�شجعني وتاأمني كل 

ال�شبل لدخولهم وخروجهم اإىل املالعب ب�شكل ح�شاري.

ب�شكل جيد  بكل خدماتها ومرافقها  املالعب  �شدد معال على �شرورة جتهيز  كما 

وتاأمني اأماكن خا�شة لالإعالميني »حمررين وم�شورين.

وجود   اأث��ن��اء  �شارمة  تكون  اأن  يجب  الن�شباطية  الالئحة  اأن  معال  واأ���ش��اف 

املخالفات للحد من ظاهرة ال�شغب يف املالعب.

قرار حا�سم 
املمتازة  الدرجة  ف��رق  دخ��ول  مبنع  ق��راره  الكرة  احت��اد  اتخذ  الجتماع  وعقب 

لكوادر   pcr اأو  لقاح  كورونا  اإب��راز وثيقة  اإل بعد حتقيق �شرط  ال��دوري  م�شابقة 

على  احل�شول  بعد  اإل  املالعب  دخ��ول  من  الدرجات  باقي  ولحقا  املحرفة  الأندية 

اللقاح وذلك بعد الجتماع املو�شع .

 احتاد الكرة  وفق الكتاب الر�شمي املر�شل اإىل اللجان التنفيذية واللجان الفنية 

للكتاب  الن�س احلريف  املنع وفيما يلي  باإجراءات  فيه  يف جميع املحافظات يعلمهم 

الذي يحمل الرقم / 1102 / تاريخ 22/8/2022 : 

وكل  الالعبني  وجميع  والطبية  والإداري����ة  الفنية  ال��ك��وادر  جميع  م��ن  يطلب 

الأ�شخا�س الذين تتطلب مهامهم التواجد داخل اأر�س امللعب اأثناء مباريات الدوري 

امللعب وقبل كل  اإىل  الدخول  PCR  قبل  اأو فح�س   اللقاح  اإب��راز وثيقة  ال�شوري 

مباراة حتت طائلة عدم دخول امللعب وعدم امل�شاركة باملباراة.

ديربي وقمة مبكرة 
اجلولة الأوىل �شت�شهد مباراتي ديربي  الأوىل حطني مع جبلة 

مع  وال��وح��دة  الوثبة  �شيفه  الطليعة  ويالقي  املجد  مع  واجلي�س 

اجلزيرة و ويف لقاء قمة مبكر يلعب الكرامة مع اأهلي حلب والفتوة 

مع ت�شرين.

على  الأخ���رية  اللم�شات  وو�شعت  حت�شرياتها  انهت  ال��ف��رق 

كاأ�س  خ��الل  من  او  ودي��ة  مباريات  خ��الل  من  الرئي�شية  الت�شكيلة 

التح�شري  فرة  و�شهدت  �شاركت  التي  للفرق  بالن�شبة  ال�شحفيني 

ان  و�شبق  وت�شرين  اجلي�س  خا�شة  الفنية  الأج��ه��زة  يف  تغيري 

اطمئنت الفرق التي لعبت الأدوار النهائية مل�شابقة الكاأ�س مل�شتوى 

فرقها وجهوزيتها الفنية.

ملعبا الفيحاء وت�سرين خارج اخلدمة
نادي  وملعب  اجل��الء  ملعب  يف  �شتلعب  العا�شمة  مباريات 

اأن مت و�شع ملعبي ت�شرين والفيحاء خارج اخلدمة  املحافظة بعد 

واإخ�شاعهما لأعمال ال�شيانة  وفر�شهما بالرول الطبيعي .

م�سكلة عالقة 
براءة  يف  تتمثل  ال��ك��رة  احت��اد  ط��اول��ة   على  العالقة  امل�شكلة 

اأن عمم قراره بامل�شادقة على مقرحات  ذمة الأندية فقد �شبق لالحتاد 

وتو�شيات جلنة �شوؤون الالعبني املتمثلة مبا يلي:

1( عدم توثيق اأو ت�شجيل اأي عقد )لعبني – اإداريني – فنيني( لأي 

ناد قبل ت�شديد كافة الذمم املالية املرتبة عليهم للموا�شم ال�شابقة ل�شالح 

اأو ل�شالح الحتاد العربي ال�شوري  – الفنيني(  – الإداريني  )الالعبني 

لكرة القدم التي �شدرت بها قرارات �شابقة.

�شارك معه  الذي  النادي  ذمة من  براءة  الالعبني باحل�شول على  كافة  اإل��زام   )2

ملو�شم 2022/2021 قبل اإجراء اأي تعاقد مع اأي ناد اآخر.

3( يف حال قرر النادي عدم منح براءة ذمة لأي لعب يجب على النادي اإر�شال 

املربرات القانونية لالحتاد العربي ال�شوري لكرة القدم خالل مدة اأ�شبوع من ت�شجيل 

طلب الالعب لدى ديوان النادي اأ�شوًل واإل �شُيعترب الالعب بريء الذمة دون الرجوع 

للنادي.

ل.�س/   4،000،000/ ال�شهري  الالعب  لأجر  اأعلى  كحد  مالية  قيمة  اعتماد   )4

لن  ذلك  عقد خالف  واأي  ال�شرائب  مت�شمنة  فقط ل غري  �شورية  لرية  اأربعة ماليني 

يتم ت�شديقه با�شتثناء عقد الالعب الأجنبي الذي �شت�شدر له تعليمات تنفيذية بهذا 

اخل�شو�س.

 ويرك للنادي حق تنظيم باقي اللتزامات املالية مع الالعب )احلوافز - املكافاآت 

– الإقامة – النقل واأي تعوي�شات اأخرى يراها النادي منا�شبة( ويعترب الحتاد غري 
م�شوؤول عن هذه اللتزامات الإ�شافية.

وعلى الرغم من متديد الحتاد للفرة ال�شابقة  اإل ان ا�شتجابة الأندية مل تكن 

كافية واملو�شوع موؤجل وقد يفجر موعد انطالقة الدوري لهذا املو�شم.

احتاد الكرة: ي�شرتط لقاح كورونا لدخول مالعب دوري املمتاز

ب�شــــــــــار حممــد
صحيفة رياضية اسبوعية تصـدر في دمشق عن مؤسسة اأمـــــــــني التـــــحريــــــــــــــر

الوحــــــدة للصحافــــــة والطباعــــــة والنشــــــــــر والتوزيــــع
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اجتماع تن�شيقي بني احتاد الكرة وروؤ�شاء التنفيذيات والأندية 

قبل انطالقة دوري املمتاز لكرة القدم

الفرو�شية م�شتمرة

روزنامة ن�شاط طموحة
 ▪متابعة _ عبري يو�شف علي :

 يطلق الحتاد العربي ال�شوري للفرو�شية الربعاء القادم  مناف�شات بطولة 

دم�شق لفرو�شية قفز احلواجز 2022  على م�شمار نادي با�شل  الأ�شد للفرو�شية 

احتاد  على  القائمني  اأن  على  موؤ�شر  وه��ذا   . اأي��ام   اأربعة  م��دار  على  بالدميا�س 

الفرو�شية يعملون على الرتقاء والحتفاظ ب�شمعة مميزة للفرو�شية ال�شورية 

حمليا وعربيا وعامليا ويدلك اي�شا اأن ريا�شة الآباء والجداد هي فاكهة الألعاب 

مواهب  اكت�شاف  اىل  اإ�شافة  ومت�شل�شلة  ملفتة  انت�شارات  بتحقيقها  واأجملها 

الوقت والزمن  . ويف كل خطوة جديدة يف  جديدة مع كل م�شابقة  م�شتغلني 

عامل الفرو�شية تتحقق تكون العناية والرعاية الكرمية من الفار�شة منال ال�شد 

ن�شهدها  فيها  ب�شمة  معها  العمل  وطاقم  الفرو�شية  لحت��اد  الفخري  الرئي�س 

بتتويجات الفر�شان لكل الفئات ..نبارك هذه اخلطوات وهذا التميز لفرو�شيتنا 

وفر�شاننا .

 ▪متابعة - حممد فخر ال�شاحب :
اأقيمت اأول اأم�س اخلمي�س قرعة دوري اأبطال اأوروبا - 

دور املجموعات - اأجمد البطولت الأوروبية الكربى وعلى 

هام�شها مت الإعالن عن الأف�شل قاريًا للمو�شم املنق�شي.

بنزمية  كرمي  مدريد  ري��ال  جنم  ج  ت��ورّ متوقعًا  كان  وكما 

اأول مرة يف  اأوروب��ا ملو�شم 2022  اأف�شل لعب يف  بجائزة 

م�شريته، مل�شاهمته مع فريقه امللكي بالتتويج بدوري الأبطال 

ج  بعد اأن ت�شدر لئحة هدايف البطولة بواقع 15 هدفًا، كما تورّ

برفقة الريال بالليغا الإ�شبانية وكان هدافًا لها بت�شجيله 27 

بدوري  فرن�شا  ب��الده  منتخب  مع  تتويجه  عن  ف�شاًل  هدفًا، 

الراأ�شي يف مرمى باري�س  الأمم الأوروبية، كما اخري هدفه 

�شان جريمان كاأجمل هدف.

اأن�شيلوتي  كارلو  املخ�شرم  الإيطايل  املدرب  اختري  كما 

بات  حيث  غ��واردي��ول،  و  كلوب  على  متفوقًا  م��درب  كاأف�شل 

اأن�شيلوتي اأول مدرب يتوج بدوري الأبطال اأربع مرات.

واختري حار�س الريال البلجيكي كورتوا اأف�شل حار�س 

ال�شاب  واختري  الريال،  حازها  التي  بالألقاب  الكبري  لدوره 

الربازيلي فيني�شو�س اأف�شل لعب �شاب.

وحازت جنمة بر�شلونة األيك�شيا بوتالي�س جائزة اأف�شل 

لعبة اأوروبية.

ف�شمت  اليويفا  اختارها  التي  املثالية  الت�شكيلة  اأم��ا 

الالعبني التالية اأ�شماوؤهم :

حرا�شة املرمى :تيبو كورتوا ) ريال مدريد(.

الدفاع : روبريت�شون وفان دايك واأرنولد 

) ليفربول( رودريغر ) ت�شيل�شي(.

�شيتي(  مان�ش�شر   ( دي��ربوي��ن   : الو�شط 

مودريت�س ) ريال مدريد( فابينهو ) ليفربول(.

 ( فيني�شو�س  و  بنزمية  ك��رمي   : الهجوم 

ريال مدريد( مبابي ) باري�س �شان جريمان(.

اأما قرعة دوري املجموعات فجاءت �شهلة 

املجموعات  يف  احل���ال  كما  الأن���دي���ة،  لبع�س 

الثانية والرابعة واخلام�شة وال�شاد�شة، ونارية 

يف املجموعتني الثالثة والثامنة ومتوازنة يف 

الأوىل وال�شابعة.

الأ�شهل  هي  البطل  جمموعة  جاءت  حيث 

حني  على  م��دري��د،  اأتلتيكو  جمموعة  وك��ذل��ك 

ميونيخ  ب���اي���رن  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ت 

باري�س  والثامنة  ميالنو  واإن���ر  وبر�شلونة 

�شان جريمان وجوفنتو�س وبنفيكا.

 املباراة النهائية �شتقام يف اإ�شطنبول على 

مقررة  كانت  اأن  بعد  اأت��ات��ورك  ملعب  اأر�شية 

كورونا  وب��اء  ب�شبب  مكانها  تغيري  ومت   2020 منذ  هناك 

وتبعاته.

قرعة املجموعة

 - ن��اب��ويل   - ليفربول   - اأي��اك�����س   : الأوىل  املجموعة 

رينجرز.

املجموعة الثانية : بورتو - اأتلتيكو مدريد - ليفركوزن 

-

كلوب بروج.

اإنر   - بر�شلونة   - ميونيخ  بايرن   : الثالثة  املجموعة 

ميالنو - فيكتوريا بلزن.

املجموعة الرابعة : فرانكفورت - توتنهام - �شبورتينغ 

ل�شبونة - مر�شيليا.

املجموعة اخلام�شة : ميالن - ت�شيل�شي - �شالزبورغ - 

دينامو زغرب.

�شاختار   - - ليبزيغ  ريال مدريد   : ال�شاد�شة  املجموعة 

دونيت�شك - �شيلتك.

 - اإ�شبيلية   - �شيتي  مان�ش�شر   : ال�شابعة  املجموعة 

دورمتوند - كوبنهاغن.

املجموعة الثامنة : باري�س �شان جريمان - جوفنتو�س 

- بنفيكا.

من   7  -  6 يف  �شتقام  الأوىل  اجلولة  مباريات  اأن  يذكر 

من    2 يف  املجموعات  دور  ينتهي  اأن  على  ال��ق��ادم،  اأي��ل��ول 

تاريخ  من  �شهر  وقبل  العامل  كاأ�س  ب��دء  قبل  الثاين  ت�شرين 

نهايته كل عام.

بنزمية و اأن�شيلوتي الأف�شل ٢٠٢٢

جمموعة �شهلة للبطل ونارية للبايرن وباري�س 

 ▪متابعة - عبد اهلل احل�شني :
توج نادي الزمالك بلقب الدوري امل�شري للمرة الرابعة ع�شرة 

يف تاريخه والثانية على التوايل ليكرر ما فعله يف عامي 2003و 

مباريات  نهاية  عقب  الدوري  بلقب  الزمالك  نادي  واحتفل   ،2004

اجلولة 32 يف مباراة جمعته مع نادي الحتاد الإ�شكندري والتي 

يف  اللقب  الزمالك  ح�شم  وق��د  فريق،  لكل  بهدف  بالتعادل  انتهت 

اجلولة 31 اإثر خ�شارة مالحقه نادي برياميدز اأمام فيوت�شر بهدف 

نظيف. 

وقدم نادي الزمالك مردودًا اإيجابيًا على مدار املو�شم احلايل، 

معتليًا �شدارة جدول الرتيب 

مع  نقطة،   76 بر�شيد  العام 

تبقي مبارتني اأمام امل�شري و 

وانت�شر  كومباين،  اي�شرن 

ال��ف��ار���س الأب��ي�����س ب��اأرب��ع و 

ع�����ش��ري��ن م����ب����اراة، وت���ع���ادل 

)البنك  م��ع  م��ب��اري��ات  ب��اأرب��ع 

الأه���ل���ي، ف���ارك���و، الأه���ل���ي ، 

تلقى  و  الإ�شكندري(  الحتاد 

منا�شبات  اأرب��ع  يف  اخل�شارة 

مع )الهلي، اإنبي ، �شموحة، 

�شجل  وق��د  اجلي�س(،  طالئع 

الزمالك على مدار املو�شم 61 

�شباكه  ا�شتقبلت  فيما  هدفًا، 

27 هدفًا .

جو�شفالدو  الربتغايل  امل��درب  الزمالك  تدريب  على  ي�شرف  و 

املحلية  بالثنائية  للظفر   2015 ع��ام  الفريق  ق��اد  وال���ذي  ف��ريي��را 

الدوري و الكاأ�س على ح�شاب غرميه التقليدي الأهلي، قبل اأن يعود 

اإقالته  متت  الذي  كاتريون  باتري�س  للفرن�شي  خلفًا  العام  هذا  يف 

ب�شبب �شوء النتائج. 

و ت�شدر جدول قائمة الهدافني جنم القلعة البي�شاء و املنتخب 

امل�شري اأحمد �شيد زيزو م�شجاًل 1٩ هدفًا يف 30 م�شاركة.

 »كوفيد« يحرم جوكوفيت�س الزمالك يحافظ على لقبه بطاًل للدوري امل�شري 

بطولة  اأمريكا املفتوحة 
عامليا  اأول  وامل�شنف  ال�شربي  التن�س  لعب  قال 

ال�شفر  من  يتمكن  لن  اأن��ه  جوكوفيت�س  نوفاك  �شابقا 

املفتوحة  اأمريكا  بطولة  يف  للم�شاركة  نيويورك  اإىل 

للتن�س، اآخر البطولت الأربع الكربى للمو�شم، التي 

التطعيم �شد  اأن رف�س  بعد  املقبل  الأ�شبوع  �شتنطلق 

كوفيد-1٩.

وجترب القواعد الأمريكية احلالية امل�شافرين على 

الرحالت  منت  على  الكامل  التطعيم  على  دليل  اإظهار 

اجلوية قبل دخول الوليات املتحدة.

وكتب جوكوفيت�س على توير »ببالغ احلزن لن 

اأ�شتطيع ال�شفر اإىل نيويورك هذه املرة خلو�س غمار 

بطولة اأمريكا املفتوحة.

ا�شتعداد  عللى  اأن��ا  ال�شربي:  الالعب  واأ���ش��اف   

امل�شاركني  جترب  التي  الكربى  البطولت  عن  للغياب 

على التطعيم �شد كوفيد-1٩.

يف  لقبه  عن  الدفاع  من  جوكوفيت�س  يتمكن  ومل 

البالد  من  ترحيله  بعد  العام  هذا  املفتوحة  اأ�شراليا 

يف  كورونا  فريو�س  �شد  التطعيم  من  موقفه  ب�شبب 

يناير.

غياب  اإن  ل��ل��ت��ن�����س  الأم����ريك����ي  الحت�����اد  وق�����ال 

عودة  يف  اأمله  عن  وعرب  موؤ�شف«  »اأم��ر  جوكوفيت�س 

الالعب ال�شربي ملالعب فال�شينغ ميدوز العام املقبل.

الأهلي يتو�شل لتفاق مع خليلوزيت�س خلالفة �شواري�س
الأهلي  اإدارة   تو�شلت 

�شبه  ات����ف����اق  اإىل  امل�������ش���ري 

ال��ب��و���ش��ن��ي وحيد  ن��ه��ائ��ي م��ع 

منتخب  م���درب  خليلوزيت�س 

امل�����غ�����رب ال�������ش���اب���ق خل���الف���ة 

�شواري�س  ريكاردو  الربتغايل 

يف املو�شم املقبل.

اإعالمي  م�����ش��در  واأ����ش���ار 

الإدارة  اأن  الأهلي  النادي  يف 

خليلوزيت�س  وحيد  مع  اتفقت 

مدرب اأ�شود الأطل�شي ال�شابق 

على تدريب الفريق الأحمر ملدة 

 150 مقابل  قادمني  مو�شمني 

مع  �شهري  رات���ب  دولر  األ���ف 

حرية ال�شتعانة ب� 3 م�شاعدين 

اأجانب معه يف اجلهاز املعاون 

التفاق  يتم  اأح��م��ال  وخمطط 

ال��ط��رف��ني يف حال  ب���ني  ع��ل��ي��ه 

توليه املهمة ر�شميا يف الفرة 

القادمة«.

،منذ عام 1٩٩5،  اأن ي�شبح مدربا دوليا  قبل  املهاجم  يلعب يف مركز  كان  �شابق  قدم بو�شني دويل  خليلوزيت�س هو لعب كرة 

م�شريته  خليلهودزيت�س  وحيد  بداأ  الت�شعينات  بداية  يف  والثمانينات  ال�شبعينات  حقبة  يف  البو�شنيني  الالعبني  اأف�شل  من  ويعترب 

التدريبية، حيث قام بتدريب نادي فيليز مو�شتار قبل اأن ينتقل للتدريب يف فرن�شا �شنة 1٩٩3، وتوىل تدريب العديد من الأندية من 

بينها الرجاء املغربي الذي ح�شد برفقته دوري اأبطال اأفريقيا �شنة 1٩٩7 والبطولة الوطنية املغربية �شنة 1٩٩8.


