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ك�سف ح�ساب �سّري
ب��ع��ي��دًا ع��ن ال�����ش��ورة ال��زاه��ي��ة ال��ت��ي ن�شاهدها 

االحرتايف  والفكر  نتابعها  التي  املمتعة  والفرجة 

الكروي الذي ال ي�شبه ما منار�شه من علم كرة القدم 

القدم  ك��رة  احت��ادات  بها  تتحفنا  التي  وتفا�شيلها 

وجعه  احل��ايل  الكرة  احت��اد  ن�شارك  فاإننا  املتعاقبة 

وماأزقه املايل ال�شعب الذي يفر�ض عليه ديونًا ماليًا 

وتوؤثر  االإبداعي  عمله  من  وحتد  كاهله  ترهق  ثقيلة 

على طموحاته باإحداث النقلة النوعية »االإعجاز« يف 

كرتنا املحلية لتحقيق اأهدافه الكربى بتجاوز الدور 

االأول يف النهائيات االآ�شيوية للمرة االأوىل يف تاريخ 

للفئات  اآ�شيا  بريق  ال�شتعادة  و���ش��واًل  م�شاركاتنا 

العمرية وطرق باب اأوملبياد باري�ض.

بذال  ونائبه  برئي�شه  ممثاًل  الكرة  احتاد  جمل�ض 

جهدًا كبريًا وتوجها �رشقًا وغربًا حلل م�شكلة االأموال 

املجمدة يف االحتادين الدويل واالآ�شيوي ومل يوفرا 

و�شيلة الإيجاد حل، وتاأمني املال الالزم لتنفيذ اخلطة 

التي وعدا باإمتامها وحتقيق القفزة الكروية املنتظرة 

لرب  بالو�شول  اللحظة  حتى  يفلحا  اأن  دون  ولكن 

االأمان يف هذا امللف احل�شا�ض، وعلى الرغم من ذلك 

فاإن منتخباتنا الوطنية �شافرت وع�شكرت وحت�رشت 

يف املالعب اخلليجية واأقامت باأفخم الفنادق وبقوام 

تفر�ض  مرتقبة  ا�شتحقاقات  واأمامها  كبرية  بعثات 

ا�شتكمال التح�شري وال�شفر وكل هذا يحتاج للمال 

لالحتاد  التنفيذي  املكتب  يتحملها  تاأمينه  وم�شاألة 

فهناك  الطريان  بطاقات  تاأمني  اأما  العام  الريا�شي 

�شيغة عالقة وتفاهم مع احتاد الت�شامن االإ�شالمي 

اأو االحتاد االآ�شيوي كالهما اأو اأحدهما ال فرق املهم 

اأن ي�شافر املنتخب وي�شتعد المتحانه القاري.

االإمارات  يف  الوطني  ملنتخبنا  االأخ��ري  املع�شكر 

اإىل  العاملي وخ�رشنا  امل��ون��دي��ال  م��ع  ت��زام��ن  وال���ذي 

بالالعبني  اجلزائر  مع  ودي��ة  مباريات  ثالث  ج��واره 

امل��ح��ل��ي��ني وم���ع ب��ي��الرو���ش��ي��ا وف��ن��زوي��ال وق��ي��ل حول 

املع�شكر الكثري لناحية التكلفة املالية التي جتاوزت 

مئات اآالف العملة ال�شعبة مما ذكر بفواتري وملفات 

ما  على  التي  امل�شتقيل وجتاوزاته  ال�شابق  االحتاد 

يبدو و�شعت يف االأدراج حاليًا.

ونائبه  رئي�شه  ينام  وال  يعاين  االحت��اد  اأن  نعلم 

املمهورة  باملوثوقية  يتمتع  ث��ال��ث  وع�شو  حت��دي��دًا 

وتراكم  امل���ايل  ال��ع��وز  مل�شكلة  ح��ل  الإي��ج��اد  بخامته 

الديون ومتطلبات تنفيذ ما وعدوا به من �شوت لهم 

قابلة  متطورة  حديثة  ق��دم  ك��رة  لبناء  ثقته  ومنحهم 

للحياة، ولكن ال�شوؤال بعد كل ت�شامننا وموا�شاتنا 

ال�شواب  من  األي�ض  بالتوفيق  له  ودعواتنا  لالحتاد 

ور�شيده  وقيمة عجزه  املايل  واقعه  يك�شف عن  اأن 

بالعملة ال�شعبة ...؟

اأم اإن املال املجمد هو �رش خطري ال ميكن الك�شف 

عنه بل خم�ش�ض لالإنفاق عن بعد..؟

امل�شوؤول من احتاد  تتنظر اجلواب  بريئة  اأ�شئلة 

الكرة ...!

تصدر في دمشق
عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
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ماذا عن عائدات م�ساركة

اأهلي حلب والكرامة يف بطولة »WASL » لكرة ال�سلة ..؟
 ▪املوقف الريا�شي:

ي�شارك فريقا اأهلي حلب والكرامة يف بطولة »WASL » لكرة ال�شلة التي اأن�شاأها الحتاد الآ�شيوي يف �شهر اآذار 

ال�شركة هي  اأن تكون هذه  َة بالريا�شة الرقمية والفعاليات الريا�شية على  املا�شي، بالت�شارك مع مندوبي �شركة خمت�شّ

ال�شريك الوحيد لبطولة WASL واملقررة اأن تنطلق يف يوم 19 كانون الأول من هذا العام، وت�شتمر حتى �شهر اأيار 

الدوريات  يف  مبارياتها  مع  بالتزامن  ال�شتوية  روزنامتها  وفق  البطولة  هذه  الأندية  و�شتلعب   ،2023 القادم  العام  من 

املحّلية.

لكازاخ�شتان  و�شوًل  اآ�شيا  غرب  منطقة  يف  ال�شلة  كرة  لتطوير  مهمة  احرتافية  خطوة  ت�شكل  امل�شتحدثة  البطولة 

والهند 

من ناحية تطوير اللعبة يف هذه البلدان فنيًا وجماهرييًا والأهم ت�شويقيًا وخا�شة يف ظل رعاية �شركات خارجية 

كربى للبطولة .

اآ�شيا و�شيتم تق�شيم هذه الأندية اإىل جمموعتني  وت�شهد الن�شخة الأوىل م�شاركة  18 فريقًا منها 16 من دول غرب 

كل جمموعة فيها 8 فرق، �شتلعب فيما بينها دوري على مبداأ ذهاب اإياب على اأن يتاأهل للمرحلة النهائية اأ�شحاب املراكز 

الثالثة الأوىل من كل جمموعة لي�شبح عددهم 6 اأندية وين�شم لهم يف هذه املرحلة بطل كازاخ�شتان وبطل الهند لي�شبح 

عددهم 8 فرق وتلعب دوري فيما بينها واأ�شحاب املركزين الأول والثاين يتاأهالن مبا�شرة لبطولة الأندية الآ�شيوية.

البطولة  نظام  وفق  اأجانب  لعبني  مع  والتعاقد  اجليد  التح�شري  امل�شاركة  اأنديتنا  اإدارت��ي  على  تفر�ض  البطولة 

»الحرتايف« لكن ال�شوؤال الأهم الذي ن�شعه بر�شم احتاد اللعبة واإدارتي الناديني امل�شاركني ماذا عن عائدات البطولة يف 

ظل وجود �شركة راعية كبرية ..؟

صحيفة
رياضية

إسبوعية

 

اجلمعــــــة ..
ا�ســـــتئناف دوري كــــــرة املمتاز

منتخبا الوطني لل�سباب..
يتح�سر لآ�ســــــــــيا داخليًا
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بني كاأ�س العامل وكرتنا ومنتخباتنا 

 امل�ســــــــهد .. تناق�ساتــــــــه وقــــــــــاع غرب اآ�ســـــــــيا

 ▪خا�ص- ليث بريقدار:
نتائجها  ومناف�شاتها،  العامل  كاأ�ض  جميعًا  نتابع 

دون  ال��ك��رام  م���رور  البع�ض  على  مت��ر  وجم��ري��ات��ه��ا، 

يختلط  اأن  للحابل  فكيف  التفا�شيل،  يف  التعمق 

ال�شاحر  امل�شهد  ذلك  اآخر  بع�ض  ير�شد  فيما  بالنابل، 

كاأ�ض  ففي  املنطق،  عن  ابتعد  ول��و  حتى  بتداخالته 

اأن بع�شها يعنينا ب�شكل  العامل م�شاهد متعددة، يرى 

عن  البحث  حم���اوًل  با�شتغراب،  ...ي��ق��ارن  مبا�شر 

اجابات اأعيته رغم و�شوحها...

فمع كل ما قدمه املنتخبان ال�شعودي والتون�شي، 

اختاروا  الذين  ه��وؤلء،  من  واحد  فاأنا   ، نف�شي  اأ�شاأل 

اأخ��ر  يف  عليهم  نتغلب  اأمل  امل��ن��ط��ق«  ع��ن  الب��ت��ع��اد 

يف  ال�شعودية  على  منهما   بكل  جمعتنا  مواجهتني 

العرب  ك��اأ���ض  يف  تون�ض  وعلى   ،1102 اأ�شيا  ك��اأ���ض 

1202؟!

لأعود بنف�شي اىل مواجهتنا الأخرية مع حمليي 

اجلزائر التي مل يتاأهل منتخبها الأول لنهائيات كاأ�ض 

العامل، والله لختلت موازين كرة القدم اإن مل نخ�شر 

ومنذ  ونحن  نخ�شر  ل  اأن  لنا  فكيف  اللقاء،  ذل��ك  يف 

منتخبنا  على  تعاقب  معهم  الأخ���رية  قبل  مواجهتنا 

-وعلى مدار عام واحد- اأربعة مدربني واألف ت�شكيل 

واألف لعب واألف طريقة لعب بال هدف ول غاية، فيما 

منتخبهم للمحليني م�شتقر مبدربه وخطته املو�شوعة 

واأهدافها التي تتلخ�ض رمبا با�شطفاء ثالثة اأو اأربعة 

لعبني ل�شمهم اىل املنتخب الأول.

ومع كل ما تقدمه املنتخبات الآ�شيوية 

كبرية   ونتائج  ن�شبيًا  متطور  م�شتوى  من 

والأرجنتني  اأمل��ان��ي��ا  على  ال��ف��وز  اأب��رزه��ا 

اليابان  و  اأ�شرتاليا  وجت��اوز  وا�شبانيا، 

نف�شي  اأ����ش���األ  امل��ج��م��وع��ات،  دور  لعتبة 

جم��ددًا، اأمل نواجههم م��رارًا وت��ك��رارًا، اأمل 

نكن ندًا قويًا يف كثري من املواجهات ؟!

بتاأهل  التهليل  م�شاهد  لأ�شتح�شر 

اآ�شيا  كاأ�ض  نهائيات  اىل  ال�شباب  منتخب 

اأ�شف  ط��وي��ل   غ��ي��اب  بعد  لل�شاب  املقبلة 

اآ�شيا  غرب  ثالث  باإجناز  التهليل  ذلك  على 

اجناز  م��ن  ل��ه  وي��ا  الأومل��ب��ي��ة،  للمنتخبات 

ي�شمى  اأن  الجن������از  ب���ه  ي��خ��ج��ل  ع��ظ��ي��م 

بالإجناز.

املعرتك  ذل����ك  ت��دخ��ل  م��ن��ت��خ��ب��ات  م���ن 

واأحتدث  حملي،  مب��درب  الكبري،  العاملي 

هنا حتديدًا عن منتخبات عربية وافريقية، 

فاملقارنة معها هي ما تعنيني، تون�ض املغرب ال�شنغال 

اأن يطرب  مل��زم��ار احل���ي  ك��ي��ف  غ��ان��ا وال���ك���ام���ريون، 

اأهلنا  من  ونحن  حماقتنا،  م��داواة  عن  ويعجز  هناك 

اأقلناه حينَا  لكننا  اآ�شيا ثالث مرات  كاأ�ض  املحلي اىل 

مباراة  اآخر اىل  اآخ��ر، وحملي  ن�شتمر معه حينًا  ومل 

امللحق وقمة ما قدمته كرتنا وو�شلت اليه يف تاريخها 

فالبع�ض  بذلك،  نكتف  ومل  بل  اأي�شا  معه  ن�شتمر  ومل 

»الأملاين  بالأجنبي  اأتينا  وعندما  الإهانات  لهما  وّجه 

بريند �شتانغة«و« الروماين تيتا فالرييو«، الهولندي 

»مارك فوتة«، الهولندي »فيلكو فان رون«، ودفعنا له 

حفنة من ال��دولرات، لكننا ومن باب التوفري مل ناأت 

مبرتجم، واأوكلنا تلك املهمة اما مل�شاعده الوطني اأو 

ملن�شق اإعالمي وربي ي�شر..!

العامل  كاأ�ض  يف  مبهران  وتنظيم  ا�شت�شافة  من 

كنا  من  ونحن  نف�شي  اأ�شال  اجل��وار،  يف  يقام  ال��ذي 

اأقارن هنا مع دول  �شباقني يف ال�شت�شافة والتنظيم 

املتو�شط  بطولة  يف  ال��ع��امل  اأب��ه��رن��ا  ح��ني  اجل����وار-، 

الالذقية 7891 من حفل افتتاح رائع بحق  حتى حني 

م�شاهدته اليوم بعد اأكرث من 30 عامًا، ومن�شاآت كانت 

الأف�شل يف املنطقة لي�شت من�شاآت املتو�شط فقط، بل 

اإذا  حتى  ع��ام  ب�شكل  الثمانينات  من�شاآت 

جديد  من  اليوم  وهيئت  افتتاحها  اأعيد  ما 

�شت�شنف بكل تاأكيد- من الأف�شل، كيف اأنه 

واحد  ملعب  يوجد  ل  مثاَل  العا�شمة  ويف 

البالد  ويف  بل  القدم،  كرة  ملمار�شة  �شالح 

كلها ل يوجد اإل ملعب واحد �شالح لذلك؟! 

واأ�شتذكر التق�شري الذي حّول مالعبنا 

اىل اأ�شبه باحلدائق العامة منها اىل مالعب 

حتى  نف�شل  التنظيم،  وعن  قدم،فيما  كرة 

يف تنظيم م�شابقة الدوري .

الفار

والكرة  الت�شل�شل  ك�شف  وتقنية  الفار 

جزءَا  ول��و  نطبق  متى  �شحنها،  يتم  التي 

هذا  ويف   ... كرتنا؟!  يف  ذل��ك  من  ب�شيطَا 

توا�شل  اأج��ه��زة  ذك��رت��ن��ي  حت��دي��دًا  ال�شق 

وهي  ال��واق��ع،  عن  ابتعادي  بقدر  احلكام 

التي عجز القائمون على كرتنا عن تاأمينها 

اأعباء  حكامنا  من  كبرية  جزء  حتّمل  حتى 

تاأمينها على نفقتهم اخلا�شة...

اأو  حزن،  م�شاعر  تطغى  �شوؤال  اأو  م�شهد  كل  مع 

ويا  م�شهد  من  له  يا  �شوؤال  كل  فكان  اأول  طغت  رمبا 

لها من تناق�شات، بعيدًا عنها وعن كل ذلك وعن كاأ�ض 

العامل وعن تلك الأ�شئلة، وعودة اىل الواقع قعر غرب 

اليه  �شتوؤول  ما  اأنتظر  فيه،  نقبع  الذي  الكروي  اآ�شيا 

الأمور، فتحت�شر اأ�شئلة جديدة .

الكادر  با�شتمرار  ال��ق��دم  ك��رة  احت��اد  يرغب  ه��ل 

التدريبي احلايل للمنتخب الأول؟!

 اأم اأنه كادر موؤقت ح�شب ما اأعلن؟! 

ما الغاية اأن يكون الكادر موؤقتَا اأ�شا�شًا؟! 

اأي فائدة يف ذلك؟! 

اأ�شابيع  بعد  فوتة  مارك  الهولندي  �شي�شرف  هل 

على املنتخب الأول اأي�شًا بعد اأن اأ�شرف على  ال�شباب 

والأوملبي يف �شابقة مل ي�شبقنا اليها اأحد اأم اأن اأجنبي 

اآ�شيا  كاأ�ض  قبل  املنتخب  تدريب  مهمة  �شيتوىل  اآخر 

باأ�شابيع؟!

 اأي فائدة يف ذلك؟! 

به  يقوم  ما  كل  ونن�شف  التجريب  اىل  نعود  هل 

الكادر احلايل واأي فائدة يف ذلك؟! 

من  التا�شع  يف  ال���دوري  م�شابقة  ُت�شتاأنف  ه��ل 

كانون الأول احلايل ح�شب ما اأعلن؟! 

اأم هل توؤجل من جديد؟!

 ماذا عن م�شابقة الكاأ�ض؟! 

هل زرعت البذرة ال�شتوية يف مالعبنا؟!

التوا�شل بني احلكام ومع�شلة  اأجهزة  ماذا عن   

ا�شتقدامها؟! 

اأين نحن من كرة القدمّ؟! 

وكل كاأ�ض عامل واأنتم بخري

من يتحمل م�سوؤولية ابعادهم ...؟

 مدربونا خارج العمل بالفئات العمرية يف اأنديتهم

ومـــــــع املنتخبــــــات الوطنيـــــة ..!

 ▪املوقف الريا�شي:
والأ�شبال  الرباعم  فئات  يف  متميزة  كروية  مبواهب  املحلية  كرتنا  تتميز   

والنا�شئني وو�شفت باأنها  منجم املواهب وحبلى باملواهب ورغم اأن ل اإجنازات 

لها بعد قد حتققت على �شعيد هذه املنتخبات، اإل اأن مدربي هذه الفئات يواجهون 

اهتمام  وجود  عدم  من  با�شتمرار  وي�شكون  والعراقيل،  ال�شعوبات  من  العديد 

جدي من قبل القائمني على احتاد كرة القدم باإقامة م�شابقات كروية لتلك الفئات 

�شتكون  التي  ال�شغرية  النجوم  املزيد من  اأجل موا�شلة بروزها واكت�شاف  من 

رافدًا اأ�شا�شيًا لفرق الأندية وللمنتخبات الوطنية لكرة القدم.

مطلوب مالعب مع�شبة 
ل يوجد مالعب مع�شبة ع�شبًا �شناعيًا كافية يف معظم املحافظات التي من 

خاللها ن�شتطيع تطوير الالعب النا�شئ و�شقل موهبته، طبعًا مع قلة الإمكانيات 

اإل اأن هناك البع�ض ي�شعى جاهدًا لبذل املزيد من الهتمام بالفئات العمرية. 

البع�ض يطالب الأندية واحتاد كرة القدم والحتاد الريا�شي العام بالهتمام 

الوطنية  واملنتخبات  لالأندية،  الأ�شا�شية  الركيزة  تعترب  لأنها  العمرية  بالفئات 

العطاء  على  ق���ادرة  ج��دي��دة  م��واه��ب  اكت�شاف  �شاأنه  م��ن  مل��ا  لهم  دوري  واإق��ام��ة 

م�شتقباًل. 

يف  لديهم  والرغبة  الكروية  املوهبة  وج��ود  اإىل  يعود  �شنهم  �شغر  ورغ��م 

املنتخب  مع  الأوىل  وم�شاركتهم  الأول  ظهورهم  واإب��راز  النت�شارات  حتقيق 

وبالتايل يظهرون مب�شتوى جيد و�شورة اإيجابية. 

النا�شئني  فئتي  بعد  الالعبني  من  كثري  م�شوار  اأنهت  كثرية  اأ�شباب  وهناك 

والأ�شبال، منها عدم اهتمام الالعب بنف�شه وعدم الهتمام اجلاد من قبل بع�ض 

اإدارات الأندية، واأي�شًا من قبل احتاد الكرة وعدم املحافظة عليه بعد ت�شعيده 

مثلما ح�شل مع العديد من املنتخبات ال�شابقة واإذا كانوا اهتموا بذلك املنتخب 

لكانت هذه املنتخبات مناف�شة قوية يف العديد من املحافل الريا�شية. 

ملل بالتدريبات 
وعدم  امل��ايل  العائد  وم��ن  مالعب  وج��ود  ع��دم  من  تذمره  اأب��دى  من  وهناك 

وجود دوريات كروية للنا�شئني والأ�شبال وهناك من يواجه �شعوبات يف عدم 

و  التدريب  ك��رثة  من  املدربني  بع�ض  مل  وق��د  للتدريب،  �شاحلة  مالعب  توافر 

يريدون دوريًا خا�شًا بالنا�شئني والأ�شبال، لكي نربز مواهب الالعبني ويحتكوا 

املدربني  مل  وقد  باملباريات  اإل  تظهر  ل  النجوم   ، اخلربة  من  مزيدًا  ويك�شبوا 

وكذلك الالعبون. 

هي الأ�شا�س القوي 
وبكل �شراحة الفئات العمرية هي الأ�شا�ض القوي لأي لعبة فاإذا كان لديك 

اأ�شا�ض قوي )غري مغ�شو�ض( ت�شتطيع اأن تبني ما تريد، واإذا مل يكن لديك اأ�شا�ض 

قوي �شينهار كل �شيء خالل مدة ق�شرية. 

وهناك ظلم وا�شح يتعر�شون له، فمدرب الفئات العمرية يبذل جهودًا جبارة 

فيذهب اإىل احلارات واملدار�ض ويكت�شف لعبني وي�شمهم اإىل النادي وي�شتفيد 

منهم النادي واملنتخبات الوطنية، ولو اأردنا احلديث عن هذا املو�شوع فنحتاج 

�شهرًا كاماًل للحديث عن التفا�شيل الكاملة. 

وفرة باملواهب
ويعلم اجلميع اأن وجود تلك املواهب يف �شفوف املنتخبات والأندية يجعلنا 

يكون  اأن  ونتمنى  واملنتخبات،  الأن��دي��ة  م�شاركات  يف  طيب  بظهور  متفائلني 

اأف�شل  للمدربني ظروف عمل  ال�شابق واأن تتاح  اأف�شل من  للم�شاركة  ال�شتعداد 

واإقامة مباريات جتريبية اأو امل�شاركة ببطولت ودية قبل امل�شاركة الر�شمية. 

واإقامة م�شابقات للفئات ال�شنية اأ�شبحت �شرورية جدًا لأنها �شتفيدهم كثريًا 

وترتقي مب�شتواهم العام، رغم اأن اإقامة بطولت كروية حاليًا لهذه الفئات �شعب 

جدًا نظرًا للظروف الراهنة وعدم اهتمام اأغلب الأندية بالفئات العمرية، اإ�شافة 

لعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية و�شحيحة للفئات العمرية �شواء يف الأندية 

اأم لدى احتاد لكرة. 

علمًا باأن اأنديتنا مليئة باملواهب ويوجد حاليًا الكثري من املواهب التي تب�شر 

�شاهم  ال�شيء  الن�شاط بع�ض  الرعاية والهتمام ولكن توقف  باخلري وت�شتحق 

ينق�شها  التي  للمواهب  منجم  نحن  هذا  كل  ورغ��م  املواهب  تلك  اإب��راز  عدم  يف 

الرعاية والهتمام. 

 ▪املوقف الريا�شي:
لل�شباب  الوطني  منتخبنا  حت�شريات  انطلقت 

اآذار  �شهر  يف  اوزبك�شتان  يف  املقررة  اآ�شيا  لنهائيات 

املقبل عرب خطة اعداد و�شعها اجلهاز الفني للمنتخب 

مع�شكرات  ت�شمل  وال��ت��ي  ف��وت��ه  ال��ه��ول��ن��دي  ب��ق��ي��ادة 

مباريات  تخلها  وخ��ارج��ي��ة  وب��دن��ي��ة«  »فنية  داخلية 

ودية �شيك�شف عنها لحقا للو�شول للت�شكيلة املثالية 

العمرية  الفئة  هذه  اأجماد  ا�شتعادة  عاتقها  على  التي 

فال�شباب توجوا باآ�شيا 4991.

اختبارات بدنية
الداخلي  امل��ع�����ش��ك��ر  ان��ط��الق��ة  يف  ف��وت��ه  اع��ت��م��د 

اأوىل ح�ش�شه  للمنتخب اجراء اختبارات بدنية  يف 

وزعها  الأول  التح�شريي  مع�شكره  يف  التدريبية 

الكادر الفني على فرتتني �شباحية وم�شائية. 

املدير الفني للمنتخب مارك فوته اأ�شار اإىل اأهمية 

هذا الختبار يف بداية املع�شكر لناحية الوقوف على 

البدنية لالعبني ومعرفة ما يحتاجه كل لعب  احلالة 

لالرتقاء مب�شتواه خالل املع�شكر. 

د.حممد  للمنتخب  البدين  املعد  اأو���ش��ح  ب��دوره 

من  الفني  ال��ك��ادر  متكن  الخ��ت��ب��ارات  ه��ذه  اأن  ال�شيد 

معرفة احلالة البدنية وجاهزية كل لعب، حيث ي�شم 

يف  الأومل��ب��ي  املنتخب  م��ع  �شاركوا  لعبني  املنتخب 

اآ�شيا الأخ��رية، كما ي�شم لعبني جدد مل  بطولة غرب 

ي�شاركوا مع املنتخب يف الت�شفيات بالأردن، وهو ما 

يعني وجود فروقات فردية وخا�شة اأن بع�ض الالعبني 

قد ل يتمرنون �شمن اأنديتهم بنف�ض ال�شوية. 

 واأ�شاف: »الختالفات متكننا من و�شع برنامج 

تدريبي اعتمادًا على القيا�شات وبح�شب متطلبات كل 

لعب«.

خ�شارة ودية
الودية  مباراته  لل�شباب  الوطني  خ�شرمنتخبنا 

اأهداف  بثالثة  الكرامة  رج��ال  فريق  اأم��ام  التدريبية 

ال�شوط  يف  احل�����ش��ن  قي�ض  ملنتخبنا  �شجل  ل��ه��دف 

الأولفي اإطار مع�شكره الداخلي .

املدير الفني للمنتخب الهولندي مارك فوته قال: 

باأربعة  الكرامة  �شد  اليوم  تدريبية  م��ب��اراة  »لعبنا 

يف  الت�شفيات  يف  معنا  ���ش��ارك��وا  مم��ن  فقط  لعبني 

وقدموا  الفر�شة  اغتنموا  الالعبني  بع�ض  الأردن، 

يف  امل�شاركة  على  قدرتهم  واأظ��ه��روا  جيدة،  م��ب��اراة 

املزيد  لتقدمي  بحاجة  الآخ��ر  البع�ض  لكن  النهائيات، 

من اأجل البقاء �شمن �شفوف املنتخب«. 

واأ����ش���اف ف��وت��ه، »ب��ع�����ض ال��الع��ب��ني ك��ان��ت هذه 

املهمة  �شعب  ما  اأ�شابيع  ع��دة  منذ  الأوىل  مباراتهم 

يف  م�شتمر  ب�شكل  يلعبون  ل  اأن��ه��م  وخ��ا���ش��ًة  عليهم 

اأنديتهم«.

واأنا  لنا  مفيدًا  مترينًا  كان  لقد   « بالقول:  وختم 

منتخب  مع  وقوفه  وعلى  ف��وزه  على  الكرامة  اأهنئ 

ال�شباب«.

�شقف الطموحات
مرتفع  التوقعات  �شقف  ف��اإن  مت�شل  ���ش��اأن  ويف 

ال�شباب  منتخب  يعي�شها  التي  املثالية  للحالة  بالنظر 

الذي يحظى فيه مدربه بجي�ض من امل�شاعدين وبدعم 

غري م�شبوق من قبل املتنفذين يف قبة الفيحاء فالأمور 

ت�شري وفق ما يطلب ويتمنى وهو ما �شيجعل من من 

م�شاألة التقييم واحلكم على النتاج اأ�شعب من غريها 

الأول  للمنتخب  بالنظر  حتى  او  الوملبي  مع  �شواء 

ال�شراف  فر�شة  فوته  منح  حول  �شكوك  تدور  الذي 

عليه.

منتخبنا ال�ساب يتح�سر لآ�سيا داخليا

تقييم فني واختبارات بدنية وخ�سارة ودية مع الكرامة 



ملف مغلق حتى اإ�شعار اآخر

لعبينا املحرتفني �سحية الإ�سابة والأندية تتهرب واللوائح قا�سرة ...؟!
 ▪املوقف الريا�شي- اأنور اجلرادات : 

يق�شي عقد الالعب مع ناديه بوجوب تكفل النادي 

بتوفري العالج �شد الإ�شابات الريا�شية التي يتعر�ض 

رغم  املباريات،  اأو  التدريبات  يف  �شواء  الالعب،  لها 

ذلك  متاطل الأندية يف حتمل م�شوؤولياتها املادية لدى 

اإ�شابة لعبيها، وهي م�شكلة تواجه الالعبني، وتعرقل 

م�شريتهم الكروية.

اعتزال بداعي الإ�شابة 
ي�����وؤدي  جت��اه��ل الأن���دي���ة امل��ح��ل��ي��ة واحت����اد كرة 

اإىل  لالعبيها  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  لتقدمي  القدم 

ت�شررهم لدرجة ت�شل اإىل العتزال بداعي الإ�شابة، 

لتفاقم  اأو  العالج،  ا�شتكمال  على  قدرتهم  عدم  نتيجة 

اإ�شاباتهم اأثناء انتظار تكفل اأنديتهم بتكاليف العالج 

الالزمة، بح�شب الالعبني. 

كرة  لعبة  اع��ت��زال  على  الالعبني  بع�ض  واأج���رب 

القدم، بعد رف�ض النادي التكفل بعالجهم الذي كانوا 

بعد  وع��دي��دة  ك��ث��رية  اأم��ث��ل��ة  وه��ن��اك  لها  يتعر�شون 

مماطلة الأندية التي كانوا يلعبون حل�شابها بالتكفل 

يف عالج اإ�شابتهم لكن النادي والحتاد مل يقدما لهم 

اأي�شًا فكانوا ي�شطرون ل�شتكمال رحلة  اأي م�شاعدة 

نفقتهم  على  ون�شف  لعام  متتد  كانت  التي  عالجهم 

اخلا�شة، بعد تهرب النادي والحتاد من م�شوؤوليتهما، 

ثم ياأتي قرار العتزال.

فح�س طبي 
يخ�شع  اأن  يجب  لالإ�شابة  تعر�شه  بعد  الالعب 

اإ�شابته ونوع  للفح�ض الطبي مبا�شرة، لتحديد نوع 

الأندية  تاأخر  ف��اإن  لذلك  ل��ه،  �شيخ�شع  ال��ذي  العالج 

معاناتهم  يزيد من  الالعبني،  تكاليف عالج  تاأمني  يف 

ويطيل وقت ال�شت�شفاء واإن اإ�شابة الرباط ال�شليبي 

وهي الأكرث �شيوعا لدى الالعبني عندنا قد ت�شل تكلفة 

اإجراء اجلراحة لها اإىل مبالغ مالية كبرية. 

اأزمة مالية 
الإ�شابات،  �شد  لعبيها  على  توؤمن  ل  والأن��دي��ة 

اإىل الظروف املادية التي  ويف التكفل بعالج لعبيها 

تعي�شها الأندية وكلها تعاين يف ظل وجود الحرتاف 

الذي مل ينب على اأ�ش�ض �شحيحة. 

الالعب  بعالج  قانونيا  ملزم  ال��ن��ادي  اأن  ورغ��م 

امل�شاب، لكن الأندية ت�شطدم بعوائق منها اأن الحتاد 

املالية  واللتزامات  امل�شتحقات  من  الكثري  ي�شدد  مل 

مبالغ  لالأندية  ال�شهرية  الفاتورة  وتتجاوز  لالأندية 

اأي دعم يف هذا  مالية كبرية باملقابل الحتاد ل يقدم 

الأثر  املالية عليها، وميتد هذا  الأعباء  يفاقم  الأمر ما 

على الالعبني والأجهزة الفنية والإدارية والطبية... 

لوائح قا�شرة 
ل تت�شمن لوائح احتاد الكرة التعليمات الواردة 

بني  العالقة  طبيعة  تنظم  والتي   « الفيفا  لوائح«  يف 

الكرة،  واحت����اد  واأن���دي���ة  لع��ب��ني  م��ن  اللعبة  اأرك����ان 

اأ�شخا�ض  قام ب�شياغتها  فالحتاد يعتمد على قوانني 

ل عالقة لهم بكرة القدم... 

وجلان الحتاد ل حتفظ حقوق الالعبني، ول توفر 

احلماية القانونية لهم �شمن املتطلبات التي يفر�شها 

يفر�ض  حيث   « الفيفا   « القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 

التعوي�شات  و�شمان  لالعبني،  تاأمني  وثائق  وج��ود 

املالية وت�شمل الإ�شابات والوفيات والعالج، وهذا ما 

يطلبه الحتاد من اإدارات الأندية، لكن بال متابعة اأو 

رقابة، ول يت�شدد يف م�شاألة وجود وثيقة التاأمني... 

وعلى احتاد الكرة اأن يقوم بتعديل بع�ض القوانني 

�شيكون  واإل  ال�فيفا  قوانني  مع  لتن�شجم  واللوائح 

تن�ض  والتي  الفيفا  من  لعقوبات  ويتعر�ض  خمالفا 

على اأن جميع الالعبني مت�شاوون يف احلقوق املالية 

وال�شحية والنف�شية والقت�شادية والجتماعية 

واأخرياً 
الأندية  الأخ��ري  يوجه  اإذ  توجيهي  الحت��اد  دور 

م�شلحة  فيه  مبا  الإ�شابات،  �شد  الالعبني  تاأمني  اإىل 

تعوي�ض  يتم  ك��اأن  �شواء،  حد  على  وال��ن��ادي  الالعب 

الالعب والنادي ماليا وهذا اأمر اإيجابي للطرفني وان 

الحتاد يعر�ض اللوائح التي ت�شرتط تاأمني الالعبني 

�شد الإ�شابات على الأندية ولعبيها، لكنها ل تعمم. 

3 SAT 3 - 12 - 2022 - NO - 2821

 ▪حماة- فرا�ص تفتنازي 
�شحيح  القائمني تدريبيا على فريق رجال الطليعة لكرة 

القدم اأرادوا ال�شتفادة جيدا من متديد فرتة تاأجيل ا�شتئناف 

مباريات الدوري املمتاز احلايل ب�شبب عدم جاهزية بع�ض 

املالعب  ولكن بالرغم اأن هوؤلء املعنيني عن ال�شاأن التدريبي 

الأخرية  املراحل  اإىل  تقريبا  و�شلوا  قد  الطلعاوي  بالفريق 

من تنفيذ برناجمهم التدريبي الذي و�شعوه ليكون فريقهم 

اإل   ، الدوري  هذا  يف  مبارياته  ال�شتئناف  جاهزية  باأف�شل 

اننا لحظنا اأن الرتكيز على العامل البدين كثريا لزال  قائما 

يف متارين الفريق الطلعاوي التي جرت على مدار الأ�شبوع 

املا�شي .

يف  البدنية  الناحية  على  كثريا  الرتكيز  يتم  فلماذا   

الفريق الطلعاوي وهل هذا يعني اأن الفريق لزال يعاين من 

بع�ض اخللل يف هذه الناحية ؟ام ماذا؟

التوازن يف العداد 
اأجابنا:  �شرور  ب�شار  الكابنت  الطلعاوي  الفريق  مدرب 

دائم  ب�شكل  ال��ب��دين  العامل  على  تدريبي  ك��ك��ادر  تركيزنا 

ومتوا�شل يف تدريبات فريقنا ل يعني ابدا اأن الفريق يعاين 

من خلل يف هذا العامل املذكور حتى ولو و�شل فريقنا اإىل 

اخلا�ض  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  م��ن  الأخ���رية  امل��راح��ل 

باإعداده وحت�شريه ل�شتئناف مبارياته بالدوري بعد انتهاء 

على  تركيزنا  من  الأ�شا�شية  الغاية  ولكن  التاأجيل،  ف��رتة 

العامل البدين هو حتقيق التوازن ال�شروري ما بني العامل 

البدين وبني العامل التكتيكي  بالفريق حيث اأن حتقيق هذا 

خالل  الفريق  اأداء  وترية  من  يرفع  متكامل  ب�شكل  التوازن 

بداية  منذ  وثابت  جيد  مب�شتوى  يلعب   ويجعله  املباريات 

و  التعب  ع��الم��ات  تظهر  اأن  ب��دون  نهايتها  وحتى  امل��ب��اراة 

الإرهاق على لعبي الفريق ب�شكل عام .

تدريب  ا�شتالمي  منذ  اأنه   القول  ميكن   : �شرور  وتابع 

من  منه  احتاجه  مما  كبرية  درج��ة  اإىل  و�شلنا  قد  الفريق 

يتم  اأن  ال�شروري  من  اأن��ه  لحظت  ولكني  الفنية  الناحية 

بالفريق  ال��ب��دين  العامل  تدعيم  على  كثريا  الرتكيز  دائ��م��ا 

لزيادة ن�شبة املخزون البد ين عند كل لعب بالفريق وبدون 

ا�شتثناء من ناحية ومن اأجل بناء احتياط جيد من الالعبني 

البدلء لدرجة اأن ي�شل هذا الحتياط اإىل  م�شتوى الالعبني 

الذين ميثلون الت�شكيلة الأ�شا�شية نوعا ما من ناحية اأخرى، 

البدلء  الالعبني  من  جيد  احتياط  ميتلك  ال��ذي  الفريق  لأن 

اأداء جيد يف اأي وقت من اأي مباراة كانت  قادر على تقدمي 

ومهما كان نوع الفريق املناف�ض .

اأف�شل  م��ن  ه��و  الطليعة  ن��ادي  جمهور  ���ش��رور:  وختم 

اجلماهري الريا�شيه ال�شورية املتميزة بحبها لفريقها ولكن 

اأمتنى من هذا اجلمهور الويف الدعم وامل�شاندة للفريق ب�شكل 

دائم يف ال�شراء وال�شراء عند النت�شارات واخل�شارات واأنا 

انتقاد بخ�شو�ض عملي  اأي  الرائع  اأتقبل من هذا اجلمهور 

كمدرب للفريق ولكن ب�شرط اأن يكون هذا النقد اأو النتقاد 

ل�شالح تطوير الفريق ولي�ض من اأجل احباطه و كلما توفرت 

املعنوية  احلالة  ارتفعت  كلما  لفريقنا  امل�شاندة اجلماهريية 

عند لعبي الفريق وهذا المر حتما �شي�شاهم بظهور الفريق 

مب�شتوى جيد ومتطور يف مبارياته القادمة .

�سرور: فريقنا على الطريق ال�سحيح ونحتاج للوقت

التاأجيل مل�سلحة جبلة

وامللعب ي�ستعيد عافيته
 ▪جبلة- ه�شام مهنا:

اأتى تاأجيل ا�شتكمال مباريات الدوري ليوم اجلمعة القادم مل�شلحة نادي جبلة ل�شببني الأول عدم 

جهوزية ملعب جبلة ب�شبب دخوله مرحلة �شيانة والثاين عدم جهوزية هداف جبلة والدوري حممود 

البحر ب�شبب تعر�شه لالإ�شابة مع املنتخب يف مع�شكر الإمارات والأخبار القادمة من النادي الأزرق 

توؤكد اأن امللعب والبحر �شيكونا جاهزين للقاء اجلمعة املهم مع الفتوة يف جبلة وخا�شة اأن جبلة ي�شعى 

ل�شتعادة ال�شدارة من الوثبة ولديه كل الأمل بذلك واجلميع جاهز للقاء الفتوة...

�شباب جبلة يف ال�شدارة
والنقاط  الأهداف  بال�شدارة وبر�شيد جيد من  ذهاب دوري جمموعته  �شباب جبلة مرحلة  اأنهى 

بالدوري  �شنا  املدربني  اأ�شغر  يعترب  والذي  �شليمان  بدر  هو  �شاب  مدرب  وبقيادة  خ�شارة  اأي  ودون 

الفتاح  عبد  ب�شار  احلرا�ض  وي��درب  احلجة  حممد  وي�شاعده  بركات  علي  جبلة  رج��ال  مب��درب  ا�شوى 

هجوم  اأقوى  وهو  باثنتني  وتعادل  باأربعة  فاز  مباريات  �شتة  لعب  جبلة  دند�ض  علي  الفريق  واإداري 

للعب على  يعود  اأن  اأر�شه ونتمنى  يلعب خارج  الذي  الوحيد  الفريق  ال�شباب وهو  ودفاع يف دوري 

اأر�شه وبني جمهوره ولو حتى باملباريات الر�شمية فقط لأن ذلك من حقه وحق جمهور جبلة اأن يتابع 

فريقه عن قرب وخا�شة اأن نادي جبلة يعي�ض اف�شل اأيامه الكروية �شبابا ورجال بعد اأن اأعطى رئي�ض 

نادي جبلة املحامي �شامر حمفو�ض كل ال�شالحيات والثقة لهوؤلء املدربني ال�شباب ولن يدخر  اأي جهد 

يف دعمهم نحو الرتقاء بنتائج كرة جبلة.

احتاد الكرة ي�ستغيث...نريد مال ...؟؟
 ▪متابعة - انور اجلرادات  :

املكتب  من  كان  اإن  امل��ال  ياأتيه  حتى  عليه  الله  فرج  ينتظر  الكرة  احت��اد  لي��زال 

الفيفا   " ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  الحت���اد  م��ن  اأم  ال��ع��ام  الريا�شي  ل��الحت��اد  التنفيذي 

الذين ليزالون  للحكام واملراقبني  املالية  للذمم  اإل  فيه  فارغ ول وجود  "ف�شندوقه 
ينتظرون وعد احتاد الكرة لهم بتحويل م�شتحقاتهم املالية الواجبة لقاء اأجور حتكيم 

ومراقبة مباريات الدوري املمتاز.

وت�شري املعطيات والأخبار الواردة التي ح�شلت عليها "املوقف الريا�شي "وتفيد 

باأن احتاد الكرة طلب من املكتب التنفيذي مبلغ وقدره  120  مليون لرية �شورية وهو 

املبلغ الذي اأقر�شه احتاد الكرة للمكتب التنفيذي كي يكرم املنتخب الوطني لل�شباب 

وحتى ال�شاعة مل يحول املكتب التنفيذي هذا املبلغ لحتاد الكرة الذي بدوره ليزال 

يطالب به ومل تفلح كل املحاولت  التي يقوم بها احتاد الكرة...

�شندوق  يف  واملوجودة  الكرة  لحت��اد  اخلا�شة  املجمدة  املبالغ  مو�شوع  ويف 

"  الفيفا" فحتى الآن مل تفلح كل املحاولت التي قام بها رئي�ض احتاد الكرة �شالح 
رم�شان ونائبه عبد الرحمن اخلطيب من خالل الزيارات العديدة واملتعددة التي قاما 

كرتنا جممدة  اأم��وال  املع�شلة و�شتبقى  اأفق حلل هذه  فال  الدول  العديد من  اإىل  بها 

حتى اإ�شعار اأخر.

 ▪املوقف الريا�شي:
اجلولة  حل�شاب  ال��ذه��اب  مرحلة  املمتازة  ال��درج��ة  اأن��دي��ة  ك��رة  دوري  ي�شتاأنف 

ال�شابعة يوم اجلمعة القادم بعد فرتة توقف فر�شتها م�شاركة منتخبنا الأوملبي يف 

ملنتخبنا  التح�شريي  واملع�شكر  عاما   23 حتت  اآ�شيا  غرب  لبطولة  الثالثة  الن�شخة 

الول يف المارات تزامنا مع نهائيات كاأ�ض العامل التي تنظمها قطر.

جبلة  فريقا  يليه  نقطة   16 ب�  الوثبة  فريق  لئحته  يت�شدر  ال��ذي  املمتاز  دوري 

واجلي�ض ب�14 نقطة ثم الأهلي ب�12 نقطة فالفتوة ب� 11نقطة مل ي�شتطع روزنامته 

ال�شمود اأمام ا�شتحقاقات منتخباتنا الوطنية وم�شكالت مالعبه الرئي�شية التي متثل 

م�شلة مزمنة �شتتك�شف اأكرث خالل املراحل املتقدمة والتي اأثرت �شراحة على امل�شتوى 

الفني الغائب وعلى ال�شورة الفنية بالن�شبة للنقل اللكرتوين او التلفزيوين.

موؤجلة 
اللقب  حامل  على  الفتوة  ومثله  بهدف  اجلزيرة  على  الوثبة  فاز  املوؤجالت  يف 

اأكرث مع فرق  ت�شرين بهدف دفعت بالوثبة لل�شدارة وللفتوة لالقرتاب من املناف�شة 

فرتة  خ��الل  الفرق  معظم  تعافت  ان  بعد  ال�شغط  حتت  نف�شها  �شتجد  التي  املقدمة 

التوقف.

املالعب
وبالعودة للم�شكلة الأكرب التي تعرت�ض تقدمي م�شتو فني جيد بالن�شبة لدورينا 

الكروي والذي ينعك�ض حكما على منتخباتنا الوطنية فان �شوء اأر�شية املالعب كانت 

لالعبني  جيدة  فنية  م�شتويات  وتقدمي  �شليمة  كرة  بناء  عراقيل  اأهم  اأحد  ومازالت 

للمالعب  بالن�شبة  كبري  �شغط  حتت  وحم�ض  ودم�شق  الالذقية  و�شتكون  والفرق 

ولقرارات �شيانة متوقعة لها. 

اجلمعة .. ا�ستئناف دوري كرة املمتاز

فوز الفتوة على حامل اللقب يف مباراة موؤجلة واملالعب م�سكلة مزمنة



ختام موؤمترات احتادات الألعاب

ل جديد يف الطروحات وال�سكاوى على حالها واحللول بر�سم املكتب التنفيذي

 ▪املوقف الريا�شي:
ال�شنوية  موؤمتراتها  الألعاب  احت��ادات  اختتمت  

التي يفرت�ض اأن تكون حمطة للتقييم واإجراء مكا�شفة 

وطرح  ق��ادم  ملو�شم  والتح�شري  م�شى  لعام  �شريحة 

امل�شكالت  ت�شخ�ض  للتطبيق  قابلة  عملية  عمل  اأوراق 

التنفيذي  املكتب  طاولة  على  لو�شعها  حلول  وتقدم 

امل��وؤمت��رات  ال���ذي يح�شر  ال��ع��ام  ال��ري��ا���ش��ي  ل��الحت��اد 

اأع�شاء  وم���داخ���الت  مل��ن��اق�����ش��ات  وي�شتمع  ال�����ش��ن��وي��ة 

التنفيذية  واللجان  الأن��دي��ة  اأنهت  اأن  بعد  الحت���ادات 

لذات  تكرار  وامل�شمون  ال�شكل  ذات  على  موؤمتراتها  

بامتياز  مالية  ف��الأزم��ة  ناجعة  حلول  دون  امل�شكالت 

وبنية حتتية غري جاهزة لتحقيق املطلوب فنيا.

ملزمة  تنظيمية  كمحطة  اختتمت  التي  املوؤمترات 

وفق النظام الداخلي الناظم للحركة الريا�شية  حافظت 

ت�شتطع  لكنها مل  تنظيميا  واإلزامية عقدها  ال�شكل  على 

يف  ي�شاهم  عمليا  خرقا  حت��دث  اأو  جديد  اأي  تقدم  اأن 

على  املداخالت  وو�شعت  منتظرة  نوعية  نقلة  اح��داث 

طاولة املكتب التنفيذي لدرا�شتها واإيجاد حلول لها..

الكاراتيه 
احتاد  رئي�ض  عنها  حت��دث  ومهمة  كثرية  عناوين 

وروؤى  ال�شنوي  لعبته  موؤمتر  يف  ميا  جهاد  الكاراتيه 

لتطوير اللعبة م�شتقبال.

ا�شت�شافة  على  مبدئية  موافقة  هناك  باأن  اأكد  ميا 

الحتاد  و�شيقوم  القادمة  ا�شيا  غرب  لبطولة  �شورية 

باإعداد درا�شة �شاملة عن البطولة وال�شت�شافة عموما.

العمل  القادمة  للمرحلة  واأو�شح ميا خطة احتاده 

خربات  وا�شتقطاب  املحلية  البطولت  تو�شيع  على 

اأجنبية من دول متطورة ودعوة اندية عربية للم�شاركة 

لتعزيز  اإ�شافة  املمتاز  ال�شوري  ال��دوري  بطولت  يف 

وبرامج  خطط  وو�شع  الوطنية  املنتخبات  جتمعات 

الوطنية  املنتخبات  جلنة  مع  بالتعاون  املنتخبات  لكل 

وباإ�شراف الحتاد  ودعم الأندية املتفوقة للم�شاركة يف 

القادم وخطوط عري�شة  العام  العربي  الدوري  بطولة 

غريها.

واأن  بالتغيري  نوؤمن  اأن  �شرورة  اإىل  ميا  واأ���ش��ار 

حتليل  على  املعتمد  احلا�شر  اإرادة  تر�شمه  امل�شتقبل 

للو�شول  املوجودة  الإمكانيات  وحتديد  بدقة  الواقع 

الحيان  باأغلب  حتتاج  التي  العاملية  املناف�شات  اإىل 

ا�شعاف الإمكانيات املتاحة ، الأمر الذي يتطلب املرونة 

�شمن  والتخطيط  التحليل  هوام�ض  وفتح  والنفتاح 

وركائز  اأ�ش�ض  وفق  العام  الريا�شي  الحت��اد  منظومة 

العمل املوؤ�ش�شاتي لال�شتفادة من كل الإمكانيات وجلميع 

ملحا  مطلبا  كان  بالكم  الهتمام  باأن  م�شيفا   ، الكوادر 

اإقناع  علينا  واجبا  كان  ولتحقيقه  للنوعية  للو�شول 

حللم  اأف��راد  حلم  من  لي�شبح  احللم    نوحد  ان  الكادر 

موؤ�ش�شة لتحويل احللم اإىل هدف �شامي يلخ�ض بكلمات 

قليلة » رفع علم الوطن وعزف �شيمفونية الن�شيد الغلى 

باملحافل الدولية  » هذا هو هدف املوؤ�ش�شة الذي يحتاج 

لكم هائل من املدربني واحلكام والتجهيزات والكوادر 

الإدارية والتنظيمية وفرق الدعم العالجي والنف�شي.

باإ�شراك اجلميع الالعب  اأن احتاده قام  اإىل  ولفت 

بتحقيق  �شركاء  لي�شبحوا  والإداري  واحلكم  واملدرب 

الهدف .

وق����ال:» حتقيق ه��دف ال��ك��م الأم���ر ال���ذي ل ميكن 

الالعبني  باإعداد  امل�شاركات  لت�شل  متابع  لكل  نكرانه 

من  اإليها  ت�شل  مل  قيا�شية  ب��اأرق��ام  املناف�شات  �شمن 

اأ�شبحت  حتى  وامل��درب��ني  احلكام  من  هائل  بعدد  قبل 

بطولت  ع��ن  م�شغرة  ���ش��ورة  ال��داخ��ل��ي��ة  مناف�شاتنا 

العامل من ناحية اللتزام بالوقت واحرتامه والتنظيم 

والإدارة وال�شكرتاريا وعدد الأب�شطة لننطلق للمرحلة 

علينا  واجب  اأ�شبح  اإذ  النوع  وهو  الهدف  من  الثانية 

للعاملية  لالنطالق  الالزمة  النوعية  حتديد  مالمح  ر�شم 

وهذا ما�شرناه خالل العام الريا�شي القادم«.

امل�شارعة 
كوادرها  و  اللعبة  خل��ربات  الكبري  احل�شور  رغم 

املعنيني  ك��رثة  ورغ��م  املحافظات  معظم  �شملت  التي 

رئي�ض  نائب  املوؤمتر من خالل   فعاليات  الذين ح�شره 

الحتاد الريا�شي العام عمر العاروب واأع�شاء  املكتب 

النا�شر  العزب وعبد  التنفيذي  حممد احلايك وفرا�ض 

اأنه  دويعر،  اإل  مروان  والدكتور  خ�شر  وحممد  كركو 

اللعبة  اأب��ن��اء  فطرح  الل��ع��اب  م��وؤمت��رات  من  كغريه  مر 

ومقرتحات  مهمة  حماور  لت�شكل   وهمومهم  معاناتهم 

هدفها تطوير العمل،علما  انها مكررة من عام اىل اخر 

تنتظر كل موؤمتر عله يحمل لها احللول، فتحدث اأبناء 

امل�شارعة ب�شفافية يف موؤمترهم  واأمام اأع�شاء املكتب 

فاأ�شارت   ، العام  الريا�شي  الحت��اد  مقر  يف  التنفيذي 

واإع��ادة  الرئي�شية  امل��ح��اور  من  جملة  اإىل  مداخالتهم 

نقل  مل  اإن  �شباتها  من  باللعبة  والنهو�ض  تن�شيطها  

واأبرزها  ومنها  امل��وؤمت��رون  اأجمع  ما  ح�شب  تراجعها 

يف  املنتخب  �شالة  وجتهيز  الالعبني  ك�شوف  حترير 

للعبة  موؤخرا  عادت  اأن  بعد  الريا�شية   الفيحاء  مدينة 

وتعديل النظام املايل مبا يتنا�شب مع الواقع املعي�شي 

باللجان  النظر  اإع���ادة  و  الأنثوية  امل�شارعة  وتفعيل 

الرئي�شية و الفرعية لالحتاد وتفعيلها من خالل اعطائها 

ال�شالحيات كل ح�شب اخت�شا�شه  اإ�شافة لإقامة دورات 

حتكيمية وتدريبية فعلية   مبختلف املحافظات وتفعيل 

دور املراكز التدريبية .

كما طالب املوؤمترون بالعمل على  زيادة امل�شاركات 

اخل��ارج��ي��ة م��ن حيث امل�����ش��ارك��ات وع���دد ال��الع��ب��ني يف 

العام  لل�شباب  دولية  بطولة  وا�شت�شافة  م�شاركة   كل 

بطولت  باإقامة  اللعبة  بطولت  دائرة  وتو�شيع  القادم 

لتطوير  جديدة  اليات  وو�شع  واجلامعات  للمدار�ض 

املدربني  جلميع  امل��ج��ال  اف�شاح  و  واملدربني   احل��ك��ام 

تبقى  فال  اخلارجية  امل�شاركات  يف  منتخباتنا  مبرافقة 

اإ�شافة  املنتخب  اأو مدربي  باأع�شاء الحتاد  حم�شورة 

اإىل �شرورة اإعادة  �شيانة �شالة امل�شارعة بقرية براق 

بريف حماة ملا للعبة من ممار�شني كرث يف املنطقة.

ب����دوره اأج����اب رئ��ي�����ض احت����اد امل�����ش��ارع��ة حممد 

الت�شاوؤلت  ك��اف��ة  ع��ل��ى  مف�شل  وب�شكل  العلي   ن���ور 

حلظها  التي  املقرتحات  بدرا�شة  واع��دا   وامل��داخ��الت 

املوؤمتر  ومناق�شتها وحماولة معاجلتها  مع املكتب 

الفيحاء،  �شالة  معاجلة  مت  كما  متاما  التنفيذي 

بحيث يكون العام القادم عام التغريات الإيجابية 

التي �شيلحظها اجلميع ل �شيما بعد اأن عادت �شالة 

الفيحاء اإىل خدمة اللعبة ولعبيها

الريا�شي  الحت����اد  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ل��ف��ت  فيما 

كان  الأم��ر  بداية  يف  اأن��ه  اإىل  العاروب  عمر  العام 

يفكر بعدم عقد املوؤمترات الريا�شية اأو عقدها من 

مهمة  فر�شة   املوؤمترات  ان  لكنه وجد  النت  خالل 

يف  اليجابية  النقاط  وتعزيز  الأخطاء  لت�شويب 

اأبناء  من  املوؤمترين  على  موؤكدا  الريا�شي   العمل 

ومن  البع�ض   ح�شا�شية  من  مل�شه  ما  بعد  اللعبة 

تعزيز  اإىل  دعا  املداخالت   بع�ض  يف  »�شخ�شنة« 

املمكن  من  التي  اللعبة  ك��وادر  بني  احل��وار  حالة 

ذلك  يعني  اأن  دون  هناك  وتختلف  هنا  تتفق  اأن 

تهمي�شها اأو تغيبت اأو كراهية  لن الهدف بالن�شبة 

مكتب  رئي�ض  اإىل  و���ش��ول  اللعبة  اأب��ن��اء  م��ن  للجميع 

الرتقاء  وبطلها واحد وهو  اللعبة  ابن  وهو  األعابهم 

مب�شتوى اللعبة و تواجدها على من�شات التتويج يف  

يحاول  التنفيذي  املكتب  اأن  الدولية، موؤكدا  البطولت 

األعابه ح�شب الإمكانيات املتاحة واأن ما حدث  دعم كل 

من اخت�شار م�شاركات اأو الغائها اإمنا �شببه املادة لي�ض 

�شياأخذ  التنفيذي  املكتب  اأن  ذاته  الوقت  يف  واع��دا  اإل 

يف  طرحت  التي  التطويرية  املقرتحات  كل  باحل�شبان 

املوؤمتر وتطبيقها بال�شكل اليجابي .

بدوره لفت رئي�ض مكتب األعاب القوة حممد احلايك 

اإىل اأهمية الجنازات التي حققتها اللعبة فيما م�شى من 

ال�شنوات موؤكدا قدرة لعبينا على مناف�شة  الأبطال يف 

حال حظيت بذات الهتمام والدعم للم�شارعة يف �شابق 

خارجية  وم�شاركات  مع�شكرات  يف  وف��رة  من  عهدها 

وغالء  القت�شادي  وال��و���ش��ع  املالية  ال�شائقة  ولكن 

مرورا  الالعب  جتهيزات  من  ب��دءا  ال�شفر  م�شتلزمات 

لعب  الطائرة كل هذا  واإقامته وبطاقة  بر�شم م�شاركته 

الهامة  البطولت  على  امل�شاركة  باقت�شار  كبريا  دورا 

املنتخب  رب��ع  ي�شكلون  ل  ممن  الالعبني  بع�ض  وعلى 

الريا�شي  الحتاد  اأن  موؤكدا  الكامل،   بقوامه  الوطني 

الدعم املطلوب لالحتاد بهدف التح�شري اجليد  �شيقدم 

ل�شت�شافة  املكتب  ا�شتعداد  معلنا  القادمة،  للم�شاركات 

ا�شت�شافتها  اللعبة ويقرر  لها احتاد  اأي بطولة يخطط 

يف ديارنا.

األعاب القوى 
بداية املوؤمتر ا�شتهلها فيا�ض بكور رئي�ض الحتاد 

الظروف  ب��ه��ذه  يعملون  وال��ذي��ن  للح�شور  بال�شكر 

ال�شعبة والتي تعترب دليل حمبة واحرتام للعبة. 

قبل الدخول باأعمال املوؤمتر قدم د �شفو ال�شباعي 

رئي�ض جلنة املن�شطات مداخلة اأكد فيها انه بدء من2023 

�شيتم الزام مرافق البعثات الريا�شية )مدرب اأو اداري 

 )adl(شهادة� على  حا�شل  ي��ك��ون  ب���اأن  �شحفي(  اأو 

اخلا�شة بالتوعية والتعريف باملن�شاطات واإل �شتلغى 

مطلع  ذل��ك  عن  دورة  اأول  اقامة  و�شيتم  البعثة  �شفرة 

العام القادم و�شوف يحدد موعدها لحقا. 

املكتب  مطالبة  حول  املداخالت  اأب��رز  ومتحورت   

التي  العربية  للبطولة  التح�شري  بجدية  التنفيذي 

�شن�شت�شيفها يف اآيار القادم وتاأمني م�شتلزمات العداد 

باقي  على  درع��ا  حمافظة  جتربة  بتعميم  واأي�شا  لها 

املحافظات من حيث الدعم والرعاية للمواهب واملنا�شدة 

باإيجاد حل لنادي العرين والتخل�ض من اأزمته اخلانقة 

القارة   م�شتوى  على  والأبطال  للبطولت  ت�شدره  رغم 

ومتابعة املواهب كونها ال�شا�ض واإعادة اقامة جتمعات 

للمدربني والالعبني واإيجاد اح�شائية لالأرقام العربية 

والقارية لأن هناك اأرقاما لالعبينا قريبة اأو ت�شاوي تلك 

اقرتاح  الأرق��ام عدم وجود مدرب خمت�ض يف �شورية 

اأكرث من حمافظة ل�شت�شافة بطولت اجلمهورية وعدم 

كبرية  بطولة  ا�شت�شافة  على  الالذقية  حمافظة  ق��درة 

كغرب اآ�شيا اأو عربية على الرغم من وجود اأربعة مالعب 

لكنها تفتقر لأدنى مقومات النجاح وال�شت�شافة زيادة 

عدد املراكز التدريبية واإعادة النظر ببطولة النخبة.

على  بكور  فيا�ض  اللعبة  رئي�ض احتاد  اأج��اب  وقد 

وموافق  حمقة  مطالب  اغلبها  اعترب  والتي  املداخالت 

عليها  ووجه العتب على تنفيذية ال�شويداء لعدم تاأمني 

من  الرغم  على  الأندية  ببطولة  للم�شاركة  نقل  و�شيلة 

وجود اأربعة اندية باملحافظة وبخ�شو�ض الالعب جمد 

واجب علينا دعمه وتقدمي ما يلزم لإعداده وحت�شريه 

�شاأن  اع��ت��ربه  البع�ض  طالب  كما  للتدريب  وتوجيهه 

عليه حممد  اأثنى  ما  ذلك وهذا  يقرر  الذي  خا�ض وهو 

للعبة  ودعمه  ووقوفه  املخت�ض  املكتب  رئي�ض  اخل�شر 

بالإ�شافة  الإل��ك��رتوين  امل��وؤمت��ر  على  الت�شديق  ومت 

املدربني  واإي��ف��اد  النوعية  التدريبية  امل��راك��ز  لفتتاح 

واحلكام الفاعلني لدورات تدريبية متقدمة خارجية.

ال�شطرجن 
عن  ال�شطرجن  احت���اد  م��وؤمت��ر  ي�شّذ  اأو  ي��خ��رج  مل 

م���وؤمت���رات ب��اق��ي الحت������ادات، وت���رك���زت امل��داخ��الت 

التحكيم،  اأج��ور  وحت�شني  ال�شفر  اأذون���ات  زي��ادة  على 

الفئات،  لكافة  املحلية  ال��ب��ط��ولت  تكثيف  و���ش��رورة 

التنبيه  مع  الالعبني،  لكافة  حملية  مع�شكرات  واإقامة 

احتاد  قبل  من  املحلية  اخل��ربات  من  الكثري  لتهمي�ض 

املدر�شية  البطولت  لإقامة  العودة  و�شرورة  اللعبة، 

للفئات ال�شغرية كما كانت يف ال�شابق، كما طالبت بع�ض 

الكوادر ب�شرورة عودة م�شابقة كاأ�ض اجلمهورية لفئات 

بطولت  اىل  بالإ�شافة  وال�شيدات  وال��رج��ال  ال�شباب 

اخلارجية  امل�شاركات  ���ش��رورة  اإىل  وك��ذل��ك  الأن��دي��ة، 

هذه  اإي��الء  وعلى  امل��داخ��الت  اأغلب  عليها  �شّدد  والتي 

امل�شاألة اأهمية كبرية، وامل�شاركة يف البطولت العربية 

وحت�شني  ال��الع��ب��ني  م�شتوى  لتطوير  ال��ف��ئ��ات  بكافة 

ت�شنيفهم الدويل.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  امل��ك��ت��ب   وا���ش��ت��غ��رب ع�����ش��و 

الريا�شي العام حممد اخل�شر عن عدم تقدمي مقرتحات 

وا�شحة  ا�شرتاتيجيه  لو�شع  اللعبة  ك���وادر  قبل  م��ن 

الأذكياء  لعبة  راف��ق��ت  التي  للم�شكالت  تالفيًا  للعبة، 

يف امل��راح��ل امل��ا���ش��ي��ة، وخ��ا���ش��ة يف ال��ب��ط��ولت التي 

والبطولة  املخ�شرمني  بطولة  اللعبة  احتاد  ا�شت�شافها 

التنفيذي  املكتب  ع�شو  اأم��ا  العمرية،  للفئات  العربية 

التنفيذي  املكتب  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  ك��رك��و  النا�شر  عبد 

اأي مانع يف تفعيل  لديه  لي�ض  العام  الريا�شي  لالحتاد 

دور املراكز التدريبية بكافة املحافظات من جديد، لكن 

جميع  قبل  م��ن  و�شعها  يتّم  حم���ّددة  منهجيات  �شمن 

اللجان الفنية يف املحافظات بالتعاون مع احتاد اللعبة 

واللجان التنفيذية باملحافظات. 

رّد  عبا�ض  علي  ال�شطرجن  احت��اد  رئي�ض  جهته  من 

لم�شت  املداخالت  كل  اأن  موؤكدًا  املداخالت،  كافة  على 

املعوقات  اأه��م  اأن  كا�شفًا  اللعبة،  تعي�شه  ال��ذي  الواقع 

التي رافقت كافة البطولت املحلية واخلارجية متثلت 

املرحلة  تكون  اأن  واع��دًا  املالية،  ال�شيولة  توفر  بعدم 

الفئات،  اللعبة وكافة  املقبلة مرحلة عمل جاد لتح�شني 

بال�شطرجن  اخلا�شة  الأكادميية  افتتاح  اإىل  تطرق  كم 

مراكز  واف��ت��ت��اح  باملحافظات،  ال��ف��روع  لها  و�شيكون 

لتجمع املنتخبات الوطنية يف اأغلب املحافظات الفاعلة  

�شوية  لرفع  الأج��ن��ب��ي  امل���درب  م��ع  التعاقد  و���ش��رورة 

الأمور  لالأندية وغريها  من  املدربني، واإقامة ت�شنيف 

خالل اخلطة القادمة.  

ال�شباحة
عن  م��ع��ال  ه��م��ام  ال�شباحة  احت���اد  رئ��ي�����ض  حت���دث 

وللوقوف  تفا�شيلها  بكل  ال�شورية  ال�شباحة  واق��ع 

وهذا  �شعبة،  مبرحلة  مرت  التي  ال�شباحة  واق��ع  على 

العام مل نتمكن من اإحراز امليداليات الذهبية يف معظم 

البطولت التي �شاركنا فيها، لأن اللعبة تعتمد على لغة 

الريا�شات كونها تعتمد على  اأ�شعب  الأرق��ام وهي من 

الق�شرية،  ال�شباحات  يف  وخا�شة  الثواين  من  اأج��زاء 

والتي لزلنا بعيدين عن امل�شتوى العربي والآ�شيوي، 

نحتاج للتمرين والتدريب على مدار العام واملع�شكرات 

ومع كل ذلك اأ�شاد بالنتائج التي حتققت خالل هذا العام  

الرو�شية،  الت�شامن  ببطولة  امل�شاركة  يف  وخا�شة 

والتي ا�شتطاع اأبطالنا حتطيم اأكرث من 42 رقمًا �شوريًا 

انانا �شليمان ولني  اأمثال  اأبطال وبطالت واعدين  عرب 

واأ�شامة طرابل�شي  لقمو�ض  عبا�ض ولني  عاي�ض، وعمر 

باملدرب  �شاد  كما  وال��ب��ط��الت،  الإب��ط��ال  م��ن  وغ��ريه��م  

املداخالت  اأغلب  تركزت  وكما  ماردنلي  حممد  الوطني 

الوطني  امل��درب  بواقع  الهتمام  زي��ادة  �شرورة  على 

ماديًا، والعمل على تاأهيل مدربني اأكفاء لتغطية النق�ض 

احلا�شل باملراكز التدريبية، واإقامة مع�شكرات خارجية 

والعمل  الوطني،  املنتخب  لالعبي  اإ�شافة  للواعدين، 

ل�شبط  ال�شتوية  الريا�شي  الحتاد  م�شابح  تدفئة  على 

الدورية  بالختبارات  وال�شتمرار  التدريبية،  العملية 

وانتقاء املتميزين للم�شاركات اخلارجية، والعمل على 

وتو�شيع  والزعانف  امل��اء  وك��رة  الغط�ض  األ��ع��اب  بناء 

هناك  ب���اأن  العلم  م��ع  امل��ح��اف��ظ��ات،  جميع  يف  قاعدتها 

لذلك  غائبة  عن احل�شور  كانت  املحافظات  من  العديد 

اقت�شرت املداخالت على اأربع حمافظات فقط هي حلب 

والالذقية وطرطو�ض ودم�شق.

الدراجات 
الدراجات موؤمتره باحلديث  ا�شتهل رئي�ض احتاد 

عن التكاليف الباهظة للم�شاركات اخلارجية  وحماولة 

التنفيذي،  املكتب  مع  بالتعاون  ذل��ك  لتجاوز  احت��اده 

واأ�شار اإىل اإقامة �شباق دروب ت�شرين الدويل بن�شخته 

الثالثة وا�شت�شافة بطولة الأندية العربية والتي جاءت 

اإقامة  اأن �شورية قادرة على  اأثبتت  بعد غياب 13 �شنة 

بطولت على م�شتوى عاٍل.

 وب��ع��ده��ا ب����داأ امل���وؤمت���ر ومت���ح���ورت امل���داخ���الت 

املنتخب  وم���درب  اللعبة  احت��اد  ع�شو  اأوج��زه��ا  التي 

ال�شتف�شارات  من  العديد  حول  ال��رتك  حممد  الوطني 

للبطولت  ثابتة  روزنامة  وجود  وعدم  ال�شعوبات  و 

الالعبني  عقوبة  �شبب  وبيان  البطولت  ع��دد  وزي��ادة 

الالعبني  ا�شتالم  وتاأخر  وع��دم  املنتخب،  من  الأربعة 

مكافاآت دروب ت�شرين الدويل وكذلك جتهيزات الالعبني 

وعن توزيع الدراجات لبع�ض املحافظات والتي مل تنتج 

اأو تقدم لعبني للمنتخب، واللعبة لديها غري فعالة كعدم 

باملحافظات،  الفنية  اللجان  بع�ض  قبل  من  الهتمام 

التي  ال���دراج���ات  املنتخب  لع��ب��ي  ت�شليم  و����ش���رورة 

بحوزتهم لأنهم غري ملتزمني مع املنتخب، فيما ا�شتف�شر 

رئي�ض اللجنة الفنية بدرعا عن اأ�شباب عدم افتتاح مركز 

ح�شب  ن�شاطه  لتنفيذ  ماليًا  الحتاد  وا�شتقالل  تدريبي 

امليزانية التي يح�شل عليها.

واأ�شار العاروب اإىل اأن املوؤمتر من�شة حوارية وما 

من  اأكرث  خالل  ومن  الدراجات  احتاد  اأن  النتباه  لفت 

ن�شاط يعمل بنف�ض الفريق الواحد واملحبة والحرتام، 

بتفعيل  وط��ال��ب  اخل�شر  حممد  عليه  اأث��ن��ى  م��ا  وه���ذا 

البطولت املدر�شية والرتكيز على عمل املراكز التدريبية 

واإعادة النظر فيها والعودة لبطولة التجمعات وتفعيلها، 

للم�شاركة ووجه  مع دعوة بع�ض املحافظات املجاورة 

التدريبية  ال��دورات  باإيقاف  الحت��اد  عمل  على  العتب 

الفرعية وح�شرها باملركزية.

اأما عبد النا�شر كركو فقال: لدى احتاد الدراجات 

مركز،  كل  ج��دوى  درا���ش��ة  و�شتتم  تدريبيًا  11م��رك��زًا 

�شيتم  مر�شية  غري  نتائجه  وال��ذي  فعال  الغري  واملركز 

اإلغاوؤه، فيما طالب فرا�ض العزب احتاد اللعبة بالتوجه 

املواهب ومطالبتهم  للك�شف عن  املدار�ض اخلا�شة  اإىل 

بتقدمي بع�ض التجهيزات والدعم للعبة.

الكرة الطائرة 
الطائرة  ك��رة  احت��اد  موؤمتر  ا�شتمرار  من  بالرغم 

لأكرث من ثالث �شاعات بح�شور كثيف من قبل  كوادر 

اللعبة وحتى من املحافظات، على اأمل اأن يقدم لهم هذا 

م�شتقبل  ملعرفة  املوؤمترون  اإليه  ي�شعى  كان  ما  املوؤمتر 

الذي يعد بنظرهم غري �شرعي  اللعبة وم�شري الحتاد 

ا�شتقالتهم  الحت���اد  اأع�شاء  م��ن  ثالثة  تقدمي  ب�شبب 

للعبة  وا�شحة  روؤي���ة  ي��ق��دم  ومل  بجديد  ي���اأت  مل  لكنه 

وم�شتقبلها. 

عدم  احل�شور  لدى  الأمل  واأحبط  الأمر  زاد  ومما 

ونتيجة  للموؤمتر،  الريا�شي  الحت��اد  رئي�ض  ح�شور 

بطرح  املطالبة  ج��اءت  املوؤمتر  تخللت  التي  الفو�شى 

الأفكار ب�شكل راٍق ومدرو�ٍض مل�شلحة اللعبة.

ونوه جميع املوؤمترون باأن القيادة ال�شحيحة لأي 

لعبة تكون بالحرتام واأن ل تخت�شر القيادة ب�شخ�ض 

النتائج  جتاه  والت�شجيع  التحفيز  على  ق��ادرًا  يكون  ل 

املرجوة والقدرة على حتمل الف�شل، واأن ل يكون هناك 

تفرد بالقرارات باإبعاد الكوادر ال�شادقة عن مركز اتخاذ 

الذي  �شلمية  ن��ادي  لفريق  بالن�شبة  وخا�شة  ال��ق��رار، 

اعرت�شت كوادره ب�شدة عن اإق�شائهم وخا�شة املدربون 

بع�ض  طالبت  كما  الوطني،  للمنتخب  مهم  رافد  كونهم 

ل��ه ي��د ب��رتاج��ع اللعبة  ال��ك��وادر مبحا�شبة ك��ل م��ن ك��ان 

قادرين  غري  مدربني  تكليف  مت  حيث  خارجيًا،  خا�شة 

على قيادة منتخبنا الوطني لل�شيدات الذي خ�شر فر�شة 

املناف�شة على لقب غرب اآ�شيا، واأرجع املوؤمترون ال�شبب 

فمثاًل  معدومة،  �شبه  بالحتاد  التنظيمية  الأم��ور  كون 

بطولة  الفني يف  الكادر  قبل  الالعبني  يدعى  مرة  لأول 

غرب اآ�شيا، ومتثلت اأهم املطالب بدعوة الحتاد لزيارة 

املحافظات كونها معدومة ليبني خطته وهو على دراية 

التجهيزات،  وتاأمني  املحافظات  بكافة  اللعبة  باأمور 

بعدم  واملطالبة  اللعبة  ممار�شة  على  ال��ن��وادي  وح��ث 

اأمور معيبة  الإ�شاءة لبع�شنا والحرتام لأن ما يحدث 

بحق كرة الطائرة.

ت�شتحقه  م��ا  اللعبة  ي��ع��ِط  مل  ع��ام  ب�شكل  امل��وؤمت��ر 

حتظى  التي  للعبة  النطالق  لإع��ادة  فر�شة  ميثل  ومل 

يف  دوليًا  بها  املناف�شة  على  القدرة  ولدينا  بانت�شار، 

حال لقت ما ت�شتحقه من متابعة كوننا منلك اخلامات 

الكبرية وخا�شة يف فريق ال�شيدات.

  املداخالت متيزت با�شتعرا�ض �شخ�شي لن ت�شيف 

مل  الحت��اد  رئي�ض  ردود  اأن  اإىل  اإ�شافة  اجلديد،  للعبة 

تر�ِض اجلميع مما دفع الغالبية ملغادرة املوؤمتر ومل تقم 

بالت�شويت على التقرير ال�شنوي.

الكل يعلم ما تعانيه كرة الطائرة من م�شاكل ومل يكن 

املوؤمتر فر�شة للخروج من هذه امل�شاحنات، لذا نعد ما 

حدث خالل موؤمتر اللعبة بالأمر املوؤ�شف، واأو�شح باأن 

هذه امل�شاكل والتكتالت داخل الحتاد وخارجه �شتبقى 

لالأ�شف، الأمر الذي ي�شتدعي التدخل ال�شريع لراأب ما 

ميكن والعودة للطريق ال�شحيح باللعبة واإنقاذها.

الكيك بوك�شينغ 

اأهمية  اإىل  البذرة  منار  الكيك  احتاد  رئي�ض  اأ�شار 

�شعي  م��وؤك��دا  املجتمع  يف  كثقافة  الريا�شة  تكري�ض 

الكيك  بريا�شات  لالرتقاء  ممكن  جهد  كل  لبذل  الحتاد 

متطورة  وب��رام��ج  علمية  عمل  خطة  وف��ق  بوك�شينغ 

وبالتعاون مع كافة الكوادر واللجان من خالل مواكبة 

وخا�شة  الدولية  الحت��ادات  من  ال�شادرة  التعديالت 

mma ريا�شة

اأن  اجلمهورية  البطولت  م�شكلة  حل  و���ش��رورة 

يكون الالعب حا�شل على حزام حمدد للم�شاركة وتعديل 

بع�ض مواد نظام الداخلي للعبة و تاأمني �شالة خا�شة 

الالعبني  ك�شوف  على  والتاأكيد  اجلمهورية  للبطولت 

ودعم املراكز التدريبية ودعم الريا�شة الأنثوية . 

املداخالت والطروحات املقدمة من اأع�شاء املوؤمتر 

جاءت �شريحة و�شفافة لم�شت هموم وم�شاكل اللعبة 

وما تتطلبه م�شلحة كل لعبة وفق روؤية كل ع�شو موؤمتر 

بل و�شرورية خا�شة  والتي جاءت يف معظمها حمقة 

واملع�شكرات  التدريب  اأماكن  بتاأمني  تتعلق  التي  تلك 

التخ�ش�شية  والأدوات  وال��ت��ج��ه��ي��زات  التح�شريية 

وحلظ  باللعبة  التنفيذية  واللجان  الن��دي��ة  واهتمام 

املتميزة. املواهب  ورعاية  الندية  ادارات  يف  الكوادر 

املداخالت  بع�ض  تناولت  كما  التحكيم  اأج���ور  ورف��ع 

امل�شاكل التحكيمية والتنظيمية التي حدثت يف البطولة 

العربية و م�شاألة تاأهيل الكوادر التدريبية والتحكيمية 

�شاحة  على  امل��وج��ودة  الكفاءت  لكافة  فر�شة  واإع��ط��اء 

اللعبة وتفعيل عمل اللجان الرئي�شية والفرعية وتقييم 

للنهو�ض  الم���د  طويلة  عمل  خطة  وو���ش��ع  فاعليتها 

من  ودع��م  مبتابعة  و  ت��اي  وامل���واي  بوك�شينغ  بالكيك 

املكتب التنفيذي.

كرة اليد 
قدم رئي�ض احتاد كرة اليد العميد علي �شليبي ملحة 

عن مرحلة العمل ال�شابقة والتي كانت مرحلة مف�شلية 

جميع  بعك�ض  ال����دويل  الحت����اد  م��ن  ت��دخ��ل  فيها  ك���ان 

ال�شوء  ن�شلط  اأن  نحاول  واأ�شاف  ال�شابقة  الحتادات 

على املراحل الإيجابية وتاليف ال�شلبيات والعمل يد بيد 

مع اجلميع ونحن نطمح لكي تكون كرة اليد ال�شورية 

يف تاألق على امل�شتوى الداخلي واأن نكون يف املقدمة 

ن�شعى لتوحيد منهجية العمل من خالل الدورات التي 

قمنا بهاو التي �شارك فيها اأكرث من 1٥0 دار�شا كنا ناأمل 

وخا�شة  علينا  يفر�ض  الواقع  هذا  لكن  احلكام  وجود 

الظروف املادية ال�شعبة لبد من حتدي هذه الظروف 

خالل  من  واملنتخبات  الندية  م�شتوى  على  طموحنا 

فل�شطني  و  ولبنان  ال��ع��راق  اجل��وار  دول  مع  التعاون 

جاهزا  واأ�شبح  م��ايل  نظام  لإ���ش��دار  ن�شعى  والأردن 

وتفعيل  وموؤ�ش�شات  عمل  �شمن  ويحمينا  لنا  ويوؤمن 

دور اللجان كافة وافتتاح مراكز تدريبية باملحافظات.

املداخالت تركزت معظمها على تاأمني املوارد املالية 

واإدخال  الفئات  جلميع  بالبطولت  والهتمام  لالأندية 

وال�شلة  بالقدم  اأ���ش��وة  الح���رتاف  ع��امل  اإىل  اليد  ك��رة 

الفئات  جلميع  اخلارجية  امل�شاركات  على  والرتكيز 

واإجراء  الأنثوية  بالريا�شة  الهتمام  املداخلون  واأكد 

احلكام  م��ن  ج��دي��د  جيل  خللق  حلكامنا  نوعية  نقلة 

واإجراء تعديالت على نظام الت�شنيف وجلميع الفئات 

نظام  اللعبة والعتماد على  الأندية مب�شتلزمات  ودعم 

التجمعات للفئات العمرية ال�شغرية والرجال وال�شباب 

والهتمام  والإي����اب  ال��ذه��اب  دوري  م��ن  وال�����ش��ي��دات 

التعوي�شات،ورفع  �شرف  وزي���ادة  النوعية  باملراكز 

التي  املداخالت  من  العديد  اإىل  اإ�شافة  التحكيم  اأجور 

لم�شت هموم وواقع اللعبة املرتدي.

املكتب  النا�شرع�شوا  وعبد  عبود  ب�شري  اأج���اب 

ل���الحت���اد ال���ري���ا����ش���ي ال���ع���ام ع���ن جميع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الن�شاط  اإق��ام��ة  ا�شتمرارية  على  واأك���دا  ال��ت�����ش��اوؤلت، 

كي  اللعبة  بواقع  والهتمام  املنا�شبة  الطريقة  وف��ق 

اإىل  م�شريين  العاملية،  اإىل  والو�شول  النجاح  تواكب 

بالفئات  امل�شتقبل بالهتمام  التنفيذي يف  املكتب  خطة 

العمرية ال�شغرية والعمل على تعديل لئحة العقوبات 

اىل  واأ���ش��ارا  ل��الأن��دي��ة،  منا�شبًا  ي��راه اجلميع  م��ا  وف��ق 

جدا  مثمرا  كان  ال��ذي  املوؤمتر  هذا  من  والهدف  الغاية 

الفنية  اللعبة بكل اجلوانب  حيث لم�ض هموم وواقع 

بخالف  قدمت  التي  املقرتحات  قبل  م��ن  والتنظيمية 

من  الأ�شا�شية  امل�شكلة  بقيت  لكن  ال�شابقة  ال�شنوات 

دون حل وهي اأن اإدارات الأندية والفروع هي املنوطة 

بحل واقع كرة اليد بالدرجة الأوىل وهو ما عجز عنه 

بذلك  تعلم  التي  الريا�شية  للقيادة  تو�شيله  املوؤمترون 

نتيجة الظروف املادية ال�شعبة.

الريا�شة للجميع 
تركزت مداخالت املوؤمترين على �شرورة الهتمام 

وزي���ادة  اجنبي  م���درب  وا���ش��ت��ق��دام  ال��رك��ب��ي  بريا�شة 

كرة  ملنتخب  جتهيزات  وتاأمني  اخلارجية   امل�شاركات 

والهتمام  ال��ق��ادم��ة  ال�شتحقاقات  اأج��ل  م��ن  ال�شرعة 

واإقامة  القدامى  الريا�شيني  ال�شعبية وتكرمي  بالألعاب 

اأن�شطة ريا�شية لهم.

التقرير  تفا�شيل  كل  فيه  �شرح  فيديو  عر�ض  ومت 

ال�شنوي والأن�شطة التي اأقيمت خالل العام احلايل.

اأو�شح  كركو  النا�شر  عبد  التنفيذي  املكتب  ع�شو 

و�شتناق�ض  حمقة  للجميع  الريا�شة  احت��اد  مطالب  اأن 

اأمام املكتب التنفيذي و�شيوؤخذ بكل �شيء متاح لتلبيتها 

احتاد  ك��وادر  من  تبذل  التي  الكبرية  باجلهود  منوها 

جميع  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  وب���ال���دورات  للجميع  الريا�شة 

املحافظات.

بدورها رئي�شة الحتاد ثناء حممد اأجابت عن جميع 

الت�شاوؤلت وف�شلت كل بند على حدة منوهة بالتعاون 

الذي يلقاه الحتاد من القيادة الريا�شية وتذليل معظم 

ال�شعوبات جتاه اإقامة الن�شاطات وامل�شاركات املحلية 

واخلارجية.

التقرير  على  الت�شويت  وقبل  املوؤمتر  ختام  ويف 

ال�شنوي مت توزيع �شهادات �شكر وتقدير للجان العليا 

لكرة  �شورية  منتخب  لعبتي  اىل  اإ�شافة  والفرعية 

منتخب  ولعبة  حلواين  و�شام  عي�شى  ن��ور  ال�شرعة 

�شورية للركبي �شارة عبد الباقي .

الرتياثلون 
ب�شعوبات  تتعلق  املوؤمتر  �شهدها  مداخالت  عدة 

وجود  كقلة  حم��ددة  بنقاط  جتاوزها  واإمكانية  العمل 

مدربني فاعلني يف املحافظات وعدم فعالية وقلة الأندية 

الفنية يف بع�ض  اللجان  للعبة وتن�شيط عمل  املنت�شبة 

من  وماتفر�شه  املالية  لل�شعوبات  اإ�شافة   ، املحافظات 

اخلا�شة  العالية  والتكاليف   ، امل�شاركة  يف  تقييدات 

الكوادر  للبع�ض  الإداري  اجل��ان��ب  و�شعف  باللعبة 

والعوائق اخلا�شة باإذن ال�شفر وعدد احلكام امل�شموح 

يف البطولت ح�شب النظام الداخلي .

دورات  ك��اإق��ام��ة  امل��ق��رتح��ات  م��ن  العديد  وط��رح��ت 

لالأندية  خ��ا���ش��ة  ب���ط���ولت  واإق���ام���ة  ف��ع��ال��ة  ت��دري��ب��ي��ة 

وممار�شي اللعبة باملحافظات وتفعيل لعبة الكواثلون 

تعريفي  .واإعداد ملف  الدراجات  تاأمني  ل�شعوبة  نظرًا 

واإع���داد  خارجية  م�شاركات  فر�ض  لإي��ج��اد  وال�شعي 

خا�ض  ق�شم  واإ�شافة  لالعبني   تقييمية  تنظيمية  خطة 

بالتطوير الإداري  .

على  كالعمل  تو�شيات  مبجموعة  املوؤمتر  وخ��رج 

خمتلف  يف  النخبة  لعبي  وم�شتويات  نتائج  اأمت��ت��ة 

امل�شاركات  لتن�شيق  منا�شبة  �شيغة  واإي��ج��اد  الفئات 

اخلارجية ذاتية الطلب من الالعبني اأو الكوادر العاملة 

الفرعية  اللجان  مع  الفرعية  ال�شنوية  اخلطة  ومتابعة 

على  الفرعية  الن�شاطات  واإقامة  تفعيلها  على  والعمل 

الحتادي  بالك�شف  العمل  على  والتاأكيد   ، العام  م��دار 

ح�شريًا ويتطلب بيانات كاملة و�شحيحة متطابقة مع 

مكتب التنظيم املركزي .

وقفة
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حتى االآن مل ينتظم الدوري املمتاز لكرة القدم يف بلدنا رغم 

الت�رشيحات والتعهدات ، والوعود التي اأطلقها احتاد كرة القدم 

باأن روزنامة الدوري �شتكون منتظمة بل ومقد�شة لكن الذي ح�شل 

اأن التاأجيالت كثرية ، واأ�شابيع الدوري قليلة ، وكل ذلك ح�شب ما 

يقال كرمى لعيون املنتخبات الوطنية تلك املنتخبات التي ت�شارك 

يف ا�شتحقاقات معظمها اآ�شيوي واأقلها عربي وتدريبي وليتها تلك 

املنتخبات حتقق �شيئًا اأو تب�رش ب�شيء لر�شينا عندها بالواقع ، 

وقلنا :الباأ�ض يف تاأجيل الدوري ..!؟

االآن منتخبنا االأول �شيدخل اليوم مع�شكرا تدريبيا جديدايف 

اإىل  الالعبون  يعود  وبعدها  االأربعاء  يوم  حتى  و�شي�شتمر  بلدنا 

اأنديتهم ويبداأ الدوري يوم اجلمعة القادم ملدة اأ�شبوعني ثم يتوقف 

ال��دوري من جديد وال ندري ما هي مدة التوقف القادمة اأي اأن 

ال  التي  امل�شل�شالت  ي�شبه  املحلي  ن�شاطنا  تنفيذ  يف  مان�شاهده 

ال�شحف  اإىل  تاأتي  التي  املقاالت  ي�شبه  ما  اأو   ، اإط��الق��ًا  تنتظم 

وتوؤجل الأنها ت�شلح الأي زمان ومكان وعليه والأن دورينا ي�شلح 

الأي زمان ومكان فال باأ�ض بالتاأجيل اإذا كان ق�شريا اأو مدة طويلة 

، وكل ذلك يحمل االأندية اأعباء وي�رشب ب�شكل مبا�رش مركز عمل 

املدربني الذين يح�رشون فرقهم ملناف�شة م�شتمرة ، وحني االنقطاع 

احلما�شة  وتخف  الفني  امل�شتوى  ويهبط  التدريب  عن  ينقطعون 

وبالتايل يوؤثر ذلك على النتائج.

اأ�شلوب غريب وعجيب بالتعامل مع ن�شاطنا املحلي من قبل 

احتاد لكرة القدم و�شمت اأعجب من اأنديتنا على ما يحدث وعلى 

�شمة  اأ�شبح  الذي  اال�شتمرار  وعدم  ينتهي  ال  الذي  التقطع  هذا 

كيف  ن��دري  وال  امل�شابقات  بداية  يف  ال�شنوي  برناجمنا  �شمن 

بكل  اأنديتنا  اأن  مايبدو  ولكن على  واقع  بهكذا  االدارات  تر�شى 

وجود  واإن  الك�شل  ا�شتطابت  ودرج��ات��ه��ا  ومواقعها  مفا�شلها 

االدارات مرتبط بال�شمت فمن ي�شكت اأكرث يبقى مدة اأطول لذلك 

فاالحتادات الريا�شية مهما فعلت ومتى �شاءت اأن تفعل �شتالقي 

تهمها  التي  االأندية  اإدارات  قبل  من  تام  وخ�شوع  �شاغية  اآذان 

ورغم  الكبرية  املعاناة  رغم  واال�شتمرار  البقاء  وغايتها  املنا�شب 

احتاد  م�شرتك  قا�شم  وهي  غريبة  حالة  هي  االمكانيات  �شعف 

ينفذ ويخطط ويخطئ  واإدارات تقبل وتطيع وت�شاهم يف تخريب 

امل�شتوى الفني ، يا لها من معادلة ذات �شقني متطابقني رغم اأنهما 

لي�شا يف جانب واحد .

عمومًا لي�ض هذا يف كرة القدم وح�شب ففي كرة ال�شلة اأي�شا 

اأ�شياء م�شابهة وهموم كبرية وخ�شوع من االأندية اأكرب ..!!؟

متى ياأتي وقت جند فيه اأن االتفاق قائم بني االحتادات واالأندية 

لرفع ال�شوية الفنية ولي�ض من اأجل زيادة الهموم واإ�شعاف احلالة 

التنظيمية وت�شويه امل�شتوى الفني ..!؟

تثبيت موعد بطولة العرب لرفع الأثقال  الدوري والمنتخب 

ال�سيخ: م�سوؤوليتنا م�ساعفة للعمل بروح الفريق وطي �سفحة اخلالفات  
  املوقف الريا�شي - ملحم احلكيم ▪

اأ�شبحت  الأثقال  لرفع  العرب  بطولة 

ال�شيخ  ح�شنني  تعبري  ح�شب  واقعا  اأم��را 

اأو�شح  ال��ذي  الأث��ق��ال  رئي�ض احت��اد رف��ع 

اأن بطولة  معهم  اجتماعه  خالل  لكوادره 

العرب تاأجلت  اإىل الفرتة من 20 ولغاية 

القادم وذلك حر�شا منا  الأول  26 كانون 

جميع  م�شاركة  على  املنظمة  اللجنة  ومن 

والتي  بامل�شاركة  الراغبة  العربية  الدول 

�شبق اأن ثبتت م�شاركتها فكانت امل�شاركة 

بواقع  ثمانية دول عربية ، ولكن ولتزامن  

انتخابات  م��ع  ال�شابق   البطولة  م��وع��د 

من  ال��ع��راق��ي  املنتخب  متنع  ال��ع��راق  يف 

امل�شاركة، والإبقاء على موعدها لي�ض يف 

العراقي  املنتخب  كون  البطولة  م�شلحة 

ي�شارك بواقع 40 رباعا، كذلك م�شر التي 

ثبتت م�شاركتها باأربعني لعبا اأي�شا اأرادت 

اي�شا  البطولة   موعد  العتذار   لتزامن 

الفريق  ومتنع  م�شر  تنظمها  بطولة  مع 

قرار  جاء  لذلك  امل�شاركة...   من  امل�شري 

الحت��ادات  كافة  مع  بالت�شاور  التاأجيل 

وقت   اإىل  والعربي   وال���دويل  الوطنية 

التي  املنتخبات  جميع  م�شاركة  ي�شمن 

ثبتت م�شاركاتها، 

التح�شريات جاهزة
موعد  ثبتنا   »: اللعبة  احتاد  رئي�ض  واأ�شاف 

البطولة ب�شكل نهائي وقد اأمتمنا كل التح�شريات 

م�شتلزمات  اأمنا جميع  التنفيذي  املكتب  من  بدعم 

 «  10 تف�شيل   فتم  واإجناحها   البطولة  اإق��ام��ة 

م�شرح«   « اإىل   اإ���ش��اف��ة  احلديد   ل��رف��ع   « طبليات 

كامل لعرو�شات املناف�شة موجودين حاليا ب�شالة 

�شالة  اإىل  البطولة  اأث��ن��اء  نقلهم  �شيتم  الفيحاء 

مدينة اجلالء التي باتت بابهى حلة لها  ل�شتقبال 

�شهدتها  ال��ت��ي  ال�شيانة  اأع��م��ال  بعد  املتناف�شني 

حت�شريا للبطولة.

اأن  رئي�ض الحتاد  لكوادره  ال�شيخ   واأ�شاف 

ال���دويل ل��رف��ع الأث��ق��ال اأر���ش��ل امل��ع��دات اخلا�شة 

كل  من  ع�شرة  وال��ط��ارات«  كالبارات   « بالبطولة 

نوع اي �شياخ الرفع والأوزان  وننتظر و�شولهم 

خالل الأيام القليلة القادمة عرب املراكز احلدودية،  

ب�شكل  ا�شتالمهم  وموافقات  اج��راءت  امتمنا  وقد 

ر�شمي واإح�شارهم اإىل ميدان البطولة.

فريق واحد
بناء على املعطيات ال�شابقة �شدد رئي�ض احتاد 

رف��ع الأث��ق��ال على ك����وادره ك��اف��ة ال��ت��واج��د خالل 

البطولة والعمل بفاعلية بدء من حفل الفتتاح ل 

وقال:«  الفنية  اللجان  �شر  واأمناء  روؤ�شاء  �شيما 

من  ح�شورا  �شت�شهد  ربوعنا  يف  العرب  بطولة 

وم�شرفني  ح��ك��ام  اأو  لع��ب��ني   ( اخلم�ض  ال��ق��ارات 

الدول  احت��ادات  روؤ���ش��اء  اإىل  اإ�شافة  ومندوبني( 

امل�����ش��ارك��ة والحت�����اد ورئ��ي�����ض الحت����اد ال���دويل 

والأ�شيوية  العربي  والحتاد  �شره  واأمني  ونائبه 

اجلهود  ت�شافر  ي�شتدعي  ذل��ك  وك��ل  والإف��ري��ق��ي 

وو�شع اخلالفات جانبا لإجناح البطولة.

اأقول  اللحظة  »منذ  ك��وادره  ال�شيخ  وخاطب   

امل�شاركة  الوفود  كوادرناعلى  توزيع  �شيتم  لكم 

اإىل مكان  اإق��ام��ت��ه��م  م��ك��ان  م��ن  ي��راف��ق��ه��م  ب��ح��ي��ث 

كل  تاأمني  على  وي�شرف  البطولة  ومكان  التدريب 

احتياجاتهم ولذلك �شتكون كوادرنا متفرقة ح�شب 

تعدد اأماكن الإقامة ولكنها متحدة بالعمل لإجناح 

الذي  ال��الئ��ق  باملظهر  وطننا  واإظ��ه��ار  البطولة 

ي�شتحقه،

القوة البدنية حا�شرة
ويف �شاأن مت�شل اأكد رئي�ض احتاد القوة البدنية 

زياد حممد :« اأنه وقبل اأن يكون رئي�شا لحتاد القوة 

املفرو�ض  من  األي�ض  بالأثقال  دويل  حكم  فهو  البدنية 

حكام  م��ن  الكثري  ���ش��اأن  وه��ذا  فيها  للتحكيم  دع��وت��ي 

البطولت  بكل  �شاركنا  بدورهم  قالوا  الذين  الأثقال 

البطولة  يف  م�شاركتنا  اإمكانية  ع��ن  ف��م��اذا  املركزية 

العربية ؟ 

 »: منا�شبا  جوابا  اللعبة  احتاد  رئي�ض  كالم  جاء 

من  املادية  القلة  حترمهم  الذين  حكامنا  معاناة  نعلم 

امل�شاركة خارجيا لذلك حر�شنا اأن تكون بطولة العرب 

بالبطولة  �شي�شاركون  حكامنا  وك��ل  للجميع  متاحا 

لأن  مهام  م��ن  اإل��ي��ه  �شيوكل  مم��ا  يتذمر  اأح��د  ل  ولكن 

والدويل  العربي  الحت��اد  مندوب  بيد  �شيكون  الأم��ر 

وال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ول��ك��ن��ن��ي اأوؤك�����د جل��م��ي��ع احلكام 

ذلك  يوؤكد  وما  العرب  بطولة  فعاليات  يف  م�شاركتهم 

املطلوب  فيما  حكام   7 �شريافقها  امل�شاركة  الوفود  اأن 

اإىل  اإ�شافة  فعليا  اأكرث من 22 حكما  البطولة  لتحكيم 

باقي املهام، انا ما يخ�ض رئي�ض احتاد القوة البدنية 

ابدا  ننظر  ل  الأث��ق��ال..  ح�شنني  فيقول  حممد  زي��اد 

الأثقال  يف  التحكيم  �شارة  يحمل  لطاملا  الت�شمية  اإىل 

ن�شرك  اأن  فر�شة  فهي  البطولة  يف  حكما  �شيكون 

اأنهم  حتكيمهم  دفاتر  على  ون�شع  حكامنا  جميع  فيها 

حكامنا  جميع  وللحقيقة  العرب  بطولة  يف  �شاركوا 

مميزين وي�شتحقون ال�شارة الدولية التي حترمهم من 

حملها الظروف القاهرة التي منر بها من ح�شار وعدم 

منح فيزا و�شائقة مالية وغريها.

الأف�شلية للحكم العامل
بدوره عدنان �شاهر رئي�ض جلنة احلكام اأو�شح 

وب���اأن  ب�شكل نهائي  مثبت  ال��ب��ط��ول��ة  موع���د  ب���اأن 

لعمل وجهد  الأثقال حتتاج  لرفع  العربية  البطولة 

كبري ل�شيما واأنها لفئات الإناث« �شيدات و�شابات 

» رج���ال و���ش��ب��اب ونائني«  ون��ا���ش��ئ��ات، وال��ذك��ور 

على  طويلة  مناف�شاتها  و�شتكون  كبرية  وباأعداد 

القادم  اأول  مدار الفرتة من 20 ولغاية 26 كانون 

ولكن  الريا�شية،  اجلالء  مدينة  �شالة  م�شرح  على 

مربرا  يكون  لن  والعمل  العدد  كرثة  تعبري  ح�شب 

دعونا  حكم  اأو  العامل  ط��وال  ن��ره  مل  حكم  بدعوة 

ومل  بطولتنا  اإحدى  يف  مرة  من  باأكرث  للم�شاركة 

الحتاد  مع  التزم  ال��ذي  للحكم  ياأت   فالأف�شلية 

 ، فح�شر  دع��وت��ه  ول��ب��ى  ب��ط��ولت��ه  يف  وت���واج���د 

راج��ي��ا جميع احل��ك��ام ت��وخ��ي احل��ي��ط��ة واحل���ذر 

الدولة  عن  النظر  بغ�ض  العادلة  النتيجة  واإعطاء 

الدويل  الحتادين  فمراقبي  الالعب �  ميثلها  التي 

وح�شن  حتكيمنا  و�شيقيمان  يراقبان  والعربي 

خوف  ل  ناجحة  بطولة  نريده   وم��ا  �شيافتنا، 

على  قادرون  حديدنا  فاأبطال  ال�شدارة ،  على  فيها 

املناف�شة حلمل �شدارتها واإحراز العدد الأكرب من 

ميدالياتها بكل جدارة وا�شتحقاق.

وقفة
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الدورة الأوىل  لتاأهيل حكام ومدربني
باللياقة البدنية » فتن�ش كوت�ش « 

 ▪املوقف الريا�شي:
اإل  ق��وة  للعبة  م��وؤمت��ر  م��ن  م��ا  اأن���ه  احلقيقة 

وتطرق ملو�شع املدربني و�شرورة زجهم بدورات 

تدريب لالرتقاء مب�شتوياتهم مبا يتنا�شب وطرق 

التدريب العلمية واحلديثة، وللحقيقة مرة اأخرى 

التقرير  �شفحات  مع  تطوى  الطروحات  هذه  اأن 

لتطرح من جديد موؤمتر العام القادم.

احتاد  به  ينفرد  ما  هو  املقدمة  هذه  منا�شبة 

بناء الج�شام اإذ يواكب كل تطور باللعبة وبعيدا 

العام  املوؤمترات وطروحاتها يقيم على مدار  عن 

من  اللعبة  ك��وادر  كل  لتطال  التدريبية  ال��دورات 

الثالثة  اإىل  م�شتجد  م��ن  الرتقية  دورات  خ��الل 

اللعبة  حمبي  مراعاة  مع  ف��الأوىل  الثانية  واىل 

وممار�شيها فيقيم على مدار العام دورات التاأهيل 

عامل  لتطورات  ك���وادره  مواكبة  ذل��ك  يف  قناعته 

التدريب والإ�شابات وم�شتجدات املواد املمنوعة 

عامل  جن��د  حت��دي��دا  ال�شبب  ول��ه��ذا  املن�شطات  اأو 

الج�شام نظيفا يف جميع م�شاركاته اخلارجية،

جديد بناء الج�شام
ومن هنا وحر�شا على مواكبة اأحدث الطرق 

التي  اللعبة  جم��الت  يف  والتخ�ش�ض  التدريبية 

الأزرع واللياقة  بلدنيغ« وم�شارعة  »البدي  ت�شم 

ال��ب��دن��ي��ة وال���ن���وع اجل���دي���د ال����ذي ب���ات معرتفا 

وهو  الج�����ش��ام  لبناء  ال���دويل  الحت���اد  يف  عليه 

الأج�شام  ب��ن��اء  رئي�ض  تعبري  »الفتن�ض«ح�شب 

الدورة  اإقامة  اللعبة  احت��اد  ق��رر  فقد  هيكل  منار 

الأوىل »الفتن�ض« ليحدد مكانها يف مدينة ت�شرين 

الريا�شية  بدم�شق .

خالل الفرتة من 14-16 / 12 /2022 . بر�شم 

مايل بات متعارفا عليه  100 األف تدريب / و  30 

الفا حتكيم، وهي دورة مهمة للغاية بنظر احتاد 

لتحكيم  �شي�شرتط  التخ�ش�ض  غايتها  لأن  اللعبة 

بطولت اللياقة البدنية على اجلميع القيام بهذه 

والفنية  التحكيمية  المور  على  لالإطالع  ال��دورة 

وتعديالتها،

اأم����ا ال��دار���ش��ني يف ه���ذه ال�����دورة ف��ه��م ممن 

الفنية  اللجنة  من  به  اخلا�ض  ينح�شر الرت�شيح 

باملحافظة وممهورة بخامت رئي�ض اللجنة الفنية 

لبناء الج�شام واللياقة البدنية  باملحافظة 

تخ�ش�س 
املوجبة  الأ�شباب  حول  هيكل  منار  وي�شيف 

لهذه الدورة :«اأ�شبحت ريا�شة »الفتن�ض« معرتفا 

عليها ر�شميا بالحتاد الدويل، ولأن جميع مدربي 

يدربون  منهم ممن  الإن��اث  الريا�شة ل�شيما  هذه 

بدورات  �شابقا  التحقوا  قد  و«الفتن�ض«   اللياقة 

بناء الج�شام وعملوا بها يف البيوتات والأندية 

تتميز  التي  الريا�شة  لهذه  الكبري  النت�شار  وبعد 

عن  بعيدا  البدنية  واللياقة  والتناف�ض  بالر�شاقة 

حجم الع�شالت �شار ل بد من الف�شل بني �شهادة 

»فتن�ض« مع  اأو  لياقة  اأج�شام ومدرب  بناء  مدرب 

يف  واملحا�شرين  املحا�شرات  م��ن  الكثري  تغري 

مناهج الدورة التدريبية فالتغذية اخلا�شة بالعب 

بناء الج�شام مغايرة كليا لالعب »الفتن�ض«، كذلك 

اإ�شافة  امل�شتخدمة  والأوزان  املتبعة  التمارين 

يف  الإ�شابات  لأن  بالإ�شابات  مف�شل  �شرح  اإىل 

الأج�شام  بناء  لالعبي  كليا  مغايرة  »الفتن�ض« 

ال����دورة امل��ق��ررة وب��رن��اجم��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي راعت 

ك��ل ه���ذه الأم����ور ورك����زت ع��ل��ى اجل��وان��ب التي 

وبالتايل  ومدربها  ولعبها  »الفتن�ض«  لعبة  تهم 

�شيكون خالل املرحلة املقبلة تخ�ش�ض يف الأندية 

�شهادة  يحمل  »ال��ف��ت��ن�����ض«  ف��م��درب  وال��ب��ي��وت��ات 

تدريب »فتن�ض« ولي�ض بناء اأج�شام والعك�ض وما 

يقال  اخل�شو�شية  حيث  من  التدريب  عن  يقال 

حتكيمها  وقانون  قواعد  لعبة  ولكل  التحكيم  عن 

لكل  �شي�شبح  ال���دورة  ه��ذه  اإق��ام��ة  وم��ع  اخلا�ض 

الدورات  تابعوا  الذين  املخت�شني  حكامها  لعبة 

و�شميوا  باختباراتها  وجنحوا  باللعبة  اخلا�شة 

حكاما فيها، و�شول اإىل الف�شل التام بني اللغتني 

من ناحية التحكيم اأو التدريب مع املحافظة على 

اجل�شد الواحد ، فيبقى اجلميع حتت مظلة احتاد 

بناء الأج�شام واللياقة البدنية وم�شارعة الأزرع 

كون جميع هذه الألعاب تنفذ التدريبات ذاتها مع 

اأو ع�شلة   فروقات بالأوزان والتعداد لكل حركة 

ونوع الغذاء الالزم لكل نوع من هذه الألعاب التي 

تهتم بالنهاية باجل�شم الب�شري ور�شاقته وتنا�شق 

ومتطلبات  اأح��ج��ام��ه��ا  اخ��ت��الف  ع��ل��ى  ع�����ش��الت��ه 

�شالمتها وجمالها.

 ▪املوقف الريا�شي- زياد ال�شعابني:
ح�شن  باجلودو  الوطني  منتخبنا  لعب  توج 

يف  كغ   73 ال�  حتت  ل��وزن  الذهبية  بامليدالية  بيان 

يف  اأقيمت  وال��ت��ي  للجود  املفتوحة  اآ�شيا  بطولة 

باإ�شراف  يومني  قبل  ب��ريوت  اللبنانية  العا�شمة 

الحتادين الدويل والآ�شيوي، ومب�شاركة 16 دولة 

قرب�ض-  والهر�شك-  البو�شنة  ق���ارات:  ث��الث  م��ن 

اليونان-  بريطانيا-  الغابون-  فرن�شا-  اإ�شتونيا- 

ليتوانيا-  الأردن-ال���ك���وي���ت-  اآي��رل��ن��دا-  ال�شني- 

فل�شطني- �شورية- تركيا- ولبنان امل�شت�شيف.

البطولة  يف  وال��ف��ائ��زات  ال��ف��ائ��زون  وح�شد   

النقاط لت�شاف اإىل ر�شيدهم على لئحة الت�شنيف 

باري�ض  لأوملبياد  موؤهلة  نقاط  اأنها  كما  ال���دويل، 

.2024

املركز  كنعان  ليلى  حققت  ال�شابات  فئة  ويف 

الثالث وامليدالية الربونزية لوزن حتت ال� 48 كغ.

امليدالية  اأحرز  الرفاعي  �شليمان  الالعب  وكان 

وزن  مناف�شات  �شمن  �شابق  وق��ت  يف  الربونزية 

حتت ال� 60 كغ.

من  ال��رف��اع��ي  �شليمان  لعبنا  وع��د  البطولة  وق��ب��ل 

اإح���راز  م��ن  متكن  فقد  فيها  ل�شورية  م��ي��دال��ي��ات  اإح����راز 

نزالت  بعد  كغ   60 حتت  وزن  يف  الربونزية  امليدالية 

الأوىل  املباراة  يف  فاز  حيث  لعبًا،   14 وم�شاركة  قوية 

على لعب منتخب هونغ كونغ بالعالمة الكاملة )ايبون( 

منتخب  لعب  على  الثانية  املباراة  يف  الفوز  من  ومتكن 

حتديد  مباراة  ويف   ، )ايبون(  الكاملة  بالعالمة  الأردن 

بن�شف  الكويت  منتخب  لعب  مع  خ�شر  املجموعة  بطل 

نقطة )وازاري(.

الثالث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د  م��ب��اراة  يف  مت��ك��ن  بينما 

واخلام�ض من الفوز على لعب منتخب قرغيز�شتان بعد 

عالمة  بن�شف  اإ�شايف  وق��ت  اإىل  الأ�شلي  الوقت  متديد 

)وازاري( واأحرز امليدالية الربونزية.

و�شليمان  ب��ي��ان  ح�شن  الالعبني  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر 

الرفاعي قد �شاركا بدورة األعاب البحر الأبي�ض املتو�شط 

ليلى  الالعبة  فيما  ال�شابع،  املركز  واأح��رزا  اجلزائر  يف 

كنعان هي بطلة العرب وغرب اآ�شيا.

املوقف الريا�شي -  حممود املرحرح: ▪

يف جعبة احتاد الري�شة الطائرة 

اخلطوات  بع�ض  القادمة  للمرحلة 

الطموحة التي �شي�شعى لتج�شيدها 

روؤى  املت�شمنة  الواقع  اأر���ض  على 

الورق  على  حاليا  لزال���ت  واأف��ك��ار 

لكنها لو طبقت ب�شكل �شحيح فاإنها 

�شت�شكل نقلة نوعية لهذه اللعبة يف 

العام القادم.

اأه���م ه��ذه اخل��ط��وات ال��ت��ي مت 

موؤمتر  يف  م��ط��ول  عنها  احل��دي��ث 

اللعبة ال�شنوي ويف اأروقة الحتاد 

ال�����ش��ع��ي ل��ن��ق��ل م���دار����ض ع����دد من 

الالعبني املميزين اإىل دم�شق وتاأمني 

ومتابعتهم  لهم  والإط��ع��ام  الإق��ام��ة 

يف  يبقوا  ك��ي  وتعليميا  ريا�شيا 

ا�شتمرارهم  ج��راء  دائمة  جاهزية 

مدربني   باإ�شراف  يومية  بتدريبات 

م�شروط  الأم���ر  ه��ذا  لكن  وطنيني 

هناك  حيث  اأمرهم،  اأويل  مبوافقة 

وعودا بزيارة رئي�ض جلنة التطوير 

بالحتاد الآ�شيوي ومعه وفد اماراتي لزيارة �شورية 

ومتابعة لعبي منتخبنا واإر�شال مدربا اآ�شيويا عايل 

مع�شكر  �شمن  تدريباته  على  ل��الإ���ش��راف  امل�شتوى 

تدريبي يف �شالة الفيحاء التخ�ش�شية ودعوة معظم 

امل�شتوى  وحت�شني  لال�شتفادة  الوطنيني  امل��درب��ني 

�شيعمل  ذل��ك  على  وب��ن��اء  وامل��درب��ني  الالعبني  ل��دى 

املعنية  الرئي�شية  جلانه  مع  بالتعاون  اللعبة  احتاد 

و�شع خطة اإعداد ملدة عام كامل.

ث���اين اخل���ط���وات ال���ع���ازم احت����اد ال��ل��ع��ب��ة على 

تطبيقها العام القادم ابرام عقود مع بع�ض املدربني 

لالإ�شراف على جتمعات املنتخبات الوطنية يف عدد 

وال�شويداء  وحم�ض  كاحل�شكة   امل��ح��اف��ظ��ات   م��ن 

وجيدة  مهمة  �شتكون  اخل��ط��وة  وه���ذه  وال��الذق��ي��ة 

طاملا �شيتقا�شى املدربون امل�شرفون رواتب منا�شبة 

وتاأتي هذه اخلطوة بعد اتخاذ احتاد الري�شة قرارا 

باإلغاء جميع املراكز التدريبية .

رفاعي اجلودو وعد ووفى
ذهبية وبرونزيتان ل�سورية يف بطولة اآ�سيا للجودو املفتوحة

خطط طموحة لري�ســــــتنا العام القــــادم



 ▪مهند احل�شني:
تختتم يوم غد الأحد مباريات املرحلة الثانية من ذهاب �شلة دوري 

املحرتفني بلقاءين، ويبدو اأن حرارة املناف�شة �شهدت ارتفاعا ملحوظا 

اللقاءات  على  �شي�شفي  وال��ذي  بالدوري  الأجنبي  الالعب  تواجد  بعد 

نكهة تناف�شية قوية ويعطي قوة دفع ويك�شب الالعبني املحليني خربة 

ومهارات فردية جديدة. 

املا�شي  اخلمي�ض  يوم  م�شاء  افتتحت  الثاين  ال�شبوع  مباريات 

حطني  م�شت�شيفه  مع  موقعته  ح�شم  من  اجلي�ض  متكن  حيث  بلقاءين 

وجنح النواعري من ك�شب نقاط الفوز من جاره الطليعة

ومعكم من�شي مع تفا�شيل مباريات ال�شبوع الثاين. 

فوز ثان واأحداث �شغب 
عليه  وتغلب  الطليعة  ج���اره  حمطة  جت���اوز  يف  ال��ن��واع��ري  جن��ح 

اأف�شلية  م��ع  الفني  امل�شتوى  متو�شطة  م��ب��اراة  بعد   74-٥6 بنتيجة 

وا�شحة للنواعري الذي يلعب بطريقة جيدة و�شريعة وبدا انه �شيكون 

من املناف�شني على اللقب هذا املو�شم ف�شفوفه متكاملة ولديه دكة بدلء 

ال�شغب  اأح���داث  واأط��ل��ت  اث��ارة  امل��ب��اراة  جيدة وم��درب خبري و�شهدت 

النظام  حفظ  رج��ال  تدخل  ا�شتدعى  مما  جمرياتها  على  بقوة  براأ�شها 

تقدم  اإىل  ت�شري  والنتيجة  �شاعة  ن�شف  م��ن  لأك��رث  امل��ب��اراة  وت��وق��ف 

النواعري بفارق مريح على حني اأن الطليعة الذي مني باخل�شارة الثانية 

بعد خ�شارته اأمام اأهلي حلب، مل يكن يف يوم �شعده وبدا وا�شحا حالة 

ال�شياع التي يعاين منها فنيا ومل تظهر مل�شات مدربه اجلديد اياد عبد 

لفرتة حت�شري جيدة حتى ين�شج  اأنه بحاجة  اأدائ��ه ويبدو  احلي على 

الفريق ب�شكل عام فرديا وجماعيا، عموما النواعري ظهر ب�شورة اأف�شل 

وبدا وا�شحا حالة الن�شجام بني لعبيه.

فوز �شهل
مل يجد فريق اجلي�ض �شعوبة يف جتاوز حمطة م�شت�شيفه حطني 

بعد   4٥-88 بنتيجة  نقطة   43 اإىل   و�شل  كبري  بفارق  عليه  وتغلب 

موقعة كانت متو�شطة فنيا حتى من قبل لعبي اجلي�ض ومل يكن حطني 

اأ�شرك  فيما  �شعيدة  غري  ونهاياتها  خجولة  حماولته  وكانت  قويا  ندا 

مدرب اجلي�ض جميع لعبيه بهدف الطمئنان على جاهزيتهم.

فوز متوقع 
ح�شاب  على  الثاين  ف��وزه  ت�شجيل  من  حلب  اأهلي  فريق  ومتكن 

وانتهت  الأول  الأ�شبوع  يف  يلعب  مل  ال��ذي  الوثبة  فريق  م�شت�شيفه 

املباراة بفارق ع�شر نقاط وبواقع 46-4٥ بعد مباراة مل ترق مل�شتوى 

بحاجة  وب��ات  �شعده  يوم  يف  يكن  مل  ال��ذي  الأهلي  وخا�شة  الفريقني 

القادمة  اللقاءات  معرتك  دخوله  قبل  الفريق  رحلة  تقييم  لإع��ادة  ما�شة 

الهمة ومباريات دوري غرب اآ�شيا و�شل.

تختتم مباريات الأ�شبوع الثاين من مرحلة الذهاب يوم غد الأحد 

بلقاءين، حيث ي�شتقبل الوحدة ت�شرين بالفيحاء، ويحل احلرية �شيفا 

على الكرامة بحم�ض. 

تدريبية و�شهلة
من  يكون  اأن  يتوقع  لقاء  يف  بالفيحاء  ت�شرين  الوحدة  ي�شتقبل 

طرف واحد و عبارة عن ح�شة تدريبية ا�شافية ملدرب الوحدة ليطبق 

اللقاء، فريق ت�شرين بداأ م�شواره  اأثناء  التدريبية ب�شكل عملي  اأفكاره 

بالدوري بخ�شارة اأمام النواعري ومل يكن م�شتواه يب�شر باخلري بفريق 

يقارع الكبار ب�شبب التاأخر بتح�شرياته التي تاأخرت كثريا ب�شبب عدم 

وجود اإمكانات مادية تفي باحلاجة، ومل يتمكن اجلهاز الفني من انتقاء 

على  العتماد  الإدارة  قررت  بعدما  واملهرة  املتميزين  الالعبني  بع�ض 

لعبني  ي�شم  الذي  للوحدة  م�شبقا  حم�شوم  اللقاء  لذلك  النادي،  اأبناء 

الع�ض، كمال  ياأتي يف مقدمتهم الالعب جمد عرب�شة، �شريف  متميزين 

جنبالط وغريهم.

للفيحاء لأن �شيواجه فريقا  اأن رحلته  اأن ت�شرين يدرك  على حني 

النتائج  ب��اق��ل  اخل���روج  �شيحاول  ذل��ك  وم��ع  ���ش��يء  بكل  عليه  يتفوق 

خ�شارة.

قوية ومثرية
يحل احلرية �شيفا على الكرامة بحم�ض يف لقاء يتوقع اأن يحفل 

الذي خ�شر  بكثري من الثارة والقوة واحل�شور اجلماهريي فاحلرية 

يف ال�شبوع الول اأمام اجلي�ض مل يكن �شيدا �شهال ولعب بطريقة جيدة 

وكان ندا قويا لنجوم اجلي�ض ويدرك احلرية اأن طريقه لنقاط الفوز لن 

يكون �شهال ولي�ض مفرو�شا بالورود، لأنه �شيواجه فريقا قويا ويلعب 

باأداء عال وي�شم بني �شفوفه لعبني متميزين وزهرة من طراز النجوم، 

و�شيلعب على اأر�شه وبني جمهوره وهذا ما ي�شكل اأوراق �شغط كبرية 

على لعبي احلرية الذي �شيحاول اأن يلعب كرة �شلة حديثة بعهد مدربه 

اخلبري اأ�شرف دركزيل.

اأقرب للكرامة الذي ميتلك كل مقومات التاألق والفوز  نقاط الفوز 

لكن احلرية قادر على مقارعة الكبار و حتقيق النت�شارات. 

نتائج الأ�شبوع الأول
مل حتفل مباريات ال�شبوع الول باأي اإثارة وندية وجاءت النتائج 

منطقية و�شمن التوقعات. 

– ت�شرين 67-1٥. • النواعري 
– حطني 28-2٥. • الوحدة 
الكرامة 18-97. • اجلالء- 

اأهلي حلب 19-6٥. • الطليعة- 
• احلرية- اجلي�ض 27-9٥.

عقوبات وغرامات

بعد نهاية مباريات الأ�شبوع الأول مت الطالع على تقارير مراقبي 

املباريات حيث تقرر.

تغرمي كل من الكابنت ب�شر اليتوين والالعب حمي الدين ق�شبلي 

نتيجة  �شورية  لرية  األ��ف  مائة  قدرها  مالية  بغرامة  اجلي�ض  ن��ادي  من 

نادي  لعب  وتغرمي  احلرية  مع  فريقهم  مباراة  اأثناء  فني  خطاأ  نيلهما 

الكرامة  نر�شي�ض ولعب  كمال جنبالط ولعب احلرية مهران  الوحدة 

زكريا احل�شني غرامة مالية قدرها مائة األف لرية �شورية نتيجة نيلهم 

خطاأ فينا يف مباريات اجلولة الأوىل. 

ومت رف�ض اعرت�ض التي تقدمت بها اإدارة نادي احلرية لعدم ورود 

كتاب ر�شمي من اإدارة النادي.

غداَ ختام املرحلة الثانية من �شلة املحرتفني 

اجليــــ�ش والنواعري والأهلي يف املقدمة بفــــوزين متتاليني 
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مدرب بردى الدجاين: �سنحاول اأن نناف�ش بقوة
حت�شرياتها  ب����ردى  ن����ادي  ���ش��ل��ة  ب�����داأت 

مدربها  اإ�شراف  حتت  القادم  للمو�شم  اجلّدية 

لعبات  الفريق  وي�شم  الدجاين  هالل  اجلديد 

ح�شور  لت�شجيل  الفريق  وي�شعى  متميزات 

طيب الدوري القادم، املوقف الريا�شي التقت 

مع الدجاين واأجرت معه احلوار التايل.

كيف ت�شري حت�شرياتكم للدوري املقبل؟

والأم���ور  قليلة  اأي���ام  منذ  ال��ف��ري��ق  ب��داأن��ا 

ت�شري بخطا جيدة، والالعبات ملتزمات ب�شكل 

عالية  فنية  جلاهزية  للو�شول  ون�شعى  جيد، 

قبل دخول معرتك الدوري.

ع��ل��ى �شعيد  ب��ال��ف��ري��ق  م���ن ج���دي���د  ه���ل 

الالعبات؟

ماري  ال��الع��ب��ة  خ��دم��ات  �شم  يف  جنحنا 

الفائت مع �شيدات  التي لعبت املو�شم  عبدالله 

ت�شرين وهي تقدم م�شتويات جيدة وهناك نية 

ل�شم لعبة ثانية يف الفرتة القادمة.

ماذا تتوقع من نتائج ل�شلة بردى؟

متميزات  لع��ب��ات  وي�شم  جيد  ال��ف��ري��ق 

ونعمل  ت�شاعد  يف  للفريق  البياين  واخل��ط 

حتقيق  يف  ننجح  اأن  اأم��ل  على  وت��رو  بهدوء 

نتائج جيدة.

ما مدى تعاون الإدارة مع الفريق؟

الإدارة متابعة ومتفهمة لعلمها ب�شكل جيد 

ول تق�شر يف تاأمني كل ما يلزم الفريق.

�ســــــلة اأهلي حلب ت�ســـــتغني عن حمرتفيها 

 ▪املوقف الريا�شي:
يتح�شر فريق اأهلي حلب  حتت قيادة مدربه الأرجنتيني  برتات�شي  مع تعديالت جديدة طراأت على الفريق يف الأيام الأخرية من حيث املحرتفني 

فهناك من رحل وهناك من مت التعاقد معه موؤخرًا دون معرفة ما يحدث يف الكوالي�ض مع حماولة ت�شييق الأزمة ومللمتها وعدم ات�شاع رقعة اخلالفات 

التي بداأت تظهر للعلن .

ا�شتغناء
ح�شلت م�شكالت  جديدة وعكرت اأجواء العمل بالفريق  �شاهمت يف اتخاذ الإدارة قرار ب�شرف املحرتف الأوكراين اإيغور �شوماكوف لعدم القناعة 

مب�شتواه، وكذلك حال الأمريكي تريبل �شتوغلن نتيجة خالفات عميقة مع املدرب الأرجنتيني وعدم ان�شباطه يف كثري من احل�ش�ض التدريبية، علمًا 

اأن �شمعته �شبقته قبل ح�شوره.

تعاقد جديد
  واأعلنت الإدارة عن تعاقدها مع الالعب املغرتب حمزة اإبراهيم على حني ل يزال البحث جاريًا عن حمرتف اآخر مل يتم التفاق عليه حتى الآن.

معاناة مالية
ت�شري حت�شريات الفريق لبطولة الدوري وم�شابقة غرب اآ�شيا »و�شل« بخطا طبيعية يف �شالة احلمدانية العمالقة وجل ما ينغ�ض الأمور حاليًا 

هو اجلانب املايل، فالفريق يحتاج لكتلة مالية جيدة حتى يتمكن من تغطية نفقات م�شاركته وخا�شًة يف بطولة )و�شل(  مع �شداد الديون امل�شتحقة 

لالعبني، والتي تاأخرت كثريًا، لذلك بتنا ن�شهد كل فرتة ف�شاًل جديدًا، حيث يخرج البع�ض عرب ح�شابه ال�شخ�شي ليوؤكد رحيله عن الفريق كما فعل لعب 

منتخبنا الوطني عبد الوهاب حموي.

املـــــدرب اأبو طوق:

�سلة الكرامة بخري و�سنناف�ش بقوة
   مل تنجح �شلة رجال الكرامة يف ترك ب�شمة 

م�شرقة يف كاأ�ض ال�شوبر بل ظهر الفريق ب�شورة 

مغايرة وغري جيدة ومني بخ�شارات غري متوقعة، 

»امل��وق��ف ال��ري��ا���ش��ي« ال��ت��ق��ت م��ع م���درب الفريق 

واأجرت معه احلوار التايل.

كاأ�ض  ب��ط��ول��ة  يف  نتائجكم  ���ش��وء  �شبب  م��ا 

ال�شوبر الأخرية؟

ملبية  ولي�شت  مر�شية،  غ��ري  النتائج  طبعًا 

وم�شببات  اأ���ش��ب��اب  م��ن  لب��د  لكن  اأب����دًا،  للطموح 

وو�شول  بالتح�شريات،  التاأخر  من  ابتداء  لها، 

وهذا  التح�شري  فرتة  و�شيق  الأجانب،  الالعبني 

مل ي�شاعدنا على خلق حالة من التناغم والن�شجام 

الالعب  لإ�شابة  اإ�شافة  عام،  ب�شكل  الالعبني  بني 

م�شاركته  اأث��ن��اء  العليم  ع��ب��د  م��و���ش��ى  امل��ح��رتف 

لقاء  يف  خا�شة  نتائجنا  على  اأث���ر  م��ا  بالبطولة 

الوحدة بالدور ن�شف النهائي.

الالعبني  م��ن  جم��م��وع��ة  ي�شم  ال��ف��ري��ق  ل��ك��ن 

املحليني وهو قادر على املناف�شة فاأين امل�شكلة؟

هذا الكالم �شحيح لدينا جمموعة من الالعبني 

املحليني يعّدون الأف�شل على م�شتوى القطر، لكن 

انطالقة  يف  التاأخر  ه��ي  واجهتنا  التي  امل�شكلة 

لت�شحيح  كاف  وقت  وج��ود  وع��دم  التح�شريات، 

اإ�شافة  وجماعيًا،  فرديًا  الالعبني  اأخطاء  بع�ض 

للتعاقد مع الالعب زكريا احل�شني الذي مل يتمرن 

عدم  يف  �شبب  ما  وه��ذا  البطولة،  قبل  الفريق  مع 

وجود تفاهم بينه وبني باقي الالعبني.

بدوري  مهمة  م�شاركة  مع  موعد  على  اأنتم    

غرب اآ�شيا«الو�شل« فكيف هي حت�شرياتكم؟

حمطة  وه��ي  ال��ك��رام��ة  ل�شلة  مهمة  امل�شاركة 

املراحل  انطالقة  قبل  ومفيدة  قوية  حت�شريية 

القادم، لكنها لي�شت �شهلة  الدوري  املهمة من عمر 

اأمامها  وال��ل��ع��ب  وع��ري��ق��ة  ق��وي��ة  ف��رق��ًا  ت�شم  فهي 

والتقليل  الكبرية  اجل��ه��ود  م��ن  كثري  اإىل  يحتاج 

الأخطاء واللعب بجدية برتكيز عال  اأمكن من  ما 

واحرتام قوة اخل�شم، فريقنا يتمرن ب�شكل يومي 

وخطه البياين يف ت�شاعد من ح�شة لأخرى على 

اأمل اأن نظهر ب�شورة م�شرقة ونحقق نتائج جيدة 

توازي طموحنا.

مدرب اجلالء: �ســــــنكون بني الأربعـــــة الكبار
بداأت �شلة اجلالء ت�شري على الطريق 

املنغ�شات  م���ن  �شل�شلة  ب��ع��د  ال�����ش��ح��ي��ح 

�شاهمت يف خلق حالة من عدم ال�شتقرار، 

لكن ومع تويل املدرب اخلبري جورج �شكر 

جيد  م�شتوى  نلتم�ض  بداأنا  الفريق  قيادة 

م�شتويات  الفريق  يقدم  اأن  املتوقع  وم��ن 

الريا�شي«  »امل��وق��ف  ال���دوري،  ه��ذا  عالية 

التقت مع املدرب جورج �شكر واأجرت معه 

احلوار التايل.

يف  ال��ك��رام��ة  م��ع  خ�شارتكم  �شبب  م��ا 

اجلولة الأوىل من عمر الدوري؟

اأمام  لعبنا  نحن  م�شتحقة  غ��ري  خ�شارتنا 

فريق كبري وي�شم لعبني من النخبة، لكن نحن 

كانوا  الالعبني  وبع�ض  التح�شري  يف  تاأخرنا 
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الأخ��رية عرب  الثانية  توفق يف  والكرامة  �شنة، 

ثالثية زكريا احل�شني.

اجلالء  ل�شلة  نتائج  من  تتوقع  م��اذا 

هذا الدوري؟

لكن  عال  م�شتوى  من  لعبني  ي�شم  فريقي 

و�شوف  ك��ث��ريًا  تخدمنا  مل  ال����دوري  روزن��ام��ة 

نتائج  ونحقق  جيد  م�شتوى  نقدم  لأن  ن�شعى 

توازي الطموح.

م��ن ه��ي الأن���دي���ة ال��ت��ي ت��ت��وق��ع��ه��ا اأن 

تناف�ض على اللقب؟

مو�شم،  ك��ل  يف  كما  يتكرر  ال�شيناريو 

ب�شدة  تتناف�ض  اأندية  اأو خم�شة  اأربعة  هناك 

مهمتها  تنح�شر  الثانية  والفرق  اللقب،  على 

يف اللعب على حت�شني مواقعها على الالئحة، 

ولكننا نعد اأننا �شنناف�ض بقوة هذا الدوري.

ه���ل م���ن ج��دي��د ب��ال��ف��ري��ق ع��ل��ى �شعيد 

الالعبني؟

اأي  �شم  يف  اإمكانية  هناك  اأن  اأعتقد  ل 

مهران  ال��الع��ب  جهود  خ�شرنا  نحن  لع��ب، 

وهو  حيدر  يامن  الالعب  وك�شبنا  نر�شي�ض 

من الالعبني اجليدين.

ما مدى دعم الإدارة للفريق؟

و�شع النادي بالفرتة احلالية لي�ض على ما 

يرام، ومع ذلك الإدارة تعمل ب�شكل جيد وتقدم 

الأمور  بع�ض  تنحل  اأن  اأم��ل  على  يلزم  م��ا  ك��ل 

ب�شكل  ال��ن��ادي  على  ينعك�ض  مبا  ال�شتثمارية 

عام.

مدرب بردى الدجاين: �سنحاول اأن نناف�ش بقوة

املوقف الريا�شي:

بداأت �شلة ت�شرين تتلم�ض خطواتها ال�شحيحة يف عهد الإدارة ال�شابقة واحلالية، وما تتلقاه اللعبة 

الإدارة جل  لالأ�شواء �شبت  الرجال  فريق  تاأهل  فبعد  القدم،  كرة  للعبة  الإدارة  دعم  يقل عن  ل  دعم  من 

اهتمامها به و�شعت لتاأمني كل ما يلزم من دعم واإمكانات بهدف الظهور ب�شورة جيدة املو�شم احلايل .

هدف جديد
ارتاأت الإدارة احلالية العتماد على اأبناء النادي وعدم البحث عن لعبني من خارج اأ�شواره با�شتثناء 

له، وكلفت  البديل  "ال�شنرت" لعدم وجود  مركز  الإدارة يف  معه  تعاقدت  الذي  الالعب حممود طرقجي 

املدرب �شومر خوري بقيادة الفريق وهو من املدربني اجليدين وت�شري حت�شريات الفريق ب�شكل جيد، 

وت�شعى الإدارة من وراء هذه التفا�شيل بناء فريق للم�شتقبل يقيها �شر التعاقدات التي ت�شع النادي حتت 

اأعباء مالية هو بغنى عنها، لكن هذا العمل يحتاج اإىل �شرب ومثابرة ومتابعة حتى يثمر بعد عدة موا�شم 

وتكون ثماره يانعة ولذيذة ومفيدة للنادي.

لل�شيدات ن�شيب
من  اأدنى  اأو  قو�شني  قاب  وكانت  املا�شيني  املو�شمني  يف  جيدة  نتائج  ت�شرين  نادي  �شيدات  حققت 

اعتالء من�شات التتويج، و�شم الفريق حينها لعبات من م�شتوى عال، و�شهد ا�شتقرارًا لي�ض له مثيل، 

لكن الإدارة وجدت �شرورة بناء فريق للم�شتقبل اأ�شوة بفريق الرجال ومت ال�شتغناء عن اأربعة لعبات 

اللواتي �شاركن معه املو�شم املا�شي اأمثال �شالف خليل، �شنا جلبي، ماري عبدالله، جيهان مملوك، ومت 

اختيار املدرب �شامر الإمام لقيادة الفريق وهو من املدربني املتميزين وجتاربهم التدريبية توؤكد ذلك، وقد 

با�شر الإمام مهامه مع الفريق حت�شريًا للدوري القادم الذي �شينطلق منت�شف ال�شهر اجلاري.

اإدارة ت�سرين تعتمد على اأبنائها وت�ستغني عن اأربعة لعبات 



 ▪املوقف الريا�شي-  فخر ال�شاحب :
اأن يحقق العرب ثالثة انت�شارات على الأرجنتني وفرن�شا 

اإخفاق تون�ض وال�شعودية  و بلجيكا لهو الإجناز بذاته رغم 

التاأهل  النهائي واقت�شار  ثمن  للدور  بال�شعود  وقبلهما قطر 

على املنتخب املغربي. 

القيا�شية يف  الأرق�����ام  اأ���ش��ح��اب  ل��الأمل��ان  خ���روج خم���ٍز 

املونديال من الدور الأول للمونديال الثاين على التوايل وهم 

من دخلوه مر�شحني فوق العادة حل�شد اللقب؟! 

بلجيكا ثالثة العامل و�شاحبة كتيبة النجوم خرجت بال 

منتخبات  واق��ع  كان  وكذلك  اخللفي  الباب  من  لون  اأو  طعم 

عريقة اأمثال الأوروغواي و الدامنارك. 

البطولة  مفاجاأة  كانت  وامل��غ��رب  اأ�شرتاليا  و  اليابان 

ال�شارة والتي اأ�شافت اإثارة ما بعدها اإثارة. 

واإ�شبانيا  والربتغال  الأرجنتني  و  وفرن�شا  ال��ربازي��ل 

ومل  اخل�شارة  جترعت  جميعًا  لكنها  بالتاأهل  املطلوب  حققت 

ي�شلم منها من املنتخبات الكبرية �شوى اإنكلرتا و هولندا. 

املحك  على  اأ�شبحت  اأن  بعد  بعيد  من  عادت  الأرجنتني 

ل���الأدوار  �شالكًا  طريقها  وب���ات  وامل��ت��وق��ع  املطلوب  فحققت 

لعله  البطولة،  قبل  من  القرعة  يف  ذلك  لها  هيئ  كما  القادمة 

تكرميًا لأ�شطورة الع�شر ليونيل مي�شي. 

�شدارة هولندية باأقل جمهود
للمجموعة  ���ش��دارت��ه  يف  ال��ه��ول��ن��دي  املنتخب  ي��ل��ق  مل 

فوزه  ع��دم  رغ��م  بالغة  �شعوبة  متوقعًا،  ك��ان  وكما  الأوىل، 

يف كل مبارياته، اللقاء الأخري للطواحني كان �شهاًل بتجاوز 

ال�شاملة  الكرة  بثنائية، هولندا �شاحبة  امل�شيفة قطر  الدولة 

خارق  جن��م  فيها  يظهر  ومل  كعادتها  الأّخ���اذ  الأداء  تقدم  مل 

با�شتثناء ال�شاب الهداف جاكبو، طريقها بات �شهاًل لال�شتمرار 

فهل ت�شنع احلدث؟

ماين  �شايو  جنمها  بغياب  ال��ره��ان  ك�شبت  ال�شنغال 

وجتاوزت الدور الأول بحلولها ثانية يف جمموعتها بعد اأن 

انت�شرت يف لقائها الأخري على مناف�شتها املبا�شرة الإكوادور 

2 - 1 وهي الآن اأمام اختبار �شعب يف الدور الثاين عندما 

تالقي الإنكليز.

ُت��رف��ع ل��ه��ا القبعة  الأوك�������وادور م��ن امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ت��ي 

مل  ونتائج  طيب  ب��اأداء  م�شرفًا  كان  املونديال  من  وخروجها 

تكن �شيئة بل خانها التوفيق واحلظ، فحلت ثالثة باأربع نقاط 

وتاألق منها خم�شرمها وهدافها التاريخي اإيرن فالن�شيا.

الثالث  م��ب��اري��ات��ه��ا  يف  ظ��ه��رت  ق��ط��ر  امل�شيفة  ال���دول���ة 

لدولة  باأ�شواأ �شيناريو  اأداء ونتائج، فخرجت  باأ�شواأ �شورة 

رحلة  رغم   ! النقاط  من  و�شفر  خ�شارات  بثالث  م�شت�شيفة 

والت�شفيات  البطولت  كل  وامل�شاركة يف  الكبرية  ال�شتعداد 

عن  لآ�شيا  بطلة  تّوجت  اأنها  ورغم  القارات  كل  م�شتوى  على 

كل  عك�ض  ظ��ه��رت  امل��ون��دي��ال  يف  لكنها  وا�شتحقاق  ج���دارة 

التوقعات .

كعب الإنكليز اأعلى
جمموعتها  بت�شدرها  هدفها  حتقيق  اإنكلرتا  ا�شتطاعت 

عن جدارة باأداء مقبول ونتائج جيدة لتبقى مر�شحة وب�شكل 

لقائهم  يف  الإنكليز  املونديال،  يف  متقدمة  اأدوار  بلعب  كبري 

عليها  وتغلبوا  ويلز  اأم��ام  بريطانيًا  ديربيًا  خا�شوا  الأخ��ري 

يتيمة  بنقطة  رابعة  ويلز  حلت  حني  على  م�شتحقة،  بثالثية 

وكان املتوقع منها اأف�شل مما اأدت.

الوليات املتحدة الأمريكية حالفها احلظ والتوفيق يف 

حققت  حيث  التاأهل  ح�شم  مباراة  وهي  اإي��ران  مع  مباراتها 

من  متلك  اأمريكا  بولي�شيت�ض،  املهاري  جنمها  بهدف  الفوز 

الأوراق ما ي�شمح لها بالتقدم يف البطولة اأكرث.

اإيران قّدمت اأداء م�شرفًا لكن مل يحالفها احلظ ول�شيما 

بلقاء  وف��ازت  لقاءين  فخ�شرت  الأخ��رية،  احل�شم  مباراة  يف 

للذكرى على ويلز حا�شدة ثالث نقاط يف املركز الثالث.

البطولة تنادي الأرجنتني 
وعدم  امل��ف��اج��اآت  م��ن  بكثري  حفلت  الثالثة  املجموعة 

ا�شتقرار اأي منتخب فيها على اأداء ثابت يف مبارياته الثالث، 

بت�شدر  منه  املطلوب  بتحقيق  جنح  مي�شي  بقيادة  التانغو 

للو�شول  الآن ممهدًا  اأمامه  الطريق  ال�شهلة وبات  جمموعته 

لن�شف النهائي اإذا ما اأدى ن�شف م�شتواه، ل�شهولة اخل�شوم 

القادمني عك�ض مناف�شيه، الأرجنتني ا�شتطاعت جتاوز كبوة 

بولندا  و  املك�شيك  على  متتاليني  فوزين  فحققت  ال�شعودية، 

فوق  جنمًا  يكن  مل  مي�شي  نقاط،  ب�شت  جمموعتها  فت�شدرت 

العادة رغم ت�شجيله لهدفني واإ�شاعته لركلة جزاء، حاله كحال 

وحتقيق  القدارت  لإب��راز  الآن  متاحة  الفر�شة  لكن  التانغو، 

احللم. 

بولندا جنحت يف ال�شعود لثمن النهائي كما كان متوقعًا 

بف�شل �شمودها اأمام ال�شعودية وخطفها نقاط اللقاء وبف�شل 

التعرث الثاين لل�شعوديني، بولندا متلك هجومًا قويًا وحار�شًا 

على  ال�شيطرة  وع��دم  بالدفاع  ال��زائ��د  التحفظ  لكن  مم��ت��ازًا 

املباراة قد يكلفانها اخلروج اأمام فرن�شا بطلة العامل. 

تاريخه  عرب  املونديال  مفاجاآت  اأكرب  فّجرت  ال�شعودية 

لكن  بولندا،  اأم��ام  الرائع  وباأدائها  الأرجنتني،  على  بفوزها 

لفرقة  الإيجابية  ال�شورة  م�شحت  املك�شيك  اأم��ام  اخل�شارة 

رينارد، فحلت اأخرية بثالث نقاط. 

فوزًا  حققت  و  املطلوبة  بال�شورة  تظهر  مل  املك�شيك 

باأربع  الثالث  املركز  ال�شعودية وتعادًل واحتلت  على  واحدًا 

نقاط.

اأ�شرتاليا مفاجاأة البطولة
على  تاريخيًا  ف��وزًا  ال�شقيق  التون�شي  املنتخب  حقق 

بهدف  فرن�شا  ال��ع��امل  اأب��ط��ال 

يكن  لكنه مل  اخل��رزي  وهبي 

لتجاوز  قرطاج  لن�شور  كافيًا 

العامل  اأب��ط��ال  الأول،  ال���دور 

ل��ع��ب��وا م��ب��ارات��ه��م الأخ����رية 

بعد  الح��ت��ي��اط��ي  ب��ال�����ش��ف 

بدت  فرن�شا  تاأهلهم،  �شمان 

لأدوار  الو�شول  على  ق��ادرة 

لقبها  ع��ن  ال��دف��اع  و  متقدمة 

ل��ت��ك��ام��ل خ��ط��وط��ه��ا ووج���ود 

لعب قادر على �شنع الفارق، 

بف�شله  وال��������ذي  م���ب���اب���ي، 

جمموعتها  فرن�شا  ت�شدرت 

ب�شت نقاط.

مفاجاآت املونديال كانت 

الكنغر  اأب���رزه���ا  ل��ك��ن  ك��ث��رية 

ا�شتطاع  ال���ذي  الأ����ش���رتايل 

التاأهل على ح�شاب الدامنارك 

املر�شحة م�شبقًا وتون�ض التي 

فازت على فرن�شا وهذا يكتب 

الذي  اأرنولد  غراهام  ملدربها 

اأمام  �شعب  اختبار  ينتظره 

النهائي،  ثمن  يف  الأرجنتني 

ب�شت  ثانية  حلت  اأ�شرتاليا 

الأه���داف عن  نقاط وب��ف��ارق 

الأرجنتني. 

ت����ون���������ض ك����ان����ت ق����اب 

التاأهل  من  اأدن��ى  اأو  قو�شني 

ل���ث���م���ن ال���ن���ه���ائ���ي ب���ف���وزه���ا 

العامل  اأب��ط��ال  ع��ل��ى  العظيم 

ل���ك���ن ل�������ش���وء ح��ظ��ه��ا جن���اح 

بالفوز  الأ���ش��رتايل  املنتخب 

حتتل  جعلها  الدامنارك  على 

املركز الثالث باأربع نقاط. 

مفاجئة  ال������دامن������ارك 

كحال  امل��ع��ك��و���ش��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

خرجت  البلجيك  و  الأمل����ان 

م��ن ك��اأ���ض ال��ع��امل م��ن الباب 

اخل��ل��ف��ي يف امل��رك��ز الأخ���ري 

بنقطة واحدة. 

الكمبيوتر 

الياباين يطيح  

باأملانيا  
ب�شنع  اليابان  جنحت 

احلدث وت�شدرت جمموعتها 

ع��ل��ى ح�����ش��اب اإ���ش��ب��ان��ي��ا و 

بعد  كو�شتاريكا،  و  اأمل��ان��ي��ا 

تاريخيني  فوزين  حققت  اأن 

املان�شافت  و  امل��ات��ادور  على 

الأملان من  ف�شاهمت بخروج 

الدور الأول، اليابان �شتلتقي 

ا�شتطاع  وم�����ن  ك���روات���ي���ا 

جتاوز الأملان والإ�شبان قادر 

على الفوز على الكروات. 

اأبهرت  ال��ت��ي  اإ���ش��ب��ان��ي��ا 

فر�ض  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا  اأم������ام 

ع��ل��ي��ه��ا الأمل���������ان ال���ت���ع���ادل 

اليابان  اأمام  لتخ�شر  وعادت 

عن  الأه���داف  بفارق  لتتاأهل 

القادمة  مبارتها  املان�شافت، 

املغرب  اأم���ام  �شعبة  لي�شت 

اأ�شود الأطل�ض  اإن ا�شتمر  اإل 

مب�شتواهم العايل ونتائجهم 

املميزة. 

الكربياء الأملاين اأ�شبح 

جم��روح��ًا بعد اخل���روج من 

للمونديال  الأول  ال�����دور 

ال��ت��وايل، وهي  ال��ث��اين على 

و�شاحبة  ال��ب��ط��ول��ة  ك��ب��رية 

رفقة  فيها  القيا�شية  الأرق��ام 

بالهجوم  بان�شغالهم  غاليًا  الثمن  دفعوا  الأمل��ان  ال�شيلي�شاو، 

برمتها،  املنطقة  معتقدات  وعلى  البطولة  م�شت�شيفي  على 

العنجهية،   ب�شبب  العربية  املنطقة  يف  حمبيهم  فخ�شروا 

ثالث  فاحتلوا  بخروجهم،  �شاهم  مهمتهم  ب�شهولة  اعتقادهم 

الرتتيب باأربع نقاط بفارق الأهداف عن اإ�شبانيا التي تعادلوا 

معها وبعدها فازوا على كو�شتاريكا باأربعة اأهداف لهدفني. 

املونديال  م��ن��ت��خ��ب��ات  ك��اأ���ش��ع��ف  ظ��ه��رت  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا 

با�شتثناء فوزها املفاجئ على اليابان، فاحتلت املركز الأخري 

بثالث نقاط. 

�شدارة تاريخية للمغرب 
تاريخية  ن��ت��ائ��ج  الأط��ل�����ض حت��ق��ي��ق  اأ����ش���ود  ا���ش��ت��ط��اع 

تغلبهم  بعد  نقاط  ب�شبع  احلديدية  جمموعتهم  بت�شدرهم 

على بلجيكا وكندا وتعادلهم مع كرواتيا، املغرب تعادلت مع 

هجومي  اأداء  ثالثها،  على  وف��ازت  املا�شية  البطولة  و�شيف 

رائع و توازن باخلطوط وحما�ض اإىل اأبعد احلدود مبوؤازرة 

ينتظرها  امل��غ��رب  ال��رب��اط،  يف  يلعبون  وك��اأن��ه��م  جماهريية 

اختبار �شعب اأمام الإ�شبان فهل يفعلونها؟ 

واأدت  ثانية  حلت  مودريت�ض  �شاحرها  بقيادة  كرواتيا 

الفريق يعاين قلياًل تهديفيًا  اأن  ب�شكل جيد لكن من الوا�شح 

يف  تعادلت  كرواتيا  الفر�ض،  وخلق  ال�شيطرة  على  قيا�شًا 

لقائها الأخري مع بلجيكا فح�شدت خم�ض نقاط و�شتالقي يف 

ثمن النهائي اليابان. 

بلجيكا بقيادة هازارد ودي بروين و كورتوا وكارا�شكو 

وهي ثالثة العامل والقائمة تطول خارج املونديال باأداء �شيئ 

�شفينتها  ربان  يف  كانت  �شعفها  نقطة  ولعل  خمجلة  ونتائج 

الذي اأ�شاع على اجليل الذهبي لبلجيكا ح�شاد اأي لقب. 

بعد  ق��ط��ر  م��ث��ل  نقطة  اأي  دون  م��ن  اأخ����رية  ح��ل��ت  ك��ن��دا 

نق�ض  لكن  جيد،  ب�شكل  اأدت  لكنها  مبارياتها  لكل  خ�شارتها 

اخلربة و�شعوبة املجموعة حال دون احل�شول على النقاط.

خ�شارة مفاجئة لل�شيلي�شاو 
�شربت الربازيل من الكاأ�ض نف�شه التي �شربته املنتخبات 

واإ�شبانيا  الأرجنتني وفرن�شا  و  اأملانيا  املونديال  الكبرية يف 

ح�شن  من  ولكن  اخل�شارة  كاأ�ض  وهو  وبلجيكا  الربتغال  و 

على  توؤثر  الكامريون مل  اأمام  التاريخية  اأن خ�شارتها  حظها 

الغائب  اللقب  ل�شتعادة  بقوة  مر�شحة  الربازيل  �شدارتها، 

اأن القرعة كانت بها رحيمة مثل غرميتها الأرجنتني،  ل�شيما 

ل  لل�شيلي�شاو  داف��ع��ًا  تعطي  اأن  يجب  ال��ك��ام��ريون  خ�شارة 

العك�ض. 

�شوي�شرا ك�شبت الرهان على ح�شاب �شربيا و الكامريون 

فاحتلت املركز الثاين بفارق الأهداف عن الربازيل. 

الكامريون التي �شنعت احلدث يف ختام دور املفاجاآت 

الثالث  املركز  احتلت  الربازيل  بفوزها على  املجموعات  دور 

باأربع نقاط، اأما �شربيا فلم ينفعها هجومها القوي فلم حت�شد 

على  قدرتها  وعدم  دفاعها  �شعف  ب�شبب  واحدة  نقطة  �شوى 

احلفاظ على تقدمها. 

�شدارة برتغالية
يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ًا جنحت 

اخلتام  جولة  يف  كوريا  اأمام  املفاجئ  تعرثها  رغم  الربتغال 

بت�شدر جمموعتها ب�شت نقاط، 

العر�ض  ه��ذا  يف  ليقدموه  الكثري  لديهم  اأوروب����ا  برازيليو 

العاملي لالأ�شماء الكبرية التي ي�شمها الفريق.

و �شارت كوريا اجلنوبية على خطا مفاجاآت املنتخبات 

فرافقتها  الربتغال  على  ذهب  وزنه  ف��وزًا  وحققت  الآ�شيوية 

نقاطًا   تعادلها  بعد  الثاين  نقاط وباملركز  باأربع  التايل  للدور 

تفوقت عليها  لكنها  الأه��داف  ف��ارق  الأوروغ���واي وكذلك  مع 

مبن �شجل اأهدافًا اأكرث. 

�شواريز  ت�شم  وال��ت��ي  لقبني  �شاحبة  الأوروغ������واي 

الأول  الدور  تخطي  يف  ف�شلت  ونونيز  وفالفريدي  وكافاين 

كما ف�شلت يف الإقناع باأدائها الباهت يف اأول لقاءين. 

حيث  مهاجميها  برعونة  بالتاأهل  فرطت  فقد  غانا  اأم��ا 

�شربة  ومنها  ال�شيلي�شتي  اأم��ام  الفر�ض  من  الكثري  اأ�شاعوا 

اجلزاء، فاكتفوا باملركز الرابع وبثالث نقاط فقط. 

اأرقام من دور املجموعات
خم�شة  املجموعات  دور  يف  الهدافني  لئحة  ت�شدر   -

لعبني لكل واحد منهم ثالثة اأهداف وهم : 

كليان مبابي - موراتا - را�شفورد - جاكبو - فالن�شيا. 

والأخري خرج من �شباق املونديال. 

حتقيق  املجموعات  دور  يف  منتخب  اأي  ي�شتطع  مل   -

العالمة الكاملة يف �شابقة مل حتدث م�شبقًا. 

- اأقوى املنتخبات هجومًا : اإنكلرتا و اإ�شبانيا �شجال 9 

اأهداف. 

 - تون�ض   - ويلز   - قطر   : املنتخبات هجومًا  اأ�شعف   -

الدامنارك - بلجيكا، مل ت�شجل �شوى هدف واحد. 

- قطر وكندا مل حتققا اأي نقطة يف املونديال!؟ 

- الأقوى دفاعًا : هولندا - الوليات املتحدة الأمريكية 

- تون�ض - املغرب - كرواتيا - الربازيل، مل تتلق �شوى هدف 

واحد. 

ركالت،   9 منها  �شجل  ج��زاء،  ركلة   14 احت�شاب  مت   -

و  ليفاندوف�شكي  من  كل  طريق  عن  رك��الت   ٥ اإ�شاعة  ومتت 

وليونيل  الدو�شري  و�شامل  و  اأيو  اأندريه  و  ديفيز  األفون�شو 

مي�شي.
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مونديــــــال املفاجـــــــاآت والإثـــــــارة

اأملانيا و بلجيكا خروج خمٍز واملغرب واأ�سرتاليا واليابان مفاجئة املونديال



ب�سار حممد
صحيفة رياضية اسبوعية تصدر في دمشق عن مؤسسة اأمني التحرير

الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
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مباريات دور ١٦ من كاأ�س العامل

لقاءات طابقية هل حتمل يف طياتها مفاجاآت جديدة؟
 ▪املوقف الريا�شي - حممد فخر ال�شاحب :

تنطلق اليوم بدءًا من ال�شاعة ال�شاد�شة مناف�شات دور ثمن 

النهائي من مباراة واحدة فقط، من يفز بها ي�شعد لربع النهائي، 

وي�شتمر  هذا الدور لنهاية يوم الثالثاء القادم .

وفيما يلي قراءة �شريعة يف لقاءات هذا الدور وحظوظ كل 

منتخب.

هولندا - الوليات املتحدة الأمريكية
على ا�شتاد خليفة الدويل ويف متام ال�شاعة ال�شاد�شة تلتقي 

املتحدة  ال��ولي��ات  الأوىل  املجموعة  مت�شدرة  اليوم هولندا 

الأمريكية ثانية املجموعة الثانية حتت قيادة احلكم الربازيلي 

ويلتون برييرا، هولندا با�شمها وتاريخها هي اأقرب للفوز ، لكن 

على اأر�ض الواقع تبدو الوليات املتحدة الأمريكية اأكرث واقعية 

وبالتايل   ، الهجومية  الفعالية  من  تعاين  كانت  واإن  وتنظيمًا 

دورًا يف  ال�شغرية  التفا�شيل  وندية و�شتلعب  متكافئة  املباراة 

حتديد املتاأهل.

الفريقان مل يهزما يف دور املجموعات ومل يتلَق كل منهما 

�شوى هدف واحد مع اأف�شلية لهولندا من ناحية التهديف.

الأرجنتني - اأ�شرتاليا 
ا�شتاد  العا�شرة على  ال�شاعة  اليوم يف متام  وتلتقي م�شاء 

املونديال  اإحدى مفاجاآت  اأ�شرتاليا  و  الأرجنتني  اأحمد بن علي 

حتت قيادة احلكم البولندي �شيمون مارت�شينياك والرت�شيحات 

كلها ت�شب يف م�شلحة مي�شي ورفاقه رغم اأن اأ�شرتاليا قدمت يف 

الدور الأول عرو�شًا جيدة ومفاجئة لكن ن�شتبعد اأن يقع راق�شو 

التانغو باملطب نف�شه الذي وقعوا فيه اأمام ال�شعودية. 

فرن�شا - بولندا 
غدًا الأحد وعلى ا�شتاد الثمامة تلتقي بطلة العامل فرن�شا مع 

بولندا يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة، دي�شامب بعد اخل�شارة التي 

يف  الأ�شا�شيني  معظم  اإراحته  وبعد  تون�ض  اأم��ام  فريقه  تلقاها 

تلك املباراة �شيكون حذرًا من اأي مفاجاأة جديدة والفريق قادر 

على ت�شيري املباراة كما يريد ومتابعة م�شوار الدفاع عن اللقب، 

باإق�شاء  جديدة  مفاجاأة  باإحداث  ليفاندوف�شكي  ياأمل  باملقابل 

البطل و ات�شاع حلم ليفا ورفاقه. 

اإنكلرتا - ال�شنغال 
مت�شدرة  اإنكلرتة  تلتقي  م�شاء  العا�شرة  ويف  الأح��د  غ��دًا 

املجموعة الثانية مع ال�شنغال ثانية املجموعة الأوىل على ا�شتاد 

الكبري  للكم  الإنكليز  م�شلحة  يف  ت�شب  والرت�شيحات  البيت 

لبطلة  كان  اإن  اإل  الكرة،  مهد  التي ي�شمها منتخب  املواهب  من 

اإفريقيا راأي اآخر وهي قادرة على اإحداث املفاجاأة ب�شبب �شالبة 

الفريق ومعنويات لعبيه املرتفعة. 

اليابان - كرواتيا 
ال�شاعة  مت��ام  ويف  اجلنوب  ا�شتاد  وعلى  الإثنني  غد  بعد 

و�شاحبة  امل��ون��دي��ال  مفاجاآت  اأك��رب  اليابان  تلتقي  ال�شاد�شة 

ال�شدارة يف جمموعتها اخلام�شة على ح�شاب اأملانيا و اإ�شبانيا 

اللتني فازت عليهما بجدارة كرواتيا و�شيفة املجموعة ال�شاد�شة 

وو�شيفة البطولة ال�شابقة والتي اأدت اأداء مقبوًل ومل تتعر�ض 

و�شاحب  املنتخبني  على  �شعبة  �شتكون  امل��ب��اراة  للخ�شارة، 

الطموح  الأكرب �شتكون له كلمة الف�شل. 

الربازيل - كوريا اجلنوبية 
الربازيل  تلتقي  العا�شرة  ال�شاعة  ويف   974 ا�شتاد  وعلى 

مت�شدرة املجموعة ال�شابعة مع كوريا اجلنوبية ثانية املجموعة 

خ�شارة  الربتغال،  على  بفوزها  احلدث  �شنعت  والتي  الثامنة 

نيمار  لرفاق  دافعًا  تكون  اأن  يجب  الكامريون  اأم��ام  ال��ربازي��ل 

فاإن  باملقابل  �شوء،  ف��األ  تكون  اأن  ل  ال�شحيحة  لل�شكة  للعودة 

كوريا اجلنوبية باتت تدرك اأن لم�شتحيل يف كرة القدم ل�شيما 

الربازيل  املونديال،  ه��ذا  يف  حدثت  التي  املفاجاآت  عديد  بعد 

مر�شحة للمرور وب�شهولة وما عدا ذلك �شيكون زلزاًل �شي�شرب 

العر�ض الكروي. 

املغرب - اإ�شبانيا 
ثمن  ال���دور  مباريات  ختام  �شيكون  ال��ق��ادم  الثالثاء  ي��وم 

ا�شتاد  يف  �شتقام  ال�شاد�شة  ال�شاعة  الأوىل  واملباراة  النهائي، 

املدينة التعليمية بني املغرب مت�شدرة املجموعة ال�شاد�شة على 

املجموعة  ثانية  واإ�شبانيا  وبلجيكا،  كرواتيا  الكبريين  ح�شاب 

و  واإث��ارة  حما�شية  الأك��رث  �شيكون  اللقاء  هذا  ولعل  اخلام�شة، 

مليئًا بالأهداف اإن ا�شتطاع اأ�شود الأطل�ض فك رموز ال�شتحواذ 

على الكرة الذي يتمتع به املاتادور الإ�شباين، املنتخبان التقيا 

يف مونديال رو�شيا وتعادل 2 - 2، املباراة مفتوحة الحتمالت، 

وكال الفريقني مر�شح للفوز. 

الربتغال - �شوي�شرا
لو�شيل  ا���ش��ت��اد  على  �شيكون  ال���دور  ه��ذا  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام 

ال�شاعة العا�شرة م�شاء الثالثاء القادم، هو لقاء كال�شيكي متكرر 

اخلم�شة  اللقاءات  واح��دة،  قارة  من  اأنهما  بحكم  املنتخبني  بني 

الربتغال  ف��ازت  حيث  التعادل،  لغة  تعرف  مل  بينهما  الأخ���رية 

ال�شاد�ض  ال�شهر  يف  التقيا  وقد  مرتني،  و�شوي�شرا  مرات  ثالث 

من هذا العام يف دوري الأمم الأوروبية، ففازت الربتغال ذهابًا 

4 - 0 وردت �شوي�شرا اإيابًا 1 - 0، الفريقان يحفظان بع�شهما 

اأوزن وقادرة  املنتخب الربتغايل  التي تزين ت�شكيلة  والأ�شماء 

ال�شوي�شري  املنتخب  خطوط  كانت  واإن  الفارق،  �شنع  عىى 

اأكرث ترابطًا وتوازنًا على اأر�ض امللعب.

مباريات - دور ١٦ 
ال�شبت :  هولندا  - الوليات املتحدة الأمريكية   6،00

              الأرجنتني  -  اأ�شرتاليا                       10،00

الأحد :    فرن�شا   -  بولندا                                6،00

              اإنكلرتا  - ال�شنغال                             10،00

الإثنني :  اليابان  - كرواتيا                               6،00

             الربازيل -  كوريا اجلنوبية                  10،00

الثالثاء :  املغرب - اإ�شبانيا                              6،00

              �شوي�شرا - الربتغال                           10،00

الدور ربع النهائي 
املباراة  الفائز يف  الثالثة مع  املباراة  الفائز من    : اجلمعة 

الرابعة      ال�شاعة ال�شاد�شة 

              الفائز من املباراة الأوىل مع الفائز من املباراة 

الثانية      ال�شاعة العا�شرة 

املوقف الريا�شي: - عبد الله احل�شني :

اأطلت املفاجاأت براأ�شها بقوة على جممل مباريات 

اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ون��دي��ال ق��ط��ر وق��ل��ب��ت بع�ض 

املنتخبات كل التوقعات فجاءت النتائج غري منطقية.

مباريات  يف  امل�شاركة  املنتخبات  �شجلت  حيث 

اجلولة الثانية 40 هدفًا، اأقل بهدف عن اجلولة الأوىل، 

الأوىل  اجل��ول��ة  يف  امل�شجلة  الأه����داف  ع��دد  لي�شبح 

والثانية 81 هدفًا.

جزاء،  ركلتي  اجلولة  هذه  يف  احلكام  احت�شب   -

يف  فرنانديز  برونو  الربتغايل  بقدم  واح��دة  �شجلت 

مباراة فريقه اأمام الأوروغواي ، لي�شبح عدد الركالت 

 8 منها  امل�شجلة  الأه���داف  وع��دد  ركلة   11 املحت�شبة 

ملنتخب  ج��زاء  ركلة  الدو�شري  �شامل  واأ���ش��اع  رك��الت، 

ال�شائعة  الركالت  عدد  لي�شبح  بولندا  على  ال�شعودية 

3 ركالت.

وكانت  ال�شلبي  بالتعادل  واح��دة  مباراة  انتهت   -

عدد  لي�شبح  املتحدة  والوليات  اإنكلرتا  منتخبي  بني 

املباريات التي انتهت بالتعادل ال�شلبي ٥ مباريات .

- اأ�شهر احلكام البطاقة ال�شفراء ٥٥ مرة يف وجه 

الأوىل  اجلولة  يف  البطاقات  عدد  نف�ض  وهو  الالعبني 

ونال  بطاقات،   110 ال�شفراء  البطاقات  عدد  لي�شبح 

يف  واح��دة  حمراء  بطاقة  هيني�شي  واي��ن  ويلز  لع��ب 

بوجه  الآن  حتى  ترفع  بطاقة  اأول  وه��ي  اجلولة  ه��ذه 

بينتو  باولو  اجلنوبية  كوريا  م��درب  ن��ال  كما  لع��ب، 

بطاقة حمراء يف مباراة فريقه يف مواجهة غانا ب�شبب 

العرتا�ض.

- اأكرث منتخب نال بطاقات �شفراء يف هذه اجلولة 

 4 ع��ل��ى  لع��ب��وه  ح�شل  ح��ي��ث  املك�شيك  منتخب  ك���ان 

بطاقات يف مباراتهم يف مواجهة الأرجنتني، على حني 

وهولندا  املتحدة  والوليات  اإنكلرتا  لعبو  يح�شل  مل 

واأ�شرتاليا على اأي بطاقة.

- يت�شدر لئحة الهدافني، حتى كتابة �شطور هذه 

املادة، خم�شة لعبني وهم : مهاجم فرن�شا كيليان مبابي 

هولندا  ومهاجم  فالن�شيا  اإي��ن��ري  الإك����وادور  ومهاجم 

اإنكلرتا  ومهاجم  م��ورات��ا،  اإ�شبانيا  ومهاجم  جاكبو، 

را�شفورد بر�شيد 3 اأهداف لكل لعب.

على  له  انت�شار  اأول  ُيحقق  الإي���راين  املنتخب   -

منتخب اأوروبي بكاأ�ض العامل يف 10 مباريات جمعته 

معهم.  

- حار�ض ويلز ثالث حار�ض يف تاريخ كاأ�ض العامل 

يتلقى البطاقة احلمراء 

— حار�ض ويلز )هيني�شي(   2022 •
اأفريقيا )خوين(  • 2010— حار�ض جنوب 

)باجليوكا(. اإيطاليا  — حار�ض   1994 •
الأخ����رية   6 الأه�����داف  ُي�����ش��ج��ل  فالن�شيا  اإي����رن   -

ال��ع��امل وه��و م��ا مل يفعله �شوى  ك��اأ���ض  ل��الإك��وادور يف 

3 لع��ب��ني ب��ال�����ش��اب��ق يف ت��اري��خ ك��اأ���ض ال��ع��امل وه���م : 

واأوليغ   )1982( رو�شي  وب��اول��و   1966 )اأوزي��ب��ي��و( 

�شالينكو )1994(. 

مراوغة   )  112  ( مي�شي  ليونيل  ل��دى  اأ�شبح   -

الالعبان  هما  و  م��راوغ��ات،   )10٥( م��ارادون��ا  ودييغو 

ال��وح��ي��دان ال��ل��ذان اأك��م��ال اأك���رث م��ن 100 م��راوغ��ة يف 

بطولت كاأ�ض العامل.

بعد هدفني من  ( على  اأه���داف   8  ( ب��ات مي�شي    -

قائمة هدايف  اأه��داف( يف  باتي�شتوتا) 10  رقم  معادلة 

الأرجنتني يف كاأ�ض العامل.

- يعد ليونيل مي�شي اأ�شغر لعب )18 عامًا و 3٥7 

ي�شجل   ) يومًا   1٥٥ و  عامًا   3٥( لعب  واأك��رب   ) يومًا 

بداية  منذ  العامل  كاأ�ض  يف  واح��دة  مباراة  يف  وي�شنع 

بطولة عام 1966. 

منتخب  مهاجم  م��ورات��ا  األ��ف��ارو  الالعب  اأ�شبح   -

يف  يدخل  تاريخيًا  املونديال  يف  لع��ب  اأول  اإ�شبانيا 

مباراتني ُمتتاليتني كبديل وي�شجل

اأرقام مميزة من املونديال العاملي 

اأول امراأة تقود لقاء يف نهائيات كاأ�ض العامل  باتت احلكمة الفرن�شية �شتيفاين فرابارت 

وخروجهم   2  -  4 الأمل��ان  بفوز  انتهى  وال��ذي  كو�شتاريكا  مع  اأملانيا  جمع  ال��ذي  اللقاء  وهو 

و  اأوىل،  م�شاعدة  باك  نيوزا  الربازيلية  احلكمتان  التما�ض  يف  �شاعدها  وقاد  املونديال،  من 

املك�شيكية كارين دياز م�شاعدة ثانية.

ليكون اأول طاقم حتكيم ن�شائي يقود مباراة يف كاأ�ض العامل.

وكاأ�ض  الأبطال  دوري  و  العامل  كاأ�ض  ت�شفيات  يف  مباريات  ق��ادت  اأن  لفرابارت  و�شبق 

ال�شوبر الأوروبي.

كرة املونديال واأ�شرارها الإلكرتونية
الأحداث  يف  الأوىل  للمرة  ت�شتخدم  والتي  احلديثة  املونديال  كرة  تكنولوجيا  اأحدثت 

العاملية، �شجة اإعالمية كبرية ملدى اإن�شافها وعدالتها ودقتها، كما حدث يف هدف اليابان الثاين 

على اإ�شبانيا والذي �شاهم يف خ�شارة املاتادور من جهة و اإق�شاء املان�شافت من العر�ض العاملي 

من جهة اأخرى.

كما �شاهمت هذه الكرة باعرتا�ض الحتاد الربتغايل على ت�شجيل الهدف الأول للربتغال 

على الأوروغواي با�شم برونو فرنانديز والطلب باأن يكون الهدف با�شم كري�شتيانو رونالدو 

الذي ادعى اأن الكرة مل�شت راأ�شه قبل ولوجها يف املرمى.

وفيما يلي نقدم لكم بع�ض املعلومات املهمة عن تقنية هذه الكرة ودقتها :

يوجد يف داخل الكرة جهاز ح�شا�ض حل�شاب حتركات الالعبني، وهناك حبال لتثبيت هذا 

اجلهاز، وهذا اجلهاز يعمل بطاقة متجددة قابلة لل�شحن من اأ�شفل الكرة، ومبجرد مل�ض الكرة 

يتم اإر�شال بيانات ب�شرعة ٥00 كم لغرفة الفار يف الثانية.

احلكمة الفرن�سية فرابارت

تكتب التاريخ يف كاأ�ش العامل


