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استحقاقات مهمة
ترى القيادة الرياضية أن كل االس��تحقاقات لمنتخباتنا وأبطالنا وبطالتنا
ف��ي مختلف األلع��اب والفئات وللجنس��ين هي على درج��ة واحدة من
األهمي��ة وبالتالي يكون االس��تعداد لها والتحضير م��ن أجلها وفق خطة
إعداد يضعها االتحاد المعني والبد أن تكون خطة ملبية وهادفة ومحققة
للمطلوب وهو الوصول إلى الجهوزية القصوى عند بدء المنافسات.
وتختلف درجة القوة في المنافس��ات حس��ب حجمها ودرجات المشاركة
فيها وفق تسلس��لها (إقليمية ،عربية ،قاري��ة ،دولية ،عالمية ،أولمبية) أو
تصفيات تؤدي إلى نهائيات لتلك المنافسات المقررة والمستحقة.
أم��ا االهتمام الجماهيري بتلك البط��والت والدورات والتصفيات فيكون
ً
متناسبا مع مكانة اللعبة وجماهيريتها والشك أنه ال خالف على االهتمام
بالميدالي��ات البراقة حي��ن تتحقق مهما كانت مكان��ة اللعبة في نفوس
المتابعين والمعنيين وعشاق الرياضة بش��كل عام وبالتالي يكون الفرح
ً
ً
ً
موازيا له ولقيمته
مرتفعا والتكريم
عاما والسعادة كبيرة واالعتزاز باإلنجاز
وأثره وتأثيره.
وم��ع ذلك تبقى لكرة الق��دم خصوصية تتناس��ب وجماهيريتها الجارفة
فهي ً
دائما «مالئة الدنيا وش��اغلة الناس» ويتفاعل مع نتائج مس��ابقاتها
ف��ي كل أصقاع األرض الكبار والصغ��ار والفتيان والفتيات وهي في كثير
من األحيان مدار حوار في معظم البيوت ومن أجل ذلك تبدو مس��ابقاتها
وبطوالتها ودورياتها ومنافساتها أكثر أهمية من عديد األلعاب إن لم تكن
األلعاب جميعها.
وه��ذا األمر ال ينقص عل��ى اإلطالق من قيمة األلع��اب األخرى ومكانتها
م��ن حيث ضرورة االنتصارات والتتويج فيها كونها ذات مكانة في القلوب
والنفوس والمشاعر واألحاس��يس وفي مقاييس درجات التقدم الرياضي
في كل البلدان.
إل��ى جانب تحضي��ر وإع��داد العديد م��ن المنتخبات بألع��اب مختلفة
الس��تحقاقات تنتظر رياضتنا وألعابها نجد أن ثالثة منتخبات لكرة القدم
تستعد لمناس��بات مختلفة وهذا االس��تعداد بدأ منذ عدة شهور وما زال
ً
أش��واطا متقدمة في ذلك فالمنتخب
يس��ير وفق ما هو مقرر له وقد قطع
الش��اب يدخل هذا األس��بوع في طاجكس��تان االمتحان ف��ي التصفيات
المؤهلة للنهائيات اآلسيوية ومنها إلى النهائيات في كأس العالم للشباب.
ً
ً
وخارجيا
داخليا
ومنتخبنا األولمبي هو اآلخر يمضي بثبات في معسكراته
ويحقق نتائج مبشرة واستحقاقه سيكون مطلع العام المقبل.
ومنتخبنا األول لديه اس��تحقاق في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا
وتصفيات كأس العالم وكان بدأ المشوار بفوز كبير على الفلبين.
عش��اق كرة القدم بانتظار أفضل األخبار وأحسن النتائج لسفراء كرتنا في
هذه االس��تحقاقات المؤدية إلى ديمومة التواجد في اس��تحقاقات أعلى
ونضم صوتنا مع الجميع ونطال��ب منتخباتنا بتقديم الفرح المنتظر وأن
تكون بسمة وإشراقة في سماء رياضتنا التي تمضي بثقة وقوة تستمدها
من رعاية سيد الوطن السيد الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية للرياضة
وألبطالها وبطالتها المنتصرين المتوجين.
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

كرة القدم
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فاز مرتين (وديًا) على نظيره األردني والحكيم متفائل

أولمبينا إلى جانب منتخبات قطر واليابان والسعودية في النهائيات اآلسيوية
حل منتخبن��ا األولمبي لكرة القدم
بالمجموعة الثانية في بطولة آسيا
تحت ً 23
عاما إلى جانب منتخبات
قطر واليابان والسعودية ،وذلك بعد
القرعة التي ُس��حبت ظهر الخميس
بالعاصم��ة التايالندية بانكوك التي
ً
اعتبارا من
ستستضيف المنافسات
 8كانون الثاني .2020
وضمت المجموع��ة األولى تايالند
والعراق وأس��تراليا والبحرين ،فيما
شملت الثالثة منتخبات أوزبكستان
وكوريا الجنوبي��ة والصين وإيران،
والرابعة منتخب��ات فيتنام وكوريا
الشمالية واألردن واإلمارات.
وت��م وض��ع منتخ��ب تايالن��د
«المضيف» عل��ى رأس المجموعة
األول��ى ،فيم��ا أكمل��ت منتخبات
أوزبكستان «حامل اللقب» وفيتنام
«الوصيف» وقط��ر «ثالث الترتيب
في النس��خة الماضية» المس��توى
األول.
وضم المس��توى الثاني ،منتخبات
الع��راق واليابان وكوري��ا الجنوبية
وكوريا الشمالية.
وفي المس��توى الثال��ث تواجدت
منتخبات الصين واألردن وأستراليا
والس��عودية ،مقابل وجود منتخبنا
وإي��ران واإلم��ارات والبحرين في
المس��توى الراب��ع وهو م��ا وضع

منتخبنا بمواجه��ة منتخبات قوية
بالق��ارة اآلس��يوية ووصفها البعض
بأنها مجموعة الموت.
وتقام النس��خة الرابعة من البطولة
في ث�لاث م��دن تايالندي��ة هي:
بانك��وك وبوري��رام وس��ونغكال
وتتنافس المنتخبات فيها ً
أيضا من
أجل الحصول على بطاقات التأهل
إلى دورة األلعاب األولمبية (طوكيو
 )2020حيث س��تصعد لألولمبياد
أول  3منتخبات بالبطولة كي تنضم
إلى اليابان صاحب��ة األرض وبحال

حصل��ت اليابان على أح��د المراكز
الـ 3األولى س��يعمد إلى المنتخب
الرابع ليصعد إلى طوكيو.

الحكيم :قوية ومتفائل

في أول ردة فعل أكد المدير الفني
لمنتخبنا االولمب��ي أيمن الحكيم
أن قرعة النهائيات اآلس��يوية تحت
 23س��نة والمؤهلة إل��ى اولمبياد
طوكي��و ق��د وضع��ت منتخبنا في
مجموعة قوي��ة وأضاف :انا بطبعي
متفائ��ل ولدي ثقة كبي��رة بالعبي
المنتخب ،الشعور بالمسؤولية ازداد

بعد سحب القرعة والتي أعتقد اننا
لا ً
نمتلك ام� ً
جيدا في تجاوزها ،لم
أكن اتمنى مواجه��ة اليابان (البلد
المضيف لأللع��اب األولمبية) في
دور المجموع��ات وخاص��ة انه��ا
قدم��ت مس��توى متط��ور جدا في
بطولة كوب��ا اميركا عب��ر مجموعة
من الالعبي��ن المميزي��ن ،نحتاج
إلى عدد م��ن المباريات الودية بعد
معسكر البحرين في الشهر المقبل،
ومواجهة منتخب من ش��رق القارة،
الطريق لن يكون سه ًال لكننا نملك

الثق��ة والتفاؤل بتقديم مس��توى
جيد وتحقي��ق نتائج ايجابية تفرح
الشارع السوري.

فوزان وديان

ج��اء تصري��ح م��درب أولمبين��ا
(الحكي��م) من األراض��ي األردنية
حي��ث عس��كر منتخبن��ا هن��اك
األس��بوع الماضي ،لع��ب خالله
مباراتي��ن وديتي��ن م��ع نظي��ره
األردن��ي ,حيث ف��از منتخبنا على
أصح��اب األرض مس��اء أم��س
الخمي��س بهدف مقابل ال ش��يء

فريق الجيش مستعد لمباراة الرد في موريتانيا
بعد فوزهم ب��كأس الس��وبر ،وال يوجد لدينا
غيابات والفريق مكتمل وهم بجهوزية جيدة،
والمباراة فاتحة لتحقيق انتصارات قادمة في
المجالين المحلي والخارج��ي وهدفنا الفوز
فيها واالنتقال إل��ى الدور الـ ،16وكان يعاني
فريقنا في مرحلة الذهاب من عدم االنسجام
ألن التش��كيلة ل��م تك��ن مكتمل��ة والفريق
الموريتاني فريق جي��د ويضم في صفوفه 8
العبين من المنتخب الوطني الموريتاني.

صبحي أبو كم
يلتقي الخمي��س القادم ن��ادي الجيش مع
فري��ق نواذيبوا الموريتاني ف��ي لقاء الرد في
الدور  32في كأس األندية العربية على ملعب
ش��يخا بيديا في نواكشوط عاصمة موريتانيا
الس��اعة  7مساء وكان لقاء الذهاب قد انتهى
بي��ن الفريقين بالتع��ادل االيجابي  1/1على
ملع��ب مدين��ة الكربالء في الع��راق وتكمن
أهمي��ة اللقاء ف��ي أن الفائز يترش��ح للدور
الـ 16ويحتاج الجي��ش إلى الفوز بأي نتيجة
ليكس��ر التعادل االيجابي الذي حققه الفريق
الموريتان��ي في الذهاب أو بالتعادل بهدفين
فأكث��ر فيما يس��عى الفري��ق الموريتاني أن
يحافظ على نتيجت��ه التي حققها في العراق
ً
مؤخرا تدريب
بمدربه االس��باني الذي استلم
الفريق.

مهام

مدرب الجيش الكابتن طارق جبان ال تنقصه
خبرة الالع��ب الذي أمضى فيه��ا حياته مع
ن��ادي الجيش ودرب الفري��ق ودعي لتدريب
ً
مساعدا أليمن الحكيم في
المنتخب الوطني
ً
نتائج��ه الملفتة ومس��اعدا للمدرب األلماني
ش��تانغه وبعد نهاية مهمته بعد  3س��نوات
دعت��ه إدارة فري��ق الجي��ش ليتول��ى مهام
التدري��ب ف��ي النادي وحافظ على مس��تواه
ً
ً
وآس��يويا في كأس االتحاد
محليا
المنافس

وعد بالفوز

اآلسيوي وخروجه في الموسم الماضي أمام
الجزي��رة االردني ،ول��م تقلل ه��ذه النتيجة
من قيمة المدرب أم��ام إدارة االعداد البدني
ً
مدربا للفري��ق وكان أول
والرياضة واس��تمر
قطاف الموسم فوزه بكأس السوبر.

تحضير

تح��دث مدير فري��ق الجيش المق��دم أيهم
الباش��ا عن المباراة القادمة بالق��ول :فريقنا
جاهز ومتأهب للفوز والتأهل على دور الـ16
في البطولة عبر تمرين يومي لمدة ساعتين،

وسيس��افر الفريق إلى العاصم��ة الموريتانية
صباح اليوم الس��بت بعد إجراء مباراة أخيرة
م��ع فريق نادي المحافظة على ملعب الجالء
بدمشق.

احد السبل

من جهته صرح الكابت��ن طارق جبان مدرب
الفريق :نحن بأتم االستعداد لخوض المباراة
بطريقة مدروس��ة وعب��ر تمارين محددة على
أحدث الس��بل التعليمية لفن��ون كرة القدم،
والالعب��ون يعيش��ون حال��ة معنوي��ة عالية

الوثبة وثبة الكرة السورية وحامل كأس الجمهورية

يوس��ف الحموي الع��ب خط الوس��ط بفريق
الجيش ق��ال :فريقن��ا حقق الف��وز وبجدارة
بكأس الس��وبر بفوزه عل��ى الوثبة  2/0ولعبنا
بش��خصية البط��ل وثقاف��ة الف��وز وبواقعية
وانضباط تكتيكي كبي��ر ومثالي ،والفوز كان
ً
مهما لنا ليشكل بداية قوية قبل مباراة الفريق
الموريتاني في البطولة العربية ،ونعد جمهورنا
بالتأهل إل��ى الدور الثاني ف��ي كأس األندية
العربي��ة رغ��م صعوب��ة المهمة عل��ى ملعب
الفريق الموريتاني وسنقاتل لتحقيق فوز.
ً
وأخيرا ،يعتبر ن��ادي نواذيبو الموريتاني من
األندي��ة الحديثة في المش��اركات الخارجية
ً
مؤخ��را على
وعل��ى المس��توى المحلي فاز
نادي الحرس الوطن��ي الموريتاني كما لعب
مع الوداد البيضاوي في بطولة كأس االتحاد
االفريقي وخس��ر أمامه  0/2في ملعب شيخا
ديبا في العاصمة نوا كش��وط ويقوده مدرب
أسباني محنك وخبرة.

عمال حلب
يصدم االتحاد
محمد هاشم إيزا

فيصل علي
ماذا أعد للدوري القادم ولمش��اركته
اآلس��يوية األولى في تاريخه كان لنا
لق��اء مع الكابتن ماهر الحس��ن مدير
الفريق الذي حدثنا عن اس��تعدادات
الفريق وبعد الخس��ارة المستحقة في
كأس الس��وبر أم��ام الجي��ش أعطى
الفريق اس��تراحة قصيرة وبعدها عاد
الفري��ق بتمارين حدي��د صباحا وفي
اس��تاد الباس��ل مس��اءا لخل��ق حالة
تجانس وع��ودة الثقة الت��ي اهتزت
بعد كاس الس��وبر وهنال��ك مباريات
اس��تعدادية م��ع الطليع��ة والوحدة
وس��بق ان خاض الفريق عدة مباريات

اس��تعدادية ففاز على الفتوة برباعية
والساحل بهدف وخس��ر مع الطليعة
بهدف وتعادل مع النواعير وتش��رين
ً
سلبا..
والتحضير مبشر بالخير بقيادة الكابتن
ض��رار ردواي وصفوف الفريق مكتملة
ف��ي جمي��ع المراكز والفري��ق حافظ
على نس��بة كبيرة من الفريق « سعد
احمد.س��عيد برو.عبداالل��ه الحفيان.
جابر خطاب .منهل كوسا .علي غصن.
حس��ين رحال .ماهر دعبول .خطاب
مشلب والرفاعي» اضافة إلى التعاقد
مع ايمن الصالل م��ن االتحاد ومازن
العيس من الوحدة ومحمد غالب من
الس��احل وحارس منتخبنا االولمبي
ولي��م غنام قادما من الس��ويد ورحل

عن الفريق انس بوطة وثائر الش��امي
وع��دي عيد..والفري��ق ق��ادم بق��وة
للمنافسة.
كما اشار الكابتن ماهر والمنافسة هذا
العام ستكون اقوى من الدوريات في
المواسم الس��ابقة وفريق الوثبة على
اهبة االس��تعدادات ً
أيضا للمش��اركة
اآلسيوية األولى له خارجيا وفي بطولة
االتحاد اآلس��يوي بانتظار القرعة ولن
يك��ون ضيف ش��رف وهنالك مفاجأة
س��ارة لجمهور الوثب��ة وختم الكابتن
ماه��ر حديث��ه بالش��كر الدارة الوثبة
المتمثلة بالس��يد نادر دراق السباعي
ال��ذي يتاب��ع الفريق بحل��ه وترحاله
ويقدم له كل الدعم المادي والمعنوي
ليكون الوثبة وثبة الكرة السورية.

ما نتمن��اه أال تنطب��ق مقولة «المكت��وب باين من
عنوانه» على م��ا تابعناه في اللقاء الودي االحتكاكي
الذي جمع االتحاد مع جاره العمال على ملعب رعاية
الشباب بعد موسمين من الغياب؟!
رجال االتح��اد لم يقدم��وا ما يطمئ��ن جماهيرهم
على األقل إلى مس��تقبل واعد بعك��س فريق عمال
حلب الذي واصل عروضه الجيدة المبش��رة في رحلة
ومنافسا ً
ً
ندا ً
االستعداد وكان ً
صلبا خسر المباراة
قويا
بهدف جاء في الشوط الثاني عن طريق القادم الجديد
ً
مس��تفيدا من خطأ
إلى صفوف االتحاد (أنس بوطة)
ً
س��لبيا .لعب االتحاد
دفاع��ي ..بع��د أن انتهى األول
بتش��كيلتين على مدار الش��وطين به��دف تجريب
معظم الالعبين والتوصل إلى مس��توياتهم وحالتهم
البدني��ة والفنية وج��اءت مجموعة الش��وط الثاني
ً
نس��بيا لكن الالف��ت إن األداء
أفضل من س��ابقتها
«الهابط» الفوضوي بغي��اب الخطة على األرض كان
لها أثرها ووقعها على المدرب التونس��ي (اليعقوبي)
ال��ذي لم تتوق��ف توجيهاته وصراخ��ه طيلة مراحل
المباراة خاصة قبل دقائق على نهايتها عند ما تهيأت
أمام العمال فرصة التعادل التي أوقفها القائم األيسر
لمرمى (المرعي)..؟!
ً
عموم��ا ما قدمه االتحاد ي��وازي عروضه ونتائجه في
ً
امتدادا لمش��اركته بدورة الباسل
مبارياته الس��ابقة
حت��ى لقاءاته مع فرق العاصم��ة إذ لم تظهر مالمح
التط��ور كما هو إجم��اع الخبراء والفنيين وعش��اق
القميص األحمر؟!

س��جله محم��د بري ف��ي الدقيقة
 92م��ن متابع��ة رأس��ية لك��رة
رفعه��ا زيد غري��ر ,وكان قد تغلب
ً
أيضا ف��ي المب��اراة األولى بنفس
النتيج��ة ،س��جل اله��دف فارس
أرناؤوط بكرة رأس��ية في الدقيقة
الس��ابعة والس��بعين بعد مباراة
متوس��طة المس��توى في شوطها
األول ،وس��ريعة وقوية في شوطها
الثاني الذي شهد مشاركة كل من
أنطونيوس بحدك��ي وعبد المنان
خليل (اللذين وصال من الس��ويد

في الواحدة والنصف من فجر يوم
المباراة).
وس��نحت للمنتخ��ب األردن��ي أكث��ر
م��ن فرصة خط��رة كان أبرزها انفرادة
أبعدها األرن��اؤوط في الرم��ق األخير
وك��رة أبعده��ا زكريا حن��ان من على
خ��ط المرمى في حين أه��در العبونا
فرصتي��ن ً
أيضا عبر المالطة ورأس��ية
يوس��ف محمد ،كما طال��ب منتخبنا
بركلة جزاء مبكرة في الدقيقة السابعة.
مث��ل المنتخب في المباراة األولى:
يزن عرابي ،يوسف الحموي (زكريا

حن��ان) ،ف��ارس أرناؤوط ،يوس��ف
محمد ،خالد كردغلي ،كامل حميشة
(زيد غري��ر) ،عبد القادر عدي ،أنس
عاجي (أنطونيوس بحدكي) ،كامل
كواية (محمد البري) ،محمد مالطة
(عبد المنان خلي��ل) ،عبد الرحمن
بركات (عالء الدين الدالي).
جدي��ر بالذك��ر أن بعث��ة المنتخب
األولمب��ي ضم��ت ك ًال م��ن :أيمن
(مديرا ً
ً
فنيا) أحمد عزام –
الحكيم
مصعب محمد (مساعدين للمدرب)
ً
(مدربا للحراس) أحمد
أحمد نايف
ً
(إداريا) عزت ش��قالو – محمد
زينو
ع��كاش (معالجي��ن فيزيائيي��ن)
عماد قاسم (مس��ؤول مالي) عماد
ً
ً
إعالمي��ا) أوس
(منس��قا
األميري
محمد (مسؤول التجهيزات).
ومن ً 23
العبا هم :فارس أرناؤوط،
يوس��ف الحموي ،يوس��ف محمد،
محمد كام��ل كواية ،أنس العاجي،
محم��د مازن عم��ارة ،عبد الرحمن
بركات ،يزن عرابي ،زيد غرير ،ميالد
حم��د ،الليث علي ،محم��د مالطة،
خالد كردغلي ،كامل حميشة ،عالء
الدي��ن الدالي ،م��روان زيدان ،عبد
القادر ع��دي ،زكريا حن��ان ،محمد
البري -نبي��ل ك��ورو – وليم غنام
– عبد المن��ان خليل – أنطونيوس
بحدكي.

منتخبنا األول
يواصل استعداداته للتصفيات المزدوجة
م��ن المتوقع أن يع��ود منتخب
الرج��ال لكرة القدم خ�لال األيام
القليل��ة القادم��ة إل��ى ملعب��ه
ً
اس��تعدادا لمتابع��ة
التدريب��ي
مواجهات��ه ضم��ن التصفي��ات
المزدوج��ة ل��كأس العالم 2022
بقطر وكأس آس��يا  2023بالصين
بقيادة المدرب فجر إبراهيم حيث
ينتظر المنتخ��ب مواجهتين في
العاشر والخامس عشر من الشهر
القادم أمام المالديف وغوام على
الترتي��ب قبل أن ينه��ي مبارياته
برحلة الذه��اب في الرابع عش��ر
من ش��هر تش��رين الثاني القادم
بمواجهة المنتخب الصيني.
وكان ق��د افتت��ح مش��واره بفوز
كبيرعلى الفلبين .2/5
س��فر منتخبن��ا إلى دب��ي مكان
المباراتين س��يكون في السادس
من تش��رين أول القادم وس��يتم
ً
العب��ا م��ن الالئح��ة
انتق��اء 23
التالية :إبراهيم عالمة ،وليم غنام،
خال��د إبراهيم ،ف��راس الخطيب،
أحم��د الصال��ح ،عم��ر الس��ومة،
حس��ين الجويد ،عم��رو جنيات،
مؤيد عجان ،يوس��ف محمد ،عبد
هللا الشامي ،عمرو الميداني ،خالد

كردغلي ،محم��د عنز ،محمد زاهر
الميدان��ي ،محمد المرم��ور ،ورد
الس�لامة ،محمود الم��واس ،عمر
خريبي��ن ،محمد عثم��ان ،أحمد
األحم��د ،كامل حميش��ة ،محمد
كامل كواية ،أحمد أش��قر ،أحمد
الدوني ،ش��ادي الحم��وي ،خالد
المبيض ،أس��امة أوم��ري  ،مازن
العيسى.
ً
منتخب��ا أصح��اب
ويتأه��ل 12
الصدارة ف��ي كل مجموعة ،إضافة
ألفض��ل  4م��ن أصح��اب المركز
الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس

أمم آس��يا  2023التي ستقام في
الصي��ن ،والمرحل��ة المقبلة من
التصفيات المؤهل��ة إلى نهائيات
كأس العالم  2022المقرر إقامتها
في قطر.
وسينافس أفضل  24منتخبا آخر
في دور منفص��ل للتصفيات ً
بحثا
ع��ن  12مكانا متبقي��ا في كأس
أمم آس��يا والتي تضم منافساتها
 24منتخبا.
ً
وضم��ت القرع��ة  40منتخبا تم
تقسيمهم إلى  8مجموعات وكل
مجموعة ضمت  5منتخبات.

المنافسات مستمرة في دورة االنتصار الثانية
محمد عجان
انطلق��ت ي��وم األربعاء الماضي ف��ي الالذقية
منافس��ات دورة االنتصار الثانية التي ينظمها
نادي تش��رين بمناس��بة انتص��ارات الجيش
ً
وتكريما ألبطاله
العربي السوري على اإلرهاب
الذين ل��م يبخلوا بالتضحي��ات ليبقى الوطن
حرا ً
ً
عزيزا والتي يش��ارك فيها أندية تش��رين،
الش��رطة ،الفتوة ،جبلة ،التضامن ،الس��احل،
النواعير ،الجهاد.
وقد قسمت األندية المشاركة إلى مجموعتين.
ضم��ت األول��ى :تش��رين ،الش��رطة ،الفتوة،
التضام��ن .وضم��ت الثانية :جبلة ،الس��احل،
النواعير ،الجهاد.
وذلك وف��ق الج��دول التالي ،بحي��ث تلعب
كل مجموع��ة بطريقة ال��دوري ويتأهل األول
والثاني إلى الدور الثاني:
الس��بت  28أيلول :الفتوة × التضامن ،تشرين
× الشرطة.
األح��د  29أيلول :الس��احل × النواعير ،جبلة ×
الجهاد.
االثنين  30أيلول :الش��رطة × الفتوة ،تش��رين
× التضامن.
الثالثاء  1تش��رين األول :الس��احل × الجهاد،
جبلة × النواعير.
الخمي��س  3تش��رين األول :أول المجموع��ة
األولى × ثاني المجموعة الثانية.
أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة األولى.

ويحدد موعد المباراة النهائية في موعد الحق.

تشرين × الفتوة 1/3

في أولى مباري��ات دورة االنتصار التي يقيمها
نادي تش��رين فاز فريق تش��رين عل��ى الفتوة
بثالث��ة أه��داف مقابل هدف واحد والش��وط
األول  0/1لتش��رين ال��ذي س��جل ل��ه محمد
حمدكو من ركلة جزاء.
ً
يش��هد الش��وط الثاني نش��اطا من الجانبين
ويسجل محمد الهزاع هدف التعادل د .52
لكن تش��رين سرعان ما بسط سيطرته وتمكن
من تسجيل هدف التقدم الثاني بواسطة باسل
مصطف��ى د  60وعزز تقدمه باله��دف الثالث
بواسطة خالد مبيض.

التضامن × الشرطة 1/1

وفي المباراة الثانية تعادل الشرطة مع التضامن
درج��ة أولى ،به��دف لهدف تقدم الش��رطة أو ًال
بالدقيق��ة  30بواس��طة محم��د محي��ا وعادل
للتضامن محمد خرفان د .40

وأضاع للتضامن علي حلوة عدة فرص سهلة.

جبلة  /الساحل 0/0
مصطفى عكو

تع��ادل جبلة مع ضيفه الس��احل من دون
أهداف بعد مذاك��رة جدية ومفيدة لمدربي
الفريقي��ن  ،الجولة األولى نج��ح فيها خطا
الدفاع في إبعاد المح��اوالت التي تعددت
وأخطرها لغيث الس��احل أبعدها بريجاوي
جبلة وتسديدة لمحمود غانم لكن حاج عمر
حولها الى ركنية وس��دد ابو عمشة بالقائم
الجب�لاوي فيما حاول جبل��ة عبر االختراق
الس��ريع من الشمالي واليوسف وجرب طه
بصيص بفرصتين انقذهما الخياري حارس
الساحل وجرب الشيخ يوسف مرتين  ،وفي
حس��اب الف��رص بالثاني انفرد به��اء جبلة
بالمرم��ى وس��دد جانب القائ��م وفرصتين
لحي��در محم��د ورد الس��احل عب��ر مؤنس
وأخرى برأسية عدي جانب القائم .

كرة القدم
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األربعاء والجمعة يواجه لبنان ومالديف

غدًا ..منتخبنا الكروي الشاب إلى طاجكستان لخوض تصفيات كأس آسيا
ربيع حمامة
تتجه بعثة منتخب الش��باب لكرة
القدم يوم غد األحد إلى طاجكستان
لخوض منافس��ات تصفيات كأس
آسيا تحت  19س��نة والتي يلعب
فيه��ا منتخبنا ضم��ن المجموعة
الثالث��ة إل��ى جان��ب منتخب��ات
لبن��ان ومالدي��ف وطاجكس��تان،
وسيقص ش��ريط افتتاح مباريات
المجموع��ة ي��وم األربع��اء القادم
عندم��ا يالقي المنتخ��ب اللبناني
الساعة الثانية بعد الظهر تليها في
الخامس��ة مواجهة أصحاب األرض
م��ع المالديف ،المواجه��ة الثانية
لمنتخبنا س��تكون بالتوقيت ذاته
ي��وم الجمع��ة القادم��ة بمواجهة
المالدي��ف تليها مب��اراة لبنان مع
الطاجي��ك ،أم��ا خت��ام تصفيات
المجموعة فس��يكون يوم األحد ما
بع��د القادم  6تش��رين أول عندما
يالق��ي منتخبن��ا صاح��ب األرض
ً
عصرا تسبقها
الس��اعة الخامس��ة
مباراة لبنان مع المالديف.
ويتأه��ل إل��ى النهائي��ات القارية
صاح��ب المرك��ز األول ف��ي كل
مجموع��ة إل��ى جان��ب أفضل 4
منتخب��ات تحص��ل عل��ى المركز
الثاني بالمجموعات الـ ،11وينضم

إليها منتخب الدولة المضيفة الذي
يحصل على بطاقة التأهل المباشر،
وفي حالة حص��ول منتخب الدولة
المضيف��ة عل��ى إح��دى بطاقات
التأه��ل المباش��ر للبطول��ة ،فإن
المنتخ��ب الحاصل عل��ى المركز
الخامس بي��ن ثواني المجموعات
يحص��ل عل��ى بطاق��ة التأه��ل
للنهائيات.

بستنيل :مستوى الئق

قبل السفر إلى األراضي الطاجيكية
تح��دث المدي��ر الفن��ي لمنتخبنا
الشاب سامر بستنلي لـ «االتحاد»
قائ ًال :عملن��ا بالفترة الماضية على
تطوير الجانب المه��اري والفكري
والتكتيكي لالعبين ووصلنا لنسبة

عبد الناصر ّ
مكيس
مديرًا ألكاديمية حطين الكروية

 60إل��ى  70%م��ن الجاهزية على
ً
إنجازا
هذا المس��توى وهو ما يعد
بفترة زمنية هي  5أشهر.
وأض��اف :لعبن��ا العدي��د م��ن
المباري��ات القوي��ة مع ف��رق على
مس��توى الرجال وكان هدفنا منها
كس��ب الثق��ة والخب��رة ولم تكن
النتائ��ج تهمنا بل رك��زت بعملي
على تقوية شخصية الالعب بأرض
الملعب.
وف��ي الحظ��وظ ومنتخب��ات
مجموعتنا قال « بستنلي» :سنواجه
منتخبات تلعب بأس��لوب مختلف
عن بعضه��ا البعض والجميع لديه
الحظوظ وما من منتخب يش��ارك
ألجل المش��اركة فق��ط والجميع

س��يكون في طاجكستان لينافس
على بطاق��ات الترش��يح ونحترم
جميع المنتخب��ات بالمقابل لدينا
ثق��ة كبي��رة بالعبينا وس��يلعبون
بأس��لوب عملن��ا عليه من��ذ فترة
استالمنا مهمة قيادة الفريق.
وخت��م م��درب منتخبن��ا بالقول:
ً
دائم��ا لديه��ا
المب��اراة األول��ى
حس��اباتها الخاص��ة وخصوصيتها
خاص��ة وأنها أمام الج��ار اللبناني
ي��وم األربعاء الق��ادم ..من جهتنا
سنقدم كل ماعلينا حيث لم يقصر
أي م��ن مفاص��ل العم��ل إن كان
ً
كادرا والعبي��ن بفت��رة التحضي��ر
واالستعداد السابق ويتبقى مسألة
التوفيق ..ويمكن أن أعد الجمهور

الس��وري بتقدي��م مس��توى يليق
بسمعة الكرة السورية.

بعثة المنتخب

ضم��ت بعث��ة منتخب الش��باب
إلى طاجكس��تان كال م��ن جورج
ً
(مديرا للمنتخب) وس��امر
خوري
ً
ً
بستنلي (مديرا فنيا) وخالد السهو
ً
(إداريا) وياس��ر لفاح ومعن الراشد
(مس��اعدي المدرب) ومحمد رزق
ً
(مدربا لح��راس المرم��ى) وربيع
ً
ً
إعالمي��ا) وخالد
(منس��قا
حمامة
ً
ً
فيزيائي��ا) وفايز
(معالجا
الش��يخ
ً
(مدلكا) وف��راس الزين
النابلس��ي
(مسؤو ًال للتجهيزات).
الالعب��ون :أحم��د الدال��ي ومهند
ش��نطة وهيث��م الل��وز ومصطفى

رياضة حمص نهضة وازدهار..
فيصل علي

محمد عجان
في اجتماعه االستثنائي
مس��اء األربعاء الماضي
ق��رر مجل��س إدارة
ن��ادي حطين تس��مية
وتكلي��ف الكابت��ن عبد
ً
مديرا
الناص��ر مكي��س
ً
عام��ا للفئ��ات العمرية
وأكاديمي��ة حطي��ن
الكروية .كما تم تسمية
الكابت��ن عمار ياس��ين
ً
مش��رفا للفئات العمرية
وأكاديمية حطين الكروية كما قرر مجلس اإلدارة تسمية
تنفيذيا لن��ادي حطين ً
ً
ً
خلفا لكمال
مديرا
س��رحان كرك
قدسي المستقيل.
والجدي��ر بالذكر أن الكابت��ن عبد الناصر مكيس س��بق
وأن كلف بتدريب رجال نادي تش��رين الموسم الماضي
لمرحلة الذهاب ونادي الكرامة لمرحلة اإلياب.

حمص مدينة الولي��د وديك الجن..
مدين��ة النكت��ة والضحك��ة التي ال
تفارق أهلها..
مدين��ة الس��عادة عان��ت م��ا عانت
من الح��رب الكوني��ة ونهضت من
بين ال��ركام ..ولرياضة حمص التي
أخرجت فريق شهد له العالم بأنه احد
زعماء القارة اآلس��يوية» الكرامة»..
والتي اش��رق نورها ب��أول ميدالية
اولمبية لس��ورية في أولمبياد لوس
انجلوس  1986عب��ر البطل العالمي
المصارع جوزيف عطية..
وكلن��ا نتذكر الرباع الس��وري وبطل
آس��يا والعرب برف��ع األثقال طالل
النجار..وح��ول رياض��ة حمص كان
لنا حدي��ث وحوار مل��يء بالصراحة
والش��فافية مع النش��يط « فيصل
دربي « رئيس ف��رع حمص لالتحاد

الرياض��ي العام والبش��رى الس��ارة
الت��ي انتظره��ا الرياضي��ون بعودة
النش��اط والحي��اة لملعب الباس��ل
ف��ي حي ب��اب عم��رو ..وحدثنا ان
نادي الكرامة اآلسيوي النسر األزرق
س��يعود للتحليق في س��ماء كرتنا
وعن افتتاح مراكز ومدارس تدريبية
للفئات العمرية التي سترفد النادي
بالمواهب في الم��دى القريب وفي
ع��دة مناطق ف��ي المدين��ة وتلكلخ

وخرب��ة الحم��ام والمخ��رم وايضا
في نادي الوثبة افتت��ح العديد من
المراكز وفي كرة الس��لة واستقطب
اهم نج��وم اللعبة..ام��ا عن ممثل
كرتنا ف��ي بطولة االتحاد اآلس��يوي
فريق الوثبة تحدث فيصل ان الوثبة
بأتم االستعداد للتمثيل الذي يليق
بس��معة كرتنا..ام��ا ع��ن االلع��اب
الفردي��ة فهنالك انج��از للبطلة ريما
الحس��ن في بطولة غرب آسيا التي
أقيمت الش��هر الماضي ف��ي لبنان
بأحرزه��ا ذهبية الك��رة الحديدية..
وتحدث ع��ن النهوض ف��ي رياضة
حمص التي ستزدهر بكل الرياضات
واأللعاب..
وش��اهدت التفاؤل واش��راقة األمل
وأكث��ر ما ش��دني الملع��ب البلدي
واألرضية الرائعة ..وتحية مس��تحقة
لحم��ص ولرياضيها والمس��ؤولين
عن رياضتها الذين يس��عون لرياضة
حمصية متألقة..

الس��فراني ومحم��د مش��هداني
ومحم��د ريحاني��ة ومحمد ملحم
وأحمد عمارة وعبد القادر ش��عبان
ومحم��د حاتم النابلس��ي ويحيى
كرك ووسيم أيوب ومحمد معتوق
وفضل عليص وصبح��ي الجدعان
وف��واز بوادقج��ي ومحم��د أمجد
في��اض ومحمود األس��ود ومحمد
كتيب��ة دباغ ون��ور خميس وعمار
رمضان وعمار فخ��ري وعلي هولو
وأنيس قاسم.
وكان الالعب ياس��ين أبو كرش قد
تع��رض إلصابة منعته من الس��فر
وكذل��ك من التدرب مع المنتخب
ف��ي االس��بوعين األخيرين حيث
يحتاج لفترة عالج ومتابعة.

معسكر ناجح ومباريات لكرة
شباب الحرية
عبد الرحيم طبشو
في إطار تحضيراته للدوري الممتاز أقام فريق شباب
ً
ً
تدريبيا بالالذقي��ة ولعب عدة
معس��كرا
ك��رة الحرية
مباري��ات ودية أولها فاز على رجال قمحانة  1/3قبل
وصوله للمعس��كر وفاز على التضام��ن  0/2وتعادل
مع ش��باب حطين  1/1وخسر مع شباب تشرين 2/1
وذك��ر الكابتن إدري��س ماردنلي م��درب الفريق بأنه
ً
ناجحا واس��تفدنا من المباريات وظهرت بعض
كان
األخط��اء س��نحاول تجاوزها وس��يتم التركيز ً
حاليا
ً
وشكرا لكل من
على اإلعداد الخاص والكرات الثابتة
س��اهم في إقامة هذا المعسكر ووعد الوسيم بإقامة
معسكر جديد في الفترة القادمة.

نهائي دورة النصر الكروية
تقام اليوم الس��بت المباراة النهائي��ة لدورة النصر
الثانية بكرة القدم بين فريقي نادي حرجلة ونادي
ً
عصرا على ملعب
الكسوة وذلك في الساعة الرابعة
مدينة الجالء الرياضية بدمشق.
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اإلضاءة على األسباب
عندم��ا تتحق��ق نتائج محبط��ة لمنتخب م��ا نبحث عن
األس��باب المؤدي��ة له��ذه المحصلة ،وم��ن دون ذلك لن
نس��تطيع تجاوز األمر في االس��تحقاقات التالية ،وعندما
يكون المقصود منتخب للناش��ئين تحت س��ن ستة عشر
ت��زداد الحاجة إلى التدقيق فالناش��ئون هم الحلقة األولى
والمهمة في سلس��لة المنتخب��ات ألي لعبة وهي تعطي
ً
المؤشر ً
إيجابا للمستقبل.
سلبا أو
منتخبنا للناش��ئين بكرة القدم في التصفيات اآلس��يوية
ش��ارك في مجموعت��ه التي تض��م (الس��عوديةُ ،عمان،
باكس��تان) والتصفيات جرت في مدينة ُ
الخبر الس��عودية
وه��ي مدينة تعرف بحرارتها المرتفع��ة ورطوبتها العالية،
والتأقلم مع ه��ذا الطقس يحتاج إلى م��دة زمنية كافية
ليتمكن الالعب من تقدي��م أداء مقبول ..وألن منتخبات
مجموعتنا معتادة على طقس كهذا فإن قدرتها على األداء
س��تكون أفضل بكثير ممن تختل��ف ظروفه المناخية في
بلده عنها.
المهم ه��و البحث في األس��باب التي أوصل��ت إلى هذه
النتائج ،فقد كان من المتوقع أن نحقق على األقل المركز
الثان��ي في المجموعة بعد صاحب األرض ،لكن الخس��ارة
الثقيلة مع السعودية ثم مع عمان أفقدنا هذه الفرصة.
ولنعد إلى بداية المش��هد ..فمن المعروف أننا ومنذ عقود
نعاني في هذه البطوالت من فروق الس��ن ..فالمنتخبات
ً
دائما ش��روط السن
اآلس��يوية لهذه الفئة العمرية تخالف
ً
نظرا لصعوب��ة تحديد العمر الحقيقي لالعب في مثل هذه
الس��ن المبكرة ،فنهايات العظام عند المفاصل لم تتكلس
بعد وبالتالي س��تكون هناك فروق عمرية بين المشاركين
ه��ذا إذا افترضن��ا التزامن��ا بالعم��ر الحقيق��ي لكن بقية
المنتخبات ً
غالبا ما تضم العبين تجاوزوا الس��ن بسنتين
ً
أو أكثر مما يحقق شروطا أفضل لهم للفوز.
أما خصوصية المناخ والتأقلم معه فقد خس��رناه مس��بقاً
وهذا المناخ يضغط على الالعبين الذين لم يتعودوا عليه
فمناخنا معتدل بكل ش��يء وبالتالي ف��إن أداء الالعبين
ً
تقريبا وكان م��ن الممكن تجاوز
س��ينخفض إلى النصف
ً
بعض هذا التأثير لو انتبهنا مسبقا إلى أهميته!!
ولن ننس��ى في هذا السياق أن نعزو مثل هذه النتائج إلى
خلل في العوامل الذاتية ،فم��ن الممكن أن يكون هناك
ضعف في الناحية التدريبية ،أو في اختيار التشكيل ،وربما
أغفلنا معدالت الخط البياني للياقة البدنية ،فاالس��تعداد
البدني العالي يخفض زمن تأقلم جس��م الالعب مع قسوة
المناخ فإن لم نصل باللياقة إلى أعلى معدالتها فالخسارة
س��تكون المحصل��ة بالتأكيد وهذا من مس��ؤولية الطاقم
ً
مس��بقا م��كان المباريات وهو مدينة
التدريبي ألنه يعرف
ُ
الخبر وكان من المفي��د التركيز على رفع معدالت اللياقة
كأولوي��ة ،وما نتيج��ة المباراة األولى إال دليل على س��وء
ً
وأخيرا ف��إن فرص التحضير
تقدير في مرحل��ة التحضير.
ً
للمنتخبين السعودي والعماني أكبر وأكثر تنوعا من التي
أتيح��ت لمنتخبنا على ما يبدو ،أما تعادلنا مع باكس��تان
ً
واضحا،
فيطرح الكثير من األس��ئلة عن تقصي��ر ذاتي بدا
ولهذا علينا إعادة النظر في المضمون كله الس��تدراك هذه
التفاصيل في قادمات األيام.
نبيل الحاج علي

فرق أندية حلب األولى والثانية تستعد لدورياتها
محمد هاشم إيزا
م��ع اقت��راب انطالق قط��ار كرة
الموس��م الجدي��د تتواص��ل
اس��تعدادات أندي��ة حل��ب
لالستحقاقات المقبلة وهي أعدت
ً
ً
وتحضيرا وتواصلت
تأهب��ا
عدتها
التدريبات اليومية والمعسكرات
المحلي��ة والمباريات االحتكاكية
م��ع تعدي�لات جوهري��ة عل��ى
مس��توى األجه��زة التدريبي��ة
وح��رص على اس��تقطاب عناصر
ً
تدعيما
جدي��دة م��ن الالعبي��ن
لفرقها في ظل ش��كاوى مستمرة
من ضع��ف اإلمكاني��ات المالية
وصعوب��ة تأمي��ن المتطلب��ات
والرغب��ات وتحقي��ق أمني��ات
الالعبي��ن والمدربين ..ونس��لط
الضوء فيما يلي ف��ي إطار موجز
ع��ن الواق��ع القائ��م والطم��وح
المنشود.

القلعة الخضراء

في نادي الحرية عم��دت اإلدارة
المؤقت��ة الحالية إلى نس��ف كل
بنيان الماضي بتركاته ومخلفاته
ف��ي أعقاب الفش��ل الذي منيت
به كرة الن��ادي األخضر على مدار
السنوات الست الفائتة وإخفاقها
المس��تمر بالصعود إل��ى برلمان
األقوي��اء رغ��م اإلنف��اق المال��ي
الهائ��ل الذي ص��رف والذي ناهز
في الموس��م الماضي مئة مليون
ليرة ،...الجهاز الجديد لكرة الرجال
بعد إعفاء محمد اسطنبلي وكادره
تأل��ف من عب��د اللطي��ف الحلو

مديرا ً
ً
فنيا من مصطفى حمصي
ً
(مدربا) يس��اعده مهند الش��يخ
ً
ديب ونذي��ر طاهر (مدربا لحراس
ً
(إداريا)
المرمى) وصافي ش��عار
والكابت��ن ولي��د الناص��ر عض��و
(مش��رفا ً
ً
عاما)،
مجل��س اإلدارة
وبالنس��بة لالعبين تم استقطاب
محم��د ع��دره ،وفراس ميش��و،
محمود الصالل م��ن الحرفيين،
وهن��اك مس��اع للحص��ول على
خدمات حس��ن الضام��ن ،طالب
عبد الواحد ،عب��د الملك حلبية،
محمد نضال محمد على س��بيل
اإلعارة من نادي االتحاد.
في نطاق رحلة االس��تعداد أجرى
ً
معس��كرا ف��ي الالذقية
الحري��ة
خاض خالله مباري��ات ودية مع
التضام��ن ومصف��اة بانياس مع
اتصاالت إلجراء مباريات أخرى.

الكادحون

فري��ق عم��ال حل��ب أق��دم
أندي��ة الظ��ل بحل��ب والقطر بدأ

اس��تعداداته بمباري��ات محلية
على ملع��ب الحمدانية الصناعي
ويس��تعد للس��فر إل��ى الالذقية
إلقامة معس��كر في رأس البسيط
تح��ت قيادة م��درب جديد كلف
بدي ًال عن رياض شقرا هو الكابتن
خالد عريان يس��اعده معاذ قباني
ومحم��د خش��فة وكلف س��امر
ً
مدربا لح��راس المرمى
دروي��ش
وعبد الوهاب بلالر إدارياً.
كرة العمال استقطبت عمار قداح
من الش��هباء ورام��ي الناصر من
الحرية وإس��ماعيل زينو ومحمود
ش��رفو م��ن النيرب وع��دد آخر
م��ن الالعبين ف��ي أندية الدرجة
الثانية.
رئيس النادي محمد نداف أكد أن
حالي��ا ً 27
ً
العبا في مرحلة
هناك
االختب��ار والتجري��ب وم��ا يزال
هدفنا الذي وضعناه نصب أعيننا
ه��و الصع��ود للدرج��ة الممتازة
وأشار إلى استقرار الوضع المادي

والتنسيق مستمر مع اتحاد عمال
محافظة حلب وهناك تحضيرات
خاص��ة لفري��ق الش��باب بقيادة
المدرب زكريا حمامي والناشئين
واالش��بال بقيادة الكابتن أحمد
جواد وأض��اف نداف أن ش��غلنا
ً
حاليا هو إزال��ة الركام
الش��اغل
واألنقاض م��ن ملعبن��ا الكروي
ف��ي منطقة هنان��و بالتعاون مع
مجلس المدينة وقد قام المحافظ
بالمس��اعدة في ترحيل السيارات
التي دمره��ا اإلرهابيون لمعمل
الحدي��د ف��ي حم��اة ف��ي أقرب
فرصة ..بقي أن نش��ير إلى نداف
رئيس النادي يتحمل على نفقته
الش��خصية مس��تلزمات النادي
خاص��ة مصاري��ف معس��كراته
التدريبية.

قلعة حلب

أفض��ل األندية من حي��ث الهمة
العالي��ة واالس��تعداد الج��دي
هو ن��ادي القلعة (درج��ة ثانية)

ً
تأسيس��ا المتميز
الحديث العهد
بالنش��اط الدائ��م والتمري��ن
المس��تمر خاص��ة بع��د إح��رازه
بطولة دوري الدرج��ة الثالثة في
المحافظ��ة وتأهله إل��ى الثانية
بجهد العبيه وإدارته.
الجه��از التدريب��ي تش��كل من
ً
مدرب��ا،
الكابت��ن ري��اض ش��قرا
يس��اعده بسام اليوس��ف ورامي
العبد هللا وكلف مصطفى بغدادي
ً
مدربا لحراس المرمى ،وللشباب
ً
مدربا وللناش��ئين
س��امر خياطة
مج��د ريحاوي ولالش��بال محمد
علي ومحم��د فاضل وف��ي إطار
اس��تعداداته فاز رجاله منذ أيام
على الشهباء .3/1

األقدم

أق��دم أندية حلب عل��ى اإلطالق
ن��ادي اليرموك والثان��ي بالقدم
على مس��توى القطر بع��د نادي
بردى تأسس في حلب عام 1918
ً
حس
غائب عن الساحة
نهائيا «ال ّ

وال خب��ر» ه��و بالدرج��ة الثانية
ً
حالي��ا بع��د أن كان بط� ً
لا ألول
دوري ك��روي أقيم في القطر من
مرحلة واحدة عام 1966؟
ال نمل��ك معلومات ح��ول واقعه
بس��بب الضبابي��ة الت��ي تغلف
عم��ل إدارت��ه وال ن��دري كي��ف
ومتى بدأت اس��تعداداته وما هو
الجديد بالنس��بة لكوادره والعبيه
وهل يتذكر القائمون على النادي
األمجاد والتاري��خ والعراقة التي
ترصع جدران ناديهم؟!

عفرين

الزيتون األخضر م��ا يزال يعيش
ف��ي خض��م همومه وت��م إجراء
تعديل مبش��ر في قي��ادة النادي
وأوضاع��ه تش��ابه اليرم��وك
باس��تثناء أن عفري��ن ال يمتلك
ً
مقرا ف��ي المدين��ة أي في حلب
ومعاناته مادية بالمقام األول وهو
ما يشكو منه الكابتن حجي خليل
فض ًال عن الغربة الطويلة وصعوبة

استقطاب العبين وقلة الكوادر؟

سبات عميق

المحامي محمد ح��زوري مدرب
شرطة حلب والرجل الديناميكي
المحرك لكرة النادي قال:
تحضيراتن��ا انطلق��ت لجمي��ع
فرق الن��ادي لدينا م��ا يزيد عن
ً
العب��ا في مجم��ل الفئات
160
واالنتس��اب لنادين��ا مجاني بال
رس��وم ،منذ فترة زارن��ا العميد
حات��م الغاي��ب رئي��س ن��ادي
الش��رطة المرك��زي وق��دم لن��ا
المس��اعدة ووعدنا بالمزيد على
صعي��د التجهي��زات والك��رات
وتكلي��ف كوادر عامل��ة بالنادي
حي��ث إن الح��زوري والقول له
ً
ً
وإداريا
مدرب��ا
يعم��ل بمف��رده
ً
ومعالجا ..وأضاف :في الموس��م
الماضي جئنا بعد القلعة ،ولدينا
على مستوى القواعد فرق جيدة
أثبت��ت حضورها ف��ي بطوالت
حلب للموسم السابق.

باستثناء نادي النيرب الذي يعتمد
عل��ى جه��ود ومتابع��ات رئيس��ه
يوسف شيخو النبهان الذي هو وراء
إنجازات نادي��ه عندما حصل على
بطولة دوري أندي��ة الدرجة األولى
لكرة الصاالت موسمين متتاليين
وه��و يعمل ب��دأب للصع��ود إلى
الدرج��ة األولى بالنس��بة للمالعب
الكبيرة ف��إن العمل جار على قدم
وساق إلعداد فريق الرجال وتكليف
مدرب جدي��د بدي ًال للكابتن جمال
هدل��ة المكل��ف باإلش��راف على
الفئ��ات العمرية بن��ادي االتحاد.
بالمقابل ينس��حب األمر على نادي
الشهباء الذي يتوقف مصيره على
جهود وعم��ل وتضحي��ات مدربه
الكابتن أحمد مارديني الذي يعمل
ً
وحي��دا ،بينما يغط ن��ادي الجالء
العريق في سبات عميق مع األسف
لحصر إدارته اهتمامها بكرة السلة
وال شيء سواها؟!

تحضيرات جدية
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(الجوالن لنا وسيبقى سوريًا)

ختام فعاليات األولمبياد السوري الخاص في محافظة القنيطرة

أنور البكر
ً
س��وريا) نظمت مؤسسة
تحت ش��عار (الجوالن سوري وسيبقى
األولمبياد الخاص الس��وري بالتعاون مع االتحاد الرياضي العام
ومحافظ��ة القنيطرة فعاليات النس��خة الرابعة م��ن األولمبياد
الس��وري الخاص ،بمشاركة كافة المحافظات ،وشملت فعاليات
البطولة منافس��ات رياضية متنوعة في ألعاب (األثقال والس��لة
والريشة الطائرة والجري وس��باق الدراجات الهوائية وكرة القدم
ورمي الكرة الحديدية).
ً
وبعي��دا عن نتائج المس��ابقات كون كل المش��اركين في هذه
الفعالي��ات فائزي��ن ومتوجين فقد تميزت نس��خة ه��ذا العام
بالفعاليات الموازية وال سيما مسير الدراجات لشعلة األولمبياد
الذي ش��ارك فيه ثمانية عش��ر العب��ا منهم ثماني��ة من ذوي
ً
ً
كبيرا ومتابعة متميزة من
اهتماما
االحتياجات الخاصة وش��هد
القيادات السياسية والحزبية والرياضية والفعاليات األهلية على
ً
انطالقا من ساحة قوس النصر من مدينة
طول خط سير الشعلة
ً
خان ش��يخون في إدلب مرورا بمحافظات حماه وحمص وريف
دمش��ق ،وصو ًال إلى ضريح الجندي المجهول في جبل قاس��يون
بدمشق وانتهاء بساحة التحرير في مدينة القنيطرة.
وأقيم��ت جميع المنافس��ات الرياضية في محافظ��ة القنيطرة
وس��ط اهتمام ومتابعة متميزة وتم تتويج الالعبين والالعبات
من قبل الحضور الرسمي الذي تمثل بالسادة اللواء موفق جمعة
رئي��س االتحاد الرياضي العام ،والدكت��ور خالد أباظة أمين فرع
القنيطرة للحزب وهمام دبيات محافظ القنيطرة والدكتور ماهر
خياط��ة نائب رئيس االتح��اد الرياضي الع��ام وطريف قوطرش
رئيس مجلس األمناء في مؤسس��ة األولمبياد الخاص الس��وري

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي
أصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل جلسته
الدورية األخيرة برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد
الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:

 ايف��اد بعث��ة المنتخب الوطني للرجال بكرة الق��دم إلى اإلمارات
خالل الفترة من  2019/10/16-6للمشاركة في التصفيات المشتركة
لكأس العالم  2022وكأس آسيا .2023
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للشباب بكرة القدم إلى طاجكستان
خالل الفترة من  9/29ولغاية  2019/10/7للمش��اركة في تصفيات
كأس آسيا تحت  19سنة.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للس��يدات بكرة الس��لة إلى األردن
خ�لال الفترة م��ن  2019/10/8-1للمش��اركة في البطول��ة الودية
الدولية.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للفروس��ية إلى روس��يا خالل الفترة
من  9/26ولغاية  2019 /10/7للمشاركة في بطوالت دولية.
 ايف��اد بعثة المنتخ��ب الوطني للمواي تاي إل��ى اإلمارات خالل
الفترة من  2019/10/14-9للمشاركة في البطولة العربية.
 ايف��اد بعثة المنتخب الوطني لبناء األجس��ام إلى اإلمارات خالل
الفترة من  2019/11/10-5للمشاركة في بطولة العالم.
 ايف��اد مها جنود مديرة قس��م كرة القدم األنثوي��ة في اتحاد كرة
القدم إلى تايلند خالل الفترة من  2019/9/29-25لحضور االجتماع
األول للجنة األنثوية اآلسيوية لكرة القدم.

وطارق حاتم عض��و المكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام
وفراس موسى رئيس اللجنة التنفيذية بالقنيطرة وقيادات أمنية
وعسكرية وفعاليات حزبية ومحلية.
وأقيمت منافسات بطولة الفروسية لالولمبياد الخاص في نادي
دمشق للفروس��ية بريف دمشق (صحنايا) بحضور عاطف الزيبق
رئيس اتحاد الفروسية ونضال مهنا مدير نادي دمشق للفروسية،
وتميزت البطولة بالتنظيم الجيد واللحظات اإلنس��انية المعبرة
عن أهمية هذه األنشطة الرياضية.
رئي��س االتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أش��ار إلى أن
ذوي االحتياج��ات الخاصة اس��تطاعوا أن يعب��روا عن قدراتهم
الرياضي��ة في مختل��ف األلعاب وإيص��ال رس��التهم للعالم أن
الرياضة محبة وسالم مبينا أن إقامة الفعالية في القنيطرة رسالة
تضام��ن مع أهالي الجوالن العربي الس��وري المحتل الرافضين
لكل إجراءات االحتالل.
وأك��د الل��واء جمعة الدع��م المطلق لعمل مؤسس��ة األولمبياد
الخ��اص من قب��ل االتحاد الرياض��ي العام ال��ذي يضع مالعبه
وصاالته وإمكاناته في خدمة أنشطة وفرق ومنتخبات األولمبياد
ً
انطالقا من حرصه على توفير أفضل الشروط والمناخات
الخاص،
لهذه الشريحة من المجتمع.
وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي بالقنيطرة فراس
موسى إلى أن إقامة هذه الفعالية الرياضية على صاالت ومالعب
المحافظة هي رس��الة صمود وانتصار كما أنها تس��هم في إعادة
األلق لرياضة المحافظة ،وتقدم بالشكر الكبير لمحافظة القنيطرة
واالتح��اد الرياضي الع��ام دعمهم الكبير إلنجاح ه��ذه الفعالية
ولمؤسس��ة األولمبياد الخاص إقامتها ه��ذه البطولة على أرض
محافظ��ة القنيطرة المحررة ،تحت ش��عار له رمزي��ة وطنية هو
ً
سوريا).
(الجوالن لنا وسيبقى

فوز كبير لسيدات الشرطة في افتتاح بطولة
األندية العربية لكرة اليد

افتت��ح فري��ق ن��ادي الش��رطة
للس��يدات مش��اركته في بطولة
األندية العربي��ة الرابعة لكرة اليد
التي تقام ف��ي األردن بفوز كبير
عل��ى فري��ق ال��درك الجيبوت��ي
وبنتيج��ة  35مقاب��ل  ,12فيم��ا
خس��ر فريق نادي النب��ك مباراته

األولى أمام فري��ق عمان األردني
بنتيجة  22مقابل  ,31وذلك مساء
أول أمس الخمي��س في انطالق
منافس��ات البطول��ة الت��ي تقام
بمش��اركة أندية الشرطة والنبك
(سورية) وعمان وحريثا (األردن)
ومجم��ع البت��رول (الجزائ��ر),

وال��درك (جيبوت��ي) ,واربي��ل
(العراق) وتستمر حتى  3تشرين
أول الق��ادم ,وتق��ام البطولة وفق
نظام الدوري من مجموعة واحدة
وتستضيف مبارياتها صالة األميرة
س��مية وقص��ر الرياض��ة وصال��ة
الحسن بإربد.

انتقاء منتخب الناشئين بالمالكمة
صبحي أبو كم
أقام اتحاد المالكمة تجارب انتقاء
لتش��كيل المنتخب الوطني لفئة
الناشئين وذلك على مدى يومين
في الصال��ة التخصصي��ة بمدينة
الفيحاء بدمشق بمشاركة  36العبا
وذكر أمين س��ر اتح��اد المالكمة
محمود السلوم أن وجود عدد جيد
من الالعبين الواعدين لمستقبل
المالكم��ة الس��ورية ،حي��ث قام
اتحاد المالكم��ة بانتقاء  26العبا
من ط�لاب الم��دارس لاللتحاق
بالمعس��كرات التي س��تقام على
ش��كل تجمعات للمنتخب في 5
محافظات هي :دمشق ،الالذقية،
حمص ،حماه ،طرطوس.
وقد تم اس��تخدام الكمبيوتر في
التحكي��م وه��و األمر ال��ذي نال
استحسان جميع مدربي الالعبين.
وأش��ار الس��لوم إل��ى أن االتحاد

س��يعمل عل��ى تأمين معس��كر
تدريبي اس��تعدادا لبطولة العرب
التي س��تقام بنهاية تشرين األول
الق��ادم ،وهناك معس��كر مركزي
س��يقام بدمش��ق قبل السفر إلى
دورة العراق الدولية.
والالعب��ون المدع��وون إل��ى
التجمع��ات الخمس��ة ه��م :علي
دعب��ول ،وليد جابر ،عم��ار هبرة،

مشاركة كبيرة في بطولة مدارس دمشق للسباحة في مختلف الفئات
ش��هد مس��بح تش��رين األولمب��ي طيلة
األس��بوع الماضي بطولة مدارس دمش��ق
للجنس��ين ولكافة الفئ��ات ،أقامتها دائرة
التربي��ة الرياضي��ة بالعاصم��ة وحضرها
فادي كمال الدين رئي��س دائرة التدريب
والبطوالت في وزارة التربية وبش��ار زريقة
رئي��س دائ��رة التربية الرياضية بدمش��ق
ومحمود الش��ويكي رئيس شعبة التدريب
والبط��والت والموجه��ون االختصاصيون
والتربويون لمادة التربية الرياضية ش��عبة
التدريب والبطوالت وجاءت نتائج الصدارة
فيها على الشكل اآلتي.
بطولة مرحلة التعليم األساسي حلقة ثانية
بنين :أقيمت بحضور أكثر من  ١٨مدرسة
مثلها  170طالب.
س��باق  50م حرة محمد شومان (األخوة)
س��باق  50م ظه��ر ً
أيضا محمد ش��ومان
(األخ��وة)  50م ص��در نالها حس��ن حجل
(محم��ود ش��حادة خليل)  50م فراش��ة
أسامة طرابلس��ي (دمشق الوطنية) سباق
 100م حرة ناله عبد هللا النابلسي (دمشق
الوطنية)  100م ظهر حسن حجل (محمود
ش��حادة خليل)  100م صدركنان الغريب

(زي��د ب��ن ثاب��ت)  100م فراش��ة محمد
خطاب (دمش��ق الوطنية)  200م متنوع
س��عيد الحلبي (المحسنية)  50 × 4تتابع
ح��رة المركز األول نالته دمش��ق الوطنية
س��باق  50 × 4تتابع متن��وع نالت المركز
األول فيه مدرسة المحسنية.
وفي ختام جميع الس��باقات نالت مدرسة
دمشق الوطنية المركز األول تلتها مدرسة
المحسنية ثم مدرسة عباس الحامض.
 بطول��ة مرحلة التعلي��م الثانوي بنين:
شهدت مش��اركة ( )15مدرسة وأكثر من
ً
العب��ا في  10س��باقات ونال المراكز
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 50م حرة باس��ل حبال (جودة الهاشمي)
 50م ظهر ب��در العجمي (معهد الش��هيد
باس��ل)  50م صدر باس��ل حب��ال (جودة
الهاشمي).
 50م فراشة نادر نابلسي (دمشق الوطنية)
 100م حرة ليث لقموش (األندلس) 100م
ظهر ليث لقموش (األندلس)  100م صدر:
عب��د الرحم��ن الحم��وي (دمش��ق
الوطنية) 100م فراشة بدر العجمي (معهد
الشهيد باسل)  200م متنوع ليث لقموش

(األندلس).
 50× 4تتابع حرة نال المركز األول مدرسة
دمشق الوطنية سباق  50 × 4تتابع متنوع
ن��ال المركز األول ً
أيضا مدرس��ة دمش��ق
الوطنية.
وبحس��ب كامل النتائج لمراك��ز المقدمة
جاءت مدرس��ة جودة الهاشمي بالمقدمة
تلتها مدرس��ة دمش��ق الوطنية ثم مدرسة
معهد الشهيد باسل.

 بطول��ة م��دارس الحلقة األول��ى بنات:
بحض��ور أكثر م��ن  ١٧مدرس��ة وأحرزت
بطول��ة س��باق  50م ح��رة زين��ب حجل
(فيص��ل ديب) 50م ظهر س��يلينا محمد
(نصوح بابي��ل) 50م ص��در ماريا الصباغ
(الس��يدة هاجر) 50م فراشة ليمار بركات
(رياض قص��ار) 50 × 4تتابع حرة س��عد
هللا الجاب��ري  200 /م متنوع ليمار بركات
(رياض قصار) وجاءت مدرس��ة مش��اعل

الشام بالمركز األول تلتها مدرسة سعد هللا
الجابري ثم مدرسة رياض قصار.
 بطول��ة الحلقة األولى بنين :نافس فيها
أكثر من  25مدرسة ونال لقب 50م حرة.
نبيل المودي (السكينية) 50م ظهر المثنى
ابراهيم (قتيب��ة بن مس��لم الباهلي)50
م ص��در دحية دي��وب (قتيبة بن مس��لم
الباهلي)  50م فراشة أحمد حسون (سعيد
الع��اص)  50 × 4تتابع حرة مدرس��ة عبد
الرحم��ن الخ��ازن  200 /م متنوع المثنى
ابراهيم (قتيبة بن مسلم الباهلي)
ونالت مدرسة عبد الرحمن الخازن المركز
األول ثم مدرس��ة السكينينة تلتها مدرسة
قتيبة بن مسلم الباهلي.
 بطولة الحلقة الثانية بنات :بمشاركة 14
مدرس��ة ومايقارب  140طالبة ونالت لقب
 50م حرة رند حس��ن (دار السالم)  50م
ظهر بيلسان العجمي (معهد الشهيد باسل
األس��د) 50م ص��در زين��ة الحلبي (صالح
الدين الهبج) 50م فراشة بيلسان العجمي
(معهد الش��هيد باسل األس��د) 100م حرة
ذك��رى حباب��ة( دار الس�لام)  100م ظهر
ماريا ديوب (صالح الدي��ن الهبج) 100م

صدر مرام نقطة (ابتس��ام ح��رب) 200م
متنوع بيلس��ان العجمي (معهد الش��هيد
باس��ل األس��د) 50×4م تتابع حرة (صالح
ً
أيض��ا لقب 50×4
الدي��ن الهب��ج) ونالت
تتابع متنوع.
ً
وجاءت مدرسة صالح الدين الهبج أوال تلتها
مدرسة دار السالم ثم مدرسة مشاعل الشام.
 بطولة التعليم الثانوي بنات :ش��اركت
بها  8م��دارس ومايقارب  80طالبة ونالت
لقب  50م حرة حال باقوني (نبيل يونس)
 50م ظهر روش��ين حن��ان( نبيل يونس)
50م صدر حال باقوني (نبيل يونس) 50م
فراش��ة رنيم الحموي (زكي األرس��وزي)
100م حرة كوثر تمباك( زكي األرس��وزي)
 100م ظه��ر روش��ين حن��ان( نبي��ل
يون��س)100م صدر رني��م الحموي (زكي
األرس��وزي) 200م متن��وع رنيم الحموي
(زكي األرسوزي) 50×4م تتابع حرة (زكي
األرس��وزي) ونالت ً
أيضا لقب  50×4تتابع
متنوع.
ً
وجاءت مدرس��ة زكي األرسوزي أوال تلتها
مدرس��ة نبي��ل يون��س ثم مدرس��ة علي
خلوف.

س��ليمان البطح ،أيمن نس��ياني،
محمد شعيب سعيد ،خالد مقداد،
عمار فضيلة ،جعفر المصري ،زين
العابدين ،عي��دان حمدان ،حيدر
العسلي ،عمار سور ،بشار شريقي،
بس��ام العلوي ،نهدي الشلة علي
إبراهيم ،محمد خليل ،عالء جبور،
ف��اروق جني��دي ،محم��د زينب،
مالك مضرماني ،عبادة النمر.

إدارة جديدة لعفرين
محمد هاشم إيزا
بعد مض��ي أكثر م��ن عامين على
تكليف لجن��ة مؤقت��ة إلدارة نادي
عفرين وتس��يير أموره عاش خاللها
فترة قاس��ية من جمل��ة صعوبات
خاصة على المستوى المادي وبعد
سلسلة من المشاورات والتوجهات
الهادفة إل��ى الحفاظ عل��ى كينونة
هذا النادي وانتمائه الوطني وتوفير
مقومات الدعم المال��ي والمعنوي
ً
كرويا
وتأمي��ن احتياجاته وتجهيزه
ً
اس��تعدادا لل��دوري الع��ام «درجة
أولى» الذي يش��ارك في منافساته
ورفد النادي بعناص��ر جديدة قادرة
عل��ى االلت��زام والعط��اء ومتابعة
ش��ؤون الن��ادي من جوانب��ه كافة
تقرر إعادة تش��كيل مجلس اإلدارة
الجديد عل��ى النحو التال��ي :أحمد
ً
(رئيس��ا) ،رياض عل��و ،أحمد
مدو
حمو ،إس��ماعيل عربو ،عبد الحنان
نعسان أعضاء.
ودعوة رئيس النادي زمالءه باإلدارة
لعقد أول اجتم��اع لها ووضع خطة
للنهوض بألعاب النادي.

محليات
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رقمان سوريان جديدان

 5ميداليات متنوعة لسباحتنا في البطولة اآلسيوية بالهند

اللواء جمعة يبارك لبطل الشطرنج
طالل الزعيم انجازه اآلسيوي

الثالث من البطولة توج بميدالية
برونزي��ة ف��ي س��باق  400م حرة
برقم وقدره  4.01.52د.
وحقق��ت بي��ان جمع��ة المرك��ز
السادس بس��باق  50م حرة بينما
حقق��ت الس��باحة إنانا س��ليمان
المركز الس��ابع في س��باق 200م
متنوع.
وتألف��ت بعث��ة منتخبن��ا م��ن
الس��باحين أيم��ن كلزي��ة وبيان
جمعة وخالد بركات وعمر عباس
وإنانا سليمان.

هنأ اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام بطل الشطرنج طالل
الزعي��م إلحرازه المركز األول ولقب أس��تاذ دول��ي  M.Iونورم  .M.Gفي
بطولة آسيا بالش��طرنج لألساتذة وذلك خالل استقباله له في مكتبه فور
عودته من كازاخس��تان حيث أقيمت البطولة بمش��اركة ً 38
العبا مثلوا
( )13دولة آسيوية.
وأثن��ى الل��واء جمعة على االنج��از الذي حققه الزعي��م والذي يؤكد مع
غيره من االنجازات الرياضية الكثيرة أن الرياضة الس��ورية بخير ،وأبطالها
قادرون على تمثيل الوطن بصورة مش��رفة ف��ي كافة المحافل العالمية،
وشكر رئيس االتحاد الرياضي العام جهود البطل الزعيم التي أثمرت هذا
االنجاز وهي ال شك حصيلة عمل مشترك بين االتحاد والالعب.
حضر اللقاء د.إبراهيم أبا زيد عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي –
رئيس مكتب األلعاب الفردية وعلي عباس رئيس اتحاد الشطرنج.
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افتتاح دورة دمشق الدولية
الثالثة لقفز الحواجز

أنور البكر
ش��هدت بطولة آس��يا للس��باحة
الت��ي اختتمت يوم الخميس في
الهند ً
تألقا س��ورية ت��وج بخمس
ميداليات متنوع��ة بواقع ذهبية
وفضية وثالث برونزيات.
وحق��ق الس��باح أيم��ن كلزي��ة
الميدالي��ة الذهبي��ة ف��ي اليوم
الثان��ي م��ن البطولة في س��باق
 400م متن��وع بعد تجاوزه جميع
منافس��يه في ال��دور النهائي من
السباق بزمن  4.30.22د وهو رقم
س��وري جديد وفي الي��وم الثالث

من البطولة حقق ميدالية برونزية
في س��باق  200م فراشة مسج ًال
ً
رقما وقدره  2.02.38د.
أما الس��باح عمر عباس فقد ظفر
بميداليتين(فضي��ة وبرونزي��ة)
في منافس��ات الي��وم األول من
البطولة ،وتقلد الفضية في س��باق
ً
محققا
200م حرة بزمن 1.52.33د
جديدا ً
ً
ً
علما ان الرقم
رقما س��ورية
السابق باس��م نفس السباح بزمن
 1.52.45د ون��ال البرونزي��ة ف��ي
س��باق 800م ح��رة وف��ي اليوم

محمد يونس :فوز ناشئي يد النواعير مرحلة من خطة إعادة ألق اللعبة في النادي
صالح أورفلي
توج فريق ن��ادي النواعير ببطولة
القط��ر لفئة الناش��ئين لكرة اليد
بتف��وق وتميّز ع��ن جميع الفرق
التي تأهلت لل��دور النهائي دون
أية خس��ارة أو تعادل ..حول هذا
اإلنج��از تح��دث محم��د يونس
مشرف وداعم كرة اليد في نادي
النواعير.
يق��ول :الش��ك أننا فرحن��ا بفوز
فري��ق ناش��ئي النواعي��ر ببطولة
كرة اليد لع��ام  ،2019ولكن هذا
الف��وز لم يك��ن هدفنا بق��در ما
ً
نجاحا لمرحلة معينة ضمن
كان
خطة طموحة إلع��ادة ألق كرة يد
النواعي��ر الت��ي حقق��ت ً
يوما ما
بطولة أندية القط��ر لفرق الرجال
 12سنة متتالية.
وبدأت خطتنا منذ سنوات عندما
فتش��نا عن المواهب في الفئات
العمرية وخاص��ة األطفال الذين
يملكون الموهب��ة الكبيرة إضافة
لعش��ق لعبة ك��رة الي��د على أن
يكونوا يتمتع��ون بصفات بدنية
خاصة تساعد ممارس��ة كرة اليد
كط��ول القام��ة والق��وة البدنية
والذكاء.
فرقنا هذا الموس��م جي��دة ً
جدا.
شبابنا أحرز بطولة القطر ،وكذلك
الناش��ئون ،وإذا ج��رت بطول��ة

األش��بال أن��ا واثق أننا س��نحرز
البطولة إضافة لفريق الرجال الذي
ج��اء بالمركز الثال��ث بعد تعادل
الفرق الثالثة بالنقاط وجاء الفارق
بنسبة األهداف.
كل هذا يؤكد أن يد النواعير تسير
بخط��ا حثيث��ة لتحقي��ق الهدف
األكب��ر وه��و حص��د البط��والت
لمختلف الفئ��ات ،وهذا لم يأت
من فراغ ب��ل نتيجة عمل دؤوب
ومتابعة لصيقة لكل فرق النادي
م��ن قبل خب��راء اللعب��ة النادي
الذين هم م��ن أهم الخبراء على
مس��توى القط��ر .والالع��ب في
الفئات العمرية عندما يجد حول
الملع��ب مجموعة م��ن الخبراء
ً
حتما سيبذل
الكبار يتابعونه فهو
كل جه��د متاح ويؤدي أداء جدياً

ً
قويا وباهتمام كبير.

كيف استعددنا لهذه البطولة

لعب فريق ناش��ئي النواعير عدة
تجمعات ،تجمعي��ن بالبداية ثم
نهائ��ي الـ(بل��ي أوف) تجمعين،
وفريقنا أصب��ح يتطور من تجمع
إلى تجمع وف��ي التجمع األخير
لعبنا وكان هناك تحد كبير بيننا
وبين الفرق المنافسة.
ً
واس��تعدادا للدور النهائي تدرب
ً
يوميا بش��كل جدي ..ثم
فريقن��ا
لعبن��ا العدي��د م��ن المباري��ات
حت��ى وصلنا إل��ى مرحلة أصبح
ً
ق��ادرا على التعامل
فيها الفريق
ً
مع الف��رق المختلفة .مثال عندما
يلع��ب الفري��ق بطريق��ة دفاعية
معينة أم��ام الطليعة  3/3وأمام
الجي��ش لع��ب  6/0ويغيره��ا

ح��ددت اللجنة الفنية لكرة الق��دم يوم الجمعة 11
ً
موع��دا النطالق��ة بطولة دوري
من الش��هر القادم
أندية محافظة حلب لفئة األش��بال مواليد -2005
 2006فم��ا فوق ووجهت الدعوة إلى ً 11
ناديا تعتبر
مش��اركتهم إلزامية تحت طائلة الش��طب في حال
التخلف ،وس��تقام البطولة بطريقة الدوري الكامل
ً
من مرحلتين ً
وإياب��ا بمجموع  110مباريات
ذهابا
كما في الموس��م الماضي لتحديد بطل المحافظة
الذي سيمثلها بالدور النهائي ،كما تم تحديد ملعب
ً
مسرحا لمباريات البطولة التي
الحمدانية الصناعي
تجري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حرصاً
على مصلحة الالعبين الطلبة.

ً
ً
منف��ردا في حلب
وحيدا
ال��ذي يمارس كرة الي��د
أعلن��ت إدارة نادي القلعة عن تش��كيل كوادر هذه
اللعبة ف��ي النادي بعد أن ق��ررت تبنيها وإدراجها
ً
ً
ومدربا
مش��رفا
ضم��ن ألعابه وكل��ف عمر فري��د
للرج��ال ،وعبد الرحمن كحيل للناش��ئين ومحمد
القاضي للشباب وميساء مسلب إدارية للفرق.
وعل��ى صعيد ك��رة القدم كلف رياض ش��قرا مدرباً
للرجال بعد أن غادر عمال حلب وبس��ام اليوس��ف
ً
مس��اعدا له وسامر خياطة للشباب يساعده محمود
الناش��ف ومجد ريحاوي للناش��ئين يس��اعده عبد
العزيز الخضر ،ومحمد علي لألش��بال يساعده باسل
عساف وحكم المهلهل الشلبي يساعده رامي العبد
هللا على مستوى الصغار.

بق��رار من محافظ حلب حس��ين دياب عاد مس��بح
الباس��ل الدولي للخدمة بعد توقف دام ً 23
يوما وتم
نزع الش��مع األحمر وتم الس��ماح إلدارته بتش��غيله
والعودة الستقبال الرواد ،وكان المسبح قد أغلق بقرار
من المحافظ والقضاء بعد حادثة غرق أحد الشبان.
وجاء قرار افتتاح المسبح بعد انتهاء التحقيق الذي
أجراه اللواء قائد ش��رطة المحافظة وفيه أعد ً
تقريرا
للمحافظ جرم خالله المنقذ الموقوف أحمد ناش��ر
النعم والمنقذ الفار أحمد السيد علي وبعد االنتهاء
ً
أيض��ا من تحليل عين��ات من مياه المس��بح في
مخاب��ر جامعة حلب وتبين من التحليل الجرثومي
والكيميائي س�لامة الماء وصالحيت��ه ،وبناء على
رأي وتقري��ر اللجن��ة المختص��ة بالقضي��ة تحت
الموافقة على إعادة افتتاح المسبح.

طلب ن��ادي العروب��ة تخصيص مس��اعدة مالية
له بش��كل عاجل لتأمي��ن مس��تلزمات وتغطية
نش��اطات النادي بس��بب الضائقة الت��ي يمر بها
وع��دم وج��ود عائ��دات اس��تثمارية ل��ه بعد أن
دمرت المجموعات اإلرهابية المس��لحة منش��آت
النادي في حي بستان الباش��ا بالكامل بما حوته
من مطعم وكافتيريا ومس��بح ومقر مع ملحقاته
الفنية والصحية وجعلته ً
أثرا بعد عين «كتلة من
الركام والحجارة واألثرية والمخلفات» بممارساتها
العدوانية الهمجية ،وكانت اإلدارة قد أنجزت بناء
سور جديد للنادي لحماية المنشأة من االعتداءات
بدعم م��ن المكتب التنفيذي ،وفي وقت س��ابق
طلبت من اتحاد الس��لة تزويد الن��ادي بعدد من
الكرات قياس (.)7.L.G

من أجل النهوض بك��رة اليد ومؤازرة نادي االتحاد

محمد هاشم إيزا

عودة للخدمة

كوادر

أصحاب اإلنجاز

المش��رف العام :محم��د يونس،
المدير الفني :عبد اللطيف األمير،
المدرب ع��زام قصاب ،مس��اعد
الم��درب :حك��م صب��اغ ،مدرب
الحراس :هيث��م خميس .إداري:
عبد اللطيف خملة.
والالعبون :حس��ين رشوان ،عمار
حمضمض ،حسن رشواني ،بالل
نجار ،عم��ران تتان ،محمد عدي،
أنس خليل ،أمين عربش ،محمد
كلي��ب ،خال��د س��بعاوي ،خالد
خمي��س ،محمد نور عت��ال ،نزار
يون��س ،طاهر فاخ��وري ،فاروق
الشامي ،أيمن العمر ،محمد علي
حمدون ،بدر الدين غريواتي.

تمهيدًا للدخول في بطولة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

أخبار من حلب
كرة الواعدين

م��ن  5/1إل��ى  .4/2معنى ذلك
هناك عطاء ممتاز من المدربين
وتعام��ل م��ع مراح��ل كل لعبة
حسب المقتضبات.
ونتيجة لذلك فإن جميع الفنيين
الذي��ن حض��روا البطول��ة م��ن
مختل��ف الفرق أعجب��وا بالفريق
وبتكتيكه وهجومه .ويقولون إن
لديه لمس��ة جديدة من عطاءات
المدربين الذين هم عزام قصاب
وحكم صباغ ومن خلفهم الخبرة
عبد اللطي��ف األمي��ر ..وكنا مع
الفريق نؤمن ل��ه كل احتياجات
التدريب واإلعداد ..وكل ما يلزم..
فهم تعب��وا وحصدوا ،وتم تكريم
الفري��ق من قبل رئي��س االتحاد
الرياض��ي الع��ام ومحافظ حماة،
وأمين ف��رع الحزب بحماة ،ونعد

ً
ً
كبيرا في حماة
تكريميا
لهم حف ًال
من الداعمين.

العروبة يستنجد

تطوير حلبة نادي السيارات لتتناسب مع معايير سباقات الكارتينغ

يسعى نادي الس��يارات السوري إلى تطوير
حلبت��ه ف��ي مع��رة صيدنايا بريف دمش��ق
تمهي��دا لدخول س��ورية في بطولة الش��رق
األوسط وشمال إفريقيا لسباقات الكارتينغ
العام القادم.
وق��دم المش��رف الرياضي الع��ام في نادي
الس��يارات الس��وري هان��ي ش��عبان عرضا
تفصيليا عن الحلبة واحتياجاتها والسباقات
التي ش��هدتها مؤكدا أنه تمت دراس��ة نهج
تطوير األعمال اإلنش��ائية ف��ي حلبة النادي
فيما يتعل��ق باإلضاءة والمراف��ق الرياضية
ومختل��ف المج��االت األخ��رى لرياض��ة
الكارتينغ لترتقي للمعايير العالمية.
وأضاف شعبان إن الدراسات والخطط التي
ً
تمهيدا لدخول س��ورية
ت��م العمل بها تأتي
في بطولة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا
لس��باقات الكارتين��غ في الموس��م القادم
حيث يعد النادي السوري ً
عضوا في االتحاد
الدولي لرياضة الكارتينغ الفتا الى أن رياضة
الكارتينغ هي النواة األساس��ية لتطوير أداء

المتس��ابقين والوس��يلة المثالية الكسابهم
الخبرة في مسيرتهم االحترافية.
بدوره أكد مدير األنشطة الرياضية في النادي
الدكتور سامر خضر أهمية التعاون مع خبرات
الجمعي��ة العماني��ة للس��يارات فيما يتعلق
بإنش��اء حلبات الكارتينغ والشروط المطلوبة
لتحقيق أعلى مس��تويات األمان والس�لامة
والجوان��ب التقنية المتعلقة به��ذه الرياضة.
وأضاف خضر إن تلك الجوانب س��تؤدي إلى
إنش��اء بطوالت جديدة في سورية والمشاركة
في بطوالت دولي��ة وتطوير رياضة المحركات
الس��ورية وتنمي��ة مواه��ب المتس��ابقين
الس��وريين وذلك للع��ودة إلى تأل��ق رياضة
السيارات في المنطقة العربية والعالمية.
وفي الس��ياق نفس��ه زار وفد من الجمعية
العمانية للس��يارات حلبة نادي الس��يارات
الس��وري لالطالع عل��ى واقعها ومس��اراتها
والتجهي��زات والمراف��ق الموج��ودة فيه��ا
تمهي��دا إلج��راء بط��والت مش��تركة بين
المتسابقين السوريين والعمانيين.

افتتحت مساء الخميس منافسات
دورة دمش��ق الدولي��ة الثالث��ة
لقف��ز الحواجز في نادي الش��هيد
باسل األسد للفروس��ية بالديماس
بحضور الل��واء موفق جمعة رئيس
االتح��اد الرياضي الع��ام والدكتور
ماهر خياطة نائ��ب رئيس االتحاد
الرياض��ي الع��ام والل��واء ياس��ر
شاهين مدير هيئة اإلعداد البدني
والرياضي��ة في الجي��ش والقوات
المس��لحة ،وعاطف الزيبق رئيس
اتحاد الفروس��ية وعدد من أعضاء
االتح��اد وإدارة ن��ادي الباس��ل
وجمهور من محبي اللعبة.
وتتضم��ن ال��دورة الت��ي ينظمها
اتحاد الفروس��ية على مدى خمسة
أيام مباري��ات لكاف��ة الفئات من
المبتدئين وحتى الفئة العليا وعلى
مختلف االرتفاعات ،ووفق مسالك
متدرجة الصعوبات ً
تبعا لكل فئة.
وبع��د االفتت��اح الرس��مي للدورة
واس��تعراض المش��اركين ب��دأت
منافس��ات ال��دورة حيث تضمنت
في يومه��ا األول ث�لاث مباريات
جاءت نتائجها على النحو التالي:
فئ��ة ( )small tourارتفاع الحواجز
( 110س��م) ش��وطين متتاليي��ن
يجتازهم الفارس و تحسب النتائج
حسب األخطاء األقل في الشوطين

و زمن الش��وط الثاني أما النتائج
فكانت كما يلي  - 1 :الفارس ليث
العل��ي  - 2الف��ارس محمد بعلي
 - 3الف��ارس أحم��د حكيم الملط
 - 4الفارس مؤي��د الجاموس - 5
الفارس سعيد زنداقي
فئ��ة (  ) medium tourارتف��اع
الحواجز (  120س��م ) شوط سرعة
ض��د الزمن - 1 :الف��ارس اللبناني
طوني عس��اف  - 2الفارسة جودي
نظام  - 3الفارس��ة شام األسد - 4

الف��ارس هاني بدران  5-الفارس��ة
بشرى األسد
فئ��ة (  ) Big tourارتفاع الحواجز
(  130س��م ) ش��وطين متتاليين
يجتازهم الفارس و تحسب المراكز
حس��ب أخطاء الش��وطين و زمن
الش��وط الثاني - 1 :الفارسة بشرى
األسد  - 2الفارس قتيبة الدغلي 3
 الفارس��ة شام األسد  - 4الفارسهمام الش��هاب  - 5الفارس��ة آية
حمشو.

ختام مباريات بطولة الجمناي لقفز الحواجز

اختتم��ت بطولة الجمناي لقف��ز الحواجز التي نظمها
اتحاد الفروسية بالتعاون مع اسطبالت الجمناي الذي
اس��تضاف البطولة على أرضه ضم��ن مرمح القفز في
النادي ،وأقيم��ت مباريات البطولة على مدى يومين
بمشاركة واس��عة وتضمنت خمس مباريات متنوعة
األنظمة واالرتفاعات التي شملت كل الفئات ،..وفيما
يلي نتائج المباريات.
فئة ( )CHILDRENارتفاع الحواجز ( 80سم) شوطين
متتاليين يجتازهما الفارس وتحسب النتائج حسب
األخط��اء وزمن الش��وط الثاني -1 :الفارس وس��يم
زنداقي -2 ،الفارس حازم المصري -3 ،الفارسة شروق
المصري.
فئ��ة ( :)TOUR MINIارتف��اع الحواجز ( 100س��م)
مب��اراة الفرق بنظ��ام التتاب��ع ويتك��ون الفريق من
فارس��ين يدخالن مسلك المباراة ويبدأ الفارس األول
بقفز الحواجز وعندما يخط��ىء يكمل الفارس الثاني
المسلك ويجب عليهما قفز المسلك مرتين وتحسب
النتائج حسب األخطاء والزمن األقل -1 :الفارس ليث
العلي والفارسة شام األس��د -2 ،.الفارسة آية حمشو
والفارس��ة بش��رى األس��د -3 ،الفارس ولي��د جمعة
والفارس مؤيد الجاموس.
فئة ( :)TOUR SMALLارتفاع الحواجز ( 120س��م)
مب��اراة الصعوب��ات المتدرجة وحاج��ز الجوكر ذات
ارتف��اع ( 135س��م) ويدخ��ل الفارس ه��ذه المباراة

ً
نقاطا عن كل حاجز يقفزه وفي حال إس��قاط
ويحصد
ً
ش��يئا وحاجز الجوكر صاحب االرتفاع
الحاجز ال يأخذ
األعل��ى إذا اجتازه الف��ارس يأخذ نقاطه وإذا س��قط
ً
نقاطا م��ن رصيده وتحس��ب النتائج
الحاجز يخس��ر
حسب مجموع النقاط األعلى وهو ( 44نقطة) والزمن
األقل -1 :الفارس همام الخولي كابتن فريق الجمناي
بمجم��وع ( 44نقط��ة) وزمن ( -2 )34.95الفارس��ة
ش��ام األس��د بمجموع ( 44نقطة) وزمن (،.)38.44
 -3الفارس��ة شام األس��د بمجموع ( 44نقطة) وزمن
( -4 ،.)38.51الفارسة آية حمشو بمجموع ( 43نقطة
وزمن ( -5 ،.)50.74الفارس ليث العلي بمجموع (41
نقطة) وزمن (.)32.82
فئة ( :)TOUR MEDIUMارتفاع الحواجز ( 130سم)
شوطين متتاليين يجتازهما الفارس وتحسب النتائج
حس��ب األخطاء وزمن الش��وط الثان��ي -1 :الفارس
مؤمن زنداقي -2 ،الفارس همام الخولي كابتن فريق
الجمن��اي -3 ،الفارس مؤيد الجام��وس -4 ،الفارس
فادي عللوش -5 ،الفارس هاني بدران.
فئ��ة ( :)TOUR BIGارتف��اع الحواج��ز ( 140س��م)
شوطين متتاليين يجتازهما الفارس وتحسب النتائج
حسب األخطاء وزمن الشوط الثاني -1 :الفارس أحمد
حمشو كابتن تيم سبيرت -2 ،الفارس قتيبة الدغلي،
 -3الف��ارس مؤي��د الجام��وس -4 ،الف��ارس مؤمن
زنداقي -5 ،الفارس عمر حمشو.

تعازينا
الحاج وائل صادق العبنا الدولي السابق بكرة اليد ورئيس لجنة تطوير
اللعبة بنادي االتحاد تلقى تعازي األسرة الرياضية بوفاة المرحومة
والدته..
أسرة االتحاد تتقدم من أهالي الفقيدة وأسرتها وذويها بأحر العزاء.

كرة السلة
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األربعاء ..منتخب ناشئات كرة السلة إلى األردن

ريم صباغ :جاهزون لخوض البطولة ومنتخبنا يمتاز بالطول
أبي شقير
تغادرنا صب��اح األربعاء القادم إلى
العاصم��ة األردنية (عم��ان) بعثة
منتخبن��ا الوطني للناش��ئات لكرة
السلة لخوض منافس��ات البطولة
الودي��ة الدولية التي س��تقام في
األردن بالفت��رة م��ا بي��ن  2إلى 7
تشرين األول القادم ،التي ستشهد
مش��اركة ثالثة منتخبات (األردن
والعراق وس��ورية) وكان منتخبنا
ق��د اس��تعد للمش��اركة القادمة
بمعس��كر تدريبي مغلق بدمش��ق
لمدة (ً )15
يوما بإش��راف المدربة
الوطنية ري��م صباغ والجهاز الفني
المؤلف من موسى الفحل (مساعد
م��درب) ورام��ا الراع��ي (إدارية)
ونيرمين ساما (معالجة فيزيائية)
ولعب ث�لاث مباري��ات ودية مع
ناديي الوحدة (مرتين) وأش��رفية
صحنايا.

انتقاء  14العبة

الجهاز الفن��ي واإلداري للمنتخب
أجرى األس��بوع الماض��ي اإلنتقاء
األول لالعب��ات المنتخبات الالتي
سيش��اركن بالبطول��ة حي��ث تم
اس��تبعاد ثالث العبات هن يمان
مكاك��ي وس��ارة مهن��ا وس��يدرة
بقاع��ي ليس��تقر ع��دد الالعبات
بالمعس��كر ( )14العب��ة وس��يتم
اخني��ار التش��كيلة النهائية ()12
العبة قبل الس��فر ل�لأردن المقرر
يوم األربعاء القادم حيث سيرأس
بعث��ة المنتخب عض��و اتحاد كرة

السلة أيمن سليمان (رئيس لجنة
المنتخبات الوطنية األنثوية).

منتخبنا يمتاز بالطول

مدربة المنتخب ريم صباغ أجابت
عل��ى أس��ئلة االتحاد قب��ل مباراة
الوح��دة الودي��ة الثاني��ة حي��ث
صرحت قائلة :هذا المنتخب يمتاز
بالطول حي��ث تم انتق��اء أفضل
العب��ات األندية طوي�لات القامة
والممي��ز أن الالعبات من معظم
األندية الس��ورية ،وم��دة التحضير
ً
يوم��ا غي��ر كافي��ة للوصول
()15
للجاهزي��ة التي نطم��ح لها ولكن
على اعتب��ار أن البطولة ودية فهي
ليست مش��كلة ،ومعظم الالعبات
اللواتي التحقن بالمعس��كر كانت
جاهزيته��ن ( )30%أم��ا الي��وم
فق��د وصلت جاهزي��ة الفريق إلى
( )70%وهي جاهزية جيدة ونحن
جاهزون لخوض البطولة.

حظوظ

وعن حظوظ المنتخ��ب بالبطولة

القادمة أضافت الصباغ :أتوقع أن
منتخبنا أفضل ً
فنيا من المنتخب
العراق��ي أما منتخ��ب األردن فهو
منتخب طويل ومش��ابه لمنتخبنا
ً
كثي��را ،والبطولة س��تكون مفيدة
ً
ج��دا وخط��وة لألم��ام لتحضي��ر
المنتخب قبل بطولة غرب آس��يا
الع��ام القادم وبطولة آس��يا (،)B
وأتمن��ى بالمرحل��ة القادم��ة أن
تس��تمر تحضيرات المنتخب وأن
يلعب مباريات تحضيرية مع أندية

الدرجة األولى وأن يس��تمر اتحاد
كرة السلة بدعمه لهذا المنتخب.

خسارتان وديتان

لعب منتخبن��ا مباراتين وديتين
األسبوع الماضي في صالة الفيحاء
بدمش��ق حي��ث خس��ر بالمباراة
األولى أمام سيدات الوحدة بفارق
( )12نقط��ة (ً )38/50
وديا حيث
انتهت أرب��اع المباراة (10- ،8-10
 )18-7 ،14-13 ،8ثم خس��ر أمام
سيدات األشرفية بفارق ( )5نقاط

(70 )70/65وق��د أقيمت المباراة
لم��دة ( )55دقيق��ة (( )5أرب��اع
م��دة الربعي��ن األول والثاني (10
دقائق) والربعي��ن الثالث والرابع
( 15دقيق��ة) والربع الخامس ()5
دقائق) وتفوق األش��رفية في الربع
األول  15/7والمنتخ��ب في الربع
الثاني  15/9لينتهي النصف األول
بنتيجة ( 24/22لألش��رفية) .وفي
الربع الثالث تقدم األشرفية 19/14
ليعود المنتخب ويتفوق في الربع

سالمات ...لالعبة المنتخب جيسي نظاريان

تشكيلة العراق

أجرت العبة منتخبنا الوطني للناش��ئات (تح��ت ً 16
عاما) ونادي الجالء
ً
جراحيا تكلل بالنجاح في مشفى
جيسي نظاريان األسبوع الماضي عم ًال
حلب التخصصي (تثبيت فقرات العمود الفقري) وستخضع جيسي لفترة
ً
بعيدا عن صاالت كرة الس��لة ثم س��تلتزم بمرحلة تأهيل وإعداد
نقاه��ة
ً
خاص تمهيدا لعودتها لمعشوقتها كرة السلة ..أسرة االتحاد تتمنى لالعبة
الموهوبة العودة الس��ريعة للدف��اع عن ألوان ناديها الج�لاء والمنتخب
الوطني باالستحقاقات القادمة.

باشر المنتخب العراقي لكرة السلة
لالعب��ات دون ً 16
عاما األس��بوع
الماض��ي (الثالث��اء) معس��كره
ً
اس��تعدادا للمشاركة في
التدريبي
البطول��ة الدولي��ة الثالثية ،وتأخر
انطالق المعس��كر ً
نظرا أن معظم
الالعب��ات قد أنهين مش��اركتهن

كوادر السلة االتحادية
محمد هاشم إيزا
تعدي�لات جذري��ة أجرته��ا اإلدارة
االتحادي��ة على كوادر فرقها الس��لوية
بع��د اإلخفاقات الكثي��رة التي منيت
بها اللعبة في الموس��م الماضي على
كافة المستويات والخروج من جميع
المسابقات بخفي حنين ،والالفت أن
التبديالت الجديدة ش��ملت المدربين
كافة باس��تثناء فريق السيدات الذي
احتفظ��ت اإلدارة بمدربت��ه رغ��م أن
فريقها الجي��د هبط للدرج��ة الثانية
وللمرة األولى ف��ي تاريخ النادي منذ

أن انطلق دوري الس��يدات في قطرنا،
وجاءت التشكيالت وفق التالي:
مس��ؤول اللعبة :رئيس النادي مفيد
مزيك.
الرجال :عثمان قبالوي مدرباً.
الش��باب :المهندس عالء جوخه جي
ومديرا ً
ً
ً
فنيا للسلة االتحادية.
مدربا،
الناشئين :مازن أبو سعدى ً
مدربا.
األشبال :محمد منير عتال ً
مدربا.
الصغار :عل��ي ديار بكرلي ،أمير محمد
الحسن ،محمد أبو سعدى.
السيدات :ريم صباغ مدربة.
الناش��ئات :شيرين ش��يخ إسماعيل
مدربة.

كرة القدم لم تعد حكرًا على الرجال
ً
عالميا
وك��رة القدم النس��ائية أصبح لها بطوالته��ا الخاصة
وف��ي بلدنا دخلت كرة القدم النس��ائية ومارس��تها الكثير
من الفتيات العاش��قات للمستديرة الساحرة وأخذت ً
حيزا
من اهتمام القائمين عل��ى اللعبة وأصبح في بلدنا دوري
ومنتخ��ب ونجمات ومنهن نجمة بامتي��از الالعبة (ميرند
دهام) القادمة من بلدة صدد بريف حمص الش��رقي وهي
اآلن في تجرب��ة احترافية في العراق ف��ي دوري الصاالت
وتتألق مع فريق البلدي من محافظة بابل.
ميرن��د كان لن��ا ه��ذا اللقاء وتحدث��ت فيه ع��ن بداياتها
ومش��اركتها قائل��ة :ميرند ده��ام موالي��د  1990بداياتي
كان��ت كالعب��ة أللعاب الق��وى للبطوالت المدرس��ية عام
عال  -وثب ثالث��ي) وكالعبة طائرة لأللعاب
( 2002وث��ب ٍ
الجماعية انضممت إلى نادي المحافظة الرياضي وشاركت
بعدة بطوالت على مس��توى القط��ر بألعاب القوى وحققت
مراكز متقدمة كما شاركت بدوري كرة الطائرة حصدنا مركز
بطل دوري ألكثر من موسم وبسبب إلغاء لعبة كرة الطائرة
من نادي المحافظة انتقلت لصف��وف فريق كرة القدم في
عام .2004

وشاركت معه على الصعيد المحلي في جميع المشاركات
حيث توج كبطل للدوري للمالعب المكش��وفة والصاالت
بجميع مواسمه وكنت العبة من العبات المنتخب الوطني
في جميع مش��اركاته في المالعب المكش��وفة والصاالت
حققن��ا خاللها مركز ثالث غرب آس��يا ف��ي األردن وغيرها
م��ن المراكز المتقدمة لغاية  2010عنده��ا تم إيقافنا عن
المش��اركات من قبل االتحاد ولكن من خالل دراستي في
المعهد الرياضي اس��تطعت االس��تمرار في التدريبات ولم
أتوقف بالرغم من عدم وجود أي مش��اركات أو نش��اطات
خارجية وداخلية وكذلك األمر عندما انتقلت إلى محافظة
الالذقي��ة إلكم��ال دراس��تي في كلي��ة التربي��ة الرياضية
ل��م اهمل ابدا ف��ي تدريباتي لغاية عام  2014كانت س��نة
التخرج من الجامعة لتكون نقطة العودة إلى دمشق حيث
عمل��ت في مجال التدريب بأكاديمية االب تاون ش��اركت
خاللها ببطوالت األحياء الش��عبية مع الرجال مما طور من
مس��تواي وأكملت دراس��تي لحصولي على ش��هادة دبلوم
التأهيل التربوي حيث زودتني دراستي الختصاص الرياضة
خبرة واستيعاب لتفاصيل أكبر في ميدان اللعب باالضافة
إل��ى الخبرة التي اكتس��بتها بالس��نوات الماضية من اهم
المدربين الذين أشرفوا على تدريبي خالل مسيرتي ابرزهم
(الكابتن بشار الشريف نجم نادي الوحدة..والكابتن القدير
عبد الغني طاطيش..واألس��تاذ عبد الكري��م جمعة) وهنا
كانت نقطة التحول إلى العبة محترفة في الدوري العراقي
الممتاز مع نادي زيرفاني وحققت معه لقب وصيف الدوري
لعام  2015/2016وبعده��ا االحتراف مع نادي البصرة في
ال��دورة الرمضانية في االمارات ع��ام  2018عملت كمدربة
لش��ركة  dhlللشحن لمدة موس��مين للمشاركة في بطولة
الش��ركات باإلم��ارات وحصلت معهم عل��ى المركز الثاني
والثال��ث بعدها مثلت نادي الش��رطة لمدة ثالث مواس��م
في لعبة ك��رة الطائرة ألعود بعدها ألمثل��ه في دوري كرة
القدم ومازلت مس��تمرة في تدريباتي لغاية اآلن من خالل
مشاركاتي في البطوالت التابعة للكنائس رغم أنني العنصر
األنثوي الوحيد والبطوالت التابعة للمهرجانات التي تكون
بش��كل ودي حيث يسمح لي بالمش��اركة بها حاصلة على
شهادة الـ cوالـ bاآلسيوية في تدريب كرة القدم..
ً
وختاما ميرند تتمنى م��ن القائمين على اللعبة االهتمام
بكرة القدم األنثوية وتحلم باالحتراف في أوروبا..

تشكيلة األردن

كلفت اللجن��ة المؤقتة التحاد كرة
السلة األردني المدرب نايف عصفور
مديرا ً
ً
فنيا لمنتخب الناشئات دون
ً
 16عام��ا ،وجرى تعيي��ن عصفور
بد ًال من التركي ظافر كااليس��وغلو
بعد نهاية عقده مع االتحاد األردني
مديرا ً
ً
فنيا
لكرة الس��لة حيث عمل
لمنتخبات الس��يدات والناشئات،
وكان كااليس��وغلو ق��د أعلن عن
التش��كيلة األولي��ة لمنتخ��ب
الناشئات األردني دون ً ١٦
عاما في
حزيران الماضي وضمت الالعبات:
ذكرى شحادة ،مريان وهاب ،سارة
الجربا ،ليلى ربيع ،جويل هلس��ة،
س��ارة أبو ش��ما ،جوليا أب��و عيد،
إليس��ا مهيار ،دانية منصور ،سلمى
عطعوط ،لين فرح ،سينتيا عطاهللا،
ن��ور المجال��ي ،س��يلينا فرحات،
جنين زرو ،كارال بقيلة.
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الجليالتي وقع لسلة الجالء ..وأربعة تعاقدات للنواعير

الشبالت :ريم صباغ مدربة.
الصغي��رات :الدكتورة رام��ا طراقجي
مدربة.
يذكر أن مدرب رجال السلة االتحادية
ف��ي نهائي��ات الموس��م الماض��ي
«الكوتش» ياسر حاج
إبراهي��م قدم اس��تقالته م��ع نهاية
الموس��م وتعاقد مع ن��ادي النواعير
لتدريب رجاله في الموسم الجديد.
ً
مس��اعدا
وكل��ف محمد ناجي منصور
لمدرب األشبال وعلى مستوى القواعد
ت��م تعيين علي دي��ار بكرلي مع راما
طراقجي لفرق الميني باسكت ومحمد
أبو سعدى مع أمير الحسن للصغار.

(ميرند دهام) محترفة بكرة القدم النسائية

فيصل علي

الرابع  ،16/13وفي الربع الخامس
تق��دم المنتخ��ب  13/12لتنتهي
المب��اراة بف��وز األش��رفية بفارق
 5نق��اط ( ،.)70-65وق��د س��جل
لألش��رفية :يارا فرزان ( )18نقطة
بينه��ا ثالثيتين ،ملك فرزان ()13
بينها ثالثية ،روعة الحاج علي ()9
بينه��ا ثالثية ،إيناس ب��دران (،)9
أس��ماء محس��ن ( ،)7رحمة مهنا
( )6من ثالثيتين ،راما هاشم ()6
بينها ثالثية ،نانسي الحلبي (،.)2

فيما س��جل للمنتخ��ب :بيروين
خلي��ل ( )16نقط��ة ،جلنار مبارك
( ،)7ماري��ا البدر ( )6بينها ثالثية،
يان��ا عفي��ف ( ،)5غالي��ة كيالني
( ،)4الرا جوخ��ه جي ( ،)4أليس��ا
الدبل ( ،)4س��ارة الياس ( ،)4دلع
حم��ود ( ،)2لين برني��ة ( ،)2لين
فيص��ل ( ،)2يم��ان مكاكي (،)2
بيرفين ججو ( ،)2سيدرة البقاعي
( ،)2س��يميا األحم��ر ( ،)2أرميغ
بوش��كيزنيان ( ،)1ومن المقرر أن
يلعب المنتخب مباراة ودية ثالثة
مس��اء أم��س األول م��ع الوحدة
(والجريدة على الطابع).

مع فريقهن في الدوري قبل أيام،
وكان د.رزكار توفيق المدير الفني
للمنتخ��ب العراقي ق��د أعلن عن
التشكيلة التي سيخوض بها الدورة
وضمت الالعبات :سوزيار سيروان
عثمان -سافيار س��يروان عثمان
 س��وكار رحمن عبد الكريم -لزاريب��از -هونيا آري أزاد -رنو نيازي
يونس -اليا عبدهللا كريم -س��يوة
محمد -لينا كمال عمر -بريس��كه
شورش عبد الرحمن -رهام محمد
 نيكا عثمان علي.هذا ويس��اعدً
فني��ا ،المدربة ش��نو طاهر
د.رزكار
حكي��م ،ف��ي حين تش��رف على
ً
إداريا جنار فتاح علي.
الفريق

ش��هدت استعدادات األندية للموس��م القادم / 2019
 2020حرك��ة تعاقدات وتنقالت جدي��دة من العبي
والعبات األندية وكانت أب��رز صفقات األيام الماضية
تجدي��د عقد جناح نادي الجالء المميز وائل جليالتي
م��ع القلع��ة الزرقاء رغ��م المفاوض��ات الجدية التي
اس��تمرت ألس��ابيع بين الجليالتي وناديه الس��ابق
االتحاد  ،وكس��بت إدارة نادي الج�لاء صانعة ألعاب
نادي قاس��يون علياء الياس��ين التي فاجئت الجميع
بالتوقيع مع الجالء رغم مفاوضاتها واقترابها للتوقيع
مع نادي الس��احل  ،وفي الطليعة نجحت اإلدارة من
تجديد عقو العبيها ......إليكم التفاصيل:

الجليالتي وعلياء بالجالء

شهد بدر ..العبة سلة حطين الواعدة

محمد عجان
العب��ة واع��دة تمل��ك الموهب��ة
وس��رعة البديه��ة واالبتس��امة
الدائمة وال��روح الرياضية العالية
إضافة لمواصفات الالعبة المثالية
بكرة السلة الطول ،اللياقة العالية
البنية القوي��ة وتوظيف المهارات
واإلمكاني��ات ف��ي التمري��ن
والمباريات.
إنها العبة حطين الواعدة شهد بدر
التي برزت ولفت��ت األنظار خالل
فت��رة قصيرة من خ�لال بطوالت
الالذقية والمحافظات واألولمبياد
ً
وحالي��ا م��ع المنتخب
الوطن��ي
الوطن��ي تحت  16س��نة تحدثت
لالتحاد عن مشوارها وأحالمها.
 شهد بدر العمر  15سنة ،طالبة. بدايتي مع كرة السلة في بطولةالمدارس بالالذقية.
 انتس��بت لن��ادي حطي��ن عام.2014
 -تناوب على تدريب��ي المدربون

رل��ى خريما ،مهند تالوي ،س��امر
ً
وحاليا ربى حكيم.
أفتيم
 لعب��ت لمنتخ��ب الالذقي��ةصغيرات ،شبالت ،ناشئات.
 لعبت لمنتخب الالذقية شبالتوأحرزنا المركز الثاني على القطر.
 ت��م انتقائي لمنتخب س��وريةً
حاليا ملتزمة
تحت  16س��نة وأنا
بالتمارين مع المنتخب.
 أس��عد اللحظ��ات ف��وز حطينببطول��ة الالذقي��ة للصغي��رات
والش��بالت وكن��ت ف��ي ع��داد
الفريقين.
 أرت��اح باللع��ب إل��ى جان��بزميالتي شهد الدادا وعروبة شعار،
لجين دروبي ،رغد قدور.
 سبالت أفتيم. أمنيت��ي الرياضي��ة اس��تمرارتطور مس��تواي وأن ألعب لكافة
منتخبات الوطن.
 أمنيتي الخاصة متابعة دراستيودخول كلية التربية الرياضية.
أش��كر جري��دة االتح��اد على هذا
اللقاء.

عودة جرمانا

بعد غياب ثالث س��نوات عن المش��اركات المحلية
ق��ررت إدارة نادي جرمانا مش��اركة فريقه��ا للرجال
بالمس��ابقات المحلية (كأس جمهورية ودوري درجة
ثاني��ة) حيث ب��دأ الفريق التدريب��ات بصالة الفيحاء
ً
اس��تعدادا للدوري وي��درب الفريق المدرب
الفرعي��ة
ضياء قطان وكلف الحكم الس��ابق رياض أبو سلمان
ً
إداريا.

حسب الله مدرباً مساعد ًا

إدارة ن��ادي الوثب��ة تعاق��دت األس��بوع الماضي مع
المدرب الش��اب ونجم س��لة الجيش السابق رضوان
ً
ً
مس��اعدا لفريق الرجال الذي
مدربا
حسب هللا ليعمل
يش��رف على تدريبه الم��درب الوطن��ي القدير راتب
الشيخ نجيب.

أربعة تعاقدات للنواعير

إدارة نادي النواعير تعاقدت األسبوع الماضي مع المدرب
ياس��ر حاج ابراهيم ً
قادما من ن��ادي االتحاد والالعبين
حكم��ت تدوري ً
قادما من الس��احل وهو من ابناء نادي
الجالء  ،وجمي��ل محرز قادما من الكرامة وفريد زوباري
قادما من الساحل وهو من ابناء نادي تشرين.

إدارة نادي الجالء نجحت األس��بوع الماضي بالتعاقد
مع العب المنتخب الوطني ونجم الموس��م الماضي
وائل جليالتي  ،كما جددت اإلدارة التعاقد مع العبات
الن��ادي جونا مبيض ولورد إزغن وش��اميرام باهيني
وميري��ام جانج��ي وميرا عجان وماريا موس��ى ولين
قاضي وجيس��يكا دميان  ،كم��ا انضمت إلى الكتيبة
الزرقاء العبة المنتخب ونادي قاس��يون عليا الياسين
رغم مفاوضاتها السابقة مع نادي الساحل.

مشاركة مفيدة لسلة الحرية الناعمة
عبد الرحيم طبشو
أك��د الكابت��ن هان��ي صطفل��ي إداري عام
فرق اإلناث لكرة الس��لة بن��ادي الحرية بأن
مش��اركة الس��يدات ب��دورة القس��م كانت
ً
محضرا
بمثابة معسكر للفريق الذي لم يكن

وقدم مس��توى مقبو ًال ونلن��ا المركز الثالث
لغياب نجمة الفريق فيان موس��ى وأصاب
الالعب��ات اإلرهاق والف��رق التي لعبنا معها
هي المنافس��ة لنا بالدوري ومستوى الفرق
ً
متوسطا.
كان
وأضاف��ت الكوتش روال زرق��ا مدربة الفريق
سنواصل التدريب وال جديد بالفريق.

عالمي
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إعداد ربيع حمامة

ليفربول وإنتر ميالن واليبزيغ يمضون بثقة

ريال مدريد يرتقي للصدارة بثنائية برازيلية و(اليوم) يلتقي جاره اللدود في قمة الليغا

تتجه األنظار مس��اء اليوم الس��بت إلى
قمة الدوري اإلس��باني لكرة القدم حيث
يلتقي قطبا العاصمة مدريد على ملعب
أتلتيك��و ثان��ي الترتيب ال��ذي تفصله
نقط��ة فقط ع��ن ضيف��ه لاير المتصدر
بـ 14نقط��ة ضمن الجولة الس��ابعة من
الدوري االس��باني ( )10.00يسبق ذلك
لقاء اتلتيك بيلباو صاحب المركز الثالث
ب��ـ 12نقطة مع ضيفه فالنس��يا ويتطلع
لتحقيق نتيج��ة ايجابية ومن ثم انتظار
لقاء القمة بموسم تتنقل به الصدارة بكل
جول��ة لفريق بعد كث��رة المفاجآت التي
حلت حتى اآلن بكبار الليغا ،أما برشلونة
الخام��س ( 10نقاط) يح��ل ً
أيضا اليوم
ً
ضيفا على خيتافي (.)5.00
وج��رت منتص��ف االس��بوع الماض��ي
منافسات س��ادس الجوالت وانتزع فيها
لاير مدري��د الصدارة بع��د انتصار ثمين
عل��ى ضيف��ه أوساس��ونا بنتيج��ة (-2
 )0بغي��اب  7من أساس��ييه في معقله
سانتياغو برنابيو.
س��جل هدف��ي لاير مدريد ف��ي المباراة
الثنائ��ي البرازيلي فينيس��يوس جونيور
ورودريغو في الدقيقتين  36و 72وتجمد
رصيد أوساسونا عند  7نقاط.
وق��رر زين الدي��ن زيدان المدي��ر الفني
لريال مدريد إجراء المداورة بشكل كامل
على التش��كيلة األساس��ية حيث لعب
بطريق��ة ( )1-4-1-4بوج��ود الح��ارس
ألفون��س أري��وال ،أمام��ه أودري��وزوال
وميليتاو وراموس وناتشو ،وفي الوسط
كاسيميرو وفاسكيز وفالفيردي وكروس
وفينيس��يوس ،ومهاج��م وحي��د لوكا
يوفيتش.

وارتقى أتلتيكو مدريد إلى الوصافة عقب
ف��وزه  0-2ف��ي المرحلة ذاتها وس��جل
ثنائية الروخي بالنكوس ،كل من دييغو
كوستا وجواو فيليكس.
وارتف��ع رصي��د أتلتيكو الذي اس��تعاد
نغم��ة االنتصارات الت��ي غابت عنه في
الجولتين الماضيتين بخسارته أمام لاير
سوسييداد وتعادله مع سيلتا فيغو ،إلى
 13نقطة بينما تجمد رصيد مايوركا عند
 4نقاط.
رابعا رغ��م تعادله إيجاباً
وحل غرناط��ة ً
أم��ام مضيفه بل��د الوليد به��دف لمثله
واكتف��ى الفري��ق بإضاف��ة نقطة جعلت
رصي��ده  11نقط��ة أم��ا بل��د الوليد فلم
يتمك��ن من تحقي��ق أي انتصار للجولة
الخامس��ة توالي��ا بع��د بدايت��ه القوية
للموسم بالفوز على لاير بيتيس في عقر
داره ( )2-1بثالثة تعادالت وخس��ارتين
وأصبح رصيد الفريق  6نقاط في المرتبة
الـ.14
وحقق برشلونة االنتصارعلى ضيفه فيالاير
بنتيجة ( )1-2وسجل األهداف لبرشلونة
غريزمان وآرثر ميلو ف��ي الدقيقتين (6
و )15على الترتيب بينما س��جل سانتي
كازورال هدف فيالاير الوحيد في الدقيقة
( )44ليرف��ع الفري��ق الكاتالوني رصيده
إلى  10نقاط في المركز الخامس بجدول
الترتيب ليس��تعيد ذاك��رة االنتصارات
الغائب��ة من��ذ هزيمته ف��ي الجولة قبل
الماضية على يد غرناطة بنتيجة ()2-0
بينم��ا تجمد رصيد في��الاير عند  8نقاط
في المركز الثامن.
وفي باقي المواجهات ف َرط فالنس��يا في
 3نقاط ثمينة كانت في متناوله بعد أن

كان متقدما ( )1-3أمام ضيفه خيتافي،
ليتع��ادل في النهاية ( )3-3وبات رصيد
فالنس��يا  6نق��اط في المرك��ز الـ 13أما
رصيد خيتافي فأصبح  7نقاط في المركز
الـ 11بش��كل مؤقت وف��از لاير بيتيس
عل��ى ضيفه ليفانت��ي بنتيجة 1-3ورفع
لاير بيتيس رصي��ده إلى  8نقاط ليصعد
إل��ى المركز الثامن ،فيم��ا تجمد رصيد
ليفانتي عند  7نقاط في المركز العاشر.
الدوري اإلنكليزي

يحلق ليفربول بصدارة الدوري اإلنكليزي
برصي��د  18نقط��ة وبف��ارق  5نقاط عن
أقرب مالحقيه مانشستر سيتي الوصيف
وذلك قبل انطالقة الجولة السابعة اليوم
ً
ضيفا
الس��بت حيث يحل فيه��ا الفريق
على ش��يفيلد يونايت��د ( )2.30صاحب
المركز العاش��ر على الئحة الترتيب ،أما

ً
أيض��ا اليوم
الس��ماوي الوصيف فيحل
ً
ضيف��ا عل��ى إيفرت��ون ( )7.30صاحب
المركز الرابع عشر.
وكان ليفرب��ول ق��د اختتم منافس��ات
الجولة الماضي��ة بفوز مثير على مضيفه
تشيلس��ي بهدفين له��دف حيث تقدم
بهدف��ي ترين��ت أرنول��د د 14وروبرت��و
فيرمين��و د 30وقل��ص ألصحاب األرض
نغولوكانت��ي د  71ليتجم��د رصي��د
تشيلس��ي عند  8نق��اط بالمركز الحادي
عشر.
من جهته سحق مانشستر سيتي ضيفه
واتفورد  0/8سجل خاللها برناردو سيلفا
هاتريك بالدقائ��ق  60/48/15وافتتحها
دافيد س��يلفا د 1وسجل سيرجيو اغويرو
من ركلة ج��زاء د 7وري��اض محرز د12
ونيكوالس اوتأمين��دي د  18ومهرجان
األه��داف اختتمه كيفن دي بروين قبل

التعويض والتعزيز..
في ثاني جوالت دوري األبطال لكرة القدم
تنطلق ي��وم الثالثاء القادم مباريات
الجول��ة الثاني��ة م��ن دوري أبطال
أوروب��ا لألندي��ة لكرة الق��دم والتي
تختت��م األربع��اء عب��ر مجموعاتها
الثماني��ة ونس��تعرض ترتيبه��ا مع
مبارياتها القادمة.
المجموعة األول��ى يتصدرها باريس
س��ان جيرمان بـ 3نقاط يليه كلوب
ب��روغ وغلطة س��راي ول��كل منهما
نقط��ة ث��م لاير مدري��د دون نق��اط
ويلتقي بالجولة القادمة لاير مدريد ×
كلوب  7.55وغالطة سراي × باريس
سان جيرمان  10.00يوم الثالثاء.
المجموعة الثاني��ة يتصدرها بايرن
ميونيخ بـ 3نق��اط ثم أولمبياكوس
ً
وأخيرا سرفينا
وتوتنهام هوتسبير 1
زغي��ردا م��ن دون نق��اط ويش��هد
الثالث��اء قمة س��تجمع توتنهام مع
العم�لاق الباف��اري  10.00بنف��س
التوقيت سيلتقي سرفينا زفيزدا مع
أولمبياكوس.
ويقع دينامو زغرب ومانشستر سيتي
على خط ص��دارة ثالث المجموعات
ولكل منهما  3نقاط يليهما شاختار
وأتالنتا من دون نقاط.
ويلتقي الثالثاء أتالنتا اإليطالي مع
ش��اختار دونيتسك األوكراني 7ز55
وفي المجموعة ذاتها لقاء مانشستر
س��يتي مع دينامو زغرب الكرواتي
.10.00

المجموع��ة الرابع��ة ستش��هد قمة
لوكوموتيف موس��كو م��ع أتلتيكو
مدريد  10.00عل��ى اعتبار أن األول
ه��و متص��در المجموعة ب��ـ 3نقاط
وألتلتيك��و نقط��ة ،وكم��ا يمتل��ك
ً
وأخي��را باي��ر
يوفنت��وس نقط��ة
ليفرك��وزن من دون نق��اط ويلتقي
األخيران ً
أيضا يوم الثالثاء .10.00
خام��س المجموع��ات يتصدره��ا
ريدبول سالزبورغ ونابولي ً
معا ولكل
منهما  3نقاط خلفهما ليفربول وكي
آرسي جينك من دون نقاط.
مباراتا المجموعة ستقامان األربعاء،
فيلتقي كي آرسي جينك البلجيكي

مع نابول��ي اإليطالي  7.55وليفربول
× ريدب��ول س��الزبورغ النمس��اوي
.10.00
المجموع��ة السادس��ة مجموع��ة
التع��ادالت بالجول��ة األولى ،حيث
لفرقها األربع��ة نقطة واحدة ويلتقي
فيه��ا ي��وم األربع��اء س�لافيا براغ
التش��يكي مع دورتمون��د األلماني
 7.55كما يش��هد ملع��ب كامب نو
لقاء برشلونة مع إنتر ميالن .10.00
وتش��هد المجموع��ة الس��ابعة يوم
األربع��اء لق��اء المتص��در اليبزيغ 3
نق��اط مع ليون الوصي��ف نقطة في
ملع��ب ريدب��ول أرينا ،كم��ا يلتقي

م .سالم عالوي

الدوري اإليطالي

يش��هد اليوم الس��بت جولة جديدة من

ش��هد مس��اء أم��س الجمع��ة انطالقة
منافس��ات الجولة السادسة من الدوري
األلماني الذي يتصدره ً
حاليا فريق اليبزيغ
بـ  13نقط��ة بفارق نقطتين عن العمالق
البافاري فيما تتس��اوى  5أندية بنفس
عدد النقاط  10على جدول الترتيب وهي
بروس��يا دورتموند وفرايبورغ وش��الكه
وبروسيا مونشنغالدباخ وباير ليفركوزن.
ويس��تضيف اليبزيغ اليوم السبت فريق
ش��الكه ( )4.30كما يحل بايرن ميونيخ
ً
ضيفا على يادريورن ( )4.30بلقاء س��هل
ً
نسبيا يتطلع لالقتراب أكثر من الصدارة
وقد ينتزعها بحال تعثر الفريق المتصدر.
ً
سريعا بالجولة الخامسة من البوند
ونذكر
س��ليغا وفيها ع��اد اليبزيغ لدي��اره بفوز
كبير عل��ى فيردربريم��ن بثالثية نظيفة
س��جلها ويلي اوريان د 13ومارسيل د36
وساراتشي د 83س��بقها اكتساح بافاري
للضيف كول��ن برباعية نظيفة وقع عليها
كل من الالعبين ليفاندوفسكي (هدفين)
بالدقيقتي��ن  48/3وفيليب كوتينيو من
ركلة جزاء د  62وايفان بيريس��تش د73
ولعب كولن ناقس الصفوف منذ الدقيقة
 50بعد طرد كينغسلي اهيزيو .وشهدت
باقي المباريات ف��وز باير ليفركوزن على
على يوني��ون برلي��ن  0/2وهيرتابرلين
على يادريون  1/2وبالنتيجة ذاتها بروسيا
مونش��نغالدباخ على فورتونا دوسلدورف
فيما وقع بروسيا دورتموند بفخ التعادل
اإليجاب��ي  2/2أمام مضيف��ه آينتراخت
فرانكفورت ،وفولفس��بورغ مع هوفنهايم
 1/1وبالنتيج��ة ذاته��ا فرايب��ورغ م��ع
اوغسبورغ.
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زينيت سانت بطرسبورغ مع بنفيكا
والمباراتان الساعة العاشرة مساء.
آخر المجموعات ستش��هد قمة يوم
األربع��اء الق��ادم يس��تضيف فيها
فالنس��يا اإلس��باني فري��ق أياكس
أمستردام الهولندي.
ول��كل منهم��ا  3نق��اط بص��دارة
المجموعة الثامنة ومن هنا فالنقاط
س��تكون مضاعفة للفائ��ز ،والمباراة
الثاني��ة بالمجموعة س��تكون تحت
عن��وان التعوي��ض عندم��ا يح��ل
تشيلسي اإلنكليزي ً
ضيفا على فريق
ليل وهما الخاس��ران بالجولة األولى
والمواجهتان الساعة العاشرة مساء.

رئيس التحرير

النهاية بخمس دقائ��ق ليرفع الفائز من
رصيده إلى  13نقطة.
ويتساوى كل من ليستر سيتي وأرسنال
ووس��ت هام يونايتد على خ��ط المركز
الثال��ث برصيد  11نقط��ة لكل فريق بعد
فوز ليس��تر بالجولة ذاته��ا على توتنهام
هوتسبير  1/2وأرسنال على استون فيال
 2/3وتجاوز وست هام ضيفه مانشستر
يونايتد بهدفين نظيفين.
وش��هدت باقي المباريات تغلب بيرنلي
عل��ى نوريت��ش س��يتي  0/2وتع��ادل
نيوكاس��ل مع برايتون ً
سلباوكريس��تال
ب��االس مع وولفرهامبت��ون  1/1وتغلب
ش��يفيلد يونايتد عل��ى مضيفه إيفرتون
.0/2

منافسات الدوري اإليطالي الذي يكسب
في��ه إنتر ميالن الرهان حتى اآلن حيث
يقب��ض على الص��دارة بف��ارق نقطتين
ً
ضيفا
عن فريق الس��يدة العج��وز ويحل
عل��ى س��مبدوريا ( )7.00متذيل جدول
الترتي��ب أما افتتاح المرحلة السادس��ة
فس��يكون بمواجهة يوفنتوس مع ضيفه
سيال (.)4.00
ورف��ع إنتر رصي��ده إل��ى  15نقطة بعد
ف��وزه األربع��اء الماض��ي على التس��يو
بهدف أميروزيو د  23س��بق ذلك تغلب
يوفنت��وس عل��ى مضيفه بريش��يا 1/2
س��جل للفائز جون شانسيلور بالخطأ في
مرمى فريق��ه د 40وبيانيتش د  63بعد
تقدم أصحاب األرض في الدقيقة الرابعة
بهدف ألفريدو دوناروما ليرفع يوفنتوس
رصي��ده إلى  13نقطة بفارق نقطتين عن
اتالنتا ال��ذي فاجأ مضيفه روما بهدفين
نظيفين.
وتراجع نابولي للمرك��ز الرابع ( 9نقاط)
بعد خس��ارته أمام ضيفه كالياري بهدف
دون رد ليتساوى بعدد النقاط مع األخير
على جدول الترتيب.
ً
وشهدت المرحلة أيضا فوز ليتشي على
س��يال  1/3وفيورنتينا على س��مبدوريا
 1/2وبارما على ساس��ولو بهدف وتعادل
ً
س��لبا
هي�لاس فيرون��ا م��ع ادونيزي
وبالنتيجة ذاتها انته��ت مواجهة جنوى
مع بولونيا.
وش��هد بداية االس��بوع الماض��ي ديربي
الضباب ضمن منافسات المرحلة الرابعة
وحسمه إنتر على حساب ميالن بهدفي
مارس��يلو بروزوفيت��ش وروميلو لوكاكو
بالدقيقتين .78/49

الدوري األلماني

ً
منتخبا مقاعدهم
حجز س��تة عشر
في نهائيات كأس آسيا للناشئين
لكرة القدم والتي ستقام منتصف
ش��هر أيلول  2020ف��ي البحرين،
وتأهل��ت البحري��ن باعتباره��ا
صاحب��ة األرض والبل��د المضيف،
حيث جاء منتخبها بالمركز األخير
ف��ي المجموعة الثاني��ة دون أي
نقطة خل��ف الهند وأوزبكس��تان
وتركمانستان.
واس��تعراض س��ريع للمجموع��ة
فق��د تأهلت طاجكس��تان وحيدة
عن المجموع��ة األولى بـ 12نقطة
ول��م يتأه��ل أي م��ن منتخبات
مجموعتها وهي األردن  7والكويت
 5والنيبال  4وسيرالنكا دون نقاط.
وتأهل��ت ثالث��ة منتخب��ات عن
المجموعة الثاني��ة التي تصدرتها
الهن��د بـ 7نق��اط متقدم��ة بفارق
األهداف عن أوزبكس��تان وتأهلتا
ً
معا باإلضافة للبحرين كمستضيفة
للنهائي��ات التي تذيل��ت الترتيب
دون نقاط وس��بقتها تركمانستان
بـ 3نقاط ولم تتأهل.
وتأهل المنتخ��ب اإليراني وحيداً
ع��ن ثال��ث المجموع��ات بنقاطه
ً
ت��اركا خلف��ه ك ًال م��ن
التس��ع،
منتخبات فلسطين  4وأفغانستان
 4وجزر المالديف دون نقاط.
وش��هدت المجموعة الرابعة تأهل

أنــــور البكــر

مدير التحرير

فريقين هم��ا الس��عودية وعمان
ول��كل منهم��ا  7نق��اط وتتق��دم
الس��عودية بفارق األه��داف فيما
لم يحالف الح��ظ منتخبنا فخرج
برفقة باكستان ولكل منهما نقطة
وحيدة.
المجموعة الخامسة شهدت تأهل
كل م��ن قطر واليمن ولكل منهما
 7نقاط وأفضلي��ة تهديفية لألول
وخرجت بنغالدش  3وبوتان دون
نقاط.
وحجزت اإلمارات مقعدها وحيدة
عن المجموعة السادس��ة بنقاطها
التس��ع ،ول��م يتأه��ل الع��راق 6

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

وقيرغيزستان  3ولبنان دون نقاط.
وفي المجموعة الس��ابعة حصدت
كل م��ن الصين وأندونيس��يا 10
ً
مع��ا للنهائي��ات
نق��اط وتأهلت��ا
القارية مع أفضلية التنين الصيني
بفارق التهديف وخرجت الفلبين 6
وبروناوي  3وجزر ماريانا الشمالية
دون نقاط.
ونال��ت أس��تراليا  12نقط��ة ف��ي
المجموع��ة الثامن��ة وتأهل��ت
وحي��دة عنها ،تقدمت على فيتنام
 9وتيمور الش��رقية  6ومنغوليا 3
وماكاو دون نقاط.
وف��ي المجموعة التاس��عة تأهل

منتخب كوريا الش��مالية بتس��ع
نق��اط ،وخرج��ت منتخبات هونغ
كونغ  6وس��نغافورة  3وغوام دون
نقاط.
عاش��ر المجموعات شهدت تأهل
المنتخ��ب الياباني وحده عن هذه
المجموعة بسبع نقاط ولم تتأهل
الوس  ،6وماليزي��ا  ،4وكمبودي��ا
دون نقاط.
الفريق األخير المتأهل هو الكوري
الجنوب��ي بالمجموع��ة الحادي��ة
عشرة بعد نيله  9نقاطً ،
تاركا خلفه
منتخبات تايلند  6والصين تايبيه
 3نقاط وميانمار دون نقاط.
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اللواء جمعة بارك لهم إنجازهم

 7ميداليات ألبطالنا في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
اس��تقبل الل��واء موف��ق جمع��ة
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام
بعثة منتخبن��ا الوطني للرياضات
الخاصة بعد عودتها من المشاركة
في ال��دورة الثاني��ة أللعاب غرب
آس��يا التي أقيمت ف��ي العاصمة
األردني��ة وب��ارك له��م إنجازهم
الطيب بالحصول على  7ميداليات
متنوعة في ألعاب القوى البدنية.
وأثنى الل��واء جمعة عل��ى إنجاز
أبطالن��ا في هذا الملتقى الرياضي
كم��ا يؤكد أن الرياض��ات الخاصة
بات��ت بس��مة رياضتنا الس��ورية
بفضل الجه��ود المبذولة من كافة
الكوادر العاملة وبشكل خاص من
أبطالها أصحاب اإلرادة القوية.
حض��ر اللق��اء الدكت��ور ماه��ر
خياط��ة نائ��ب رئي��س االتح��اد
الرياض��ي الع��ام ومعت��ز قوتلي
عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد
الرياضي وهنائي الوز رئيس اتحاد
الرياض��ات الخاص��ة وكانت بعثة
منتخبنا قد حقق��ت  7ميداليات
متنوعة ( 4ذهب ،فضة واحدة2 ،
برونز) وجاءت على النحو التالي:
في مس��ابقة ألع��اب القوى حقق
منتخبن��ا أربع ميدالي��ات ذهبية
ج��اءت مناصف��ة بي��ن الالعبين
علي أس��عد ال��ذي أح��رز ذهبية
رم��ي القرص وذهبي��ة رمي الكرة
الحديدي��ة لفئة المكفوفين وعالء
عبد الس�لام الذي أحرز ذهبيتي
رم��ي الرم��ح والك��رة الحديدي��ة

لتصنيف فئة  53جلوس.
وفي الق��وة البدنية أحرز ش��ادي
عيس��ى فضي��ة وزن  80كغ فيما
نال عالء اليوسف برونزية وزن 65

وزياد أندرون برونزية وزن  88كغ.
ضم��ت البعثة ك ًال من هنائي الوز
ً
رئيس��ا ،محم��د هادي مش��هدية
ً
إداري��ا ،وفادي الفح��ام ومصعب

عيشة (مدربان).
عقد على هامش البطولة اجتماع
ألعضاء المكتب التنفيذي التحاد
غرب آس��يا بحضور رئيس اللجنة

البارالمبي��ة الدولي��ة البرازيل��ي
أندرو ال��ذي التقى رئي��س بعثة
منتخبنا هنائي الوز واستمع منه
لشرح مفصل عن واقع الرياضات
الخاص��ة في س��ورية والمصاعب
التي تواجهها نتيجة الظروف التي
تمر بها البالد وخاصة لجهة زيادة
عدد المعاقين بسبب الحرب األمر
الذي يتطلب وجود كوادر إضافية،
وقد وعد رئيس اللجنة البارالمبية
الدولي��ة بالعم��ل على مس��اعدة
اتحاد الرياضات الخاصة في مجال
تأهيل الكوادر وتوفير التجهيزات
التخصصية لأللعاب.
تح��دث رئي��س بعثتن��ا ع��ن
ثغ��رات تنظيمي��ة ف��ي البطولة
لناحية ع��دم االلت��زام بالمواعيد
المحددة للمس��ابقات وعدم توفر
المي��اه والوجب��ات لالعبين أثناء
المس��ابقات التي امت��دت طوال
ساعات النهار.
ال��وز اعتبر نتائ��ج منتخبنا ضمن
التوقع��ات ولك��ن الطم��وح كان
بتس��جيل أرقام ش��خصية جديدة
خاص��ة بالنس��بة لالعب��ي ألعاب
القوى كونهما متأهالن إلى بطولة
العالم التي تقام في اإلمارات في
شهر تش��رين ثاني القادم كما أن
أرقامهم دخل��ت األرقام التأهيلية
إلى البارالمبيك طوكيو ً 2020
علما
أن أرقامه��م باالختبارات المحلية
أفضل وهم بحاج��ة لتثبيت هذه
األرقام في مشاركة رسمية.
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رئيس االتحاد الرياضي العام
يبارك لرجال الوحدة وناشئي القطيفة بطولة الدوري

اس��تقبل اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي
العام فريق رجال نادي الوحدة للكرة الطائرة وهنأهم
بمناس��بة حصولهم على لقب بطول��ة الدوري ،وذلك
بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لفرع دمشق مهند طه
وعضو إدارة النادي مشرف اللعبة بالنادي بالل كوران
والجهازين الفني واإلداري.
من جه��ة أخرى اس��تقبل اللواء جمع��ة فريق نادي
القطيفة لك��رة الطائرة الفائز بلقب بطولة الدوري لفئة

الناشئين للس��نة الثالثة على التوالي وبارك لهم هذا
ً
مؤكدا دعم
االنجاز الطي��ب للنادي الريفي الصغي��ر،
االتحاد الرياضي العام لكافة األندية المجتهدة ،وشكر
رئيس االتحاد الرياضي العام الكادر اإلداري والتدريبي
والالعبي��ن وأهاليهم على جهوده��م الواضحة خالل
الس��نوات الماضي��ة ودع��ا الالعبين إل��ى مزيد من
االهتمام بالعلم والدراسة باإلضافة للنشاط الرياضي،
حضر اللقاء رئيس نادي القطيفة مصطفى حو العيس.

كان باإلمكان أفضل مما كان

قراءة في أوراق التحضيرات ومحصلة النتائج لمنتخب الناشئين في التصفيات اآلسيوية
أنور البكر
أنهى منتخبنا الوطني للناش��ئين بكرة
القدم مشاركته في التصفيات اآلسيوية
تح��ت  16س��نة بنتائ��ج دون الطموح
وبرصيد نقطة واحدة من ثالث مباريات
لعبه��ا ضم��ن منافس��ات المجموع��ة
الرابع��ة التي أقيمت ف��ي مدينة الخبر
السعودية ،حيث خس��ر مباراته األولى
أمام المنتخب السعودي بأربعة أهداف
مقابل هدف واحد وخس��ر الثانية أمام
نظي��ره العماني به��دف دون رد ،فيما
تعادل في مباراته األخيرة أمام منتخب
باكس��تان بهدف لكل منهم��ا ،ليحتل
بذل��ك المرك��ز األخير ف��ي مجموعته
الرابعة بف��ارق هدف عن الباكس��تاني
الذي س��جل  3أهداف ف��ي التصفيات
فيما سجل منتخبنا هدفين فقط.
النتائج الرقمي��ة لمنتخبنا مخيبة بكل
المقاييس ،فالع��ودة بنقطة واحدة من
أصل تس��ع نقاط ممكنة هي اقل بكثير
مم��ا كان يتوقعه أش��د المتش��ائمين
بمنتخبن��ا ،ونعتقد أن��ه كان باإلمكان
الع��ودة بأفض��ل مم��ا كان ،خاصة أن
م��درب الفريق أرس��ل تطمينات كثيرة
بق��درة منتخبن��ا عل��ى انت��زاع إحدى
بطاقات التأهل خاصة بعد األداء القوي
والنتائج الجيدة الت��ي حققها منتخبنا

ف��ي معس��كره األخير ف��ي لبنان حين
ف��از على نظي��ره اللبنان��ي مرتين (/3
صفر) و(/2صفر) في مباراتين وديتين
أقيمتا ضمن المعس��كر ،وكان التخوف
الوحي��د من خس��ارة مب��اراة االفتتاح
أمام الس��عودي (القوي) والمحضر منذ
عامين عبر معسكرات طويلة ومباريات
ودي��ة كثي��رة ،وم��ع ذل��ك كان األمل
ً
موجودا لدى المدرب بقدرة العبينا على
تجاوزه أو الخروج بالتعادل ،لكن نتيجة
المب��اراة ( )4/1كانت ثقيل��ة وصادمة
للجميع ،والس��بب الرئيس��ي لخس��ارة
منتخبنا هذه المباراة بالذات من وجهة
نظرنا يعود إلى الرهبة واالرتباك الكبير
الذي أصاب العبين��ا فلم يقدموا (ربع)
مس��تواهم المعروف ،إضافة إلى حالة
اإلجه��اد التي أصابته��م نتيجة األجواء
الح��ارة والرطب��ة ً
جدا الت��ي حدت من
إمكاناتهم فظهروا أش��باه العبين على
المس��تطيل األخض��ر ،بعك��س الفريق
الس��عودي المعتاد على ه��ذه األجواء
كونه كان قد أقام معس��كره األخير في
نفس المدينة وأجرى مباراتين وديتين
مع نظيره اليمن��ي على نفس الملعب،
قبل أسبوع فقط من انطالق التصفيات.
ف��ي المب��اراة الثانية أم��ام عمان بدت
صورة المنتخب مختلفة وقدم أداء ً
جيدا
ً
ونديا بل نس��تطيع أن الق��ول أنه تفوق
على منافس��ه في اغلب دقائق المباراة،

تحضيرات جيدة

وأتيح��ت ل��ه أكث��ر من ثمان��ي فرص
للتس��جيل ضاعت جميعها نتيجة عدم
التركي��ز في الثلث األخي��ر من الملعب
ورعونة المهاجمين الذين كان هاجس
كل واحد منهم التسجيل بنفسه ،فأصروا
على االحتفاظ بالكرة داخل منطقة الـ 16
وعدم التمرير لزمالئهم المساندين رغم
كثافة الدف��اع العماني فكان مصير كل
كراتنا التش��تيت ،وفي أحسن األحوال
التسديد خارج الخشبات ،قبل أن يأتي
اله��دف العماني في الوق��ت القاتل من

المب��اراة ( ،)90+1وإذا كان يمك��ن أن
يقال ش��يء في هذه المب��اراة إلنصاف
العبين��ا فهو أنه��م لم يكون��وا بيومهم
فلم يحالفه��م التوفيق بل على العكس
الزمهم سوء الطالع.
في المباراة الثالثة أمام باكستان والتي
انتهت بالتعادل االيجابي بهدف لهدف،
ً
مالزما لمنتخبنا
اس��تمر عدم التوفيق
ال��ذي تفوق باألداء وكان أكثر س��يطرة
ً
وتهدي��دا عل��ى مرم��ى الخص��م لكن
مسلسل رعونة الالعبين استمر فافتقد

منتخبن��ا النهايات الس��عيدة المتداده
وسيطرته الواضحة على ملعب الخصم،
الذي نج��ح من خالل بض��ع هجمات
قليلة من إحراز هدف الس��بق بس��هولة
ف��ي مرمان��ا من خط��أ دفاع��ي وتردد
لحارس المرم��ى ،بعد الهدف الذي جاء
ف��ي الدقيقة  82من زم��ن المباراة لم
يعد أمام منتخبنا شيء يخسره ،فكانت
االندفاع��ة الهجومية األق��وى له ،والتي
أثمرت ه��دف التعديل عبر البديل عمر
جبارة في الرمق األخير من المباراة

ميسي وكلوب األفضل في العالم لعام 2019
ُت ِّوج ليونيل ميس��ي ،مهاجم برشلونة ،بجائزة أفضل
العب في العال��م لعام  2019المُقدم��ة من االتحاد
الدولي لكرة القدم «فيفا» في مدينة ميالنو اإليطالية.
وتلقى ميس��ي الجائزة من رئي��س الـ(فيفا) جياني
إنفانتين��و ليخل��ف بذلك الكرواتي ل��وكا مودريتش
العب لاير مدريد والذي نال الجائزة عام .2018
وفاز ميس��ي بلق��ب دوري الدرجة األولى اإلس��باني
الموس��م الماض��ي ،وق��اد منتخ��ب ب�لاده للمركز
الثال��ث ف��ي كأس كوب��ا أمري��كا بالبرازي��ل وهي
الم��رة السادس��ة بعد حصول��ه على الجائ��زة أعوام
ً
وأخيرا .2019
2015/2012/2011/2010/2009
وح��از األلمان��ي يورغن كل��وب على جائ��زة االتحاد
الدولي لكرة الق��دم «فيفا» ألفضل مدرب في العالم

بعد موس��م ش��هد قيادته فريقه ليفربول االنكليزي
إلحراز لق��ب دوري أبط��ال أوروبا والحل��ول وصيفا
للدوري اإلنكليزي الممتاز.
وف��ي حفل الجوائز الس��نوية الذي أقي��م في مدينة
ميالنو اإليطالية تفوق كلوب على اإلسباني جوسيب
غوارديوال الذي قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي
إلى ثالثية تاريخية ف��ي إنكلترا (لقب الدوري بفارق
نقطة عن ليفربول ،إضافة إل��ى كأس إنكلترا وكأس
الرابطة) ،واألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد
توتنهام إلى نهائي دوري األبطال.

التشكيلة المثالية لعام  2019في استفتاء االتحادين
الدوليي��ن لكرة القدم (فيف��ا) ولالعبين المحترفين
(فيفبرو).
وأعلنت التشكيلة في الحفل ذاته الذي أقيم بميالنو
حيث ضم��ت ثالثة العبين م��ن لاير مدريد بخالف
البلجيك��ي إي��دن ه��ازارد المنتقل من تشيلس��ي
اإلنكليزي إلى الريال ه��ذا الصيف ليكون الريال هو
الفريق األكثر ظهورا في التشكيلة المثالية.
وتنافس ً 55
العبا وصلوا للقائمة النهائية على دخول
ً
التشكيلة التي تضم  11العبا فقط.

رغم عدم فوزه بأي لقب كبير في الموس��م الماضي،
فرض العب��و لاير مدري��د اإلس��باني هيمنتهم على

في حراس��ة المرمى :البرازيلي أليسون بيكر(ليفربول
اإلنكليزي)

التشكيلة األفضل

وضمت التشكيلة:

وفي الدف��اع :الهولندي فيرجيل فإن دايك (ليفربول
اإلنكليزي) واإلسباني س��يرخيو راموس (لاير مدريد
اإلسباني) والبرازيلي مارسيلو (لاير مدريد اإلسباني)
والهولندي ماتياس دي ليخ��ت (أياكس الهولندي/
يوفنتوس اإليطالي).
ولخط الوس��ط :الهولندي فرنك��ي دي يونغ (أياكس
الهولندي/برش��لونة اإلس��باني) والبلجيك��ي إي��دن
هازارد (تشيلس��ي اإلنكليزي /لاير مدريد اإلسباني)
والكرواتي لوكا مودريتش (لاير مدريد اإلسباني).
وف��ي الهج��وم :البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو
(يوفنت��وس اإليطالي) واألرجنتيني ليونيل ميس��ي
(برشلونة اإلسباني) والفرنسي كيليان مبابي (باريس
سان جيرمان الفرنسي).

في س��ياق الحديث ع��ن منتخبنا البد
ً
كثيرا
من اإلشارة إلى س��ؤال تم طرحه
م��ن قب��ل اإلعالميي��ن والمتابعي��ن
وس��نحاول اإلجابة عليه بكل موضوعية
وحس��ب قناعتن��ا الت��ي ق��د ال تكون
صحيحة والس��ؤال هو ه��ل تم تحضير
هذا المنتخب بش��كل مناس��ب لهكذا
مشاركة؟
وجوابنا أن هذا المنتخب تم تش��كيله
من��ذ نهاية الع��ام الفائ��ت أي أن فترة
التحضير امتدت لحوالي عش��رة أش��هر
ً
ً
س��ابقا ألي
تقريب��ا ،وهذا األمر لم يتح
منتخب من ه��ذه الفئة أو حتى لفئات
الش��باب ،حيث كان��ت تقتص��ر فترة
التحضي��ر لها على ثالثة أش��هر ،وتخلل
فترة التحضير معس��كران خارجيان في
األردن ولبن��ان لعب خالله��ا المنتخب
أربع مباريات ودية فاز بها جميعا ،كما
ش��ارك في بطولة غرب آس��يا باألردن
ولعب خمس مباريات ،أي ما مجموعه
تس��ع مباريات دولية ،في الوقت الذي
أتيحت لمنتخب الناشئين السابق الذي
ش��ارك ف��ي تصفي��ات  2017مباراتان
وديتان فقط في إي��ران وتحضير لمدة
ثالثة أش��هر منها ش��هر مرحل��ة انتقاء،
ولكن لإلنصاف ف��إن مقارنة تحضيرات
منتخبن��ا الحال��ي م��ع منافس��يه في
المجموع��ة ترجح كفتهم بش��كل كبير

حي��ث خضع��ت تل��ك المنتخب��ات
لمعس��كرات عديدة بعضه��ا في أوروبا
ودول ش��مال أفريقي��ا (تونس ومصر)
إضاف��ة لمباري��ات دولية ودي��ة كثيرة
خالل فت��رة التحضير ،خاصة المنتخب
السعودي.

برسم الفنيين باتحادنا

ً
ختاما هناك العديد من األسئلة األخرى
التي طرحها المتابعون وال نعطي أنفسنا
ح��ق اإلجابة عليه��ا ألنه��ا ذات صبغة
فني��ة وأهمه��ا ،..هل عملي��ة االنتقاء
ونوعية الالعبين الذي��ن تم اختيارهم
كانت أفضل الموج��ود لدينا؟ وهل تم
تكليف الجهاز الفني األنس��ب سواء في
المرحلة األولى قبل بطولة غرب آس��يا
أو بعده��ا عندما تم تبديل هذا الجهاز؟
وهل كان توقيت تبدي��ل الجهاز الفني
ً
صحيحا؟ ،هل أخطأ م��درب المنتخب
ببع��ض خيارات��ه وخط��ط اللعب التي
اتبعها ف��ي المباري��ات الثالث؟..وهل
وهل وهل؟ ،هي أس��ئلة برسم الفنيين
باتحاد كرة القدم والتي قد يجد اإلجابة
عل��ى بعضها في دفتر المش��رف الفني
للمنتخ��ب الم��درب األرجنتيني خوان
مارك��وس ترويا الذي رافق منتخبنا في
فت��رة تحضي��ره األخيرة وفي معس��كر
لبنان وفي التصفيات ،والذي شاهدناه
يواظب على تسجيل كل صغيرة وكبيرة
في التمرينات والمباريات.

