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37 6 إيقاف كافة النشاطات السلوية لمدة شهر 
وفوز صعب لسيدات الساحل على الحرية

كورونا يضرب بالعالم.. إصابات 
وتعليق نشاطات في أغلب القارات

بطولة قادمة في دائرة الضوء تتطلب من أهل كرة القدم )الكثير(
تطلعات بانطالقة مبكرة لتجاوز إخفاقات منتخبات الشباب والناشئين

2

الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أص��در 
النشاطات  العام  قرارًا تضمن إيقاف كافة 
الرياضية وذلك من تاريخ 14 آذار الحالي إلى ما 

بعد شهر رمضان المبارك.
كرة  لعبتي  يشمل  ال  أعاله  الصادر  والقرار 
القدم والسلة حيث كان االتحادان المعنيان 
إيقاف  تضمن  أي��ام  قبل  ق���رارًا  أص���درا  ق��د 
النشاطين الخاصين بكرتي القدم والسلة في 
القطر ابتداء من العاشر من آذار الجاري وحتى 

الخامس عشر من شهر نيسان القادم.
جاء  بالمجمل  ال��ري��اض��ي  ال��ن��ش��اط  تأجيل 
البطوالت  مختلف  تأجيل  م��ع  متماشيًا 
كورونا  فيروس  بسبب  والعالمية  القارية 
المستجد الذي ينتقل في التجمعات البشرية 
كافة ويتوجب على الجميع أخذ االحتياطات 
وحماية  العامة  السالمة  مبدأ  من  حيالها 

البشرية.

في حفل توقيع عقده مع اتحاد الكرة وظهوره األول أمام اإلعالم السوري
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حاوره: ربيع حمامة

محمد نزار المقداد

على الورق بدأ عمل المدرب التونسي نبيل 
معلول مع منتخبنا الوطني بعد توقيعه 
عقد تدريب المنتخب أمام حضور إعالمي 
شيراتون  بفندق  الخميس  مساء  كبير 
الجمهور  انتظرها  خطوة  في  دمشق، 
السوري الحامل ألحالم مونديالية أجمل 
األس��ي��وي  للملحق  ال��وص��ول  فيها  م��ا 
وقد  ٢٠١٨م،  روسيا  مونديال  بتصفيات 
وصفها المعلول باإلنجاز التاريخي بنسبة 

نجاح ٢٠٠%.
أسئلة 

ط��رح الحضور اإلعالمي مجموعة من األس��ئلة 
جّلها ت��م توجيهها للمعل��ول وبعضها لرئيس 
اتح��اد الك��رة حات��م الغايب، وس��ؤال وحيد 
لرئيس لجنة المنتخبات عب��د القادر كردغلي، 
وأهم ما جاء فيها الس��ؤال ع��ن الخطة الفنية 
التي سيعمل عليها التونسي في الوقت الراهن 
المحفوف بمخاطر كورونا، وأسئلة أخرى ذهبت 
إلى طريقة تفكير التونسي بكيفية اختيار العبي 
المنتخب، وهل سيكون للتأجيل الحاصل تأثير 
سلبي أم إيجابي بالمقارنة مع الوقت الذي بدأ 
به المدرب الجدي��د للمنتخب مع كادره الفني 
الذي يض��م عدد م��ن المدربين التونس��يين 
وآخرين سوريين, حضروا جميعًا حفل التوقيع 
إلى جانب عدد من القيادات الرياضية والكروية 

وممثلي وسائل االعالم. 
أجوبة

أك��د المعل��ول أن التوق��ف الحاص��ل نتيجة 
التخ��وف م��ن وباء كورونا س��يكون ل��ه تأثير 
إيجاب��ي لوجود وقت كاف��ي لمتابعة الالعبين 
بش��كل أفضل الختي��ار من يتمت��ع بالكفاءة 
منهم لتمثيل المنتخب، وعن المرحلة السابقة 
ق��ال المعلول أنه جاء ليكم��ل عمل المدربين 
السابقين وذكرهم باالسم )أيمن الحكيم وفجر 
إبراهيم واأللماني ش��تانغيه((، مشيرًا أنه يريد 
تطوي��ر األداء دون االعتم��اد عل��ى خطة لعب 
واحدة، موضحًا أن طبيعة الالعبين والمباريات 
هي من ستحكم طريقته واستراتيجيته عندما 

تعود المباريات.
وأك��د المعلول ض��رورة وج��ود ملعب خاص 
لتدريب��ات المنتخب حتى لو كان ملعبًا فرعيًا، 
ُمبينًا أن رئيس االتح��اد الرياضي العام فراس 

معال قد وعده بذلك.
عامان

العميد حاتم الغايب قال أن مدة عقد المعلول 
عامين وينتهي في شهر آذار عام ٢٠٢٢م، دون 
ذكر قيمة االتفاق المالي معتبرًا ذلك خصوصية 
للم��درب الذي رفض ب��دوره الحديث عن هذا 
التفصيل، وذكر المعلول أن مدة العقد ليس��ت 
ذات قيمة، فاله��دف هو الوصول لكأس العالم 
في حال س��ارت األمور على ما يرام، وإن حدث 
العكس فالعقد س��ينتهي، مؤكدًا أنه سيتحمل 

مسؤوليته كاماًل.
لألفضل واألجدر

أض��اف المعلول أن المنتخب س��يكون لالعب 
األج��در واألجدر وم��ن يعطي ف��ي التدريبات 
وأرض الملع��ب هو األحق بغض النظر عن عمر 
الالعب، وع��ن المنتخب األولمب��ي وإمكانية 
العبيه صرح المعل��ول أن هناك ثالثة العبين 
من األولمبي المش��ارك أخيرًا بكأس أسيا في 
تايالند س��يكون لهم مكانًا في المنتخب األول 

لما يملكونه من إمكانيات تؤهلهم لذلك.
الالعبون وأنديتهم

قاله��ا المعل��ول عالنية: كل الع��ب يلعب في 
دوريات درجة ثانية وثالثة لن يكون لهم مكانًا 
في المنتخ��ب، ودعا الالعبي��ن الختيار أندية 
بمس��توى عالي، وع��ن الالعبين م��ن أصول 
سورية ومحترفين في أوروبا وأمريكا الجنوبية 

فمس��تواهم ه��و الحك��م بدعوته��م لصفوف 
المنتخب.

التصنيف الدويل
ورأى المعلول أن المنتخب الس��وري يستحق 
أن يكون بتصنيف أفضل بس��لم ترتيب الفيفا، 
وه��ذا ما وعد المعل��ول العمل عليه من موقع 
الُمح��ب للتحدي على حد قول��ه، وجاء بمثال 
عن المنتخب التونس��ي الذي وصل للمركز ١٤ 

عالميًا.
كادر فني

رفض المعلول وصف باق��ي أفراد كادره الفني 
بلقب مس��اعد مدرب، بل ق��ال عنهم مدربين 
مثلهم مثل��ه، وتحدث عن اجتماعين عمل تم 
عقدهما مع الكادر، مؤكدًا أنه تم اختيار مدرب 
الحراس حس��ب الس��ير الذاتية الث��الث التي 
وضعتها لجن��ة المنتخبات بين يديه، باإلضافة 

ألربع��ة مدربي��ن اخت��ار منهم ض��رار رداوي، 
وع��ن الفائدة الفني��ة الُمضاف��ة بوجود محلل 
أداء وإحصائيات لمح المعلول أن المس��تقبل 

سيثبت هذه القيمة الفنية.
وأوضح المعل��ول: أنا هنا لتدري��ب المنتخب 
األول فق��ط ال غي��ر، ول��ن يك��ون ل��ي تدخل 
بمنتخبات الفئات العمرية، فكل منتخب لديه 

عمل صعب يحتاج لتفرغ كامل.
مساعدة وليس تدخل

ه��ذا الج��واب الوحيد ال��ذي جاوبه مش��رف 
المنتخب ورئيس لجنة المنتخبات عبد القادر 
كردغلي ردًا على سؤال أحد الزمالء عندما سأله 
عن رأي��ه بالخطة الفنية الت��ي قدمها المعلول 
للجنة المنتخبات، واصفًا عمل اللجنة بالمساعد 

وليس للتدخل بخطط المدرب.
العميد حاتم الغايب قدم شكره الكبير لالتحاد 
الرياضي العام ممثاًل بالسيد فراس معال رئيس 
االتحاد الذي لم يوفر جهدًا في مس��اعدة اتحاد 
الك��رة على انج��از مهمة التعاق��د مع المدرب 
التونس��ي, إضافة إلى دعمه الكبير لعمل اتحاد 

الكرة في كافة المجاالت.
وأوضح الغاي��ب أن التعاقد مع معلول تم بعد 
اقتراح لجنة المنتخبات وبعد دراس��ة معمقة 
لعدد من المدربين وهو اختيار جيد ألن معلول 
من المدربين المتميزي��ن وهو قادر مع كادره 
الجديد على توظيف واس��تثمار قدرات العبينا 

بالشكل األمثل. 

المعلول يف سطور
درب منتخ��ب تونس ووصل مع��ه إلى كأس 
العال��م في روس��يا 2018 ودرب نادي الترجي 
التونس��ي ببطول��ة العالم لألندية ف��ي اليابان 
2011 وأح��رز لق��ب دوري أبط��ال إفريقيا مع 
الترج��ي 2011 كم��ا درب ع��ددًا م��ن األندية 
التونس��ية والعربي��ة وخالل مس��يرته كالعب 
لع��ب للمنتخب التونس��ي بالفت��رة من 1982 
إلى 1994 وش��ارك في 75 مب��اراة دولية ونال 
لقب أفضل العب تونسي في األلعاب االولمبية 
1988 وحصل على ثماني بطوالت دوري سبعة 
منها مع ن��ادي الترجي ولقب واحد مع النادي 

اإلفريقي التونسي.
وكان اتحاد كرة القدم قد اصدر قرارا بتش��كيل 
الجهازين الفن��ي واإلداري لمنتخبنا األول من 
عضو اتحاد اللعبة عبد القادر كردغلي مش��رفًا، 
وعس��اف خليفة مديرًا للمنتخب، والتونس��ي 
نبي��ل معلول مدي��رًا فنيًا، والتونس��ي نادر بن 
يوسف داوود وضرار رداوي مساعدين للمدرب، 
والتونسي صابر بن ناجي العياري مدربًا للياقة 
البدنية، وس��الم بيطار مدرب��ًا لحراس المرمى، 
والتونس��ي حلمي بن عبد الوهاب كشو محلاًل 
لألداء واإلحصاء، وإبراهيم سالمة وخالد السهو 
إداريين، وأحم��د كنجو طبيبًا، وعزت ش��قالو 
معالجًا فيزيائيًا، وهاني س��كر منسقًا إعالميًا، 
وفراس حوراني مصورًا وش��ادي شحادة وأوس 

محمد مسؤولي تجهيزات.

في حفل توقيع عقده مع اتحاد الكرة وظهوره األول أمام اإلعالم السوري
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س��جل الالعب محمد الواكد اس��مه م��ن ذهب بعد 
وصول��ه لمرتبة الهداف التاريخي لنادي الجيش زعيم 
البط��والت المحلي��ة بعد مس��يرة طويل��ة لالعب مع 
النادي تخللها الكثير من البطوالت المحلية والقارية 
والعالمي��ة ليصب��ح الواك��د عالم��ة فارق��ة وماركة 
مسجلة هزت ش��باك المنافسين 75 مرة وهو رقم 
مبدئي ألن نجم فريق الجيش وهدافه ال زال أمامه 

الكثير.
ولن نطيل.. حيث نترك الحديث القادم لالعب نفس��ه 
الذي حاورته )االتح��اد( لتقف عند إنجازه.. ومحطاته 
الس��ابقة وطموحاته المس��تقبلية وغيرها.. فماذا 

قال؟ لنتابع..

 أنت اليوم الهداف التاريخي للجيش.. ماذا يعني لك 
هذا اللقب؟

اللقب ش��رف ألي الع��ب والجميع يتمن��ى أن يكون بهذا 
المكان، نادي الجيش باسمه الكبير غني عن التعريف وفخر 
ألي الع��ب أن يكون بصفوفه، فما بالك ب��أن يكون هدافه 

التاريخي.. واأليام القادمة أفضل وسأستمر بالتسجيل.

 سجلت الكثير.. أي األهداف أحب إليك؟ وما أجمل 
مباراة لعبتها؟

أجمل هدف كان على الجزيرة األردني وسجلته من منتصف 
الملعب وس��يبقى يمتل��ك ذكرى جميل��ة بداخلي، وأجمل 
مب��اراة لعبتها كانت مع الفريق في بطولة العالم العس��كرية 
بعمان ضد المنتخب األلماني سجلت فيها هدفين وفزنا 2/1.

 عاصرت أكثر من جيل لفريق الجيش.. ما الفريق بين 
الحايل وسابقيه؟

جي��ل موس��م 2010 كان في��ه العديد من النج��وم الذين 
عاصرتهم كماهر الس��يد وط��ارق الجبان وذاك التش��كيل 
يختلف عن باقي الفترات أو األعوام وعن هذا العام بالذات 
لوجود العبين بحاجة لخبرة أكبر ليتشكل لديهم ثقافة الفوز 

والبطولة ومع الوقت سيكون لهم مستقبل كبير.

 مستقبلك مع النادي ماذا تتحدث فيه، وإىل متى 
قادر عىل العطاء؟

نادي الجيش زعيم البطوالت وسأبقى في الملعب طالما أنا 
قادر على العطاء والتس��جيل وتنفيذ كافة األدوار المطلوبة 
مني داخل المس��تطيل وعندما أجد نفس��ي بأنني غير قادر 

على ذلك سأعتزل كرة القدم وأفسح الطريق لغيري وهو أمر 
محتم حيث لكل بداية نهاية مهما كانت صعبة.

 أصبت وغبت.. لتعود كما كنت، كيف ذلك؟
كانت إصابة قاس��ية بالفع��ل وتوقفت عن اللعب بس��ببها 
لمدة س��تة أش��هر ومن الصعوبة ألي العب هداف أن يعود 
بعدها كم��ا كان.. إصابتي كانت كس��رًا بالش��ظية وتمزقًا 
بالرب��اط بالكاحل، ولكن عدت بفض��ل وقوف الجميع معي 
وساعدوني ودعموني والتزمت بكل مراحل العالج ألن لدي 

هدفًا وإصرارًا كبيرين على العودة.

 أشخاص لهم الفضل لوصولك إىل هنا؟

ن��ادي المج��د له فض��ل علّي ألني ب��دأت منه ك��رة القدم 
وتدرج��ت بكل فئاته حتى وصلت لفري��ق الرجال والكابتن 
مهن��د الفقير له فضل علي وكذلك المدرب س��امر قش��اط 
عندما دربنا بفئة الصغار، والفض��ل بالتأكيد لنادي الجيش 
الزعيم ومن يلعب لهذا النادي س��يكبر فيه وهو سبب من 

جعلني الهداف التاريخي.

 حدثنا عن مسيرتك االحترافية الخارجية.. وماذا 
أنجزت خاللها؟

لعب��ت في نادي أمانة بغداد لموس��مين م��ن 2013 حتى 
2015 وكان��ت ناجحة حيث نلت لقب أفضل العب محترف 
بالموسم األول والمركز الثاني على الئحة الهدافين بالموسم 

الثاني هناك.

 بم��اذا يتمتع الجيش من خاصية عن غيره من األندية 
وجعلته يحرز األلقاب ومنافس دائم عىل البطوالت؟

دائمًا يتمتع النادي باس��تقرار على جميع األصعدة ويتمتع 
ب��إدارة حكيمة وهو م��ا جعله ينال البط��والت وفي اآلونة 
األخيرة أيضًا بوجود اللواء ياس��ر شاهين مدير إدارة اإلعداد 
البدني الذي لم يقصر بدعم الجميع ليكونوا كأس��رة واحدة 
وعلى قدر عال من الحس بالمسؤولية انعكست على الفريق 
إضافة ألنه معلوم أن االس��تقرار اإلداري واالنضباط يشكالن 

الرقم 1 بنادي الجيش.

 فريقك حالياً بالمركز الثالث ويبتعد بفارق 9 نقاط 
عن المتصدر، هل أنتم قادرون عىل العودة؟

ال يوجد فريق يفقد األم��ل وهو موجود حتى نهاية الدوري، 
ومعروف عن الجيش بأنه فريق بطوالت وليس هناك شيء 

انتهى بعد..
وال ي��زال أمامنا 10 جوالت، وتش��رين فري��ق كبير وكذلك 

جمهوره وترفع لهم القبعة.
وهم منافسون من 3 مواسم حتى اآلن وكذلك باقي الفرق 

الطامحة للقب لكن نحن كنادي الجيش لم نفقد األمل.

 برأيك التأجيل الحايل هل يخدم الفريق أم ال.. ولماذا؟
بداية أهم ش��يء هو سالمة البشر والوباء انتشر بكل العالم 
ونأمل الخير للجميع بالتأكيد ولذلك التأجيل وقاية، ولكن 
بعيدًا ع��ن الفايروس فإن التأجيل لن يخدمنا بالتأكيد كما 
أن��ه لن يخدم غيرنا حي��ث عمدنا ل�6 أو 7 م��رات لفترات 
تحضيرية بس��بب التأجي��الت وهو أمر يصي��ب الالعبين 

بالملل.

 مشاركاتك مع المنتخب تباينت.. حدثنا عنها؟
كان��ت تجربتي قصيرة مع المنتخ��ب، قدمت خاللها كل ما 
ل��دي ولكن كانت بالمجمل بمثابة فت��رة تجريب لالعبين، 
وأنا كمهاج��م احتجت لمن يخّدمني ولعبت 5 مباريات لم 
أس��جل فيها بس��بب قلة التمويل بالكرات رغم أنني كنت 
من أفضل الالعبين وحظي لم يكن جيدًا كونها كانت أسوأ 
أيام للمنتخب حينها بعد قدومه من كأس آس��يا وتشكيلة 
الالعبي��ن غير مكتمل��ة والفترة مهما قل��ت أو كثرت فإن 

الدعوة للمنتخب بالتأكيد هي شرف ألي العب.
 أمر يحز بنفسك كثيرًا..؟

الموسم الماضي من أصعب المواسم بحياتي لسببين األول 
وفاة والدي، والثاني خسارتنا أمام الجزيرة األردني 4/0 بعد 

أن كنا قد فزنا ذهابًا 3/0.

 جمهوركم قليل مقارنة بباقي الفرق المنافسة.. هل 
هذا عائق وكيف ترى هذا األمر؟

جمه��ور قليل نعم ولكن يفعل الكثير الكثير ونحن نحترمه 
لو كان 10 أش��خاص وهم ال يقص��رون ويرحلون معنا أينما 
لعبنا وهم في القلب وبالنس��بة لن��ا كالعبين فإن قيمتهم 
كبي��رة ولذلك نبحث دائم��ًا لكي نكون عند حس��ن ظنهم 

جميعًا.

   كلمة أخيرة للجمهور السوري عىل العموم بصفتك 
الهداف التاريخي لنادي الجيش؟

الجمهور الس��وري في القلب ويستحق الكثير وحتى أنا أعد 
نفس��ي من هذا الجمهور ونتمنى م��ن كل العب بمنتخبنا 
الوطني أن يتذكر حالة الفرح العارم في تصفيات المونديال 
الس��ابق ولذلك مطلوب من��ه الكثير ومنتخبن��ا قادر على 
االس��تمرار مع كوكبة م��ن النجوم بقيادة م��درب معروف 

نتمنى التوفيق له ولكادره الجديد.

الهداف التاريخي لنادي الجيش بـ75 هدفًا

محمد الواكد يتحدث لـ »االتحاد« عن أهدافه وطموحاته ومسيرته وهذه رسالته للجمهور

للذكرى
سجل الواكد 75 هدفًا حتى اآلن وهم بالتفصيل:	 
موس��م 2020: 12 هدف��ًا ف��ي ال��دوري الممتاز 	 

وهدف في مسابقة االتحاد اآلسيوي.
موسم 2018: 29 هدفًا بالدوري الممتاز وهدفان 	 

في كأس االتحاد اآلسيوي وهدف بدوري األبطال 
وهدفان في مسابقة كأس الجمهورية.

موس��م 2016: 8 أه��داف بال��دوري الممت��از 6 	 
أهداف في كأس العالم العس��كرية 4 أهداف في 

كأس التحدي وهدف بكأس السوبر.
موس��م 2010: 7 أه��داف في ال��دوري الممتاز 	 

وهدف بمس��ابقة الكأس ومثله بمس��ابقة كأس 
االتحاد اآلسيوي.

محمد الواكد	 
مواليد القنيطرة 6/10/1986.	 
مت��زوج وله 3 أبناء ذكور أحمد وعمره 14 س��نة 	 

وزين 8 سنوات ويزن 6 سنوات.

بطاقة شخصية

اإليقاف القاري 
سيكون له نتائج إيجابية 
لمستقبل المنتخب السوري
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وإش��راقات  بريق  كرتنا..  ش��باب 
س��ابقة خفتت منذ ثماني سنوات 
باتت فيها حدودنا تصفيات آسيا، 
الناش��ئون لم يكون��وا أفضل حااًل 
فتوقفت حدودهم عند التصفيات 

القارية ذاتها منذ ست سنوات!
ثالث��ة منتخبات ش��بابية خرجت 
تباعًا،  القاري��ة  التصفي��ات  م��ن 
ومثلها على مس��توى الناش��ئين 
خرجت أيضًا دون وضع أسباب أو 
دراسة معطيات ووقائع وسلبيات.
نتيج��ة  الخ��روج  وبالتال��ي كان 
طبيعي��ة للتعامل معه��ا وطريقة 

التعاطي مع مستقبلها.
والي��وم إذ نس��رد ه��ذا األمر فهو 
ألننا على أب��واب مرحلة جديدة.. 
ولدينا الوقت والزمن بأشهر كافية 
فما  لالس��تراحة(  )وليس  للعمل 

المطلوب؟
وكيف س��يتغير الح��ال؟ وقد كنا 
بخضم تلك التجارب.. ونستعرض 
تفاصيلها عّل وعسى تكون لنا عونًا 

بالقادمات.
شباب متأرجح ولكن..

بعيدًا ع��ن منتخبات الرجال التي 
تبقى مالزمة لألضواء.. نحن على 
أب��واب إيجاد الردي��ف على األقل 
السيما وأن األولمبي بات نجومه 
الس��احة  أنفس��هم على  يفرضون 
س��واء بأنديته��م الرجالي��ة التي 
تعول عليهم الكثي��ر بناء على ما 
ظهروا فيه مع المشاركة األولمبية 
األخي��رة بالبطول��ة القارية، ولكن 
ماذا عن منتخب الش��باب وماذا 
نهي��ئ له للخ��روج م��ن تأرجحه 

وأزماته التي تكررت؟
بداية وبعودة سريعة للوراء توضح 
م��ا كنا علي��ه فقد تواجدن��ا بفئة 
الشباب في أربع مناسبات عالمية 
ف��ي موندي��االت أع��وام 1989- 
 2005 وآخره��ا    1995  -1991
التي حمل��ت فوزًا عل��ى الطليان 
بهدفين لهدف، سجلنا خالل تلك 

المشاركات إثني عشر هدفًا.
م��ن  رش��فنا  الق��اري  التواج��د 
منافس��اته 9 م��رات ه��ي 1988 
)مرك��ز ث��ان( 1990 )مركز ثالث( 

 1996 المت��وج(  )البط��ل   1994
)دور المجموع��ات( 2002 )رب��ع 
نهائ��ي( 2004 )مركز رابع( 2008 
)دور   2010 المجموع��ات(  )دور 
المجموعات( 2012 )ربع نهائي(.

ف��ي المس��ابقات القاري��ة حققنا 21 
انتصارًا سجلنا خاللها 66 هدفًا أغالها 
السعودية  بالتواجد األخير على  فوزنا 

5/1 فأين أصبحنا منها اآلن؟
في ع��ام 2015 اعتذرنا بس��بب 
م��كان البطول��ة، وخرجنا بعدها 
و2019   2017 تصفي��ات  م��ن 
كان  واألق��رب  حني��ن  بخف��ي 
ولكن  المفاجئ  األخي��ر  الخروج 
ف��ي كل مرة كان الخ��روج دون 
أسباب أو ش��روحات توضع على 
طاول��ة اتحاد الك��رة والتي قد ال 
تعيد البطول��ة، ولكن على األقل 
لم تحدد فيه��ا )مكامن الخلل( 
ال  ك��ي  بالقادم��ات  لتجاوزه��ا 
تتكرر ويس��تمر الحال على نفس 
المن��وال، تلك الت��ي تظهر بعد 
البطولة ومنها منتخب الش��باب 
األخي��ر  الذي أضاع التأهل ليس 
بس��بب المس��توى بق��در س��وء 
تقدير بالتعاطي مع ذاك الفريق، 
المرتف��ع  المس��توى  والدلي��ل 
لالعبي��ن الذين يفعل��ون الكثير 
بدوري ش��بابنا الحالي و7 منهم 
ه��م هداف��ون لل��دوري والبقية 
بحسب  أنديتهم  أعمدة  يشكلون 
مراكزهم ونتمن��ى هنا أن يبقوا 
تحت الضوء كنواة لفريق أولمبي 
الشباب  قادم السيما وأن دوري 
الحالي يحفل بالكثير، وقد يكون 
األفضل منذ س��نوات طويلة على 

جميع األصع��دة فهل نوليه تلك 
األهمي��ة الكبي��رة تماش��يًا مع 

االهتمام بدوري الممتاز.
ق��د نعان��ي بالمنتخ��ب الش��بابي 
القادم السيما وأن األعمار المطلوبة 
ه��ي حاليًا بفئ��ة الناش��ئين وقلة 
منه��ا مغمورة، ق��د تتواجد بدوري 
الش��باب.. لكن المميزين بالدوري 
األخي��ر لن يفيدونا ولن نس��تطيع 
إشراكهم بحكم العمر مع المنتخب 
الش��بابي القادم م��ع التنويه لعدم 
وج��ود دوري ناش��ئين حالي على 
مس��توى القط��ر باس��تثناء بطولة 
برود  محافظ��ات دخل��ت مرحل��ة 
بالتعاطي معها ومع أهميتها وهنا 
بيت القصيد.. ألن الوصول لمنتخب 
ش��باب ق��ادم ق��ادر عل��ى التأهل 
ونوعيًا  كبي��رًا  اهتمام��ًا  يتطل��ب 
بدوري ناش��ئين حالي السيما وأن 
بعد  س��تكون  القادمة  التصفي��ات 
أش��هر كافية ووافية وتفرض علينا 
العم��ل والتخطيط بدراس��ة ناجعة 

ونقاط محددة منذ اآلن.
منفذ قادم للنهوض

م��ا ينطبق عل��ى إع��داد منتخب 
ش��بابي ينطبق من حيث العموم 
لكن  الناش��ئين  منتخ��ب  عل��ى 
األخير أصعب نس��بيًا ألمور تبدو 

حتى اآلن ضبابية ريثما يصدر ما 
يدل على أننا في ط��ور االنطالقة 
الصحيح��ة له��ا م��ن قب��ل أهل 
اللعبة بعودة سريعة للوراء ولنجد 
الخارطة..  عل��ى  الحالي  موقعن��ا 
ف��إن تواجدنا كن��ا موندياليًا لهذه 
 2007 بالع��ام  الفئ��ة ألول م��رة 
وصلنا به لدور الستة عشر بنتيجة 
أبرزه��ا التع��ادل م��ع األرجنتين 
س��لبًا آنذاك وخسرنا بصعوبة مع 
اإلسبان 1/2 وفزنا على هندوراس 
بهدفي��ن قب��ل الخ��روج بال��دور 
الثان��ي على ي��د اإلنكلي��زي 3/1 
لنكرر المحاولة بمونديال تش��يلي 
2015 لكن خس��رنا برباعيتين مع 
بارغواي وفرنس��ا وتعادلنا س��لبًا 
م��ع نيوزيلندا فرضته��ا قصة بات 
يعلمها الجميع بعدم ثبات إداري 
وفن��ي وعاد الجمي��ع لدياره دون 
الخوض بتفاصيل تلك المشاركة، 
ما جنين��اه وما خس��رناه، وما قد 

يمهد لشيء جديد قادم.
التواجد بنهائيات القارة للناشئين 
كان ف��ي 6 مناس��بات هي أعوام 
2002 )ربع نهائ��ي( 2006 )مركز 
راب��ع( 2008 )رب��ع نهائي( 2010 
2012 )ربع نهائي(  )ربع نهائ��ي( 
2014 )مرك��ز ثال��ث مك��رر م��ع 

أس��تراليا( س��جلنا خ��الل تل��ك 
المشاركات 38 هدفًا.

أبسط ما يمكن القول إن مشاركتنا 
المونديالي��ة األخي��رة تواجد 100 
مدرب بأح��د الدول الت��ي كانت 
مشاركة لدراس��ة ما قدمه فريقها 
وتمت دعوة مدرب حراس مرمى 
منتخبن��ا آنذاك ليكون من بينهم 
ويدل��ي بدل��وه بوق��ت أغلق أهل 
الكرة لدينا الملف بعد صافرة آخر 

مباراة لعبناها هناك.
دعوة  كان��ت  المعتادة  السلس��لة 
فري��ق وتش��كيل كادر دون هدف 
بعيد قادم أو اس��تفاضة بأسباب 

الخروج السابقة..
ليس بهدف العقوبة.. بل بهدف فهم 
الدرس أو اإلبق��اء على أمر إيجابي 
وتكريسه وتجاوز السلبي.. ولغياب 
ذلك خرجنا بخفي حنين كما حدث 
مع الش��باب من تصفي��ات أعوام 

.2019 – 2017 -2015
الصعوب��ة القادم��ة وعل��ى اعتبار 
أن المنتخب الناش��ئ سيتش��كل 
بعد أش��هر عديدة، هي أن األعمار 
المطلوب��ة تن��درج حالي��ًا بفئ��ة 
األش��بال.. وق��د ال نس��تفيد من 
الناش��ئين.. فأين هو  تجمع��ات 
دوري األشبال وماذا أعددنا له من 
اهتم��ام عل��ى كل األصعدة على 
اعتب��ار أن المميزين به هم عماد 

منتخب الناشئين القادم.
طغت على السطح منذ أسبوعين 
ناشئين..  منتخب  تشكيل  مسألة 
الفك��رة أجهضت بع��د أيام  لكن 
وتم إلغاؤها على اعتبار أن هناك 
أولويات ولكن األجدى أن ننطلق 

منذ اليوم إذا م��ا أردنا للمنتخب 
القادم أن يرى الن��ور ويرحل إلى 
ما بعد تصفيات آس��يا وهو بحال 
مبدئيًا  إنج��ازًا  تحق��ق س��يكون 
للجميع والعودة للسكة الصحيحة.

زبدة الحديث
على مدار 6 أش��هر ضجت مالعب 
العاصمة وغيرها من المحافظات 
الناشئين  مستوى  على  ببطوالتها 
المتأهلين  واألش��بال حي��ث إن 
األوائل بكل فئة س��يلعبون فيما 
بينهم على لقب بطولة الجمهورية 
التوزع  اعتمد على  كدوري مصغر 
بنهائيات��ه  س��يلتقي  الجغراف��ي 
النخبة.. وبعيدًا عن صاحب اللقب 
ما يهم ه��و آلية االس��تفادة من 
هذه البطولة، بداية بشكلها المفيد 
بعيدًا عن مرحلة )سلق المراحل( 
مرورًا بتش��كيل لجنة من مدربين 
لهم ش��أنهم بقيادة ه��ذه الفئات 
الختي��ار المميزي��ن ليكونوا نواة 
بعيدًا عن  القادمي��ن  المنتخبين 
المزاجية ليأخذ كل العب موهوب 
الكافي��ة إلظهار  حق��ه وفرصت��ه 
قدرات��ه في ظ��ل مس��احة انتقاء 
المعتمدي��ن  للمدربي��ن  وافي��ة 
لالختي��ار، ومن هنا تكمن أهمية 
فبقدر  القادمة..  القليل��ة  المرحلة 
ما سيكون االهتمام بنهائي بطولة 
المحافظات للفئات العمرية كبيرًا 
بقدر ما س��نحدد ماهي��ة المرحلة 
القادمة ومدى قدرتنا على العودة 
للساحة القارية بتلك الفئات وهو 
ما س��ننتظره وندعمه وس��نواكبه 
من مبدأ التش��اركية بين اإلعالم 

والنهضة الكروية المنشودة.

كرة القدم

ربيع حمامة

من القلبمن القلب

عندما يختلف حس��اب البيدر عن حساب الحقل يشكل هذا 
االختالف انطباعًا ب��أن هناك مفارقة ما وأن هناك خلاًل في 
التوجه نحو األهداف، وعندما تتناقض نتائج فريق رجال أي 
ناد مع نتائج ش��بابه في البطوالت المحلية وخاصة الدوري 
الع��ام ألي لعبة فهذا يؤكد أن الخلل واقع، وحتى ال نوس��ع 
دائرة المقارنات فس��وف أش��ير لمثال من الدوري الس��وري 
الممتاز بكرة القدم باعتبار أن كرة القدم واجهة مهمة أللعابنا 

الجماعية.
ف��ي الدوري الماضي كان نادي تش��رين ينافس على صدارة 
الرجال، وس��اير شبابه هذه المس��يرة بتصدره دوري الشباب 
لكن الص��ورة تراجع��ت عند كثي��ر من األندي��ة ونحن في 
األسبوع السادس عشر للدوري الممتاز. وحده حطين يحقق 
عالمة كاملة في انسجام النتائج فهو الرابع في دوري الرجال 
والرابع في دوري الش��باب، وتتكرر الصورة لتكون أقرب إلى 
الواقع عند الكرامة سابع الرجال وثامن الشباب وكذلك نادي 

الشرطة ثامن الرجال وسابع الشباب.
أين الخلل إذن؟ عندما يتصدر النواعير ويليه الطليعة دوري 
الش��باب وهم على الئحة الرجال في المركز العاشر والتاسع 
للطليعة فإن هذا يطرح سؤااًل مهمًا على مجلس إدارة النادي 
عن س��بب الف��روق الكبيرة بي��ن نتائج الرجال والش��باب، 
وعندما يتراجع تش��رين المتصدر رجااًل إلى المركز الخامس 
ش��بابًا فإن األمر يستدعي وقفة متأنية وإعادة النظر في آلية 
العمل، وعندم��ا ينصب اهتمام الوثبة عل��ى الرجال ويصل 
المركز الثاني إضافة ألدائه الجيد في االس��تحقاق الخارجي، 
أال يج��در به والحال كذلك أن يدقق في موقع ش��بابه الذي 

يراوح في المركز السادس؟!
ف��ي األندية المتط��ورة يعملون دائمًا على دراس��ة البيانات 
اإلحصائية ويقارنون ويعدلون في البرامج والخطط التدريبية 
لتحقيق توازن منطقي بين الرجال والش��باب والشباب هم 
المس��تقبل وهم دعامة أساس��ية في تقدم الن��ادي وتطوير 
نتائجه، ورغم أن أنديتنا تواج��ه الكثير من العوائق وخاصة 
المادية منه��ا فإنها توجه جّل اهتمامه��ا لفريق الرجال مما 
يدفع بالش��باب إلى خلفية الصورة م��ع أن باإلمكان التحول 
جزئي��ًا نحو الش��باب بإج��راء إحصائيات ومقارن��ات فردية 
وجماعية دون أن يكلف ذلك أموااًل إضافية، وبإمكان األندية 
التدقيق في اختي��ار الطاقم التدريبي القادر على التأقلم مع 

ظروف صعبة إضافة لمتابعة مستمرة لمسيرة الشباب.
حت��ى أفقر األندية تس��تطيع أن تحقق خط��وات علمية في 
تحضير فرقها للفئات العمرية فالعلم ليس حكرًا على األندية 
الفني��ة وهذه الخط��وات العلمية يمكن تنفيذه��ا في آلية 
تحضير كل األلعاب وخاصة ألعاب الكرات والفرق الش��بابية 
ه��ي الصورة الحقيقية لمس��تقبل أي ناد وتراجع نتائج هذه 
الفئة يحدد سلفًا ولوقت طويل نجاحات هذا النادي أو ذاك.

إن توقف النشاط والدوري بكرة السلة والقدم وتأجيله حتى 
نيس��ان يمكن أن يك��ون فرصة إلعادة النظ��رة في تفاصيل 

مهمة في محاولة لتحقيق األفضل والكل يسعى لألفضل.

ابحثوا عن األسباب

نبيل الحاج علي

العام  الرياضي  االتحاد  رئيس  معال  فراس  إن  الخبر:  يقول 
يقوم مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي بزيارات ميدانية 
بهدف  األندية  إدارات  من  عددًا  استقبل  وأنه  للمحافظات 
الوقوف الميداني عىل واقع المؤسسات الرياضية ومرافقها 

العامة وألعابها.

لمنشآتنا  ميدانية  زي��ارات  من  االتحاد  رئيس  به  يقوم  ما 
الرياضية يف المحافظات وتفقده للواقع ومناقشته مع إدارات 
األندية حول واقعها وإمكاناتها واأللعاب المعتمدة لديها هي 
خطوات رئيسة يف العمل الرياضي كي تكون القيادة الرياضية 
السلبيات  و  األخطاء  معالجة  تستطيع  وكي  الواقع  بصورة 
والسير بخطوات بناءة لتحسين هذا الواقع وتحسن اإلمكانات 
صورة  من  انطالقاً  الرياضية  أللعابنا  الفنية  السوية  ورفع 

واقعها.

خبر

تعليق

بطولة قادمة في دائرة الضوء تتطلب من أهل كرة القدم )الكثير(

تطلعات بانطالقة مبكرة لتجاوز إخفاقات منتخبات الشباب والناشئين

حقق الحرية فوزًا صعبًا جاء بشق األنفس، على مورك في مباراة متكافئة، 
سادها األداء الهجومي منذ بدايتها وحتى النهاية وحفلت بالفرص الفنية 
التي كان أكثرها للضيوف، تقدم الحرية بالش��وط األول بهدف وحيد بعد 
أن كان مورك البادئ بالهجوم وأضاع فرصة مباش��رة للتس��جيل بواسطة 

محمد حمو.
في الش��وط الثاني سجل نور جبريني هدف التعادل لمورك وأثمر ضغط 
الحري��ة في مراحل متأخرة م��ن المباراة عن هدف الفوز أحرزه حس��ام 
الدين ش��وا من تس��ديدة أرضية من خارج منطقة الج��زاء وألغى الحكم 
هدفًا س��ليمًا للحرية بعد أن احتسبه وحاول إدراك التعادل وسنحت له 

فرصتان أفسدهما حارس الحرية.
دوري الشباب

سيطر التعادل السلبي على مباراة االتحاد وضيفه الطليعة بعد لقاء قوي 
من الجانبين ودانت السيطرة معظم مراحل الشوط األول للضيوف، فيما 
تس��يد االتحاد الش��وط الثاني بالكامل وأضاع فرصًا عديدة للفوز لتنتهي 

المباراة كما بدأت.

الحرية يعزز صدارته لمجموعته
محمد هاشم إيزا

حملت األيام القليلة الماضية وكما 
توقعنا تغيي��رات طالت إدارة نادي 
اله��رج والمرج  الفتوة والت��ي كثر 
حولها م��ن حيث توقي��ت التغيير 
أو النش��ر عل��ى صفح��ة التنفيذية 
وم��ن ثم حذف المنش��ور لكن كل 
هذا ل��م يغير م��ن الواقع بش��يء 
ألن ق��رار التغيي��ر كان حاضرًا على 
طاولة اللجنة التنفيذية التي أجرت 
مش��اورات س��ريعة بهذا الخصوص 
ووصل��ت إلى قائمة تضم خمس��ة 
أس��ماء م��ع اإلبقاء على ش��خص 
رئي��س النادي وحس��ب ما حصلنا 
عليه من معلومات فإن هذا التغيير 
جاء عل��ى خلفية اعت��ذارات تقدم 
بها عدد م��ن أعض��اء اإلدارة وهي 
موجودة في مق��ر اللجنة التنفيذية 
كان  به��ا  الب��ت  موض��وع  لك��ن 
بس��بب مش��وار الفريق في الدوري 
المثالية  األج��واء  وللمحافظة على 
التي يعيش��ها الفريق بع��د البداية 

ل��ه خالل مرحل��ة اإلياب  الموفقة 
اإلدارة الجديدة ضمت كاًل من بسام 
العرس��ان رئيس��ًا وعضوية كل من 
صالح العاني وحافظ درويش وحازم 
بطاح ومدلول عبد العزيز والمالحظ 
هن��ا أن التغيير ط��ال عضوين من 
أعضاء اإلدارة وهما محمد عرس��ان 
ونصر حميدي وال نريد هنا الدخول 
في تفاصيل أكث��ر لكن هذه اإلدارة 

س��بق وأن تم تعديلها بإقالة اثنين 
م��ن أعضائها هما أحم��د باطوس 
وعامر عبيد الناصر ومن قبلها إقالة 
مهند السالم وخالد الحميد واعتذار 

جهاد ديواني.
لك��ن يمك��ن هن��ا أن نش��ير أن 
البعض تح��دث عن خالفات بين 
بعض أعضاء اإلدارة انتهت بتقديم 
اعت��ذارات ربما تكون في لحظات 

متس��رعة في اتخاذ مثل هذا قرار 
وهذا ما أدى إلى تعديالت سريعة 

بجسم اإلدارة الزرقاء.
من طرف آخر سارعت إدارة الفتوة 
إلى تقديم اعتراض على قرار حكم 
لقاء الشرطة باحتساب هدف جاء 
في الوق��ت بداًل من الضائع وترك 
ج��داًل كبي��رًا حتى على شاش��ة 

التلفاز.

في كرة الفتوة التغييرات حصلت واالعتراض حاضر

س��ادت الخالفات أج��واء اجتماع اإلدارة االتحادي��ة عندما طرح موضوع 
تكليف مدرب جديد خلفًا للمدرب السابق التونسي قيس اليعقوبي ليقود 
ما تبقى من اس��تحقاق رجال الكرة هذا الموسم، ووصل األمر إلى حد أن 
عضو مجلس اإلدارة المش��رف على الكرة مالك س��عودي اتصل ب� أحمد 
منصور رئيس مكتب الش��باب مبديًا رغبته بتقديم االستقالة على خلفية 
طرح األس��ماء، في الوقت ال��ذي تم التوافق على مهند البوش��ي وأنس 
صاري كمدربين بديلين محتملين.. وبعد أخذ ورد مطولين اتفقت اإلدارة 
على تكليف محمد العقيل لسد الفراغ التدريبي الحاصل على أن يساعده 

مجد الدين حمصي وهشام كردغلي وتعيين سامر حزام إدرايًا للفريق.

العقيل.. هل يدرب 
الكرة االتحادية؟!

احتف��ااًل بأعي��اد آذار الوطني��ة والتربوية 
وانتص��ارات  واإلنس��انية  واالجتماعي��ة 
جيش��نا الباس��ل في أرياف حلب وإدلب 
على اإلرهاب التكفيري المدعوم من تركيا 
وأمي��ركا وإس��رائيل وتحت رعاية س��امر 

الش��هابي نائب رئيس المكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياض��ي الفلس��طيني ورئيس 

اتحاد كرة القدم الفلسطيني بسورية.
تقام المباراة االحتفالي��ة الكرنفالية بكرة 
الق��دم بي��ن فري��ق يضم قدام��ى العبي 

سورية الدوليين وقدامى العبي فلسطين 
الدوليي��ن أمام فريق خان الش��يح الذي 
تستضيف مالعبه هذه التظاهرة الرياضية 
والوطني��ة وذلك اليوم الس��بت الس��اعة 

الثانية ظهرًا.

انته��ت على ملع��ب 7 نيس��ان بحلب 
منافس��ات بطول��ة دوري الدرجة الثانية 
بكرة القدم بمش��اركة أربعة فرق وأحرز 
النيرب المركز األول وتأهل للدور الثاني 
ممثاًل لمحافظة حلب، وأقيمت البطولة 
بطريق��ة الدوري الكامل م��ن مرحلتين 

ذهابًا وإيابًا، وفيما يلي النتائج:

جاء الني��رب أواًل وجم��ع 15 نقطة من 
فوزه ذهابًا على الش��رطة 0/5 واليرموك 
1/2 وخس��ارته أمام القلعة بهدف وحيد 
وإيابًا فاز على الشرطة 2/3 والقلعة 1/2 

واليرموك 0/2.
تاله اليرموك ثاني��ًا برصيد 10 نقاط من 
فوزه ذهابًا على الشرطة 0/2 وتعادله مع 

القلعة 1/1 وفاز إيابًا على الش��رطة 0/3 
والقلعة 1/2.

تأخ��ر فري��ق القلعة إلى المرك��ز الثالث 
برصي��د 10 نقاط بعد أن تص��در مرحلة 
اإلي��اب حيث ف��از على الش��رطة ذهابًا 
0/3 وإيابًا فيما خسر فريق شرطة حلب 

جميع مبارياته وهبط للدرجة الثالثة.

احتفااًل بأعياد آذار وانتصارات جيشنا في حلب وإدلب
مباراة بكرة القدم بين قدامى سورية وفلسطين أمام خان الشيح

النيرب بطاًل لكرة حلب الثانية
أحرز فريق ناشئي كرة نادي حطين بطولة أندية 
الالذقية لمرحلة الذهاب بعد تصدره المرحلة بال 
خسارة وذلك بفوزه على جاره تشرين 2/1 وعلى 

التضامن 3/0 وعلى جبلة 3/0.
وح��ل فريق ن��ادي تش��رين ثانيًا بف��وزه على 
التضام��ن 10/0 وعل��ى جبل��ة 1/0 وجاء فريق 

التضام��ن ثالث��ًا بع��د ف��وزه على جبل��ة 3/0 
بالتغيب.

والجدي��ر بالذك��ر أن البطول��ة أف��رزت مواهب 
وخام��ات جي��دة ينتظرها مس��تقبل في عالم 

اللعبة ومن كافة األندية.
وق��د ق��رر مجل��س إدارة نادي حطي��ن تقديم 
مكاف��آت وهدايا لفريقه في حفل أنيق س��يقام 

في النادي.

حطين بطل ذهاب دوري الالذقية للناشئين

محمد عجان

مالك الجاسم 

دوري الشباب الحالي 
قد يكون األفضل 
منذ سنوات طويلة
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محمد هاشم إيزا

صبحي أبو كم

محمد عجان

محليات

عدة  بها  تقوم  وطنية  حملة  عنوان  هو  سورية«  لحب  شجرة  »مليون 
من  مختلفة  مناطق  يف  شجرة  مليون  لزراعة  وأهلية  رسمية  جهات 
وقعت  التي  الحرائق  بفعل  تضررت  التي  المناطق  تلك  والسيما  بلدنا 
خالل السنوات القلية الماضية..، الجميل يف األمر أن عددًا من كوادرنا 
ومؤسساتنا الرياضية كان لها دور بارز يف هذه المبادرة الطيبة والحملة 
الوطنية الهادفة عبر مجموعة من األندية واللجان الفنية والتنفيذية 

بالمحافظات، تركز بعضها عىل زراعة أشجار يف منشآتنا الرياضية.

خبـــر وصـــورة

على مدى ثالثة أيام اس��تضافت 
بطول��ة  منافس��ات  الالذقي��ة 
الجمهوري��ة بالمصارعتي��ن الحرة 
والرومانية لفئة الشباب بمشاركة 
120 العبًا مثلوا كافة المحافظات 
إضاف��ة لهيئة الجيش والش��رطة 
وقد حفل��ت البطولة بنزاالت غاية 
ف��ي الندية واإلثارة وبمس��تويات 
وس��ط حض��ور جماهيري  جيدة 
مميز صفق وشجع بحرارة وبرعاية 
وحضور عض��و المكتب التنفيذي 
القوة محمد  رئيس مكتب ألعاب 
الحايك وفيما يلي النتائج الكاملة 

للبطولة.
المصارعة الرومانية

وزن 55 كغ: 1- عبد الملك سباعي 
)اتحاد( 2- بهاء النكدلي )حمص( 

3- أحمد العبود )حلب(.
وزن 60 ك��غ: 1- أس��د األس��طه 
طح��ان  عم��ار   -2 )الجي��ش( 
)حم��ص( 3- ن��ور عب��د الفتاح 

)حلب(.

ف��واز  1- محم��د  63 ك��غ:  وزن 
ط��ب  جمي��ل   -2 )الجي��ش( 
ال��روح )حلب( 3- وائل الش��عار 

)السويداء(.
وزن 67 ك��غ: 1- أحم��د النكدلي 
فاعوري  إبراهي��م   -2 )حم��ص( 
)القنيط��رة( 3- زكري��ا الحاي��ك 

)الجيش(.
وزن 75 ك��غ: 1- محم��د العبيد 
)حمص( 2- محمد فواز )الجيش( 

3- محمد محمد )القنيطرة(.
ع��ودة  1- ماج��د  77 ك��غ:  وزن 
س��واس  محم��د   -2 )حم��ص( 
حماي��ل  س��يف   -3 )حل��ب( 

)السويداء(.
وزن 82 ك��غ: 1- خضر س��لطون 
)الالذقي��ة( 2- محم��د الس��وقي 
ش��كور  كم��ال   -3 )الجي��ش( 

)حمص(.
وزن 87 ك��غ: 1- فوزي الحس��ن 
س��لطون  جعف��ر   -2 دمش��ق( 
)الالذقي��ة( 3- عبد هللا مس��المة 

)درعا(.
وزن 97 ك��غ: 1- عب��د هللا ع��ودة 
أرش��يد  أش��رف   -2 )الجي��ش( 

كيش��ور  ب��الل   -3 )الس��ويداء( 
)حلب(.

وزن 130 ك��غ: 1- علي نش��واتي 
حمي��دو  محم��د   -2 )حم��ص( 
)حلب( 3- حمزة الحسن )درعا(.

ترتيب المحافظات
1- حمص 170 عالمة 2- الجيش 
155 عالمة 3- الالذقية 144 عالمة 
4- حلب 121 عالمة 5- السويداء 
99 عالم��ة 6- درعا 87 عالمة 7- 
القنيطرة 84 عالمة 8- دمشق 62 
عالم��ة 9- إدل��ب 30 عالمة 10- 

ريف دمشق 26 عالمة.
متابعات

تابع نزاالت البطولة بكاملها محمد 
الحايك عض��و المكتب التنفيذي 

رئيس مكتب ألعاب القوة.
إلى جانب رئيس مكتب الش��باب 
بالالذقية تهاني ش��ليحة وأعضاء 
المكت��ب التنفي��ذي أيمن أحمد 
عب��د الناصر كركو الجاس��م وعالء 
جوخه جي، ورئيس مكتب ألعاب 
الق��وة بالالذقي��ة نض��ال يعقوب 
وش��اركوا بتتويج الفائزين األوائل 

بالكؤوس والميداليات.

تاب��ع البطول��ة جمه��ور كبير من 
محبي وعشاق المصارعة.

البطولة  ومنافسات  نزاالت  سارت 
بنظام ولم تشهد أية اعتراضات أو 

معوقات.
ج��رت البطول��ة في صال��ة رقم 1 

بمدينة األسد الرياضية.
المصارعة الحرة

وزن 52 ك��غ: 1- عبد هللا الرحيب 
)درعا( 2- محمد سرغايا )الجيش( 

3- محمد محايري )إدلب(.
وزن 61 ك��غ: 1- محمد مصطفى 
الرحم��ن  عب��د   -2 )دمش��ق( 
الجس��ري )حم��ص( 3- محم��د 

سويدان )درعا(.
وزن 65 ك��غ: 1- إبراهيم الطباع 
بغ��دادي  محم��د   -2 )دمش��ق( 
الدين خليل  3- نص��ر  )الجيش( 

)إدلب(.
وزن 70 ك��غ: 1- أحم��د ديرك��ي 
الرحم��ن  عب��د   -2 )دمش��ق( 
محاميد )درعا( 3- أحمد دعدوش 

)الجيش(.
وزن 74 ك��غ: 1- أن��س الخالدي 
سبس��بي  عم��ر   -2 )الجي��ش( 

)حماة( 3- محمد غانم )دمشق(.
وزن 79 ك��غ: 1- أحمد مس��المة 
)درعا( 2- همام عباس )دمشق( 

3- رضوان األسطة )الجيش(.
طعم��ة  ن��ور   -1 ك��غ:   86 وزن 
)دمش��ق( 2- زي��اد ف��الح )ريف 

دمشق( 3- عدي الزعبي )درعا(.
وزن 92 ك��غ: 1- عم��اد أبو عليقة 
)درعا( 2- أيمن غزال )حلب( 3- 

عبيدة معيري )إدلب(.
وزن 97 ك��غ: 1- ه��واك تونيان 
)دمشق( 2- محمد العكلة )درعا( 

3- محمد شيحان )الالذقية(.
وزن 125 ك��غ: 1- محم��د صارم 
رمض��ان  محم��د   -2 )دمش��ق( 
)حم��ص( 3- يوس��ف دع��دوش 

)الجيش(.
ترتيب المحافظات

1- دمش��ق 185 نقط��ة 2- درع��ا 
155 نقط��ة 3- الجيش 140 نقطة 
4- حل��ب 81 نقطة 5- حمص 75 
نقط��ة 6- إدلب 74 نقطة 7- ريف 
دمش��ق 72 نقط��ة 8- قنيطرة 47 
نقطة 9- الس��ويداء 45 نقطة 10- 

حماة 40 نقطة.

بطولة الجمهورية في المصارعة للشباب

دمشق وحمص بصدارة الحرة والرومانية

الرياضية  تش��رين  ش��هدت مدينة 
منافسة كبيرة في كأس الجمهورية 
لألكواثل��ون بمش��اركة /70/ العبًا 
والعبة في مختلف الفئات العمرية 
)13 سنة، 13-15 سنة، 15-18 سنة 
و+18 سنة( مثلوا ثماني محافظات 
هي دمشق، ريف دمشق، السويداء، 
حمص، طرط��وس، الالذقية، حلب، 

دير الزور وجاءت النتائج كمايلي:
كري��م   -1 )ذك��ور(  س��نة   )18+(
ايهاب   -2 اب��و سمرة/الس��ويداء/، 
خلوف/ حل��ب/ 3- حكمت األحمد 

/السويداء. 
)إن��اث( 1- جمان احمد/دمش��ق/ 
 -3 /دمش��ق/  حن��ون  2-نتال��ي 

روكسانا حيدر /حلب. 
فئة 16-18 س��نة )ذكور( 1- زكريا 
الخراط/دمشق/ 2- محمد ياسرجي 
/حل��ب/ 3- عدنان زكي /دمش��ق/ 
)االناث( 1- لينه الصفدي /دمشق/ 
 -3 /السويداء/  الصفدي  2-س��ماء 

تسنيم مندو/ حمص/. 
فئة 13- 16 سنة )ذكور( 1- محمد 
مج��د اس��د /حل��ب/ 2-أحمد عبه 
ج��ي/ حل��ب/ 3-إب��اء اب��و عمار/ 
الس��ويداء/ )االن��اث( 1- آالء اب��و 
عمار/ السويداء/ 2- منى طليمات/

3- ف��رح حاج حس��ن/  حم��ص/ 
حلب/. 

فئة 13 س��نة )ذك��ور( 1- ابراهيم 
عم��ر  2-محم��د  /حل��ب/  وراق 
عنجريني /حل��ب/ 3-محمد نبال/ 
حلب/)إناث( 1- ش��مس الخطيب 
/الس��ويداء/ 2-ش��ام الخطي��ب /
السويداء/3- أريام رجب /الالذقية/

رئي��س اتح��اد الترياثل��ون ناص��ر 
الس��يد نوه إلى أهمية هذه البطولة 
كمًا ونوعًا باإلضاف��ة لكونها باكورة 

روزنامة نشاطات  النش��اطات وفق 
االتحاد وتمثل محطة للوقوف على 
مستوى الالعبين في القطر بالفئات 
واكتش��اف  المختلف��ة  العمري��ة 
المواهب وال س��يما الصغيرة التي 
للمنتخب،  األساسي  الرافد  ستكون 
واالهتم��ام بالالعبي��ن الواعدي��ن 
والقواعد للوصول الى الحالة المثلى 
التي يسعى لها مجلس ادارة االتحاد 
مضيفًا: تأتي البطولة ضمن أنشطة 
القادمة  لالس��تحقاقات  التحضي��ر 

التي يأتي في مقدمتها المش��اركة 
في البطول��ة العربية وكأس العرب 
للترياثلون في شرم الشيخ من 4- 

2020 /4 /14
تاب��ع البطول��ة محم��د خضر عضو 
المكت��ب التنفيذي رئيس المكتب 
المختص ورؤس��اء مكاتب األلعاب 
التنفيذي��ة  باللج��ان  الفردي��ة 
بمحافظات دمش��ق وريف دمش��ق 
ودير الزور وهم على الترتيب هديل 
خلوف وراما الحمصي ورشيد عقلة.

مشاركة كبيرة في كأس الجمهورية لالكواثلون ورشة عمل للتصنيف الوظيفي في الرياضات الخاصة

شارك العبا المنتخب الوطني الشقيقان أحمد وعالء الدين 
غصون ف��ي تصفيات آس��يا التأهيلية ألولمبي��اد طوكيو 
2020، وأقيمت التصفيات في العاصمة األردنية في الفترة 
م��ن 3-11 آذار 2020 وش��ارك فيها 251 العب��ًا مثلوا 40 
دولة من قارتي آسيا وأوقيانوسيا وتنافسوا على 63 بطاقة 

يتأهل الفائزون بها للمشاركة في بطولة األولمبياد.
نتائج

ش��ارك أحمد غصون بوزن 75 كغ وشارك في الوزن 
24 مالكمًا وجرت المنافس��ة بعد إجراء القرعة، لعب 
مالكمنا المباراة األولى مع العب سيرالنكا وفاز عليه 

بالنقاط 0/5 وخسر المباراة الثانية مع العب منغوليا 
بالنقاط وخرج من البطولة بال ترتيب.

وش��ارك عالء الدين غصون في وزن 91 كغ، وفاز في 
اللقاء األول على العب الهند بنتيجة 0/5 وخسر النزال 
الثاني مع العب نيوزيالندا بالنقاط وخرج بال ترتيب.

رأي
أمين سر اتحاد المالكمة محمود سلوم قال: مشاركتنا 
في البطول��ة أثبتت بالدليل القاطع بأن اللعبة تحتاج 
إلى معس��كرات داخلية وخارجي��ة طويلة األمد ومع 
مس��تويات ف��ي دول متقدم��ة في اللعبة، وس��وف 
نتدارك الموضوع بإقامة معسكرات مع دول متقدمة 
بالتنس��يق مع القيادة الرياضية الجديدة التي نتمنى 

لها التوفيق والنجاح في مهامها.

نخبة مالكمينا خرجوا من الدور الثاني التأهيلي ألولمبياد طوكيو

استضافت محافظة طرطوس ورشة 
العمل الخاصة بالتصنيف الوظيفي 
لرياضات ذوي االحتياجات الخاصة 
لمدة ثالثة أيام جرى خاللها مناقشة 
ووضع  القادمة  العمل  إستراتيجية 
الرياضات  العمل أللع��اب  أس��س 
الخاصة على كافة المحاور والتركيز 
على بند إقام��ة العديد من دورات 
التصنيف المركزية لتأهيل الكوادر 
التدريبية والتحكيمية بما يتناسب 

واستحقاقات المرحلة القادمة.
حضر الورش��ة: عبد الناصر الجاسم 

عض��و المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام - رئي��س مكتب 
والرياض��ات  التدريبي��ة  المراك��ز 
الحاي��ك رئيس  الخاص��ة ومحمد 
مكت��ب ألع��اب الق��وة المرك��زي 
وهنائي الوز رئيس اتحاد الرياضات 
الخاص��ة وعم��اد حم��اد رئي��س 
تنفيذية طرطوس وش��روق البودي 
الفرعي  المراك��ز  مكت��ب  رئي��س 
ومحمد عيسى رئيس اللجنة العليا 
للتصنيف باالتح��اد واللجنة الفنية 

بمحافظة طرطوس وكوادر اللعبة.

حماد يتصدر تمهيدي شطرنج الجمهورية
أقيم��ت أم��س األول الج��والت 
التمهيدي��ة لبطول��ة الجمهوري��ة 
للشطرنج بتجمعها الجنوبي الذي 
أقيم بدمش��ق وفيها ن��ال أحمد 
المرك��ز األول  حم��اد )دمش��ق( 
ب���9 نقاط تاله قاس��م م��ال علي 
)الحس��كة( ثم كريم هنيدي ثالثًا 
)السويداء( وأسامة شيخ البساتنة 
رابعًا )دمش��ق( ث��م قتيبة غنام 
)دمش��ق(، ومعاذ البوشي سادسًا 
)دمش��ق( ولجميع السابقين 6.5 

نقطة وتفوق��وا عن بعضهم بفارق 
الجداء ثم محمد برمبو )دمش��ق( 
س��ابعًا ونيل الش��عار )القنيطرة( 
بالمركز الثامن ولالعبين 6 نقاط.

نال  وخال��د س��كر )المحافظ��ة( 
المركز التاس��ع ثم محمد األحمد 
)القنيطرة( بالمركز العاش��ر ولهما 

5.5 نقطة.
وش��ارك بالبطولة ع��دد كبير من 
الالعبي��ن عل��ى طري��ق التأه��ل 

لنهائي بطولة الجمهورية.

تواصلت احتفاالت رياضيي حلب بمناسبة 
أعياد ثورة آذار المجيدة، وبهذه المناسبة 
أقيمت العديد من النشاطات والبطوالت 

في حلب. وهذه أبرزها.
الكيك بوكسينغ:

ش��هدت صالة البطوالت ف��ي الحمدانية 
منافس��ات بطولة حلب للكيك بوكسينغ 

وأسفرت عن التالي:
وزن 48 كغ: جمعة درويش، وزن 51 كغ: 
محم��د زينة، وزن 54 كغ: محمد حس��ن 
حيالني، وزن 57كغ: غس��ان جبال، وزن 
60 كغ: معتصم أش��قا زاده، وزن 63 كغ: 
عبد هللا باش��ا، وزن 67 ك��غ: محمد وائل 
رحمون، وزن 71 ك��غ: عبد الغني بوبكي، 
وزن 76 ك��غ: محمد زه��رة، وزن 79 كغ: 
أحمد زيات، وزن +79 كغ: عبد هللا بوبكي، 

وزن 70 كغ K1: محمد نور مكانسي.
كرة الطاولة

بطولة الصغار )ذكور(: 1- محمد علي دشن 
2- ميناس قالجيان 3- كرم مصطفى 4- 

هوفيك ميناكسيان 5- زيد فحام.
بطولة الصغيرات: 1- لين دندل 2- عائشة 

لوزي 3- شام دندل.
بطول��ة الواعدين )ذكور(: 1- عبد الرحمن 
سفلو 2- حسان عطية 3- كرم حمدو 4- 

عبد الفتاح مصطفى.
الواع��دات )إناث(: 1- باردي قالجيان 2- 

فاطمة عفاشي.
الشطرنج

أقيمت بطولة حلب للشطرنج الكالسيكي 
لبطول��ة  التمهيدي��ة  المرحل��ة  للرج��ال 
الجمهوري��ة ف��ي صال��ة نادي الس��كك 
النظ��ام  بطريق��ة  46 العب��ًا،  بمش��اركة 
السويس��ري من س��بع ج��والت، تميزت 
بمش��اركة العبي��ن من الفئ��ات العمرية 
الصغيرة واس��فرت النتائ��ج النهائية عن 
تأهي��ل 13 العبًا للمش��اركة في المرحلة 
النهائي��ة لبطول��ة الرج��ال إضاف��ة إل��ى 
الالعبي��ن الذين يملك��ون تصنيف 1900 
نقط��ة فما ف��وق، وأحرز المراك��ز الثالثة 
األول��ى كل من الالعبي��ن: 1- محمد نور 
العلي 6.5 نقاط 2- زكريا محمد 5.5 نقاط 

3- محمد نور يكن 5 نقاط.

المصارعة
أقامت اللجنة الفني��ة للمصارعة بطولتي 
حل��ب بالمصارعتي��ن الروماني��ة والحرة 
لفئتي الش��باب والناشئين بمشاركة عدد 

جيد من الالعبين وهذه هي النتائج:
الرومانية للشباب

وزن 55 ك��غ: أحمد العب��ود، علي خوجة، 
وزن 60 كغ: نور عبد الفتاح، أحمد فرقي، 
وزن 63 ك��غ: عدنان داالتي، وزن 67 كغ: 
جميل طب الروح، ط��ه حريص، وزن 77 
كغ: محمد س��واس، وزن 130 كغ: محمد 

الدايخ أحمد.
الحرة للشباب

وزن 57 كغ: محمد أمين حسين، عبد هللا 
كركوتل��ي، عبد هللا كراس��ي، وزن 61 كغ: 
عمر عط��ار، عامر كل حس��ين، أحمد بدر 
الدين، وزن 65 ك��غ: حمزة ديوب، أحمد 
زبدية، وزن 70 كغ: طارق الجاس��م، وزن 
74 كغ: يوس��ف اليوس��ف، مهند دشان، 
خال��د لبابي��دي، وزن 86 ك��غ: مصطفى 
غزال، وزن 92 كغ: أيم��ن غزال، وزن 97 
ك��غ: عبد الحمد درار، وزن +120 كغ: عمر 

نايف، مصطفى حصرمة.
رومانية الناشئين

وزن 44 ك��غ: عبد الكري��م قصاب، عادل 
م��اوردي، وزن 48 كغ: عبد هللا فتال، عبد 
هللا ش��حرور، وزن 51 كغ: عبد هللا كراسي، 
عدنان حميدة، وزن 55 كغ: أحمد العبود، 
محمود حمام، وزن 60 كغ: عدنان داالتي، 
وزن 65 كغ: خالد ش��وكة، محمد س��لوم، 
وزن 71كغ: أحم��د مدراتي، وزن 80 كغ: 
فاضل الحمدو الحسن، وزن 110 كغ: بالل 

كيشور.
حرة الشباب

وزن 44 كغ: أحمد حم��ادة، محمد زينو، 
وزن 48 كغ: أحمد سريو، محمد مصاص، 
وزن 51 ك��غ: علي هويدي، بالل حمصي، 
وزن 55 كغ: عمر س��كر، ياسين خردات، 
وزن 60 كغ: محمود العيسى، محمد أمين 
حس��ين، وزن 65 كغ: حمزة ديري، يحيى 
سريو، وزن 71 كغ: محمد الشب، وزن 80 
كغ: طه حريص، وزن 92 كغ: أيمن غزال، 

وزن 110 كغ: عبد الحميد درار.
شاركت في البطولة فرق: االتحاد، الحرية، 

الشرطة، المراكز التدريبية.

احتفاالت رياضيي حلب بأعياد آذار

األولمبي  للي��وم  اس��تعدادًا 
أللعاب الق��وى المقرر إقامته 
ف��ي الش��هر الرابع ف��ي دير 
العربي  االتحاد  بإشراف  الزور 
الق��وى  أللع��اب  الس��وري 
أطلقت اللجنة التنفيذية بدير 
ال��زور حملة لتنظيف مضمار 
بالتعاون  البل��دي  الملع��ب 
مع مجلس المدينة ومديرية 
الزراعة ومنظمة اتحاد شبيبة 

الثورة.

حملة لتنظيف مضمار ملعب دير الزور
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تعي��ش ك��رة اليد حال��ة صحوة في 
المنافسة  ودخولها  األندية  تنش��يط 
ف��ي البط��والت المحلي��ة ولالرتقاء 
بمس��تواها الفني لتدخ��ل عالم رفع 
المس��توى الفني باالس��تقرار المالي 
ك��وادر  لتأهي��ل  إضاف��ة  واإلداري 
والتحكيم  التدري��ب  مجال��ي  ف��ي 
ألنهم��ا ج��زء ه��ام م��ن اس��تقرار 
اللعبة وتطور مس��تواها للمنافسات 
المحلي��ة والعربي��ة والقارية وصوال 
إل��ى البطوالت العالمي��ة, )االتحاد( 
التق��ت العميد عبد الكري��م الراعي 
رئيس اتحاد ك��رة اليد للمقارنة بين 
ع��ام انتهى وعام ق��ادم, والتطورات 
الجديدة التي تنتظر كرة اليد السورية 
لتع��ود ال��ى م��ا كانت عليه س��ابقا 

بمستواها الفني المنافس خارجيا.
اهتمام 

عن تقييم العميد الراعي للموسم 
ال��ذي انته��ى ق��ال: كان هدفنا 
االساس��ي التركي��ز عل��ى فئت��ي 
الناشئين والشباب وظهرت فيهما 
مواه��ب جيدة إفرادي��ا وجماعيا 
وكنا نطمح الوصول إلى مس��توى 
أفضل, ويزداد عدد األندية العائدة 
الى ممارس��ة اللعبة وتشارك في 
انجاز  وت��م  المحلية,  البط��والت 
الخطة الموضوعة للبطوالت بنسبة 

االكت��راث  ودون  بنج��اح   95%
بالصعوبات, وش��ارك ه��ذا العام 
فري��ق الفرات م��ن الرق��ة بدعم 
اللجنة التنفيذي��ة في المحافظة, 
ونال��ت هذه المش��اركة اإلعجاب 
والدعم من فري��ق العمل المتابع 
في بطوالت لكرة اليد وهو مكسب 
كبي��ر لكرة اليد إضاف��ة الى نادي 
اليقظة من دير الزور الذي عاد هو 

اآلخر لممارسة اللعبة.
مصاعب

وعن السلبيات التي ظهرت خالل 
العام الماضي وكيف تم معالجتها 
أج��اب العميد الراع��ي: البد من 
واجبنا  ولك��ن  وج��ود س��لبيات 
يحت��م علين��ا دائم��ا تالفي هذه 

الس��لبيات وتعزيز االيجابيات في 
العمل, فاألندي��ة تحتاج إمكانات 
مادي��ة لتأمي��ن احتياجات للعبة 
م��ن أدوات وتجهي��زات، واتمنى 
على القي��ادة الرياضي��ة الجديدة 
مقبولة  بأسعار  التجهيزات  تأمين 
ألنه��ا بات��ت تش��كل عبئ��ا على 
النادي بشكل خاص وعلى اللعبة 
بش��كل عام, وأن يتم التنس��يق 
م��ع اتحادي ك��رة الس��لة والكرة 
الطائ��رة ومدير مكت��ب المتابعة 
لتأمين نقل الف��رق القادمة للعب 
وإقامة  المحلي��ة  البط��والت  في 

المباريات في الصاالت الرئيسية.
مشاركات خارجية

بخصوص  االتح��اد  رؤي��ة  وع��ن 

المش��اركة في األنشطة الخارجية 
أجاب: سوف نستمر بالمشاركة في 
مستوى  على  الخارجية  البطوالت 
دول غ��رب آس��يا وآس��يا وف��ي 
التش��جيعية,  العربية  البط��والت 
وت��م مراس��لة االتحاد اآلس��يوي 
واتح��اد غ��رب آس��يا لمش��اركة 
منتخبي الناش��ئين والشباب في 
السيدات  بطولة آس��يا, ومنتخب 
في بطولة غرب آس��يا, ونأمل من 
القي��ادة الرياضية تنش��يط اللعبة 
وطرطوس,  الالذقي��ة  بمحافظتي 
وعتبنا على أندية دمشق ألن كرة 
اليد غي��ر معتمدة بأي ن��اد لفئة 
ن��ادي الجيش  الذكور باس��تثناء 
ومعتمدة ف��ي ثالث��ة أندية لفئة 

اإلناث وبمستوى فني جيد.
انتظار

إلى درجات  األندية  وعن تصنيف 
بالنس��بة  قال:  االحتراف  وتطبيق 
للتصنيف ننتظر زيادة عدد األندية 
الممارس��ة للعبة فهي حاليًا بفئة 
الرج��ال 10 أندية فقط واإلناث 12 
نادي��ًا وهو عدد قليل ليتم توزيعه 
عل��ى 3 درجات )أول��ى- ثانية - 
ثالثة(, , واالحتراف يحتاج مردودًا 
ماليًا كبي��رًا لإلنفاق على االدوات 
الالعبي��ن  وعل��ى  والتجهي��زات 
واالداريي��ن  الفنيي��ن  وطواق��م 
الخارجية  المش��اركات  ونفق��ات 
واالندية التي تمارس اللعبة حاليا 

غير مؤهلة لالحتراف.

محمد عجان

محليات

خروج العبي منتخبنا الوطني للمالكمة الشقيقين احمد وعالء غصون 
الولمبياد طوكيو  المؤهلة  اآلسيوية  للتصفيات  من  الثاني  الدور  من 
والمحزن يف األمر إنه كان يكفيهما الفوز بمباراة الدور الثاني للحصول 
عىل  مشاركتنا  اقتصار  األمر  يف  أيضاً  والغريب  التأهل،  بطاقة  عىل 

مالكمين اثنين فقط رغم أن التصفيات أقيمت يف األردن.

ما زال أمام أبطالنا فرصة أخرى للتأهل من خالل بطولة دولية تقام 
أبطال  من  إضافيين  مالكمين  زج  تم  ما  إذا  خاصة  قريبا  بلغاريا  يف 
منتخبنا مثل حسين المصري ومحمد مليس وغيرهما من العبي منتخبنا 
انجازاتهم ومستوياتهم عن األخوين غصون..  الذين ال تقل  المميزين 
يف  الحضور  بها  ويليق  األخيرة  السنوات  يف  بقوة  بصمت  مالكمتنا 

طوكيو 2020.

سالــب
موجــــب

مباريات األسبوع األول في ذهاب دوري الستة األوائل 
في الكرة الطائرة للرجال جاءت قوية وندية وبمستوى 
متطور ينم عن اس��تعداد األندية بشكل جيد ومثالي 

والجميع هدفه بطولة الدوري والصدارة.
وإن جاءت بع��ض المباريات طبيعية بنتائجها إال أن 
المباريات األخرى كانت على قدر عال من المنافس��ة 

القوية خاصة بين الشرطة والسلمية.
ماذا عن مباريات األسبوع األول لنتابع..
سلمية × الشرطة 1/ 3

على ملعب صالة حماة التقى سلمية مع الشرطة في أقوى 
مباريات األس��بوع أداء ومستوى متقاربًا وجيدًا ومتكافئًا 
تقدم الس��لمية في ش��وطها األول 25/ 13 بعد س��يطرة 
كاملة على مجريات اللعب السريع والضرب الساحق لكن 
الش��رطة س��رعان ما اس��تلم الزمام بحنكة وخبرة مدربه 
وفرض التعادل سريعًا إنما بصعوبة نسبية 25/ 20 وتابع 
بنفس الوتيرة وواجه صعوبة بالغة في كس��ب الثاني 25/ 

23 والثالث 25/ 21 والفوز بنتيجة 3/ 0.
القطيفة × السودا 3/ 0

ي��وم بعد يوم تؤكد طائرة القطيف��ة علو كعبها وتطور 
مس��تواها عبر أداء ومس��توى جيدين أهلها إلثبات 

كفاءتها ومهارة العبيها.
فسجل فوزًا س��ريعًا وجيدًا على السودا من طرطوس 

بثالثية من األشواط الس��ريعة كونه كان األميز طيلة 
مراحل األش��واط متقدمًا باألول 25/ 16 وبالثاني 25/ 

12 وختم الثالث 25/ 13.
القطيفة × االتحاد 3/ 0

ولم يجد القطيفة أي��ة صعوبة تذكر في تجاوز ضيفه 
االتحاد وأحس��ن وفادته بفوز غال وأداء وسيطرة من 
جانب واحد وم��ع محاوالت االتحاد الجادة في فرض 
نفسه بعد عودته الجريئة والجيدة لنشاط الكرة الطائرة 
بعد غياب طوي��ل ونقول له مرحى بنتائج األش��واط 

انتهت إلى تقدم القطيفة 25/ 20، 25/ 16، 25/ 6.
الوحدة × السودا 3/ 0

الوح��دة بطل الدوري للموس��م الماضي قدم نفس��ه 
كبطل يعمل بكل إمكانياته ومهارات وفنيات العبيه 
لالحتفاظ باللقب موس��م آخر كيف ال وهو لعب بأداء 
متمك��ن وكفاءة ومه��ارة أهلته لتحقيق فوز س��ريع 
وسهل على السودا وثالثية نظيفة من األشواط وبفارق 

كبير من النقاط 25/ 9، 25/ 19 و25/ 15.
الوحدة × االتحاد 3/ 0

وتاب��ع الوحدة بتميز في مبارياته الثانية أمام االتحاد 
وأحس��ن العبوه توظيف إمكانياتهم في الملعب عبر 
الضرب الس��احق وجمل تكتيكية س��ريعة وإس��قاط 
مفاجئ وأنهى األش��واط الثالثة بسهولة 25/ 11 و25/ 
19، 25/ 15 ومرح��ى مرة ثاني��ة لالتحاد الذي يلعب 
بتشكيلة من الشباب الواعد وبمهارات جيدة وتحضير 

ممتاز للدوري.

منافسات مثيرة في نهائي دوري طائرة الرجال

تشكل رياضة الجودو إحدى العاب 
الق��وة النش��يطة عل��ى مس��توى 
الرياض��ة الس��ورية في انتش��ارها 
ومشاركاتها  الداخلية  ونش��اطاتها 
ألع��اب   3 وإضاف��ة  الخارجي��ة 
التحادها هي الس��امبو والكوراش 
واآليكيدو زاد م��ن مهامه, وزيادة 
المهندس  التقت  االتحاد  أنشطته, 
عماد ح��اج ق��دور رئي��س اتحاد 
الج��ودو للحديث عن عمل االتحاد 
خ��الل الفترة الماضي��ة وتطلعاته 

إلى القادم.
دورات تأهيلية

ع��ن اإلض��اءات الت��ي تحقق��ت 
في الع��ام الماض��ي 2019 أجاب 
المهن��دس حاج ق��دور: االضاءات 
عديدة منه��ا تنفيذ كافة البطوالت 
المقررة خالل العام السابق, وإقامة 
دورات دراسات للتدريب والتحكيم 
والصق��ل والترقية وترفيع درجات 
بفح��وص نظري��ة وعملية ش��رح 
خاللها مس��تجدات القانون الدولي 
للعب��ة وإقام��ة فح��وص األحزمة 
االبيض, االصفر,  المعتمدة وه��ي 
البني  االزرق,  االخض��ر,  البرتقالي, 
مرحلة اول��ى ومرحلة ثانية الحزام 
االسود ويتدرج من االسود 1 وحتى 
8 حاليا في سورية 3 مدربين حازوا 

على الحزام االسود 8.

بطوالت
وعن ممارسة اللعبة في المحافظات 
أجاب: تمارس ف��ي 15 ناديا خالل 
االزمة التي مرت بها س��ورية وهي 
موزع��ة عل��ى محافظ��ات حل��ب, 
السويداء,  الالذقية, دمشق,  حمص, 
القنيط��رة، ري��ف دمش��ق، ونادي��ا 
الش��رطة والجيش, ويضمان غالبية 
العبي منتخبات الذكور, ويتش��كل 
منتخب االناث من العبات السويداء 
وتضمن��ت  والالذقي��ة,  وحم��ص 
المش��اركات الخارجي��ة 3 بطوالت 
العمرية وأحرز  للفئ��ات  في تونس 
الفريق 3 ميداليات برونزية, وبطولة 

آس��يا في االم��ارات وبطولة العرب 
التي استضافتها االردن واحرز فيها 
المرك��ز االول عل��ى 6 فئات للذكور 

واالناث.
تحديث التحكيم

وعن نشاط الكادر الفني من حكام 
ومدربي��ن أجاب: أدى دوره بنجاح 
ويحتاج الى رفع مستواه اكثر من 
خالل مش��اركته في التحكيم في 
البطوالت الخارجية التي تش��ارك 
الوطني��ة, وطبقنا  به��ا منتخباتها 
خ��الل البطوالت المحلي��ة النظام 
الدولي ال��ذي يعتمد على التصوير 
بالفيديو لتصحيح أخطاء التحكيم 

إن حدثت, واتبعن��ا تكليف حكم 
واحد على البس��اط وهو المعتمد 
للعبة, ونحتاج  الدولي  في االتحاد 
الى مدرب أجنبي عالي المس��توى 
لرف��ع س��وية المدربي��ن وتدريب 
المنتخبات الوطنية على التقنيات 
الحديث��ة الت��ي ش��ملت اختالف 
اس��لوب اللعب وتطوي��ر المهارات 

الفردية في المباريات.
مهام منتظرة

وحول ومهام الع��ام الجاري التي 
ينتظرونه��ا ق��ال: التركي��ز عل��ى 
الفئات العمرية )ناشئون وشباب( 
لرفد المنتخب��ات الوطنية وتطوير 

مس��تواهم الفن��ي وتدريبهم على 
ط��رق التدري��ب الحديث��ة ألنه��م 
األساس��ية  الركي��زة  س��يكونون 
عدد  وزي��ادة  الوطني,  للمنتخ��ب 
قدرات  لزيادة  المحلي��ة  البطوالت 
والمهاري��ة,  الفني��ة  الالعبي��ن 
والمشاركة في البطوالت الخارجية 
على المستوى العربي وغرب آسيا 
معسكرات  إلقامة  والسعي  وآسيا, 
خارجي��ة لنف��س اله��دف, وإقامة 
بطوالت أللعاب السامبو والكوراش 
المش��اركة في  قب��ل  واآليكي��دو 
غير  عل��ى  الخارجي��ة  البط��والت 

المعتاد لهذه األلعاب. 

صبحي أبو كم

مالك الجاسم
أق��ام مكتب ألعاب الق��وة في اللجنة 
التنفيذية بدير ال��زور بطولة المحافظة 
للمالكم��ة للفئات العمرية )األش��بال 
والناشئين( بمشاركة 40 العبًا وأسفرت 

النتائج النهائية للبطولة عن ما يلي:
فئة األشبال

وزن 35 كغ رمضان بخوري - باس��ل 
حافظ إسماعيل.

37 كغ يوس��ف محمد ترك��ي - عبد 
الرحمن معين.

40 كغ عبد الكريم الس��اري - محمد 
نصر األسود.

43 كغ عمر ف��راس بخوري - محمود 
محمد فواز.

49 كغ عبد القادر اسعد الخلف - يزن 
بخوري.

52 كغ عدنان العبد - مصطفى محمد 
الحسن.

58 كغ محمد وفا مشهور.
71+ كغ سمير ياسين خورشيد.

فئة الناشئين
46 كغ حسين علي الساري.

48كغ عنتر عمر منصور.
50 كغ عبد اللطيف األورفلي.

52 كغ خالد السليمان.
54 كغ وسام عبد اللطيف جيرودي.

57 كغ مصطفى عبد الرحمن. 
60 كغ محمد فراس بخوري. 
67 كغ عمر رائد عبد العزيز. 

قام بتحكيم المباريات كل من حافظ إسماعيل 
وأحمد جيرودي وعبد القادر جيرودي

وفي نهاية البطولة قام حسين المزيد 
رئيس اللجن��ة التنفيذي��ة بدير الزور 
وأعض��اء اللجن��ة التنفيذي��ة بتتويج 

الالعبين الفائزين بالمراكز األولى. 
وذكر ش��الش الشالش رئيس مكتب 
ألعاب القوة بأن البطولة كانت ناجحة 
وأف��رزت وجوه��ًا وخام��ات جديدة 
سيكون لها ش��ان في اللعبة ونحاول 
أن نعي��د كاف��ة األلع��اب إل��ى ألقها 
الس��ابق لتع��ود كما كان��ت وتعتلي 

منصات التتويج.

مالكمة دير الزور تعود لنشاطها

 العميد عبد الكريم الراعي رئيس اتحاد كرة اليد:

اهتمامنا بالفئات العمرية والتصنيف يحتاج إلى زيادة عدد األندية الممارسة للعبة

رئيس اتحاد الجودو عماد حاج قدور:

نركز في عملنا على الفئات العمرية واعتماد الطرق الحديثة في التدريب

ش��هدت مدينة دير عطية بطولة 
الضاحي��ة  الخت��راق  األندي��ة 

وللدرجات الثالث )1، 2، 3(.
ففي س��باق 8 كم رجال لمواليد 
2000 وم��ا دون لفئ��ة الدرج��ة 
األولى تص��در كريم أبو س��مرة 
الس��باق بزمن 24.49 من نادي 
العربي تاله حي��در القاضي )دير 
عطية( وسامر السمير )العرين(.

وف��ي أندي��ة الدرج��ة األول��ى 
ناش��ئات لمواليد 2003- 2004 
وما فوق أحرزت آية الحسن من 
نادي العرين بطولة سباق 4 كم 
بزم��ن 14.36 د تلتها نايا الناصر 
ثالثًا  حس��نة  ورزان  )الكرام��ة( 

)العرين(.
األولى  الدرج��ة  ناش��ئي  وف��ي 
لمسافة 6 كم مواليد 2003 وما 
فوق نال أحمد برني المركز األول 
)دير عطية( تاله سليمان عاصي 
)العرين( ثم س��يزار الش��ومري 

ثالثًا )العربي(.
وفي غمار منافس��ات الش��ابات 
للدرج��ة األول��ى مس��افة 6 كم 
ولموالي��د 2002 وما دون نالت 
يوال الحس��ن المركز األول بزمن 
24.42 وهي من ن��ادي العرين 

)العرين(  رقي��ة محم��ود  تلتها 
وعال رزق )دير عطية(.

الدرجة الثانية
في منافس��ات الدرج��ة الثانية 
لفئة الناشئات مواليد 2003 وما 
فوق لمس��افة 4 ك��م نالت غزل 
أحمد التركي المركز األول بزمن 
16.57 د وهي من نادي المخرم 
تلتها س��ارة كلثوم )المخرم( ثم 

رؤى جمول )صلخد(.
لمس��افة  الذكور  وفي مس��ابقة 
8 ك��م موالي��د 2002 وما دون 

للدرجة الثانية حل حمزة العلي 
أواًل بزم��ن 32.12 د م��ن نادي 
زيتون  إس��ماعيل  تاله  القطيفة 

)حوش عرب(.
الدرجة  أندي��ة  وفي مس��ابقات 
الثاني��ة ذك��ور لفئة الناش��ئين 
6 ك��م وه��م مواليد  لمس��افة 
2003، وم��ا ف��وق أح��رز ليث 
عب��اس المركز األول )س��لمية( 
ث��م س��ليمان دي��وب )الوثبة( 
الثالث قيس ملقط  المركز  وفي 

)القطيفة(.

الدرجة الثالثة
في مسابقة اإلناث لفئة الناشئات 
ضمن الدرجة الثالثة نالت اليسار 
اليوس��ف المركز األول بسباق 4 
كم بزمن 17.18 د وهي من نادي 
الجوالن تلتها يقين س��ويد أيضًا 
من نادي الجوالن بالمركز الثاني 
والسباق لمواليد 2003 فما فوق.

وفي مسابقة الش��ابات لمسافة 6 
كم مواليد 2002 وم��ا دون نالت 
لوريس دنون المركز األول )شهبا( 

بزمن 22.44 د.

تنافس لكل الفئات في ضاحية ريف دمشق

الس��اعة  ف��ي  يحتف��ل 
الحادية عشرة من صباح 
يوم األحد القادم بتكريم 
الرياضيي��ن  األبط��ال 
الثالثة  بالمراكز  الفائزين 
االس��تفتاء  في  األول��ى 
لجن��ة  نظمت��ه  ال��ذي 
الرياضيين  الصحفيي��ن 
ح��ول أفض��ل رياض��ي 
وأفضل الع��ب كرة قدم 
في س��ورية لعام 2019, 

وذلك في الصالة الملكية بمدينة الجالء الرياضية 
بدمشق.

ويق��ام حفل تكري��م الفائزين الذي ترعاه ش��ركة 
)بروجي��م مع��ال( بإش��راف اتح��اد الصحفيي��ن 
وبالتعاون مع االتحاد الرياض��ي العام الذي لجنة 
الصحفيين الرياضيين، وسيتم خالل الحفل تكريم 
نجوم الرياضة الس��ورية حس��ب نتائج  االستفتاء 
الذي ش��ارك فيه 53 إعالميًا من كافة المؤسسات 
اإلعالمية المحلية، وأسفرت نتائجه عن فوز البطل 
العالمي مجد الدين غ��زال )ألعاب قوى( بالمركز 

األول ألفضل رياضي س��وري 
 103 برصي��د   2019 لع��ام 
نقاط، وجاء في المركز الثاني 
الس��ّباح العالمي فراس معال 
برصي��د 71 نقط��ة، وحل في 
المرك��ز الثالث الفارس أحمد 
حمش��و برصيد 37 نقطة، أما 
أفضل العب كرة قدم فاحتل 
عمر  الالع��ب  األول  المرك��ز 
السومة ب� 104 نقاط، والثاني 
محمود المواس ب� 54 نقطة، 

والثالث إبراهيم عالمة ب� 23 نقطة. 
وسيتم خالل الحفل أيضًا تكريم كل من: الالعب 
محمد خالد المحم��د )رياضات خاصة(، والالعبة 
الواعدة هند ظاظا )ك��رة طاولة(، وذلك لتأهلهما 
ل��دورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020، وس��يتم 
تكريم الصحفيين الرياضيي��ن المتقاعدين: عبد 
اللطيف البني، وفوزي الحميد، وكبرييل الشامي، 
ونعيم الحرج  الذين كانت لهم بصمة في الصحافة 
الرياضية، مع عدد من الخبرات الرياضية، والزمالء 

ممثلي وسائل اإلعالم المحلية.

حفل تكريم نجوم الرياضة السورية الفائزين 
باستفتاء لجنة الصحفيين الرياضيين
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أقامت اللجان الفنية في ريف دمشق بطوالتها 
الفرعية لأللعاب تحضيرًا للمشاركة في بطوالت 

الجمهورية وفق التالي:
بطولة تايكواندو

التايكواندو  المحافظة برياض��ة  نفذت بطول��ة 
في صال��ة المنتخب الوطن��ي بمدينة الفيحاء 
الرياضية بمش��اركة أندية الحرجلة، الكس��وة، 
مرك��ز الكس��وة، جدي��دة عرطوز، بي��ت تيما، 
عي��ن منين، دوما وجاء ف��ي المقدمة نادي ج 
عرطوز وجمع 4 ذهب و3 فضة و1 برونز، وتاله 
الحرجلة 3 ذهب و3 فضة، وعين منين ذهبية 

وفضية، ودوما فضية وبرونزية
أبطال األوزان

- وزن 54 ك��غ: 1- محم��د كمال ش��حادة ج 
عرط��وز 2- محمد عبيد م. الكس��وة 3- محمد 

الحايك الكسوة.
- وزن 58 كغ: 1- محمد س��لو حرجلة 2- خالد 
خياري م. الكس��وة 3- نور الدين ادريس بيت 

تيما.
- وزن 63 ك��غ: 1- عادل خي��ر بك حرجلة 2- 
عبد الحميد عبد العزيز ج عرطوز، 3- حمز عبد 

الحي دوما.
- وزن 68 ك��غ: 1- حس��ام العل��ي حرجلة 2- 
يحيى بقل��ة ج. عرطوز، 3- ب��الل المصري م. 

الكسوة.
- وزن 74 ك��غ: 1- س��مير دق��و ج. عرطوز 2- 

مالك هواري حرجلة 3- جهاد العلي الكسوة.
- وزن 80 ك��غ: 1- محمد العيود ج. عرطوز 2- 
اسامة درويش الكس��وة، 3- محمد فضة عين 

منين، 
- وزن 87 كغ: 1- عبد هللا أبو عساف ج. عرطوز 

2- عمار عبد القادر حرجلة.
وزن + 87 كغ: 1- كري��ج الجابر عين منين2- 

إسماعيل الزهمان حرجلة
قاد مباريات البطولة الحكام: خميس الكردي، 
محمد شعيب، سامر طعمة، عبد الرحمن بقلة، 

خالد ابراهيم، يوس��ف الصياد، عم��ر ابراهيم، 
مؤمن المحمد، أحمد بريجع، الورد االغبر.

كرة قدم
ضمن مباري��ات المرحلة الثالثة لدوري الدرجة 
الثاني��ة لك��رة القدم فاز قارة عل��ى زاكية 1/2، 
والضمير على المليح��ة 0/6، وتعادل الصبورة 

وعرطوز 1-1
العاب القوى

أقام��ت اللجنة الفني��ة أللعاب الق��وى بطولة 
الع��اب القوى الش��توية في مدين��ة دير عطية 
استعدادًا للمشاركة في بطولة الجمهورية التي 

تقام في مدينة الالذقية وشارك 7 أندية. 

يش��كل نادي الوحدة حلقة أساسية 
في رياضة دمش��ق لموقعه المتميز 
عل��ى خارط��ة ألعابه��ا خاصة في 
كرتي القدم والس��لة، وما يواكبهما 
من جمهور عريض يتصدر المش��هد 
ف��ي مالعب العاصم��ة، إضافة إلى 
ع��دد من األلع��اب التي يمارس��ها 
والتي تزيد ع��ن 7 ألعاب وامتالكه 
مساحات واسعة من األراضي تتيح 
له التوسع في منشآته واستثماراته 
بش��كل كبي��ر.. كل ه��ذه النق��اط 
وغيره��ا كانت محور لقاء )االتحاد( 
مع هيث��م الش��ريف عضو مجلس 

إدارة النادي أمين السر.
االلعاب ونفقات

حول واقع االلعاب التي يمارس��ها 
الن��ادي أج��اب الش��ريف: يمارس 
النادي العاب كرات القدم، الس��لة، 
المصارع��ة،  المالكم��ة،  الطائ��رة، 

النادي  ويصرف  السباحة،  السنوكر، 
على اللعبتي��ن المحترفتين)القدم 
والسلة( القسم األكبر من ميزانيته 
حي��ث تصل بع��ض عق��ود العبي 
ك��رة القدم إل��ى ما يق��ارب ال� 30 
مليون ل.س تبعا لمس��تواه الفني 
ولالعبي كرة الس��لة م��ا يقارب 15 
ملي��ون ل.س أم��ا باق��ي األلعاب 
فمن خالل مكافآت تشجيعية بما 
فيها فريقي ش��باب كرة القدم وكرة 
الس��لة، ويقدم لفرق قواعد االلعاب 
الخاص��ة  والتجهي��زات  األدوات 
باللعبة ، دون أية مبالغ مالية لجهة 
التدري��ب ومجم��ل واردات النادي 
من المطارح االس��تثمارية ال يلبي 
نفقات النادي ويعتمد على تبرعات 

المحبين والداعمين.
اكتساب الخبرة

يالح��ظ عدم ض��م العبي ش��باب 
النادي مع فريق الرجال لكرة القدم 
المحترف ما الدواعي لذلك؟ اجاب 
الش��ريف: االنضم��ام لفريق الرجال 

مره��ون بالمس��تويات، والمطلوب 
العبي��ن جاهزين وأصح��اب خبرة 
مم��ا يجعل فرصة العبي الش��باب 
ضعيفة بهذا الش��أن، ويقوم النادي 
بإعارتهم لف��رق الدرجة األولى دون 
مقاب��ل م��ادي الكتس��اب الخبرة، 
ويبل��غ عددهم حوال��ي 8 العبين 
منهم محمد الخطيب، محمد دراج، 
محمد حجار، يامن مريش، هش��ام 

الشيخ، مصطفى الموصلي. وهناك 
فئة ناشئين واشبال وبراعم وكلهم 
يصب��ون بفريق الش��باب وهو من 
مقدمة شباب أندية دمشق وموقعه 

ما بين المركزين األول والثاني.
بناء متكامل

وع��ن تحس��ين واق��ع المط��ارح 
االس��تثمارية في النادي أجاب: إن 
اهتمام مجل��س إدارة النادي الحالي 

ه��و بالتركيز على التوس��ع بالمطارح 
البنية التحتية  االس��تثمارية وترميم 
تس��تكمل  ريثما  الحالية  للمنش��آت 
الدارس��ة النوعية إلعادة بن��اء النادي 
بش��كل نموذجي، كونه حلقة أساسية 

في رياضة العاصمة وخارطة ألعابها.
ويتم إعداد دراس��ة جديدة لتغيير 
االس��تثمارية  المط��ارح  هيكلي��ة 
بش��كل يوف��ر للنادي دخ��ال كبيرا 

ويس��اعد على االرتقاء بالمس��توى 
الفني لأللعاب الرياضية واجتماعيا 
وثقافيا وتربوي��ا بحيث يؤدي أكثر 
م��ن فائ��دة بنفس الوقت حس��ب 
الرغب��ات والهواي��ات وه��ذا ليس 
ببعي��د واألمثلة على ذل��ك كثيرة، 
وتعم��ل إدارة الن��ادي لتنفيذ هذا 

الطموح.
متابعة

وعن عالق��ة إدارة الن��ادي مع رابطة 
المش��جعين في النادي ق��ال: رابطة 
المش��جعين له��ا إدارة تنظ��م عملها 
وتلتقي بهم إدارة النادي للتركيز على 
التش��جيع األخالقي المحفز لالعبين 
وتحقيق  الحم��اس  لزي��ادة  والف��رق 
نتائج أفضل في الملعب، ويوجد 150 
عض��وا تلتقي به��م إدارة النادي قبل 
المباري��ات القوية لتنظي��م الجلوس 
بع��ض  وتقدي��م  المدرج��ات  عل��ى 
التوجيهات بما يخص التشجيع لكن 
يحدث أحيانا أن بعضا من هؤالء يبدأ 

بهتافات خارجة عن آداب المالعب.

كرة السلة

صبحي أبو كم

زياد عامر 

)شو سهل الحكي( ليس مطلع أغنية، بل صفة مالزمة ل�)الفيسبوك( الذي 
الدقة والثقة  بات يشكل مرآة سلبية لدى شريحة واسعة تفتقد كلماتها 

والموضوعية.
وبات كثر يف الشارع الرياضي يرمون بفالن وعلتان.. وقد ال تسلم بمعظم 
األحيان جهة رياضية من كل مظاهر الشتم والذم دون وجه حق.. لَم ال طالما 
الفيسبوك منبر سهل جدًا لتحقيق الطموحات وتفريغ المشاحنات والتشفي 

من أشخاص.
وسائل التواصل االجتماعي بداًل من أن تقرب وجهات النظر وتصل لنتائج 
إيجابية، باتت تسميتها األصح وسائل اإلساءة االجتماعية التي تباعد بين 
الرياضيين وتزيد من المشكالت، وخاصة ما يصدر عن أشخاص معروفين 
من مدربين وإداريين والعبين وحتى قياديين كلمتهم قد تكون مؤثرة ولهم 
متابعوهم كثروا أم قلوا، ال فرق.. فال يكاد يخل وقت من رياضي يضرب 
بناديه )عىل سبيل المثال( تحت بند كشف الفساد وبعناوين عريضة.. وعند 
للواقع ال يعدو األمر ضربًا عىل الكيبورد.. وكم كان األمر جمياًل لو  العودة 
أن كل ما يقال للمصلحة العامة وواقع يكشف السلبيات والعيوب بالفعل 

بعيون ترف بضمير صاح، ولكن غالبًا ما نراه عكس ما نشتهي وننشد.
بناء عىل كل ما سبق من ملخص حديث يملك بين سطوره الكثير.. بات األمر 
بحاجة ليد من حديد وقرارات واضحة وصارمة بهذا الخصوص تردع المسيء 
تمامًا كما تردع المقصر يف جهة ما، كي ال نستمر بفيسبوك ميلء بردود أفعال 

غير سوية تغير مسار البوصلة لواقع يكفيه ما يكفيه.. وللحديث بقية.

للحديث بقية

سلوياتمن القلب

حرص عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام بشير عبود رئيس مكتب األلعاب الجماعية 
األسبوع الماضي على زيارة اتحاد كرة السلة  في 
مق��ره بمدينة الفيحاء الرياضي��ة واالجتماع مع 
مجلس إدارت��ه  ولكن االجتم��اع كان فقط مع 
رئيس وأمين س��ر االتحاد والك��وادر العاملة في 
مقر االتحاد،  وس��ط غياب معظم أعضاء االتحاد 
المقيمين بدمش��ق األمر الذي  فتح الباب على 
مصراعيه للتس��اؤل عن س��ر هذا الغياب  الذي 
يترك الكثير من إش��ارات االس��تفهام حول آلية 
العمل وحالة االنس��جام بمجل��س إدارة االتحاد 
الجدي��د المنتخ��ب منذ م��ا يقارب الش��هرين 

والنصف.
المعلومات األكيدة تشير إلى أن االنسجام غائب 
واالنقس��امات تؤثر على عمل المؤسس��ة بما ال 
يدعو للش��ك وعلى ما يبدو أن السياسة السابقة 
التي انتهجها االتحاد بالسنوات العشرة الماضية  
من تفرد بالقرارات واالعتماد على عدة أشخاص 
فق��ط وتجاهل معظ��م أعضاء االتح��اد وكوادر 
اللعبة من أصحاب الخبرة القادرين على النهوض 

بسلتنا من سباتها الطويل ما زالت سارية. 
إن كرة الس��لة اليوم بحاجة جهود جميع أبنائها 
أكثر من أي وقت مضى,فإذا أردنا النجاح فلنقف 
جميع��ًا كاًل في اختصاصه مع الس��لة الس��ورية 
ولتكن المصلحة العامة هي الغالبة على حساب 

المصلحة الشخصية الضيقة.
نعتقد اآلن أنه من الضروري عقد اجتماع فوري 
وعاج��ل بي��ن المعنيين وم��ن ضمنهم رئيس 
المكت��ب المختص م��ع مجل��س إدارة االتحاد 
كاماًل لالس��تماع إليهم الوقوف على مشكالتهم 
لألخ��ذ بآرائه��م بما يتعلق بمصلحة كرة الس��لة 
الس��ورية ومنتخباتها وأنديته��ا خاصة أنها أمام 
استحقاقات مهمة تتطلب تعاون كامل من كافة 

األطراف والكوادر العاملة.

أبي شقير

ربيع حمامة

قرر اتح��اد كرة الس��لة األس��بوع الماضي إيق��اف كافة 
النشاطات المحلية بكرة السلة بالفترة مابين )2020/3/8 
ولغاية 2020/4/10( تماشيا مع سياسة االتحاد اآلسيوي 
لكرة الس��لة وعلى ضوء هذا القرار تأج��ل إنطالق دوري 
الرج��ال الذي كان مق��ررًا األحد الماض��ي وتأجلت باقي 

مباريات دوري السيدات بعد أن شهدت مباريات الجمعة 
والس��بت فوزين للجالء على الس��احل بف��ارق )7( نقاط 
)48/55( وعلى تشرين بفارق )8( نقاط )51/59( ، وفوز 
الس��احل على الحرية بفارق )8( نق��اط )43/51(، وتفوق 

الحرية على تشرين بفارق )3( نقاط )50/53(.

.أقامت اللجنة الفنية لكرة الس��لة بدمشق األسبوع الماضي 
بالفترة ما بين )12/3-10( الحالي دورة دراس��ات تحكيمية 
)انتس��اب من الدرجة الثالث��ة إلى الدرج��ة الثانية( بمقر 
األكاديمية األولمبية بمدينة الفيحاء الرياضية بهدف توسيع 

قاع��دة الحكام بدمش��ق وق��د تضمنت محاض��رات الدورة 
)تعريف بقانون كرة الس��لة ومهام حكام الطاولة )المسجل 
ومس��اعد المس��جل والميقات��ي والمؤق��ت( والمخالفات 

واألخطاء وآلية الحكمين وآلية 3 حكام(.

إيقاف كافة النشاطات السلوية لمدة شهر 
وفوز صعب لسيدات الساحل على الحرية 

دورة دراسات تحكيمية بدمشق

تأهلت أندية االتحاد وس��لمية والعروبة والفيحاء إلى 
دور األربع��ة النهائي لدوري الس��يدات ألندية الدرجة 
الثانية وجاء تأهل سيدات االتحاد للدور نصف النهائي 
)األربع��ة( بعد تحقيقه��ن فوزهن الثان��ي )بتجمع 
الالذقية( على حس��اب فريق حطين بفارق )6( نقاط 
)59/53( ثم حققن الفوز الثالث على س��يدات بردى 

بنتيجة بفارق )9( نقاط )50/41(، وفي ختام التجّمع 
حققت سيدات سلمية الفوز على سيدات حطين بعد 
التمديد بفارق )10( نقاط )62/52( وفي تجمع حماة 
فازت س��يدات اليرموك على التضام��ن بفارق )19( 
نقطة )29/10( وفاز العروبة على الفيحاء بفارق )31( 

نقطة )62/31(.

صدارة االتحاد والعروبة بدوري الدرجة الثانية ألندية السيدات

مع انطالق 
منافسات بطولة 
دمشق للشبالت 

لكرة السلة، 
تعّرضت نجمة 

فريق الجيش شام 
ريسور إلصابة في 
الكاحل ستبعدها 
عن الصاالت لمدة 

أسبوعين، وتعّرضت 
نجمة فريق 

التضامن الناشئة 
يانا قنوع إلصابة 
في مباراة فريقها 
أمام العروبة في 
ثاني جوالت دور 

الثمانية لدوري سلة 
السيدات ألندية 

الدرجة الثانية التي 
أقيمت في حماة ، 

سالمات لشام ويانا 
وأمنياتنا بالعودة 

السريعة لمنافسات 
كرة السلة.

سالمات لنجمات المستقبل شام ويانا

انطلقت األس��بوع الماضي ف��ي صالة الفيح��اء الفرعية 
منافسات بطولة دمشق لكرة الس��لة لألشبال والشبالت 
)موالي��د 2006-2005( بمش��اركة )10( أندي��ة ببطولة 
الش��بالت و)8( ببطولة األش��بال ، حيث تقام منافسات 
األش��بال بنظ��ام الدوري م��ن مرحلة واح��دة ، فيما تم 
تقس��يم فرق الش��بالت إل��ى مجموعتين تض��م األولى 
الوحدة واألشرفية وبردى والجيش والنصر وتضم الثانية 

الثورة والفيحاء والمحافظة وجرمانا وقاسيون.

وفي الجولة األولى من بطولة الشبالت )المجموعة األولى( 
فاز األش��رفية على الجيش بف��ارق )17( نقطة)51/34( 
وف��ي المجموعة الثانية فاز الفيحاء عل��ى جرمانا بفارق 
)49( نقطة )85/36( وفي بطولة األش��بال الذي يشارك 
فيها أندية الوحدة والجيش والثورة وقاسيون والمحافظة 
والفيحاء والنصر وجرمانا وفي الجولة األولى فاز الجيش 
على جرمانا بفارق )46( نقطة )79/33( وقاس��يون على 

الفيحاء بفارق نقطة واحدة)46/45(.

ش��هدت منافس��ات دور الثمانية لدوري الدرجة الثانية 
ألندية الرج��ال األس��بوع الماضي تأه��ل أندية حطين 
والعروبة والنواعير والنصر إلى دور األربعة النهائي )نصف 
النهائي( وجاء تأهل حطين بعد فوزه على محردة بفارق 
)23( نقطة )63/40( فيما تأهل العروبة بعد انس��حاب 
جرمانا واعتذاره عن عدم خوض المباراة الثانية علمًا أن 

المباراة األولى في دمشق انتهت لمصلحة العروبة بفارق 
نقطتي��ن )55/53( ، فيما جاء تأهل النصر بعد أن جدد 
فوزه على نادي الس��كك )أمس الجمعة بدمشق( بفارق 
)4( نقاط )75/71( وكان النصر قد فاز في مباراة الذهاب 
بحل��ب بفارق )9( نق��اط )80/71( فيما تأه��ل النواعير 

بفوزه على ضيفه الفيحاء بفارق )17( نقطة)72/55(.

فوز أشبال الجيش وقاسيون 
وشبالت األشرفية والفيحاء ببطولة دمشق

تأهل حطين والعروبة والنواعير والنصر 
لنهائيات رجال الدرجة الثانية

نادي الوحدة.. حلقة أساسية في رياضة العاصمة وخارطة ألعابها

اللجان الفنية بريف دمشق تقيم البطوالت الفرعية

الكاراتيه  الفني��ة لرياضة  اللجنة  أقامت 
بالس��ويداء تج��ارب انتق��اء منتخ��ب 
المحافظة وذلك من أجل المشاركة في 
بطولة الجمهورية وقد أعرب أمين س��ر 
اللجنة الفنية فيصل أبو عجرم عن تفاؤله 
بحصاد عدد كبير من الميداليات البراقة 
كون معظم األسماء الحاضرة سبق وأن 
كانت بين كوكبة من المتفوقين محليًا 
وفي ق��راءة لمف��ردات النتائج فقد جاء 
أواًل بالكات��ا الفردي للذكور تحت س��ن 
ال�18 س��نة خالد أب��و عل��وان وبالقتال 
جاء أواًل حس��ب تسلسل األوزان هاشم 

الحس��ين، جالل األع��ور، أحمد رضوان، 
نعيم جمول، عبيدة رضوان وبفئة اإلناث 
بالكاتا هديل أبو رسالن وبالقتال الفردي 
يمام��ة خضير، هديل أبو رس��الن، أريج 
ش��روف، ليلى المغ��وش وبفئة فوق ال 
18س��نة للذكور بالكاتا تميم زهر الدين 
وبالقت��ال إيه��اب أبو عم��ار، تميم زهر 
الدين، عادل غالب، قصي صعب، أسامة 
غنام وبفئة اإلناث ديانا الحسين بالكاتا 
والقتال الف��ردي إضافة إلى رهان العيد 
وبفئة تحت ال21سنة ستكون المشاركة 
فقط بالكات��ا الفردي وذل��ك من خالل 
الالعبة ياسمين بدر الدين وبفئة الذكور 
بالكاتا سائد زريفة وبالقتال وسام عامر، 

سليم فرحات، ثائر المقداد.

تفاؤل بنتائج كاراتيه السويداء

؟؟ أشارات استفهام؟
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أقيم��ت يومي الثالث��اء واألربع��اء الماضيين 
جولة من مباريات إياب دور الستة عشر لدوري 
أبط��ال أوروبا لكرة القدم والتي ش��هدت تأهل 
كل من اتلتيكو مدريد وباريس س��ان جيرمان 

واليبزيغ واتالنتا لربع النهائي.
وأط��اح أتلتيك��و مدري��د اإلس��باني بمضيفه 
ليفرب��ول اإلنكليزي من البطول��ة التي توج بها 
الموسم الماضي، بعدما انتزع منه فوزًا مثيرًا 3 

/ 2 بعد التمديد.
وكان أتلتيك��و فاز 1 / صفر ف��ي لقاء الذهاب 
الذي جرى بملعبه الش��هر الماض��ي ليفوز 4 / 
2 على الفريق اإلنكلي��زي في مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة.
وساهم الس��لوفيني يان أوبالك حارس مرمى 
أتلتيكو بدور بارز في اس��تمرار فريقه بالبطولة 
بعدما تصدى ببس��الة ألكث��ر من هجمة خطرة 
لليفرب��ول الذي ف��رض س��يطرته الكاملة على 
مجري��ات الوق��ت األصلي وأه��در العبوه عدة 
ف��رص محققة للتس��جيل كانت كفيل��ة بإنهاء 

اللقاء لصالحه دون خوض الوقت اإلضافي.
وانته��ى الوقت األصلي بتق��دم ليفربول بهدف 
نظي��ف أحرزه الهولن��دي جورجينيو فاينالدوم 
ف��ي الدقيقة 43 ليلج��أ الفريق��ان إلى خوض 
وقتي��ن إضافيين، فأح��رز البرازيل��ي روبيرتو 
فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 94 
لكن أتلتيكو رد بهدفين عن طريق العبه البديل 
ماركوس يورينتي ف��ي الدقيقتين 97 واألولى 
من الوقت المحتس��ب بدال من الضائع للشوط 

الثالث.
وأطل��ق البدي��ل اآلخر ألف��ارو مورات��ا رصاصة 
الرحمة عل��ى ليفربول عقب تس��جيله الهدف 
الثال��ث ألتلتيكو في الدقيقة األولى من الوقت 
الضائع للش��وط اإلضافي الثاني، ليصعد فريق 
العاصمة اإلسبانية إلى دور الثمانية في البطولة 

التي يحلم بالفوز بها للمرة األولى في تاريخه.
تأهل ومغامرة مستمرة

تأهل باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي إلى دور 
الثمانية بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 
األلمان��ي 2 / صفر يوم األربعاء في مباراة إياب 
الفريقين والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية 

باريس من دون الجماهير وذلك بسبب تفشي 
فيروس كورونا )كوفيد - 19(.

واستفاد س��ان جيرمان من تسجيله هدفًا في 
مب��اراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند 2 / 
1 ف��ي ألمانيا ليحجز بطاق��ة التأهل بتفوقه 3 
/ 2 بمجموع مبارات��ي الذهاب واإلياب وتقدم 
الفري��ق في الدقيق��ة 28 عن طري��ق البرازيلي 
نيم��ار، قبل أن يضيف زميله اإلس��باني خوان 
بيرنات الهدف الثاني ف��ي الدقيقة األولى من 
الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط األول.
وواص��ل اليبزي��غ األلماني وأتاالنت��ا اإليطالي 
مغامرتهما التاريخية في مسابقة دوري األبطال 
هذا الموسم وذلك ببلوغهما الدور ربع النهائي 
للمرة األولى في تاريخهم��ا عن جدارة بعد أن 
جددا فوزهما الثالث��اء على توتنهام اإلنكليزي 
وصيف البطل 3-صفر وفالنسيا اإلسباني 4-3 

في إياب ثمن النهائي.
وبع��د أن فاز ذهاب��ا في لندن 1-صفر، تس��يد 
اليبزي��غ مباراة اإلياب بين جمهوره وحس��مها 
بش��كل كبير ف��ي الش��وط األول بثنائية قائده 
النمسوي مارسيل سابيتسر في الدقيقتين 10 
و21، قب��ل أن يضيف بديله الدولي الس��ويدي 
إميل فورسبرغ الهدف الثالث بعد 20 ثانية من 

دخوله ومن أول لمسة )د87(.
وهي المش��اركة الثانية فق��ط لاليبزيغ، الذي 
تأس��س العام 2009 في المسابقة القارية بعد 
األولى الموس��م قبل الماضي عندما خرج من 
دور المجموع��ات بحلوله ثالث��ًا في المجموعة 

السابعة.
ف��ي المقابل، فش��ل توتنهام في تك��رار إنجاز 
الموس��م الماضي في نصف نهائي المس��ابقة 
القاري��ة العريق��ة عندما حق��ق المفاجأة بقلب 
الطاولة على أياكس أمستردام الهولندي محواًل 
تخلف��ه صف��ر-1 ذهابا في لن��دن وصفر-2 في 
الشوط األول إيابا، إلى فوز 2-3 بفضل هاتريك 
مهاجمه الدولي البرازيلي لوكاس مورا س��جله 

في الشوط الثاني آنذاك.
وخ��اض توتنهام المباراة في غياب العديد من 
العناصر األساسية بسبب اإلصابة أبرزهم قائده 
الدولي ه��اري كاين والجن��اح الدولي الكوري 

الجنوبي س��ون هيون��غ مين والواف��د الجديد 
الهولندي س��تيفن بيرغفيين والفرنسي موسى 

سيسوكو.
ودفع مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو 
بالثنائي آلي ومورا أساسيين في خط الهجوم.

في المقابل، خاض اليبزيغ المباراة بتش��كيلته 
الكاملة تقدمها تيم��و فيرنر الذي صنع الهدف 

األول لسابيتسر.
وأقيمت المب��اراة بحضور 42176 متفرجا على 

الرغ��م من دع��وات وزير الصح��ة األلماني ينز 
سباهن إلى إلغاء »جميع األحداث التي تشمل 
أكث��ر من 1000 ش��خص، حتى إش��عار آخر« 
بس��بب المخاوف من تفش��ي فيروس كورونا 
المس��تجد، والذي دفع االتحاد األلماني اليوم 
إل��ى إقامة مباريات البوندس��ليغا خلف أبواب 

موصدة.
رباعية ألتالنتا

وعلى ملعب »ميستايا« واصل أتالنتا مغامرته 

التاريخية أيض��ًا ببلوغه رب��ع النهائي في أول 
مشاركة له، وذلك بعدما واصل أداءه الهجومي 
المميز بالفوز على مضيفه فالنس��يا 3-4 أمام 
مدرجات خالية بس��بب المخاوف من انتش��ار 

فيروس كورونا.
ودخ��ل ممثل مدين��ة برغامو ال��ذي تبقى له 
أفضل نتيج��ة قارية وصوله إل��ى نصف نهائي 
كأس الكؤوس موسم 1988-1987 وربع نهائي 
كأس االتح��اد األوروبي بعده��ا بثالثة أعوام، 
إلى ملعب »ميس��تايا« وهو ف��ي موقع مثالي 
لمواصلة الحلم الذي بدأه بثالث هزائم متتالية 
ف��ي دور المجموعات ونقط��ة واحدة بعد أربع 
جوالت، بعد فوزه الكبير ذهابا على ملعبه 4-1.

ويدي��ن فريق المدرب جان بييرو غاس��بيريني 
بالخروج فائزا مجددًا إلى الس��لوفيني يوسيب 
إيليشيتش، الذي س��جل األهداف األربعة بعد 
أن كان أيضًا صاحب أحد أهداف في الذهاب، 
فيما سجل الفرنس��ي كيفن غاميرو اثنين من 
أهداف فالنس��يا والثالث لكان لفيران توريس، 
م��ن دون أن يكون ذلك كافي��ا لوصيف بطل 
عامي 2000 و2001 من أجل مواصلة مشواره.

وض��رب أتاالنت��ا من��ذ الثواني األول��ى وعقد 
مهمة فالنس��يا أكثر فأكث��ر بحصوله على ركلة 
جزاء انتزعها إيليش��يتش من الفرنسي مختار 

دياكابي، ونفذها بنفسه )د3(.
وس��رعان م��ا ع��اد »الخفافي��ش« بهدية من 
المداف��ع األرجنتيني خوس��يه لويس بالومينو 
ال��ذي أخطأ في اعت��راض تمري��رة بينية من 
في��ران توريس بالش��كل المناس��ب، فخطفها 
غاميرو وتخطى الحارس ماركو سبورتييلو قبل 

أن يسدد في الشباك )د21(.
وم��ع اقت��راب الفريقين من دخول اس��تراحة 
الش��وطين، أهدى دياكابي الضي��ف اإليطالي 
ركلة جزاء أخرى بعدما لمس الكرة بيده داخل 
المنطقة، وانبرى لها إيليشيتش مجددا )د43(.

ونجح فالنسيا في إدراك التعادل مطلع الشوط 
الثان��ي بهدف آخر لغاميرو، وه��ذه المرة بكرة 
رأس��ية محكمة إثر عرضية من فيران توريس 
)د51(، إال أن ه��ذا اله��دف لم يحب��ط عزيمة 
أتاالنت��ا إذ اختبر حظوظه مج��ددا في محاولة 

الس��تعادة التقدم بأس��لوبه الهجومي المعتاد 
الذي خوله تس��جيل 70 هدفا ف��ي 26 مباراة 
خاضها في الدوري المحلي هذا الموس��م، لكنه 
ت��رك وراءه مس��احات ما س��مح لتوريس في 
إعادة الحياة لفريقه بهدف التقدم الذي جاء من 
هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من دانيال 
باريخ��و وضع بها زميله ف��ي مواجهة الحارس 
اإليطال��ي الذي خرج من مرم��اه لقطع الطريق 
علي��ه، فلعبها خادعة من فوقه والى الش��باك 

)ق67(.
لك��ن أتاالنتا أدرك التعادل س��ريعا بواس��طة 
المتألق إيليش��يتش، الذي ق��اد هجمة مرتدة 
س��ريعة وتبادل الك��رة مع البدي��ل الكولومبي 
دوف��ان زاباتا، فتقدم بها داخ��ل المنطقة قبل 
أن يس��ددها في الزاوية اليسرى )د71( مكمال 
ثالثيته التي جعلته عن 32 عاما و41 يوما أكبر 
العب يسجل »هاتريك« خارج الديار في دوري 

األبطال.
ولم يكتف إيليش��يتش بذلك، بل أضاف هدفًا 
رابعا بتس��ديدة في الزاوي��ة اليمنى العليا بعد 
تمري��رة م��ن السويس��ري رومي فرول��ر )82( 
ليصبح أول العب من األندية اإليطالية يسجل 
رباعي��ة أو أكثر في المس��ابقة من��ذ األوكراني 
أندريه شفتش��نكو م��ع ميالن ضد فنربغش��ه 

التركي في تشرين ثاني 2005.
مباريات االسبوع

وفي حال أقيم��ت مباريات االس��بوع الحالي 
كم��ا هو مقرر لها ولم تؤجل بس��بب )فيروس 
كورون��ا المس��تجد( أو جرى تعدي��ل عليها.. 
يحل لاير مدريد ضيفًا على مانشس��تر س��يتي 
يوم الثالثاء القادم على اس��تاد االتحاد وانتهت 
مباراة ذهابهما بفوز مان سيتي بهدفين لهدف، 
ويلتقي يوفنتوس مع ليون في إيطاليا.. وكان 

الفريق الفرنسي قد فاز ذهابًا بهدف دون رد.
وتق��ام ي��وم األربع��اء مباراتان، ويس��تضيف 
العم��الق البافاري فريق تشيلس��ي ف��ي اليانز 
أرينا وكان بايرن ميونخ قد سحق خصمه ذهابًا 
بثالثي��ة دون رد، وفي المواجهة األخرى يلتقي 
برشلونة ونابولي في كامب نو وانتهت مواجهة 

الذهاب بهدف لمثله.

ال تزال تداعيات فيروس كورنا المستجد 
الرياضة  تفرض نفس��ها عل��ى مش��هد 
العالمي وبدأت البلدان بالترتيب تؤجل 
نش��اطاتها وتوقف دورياتها، وفي ذلك 
أعلنت إيطاليا تعلي��ق جميع األحداث 
الرياضي��ة بم��ا فيها مباري��ات الدوري 
لمكافحة  »الكالتشيو«  الممتاز  الكروي 

تفشي الوباء.
ويأتي القرار بعد اتخاذ الحكومة اإليطالية 
تدابي��ر اس��تثنائية بف��رض حجر صحي 
على ماليين من اإليطاليين في ش��مال 
البالد، باإلضافة إلى إج��راءات تقييدية 
في مختلف أنحاء البالد يسري مفعولها 

حتى الثالث من نيسان المقبل أيضا.
وق��ال بيان رس��مي: ال توجد اس��باب 
الستمرار المباريات واالحداث الرياضية 
خاص��ة دوري كرة القدم نحن آس��فون 
لك��ن يتعين على جمي��ع انصار اللعبة 

)تيفوزي( أن يأخذوا علما بذلك.
م��ن دون أن يتطرق البي��ان إلى مصير 
االندية  الت��ي س��تخوضها  المباري��ات 
االيطالي��ة ف��ي دوري ابط��ال أوروب��ا 
وال��دوري االوروب��ي )يوروب��ا ليغ( في 

االس��ابيع المقبل��ة وال إل��ى الرياضات 
األخرى.

رونالدو بالعزل
أن  إيطال��ي  صحف��ي  تقري��ر  كش��ف 
نجم  رونال��دو  كريس��تيانو  البرتغال��ي 
يوفنتوس ممنوع من العودة إلى إيطاليا 
في الوقت الحالي حي��ث أن البرتغالي 
يتواج��د ف��ي البرتغال من أج��ل زيارة 
والدت��ه ومتابعة صحتها بعدما تعرضت 

مؤخًرا لإلصابة بسكتة دماغية.
وكان يوفنت��وس أعلن مس��اء األربعاء 
إصابة مدافعه دانيللي روجاني بفيروس 
كورونا وبالتالي سيتم عزل الالعب وكل 
م��ن تواصل معه خ��الل الفترة األخيرة 
من 10 إلى 14 يوًما ومنهم كريس��تيانو 
إال إنه سيقضي فترة العزل في البرتغال 
وس��يتم منعه من العودة إل��ى إيطاليا 

حتى يجتازها.
وكان روجاني يجلس على مقاعد البدالء 
في مباراة يوفنتوس وإنتر ميالن األخيرة 
بالدوري اإليطالي، إال إنه ش��ارك الفريق 
ف��ي االحتف��ال بالفوز بهدفي��ن دون رد 
داخ��ل غرفة المالب��س وأظهرت إحدى 

صور االحتف��االت روجان��ي بجانب كل 
الالعبي��ن األساس��يين ف��ي يوفنتوس 
عقب لقاء إنتر وهو مادب الذعر بنفوس 

الجميع هناك.
توقف السامبا والتانغو

ق��ال مصدر في االتح��اد البرازيلي لكرة 

الق��دم أن أول مباراتين للمنتخب في 
تصفي��ات كأس العال��م 2022 س��يتم 
تأجيلهما بسبب فيروس كورونا وكانت 

بطلة العال��م خمس مرات ستس��تهل 
مش��وارها ف��ي التصفيات باس��تضافة 
بوليفيا يوم 27 آذار، ثم تسافر إلى بيرو 

بعد ذلك بأربعة أيام.
ول��م يصدر االتحاد الدول��ي )الفيفا( أو 
اتح��اد أمريكا الجنوبي��ة )الكونميبول( 
بيانا رسميا بذلك لكن جميع المباريات 
العشر في الفترة من 26 وحتى 31 آذار 

ستتأجل.
ويأت��ي القرار بع��د يومين م��ن اتفاق 
الفيف��ا واالتحاد اآلس��يوي على تأجيل 
تصفيات كأس العالم في القارة بسبب 

تفشي فيروس كورونا
س��بقتها إل��ى ذل��ك األرجنتي��ن التي 
أوقفت جميع األح��داث الرياضية التي 
تضم منافس��ين من الخارج حتى نهاية 
آذار، إذ تأثرت بطول��ة أمريكا الجنوبية 
للسباحة وكأس العالم للمبارزة والجولة 
الرابع��ة م��ن خم��س ف��ي تصفيات 
المالكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 
في األمريكتين وثالثة أيام من لقاء في 

ألعاب القوى في أمريكا الجنوبية.
كم��ا قررت باراغ��واي إقام��ة مباريات 

وكوب��ا  ليبرتادوري��س  كوب��ا  كأس��ي 
س��ودأمريكانا م��ن دون جماهي��ر في 

األسبوعين المقبلين.
تأجيل التصفيات اآلسيومونديالية

وفي خطوة وقائية من تفش��ي فيروس 
كورون��ا )كوفي��د-19( اتف��ق االتح��اد 
الدولي لك��رة القدم )الفيفا( مع االتحاد 
اآلس��يوي للعبة عل��ى تأجيل تصفيات 
كأس العالم 2022 في آس��يا والمقررة 
في آذار وحزيران وكان من المقرر إقامة 
ه��ذه المباري��ات خالل فت��رة التوقف 
الدولي ما بي��ن 23 و31 آذار وما بين 1 

و9 حزيران.
وأضاف الفيفا إن��ه ال يزال من الممكن 
إقامة ه��ذه المباريات في موعدها بناء 
على موافقة مش��تركة للدول المشاركة 
في هذه المباريات إلى جانب الموافقة 

المسبقة من الفيفا واالتحاد اآلسيوي.
إضافة لماس��بق تم تأجي��ل الكثير من 
المباري��ات بالدوري��ات المختلفة منها 
نهائ��ي كأس إس��بانيا ومواجهات في 
البريمييرليغ وغيره، كما توقف الدوري 
اإلسباني بقرار صدر عصر يوم الخميس.

عالمي
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

رونالدو بالعزل بعد إصابة مدافع يوفنتوس

كورونا يضرب بالعالم.. إصابات وتعليق نشاطات في أغلب القارات

سان جيرمان وأتالنتا في ربع النهائي

أتلتيكو واليبزيغ يطيحان بحامل اللقب ووصيفه من دوري األبطال



قام الس��يد ف��راس مع��اّل رئيس 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام بزي��ارة 
عمل شملت ثالث محافظات هي 
الس��ويداء والالذقي��ة وطرط��وس 
اطل��ع خالله��ا على واق��ع العمل 
القي��ادات  والتق��ى  الرياض��ي 
السياس��ية والرياضي��ة فيهما كما 
عقد اجتماعات متعددة مع اللجان 
التنفيذية ورؤساء األندية الرياضية 
ف��ي المحافظ��ات الث��الث وتفقد 
المنش��آت الرياضي��ة واطلع على 
متطلبات إعادة تأهيلها وصيانتها.

ويراف��ق معاّل ف��ي زيارته عدد من 
أعض��اء المكتب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي.

معالاّ بالسويداء: 
العطاء هو المعيار الحقيقي 

زياد عامر 
في باكورة زياراته إلى المحافظات 
قام رئيس االتح��اد الرياضي العام 

فراس مع��اّل بزيارة إل��ى محافظة 
الس��ويداء راف��ق خالله��ا أعض��اء 
أيم��ن احمد  التنفيذي  المكت��ب 
ومحمد  المالي  المكتب  مس��ؤول 
خض��ر رئي��س مكت��ب األلع��اب 
الفردية وعب��د الناصر كركو رئيس 
مكت��ب المراك��ز التدريبية وعالء 
خوجه جي رئيس مكتب المنشآت 

المركزي.
التنفيذي  المكت��ب  وعق��د وف��د 
اجتماعًا مع رؤساء األندية واللجان 
الفنية حضره رئيس مكتب الشباب 
بفرع الحزب بس��ام الطويل وعضو 
المكتب التنفيذي لإلدارة المحلية 
وتضمن��ت  المحيث��اوي  وائ��ل 
المداخ��الت االهتم��ام باألبط��ال 
الرياضيي��ن وإقام��ة معس��كرات 
مغلق��ة وقد وع��د مع��اّل بتأمين 
عقود عمل )خبرة( في مهام إدارية 
كي يتم تأمي��ن دخل محدود لهم 
إضاف��ة لتأمين فرص عمل لبعض 

وحضرت  والمدرب��ات  المدربي��ن 
الش��كوى م��ن واق��ع المنش��آت 
االس��تثمارات  وغياب  الرياضي��ة 
وذهاب بعضها إلى دمشق )مسبح 
الس��ويداء( وهنا وّجه لتغيير آلية 
االس��تثمار وحول الحاجة لألدوات 
والتجهي��زات الرياضية وطلب من 
التنفيذية إعداد قوائم بالمتطلبات 
وإعداد دراسة مفصلة عن واقع كل 
ن��اد ومتطلباته األساس��ية مؤكدًا 
على ض��رورة دعم الن��ادي العربي 
م��ن خ��الل اس��تثماره للمس��بح 
والمضم��ار وبع��د جول��ة ميدانية 
على المنشآت الرياضية طلب ردم 
المغط��س وجعل المس��بح مغلقًا 
وصيانة ملعبي كرة القدم بالمدينة 
الرياضي��ة )المعش��ب والطبيعي( 
وتأمي��ن متطلبات ن��ادي الرماية 
ونادي شهبا واإلسراع بانجاز مدينة 

الباسل الرياضية.
لرئيس  إعالمي��ة  في تصريح��ات 

االتحاد الرياضي العام فراس معاّل 
لوسائل اإلعالم بالسويداء قال:

ف��ي  بعملن��ا  محس��وبيات  ال   -
المرحل��ة القادم��ة والعط��اء ه��و 

المعيار الحقيقي.
- دعم األبط��ال الرياضيين هو احد 
أولويات العمل في المرحلة المقبلة.

- المدينة الرياضية في الس��ويداء 
تحتاج للكثير وس��وف يتم العمل 
م��ن أجل تذليل كاف��ة الصعوبات 

وتوفير جميع المتطلبات حس��ب 
األولويات.

- س��يكون هناك إش��راف خاص 
على صالة جري��ح الحرب بالمدينة 
الرياضي��ة وس��نقوم بدعمها بكافة 

الوسائل.

زار الالذقية واجتمع مع كوادرها
محمد عجان

قام األس��تاذ فراس مع��اّل رئيس 

االتح��اد الرياض��ي الع��ام بزي��ارة 
ميدانية إل��ى الالذقية وصحبه في 
الزيارة أيم��ن أحمد عضو المكتب 
التنفيذي رئي��س المكتب المالي 
وفور وصوله قام السيد معاّل بزيارة 
الالذقية وبحث معه واقع  محافظ 
الرياض��ة في المحافظ��ة ومن ثم 
انتق��ل إلى مقر اللجن��ة التنفيذية 
واجتمع مع رؤساء األندية ورؤساء 
واستمع  الالذقية  تنفيذية  مكاتب 
منهم إلى ش��رح مفصل عن الواقع 
الرياضي في كل ناد وسبل النهوض 
بكامل األلع��اب وإيالئها االهتمام 
والرعاي��ة والعم��ل عل��ى تج��اوز 
بالتنس��يق  والمعوقات  الصعوبات 
الرياضي كما اس��تمع  مع االتحاد 
إلى آراء ومقترحات رؤساء األندية 
واحتياجاته��ا المالية الريفية التي 

بحاجة للدعم والمتابعة جميعًا.
كما وعد بدعم أصحاب اإلنجازات 
الرياضي��ة على صعي��د الجمهورية 

ومتابعته��م  والعربي��ة  والقاري��ة 
والدعم  والمساعدة  العون  وتقديم 

الالزم.
وأشار رئيس االتحاد الرياضي العام 
س��تكون  المحافظات  زيارات  بأن 
متتابع��ة وبش��كل دوري لالطالع 
عل��ى الواق��ع الفعلي ف��ي األندية 
بدراسة  الرياضية ووعد  والمنشآت 
مش��اريع األندي��ة لبن��اء ص��االت 
األندية  الك��رات ضم��ن  أللع��اب 

وتقديم الدعم الالزم.
وفي الي��وم التالي قام معاّل بزيارة 
الرياضي��ة واجتمع  مدينة األس��د 
مع إدارته��ا وبعض العاملين وقام 
بجولة على كافة المرافق والمالعب 
والص��االت واطلع عل��ى ما وصلت 
إليه أعم��ال الصيانة الالزمة لكافة 

المالعب والصاالت.

يف طرطوس وبانياس
شملت الجولة المدينة الرياضية في 

مدينة بانياس ثم اللقاء واالجتماع 
بالكوادر الرياضية والفنية واإلدارية 
ورؤساء األندية واللجان الفنية في 
مقر االتح��اد الرياض��ي بطرطوس 
لبحث الصعوب��ات وإيجاد الحلول 
المناسبة ثم اختتم رئيس االتحاد 
الرياض��ي جولت��ه بالم��رور عل��ى 
صاالت التدريب في اس��تاد األسد 
لمعاينته��ا بع��د أعم��ال الترميم 
والملعب العشبي بالصالة الرياضية 
وزيارة المس��بح الشتوي والوقوف 

على حالة المسبح الراهنة.
راف��ق رئي��س االتح��اد الرياضي 
ف��ي جولته كل م��ن أيمن أحمد 
عض��و المكتب التنفي��ذي رئيس 
المكتب المالي والمتابعة وهيثم 
عاص��ي رئي��س مكتب الش��باب 
في فرع طرط��وس للحزب وعماد 
التنفيذية  اللجن��ة  رئي��س  حماد 
الرياضي بطرطوس  لفرع االتح��اد 

وأعضاء اللجنة.
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قضية شائكة
البطل��ة الواعدة والموهبة الصغي��رة هند ظاظا تتأهل إل��ى أولمبياد طوكيو 0202 
في انجاز عربي غير مس��بوق وعالمي نادر الحدوث لالعبة في هذا الس��ن تصل إلى 
هذا المس��توى, تأهل ظاظا فتح الباب واسعًا للحديث عن كيفية الحفاظ على هذه 
الموهبة وتطوير مس��تواها الفني وصواًل إلى انجاز مستقبلي يتناسب مع إمكاناتها 

وموهبتها.
األفكار كثيرة في هذا اإلطار ولكن الثابت في األمر أن رئيس االتحاد الرياضي العام 
شخصيًا أخذ المبادرة وتعهد بتقديم كل ما يلزم لرعاية هذه البطلة وفق الرؤية التي 
يضعها اتحاد كرة الطاولة، ومن ضمنها البحث في إمكانية استقدام الالعبة وعائلتها 
من محافظتها حماه إلى دمشق لتكون استعداداتها وتحضيراتها تحت إشراف اتحاد 

اللعبة ومن يراه مناسبًا من الخبرات الوطنية المشهود لها في هذا المجال.
م��ا تقدم به رئيس االتح��اد الرياضي العام، هو بادرة طيبة تس��جل له ولها دالالت 
مبش��رة لناحية االهتمام بأبطالنا ومواهبنا الرياضي��ة..، وما يخطط له اتحاد اللعبة 
أم��ر ايجابي بكل دالالته وإن كان ذلك من صلب عمل��ه وواجبه تجاه أبطاله، فهل 
هذا األمر كاف ويجعلنا نطمئن أن مستقبل العبتنا الموهبة بات في أمان ونتائجه 

محسومة سلفًا وما علينا سوى االنتظار لقطف الثمار.
في الحقيقة إن المسألة لم تكن يومًا ولن تكون بهذه السهولة والبساطة، وذلك بناء 
على تجارب سابقة مع مواهب رياضية متميزة جدًا مرت على رياضتنا تم االحتفاء 
به��ا ودعم موهبتها إلى حد بعيد ولكن النتائج لم تكن بمس��توى ما تم التخطيط 

له والعمل عليه.
ف��ي ع��ام 7102 نجحت بطلة العاب القوى لوريس دنون )ل��م تكن تكبر هند ظاظا 
حينها بكثير( بتحقيق نتيجة ملفتة على مستوى القارة بحصولها على ذهبية سباق 
008م في دورة األلعاب اآلس��يوية للناش��ئين والناشئات وتسجيل رقم جديد على 
مس��توى الدورات اآلسيوية لفئة الناشئات )لم يكسر حتى اليوم(..، وحينها تحدثنا 
عن والدة طفرة رياضية جديدة بالعاب القوى السورية، كما نتحدث اليوم عن والدة 

بطلة بمواصفات خاصة في كرة الطاولة السورية.
بعد االنجاز الكبير للبطلة دنون حينها رأى اتحاد العاب القوى أن يتم اإلشراف على 
تدريبها مركزيًا, وبالفعل تم اس��تقدامها إلى دمش��ق مع والدتها بطلة العاب القوى 
واش��رف على تدريبها مدرب��و المنتخب الوطني، وانتظر الجمي��ع رؤية هذه البطلة 
وقد تطور مس��تواها وتحسنت أرقامها وتعددت انجازاتها، ولكن ما الذي حصل بعد 

ذلك؟
بعد تحضيرها في دمش��ق ما يقارب العام تش��ارك دنون في بطولة آسيا للشابات 
فلم تنجح بتحقيق أرقامها التي س��جلتها وهي ما زالت في س��ن الناشئات عندما 
كانت تتحضر بإمكانات بس��يطة جدًا في محافظتها )الس��ويداء(..؟ لوريس تشارك 
في بطولة العالم للش��ابات فتخرج م��ن التصفيات األولية؟ باتت القناعة بعدها أن 

بقاء دنون في السويداء وتحضيرها هناك أفضل منه في دمشق.
وم��ن تجاربنا أيضا في رعاية المواهب مركزيا نماذج أخرى لم تعط الثمار المأمولة 
وفي كرة الطاولة بالذات أمثال الشقيقتين سوزان وإيمان محمد والبطلة هبا اللجي 
اللواتي تم استقدامهن من محافظة الحسكة نظرًا لتميزهن الكبير.. ولكن بالنتيجة 
نج��د أنهن اليوم يصارعن ليظفرن بمركز متقدم على مس��توى بطوالت الجمهورية 

ال أكثر.
نعتق��د أن هناك ثغرة م��ا أو حلقة مفقودة تحد من اس��تفادة مواهبنا من الرعاية 
الت��ي تقدم لهم على مس��توى المركز، فلنق��رأ تلك التجارب جي��دًا ونتقصى كل 
صغيرة وكبيرة فيها، لنستطيع بعدها تشخيص الحاالت ومعرفة األسباب وراء عدم 
نجاحها، حتى ال تكون النتائج كسابقاتها, وربما علينا أن نضع هذا األمر بعهدة لجنة 

المنتخبات الوطنية التي سيتم تفعيل عملها من جديد كما علمنا. 

أنور البكر

جهل أم عناد؟؟
لكرة  الممتاز  ال��دوري  من  لمباريات  متابعتنا  خالل  من 
الهواء مباشرة تلفزيونيًا استوقفتنا بعض  القدم منقولة على 
على  واعتراضاتهم  العبين  تصرفات  عن  الناتجة  المظاهر 
عقوبات  لهم  مألوف مما سبب  غير  بشكل  التحكيم  قرارات 
)حمراوات  ببطاقات  تمثلت  الساحة  حكام  من  إداري��ة 
قام  ما  على  التحكيم  طواقم  من  طبيعي  كرد  وصفراوات( 
أمام  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  المعنيون  الالعبون  به 
هكذا تصرفات رعناء هو: هل المعترضون يجهلون القوانين 

باللعبة؟ الخاصة 
أم أنهم يعرفون القوانين لكنهم ال يكترثون بها وهم يقومون 

بما يريدون من باب )العناد والعنترية(؟
مقدمة  وهو  مرفوض  أمر  به  يقومون  ما  فإن  الحالتين  وفي 

إلشعال فتيل شغب نحن بغنى عنه ويجب أال يكون.
ونيل  االعتراض  على  يصرون  الذين  الالعبون  كان  إذا 

البطاقات يجهلون القانون فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
األنظمة  شرح  واإلداريين  المدربين  واجب  من  أوليس 
في  دائمًا  يكونوا  كي  لالعبيهم  االنضباط  ولوائح  والقوانين 
بالنهاية  هي  لعقوبات  يتعرضون  وال  السليمة  المواقف 
تنسحب على فرقهم بشكل أو بآخر وبنتائج الفريق أو الفرق 

التي ينتمون إليها.
للقوانين  فاهمون  األنظمة وهم  يعرفون  الالعبون  كان  وإذا 
أو  لهم  شرحها  تم  وقد  بالمخالفات  المتعلقة  والعقوبات 
يرتكبون  ذلك  ومع  محترفين  العبين  كونهم  بها  علموا 
الالعبين  من  كانوا  وإذا  أكبر(  )المصيبة  فهنا  المخالفات 
أكبر  فالمصيبة  األخطاء  ويرتكبون  بمنتخباتها  الدوليين 

وأكبر.
لهكذا  األندية  قبل  البد من وضع حد من  األحوال  وفي كل 
العبين وإيجاد وسائل إليقافهم فاالحتراف ليس تعويضات 
مالية فقط بل هو سلوك وممارسة والتزام وانضباط وحقوق 
وواجبات البد أن تصان كي تعود بفوائد على األندية وليس 

بأضرار عليها.
يجب  إذ  واإلداريين،  المدربين  على  أيضًا  ينسحب  قلناه  ما 
أن  ال  المباريات  لمفردات  واستيعابًا  التزامًا  أكثر  يكونوا  أن 

يكونوا سببًا في إشعال فتيل الفتن.
ومن جهة اتحاد اللعبة فالبد من تطبيق اللوائح االنضباطية 
نصوص  إيجاد  فيجب  المشهد  تكرر  وإن  المخالفين  بحق 
تخلص مالعبنا من أصحاب الفوضى المتأصلة في عقولهم.

ما نشير إليه هنا رأيناه في مباراة الوثبة والكرامة وشاهدناه 
تلقي  على  العبون  أصر  وكيف  والفتوة  الشرطة  مباراة  في 

بالمجان؟! الملونة  البطاقات 

استقبال المطرود
كيف  الممتاز  بمباريات  شاهدناها  التي  الحاالت  ومن 
يستقبل الالعب المطرود من الميدان من جماهير ناديه بعد 
بهتافات  يستقبل  إذا  وإدراييه  مدربيه  من  ترضيته  تتم  أن 
الفوز وكأنه  له آخر وكأنه جلب لهم  له أول وليس  وبمديح 
أمام ضغط  لفريق وتركه  لم يساهم بنقص عددي غير مبرر 

المنافس ال يقوى على السرد فهل هذا جهل أيضًا؟
أم أنه، انصر أخاك ظالمًا وظالمًا؟

في  المنافسات  ألصول  الجديد  االحترافي  الفهم  أنه  أم 
أما  حالة  هذه  وسيلة؟  هكذا  تستحق  الغاية  وهل  مالعبنا؟ 

الحالة األخرى فهي في اآلتي: ويليها حالة أيضًا.
أمام الرابع والمراقب

حكم  أشهر  العاصمة  في  جرت  التي  المباريات  إحدى  في 
الساحة )البطاقة الحمراء( ألحد الالعبين فخرج مزهوًا نافشًا 
أمام  المضمار  على  وجلس  ويلعن  يشتم  كالديك  ريشه 
المباراة  مراقب  من  ومسمع  مرأى  وعلى  فريقه  احتياطي 
أقل من  الجوارب على  الحذاء ثم  الرابع وبدأ بخلع  والحكم 
مهله فيما القانون ينص على أنه يجب أن يغادر الميدان إلى 

غرف استبدال المالبس دون تلكؤ.
وما  حاالت  هكذا  في  والمراقب  الرابع  الحكم  دور  ما  ترى 
لالعبين  االحتياطيين  مقاعد  على  اإليقاع  في ضبط  دورهم 

واإلداريين والمدربين؟
أم أن هناك وظائف جديدة لهم ال نعرفها وها هم اآلن قد 

شرعوا في تعميمها؟
وعنا إلى اتحاد كرة القدم؟

تحكيمية مخالفة 
أحد  أن  في  تتمثل  االستعراض  هذا  في  الحاالت  آخر 
مهم(  )ديربي  مباراة  في  هدفًا  سجل  المهاجمين  الالعبين 
أضاف  بعد  وفيما  والمنافس  فريقه  بين  الفارق  به  وقلص 

المنافس هدفًا وفاز 1/3.
وفي االستديو التحليلي للمباراة وتقويم التحكيم فيها: قال 

مقوم الحكام:
»إن الهدف الذي تم تسجيله وبه تقلص الفارق غير صحيح 
ذلك،  عدم  عليه  يجب  وكان  احتسبه  الساحة  حكم  وأن 
التسديد  قبل  بيده  الكرة  لمس  قد  سجل  الذي  الالعب  ألن 
والقانون يقول: إذا لمس المهاجم الكرة داخل منطقة الجزاء 
للمنافس عن قصد أو من دون قصد ثم سجل هدفًا فيجب 
أن يلغى الهدف ويحتسب )ضربة حرة غير مباشرة( على من 

سجل وهذا حسب التعديل الجديد لقانون اللعبة؟
التعديالت  فهل  دولي  حكم  ومن  حصلت  المخالفة  هذه 

الجديدة لم تصله بعد وما دور لجنة الحكام أمام ذلك؟

يف واحتنا لهذا األسبوع نمر عىل بعض الحاالت التي شاهدناها والمظاهر التي أسفرت عنها بعض مباريات الدوري 
الممتاز لكرة القدم يف أسبوعه السادس عشر وذلك للفائدة وتقديم المساعدة فهيا نقرأ..

حاالت ومظاهر من الدوري الممتاز لكرة القدم

واحــــة االتحــــــاد

العمر 21 سنة. �
  النادي: الجيش المركزي �
بدأ السباحة يف عام 2005.  �
انضم إىل صفوف المنتخب الوطني عام 2014. �
حاصل عىل منحة من االتحاد العالمي للسباحة من عام 2019  �

إىل عام 2020 بتايالند- بوكيت مركز تانيابورا.
األرقام السورية التي حققها:  سباق تحت 18 سنة 200 م حرة  �

و100 م حرة.
سباق 200 م حرة مفتوح بزمن )1:51.82(. �
ابرز المشاركات واالنجازات:   �
- بطولة آسيا يف طوكيو 2016. �
- بطولة آسيا للمجموعة العمرية: تايالند 2015 - أوزباكستان  �

.2017
يف  � الفضية  الميدالية  عىل  حصل   2019 الهند  بطولة   -

سباق 200 م حرة والميدالية البرونزية يف سباق 400 م حرة 
والميدالية البرونزية يف سباق 800 م حرة  

جمهورية  � يف  أوسترافا   25 الكبرى  السنوية  الجائزة  سباق   -
التشيك )الميدالية البرونزية يف سباق 100 م حرة(.

- شارك يف كأس أرينا 2018 - جمهورية التشيك. �
- سباق مواطني تايالند -2019 الميدالية الفضية يف سباق  �

200م حرة والميدالية البرونزية يف سباق 100م حرة.
- بطولة العالم لعام 2019 يف كوريا الجنوبية.  �
- بطولة كأس العالم فينا يف كازان 2019. �
أفضل األرقام التي حققها حتى اآلن: �
بزمن:  � 100 م حرة  2019 بسباق  كازان  العالم  - بطولة كأس 

 .52.17
بزمن:  � 200 م حرة  2019 بسباق  كازان  العالم  - بطولة كأس 

.1:51.82
بزمن  � حرة  م   400 بسباق   2019 كازان  العالم  كأس  بطولة   -

.3:59.60

السباح عمر عباس

بطل من بالدي

علــي شحــــادة

في الصميم

معاّل يقوم بجولة تفقدية على المنشآت الرياضية بالمحافظات ويلتقي الكوادر الرياضية


