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” أمين فرع ريف دمشق للحزب يبارك لـ “معلاّ
»رضوان« نعيش بأعلى صور الديمقراطية 

ونؤكد على الدور الكبير لمنظمة االتحاد الرياضي 

57 3 مصارعة حلب.. مهددة باالندثار في ظل 
االنكفاء والغياب واالهتمام اإلداري

كيف تعامل االتحاد األلماني 
مع توقف النشاط الرياضي؟

رئيسة اتحاد الريشة الطائرة خلود البيطار:
لهذه األسباب تراجعت اللعبة وهذه طموحاتنا القادمة

5

تنويه
استنادًا لإلجراءات الحكومية المتخذة للوقاية من 
في  الرياضية  النشاطات  وتوقف  كوورنا  فايروس 
تحتجب  العام..  الرياضي  االتحاد  مؤسسات  جميع 
القادم وتعاود  العدد  الصدور  االتحاد عن  صحيفة 

الصدور إلى قرائها الكرام العدد الذي يليه.

باألسبوع األول من إياب دوري طائرة السيدات

تلدرة وحطين في مقدمة الشمالية 
والشرطة وسلمية بصدارة الجنوبية

تجميد التصنيف 
العالمي وتعليق موسم 
كرة المضرب لحزيران 

آراء وأقوال قبل مواصلة اإلياب

كرة جبلة في رحلة البحث 
عن النقاط بآمال وطموحات مشروعة

من األقرب للقب دوري رجال كرة السلة بعد التوقف؟

االتحاد المنتشي بلقب الكأس أم الوثبة القوي.. 
وهل يعود الجيش بقيادة هادي درويش؟

5

2  حظوظ فرق الدرجة األولى
في التأهل للدرجة الممتازة

56 العبًا تنافسوا على بطولة شطرنج 
الجمهورية للمنطقة الشمالية

كرة الطاولة.. انطلقة مكثفة لروزنامة 4
النشاطات قبل التوقف االضطراري

ناشئو النواعير في صدارة المجموعة 5
األولى لدوري كرة اليد

تقرؤون أيضًا

4

7 2
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إجراءات وقائية 
التالي  التعميم  الرياضية  القيادة  أصدرت 
ال��ج��دي��د وذل���ك اس��ت��ك��م��ااًل ل��إلج��راءات 
ضد  للوقاية  سابقًا  المتخذة  الوقائية 

فايروس كورونا.
ال��م��راف��ق  ك��اف��ة  التعميم  وي��ش��م��ل 
وفق  المحافظات  جميع  في  الرياضية 

التالي:
إغالق المنشآت والمدن الرياضية وعدم 
السماح بالدخول إليها باستثناء العاملين 
وعلى  فقط  ال��رس��م��ي  ال����دوام  وأث��ن��اء 
طائلة  تحت  القانونية  مسؤوليتكم 

فرض العقوبات في حال المخالفة.
الخاصة  الرياضية  األندية  على  التعميم 
طائلة  تحت  ب��اإلغ��الق  م��راك��ز(  )ب��ي��وت- 

سحب الترخيص الممنوح من قبلنا.
وال����دورات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جميع  ت��أج��ي��ل 

والندوات والتجمعات.

األسد  أسماء  السيدة 
كرة  بطلة  تستقبل 
ظاظا  ه��ن��د  ال��ط��اول��ة 
بطاقة  على  ال��ح��ائ��زة 
أولمبياد  إل���ى  ت��أه��ل 
إث��ر   2020 ط��وك��ي��و 
غرب  ببطولة  فوزها 
على  وتهنئها  آس��ي��ا، 

هذا اإلنجاز الكبير.
شقيق  ال��ل��ق��اء  ح��ض��ر 
منتخبنا  العب  البطلة 
الطاولة  لكرة  الوطني 
الفائز  ظ��اظ��ا  ع��ب��ي��دة 
مؤخرًا بذهبية بطولة 
ال���واع���دي���ن ل��ل��ف��ردي 
األم��ل  معسكر  ف��ي 

اآلسيوي.

شكرًا 
سيدة الياسمين

تجميد التصنيف 
العالمي وتعليق موسم 
كرة المضرب لحزيران 
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تس��تعد أندي��ة الدرج��ة االول��ى 
لكرة القدم للمنافس��ة على حسم 
بطاقت��ي الصع��ود إل��ى الدرج��ة 
الممت��ازة، وم��ا زالت ف��ي حالة 
اس��تعداد منه��ا الخف��ي ومنه��ا 
العلني، وهناك فوارق واضحة في 
الكوادر الفنية واالدارية التي تبدو 
ثابتة ف��ي أغلب األحيان من أهل 
الن��ادي في دوري ش��هد بتجمعه 
مناصف��ة  مجموع��ات   4 األول 

جنوبية وشمالية.
المجد أداء مّحير

ضمت المجموعة األولى الجنوبية 
أندية المجد والكس��وة ومعضمية 
الشام والش��علة واليقظة والنبك، 
األول  المرك��ز  الكس��وة  واح��رز 
برصي��د 17 نقط��ة بف��وزه األخير 
مقابل خس��ارة المجد أمام النبك 
التي اثارت الكثير من التساؤالت 
للفوارق بي��ن الفريقين من حيث 
المادي��ة  واالمكاني��ات  العراق��ة 
للمجد  الطويلة  الكروي��ة  والخبرة 
بدوري األضواء، ونتائجه بمجملها 

ال تعب��ر عن قدرات العبيه وكادره 
وال  المتم��رس  واإلداري  الفن��ي 
إمكانيات��ه المادي��ة التي يكرس 
بعضهما لكرة القدم على حس��اب 

بقية األلعاب.
الكسوة وفرصة الممكن

لعب نادي الكس��وة ف��ي الدرجة 
الثاني��ة م��ا يزي��د ع��ن عقدين 
متصلي��ن وقدم فيها مس��تويات 
تنافس��ية قوي��ة ولم تت��ح فرصة 
الصعود إلى الدرجة االولى مع إنه 
وص��ل إلى التجم��ع النهائي أكثر 
من م��رة، وفرصت��ه بالصعود هذا 
الموسم إن عاود التمارين بسوية 
عالي��ة، لدى الفري��ق كادر تدريبي 
من ابناء الن��ادي وملعب صناعي 
جاه��ز القامة المباري��ات ويلعب 
مبارياته على أرضه وبين جمهوره 
الوف��ي ال��ذي يتابعه س��واء في 
دمشق أو خارجها في المحافظات. 

اداء غير مقنع
االندي��ة البقية ف��ي المجموعة 
كان افضله��ا فري��ق اليقظة في 
النتائ��ج وهو م��ن محافظة دير 
الزور ولم يحقق نصف المالمات 
المتاح��ة ل��ه وهو يلع��ب على 

مالع��ب دمش��ق وريفه��ا, وم. 
الش��ام والنبك لم يظهرا بمظهر 
المناف��س رغم طول الفترة التي 
لعبا بها في نفس الفترة وحافظا 
على االس��تمرار فيها ولم يهبطا, 
والش��علة تأخر في إعداد فريقه 
وه��و من االندي��ة العريقة لعب 
لموسم في الدرجة االولى, وفوزه 
على المجد كان��ت أغلى نتائجه 

وعاد من حيث أتى.
مضاعفة الجهود للمحافظة

وضمت المجموع��ة الثانية أندية 
المحافظ��ة الدمش��قي وحرجل��ة 
وجرمانا والنضال والعربي وجيرود 
وتصدر المجموعة المحافظة وهو 
م��ن االندي��ة العريق��ة لعب في 
من  التصنيفية  الدرج��ات  جميع 
أدناها إلى أعالها, وهو أحد أندية 
االمكانيات  من  ويمتلك  الهيئات 
ما يؤهله للعودة إل��ى عداد أندية 
الدرج��ة الممت��ازة، ونتائجه التي 
س��جلها في مرحل��ة المجموعات 
القل��ق ويحت��اج إلى  إل��ى  تدعو 
مضاعف��ة جهوده فيم��ا تبقى من 
الوقت للعودة لألندية الممتازةالن 
نتائجه تج��اوزت قليال %50 من 

الحد االعلى للنقاط.
حرجلة طموح وامكانيات

الدرجة  وحرجلة الذي صع��د إلى 
االولى خالل ثالثة مواسم استطاع 
أن يفرض نفس��ه بين الكبار وهو 
ثاني موس��م له في الدرجة االولى 
وبدل مدربه بم��درب آخر للنتائج 
التي تراجعت ف��ي مرحلة ذهاب 
افتتاح  وأقام حف��ل  المجموع��ة 

ملعب ك��رة الق��دم ألول مرة في 
القرية الوادعة بالعش��ب الصناعي 
بحض��ور محاف��ظ ري��ف دمش��ق 
وقيادات رياضي��ة مركزية بمباراة 
بين فريق الن��ادي ونادي الوحدة 
الدمش��قي ووعد المحافظ بإشادة 
م��درج على أحد جوانب��ه وهو ما 
يعطي دافعا تحفيزيا للوصول إلى 

مصاف األندية الممتازة.

بقية الفرق
وبقي��ة األندية في المجوعة كانت 
نتائ��ج متقلبة م��ع أن بعضهم له 
تاريخ طويل في لعب��ة كرة القدم 
العربي حيث لعب لموس��م  مثل 
س��ابق في دوري يع��ادل الممتاز 
والنضال,  جرمان��ا  وذل��ك  حاليا, 
واالقل حظوظ��ا نادي جيرود وهو 
لم يكمل المش��وار في المباريات 

ف��ي اإلي��اب وكان يخس��ر قانونا 
وهبط إلى الدرجة الثانية.

الدور الثاني
تلعب الف��رق المتأهلة مع بعضها 

في الجنوبية والش��مالية مباريات 
على أرض الفرق المنافس��ة ذهابا 
وإيابا ويتأه��ل األول والثاني إلى 

الدور النهائي.

مع توقف الدوري الكروي بش��كل قسري 
كانت لك��رة جبلة كما غيره��ا من الفرق 
آراؤه��ا وتطلعاتها القادم��ة تحدث عنها 
ل�«االتحاد« إداري الفريق عصام درويش 
وكابتن��ه أحم��د الش��مالي.. وبداية أكد 
درويش بحديثه ان هذا التوقف والتأجيل 
لمحطاته كان ضروريًا للحفاظ على سالمة 

الالعبين والجماهير من هذا الوباء 
مضيفًا: له ناحية إيجابية وأخرى سلبية 
لفرقنا ،حيث تزداد األعب��اء المالية على 
األندي��ة وتفت��ر همته��م وحماس��هم ، 
وخاصة للفرق المنافسة على الصدارة فقد 

تتغير الظروف بعد هذا التوقف.
بالنس��بة لفريقنا نراه مفيدا خاصة لجهة 
معالج��ة أخطاء الالعبي��ن وعودة بعض 

الالعبين المصابين.
اياب وإعداد

في حديثه عن فريقه قال درويش: قدمنا 
في ثالث مباريات نتائج غير مرضية أمام 
الشرطة والوثبة وحطين وخسرنا بأخطاء 
وهف��وات دفاعية وتأثرنا بغياب المدافع 
ميهوب اس��ماعيل لالصاب��ة بعد انتقال 
الحاف��ظ مباش��رة أي أن ركيزتي القلب 
الدفاعي غابتا مباش��رة مع بداية اإلياب 
التعويض بحس��ان حبيب ونتمنى  وتم 

التعويض بالقادمات.
ومع إيقاف المش��وار تابع إداري الفريق: 

ب��دأ المدرب س��امر بس��تنلي على رفع 
الحال��ة البدني��ة واأله��م رف��ع ال��روح 
المعنوي��ة والنفس��ية والفني��ة ببرنامج 
نتمن��ى أن تظه��ر نتائجه قريب��ًا خاصة 
بعد ع��ودة الالعبين وتماثلهم للش��فاء 
والمدرب يعمل عل��ى تقديم كل مالديه 
من خبرة لمرحلة قادمة نأمل فيها الخير.
وف��ي مع��رض حديثه أك��د درويش أن 
األمل موجود: »رغم نتائجنا غير المرضية 
إال ان الطم��وح بتجاوز محط��ات القلق 

لتج��اوز ش��بح الهب��وط م��ازال موجودًا 
وهناك تق��ارب في الحظ��وظ ألكثر من 
فري��ق للهروب من دائ��رة الخطر وأمامنا 
10 مباريات س��ت منها في ملعبنا أمام 
الطليع��ة واالتح��اد والجزيرة والس��احل 
وتش��رين والكرامة.. نتمن��ى أن نحصد 
النقاط التي تبقينا في الدوري الممتاز.. 
ولنا تجربة الموس��م الماضي في الهروب 
نتمن��ى ان تتحقق هذا الموس��م.. ومع 
قناعتن��ا بأنه ال كبير في هذا الدوري بعد 

تش��رين والوثبة تبدو كل الف��رق تقريبا 
بمستوى واحد » خاتمًا: عودة منافسات 
ال��دوري دون جمهور ال طعم له فهو زينة 

المباريات ونكهتها.
تأجيل مفيد

م��ن جهته اعتب��ر كابت��ن الفريق أحمد 
الش��مالي أن فترة التوقف ربما ليس��ت 
في مصلحة األندية التي تقدم مس��توى 
ثابت��ًا مضيف��ًا: لكنها بالنس��بة لنا نراها 
مفي��دة لتج��اوز وضعنا الصع��ب وحالة 
التوه��ان الت��ي تالزمنا ف��ي المباريات 
الماضية والتي نتمنى أن نتجاوز آثارها 
وبدأ الم��درب العمل عليها، وهناك أمل 
بتجاوز هذا الواقع، نحن بحاجة اآلن قبل 
كل شيء لرفع معنوياتنا كالعبين وحتى 
الجمهور الذي بدأ يتأثر بنتائجنا السلبية 
وبات يظه��ر انفعاله نحون��ا ونتمنى ان 
يكون لنا السند والكتف الذي يحن علينا 

ويرفع من همتنا.
واعتبر الشمالي أن المحطات الباقية هي 
بمثابة مباريات نهائية للفريق والمطلوب 
فيها تعاضد وتكاتف الجميع من جمهور 
وادارة والعبين لتجاوز قلق واقع وترتيب 

الفريق الغير مرض.
وخت��م: أتمنى م��ن الالعبي��ن جميعًا 
أن يلعبوا الس��مهم أيضًا كي تكون لهم 
فرصة للتعاقد في الدوري القادم س��واء 
في نادينا أو غيره من األندية وبهذا يرتفع 
مستوى وأداء الالعب ويعود ذلك بالخير 

على نتاج الفريق في نهاية المشوار.

كرة القدم

صبحي أبو كم

محمد هاشم إيزا

صبحي أبو كم

مصطفى عكو 

الش��رطة من األندية التي فرضت نفس��ها 
بك��رة الق��دم الس��ورية على المس��توي 
المحلي وح��از عل��ى كأس الجمهورية 4 
مواس��م وعلى بطولة الدوري العام مرتين 
،والفريق هذا الموسم في المنطقة اآلمنة 
وسط الترتيب بين األندية المنافسة على 
البطولة والهاربة من شبح الهبوط ، كما أنه 

انتقل للدور الثالث في كأس الجمهورية.
»االتح��اد« التق��ت مدرب الفريق باس��م 
مالح للوق��وف على اس��تعدادات النادي 

خالل فترة إيقاف النشاط بشكل قسري.
تقييم أداء

عن رأيه بأداء فريقه خالل الموس��م حتى 
االن قال مالح: فريق الشرطة هذا الموسم 
ت��م وضعه عل��ى الس��كة الصحيحة وفق 
توجهات إدارة نادي ، بأن يكون الفريق في 
المنطقة الدافئة بعيدًا عن ش��بح الهبوط 
وقربيًا من المنافس��ة على المراكز االولى 
في بطولة ال��دوري ،وأضاف:يؤدي الفريق 
كرة قدم جميلة وهجومية ويقدم مستوى 

مختلفًا عن السنوات السابقة.
تصحيح أخطاء

وع��ن التحضي��ر للفت��رة القادم��ة ف��ي 

االستراحة القسرية بس��بب الجائحة التي 
تجت��اح العالم قال الكابتن مالح: س��وف 
نعال��ج االخط��اء الت��ي كان��ت تقع في 
بالش��كل  ونصححها  الس��ابقة  المباريات 
ال��ذي يكون م��ردود الالع��ب فيها وكان 
المرس��وم للدوري أن ينتهي في الش��هر 
الرابع, ويج��ب التأقلم مع الحالة الراهنة, 
والفري��ق ال��ذي نلع��ب ب��ه غالبيته من 
الالعبين الش��بان وع��دد قليل منهم من 
العبي الخب��رة, ومن خ��الل التدريب تم 

التأقلم باألداء واالنسجام.
مهمة تطوير

واضاف المدرب: مهمتنا الوصول بالفريق 
الى مراكز افصل في الموس��م القادم ألن 
الفريق يضم العبي��ن يتمتعون بمهارات 
فردي��ة وخط��ط تكتيكية ول��و توفر ذلك 
ألي فري��ق كروي يجب أن يؤدي كرة قدم 
تجذب الجماهي��ر لمتابعتها, وهو هدف 
س��نعمل عليه الموسم القادم, وهذا يأتي 
ضمن عم��ل متكامل من جميع االطراف 
ابت��داء م��ن ادارة النادي وال��كادر الفني 
واإلداري والالعبين, وخاصة في أجواء كرة 
قدم محترفة تلع��ب فيها العقود احتراف 
الالعبي��ن دورا براقا في ج��ذب الالعبين 
البارزي��ن بأنديته��م ف��ي هذا الموس��م, 
وس��نعمل مع إدارة الن��ادي للحفاظ على 

العبي الفريق الجدد.
منافسة عىل البطولة

وعن رأيه بف��رق الدوري المحلي قال: فريق 
تش��رين هو من أوائل المرش��حين لبطولة 
الدوري وما زال هن��اك 11 لقاء لكل فريق, 
وهي وبالتأكي��د فيها مراح��ل صعبة لقوة 
المنافس��ة ومن المنافس��ين ف��رق الوثبة 
وحطي��ن والجي��ش مناف��س ق��وي على 
البطولة, والطليعة من الفرق التي تؤدي أداء 
جيدا ويس��يطر على الملع��ب ولكنه يعاني 
من اضاعة ف��رص التهديف وعدم التوفيق, 
وظهر من الالعبين بشكل جيد العبا تشرين 

الدال��ي ومرم��ور ومردكي��ان ف��ي حطين, 
وفارس أرناؤوط والواكد من الجيش, ومن 

فريقنا الكوايه والبري والغالب.
تطوير الحكيم

وح��ول رأيه في التحكي��م: الحكام بحاجة 
لالرتق��اء بمس��تواهم الفني ف��ي تطبيق 
المس��تجدات والتعديالت التي تطرأ على 
قانون التحكيم حتى يرتفع مستوى أدائهم 
في قيادة المباري��ات ويوضع حدا لخروج 
الجمهور عن آداب المالعب من جهة ومن 
جهة أخرى يدعون للمش��اركات ببطوالت 
آس��يا كما كان س��ابقا كانت المشاركات 

بعدة طواقم سورية.
واختتم الكابتن باسم مالح حديثه قائال: 
ستكون مرحلة اإلياب أفضل من الذهاب 
ء س��دة القيادة في اتح��اد كرة القدم  لتبوُّ
العميد حاتم الغايب رجل رياضي أمضى 
عمره في اللعبة بمهام مختلفة، وتس��لم 
رئاسة االتحاد الرياضي العام بطل السباحة 
العالمي فراس معال الذي أمضى ش��بابه 
بطاًل في البطوالت التنافسية واستمر في 
بطوالت الماس��ترز وهم��ا حريصان على 

تطوير كرة القدم السورية.
السيرة الذاتية للكابتن مالح

بدأ اللعب بنادي الش��رطة بفئة الناشئين 
وانتقل للفئات العمرية 1984 وشارك مع 
منتخب س��ورية لفئة الناشئين بتصفيات 
كأس آس��يا ومع المنتخب االولمبي ومع 
شباب منتخب سورية في نهائيات بطولة 
آس��يا وأحرز الفريق المركز الثاني, ولعب 
لرجال نادي ش��رطة عام 1986 حتى عام 
1997, وانتق��ل الى التدري��ب عام 1999 
وتدرج في الفئات العمرية ومساعد مدرب 
مع مخير ضاهر عام 2001 ومساعد مدرب 
م��ع الكابتن أحمد الش��عار, وف��ي العام 
الماضي كلف بتدريب الرجال, واتبع عدة 
دورات تدريبية دولية في دمشق ورومانيا 

.C/B/A وبمصر والدورات اآلسيوية

 حظوظ فرق الدرجة األولى في التأهل للدرجة الممتازة 

بعد سلس��لة من الجدل والبحث 
الرأي لدى اإلدارة  المطول، استقر 
االتحادية عل��ى تكليف أحد أبناء 
الن��ادي بتدري��ب فري��ق الرجال 
الموسم  اس��تحقاقات  واستكمال 
على مس��توى ال��دوري والكأس، 
فق��د وقع االختيار عل��ى المدرب 
الوطني محمد عقيل لقيادة الكرة 
االتحادي��ة في المرحل��ة القادمة، 
الفني  الجهاز  واستقرت تش��كيلة 

واإلداري على النحو التالي:
مال��ك س��عودي عضو  الكابت��ن 
الك��رة  مش��رف  اإلدارة  مجل��س 

»مديرًا للفريق«.
الكابتن محمد عقيل )مدربًا(.

الكابت��ن ط��ارق البن��اي )مدرب 

إعداد بدني(.
المل��ك عزي��زي  الكابت��ن عب��د 

)إداريًا(.
)مدربًا  بيروت��ي  محم��د  الكابتن 

لحراس المرمى(.
محمد ع��كاش )معالج��ًا(، مازن 
)م/  ج��دوع  وعم��ر  عابدي��ن 

تجهيزات(.
وعلمت »االتح��اد« من مصادرها 
أن الكابتن عقيل المدرب المكلف 
طلب من مجل��س اإلدارة تعيين 
الكابت��ن مع��ن الراش��د ليك��ون 
مس��اعدًا ل��ه، فيما تش��ير نفس 
المص��ادر إل��ى أن رات��ب العقيل 
يصل إلى خمس��ة ماليي��ن ليرة 
للنادي  الراعية  الش��ركة  وستقوم 
المبلغ، كما  بس��داد  )القاطرجي( 
أن )البن��اي( مخت��ص باإلع��داد 

البدني وهو كويتي الجنسية.

العقيل مدربًا 
لكرة االتحاد

يتوسط الئحة الترتيب ويطمح للمزيد

»المالح« أداء الشرطة تغّير.. وأصبح ممتعًا وهجوميًا

إبراهيم الواصل

لف��ت مداف��ع فري��ق الجزيرة يلم��از عيس��ى األنظار 
لمس��تواه الجيد رغم المركز المتأخر لفريقه والمهدد 

بالهبوط »االتحاد« التقت الالعب فماذا قال؟
- ماذا عن بداياتك الرياضية والفرق التي لعبت لها؟

البداية من الفرق الشعبية ثم انتسبت لنادي الجزيرة 
حيث تدرجت بفئات��ه العمرية حتى وصلت للرجال.. 
ثم احترقت بنادي تش��رين لمدة أربع س��نوات كانت 
من أجمل أيام العمر، ولعبت لمنتخب سورية بالكرة 

الشاطئية والصاالت.
- من صاحب الفضل على مسيرتك الرياضية؟

كل من أش��رف على تدريبي وأخص بالذكر المدربين 
)زويع اليونس، غسان قره علي، وبشار سرور(.

- تقبعون في المركز األخير برصيد 5 نقاط لماذا؟
نعاني من ظروف كثيرة س��اهمت بتأخر ترتيبنا منها 
عدم اللعب ففي أرضن��ا وبين جمهورنا قلة التمارين 
والمعس��كرات افتقارنا إلى العبي��ن يصنعون الفارق 

وعدم وج��ود العب قناص وممول س��خي واالعتماد 
على جيل الشباب وقلة الحوافز رغم ما تقدمه اإلدارة 
مشكورة والجهاز الفني من تعاون وجهد ونحن نعتذر 
من جمهورنا من سوء النتائج ولم نخسر إال بصعوبة.

- أفضل مباراة لعبتها؟ 
مع تش��رين ض��د الجيش ف��ي نص��ف نهائي كأس 
الجمهوري��ة بحمص وبع��د التعادل خس��رنا بركالت 

الترجيح؟
- أفضل هدف سجلته؟

مع تشرين ضد النواعير وأحرزت الهدف بالدقيقة 89 
رغم أنني مدافع وكانت أول مبارياتي مع البحارة.
- ماذا يتمنى يلماز عيسى في ختام هذا اللقاء؟

أتمن��ى أن يبقى الجزي��رة في الممت��از.. وأن يصل 
منتخبن��ا الوطني إل��ى النهائي��ات العالمية في قطر 
وأن أك��ون أح��د المدافعين ع��ن ألوانه وس��تكون 
س��عادتي كبيرة لو ارتديت قمي��ص المنتخب، اعتذر 
من جمهور الجزيرة وأش��كر صحيفة االتحاد الخضراء 
منبر الرياضيين على هذه الفرصة الطيبة للظهور على 

صفحاتها.

قلب دفاع الجزيرة

آراء وأقوال قبل مواصلة اإليابيلماز عيسى.. مستوى متميز وطموحات

كرة جبلة في رحلة البحث عن النقاط بآمال وطموحات مشروعة
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ل��م ينقطع اهتم��ام القائمي��ن على كرتي 
الطليعة والنواعي��ر بفريقيهما برغم تجميد 
النش��اط الكروي بسبب فيروس كورونا وما 
أفرزته ق��رارات اإلتحادي��ن الرياضي العام 
وك��رة الق��دم م��ن تداعيات عل��ى األندية 
الس��ورية بش��كل عام وكرة حماه بش��كل 
خاص على اعتبار أن الناديين يعانيان هذا 
الموسم من ترهالت مالية كبيرة لم تسبق 
أن حصل��ت م��ن قبل ، ولك��ن كيف ينظر 
المعنيون ف��ي كرتي الناديي��ن إلى توقف 
الدوري وما هي إيجابياته وسلبياته لنتابع.

المهندس خال��د زكية رئيس نادي الطليعة 
أكد أن التوقف ضروري جدًا ألسباب صحية 
ولكنه س��يضر باألندية دون أدنى شك في 
الجانب المالي وسيحمل األندية أعباء مالية 
كبيرة من جراء التوقف فعلى سبيل المثال 
والحديث للمهندس ستتحمل إدارة النادي 
22 مليونًا إضافيًا لتغطية المدة وهذا األمر 

لم يكن بالحسبان.

الكابتن أيمن الخالد مساعد مدرب الطليعة 
أكد أن التوقف س��يصب حتمًا في مصلحة 
بع��ض الفرق والتي عان��ت إضطرابات على 
مس��توى التحضي��ر وبالنس��بة لن��ا حتمًا 
التوقف سيخدمنا إلعادة هيكلة الفريق الذي 
ل��م يحقق نتائج مرضية في مرحلة الذهاب 
وقد نس��تغل ه��ذه الفترة ألغ��راض بدنية 

واستش��فائية ضرورية وبعي��دًا عن الجانب 
الفني فإن قرار التوقف حتمًا س��يصب في 
مصلح��ة الصحة العامة والتي هي أهم من 

جميع النشاطات الرياضية وغيرها
الكابتن خالد حوايني مش��رف الكرة بنادي 
النواعي��ر أكد أن التوقف أمر البد منه حرصًا 
عل��ى المصلحة العامة وقد ال يضر بمصلحة 

ناديه في الجانب المالي ألن الكتلة المالية 
لكل العب تم تحديدها س��ابقًا عن مجمل 
الموسم وهذا ال يحمل إدارة نادينا إضافات 
مالية كما يحصل ف��ي أندية أخرى أما في 
الجان��ب الفني هو حتمًا في مصلحة جميع 

فرق المؤخرة إلعادة ترتيب أوراقها الفنية
حمدي المصري كابت��ن ومخضرم النواعير 

أشار إلى أن قرار التوقف هو أهم قرار يتبناه 
االتحاد ألنه يخدم صحة وس��المة المواطن 
قبل االعتبارات الرياضي��ة مؤكدًا أن فريقه 
لي��س بحاج��ه للتوق��ف فيم��ا يتعلق في 
الجانب الفني والتوقف قد يصيب الالعبين 
بحالة مل��ل وهبوط في المخ��زون البدني 
الذي ارتفع تدريجيًا عن��د العبينا قبل قرار 

االتحاد
مخلص قش��اش رئي��س مكت��ب األلعاب 
الجماعية ف��ي اللجنة التنفيذية بحماه قال 
إن التوقف هو غاية وطنية وصحية تماشيًا 
مع توصيات منظمة الصحة العالمية لدفع 
أذى الفيروس عن الش��عوب وجاء التوقف 
ف��ي وقت مناس��ب قب��ل ظه��ور عالمات 
انتشاره في سورية وفي حال حققنا االلتزام 
الت��ام رياضيًا واجتماعيًا فم��ن المؤكد أن 
الوباء لن يصيبنا وقرار التوقف س��واًء صب 
في صال��ح األندية أولم يص��ب فإنه يصب 
حتمًا في صالح المواطن � وصحته هي جل 
اهتمام المعنيين بمختلف مفاصل الوطن.

كرة القدم

من القلبمن القلب

كورون��ا أصبح حكاي��ة العالم، وتأثير ه��ذا الوافد الجديد 
ش��مل كل مفصل من مفاص��ل الحي��اة اليومية فضرره 
تج��اوز حدود المتوقع ونحن في بلد الصمود تعودنا على 
الصدم��ات ولذلك ف��إن تعاملنا مع واقع كه��ذا هو من 
المسلمات أما صدمة بقية العالم وخاصة في أوروبا فإنها 
ل كل مفاصل الحياة، هذا  كابوس حقيقي هبط فجأة فشَّ
الكورونا أمس��ك بتالبيب النش��اط الرياضي ليس عندنا 
وحس��ب بل وأوقع خس��ائر اقتصادية فادحة لكل القطاع 
الرياضي في العالم، لألندية المحترفة ولش��ركات اإلعالم 
والدعاية والتس��ويق، عندما توقف النش��اط الرياضي كله 
وخسارتنا محدودة للغاية وااللتزام والوقاية خير من ألف 

عالج.
أق��ول إن رب ضارة نافعة.. فاتحادات ألعابنا الجديدة هي 
ف��ي بداية طريقها لقيادة ألعابها وه��ذا التوقف المفاجئ 
فرص��ة كبيرة إلع��ادة النظر في كثير م��ن األمور، وعديد 
من نقاط الضعف الس��ابقة والتي أبطأت حركة اللعبة بل 
ويصل األمر إلمكانية تغيير االستراتيجية أو تعديلها على 

األقل لهذا االتحاد أو ذلك.
ما المانع في أثناء هذا التوقف أن يفكر اتحاد كرة الطائرة 
بطريقة الدوري التي ينفذها وهل باإلمكان تعديلها؟! وما 
المانع أن يقوم اتحاد كرة الس��لة بتقويم نتائج منتخباته 
اعتبارًا من الرجال لكي يحقق تطويرًا أفضل من الموجود.
أم��ا اتحاد ك��رة الق��دم الجديد فه��و على م��ا يبدو في 
حرك��ة دائمة في بعض الملف��ات.. فرغم اآلراء المتعددة 
والمتناقض��ة الت��ي رافقت عملية اختي��ار طاقم تدريبي 
للمنتخب األول والتي طالب بعضها بمدرب أجنبي، واتجه 
آخر نحو اإلبقاء على المدرب الوطني دون تحديد مباش��ر 
خ��ذ وتم التعاقد كما  لمن يك��ون المختار إال أن القرار اتُّ
رأينا مع مدرب ممتاز له تاريخه المشهود له وانتهى بذلك 
الجدل فيما يخص هذا الملف الش��ائك  رغم بقاء السؤال 
المطروح عن الجدوى الفنية لهكذا قرار لكن الملف ُأقفل 
بقرار المعنيين بالقرار.. وبذلك تتاح الفرصة أمام االتحاد 
الك��روي كي يتحول إلى ملفات أخ��رى.. وأهمها على ما 
أعتقد هو ملف المنتخبات الش��بابية والناشئين.. فنحن 
عانينا من خروج متكرر لش��بابنا وناشئينا من التصفيات 
اآلسيوية مع أننا كنا روادًا على الصعيد اآلسيوي وخاصة 
في فئة الشباب وتراجعنا بشكل دراماتيكي إلى الصفوف 
الخلفية وتعودنا أو كدنا نفعل ذلك باللعب في مجموعتنا 
دون الخ��روج منها نحو الدور الثاني وتكرر األمر بالنس��بة 

للناشئين وهاتان الفئتان هما مستقبل الكرة السورية. 
إذن ه��ي فرصة للتفكير في هذا الملف بش��كل مدروس 
ووض��ع هيكليته بل وإخ��راج بعض تفاصيل��ه إلى حيز 

الواقع.
يبقى ملفًا متداواًل في وس��ط الجمه��ور الرياضي الكروي 
والخبراء وهو ملف اللجان الرئيس��ية لهذا االتحاد المهم 
جدًا لما تملكه كرة القدم من مكانة في مش��اعر الجمهور 
الس��وري، وتباينت اآلراء في صالحية هذه اللجان ولعل 
الش��هور األولى لعمل االتحاد ستكون مقياسًا يحدد نجاح 
ه��ذه اللجان من عدمه وفرص��ة التوقف هذه محطة لكي 
يتم التدقيق في هذا األمر وتصويبه إن اقتضى األمر. إذن 
رّب ضارة نافعة يستغل الراغب وهو في موقع المسؤولية  

الفرصة لكي يضع بعض النقاط على الحروف.

رباّ ضارة نافعة

نبيل الحاج علي

نقتبس خبرنا من قول المدرب نبيل معلول الذي توىل مهمة 
المؤتمر  يف  أكد  حيث  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  تدريب 

الصحفي الخاص بتوقيع العقد:
يف  الرغبة  لديه  ليست  العب  أي  المنتخب  يف  يكون  )لن 

اللعب(.

كان  مهماً  العب  من  الفائدة  فما  حق  قول  المدرب  قاله  ما 
مستواه الفني مرتفعاً ومهما كانت مكانته يف تشكيلة الفريق 
إذا لم يكن متحمساً ومندفعاً ومضحياً يف سبيل منتخب الوطن 

وساعياً لرفع راتبه والدفاع عن ألوانه.
رغبة  الصيد دون  الشيء ال يعطيه ومن يذهب إىل  ألن فاقد 
فال خير فيه وال يف صيده وكل ما نرجوه أن يكون العبونا كما 
عهدناهم غيورين ومتحمسين وفاعلين لتحقيق أهداف اتحاد 

كرتنا.

خبر

تعليق

ع��ودة إلى الماض��ي بنجومه وأبطاله وإش��راقاته.. نجد 
أن مصارع��ة حلب كانت في مقدم��ة ألعاب المحافظة 
والقطر، عندم��ا كانت أنديتنا تهتم به��ا وترعاها، وفي 
الس��تينات من القرن الماضي حتى أواخره تقريبًا كانت 
هناك ف��ي حلب أندي��ة مختصة بألعاب الق��وة تقريبًا 
مهمتها تخريج أبطال هذه األلعاب والعناية بهم وتوفير 
ف��رص االحت��كاك والمش��اركة والتفوق لهم، وش��تان 
بين األم��س واليوم حيث أضح��ت المصارعة في آخر 
اهتمامات أنديتنا، وباتت ممارستها تقتصر على هواتها 

وهم عملة نادرة؟!
في ظ��ل االنكفاء والغي��اب واالهتم��ام اإلداري، ولوال 
وجود ن��واة لكوادر المحافظة وهم قلة يتابعونها بمحبة 

وشغف لما وجدناها ضمن خريطة ألعابنا الممارسة.
ولو اس��تعرضنا األسماء في مرحلة ماضية لوجدنا نجوم 

المنتخبات الوطنية تزخر بها، فما الذي تغير؟
ولماذا وصلت األحوال إلى هذا الحال؟ وما سبل العودة 
إل��ى الماضي؟ نتابع ه��ذا الحوار م��ع الكابتن عبد هللا 

شوبك رئيس اللجنة الفنية للمصارعة بحلب.
تهميش اللعبة

ع��دوى إهمال إدارات أنديتنا انتقل��ت من األلعاب الفردية 
إلى الق��وة لتأتي على رياضة المصارعة ه��ذه الرياضة التي 
نعتز بها جميعًا فه��ي رياضة اآلباء واألجداد، وهي الرياضة 
التي بصمت بها حلب وخرجت أبطااًل رفعوا علم الوطن على 
منص��ات التتويج، واقع اللعبة اليوم غير ذلك، فال دعمًا وال 
تش��جيعًا أو اهتمامًا، وال تجد من يساعدها ويمد يد العون 
لها، فأغلب األندية تعتبرها هامشية ألنها لعبة خاسرة حيث 
ال جدوى م��ن وجودها، وال فائدة م��ن بقائها، فهي رياضة 
مس��تهلكة، ال تدر مااًل مثل كرتي القدم والس��لة.. واألفضل 

نسيانها.
تعريف

يقدم لنا عبد هللا تعريفًا باللعبة فيقول:
تنقس��م رياض��ة المصارعة إل��ى نوعين الروماني��ة والحرة 
والفرق بينهما أن النقاط والمخالفات في الرومانية تس��جل 
ضد الالعب المنافس )الخصم( من الوس��ط للرأس، أما في 
الحرة، فعلى كامل أجزاء الجس��م، وحلب هي األكثر تميزًا 
واألقوى بالمصارع��ة الرومانية، واللعبة تمارس بش��قيها- 
الرومانية والح��رة في ناديين فقط من مجموع أندية حلب 
هم��ا االتحاد والحرية، وفي ثالثة مراكز تدريبية في صاالت 

األس��د والحمدانية والبع��ث وهذه األخيرة أعي��د تفعيلها 
واس��تثمارها أخيرًا بعد تحرير المدينة من اإلرهاب، وأغلب 
هذه الممارسات تقتصر على الفئات العمرية تبدأ باألشبال 
ثم الناشئين فالشباب، وبشكل محدود فئة الرجال، ولدينا 

في هذه المراكز ما يقارب المئة العب.
هوية المدربين

في ن��ادي االتحاد يقوم المدربان صالح غالية وأحمد كامل 
بتدريب 60 العبًا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا ومكان 
تدريباتهم في صالة األس��د، ويهتم نادي االتحاد بالمصارعة 
الرومانية، بينما ينصب اهتمام نادي الحرية على المصارعة 
الح��رة ويقوم بالتدريب الكابتن محمود الويس ولديه قرابة 
30 العب��ًا من مختلف الفئات العمرية، أما باقي ممارس��ي 
اللعب��ة بنوعيها فيتواج��دون في صالتي األس��د والبعث، 
ويق��وم على التدريب فيها كل من: خالد حمامي، حس��ين 

مامو، صالح غالية، أحمد كامل.
تواضع التجهيزات

ورغ��م أن صالة البعث مجهزة باإلن��ارة والحمامات، إال أن 
ذلك غير كاف، فالتدفئة غير متوفرة وهي مهمة وضرورية 
لعملية إحماء المصارع للوقاية من خطر اإلصابات، حيث 
يزيد الج��و البارد م��ن احتماالت تعرضه للكس��ر، إضافة 
إلى أن البس��اط الممدود ش��به بال وال يساعد على إتمام 
النزاالت، ومن الصعوبة بمكان ش��راء بساط جديد بإسفنج 
مضغ��وط وبمواصفات دولية قد يصل س��عره إلى عش��رة 
ماليين ليرة، وأغلب البس��ط في صاالت المصارعة انتهى 
عمرها، وهي بحاجة إلى التجديد، وللعلم فإن مساحة كل 

بساط 77 مترًا مربعًا.
غياب التجاوب

يتابع رئي��س فنية المصارعة: قامت اللجن��ة الفنية بحلب 
بزيارة معظم األندية لحث إداراتها على ممارسة اللعبة لكن 
التجاوب كان ضعيفًا ولألس��ف فإن أندي��ة حلب ليس لها 
اهتمام حقيقي وفعال به��ذه اللعبة وال بإعطائها حقها من 
الرعاية والس��بب بات معروفًا من الجميع، فاللعبة خاسرة 
حس��ب قولهم وهي ليس��ت جماهيرية، وغي��ر منتجة، وال 
يوج��د لها اعتمادات مالية، ولع��ل أقصى ما تدفعه األندية 
لمدربيها تعويضات مخجلة ال تتجاوز عشرة آالف ليرة، وهي 
ال تكفي تعويض مواصالت من وإلى الصاالت، ويتكفل فرع 
االتحاد الرياضي بصرف تعويضات الس��فر وتأمين األحذية 

وشورتات الالعبين فقط.
وف��ي ظل ه��ذه الظ��روف واألوض��اع، بدأنا نلح��ظ عزوف 
الجميع عند ممارس��ة اللعبة، كما س��حب األهالي أبناءهم 
وتوجهوا لرياضات أخرى أكثر جاذبية واهتمامًا.. أما العامل 
اآلخ��ر الذي أثر في تراجع اللعب��ة فهو هجرة عدد كبير من 
المدربين والالعبين خارج القطر وانتقال بعض العبي حلب 
إلى أندية الجيش والش��رطة بدمشق، وثمة أمر آخر محزن 
يتمثل في عدم تواجد الطبيب والحقيبة اإلس��عافية أثناء 
التمارين، وعند إصابة العب نسرع إلى أقرب مشفى عام أو 
خاص وندفع من جيوبنا أجور المعاينة والوصفات الطبية.. 

هذا األمر تكرر معنا  كثيرًا.
األنشطة والمشاركات

أوضح الكابتن )ش��وبك(: أن كافة المشاركات وحسب كل 

فئ��ة تكون من خالل بطولة الجمهورية التي تقام بإش��راف 
االتحاد العربي الس��وري للمصارعة حصرًا وباسم منتخبات 
المحافظ��ات، في الع��ام الماضي اس��تضافت حلب بطولة 
أشبال س��ورية بالمصارعة الرومانية في صالة األسد ونالت 
المرك��ز األول، وحصلت على المرك��ز الثالث بالحرة وكانت 
من أنجح بطوالت الجمهورية من حيث التنظيم والمستوى 
وأفرزت مواهب واعدة ونلنا الثناء لحسن تنظيمنا البطولة، 
وف��ي بطول��ة األولمبي��اد بحم��ص، حصلنا عل��ى ثماني 
ميدالي��ات، خم��س منها ذهبي��ة وأحرزنا المرك��ز الثاني، 
وشاركنا بالالذقية في منافسات اإلناث بستة أوزان وأحرزنا 
المركز الثاني، وكان مقررًا خالل هذا الش��هر أن نس��تضيف 
بطولة الناش��ئين، ودخ��ل العبونا معس��كرًا مغلقًا تحضيرًا 
لهذه البطولة، ونلنا المركز الرابع في آخر بطولة أقيمت قبل 
عامين للرجال خلف الجيش والش��رطة ودمشق، وعدد من 
العبينا ضمن المنتخبات الوطني��ة للمصارعتين الرومانية 

والحرة حاليًا.
إعادة بناء

وأض��اف الكابتن ش��وبك: س��ورية م��ن البل��دان العربية 
واآلس��يوية المتفوقة ف��ي ميدان المصارع��ة، حاليًا هناك 
بع��ض التراجع تأثرنا بظروف األزم��ة التي صنعها اإلرهاب 
والعمل حثيث إلعادة دفع اللعبة وتنشيطها واالهتمام بها 

وبنائها.
ولكي تعود إلى س��ابق عهدها بش��كل أكثر فعالية البد من 
إل��زام األندية عل��ى إدراجها ضمن ألعابه��ا، ودعم مدربيها 
والعبيها بتعويضات مالية مناسبة، وتجهيز صاالتها بأجهزة 
الحدي��د وحمامات س��اونا، ألن الع��ب المصارعة يجب أن 
يتحلى بالمرونة والشجاعة والمواظبة على التمارين وحب 

اللعبة واالندفاع نحوها.
ذكريات

أخيرًا تعتبر حلب رائدة على مس��توى القطر بالمصارعتين 
الروماني��ة والحرة ومنه��ا تخرج العديد م��ن األبطال نذكر 
منهم: زكريا الناش��د بطل العالم العس��كري، وياسر الصالح 
بطل ألعاب دورة المتوسط، وأبطال العرب: فادي حاضري، 
صالح غالية، محمد سويد، عبد هللا شوبك، بهاء صباغ، عمار 

جوخة، حسين مامو.
متابعات

يقوم أعض��اء اللجن��ة الفنية بحل��ب بمتابع��ة اللعبة في 
الصاالت والمراكز التدريبية ونادي االتحاد والحرية وتجهيز 
وتحضير منتخبات المحافظة استعدادًا لبطوالت الجمهورية 
ولجنة المصارعة تتألف حاليًا من: عبد هللا ش��وبك رئيس��ًا، 

بهاء صباغ أمينًا للسر، محمد عيد عضوًا.

مصارعة حلب.. مهددة باالندثار في ظل االنكفاء والغياب واالهتمام اإلداري
محمد هاشم إيزا

الحديث م��ع أبطال وبطالت بكل األلعاب 
يق��رب الص��ور ويكش��ف بع��ض الزوايا 
التي تك��ون بحاجة لإلض��اءة واالهتمام 
بق��در ما يمتل��ك الحوار من ش��فافية، » 
االتحاد« تتاب��ع تواصلها مع نجوم بارزين 
بمختلف األلعاب ونس��تضيف اليوم بطلة 
الجمهوري��ة والعرب بالمب��ارزة أفروديت 
أحم��د لتتحدث عن نقاط تتعلق بالبطولة 
والطموح والصعوب��ات والمطالب.. فماذا 

قالت؟ لنتابع.
مشاركات خارجية

بالعودة للمش��اركات الخارجي��ة قبل أن 
يضرب كورونا المس��تجد بالعالم تحدثت 
أفرودي��ت ع��ن البطولتي��ن األخيرتي��ن 
اللتين ش��اركت بهما ف��ي الكويت قائلة: 
األول��ى كانت ببداية الع��ام ٢٠١٩ وكانت 
بالنس��بة لي أول بطولة عربية بعد انقطاع 
ع��ن المش��اركة بهذه البطول��ة منذ بداية 
االزمة وتقلدت فيها ثالث ميداليات بواقع 
بالفردي  والبرونزيتين  وفضية  برونزيتين 
بس��الح االيبيه وفرقي بس��الح الفلوريه، 
والميدالية الفضية فرقي بس��الح االيبيه 

وخسرنا الذهب على نقطة واحدة بنتيجة 
.)45/44(

ونوهت أفرودي��ت إن البطولة تلك كانت 
بمثاب��ة نقل��ة نوعية قائل��ة: النتيجة بعد 
العربي��ة كانت جيدة  للبط��والت  انقطاع 
لكن ش��عرت بأنها قليلة بالنس��بة للحلم 
والطم��وح لذل��ك غيرت بأس��لوب لعبي 
وتدريبي كمحاولة لتجاوز السلبيات التي 
اس��تطعت اكتش��افها بالبطولة حيث أن 
المبارزة يكش��فها االحتكاك والمشاركات 
لتعرف ما هو موقعك وماذا ينقصك وأي 
اسلوب لعب ستعتمد بناء على الخصوم.

حسابات وبطولة
البطول��ة العربي��ة الع��ام الماضي مهدت 
للكثير بحس��ب ق��ول » أفروديت« حيث 
دخل��ت الالعبة للم��رة األول��ى بالبطولة 
العربية التالية بفئة السيدات والتي جرت 
بالكويت أيضًا وكانت حس��اباتها مختلفة 
وأضاف��ت: بدأن��ا بحص��د النق��اط والفوز 
كان يحكم��ه ف��رق عام��ل الخب��رة الذي 
ينقصن��ا كالعبين محليين حيث كنت انا 
وزميالتي بالفريق نجالء الش��رقي وماري 
علي األميز ولعبنا بحماس وإرادة كبيرين 
ول��م نك��ن راضيات ع��ن أدائن��ا الفردي 

وتصنيفنا جنبنا اللعب باألدوار األولى في 
البطول��ة وتأهلنا مباش��رة لنصف النهائي 
وفزنا بفارق كبي��ر على المنتخب القطري 
٣٦/٤٥ وتأهلنا لمالقاة اإلمارات بالنهائي 
والجميع توقع فوز خصمنا بسبب الخبرة 
واالمكاني��ات الكبيرة إضافة لكونه أقصى 
الكويتي��ات ولكن أمام إصرارنا وكش��ف 
س��لبيات لعبن��ا جعلنا نلع��ب من دون 
أخطاء أو ت��ردد وفزنا بفارق كبير ٤٥ /٣٢ 

وبنتيجة صدمت كل الموجودين هناك.
حلم طوكيو

نتيجتنا العربية والف��وز والدفع المعنوي 
جعل حلمنا التواجد في أولمبياد طوكيو 
(٢٠٢٠( هذا ماقالته بطلة الجمهورية خالل 
حديثها، أما كي��ف والطريقة، أجابت: بما 
أن مش��اركاتنا الخارجي��ة بالمبارزة قليلة 
ممك��ن أن أصل عن طريق تجميع النقاط 
وكان��ت فرصتي الوحيدة عن طريق بطولة 
آس��يا المؤهلة والتي كان من المفترض 
أن تلعب بس��يئوول كوريا الجنوبية خالل 
شهر نيسان القادم ويشارك بها العب بكل 
س��الح من كل بلد وسأش��ارك باعتباري 
حاصل��ة عل��ى لق��ب بطول��ة الجمهورية 
األخي��رة الت��ي ج��رت بمدينة تش��رين 
بدمش��ق وستش��ارك زميلتي بالمنتخب 

نجالء الشرقي بسالح السابر.
صعوبات واهتمام مطلوب

ع��ن البطولة اآلس��يوية القادمة والمؤهلة 
لطوكيو )بعد االنتهاء من فايروس كورونا 
المس��تجد الذي ضرب بالعالم وأجل كل 
بطوالته القارية والعالمية( تحدثت الالعبة 
ع��ن الصعوبات وظ��رف المش��اركة فيها 
خاصة وأنها قد تغير مكانها بالقول: ظروفنا 
وامكانياتن��ا قليلة نس��بيًا مقارنة بالعالم 
حيث أن التحضي��ر بغالبه محلي ومدربنا 
أدهم صقر يعمل كل مابوس��عه لتحضيرنا 
رغ��م الصعوب��ات الت��ي تعت��رض عمل 
المدرب نفسه!! مع أنه المدرب الوحيد في 
بلدنا ويتعب مع الالعبين ويعطي الكثير، 
وهنا نتمنى اهتمامًا أكبر من اتحاد اللعبة 
كما أنه فاتتنا الكثير من الفرص التي كان 
م��ن الممكن أن توصل المبارزة بس��ورية 

لمنصات التتويج العالمية.
وختم��ت بطلة المب��ارزة أفروديت أحمد 
حديثها بالق��ول: ما يجعلنا نتابع طموحنا 
هو ما نش��عر به أثناء الوقوف على منصة 
التتوي��ج ونحن نس��مع نش��يدنا الوطني 
يرفرف علمنا عاليًا أكث��ر من كل األعالم 
الموج��ودة، وصراحة نح��ن نقاتل كرمى 

لهذه اللحظات.

بطلة المبارزة أفروديت أحمد: 

طموحي الوصول إلى طوكيو من بوابة بطولة آسيا
ربيع حمامة

أقوال وآراء مشتركة بين الطليعة والنواعير في توقف الدوري 
عمار شربعي

قرر مجلس إدارة اتحاد غرب آس��يا لكرة الطاولة ومقره العاصمة األردنية 
عمان، تش��كيل اللج��ان المنبثقة عنه، بهدف تفعي��ل عمل االتحاد في 
المرحل��ة المقبلة، حيث ت��م إضافة لجنة التقيي��م والمتابعة إلى لجان 
االتحاد التي سمي عضوًا فيها أمين سر االتحاد السوري لكرة الطاولة رضا 
الدمقس��ي، وضمت بقية اللجان المشكلة عدد من كوادرنا المحلية وهم: 
وسيم موصلي )لجنة التسويق( وطوني أبو عسله )اللجنة الفنيه( ولودي 
هزي��م )لجنة الحكام( وديانا نعوس )اللجن��ة العلمية(، وذلك بناء على 

مقترحات من اتحاد كرة الطاولة.

كوادرنا في اتحاد غرب آسيا 
لكرة الطاولة
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زياد عامر 

أنور البكر

محمد عجان

محليات

طبية  كمامات  بتوزيع  الكرامة  نادي  يف  العامة  العالقات  مكتب  قام 
قام  أرجاء مدينة حمص، كما  كافة  المواطنين يف  ومعقم كحويل عىل 
سبل  حول  عامة  نصائح  تضمنت  لألهايل  توعية  بحملة  المتطوعون 

.»Covid-19« الوقاية لتفادي اإلصابة بفايروس كورونا المستجد
والطليعة  الوحدة  مثل  أندية  عدة  عىل  بعد  فيما  انسحب  األمر  هذا 
مبادرات  اتخذت  التي  الرياضية  المؤسسات  من  وغيرها  والمحافظة 
بعض  وتقديم  المحيط  المجتمع  توعية  تجاه  يف  تصب  مشابهة 

التجهيزات الالزمة للوقاية من هذا الوباء. 

خبـــر وصـــورة

ش��هدت مباريات األس��بوع األول 
من إياب دوري طائرة الس��يدات 
منافسات قوية ومثيرة على الرغم 
م��ن عدم ح��دوث أي��ة مفاجآت 
وج��اءت جمي��ع النتائ��ج ش��به 
طبيعي��ة باس��تثناء البعض منها 
وبقي فريق الش��رطة وسلمية في 
مقدمة المجموع��ة األولى وتلدرة 
وحطين ف��ي ص��دارة المجموعة 
المباري��ات  ع��ن  م��اذا  الثاني��ة 

ونتائجها ومجرياتها لنتابع..

المجموعة األوىل
صلخد × الشرطة 0/ 3

على ملعب صالة نادي صلخد في 
الس��ويداء تقابل فريقها صلخد مع 
ضيفه الش��رطة في مب��اراة لعبت 
فيه��ا الخبرة والحنك��ة دورها في 
مجرياتها فقد لعب الشرطة بكامل 
نجومه فيما غابت ش��ذا الشوفي 
كابت��ن فريق صلخ��د وعلى الرغم 
من ذلك فقد ح��اول فريق صلخد 
الناشئ تقديم كل إمكانياته لكن 
كم��ا ذكرنا فالخب��رة لعبت دورها 
وكذل��ك المس��توى وال��ذي كان 
لصالح الشرطة الذي أنهى أشواطه 
الثالثة 25/ 14، 25/ 13، 25/ 16.

سلمية × الجوالن 3/ 1
ف��ي صالة علواني ف��ي حماة حل 
فريق الج��والن ضيف��ًا على فريق 
السلمية في لقاء كبير وبمستوى 

وتسجيل  للس��يطرة  وتبادل  جيد 
النق��اط حي��ث كان األداء ندي��ًا 
وقد  متقارب  والمس��توى  ومثيرًا 
تعذب فريق سلمية قبل أن ينهي 
المباراة لصالحه بنتيجة 3/ 1 حيث 
أنهى سلمية الشوط األول 25/ 12 
لكن الجوالن سرعان ما قدم نفسه 
كفري��ق منافس ومتط��ور وبأداء 
متمكن نجح ف��ي فرض التعادل، 
 21 /25 الثاني  وكس��ب الش��وط 
وكان الش��وط الثال��ث مثيرًا في 
التقدم  الفريقان  تب��ادل  مجرياته 
لك��ن ف��ارق الخبرة والمس��توى 
لعب دوره وأنهى السلمية الشوط 
لصالح��ه 25/ 18 وتابع في الرابع 

وبأفضلية لكن بندية 25/ 19.

المجموعة الثانية
حطين × محردة 3/ 1

ج��دد فريق حطي��ن ف��وزه على 
محردة وهذه المرة بثالثة أش��واط 
مقاب��ل ش��وط واحد بع��د مباراة 
مثيرة وقوي��ة وندية في مجرياتها 
والت��ي ج��رت على ملع��ب صالة 

التربية بالالذقية.
وعلى الرغم م��ن تقدم محردة في 
الشوط األول 25/ 20 إال أن حطين 
اس��تطاع قلب تأخره بش��وط إلى 

الفوز بثالثة أشواط لشوط واحد.
فقد بس��ط حطي��ن أفضليته في 
الشوط الثاني وعبر الضرب الساحق 
من عال والرا وانتهى الشوط الثاني 
25/ 15 وتابع حطين بالثاني لكنه 

واج��ه صعوبة في كس��ب النقاط 
حيث تمتع محردة بدفاعه القوي 
وإكمال هجماته وسط تألق واضح 
لالعبات الفريقي��ن ونجح حطين 
في كس��ب الثالث 25/ 20 وتابع 
في الراب��ع 25/ 19 وس��ط أفراح 

مشجعيه.
الحفة × تلدرة 0/ 3

ج��دد فريق تل��درة بط��ل الدوري 
فوزه على الحف��ة وبثالثية نظيفة 
من األش��واط بع��د مب��اراة قوية 
وبمس��توى جي��د م��ن الفريقين 
مع أفضلية لتل��درة لفارق الخبرة 
والمس��توى والذي استطاع إنهاء 
األش��واط الثالثة 25/ 9، 25/ 17، 

وبصعوبة بالغة والثالث 25/ 12.

حطين × تلدرة 0/ 3
لم يك��ن حطين ف��ي يومه على 
الرغم من تحضيره الجيد للمباراة 
وكان يمن��ي النفس ب��رد اعتباره 

لخسارته ذهابًا 1/ 3.
لكن��ه لم يكن الح��ظ بجانبه فلم 
يقدم األداء والمس��توى المعروف 
عن��ه فأطبق تلدرة بش��كل واضح 
أولها  المب��اراة من  على مجريات 
آلخرها ولم يستطع فريق حطين 
المجاراة أو تبادل السيطرة وأنهى 
تلدرة أش��واطه الثالث��ة 25/ 13، 
و25/ 16 و25/ 12 وبه��ذا الف��وز 
استمر تلدرة في صدراة المجموعة 

وحل فريق حطين ثانيًا.
الحفة × محردة 0/ 3

لم يجد فريق مح��ردة أية صعوبة 
تذكر في الفوز على مضيفه الحفة 
بف��ارق المس��توى واألداء المميز 
لالعب��ات محردة أمام فريق الحفة 
الواعد وتغلب عليه بثالثة أشواط 
مقاب��ل ال ش��يء 25/ 8، 25/ 19، 
بندي��ة وتب��ادل لألفضلية  لك��ن 

وبالثالث 25/ 13.
السودا × حصين البحر 0/ 3

رد حصين البحر اعتباره لخسارته 
ذهاب��ًا 2/ 3 وف��از عل��ى الس��ودا 
بثالثية نظيفة من األش��واط بعد 
مب��اراة من جان��ب واح��د وتأثر 
أداء الس��ودا لغياب ثالثة من أبرز 
العباته وقدم حصين البحر مباراة 
غاية في المس��توى واألداء وأنهى 
األشواط لصالحه 25/ 14، 25/ 16، 
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ب��دء اتحاد كرة الطاولة موس��مه لهذا العام 
بروزنام��ة مكثفة من األنش��طة تم إنجازها 
وش��ملت  الفائتي��ن  األس��بوعين  خ��الل 
مجموع��ة من البطوالت لع��دد من الفئات 
بكافة الدرجات توزعت على أربع محافظات 
قب��ل أن يتق��رر إيق��اف النش��اط الرياضي 
بش��كل كامل..، وفيما يلي نستعرض نتائج 

البطوالت التي انجزت حتى اآلن.
ناشئو وناشئات األوىل

أقيمت مباريات بطولة الدرجة األولى لفئتي 
الناش��ئين والناش��ئات في صالة تش��رين 
بدمش��ق بمش��اركة س��تة أندية ل��كل فئة 
وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي:
تصدر عم��ال حماه منافس��ات الناش��ئين 
بالعالم��ة الكامل��ة )10 نق��اط( وجاء فريق 
المحافظة بالمرك��ز الثاني برصيد )9 نقاط( 
والنواعي��ر ثالث��ًا )8 نقاط( والحري��ة رابعًا 
)7 نقاط( وج��اء عمال الالذقية والش��رطة 
الخامس والس��ادس  بالمركزين  المرك��زي 
بالمركزين الخامس والسادس على التوالي 

برصيد )5 نقاط(.
وتص��در فري��ق ن��ادي محافظ��ة دمش��ق 
منافسات بطولة الناشئات برصيد )8 نقاط( 
وجاءت ناش��ئات جبلة بالمرك��ز الثاني )7 
نقاط( والنض��ال ثالثًا )6 نقاط( وأمية رابعًا 

)5 نقاط( ومحردة خامسًا )4 نقاط(.
أشبال وشبالت األوىل

تصدر نادي النواعير منافسات بطولة دوري 
الدرج��ة األولى لفئة األش��بال التي أقيمت 
في حماه برصيد 9 نقاط وبفارق الجداء عن 
فريق نادي المحافظة الذي حل ثانيًا وعمال 
حماه الذي جاء بالمرك��ز الثالث، فيما جاء 
الطليعة بالمركز الرابع )7 نقاط( والش��رطة 
المركزي خامس��ًا )6 نقاط( وعمال الالذقية 

بالمركز السادس واألخير )5 نقاط(.
وتص��در فريق نادي جبلة منافس��ات بطولة 
دوري الدرج��ة األولى لفئة الش��بالت التي 

أقيمت في حماه وبرصيد 10 نقاط وجاءت 
ش��بالت المحافظة بالمركز الثاني برصيد 9 
نقاط والسلمية ثالثًا )8 نقاط( ومحردة رابعًا 
)7 نقاط( وأمية خامس��ًا )6 نقاط( والنضال 
سادس��ًا وأخي��رًا )5 نق��اط(، وتخلف نادي 
الساحل عن المش��اركة وشكى البعض من 
نوعية الك��رات المس��تخدمة التي لم تكن 

بنفس النوعية في جميع المباريات.
أشبال وشبالت الدرجة الثانية

تصدر فريق نادي الحرية منافس��ات بطولة 
األش��بال للدرجة الثانية الت��ي أقيمت في 
حماه وحل ن��ادي كفربه��م بالمركز الثاني 

وشرطة حماه بالمركز الثالث وتغيبت أندية 
الكرامة ودمر والمحطة الحرارية.

وتصدر فريق ن��ادي جرمانا المركز األول لفئة 
الش��بالت للدرجة الثانية وجاء نادي الشيخ 
س��عد بالمرك��ز الثان��ي والش��رطة المركزي 
بالمركز الثالث وكفربهم بالمركز الرابع وتغيب 

ناديا عمال الالذقية والجيش الساحلي. 
أشبال الثالثة

أقيمت منافس��ات ال��دوري الع��ام ألندية 
الدرج��ة الثالثة لفئ��ة األش��بال وفق ثالثة 
تجمعات ف��ي كل من دمش��ق وطرطوس 

وحماه انتهت نتائجها على الشكل التالي:
تجمع دمش��ق: 1- جرمان��ا, 2- الطلبة, 3- 
شبيبة ريف دمشق, 4- عين التينة 5- التل 

6- العربي.
تجمع حماه: 1- السلمية، 2- عمال السكك، 
3- مصياف، 4- نبل، وتخلف عن المشاركة 

ناديا ربيعة وتلدرة.
تجمع طرطوس: 1- أمي��ة، 2- بانياس 3- 
الش��يخ س��عد، 4- أس��منت طرطوس، 5- 
عمال مصفاة بانياس وتخلف عن المشاركة 
نادي��ا الجيش الس��احلي وبلدي��ة بانياس, 
وكان م��ن المق��رر إقامة ه��ذا التجمع في 
محافظ��ة الالذقية وتم نقل��ه إلى طرطوس 

بناء على رغبة غالبية األندية.

األسبوع األول من إياب دوري طائرة السيدات

تلدرة وحطين في مقدمة الشمالية والشرطة وسلمية بصدارة الجنوبية

كرة الطاولة.. انطالقة مكثفة لروزنامة النشاطات قبل التوقف االضطراري

هل هن��اك أزمة في نادي المجد؟ س��ؤال بات يراود 
الكثيري��ن م��ن ك��وادر ومحب��ي ومتابع��ي النادي 
الدمش��قي العريق الذي تشي األخبار الواردة منه عن 
حالة ع��دم ارتياح لنتائ��ج فريق كرة الق��دم للرجال 
خاصة في مش��وار إياب المرحل��ة األولى من انطالق 
دوري الدرجة األولى وتأخر مركز فريق الشباب بدوري 
الممتاز الذي بات يصارع للهروب من ش��بح الهبوط, 
إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالضائقة المالية وقضية 
االس��تثمارات بالنادي التي تضغط على الجميع بدءا 
من اإلدارة التي تجد نفس��ها ف��ي وضع )قلة الحيلة( 
تجاه مس��ألة حيوي��ة كونها ثمرت قبل عدة س��نوات 
في ظ��روف مختلفة عن تل��ك التي نعيش��ها اليوم 
بعقود طويلة األمد وبشروط وبنود يرى الكثيرون أنها 

مجحفة بحق النادي.
كل هذه األم��ور وغيره��ا خلقت أجواء غي��ر مثالية 
في النادي الدمش��قي نجدها تطفو على السطح بين 
فت��رة وأخرى، فيبدو وكأن النادي فعاًل في أزمة, مما 
يس��تدعي أحيانًا تدخل اللجنة التنفيذية بفرع دمشق 
س��واء لناحية تقديم دعم معين للنادي على ش��كل 
ديون يس��دد من خاللها بعض التزامات��ه غير القابلة 
للتأجي��ل أو من خالل لقاءات من قبل رئيس اللجنة 

التنفيذية مهند طه مع اإلدارة أو كوادر النادي. 
في بحر األسبوع الماضي دعا رئيس اللجنة التنفيذية 
بدمش��ق إدارة نادي المجد والك��وادر العاملة وبعض 
المحبين لجلس��ة مصارحة حول كل األمور المتعلقة 

بالنادي استمرت ألكثر من ثالث ساعات.
الن��ادي  مداخ��الت الحض��ور تناول��ت كل ش��ؤون 
ومالحظاتهم على عمل اإلدارة وبدا حرصهم الش��ديد 
عل��ى موضوع صعود فريق الرجال إلى الدوري الممتاز 
مطالبين بان يكون أولوي��ة العمل في الفترة الحالية 

ودعم فريق الشباب ليحافظ على مكانه بدوري الممتاز 
وأمور أخرى تتعلق بالقواعد والمالعب ومنشأة النادي 
بش��كل عام وأس��باب إعف��اء مدرب الرج��ال وغياب 

الجانب االجتماعي في النادي وغيرها من األمور.
رئيس النادي المهن��دس فايز خراط أجاب على هذه 
التساؤالت مؤكدا أن اإلدارة قدمت كل ما هو مطلوب 
لفريق الرج��ال وتم التعاقد م��ع الالعبين وفق رؤية 
المدرب ولم تتدخل اإلدارة بأي أس��ماء وتم الصرف 
على ه��ذا الفريق أكثر مما صرف عليه في الموس��م 
الفائت عندما كان يلعب بدوري الممتاز وهذا ش��كل 
عبئًا ماليًا على النادي يضطر اإلدارة أحيانا لالستعانة 

بفرع دمشق الذي لم يقصر معها أبدا.
وأوضح رئيس النادي إن إعفاء المدرب جاء بناء على تقييم 
شامل لنتائج الفريق وهذا أمر طبيعي ويحدث في كل ناد.

رئي��س تنفيذية دمش��ق أك��د على مس��ألة التعاون 
والمحب��ة بين ك��وادر الن��ادي والعمل بي��د واحدة 

لخدمته.
طه أراد الخروج من االجتماع بورقة عمل قابلة للتنفيذ 
تتضمن خطوات مح��ددة والعمل على تنفيذها وفي 
مقدمته��ا تكليف م��درب لفريق الرج��ال خالل وقت 
قريب وتوفي��ر أجواء ايجابية للفري��ق تتيح لالعبين 

تقديم أفضل مستوى في مشوار الصعود.
وطلب رئيس التنفيذية االهتمام بمنشأة النادي من 
المدخ��ل وصوال إل��ى الملعب وتوفير قاعة مناس��بة 
لكوادر النادي لخلق أجواء اجتماعية يفتقدها النادي 
وتشكيل لجنة فنية لكرة القدم في النادي من خبرات 
الن��ادي تكون حلقة الوصل بين مدربي الفرق واإلدارة 

وتضع خطة عمل تتيح النهوض بفرق القواعد.
عض��و قي��ادة ش��عبة المي��دان للحزب عل��ي جديد 
طالب بضرورة التوجه إل��ى األحياء المحيطة بالنادي 
واستقطاب المواهب الموجودة فيها وهي كثيرة جدا 
لالس��تفادة منها برفد قواعد النادي وتوس��يع قاعدته 

الجماهيرية.

قام عبد الرزاق زيتون رئيس اللجنة 
بحماة  الرياضي  لالتح��اد  التنفيذية 
بزيارة إلى مقر نادي النواعير يرافقه 
حكم عب��د ال��رزاق رئي��س مكتب 
التنظي��م وعبد الق��ادر قوجة رئيس 
مكت��ب ألعاب الك��رات والمهندس 
مهن��د خباز رئيس دائرة المنش��آت 
وبع��د جول��ة على منش��آت النادي 
عق��د اجتماع م��ع إدارة النادي أكد 
رئيس التنفيذية على ضرورة تفعيل 
استثمارات النادي ووضع الدراسات 
الالزم��ة لذلك ليتم ع��رض األفكار 
االس��تثمارية من قبل إدارة النادي 
س��واء في مقر النادي بحي األندلس 
وكذل��ك مق��ر ح��ي الش��ريعة وتم 
االتف��اق على صيغة عم��ل متكاملة 
بين اللجنة التنفيذي��ة وإدارة نادي 
النواعي��ر م��ع وض��ع مه��ل زمنية 

للتنفيذ.
وقام رئيس اللجنة التنفيذية بحماه 
يرافقه مخلص قشاش رئيس مكتب 
مهند  والمهندس  الجماعية  األلعاب 
خباز رئيس دائرة المنشآت الرياضية 
بحم��اه إل��ى مق��ر ن��ادي الطليعة 

الرياضي والتقى مجلس إدارة النادي 
في اجتماع تم خالله مناقشة واقع 
االستثمارات العائدة لنادي الطليعة 
ولدراسة مخططات األرض التي تبلغ 
لالس��تثمار  لطرحها   44 مس��احتها 
التي تع��ود بالنفع الم��ادي للنادي 
وقام رئيس اللجنة التنفيذية برفقة 
إدارة الن��ادي بجول��ة ميدانية على 
مواق��ع االس��تثمارات الحالي��ة في 
النادي، مؤك��دًا أن اللجنة التنفيذية 
ودائ��رة المنش��آت الرياضية بحماه 
إلدارة  التس��هيالت  كافة  سيقدمون 
النادي والتعاون معهم ألبعد الحدود 

في إنجاح العملية االستثمارية.

كم��ا قام رئي��س التنفيذي��ة بزيارة 
تفقدية لمقر ن��ادي كفربهم لالطالع 
واأللع��اب  المنش��أة  واق��ع  عل��ى 
الرياضية في النادي وقام بجولة في 
أرجاء مقر النادي وتم تسجيل بعض 
المالحظ��ات واألفكار االس��تثمارية 
التي س��تنعكس إيجاب��ا على واقع 
الن��ادي ليعقب ذل��ك اجتماع في 
مقر إدارة النادي تم فيه االس��تماع 
من إدارة الن��ادي عن واقع األلعاب 
واحتياجاته��ا حي��ث وع��د رئيس 
اللجن��ة بتس��هيل جمي��ع األم��ور 
النادي ودعم  المتعلقة باستثمارات 

ألعاب النادي.

تنفيذية دمشق وجلسة مصارحة بين إدارة نادي المجد وكوادره

تنفيذية حماة تتفقد المواقع االستثمارية في األندية

دخل نادي مصف��اة بانياس مرحلة جديدة من 
عملي��ة بنائه للنه��وض بألعاب��ه المختلفة بعد 
فترة تعثر شهدت تراجعًا خاصة في مجال كرة 
الق��دم، لينطلق العمل بإدارة جديدة يترأس��ها 
تيس��ير حمود الذي كان ل��ه تواجدًا دائمًا على 
المس��توى اإلداري بالنادي خاص��ة )أيام العز( 
ومنافس��ة فري��ق الرج��ال الك��روي على لقب 
دوري المحترفي��ن وحصوله على وصافة كأس 

الجمهورية.
اليوم ن��ادي مصف��اة بانياس أم��ام تحديات 
كثي��رة، فما أولوي��ات العم��ل وكيف يمضي 
بألعابه ويؤس��س لمس��تقبله، وإل��ى أي مدى 
اس��تطاع تج��اوز ظروفه الصعبة؟ هي أس��ئلة 
وضعتها« االتحاد« على طاولة رئيس النادي » 

حمود« فماذا قال لنتابع.
بداية صعبة 

يقول حمود: اس��تلمت رئاس��ة النادي بظروف 
صعبة تتمثل بخلوه تقريبًا من الالعبين وعدم 
توفر مقومات العمل الرياضي خاصة فريق رجال 
القدم الذي هجره الالعبون والمدربون في ظل 
غياب الرقابة وعدم االهتمام، وفريق الش��باب 
كان غائب��ًا أيضًا مع المدرب بس��بب اإلهمال 
وعدم تقديم أي وس��يلة مساعدة الستمرارهم 
من تجهيزات أو دعم واهتمام واألمر ال يختلف 
عن الناشئين واألشبال. وأضاف: كخطوة أولية 
تم استدعاء المدربين وعودة الالعبين بالفئات 

العمري��ة المختلف��ة ليباش��روا التمرين، وتم 
تعيي��ن إداري عام للفرق يتابع العمل ويضمن 
الت��زام الجميع من مدربي��ن والعبين وقمت 
بحض��ور كل تمرين��ات الفرق أن كان أش��بال 

وناسئين وشباب ورجال.
إجراءات ونتائج 

تابع قوله: تم شراء بعض التجهيزات )بالدين( 
لعدم توفر المال والدعم ولو أنها بسيطة ألبسة 
وأحذية لبع��ض فرق النادي، وش��اركنا بعدها 
حي��ث حافظ نادينا على ترتي��ب فريق الرجال 
بالمركز الثاني، وفي فئة األش��بال حصلنا على 
بطولة المحافظة علمًا أن الفريق كان يخرج من 
الدور االول منذ خمس س��نوات سابقة وجرى 
تحس��ن طفيف على فئة الناشئين الذي وصل 

للدور النصف النهائي.

وأكد: لم أس��تطع ترتيب أمور فريق الش��باب 
لقصر المدة مقارنة مع مش��اكله الكثيرة حيث 
تبقى مبارات��ان للفريق ونعتبر بحكم الهابطين 
للدرجة الثانية لألس��ف ولكن ق��د يعمد اتحاد 
الكرة إلجراء تجمع لفرق المؤخرة وبالتالي لدينا 
فرصة البقاء باألول��ى وبكل األحوال نحن بطور 
التأس��يس لتغيير الصورة كليًا حيث كان الهم 
أن نبقى ولكن س��يكون هدفنا القادم الصعود 

للتجمع النهائي.
واقع األلعاب

ع��ن باق��ي األلعاب أك��د أنها ع��ادت بتدريباتها 
وبش��كل جي��د بع��د أن ت��م تكلي��ف مدربين 
مختصي��ن للعم��ل وااللتزام، مضيف��ًا بتفاصيل 
أوفى: استضاف النادي بطولة القطر لألشبال في 
كرة الطاولة بع��د أن تم تجهيز صالة كرة الطاولة 

إلقامة البطوالت، وكانت ناجحة بشهادة الجميع 
وعل��ى إثرها تم اعتم��اد صالة الن��ادي لتنظيم 
بطوالت الجمهورية واألندية وفي رياضة الكاراتيه 
تم اس��تدعاء الالعب حيدر حس��ن لمعسكر في 
دمش��ق حيث سيكون في عداد المنتخب ببطولة 
خارجي��ة ومن جهة أخرى تم متابعة المنش��آت 
وتجهيز المرفقات وتأمين مياه لخدمة ملعب كرة 
القدم.. وفي البطوالت أيضًا شارك النادي ببطولة 
المحافظ��ة وحصدن��ا المراكز األولى بس��باقات 
ال�100م لفئات االش��بال والناش��ئين والش��باب 
ومرك��ز ثان في س��باق 200 م ومرك��ز ثان أيضًا 
بس��باق 800 م. ويؤكد »حم��ود« خالل حديثه 
بأن هناك اس��تقرار ش��به كامل لكافة األلعاب 
الممارسة بالنادي وهي كرة الطاولة وكرة القدم 
والس��باحة والكاراتي��ه وكرة اليد والش��طرنج 

والعاب القوى والدراجات.
مطلب وصعوبات 

في ختام حديثه رد رئيس نادي مصفاة بانياس 
تيسير حمود على س��ؤالنا بالصعوبات الحالية 
الس��لبيات  الموج��ودة، فقال: نح��اول تجاوز 
والصعوب��ات تباعًا، ويعاني الن��ادي من وضع 
مادي سيئ لقلة االيرادات وقلة الداعمين علمًا 
أننا نحمل اس��م مصفاة باني��اس لكن ال تقدم 
لنا س��وى اش��تراك العمال.. والداعم الرسمي 
اتح��اد العمال، ونأمل تحدي��د ميزانية للنادي 
ق��ادرة على التمي��ز وتطوير االلع��اب وتحقيق 
نتائج جيده باإلضافة لوجود أش��خاص بموقع 
المس��ؤولية بالن��ادي وأن يكون��وا متابعي��ن 

ورياضيين وأقوياء بعملهم.

مصفاة بانياس يطمح للنهوض بواقع ألعابه 

»حمود« نعاني من شح مادي ونتجاوز الصعوبات تباعًا 
ربيع حمامة

كرة العرب��ي للرجال ما زالت تنتظر 
الدع��م المال��ي م��ن أج��ل البدء 
بعملية التحضير في مطلع الش��هر 
القادم ، ه��ذا ما قاله المدرب ماهر 
فليحان وأضاف: لقد قمت بمتابعة 
كاف��ة الالعبين المعاري��ن والذين 
انتش��روا عل��ى س��احة المحافظة 
بالعودة  وقد أبدى معظمهم رغبته 
لنادي��ه األم بع��د تأمي��ن ش��روط 
االلتزام والتعويض المادي لالعبين 
م��ن أجل ضم��ان نج��اح العملية 

التدريبية كي يكون الظهور جيدًا.

كرة العربي 
تنتظر الدعم 
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استضافت الالذقية في صالة الشطرنج بتنفيذية 
الالذقية بطولة الجمهورية في الشطرنج للرجال 
)تجم��ع المنطقة الش��مالية والت��ي مثلها 56 
العبًا من الالذقية، حمص، حماة، إدلب، حلب، 
طرطوس( تنافس��وا بجدارة على مدى أس��بوع 

كامل وفق النظام السويسري من 9 جوالت.
وق��د ش��هدت البطولة منافس��ة قوي��ة وندية 
ول��م تحس��م النتائج إال م��ع الجول��ة األخيرة 
نظرًا للمس��توى المتطور لدى كاف��ة الالعبين 

المشاركين.
وانتهت النتائج النهائية إلى الترتيب التالي:1- 
هيفيار خرف��ان- الالذقية 7 نقاط 2- حس��ين 
عبود – حلب 6.5 نقطة 3- إس��ماعيل خضور- 

حماة 6 نقاط 4- محمد بالل الالذقية 5- شريف 
رمضان حلب 6- ش��ادي عب��اس الالذقية 7- 
سعد أبو ردن حلب 8- زيان أبو ديب طرطوس.

رأي اتحادي
تيس��ير أحمد دينامو ش��طرنج الالذقية وأمين 
س��ر اللجنة الفني��ة بالالذقية تح��دث لالتحاد 
المش��اركين  الالعبي��ن  وأداء  مس��توى  ع��ن 
ووصفه��م بالجيد ج��دًا كون المنافس��ة كانت 
قوي��ة وندية واحتاج��ت معرف��ة األوائل حتى 
الجولة التاسعة وأن س��بعة العبين سيتقابلون 
في بطولة الجمهورية مع الالعبين الس��بعة من 
المجموعة الجنوبية في وقت الحق لمعرفة بطل 
الجمهورية لألذكياء وأثن��ى رئيس اللجنة على 
جميع المشاركين والمدربين واإلداريين لحسن 
س��ير البطولة وحسن استضافة الالذقية لجميع 

البطوالت التي يقررها االتحاد في الالذقية.

محمد عجان

صبحي أبوكم
ربيع حمامة

محليات

يف األخبار... النواعير بطل سورية لفئة الناشئين بكرة الطاولة ألندية الدرجة 
النواعير  ناشئو  الشباب،  دوري  صدارة  يف  القدم  لكرة  النواعير  فريق  األوىل..، 
يف صدارة بطولة دوري كرة اليد بعد انتهاء تجمعين من أصل أربعة تتضمنها 
مؤشر  جماعية  ألعاب  ثالث  يف  النواعير  نادي  لقواعد  التفوق  هذا  البطولة, 
ايجابي كبير بالنسبة لناد يعد من األندية غير المقتدرة باإلمكانات يف خارطتنا 
الرياضية بل يمكن أن يصنف من ضمن أندية الوسط، هذه النتائج لها دالالت 
مهمة لناحية أن الرغبة والتخطيط والرؤية الصحيحة من اإلدارة واالجتهاد من 

كوادر النادي يمكن أن تحقق شيئاً كبيرًا بإمكانات متواضعة.

بالكوادر  الزاخرة  باإلمكانات  المقتدرة  األندية  من  عدداً  نجد  اآلخر  المقلب  يف 
الفنية الكفوءة، تتخىل عن بعض ألعابها وتعتمد يف العاب أخرى عىل استقدام 

العبين جاهزين رغم توفر إمكانية رعاية المواهب وصناعة األبطال لديها.

سالــب

موجــــب

اس��تقبل فراس مع��اّل رئيس االتح��اد الرياضي العام 
الرفيق المهن��دس رضوان مصطفى أمي��ن فرع ريف 
دمش��ق لحزب البعث العربي االش��تراكي حيث بارك 
األخير لرئي��س االتحاد الرياضي ثقة القيادات الحزبية 
والقي��ادات المس��ؤولة المتسلس��لة وثق��ة القواع��د 

الرياضية بمنظومة االتحاد الرياضي العام في سورية.
وخالل تواج��ده تحدث المهندس رضوان عن العملية 
االنتخابي��ة والديمقراطية في بلدن��ا بقوله: في كل ما 
يجري في هذا البلد من صمود ولتصليب الموقف خلف 
قواتنا المس��لحة ووفاء لدماء منارات دربنا إلى الخلود 
لش��هدائنا األبرار والش��هداء األحياء جرح��ى الحرب.. 
ورغم الحصار واإلرهاب وكل ما حدث ضد وطننا إال أننا 
عش��نا في األشهر األخيرة روح الديمقراطية من خالل 
12 اس��تحقاقًا انتخابيًا وهناك تش��بيك زمني مابين 
المنظمات والنقابات وح��زب البعث وحتى األحزاب 
الوطني��ة المرخصة وكان هن��اك انتخابات إلى جانب 
االتح��اد الرياضي ، للمحامين والمهندس��ين واألطباء 
واتحاد ش��بيبة الثورة واالتحاد الوطني لطلبة س��ورية 
واتح��اد نقابات العم��ال وانتخابات الفرق والش��عب 
والفروع ضمن حزب البعث العربي االشتراكي وحاليًا 
البيطريين والفنانين واألحزاب الوطنية أيضًا كان لها 

اختيار قياداتها حسب قانون األحزاب.
وأض��اف: نعيش بأعل��ى صور الديمقراطي��ة في بلدنا 
وكما قال الس��يد الرئيس بشار األس��د خالل اجتماع 
اللجن��ة المركزية في 7 تش��رين أول ع��ام 2018 » ال 

تعزيز للديمقراطية إال بممارس��ة الديمقراطية » لذلك 
ترجمت توجيهات سيادته عمليًا في كل مناحي الحياة 
حسب االستحقاق الزمني وبحسب قانون كل نقابة أو 
منظمة ، لذلك مبارك لسورية الحياة الديمقراطية في 
ظل غطرس��ة عالمية وقوة غاشمة لكن جيشنا يكتب 

االساطير بأحرف من نور ويعيد دورة الحياة.
وخالل مباركت��ه لرئيس االتحاد الرياض��ي العام ذكر 
الرفي��ق » مصطف��ى« مقولة القائد المؤس��س حافظ 
األس��د » إني أرى في الرياضة حي��اة » خاتمًا قوله: إذ 
نبارك لرئيس االتحاد الرياضي العام ثقة الجميع نؤكد 
عل��ى دور المنظمة في بناء جي��ل تبقى خالله نفوس 
الش��باب وأبناء الوطن صافية وثابتة ووطنية تتمثل 

قيم ومبادئ قائد البلد السيد الرئيس بشار األسد.
بدوره ش��كر الس��يد » معال« مب��ادرة الرفي��ق أمين فرع 
دمش��ق للحزب واعدًا بأن يكون الجميع باالتجاه الصحيح 
واالقتداء بتضحيات الجيش والوفاء لدماء الش��هداء التي 
س��الت كرمى لعين الوطن ، مضيفًا: الرياضة جامعة لكل 
الناس ولدينا بالمرحلة القادمة الكثير من العمل، والحرب 
س��تزول وسيعود بلدنا لألفضل كما كان وأكثر، وسيترجم 
الرياضي��ون محبته��م لبلده��م بانتصاراته��م كما يقدم 
الجيش تضحياته وانتصاراته، فالرياضي هو س��فير خارج 
بلدن��ا، حيث يرفع للمتفوق علمنا ويعزف نش��يدنا األغلى 
وهذا ما يحملنا والرياضيون مس��ؤولية كبيرة وس��نكون 
عند حسن ظن الجميع متمثلين بتضحيات جيشنا وقيم 

ومبادئ وتوجيهات السيد الرئيس بشار األسد.

” أمين فرع ريف دمشق للحزب يبارك لـ “معلاّ
»رضوان« نعيش بأعلى صور الديمقراطية 

ونؤكد على الدور الكبير لمنظمة االتحاد الرياضي 

استضافت صالة ناصح علواني في حماه 
مباري��ات المرحلة الثاني��ة )المجموعة 
األول��ى( من بطول��ة دوري الناش��ئين 
لكرة اليد بمش��اركة س��تة أندية وتصدر 
منافس��ات المجموع��ة ن��ادي النواعير، 
وح��ل الجيش بالمركز الثان��ي واليقظة 
رابعًا واالتحاد خامس��ا  ثالثًا، والش��علة 
والدريكيش سادس��ًا وأخيرا, وش��هدت 
البطول��ة منافس��ات ندي��ة بي��ن بعض 

الفرق في مؤش��ر ايجابي عل��ى اهتمام 
األندي��ة واجته��اد كوادره��ا بهذه  هذه 
الفئة التي تش��كل الرافد األساسي لفرق 
الشباب والرجال في النادي والمنتخبات 

الوطنية.
النتائج

تص��در النواعي��ر الترتي��ب بف��وزه على 
االتح��اد 22/36 وعل��ى اليقظ��ة 17/29 
وعل��ى الجي��ش 17/39 وعلى الش��علة 

15/35 وعلى الدريكيش 26/ 18.
وح��ل ثانيا الجيش بفوزه على الش��علة 
29/32 وعلى االتحاد 21/25 وعلى على 
اليقظة 28/34 وعلى الدريكيش 16/27. 
وجاء بالمرتبة الثالثة الشعلة بفوزه على 
الدريكيش 33/ 13 وعلى االتحاد 14/25, 
وف��از اليقظة عل��ى الدريكيش 33/ 27, 
وعلى الش��علة 26/35, وفاز االتحاد على 
اليقظة 27/28, وعلى الدريكيش16/20, 

المرك��ز األخير  الدريكيش ف��ي  وح��ل 
بخسارته جميع مبارياته.

يش��ار إل��ى أن ن��ادي النواعي��ر كان قد 
تص��در أيضا التجم��ع األول من البطولة 
ال��ذي أقيم في الالذقي��ة بتحقيقه )7( 
انتص��ارات على الكرام��ة 9/23 على دير 
عطية 23/30 على الطليعة 29/32 على 
الجزيرة 12/29 على القنيطرة 6/24 على 

القلعة 22/37 على دوما 12/29.

ناشئو النواعير في صدارة المجموعة األولى لدوري كرة اليد

56 العبًا تنافسوا على بطولة شطرنج الجمهورية للمنطقة الشمالية

جدول الترتيب

النقاطالفارقعليهلهخسرفازلعبالنادي

550165897615النواعير1

551135133212الجيش2

46-523140144اليقظة3

36-523126129الشعلة4

246-523105129االتحاد5

470-50590137الدريكيش6

مواس��م رياضية عديدة مرت على رياضة الريشة 
الطائ��رة لم تذق فيها طع��م االنتصارات بعد أن 
كانت س��يدة الريش��ة العربي��ة, نتيجة الظروف 
الصعبة التي رافقت مشوار اللعبة، حيث لم يتح 
لالتحاد فرصة تحقيق رؤيته لتطوير اللعبة، فهل 
سيبقى الحال على ما هو عليه أم أن لدى اتحاد 
اللعب��ة رأي آخر.. )االتحاد( التقت خلود البيطار 
رئيس اتحاد الريش��ة الطائرة للحديث عن واقع 

اللعبة وتطلعات اتحادها للمرحلة المقبلة.
أسباب

 خ��الل األع��وام القليل��ة الماضي��ة تراجعت 
رياضة الريش��ة الطائ��رة وعلى مس��توى األداء 
الفني لبطوالتها المحلية وعلى صعيد مشاركاتها 
الخارجي��ة التي اقتص��رت الع��ام الفائت على 
مشاركة يتيمة في بطولة غرب آسيا تحقق فيها 
بعض الميداليات وبنتيجة تعد ضعيفة بعد أن 
كانت س��يدة الريشة الطائرة العربية ما األسباب 

التي أدت لذلك؟
- ج��زء من األس��باب ه��و األزمة الت��ي مر بها 
وطنن��ا الغالي, حيث لم يش��ارك االتحاد إال في 
بطولة خارجية واح��دة إضافة لممانعة المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام وخاصة رئيس 
المكت��ب المختص الذي تتبع له اللعبة، وحتى 
بطوالتنا المحلية لم نس��تطع أن ننجزها بسبب 
التوجيهات غير المدروس��ة التي كنا نتلقها مما 

ساهم في إضعاف اللعبة وتراجع مستواها.
تسهيالت

 م��اذا ع��ن تطلع��ات اتح��اد اللعب��ة للعام 
الجاري وإمكانية عودة اللعبة لمس��تواها محليا 

ومكانتها؟
- مع تس��لم القيادة الجدي��دة لالتحاد الرياضي 
الع��ام نأم��ل ان تعود اللعبة الى س��ابق عهدها 
م��ن خ��الل التس��هيالت التي يقدمه��ا رئيس 
المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي الس��يد 
فراس معال على الخطة التي قدمها اتحاد اللعبة 
ف��ي اجتماعه مع��ه والتي تضمن��ت الموافقة 
على إقامة المعس��كرات الداخلي��ة والخارجية 
لالحت��كاك واكتس��اب الخب��رة, وتنفيذ الخطة 
كاملة بما تتضمنه من نش��اط محلي وخارجي, 
ومم��ا جاء فيه��ا التركيز على الفئ��ات العمرية 

الصغيرة ألنها اساس انطالق اللعبة مستقبال.

تحضير للبطوالت
 ماذا أنجزتم خالل العام الحالي؟

- ت��م إقام��ة بطولتين ألعم��ار تح��ت 11 عاما 
وتح��ت13 عام��ا ش��اركت به��ا كل المحافظات 
حتى التي كانت تش��ارك بال تحقيق نتائج مثل 
محافظتي حلب ودرعا وصعدتا منصات التتويج 
وت��م انتقاء عدد م��ن المواه��ب والخامات من 
الجنس��ين, وتم مراقبة االداء من اللجان الفنية 
لالتحاد ووقع الخيار على 10 العبين والعبات من 
كل فئة وسنقيم لهم معس��كرا داخليا مع بداية 
العطل��ة الصيفية لمدة 3 أش��هر يتلقون فيها كل 
فنون اللعبة ومهاراتها, وتضمن خطة العمل عددًا 
من المش��اركات الخارجية مع ال��دول الصديقة 
والبداية من بطولة غرب آس��يا في العراق, ومن 
ضمن خطتنا المش��اركة في البط��والت العربية 
واآلسيوية والمتوسطة لنرتقي بمستوى الالعبين 
استعدادًا للمشاركة في الدورة العربية عام 2021.

تأهيل نوعي للكوادر
 ما رؤية اتحاد اللعب��ة لتأهيل الكوادر الفنية 

من مدربين وحكام؟
- تم وضع خطة متكاملة تتضمن دورات لصقل 
وتأهيل مدربين قادري��ن على صناعة أبطال في 
اللعب��ة بدال م��ن تخريج دورات تعل��م المبادئ 
االولي��ة, الى جانب إقام��ة دورات صقل للحكام 

للوصول بهم إلى مرتبة الحكام الدوليين.
تفاؤل مشروع

 كلمة أخيرة؟
- نعتق��د أن قادمات األيام س��تكون أفضل مما 
س��بق بكثير لرغبة القيادة الرياضية الجديدة في 
الرعاية وتوفير مستلزمات الوصول إلى مستويات 
فنية أعلى ونتائج أفضل لتجاوز فترة الركود التي 

فرضت على اللعبة خالل الفترة السابقة.

تواصل رياضة الش��طرنج بحثها الدائم عن التطور 
وسد الثغرة التي خلفتها األزمة على بلدنا حيث كان 
من المعروف أن قواعد اللعبة في بلدنا يسيطرون 
على البطوالت العربية وللفئات المختلفة قبل أن 
يتغير الح��ال، ومع ذلك بقي��ت بعض الومضات 
والمشاركات اإليجابية وبقي التتويج مستمرًا مع 
زيادة االهتم��ام والدعم، »االتح��اد« التقت بطاًل 
محليًا وعربي��ًا آرام آدم لتقف على أبرز المحطات 

لدى الالعب مع تحضيرات وبطوالت ومطالب. 
بداي��ة أكد آرام إنه مس��تمر بتحضيرات��ه الفردية 
حي��ث كان لدي��ه مش��اركة ببطولة آس��يا للهواة 
بس��لطنة عمان قبل أن يتم تأجيلها ضمن موجة 
التأجيالت لكل األحداث العالمية ولكن بعد عودة 
تحديدها فإن عين��ه على لقبها وني��ل ميداليتها 
الذهبي��ة، إضافة للبطول��ة القادمة ف��ور معاودة 
النش��اط وهو األولمبياد العالمي للش��طرنج الذي 

سيقام في موسكو.
ممتاز ولكن..

في حديث��ه عن لعب��ة األذكياء ق��ال الالعب إن 
الش��طرنج الس��وري كان ممتازًا لكن االزمة أدت 
لتراج��ع كبير وأثرت هجرة البع��ض وعاد ليتطور 
ش��يئًا فش��يئًا مضيفًا بش��كل أكثر تفصياًل: قبل 
االزم��ة كانت الفئ��ات العمري��ة 6 / 8 / 10 / 12 
/14 ممتازة جدًا وكنا مس��يطرين على المستوى 
العربي أما حاليًا فلدين��ا عدد من المواهب ورغم 
قلتهم لكن من الممكن أن يكون لهم اس��م على 
المس��توى القاري او العالمي وممكن أن أذكرهم 
وه��م رامي طالب اب��ن ال�7 س��نوات والذي نال 
بطول��ة العرب الس��نة الماضية تحت 6 س��نوات 
والمصنف الثالث عالمي��ًا لهذا العمر، ولين ياغي 

11 س��نة وحسين عبود 13 س��نة الذي نال المركز 
الرابع عربيًا الس��نة الماضية باإلضافة لورد حسن 
وعمره 9 س��نوات نال برونزية عربيًا العام الماضي 

أما بالنسبة للفئات 16/ 18 /20
فلدينا العب منتخب الرجال وبطل س��ورية 2017 
مال��ك قونية الذي س��يلعب هذا الع��ام بفئة ال� 
 IM /20 س��نة ونأمل أن ينال لقب /اس��تاذ دولي

إنترانشيونال ماستر.
بش��كل عام المنتخب الرجالي بمرحلة تطور وبعد 
عودة الالعب بشير عيتي أصبح المستوى لألفضل 
وه��ذا العام س��يكون هن��اك نتائج تليق باس��م 

المنتخب.
صعوبات وإيجابيات

أك��د بط��ل الجمهوري��ة والع��رب أن الصعوبات 
تتلخص بالحاج��ة لمعس��كرات متواصلة وليس 

فقط قب��ل البطول��ة والحاجة لم��درب اجنبي أو 
محلي متفرغ لديه اإلمكانيات للتطوير والتعويض 

المادي لالعبي المنتخب.
وتحدث الالع��ب عن الصعوب��ات أو المعاناة مع 
األندية بقوله: كون هذه الرياضة ليس��ت احترافية 
يعاني أغل��ب الالعبين كثيرًا م��ع أنديتهم حيث 
ي��كاد النادي ال يقدم ش��يئًا يذكر لالعب أو اللعبة 
باس��تثناء نادي المحافظة ال��ذي يدعم اللجنة أو 

الالعب بشكل كبير.
وف��ي االيجابيات قال: يقدم اتحاد الش��طرنج كل 
إمكانيات��ه ويدعم الالعبين بش��كل عام والفئات 
العمرية والشباب بش��كل خاص ومحاولته دائمة 

لتأمين مشاركات خارجية باي طريقة.
للذكرى

الخارجية  التتويج والميداليات واأللق��اب خاصة 
منها تش��كل زوادة لالع��ب وتاريخ يع��زز مكانة 
الرياضة الس��ورية على العموم، ونتوقف س��ريعًا 
م��ع أب��رز م��ا حقق��ه الالع��ب آرام آدم )العب 
منتخب الرج��ال منذ 4 س��نوات( حيث توج في 
بطولة الجمهورية للفئ��ات العمرية 5 مرات وبطاًل 

للجمهورية لفئة الرجال 2018.
خارجي��ًا: ن��ال ميداليتين ذهبيتي��ن وفضية مع 
المنتخب وبرونزية بالف��ردي في بطولة المدارس 
العربي��ة بلبن��ان، وذهبي��ة عربية لفئة 14 س��نة، 

وفضية مع المنتخب ببطولة المنتخبات العربية
ومركزًا خامسًا في بطولة بيروت المفتوحة وفضية 
بطولة البقاع، والمركز الثاني في بطولة المنتخبات 
العربية بتونس وكانت آخر المشاركات حتى اآلن.

آرام حاصل على لقب اس��تاذ اتحادي FM فيدي 
ماس��تر ناله ببطولة العرب 2008 التي أقيمت في 

أبو ظبي.
بدأ بممارس��ة اللعب��ة عام 2003 بنادي س��لمية 

وانتقل بعام 2018 إلى نادي بردى.

رئيسة اتحاد الريشة الطائرة خلود البيطار:
البطل آرام آدم: تحضيراتي حاليًا لبطولة آسيا واولمبياد الشطرنج في موسكولهذه األسباب تراجعت اللعبة وهذه طموحاتنا القادمة 

ش��هدت صالة الفيح��اء بدمش��ق بطولة 
المحافظة للجودو لفئة الناشئين بمشاركة 
وصلت إل��ى 59 العبًا احتك��ر فيها نادي 
النضال معظم األلقاب محرزًا 17 ميدالية 
متنوعة وفيم��ا يلي النتائ��ج التفصيلية 
الس��تة  األندية  األوزان وترتيب  لجمي��ع 

المشاركة:
وزن 45 ك��غ: 1- عمر أب��و عواد )العمال( 
2- مالك حمدون )بردى( 3- أحمد العلي 

)بردى( وأنس عرابي )النضال(.
وزن 50 كغ: 1- يوسف أبو غزالة )النضال( 
2- جهاد عجينة )الشرطة( 3- حيدر حجو 

)النضال(، فهد كركوره )النضال(.
وزن 55 كغ: 1- محمد القدة )النضال( 2- 
محمد سعيد موسى )النضال( 3- محمد 

الزير )النضال( وياسر تواتي )النضال(.
وزن 60 كغ: 1- أحم��د القاعد )النضال( 

2- محمد ش��اكر المصري )الشرطة( 3- 
زك��ي ال��رواس )النضال( ووائ��ل اللحام 

)النضال(.
وزن 66 كغ: 1- سليمان الشيخ )قاسيون( 

2- عمر شحادة )الشرطة( 3- محمد طارق 
سلوم )الشرطة( وأحمد رعد )النضال(.

وزن 73 ك��غ: 1- محمد حس��ن غميض 
)النض��ال( 2- عم��ران اإلم��ام )النضال( 

3- عدن��ان الحموي )دم��ر( وزيد الحمو 
)بردى(.

وزن 81 ك��غ: 1- خالد الرفاعي )الجيش( 
2- ف��ارس قب��الن )النض��ال( 3- قصي 

حسن )دمر( ومحمد ربيع فواز )النضال(.
وزن 90 كغ: 1- محمد البوشي )الجيش( 
2- معاذ الجزائ��ري )الجيش( 3- محمد 
حي��در بلون )النض��ال( ون��ور هللا يونس 

)الشرطة(.
وزن +90 كغ: 1- غس��ان الفهد )دمر( 2- 

عبد الرحمن العقاد )العمال(.
الترتيب العام لألندية

1- النض��ال: 4 ذه��ب 3 فض��ة 10 برونز 
المجموع 17.

2- الجيش: 2 ذهب وفضية والمجموع 3.
3- العمال: ذهبية وفضية والمجموع 2.
4- دمر: ذهبية وبرونزيتان والمجموع 3.

5- قاسيون: ذهبية.
وبرونزي��ة  فضي��ات   3 الش��رطة:   -6

والمجموع 4.
7- بردى: فضية وبرونزيتان والمجموع 3.

النضال بصدارة ناشئي جودو دمشق
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ضيفن��ا لهذا الع��دد العب س��لوي دولي 
نش��أ وبدأ في ن��ادي االتح��اد ولعب في 
كافة فرق��ه وصواًل لفريق الرجال ولعب له 
عدة مواس��م قبل أن يحترف في صفوف 
نادي الوحدة بدمش��ق وعاد إلى ناديه األم 
الموس��مين  انتقل خالل  ث��م  »االتحاد« 
الماضي والحالي ليدافع عن قميص نادي 
الجالء )األزرق( المدرسة السلوية العريقة 
صاحبة التاريخ واإلنجازات واأللقاب.. عن 
تجربته االحترافية تحدث النجم الش��اب 

وائل جليالتي قائاًل:
األسباب والدواعي

أنا مش��جع ومحب لنادي االتحاد قبل أن 
أتش��رف باللعب في صفوفه، لكن بحكم 
العمر ونظ��ام اللعب ال��ذي فتح المجال 
أم��ام الالعبين للتوزع بي��ن األندية وقع 
اختي��اري على نادي الج��الء وقبله نادي 
الوح��دة، و  فم��ا بال��ك إن كان التوقيع 
لن��ادي الج��الء المناف��س األول لالتحاد 
على زعامة السلة الحلبية والسورية، علمًا 
بأني وجدت نفسي في نادي الجالء أكثر، 
وأعتقد أن ق��رار انتقال��ي كان صائبًا في 
الم��كان والتوقيت الصحيحي��ن، فهو ناد 
س��لوي كبير بتاريخه وبطوالته وإنجازاته، 
وهو منافس دائم في كافة البطوالت وأنا 
مرتاح فيه لحسن التعامل وأسلوب إدارة 
اللعبة بشكل احترافي متميز ولست نادمًا 
عل��ى تواجدي ف��ي هذا الن��ادي وأتمنى 
التوفي��ق لنادي االتحاد الذي أش��كره مع 
ك��وادره وجماهي��ره لتفهمه��م أس��باب 
انتقال��ي وابتعادي عن القلع��ة الحمراء، 
وأعتب��ر أن هدف��ي مع فري��ق الجالء هو 

إحراز بطولة الدوري.

تطور
وأضاف وائل: يعيش فريقنا منذ موسمين 
حالة مثالية في ظل تطور ملحوظ وإيقاع 
مستقر وفي الموسم الماضي نافسنا على 
بطولة الدوري بفريق معظمه من العناصر 
الش��ابة، ووصلنا للمركز الثاني بعد فريق 
الجي��ش وهو إنجاز جيد يس��جل للفريق 
وإدارة النادي المتابعة والداعمة والواعية.. 
والجهاز الفني واإلداري المتعاون، ووصف 
للفريق  الس��ابق  الم��درب  )الجليالت��ي( 
الكوتش ه��ادي درويش بالمدرب الناجح 
والواث��ق لما حققه من تط��ور الفت على 
مس��توى الفريق بخبرته وحس��ن قيادته، 
وق��د حصلت على لقب ه��داف )الفاينال 
والب��الي أوف( بفضل��ه فق��د س��اعدني 
كثيرًا، كنا نتمن��ى بقاءه معنا لكنه تعاقد 
مع اتحاد الس��لة مدربًا للمنتخب الوطني 
وأعتقد أن المنتخب س��وف يستفيد منه 
كثيرًا وهو كسب كبير للمنتخب وأتمنى 

التوفيق والنج��اح لمدربنا الحالي الدكتور 
عبود ش��كور الذي كلف بمتابعة المشوار 

وإكمال المسيرة بكل الثقة واإلرادة.
دعم وانضباط

أك��د جليالت��ي أن فري��ق الجالء يتس��لح 
بالمس��توى الفني واالندفاع والحماس وهو 
فريق ش��اب بحالة جهوزي��ة دائمة ذو خط 
بياني مرتفع العبوه ملتزمون واالنضباط هو 
روح الفري��ق لدينا تماري��ن يومية صباحية 
ومسائية والحالة البدنية جيدة نلقى الدعم 
م��ن اإلدارة وجمهور النادي الذي أش��كره 
عل��ى حضوره ودعمه ومتابعته لنا في كافة 
المباري��ات ونعمل على خط الفوز ببطولتي 
الدوري والكأس معًا أو إحداهما على األقل.

الالعب األجنبي
وف��ي الحدي��ث ع��ن الالع��ب األجنبي 
اعتبر )وائل( أن قرار اتحاد الس��لة بشأن 
استقدام العبين أجنبيين محترفين لكل 
فريق صائب ومفيد، أحدهما في الملعب 

والثاني على مقاعد البدالء ويس��اعد على 
تطور الالعبين ورفع مس��توى المنافس��ة 
وبالتالي رفع مس��توى اللعبة في األندية، 
ونادي الج��الء ممثاًل بإدارت��ه بدأ يدرس 
)س��يفيات( بع��ض الالعبي��ن من ذوي 

المستويات العالية لدعم صفوفه.
وف��ي مع��رض إجابت��ه عن أفض��ل فرق 
ال��دوري أج��اب: الف��رق األربع��ة الكبيرة 
الوحدة،  الجماهيري��ة االتح��اد،  صاحب��ة 
الجي��ش، والج��الء م��ع لفت النظ��ر إلى 
دخ��ول فريقي الوثب��ة والكرامة على خط 
المنافسة بما حققناه من تطور كبير يثبت 
ذلك نتائجهما هذا الموس��م والذي سبقه 
وتأهلهما لدور الس��تة ف��ي بطولة الكأس 
الحالية وبلوغ فريق الوثبة المربع الذهبي 
الحالي ووصوله للمباراة النهائية في كأس 
الجمهورية الموسم الماضي وأتمنى دخول 
الحرية واليرموك على خط المنافس��ة ألن 
في ذلك مصلحة لكرة السلة السورية، وألن 

ازدياد مساحة المنافسة بين فرق الدوري 
ينعكس تطورًا على اللعبة.

وأضاف: أن أهم عامل في تطور سلتنا هو 
االهتمام ببطوالت الفئات العمرية بشكل 
فع��ال الكتش��اف المواه��ب ومتابعتهم 

وصقلهم ألنهم نواة ومستقبل اللعبة.
وضع الصاالت

وتمنى )الجليالتي( أن يعمل اتحاد السلة 
مع الجهات المعنية على صيانة الصاالت 
وخاصة صالة األس��د الت��ي انتهى عمرها 
الفني فهي بحاجة إلصالح وصيانة مرافقها 
وس��قفيتها و)الرينغات( والساعة الزمنية 
التوقيتية والرقمي��ة إذ من غير المعقول 
أن تبق��ى بهذه الحالة المزري��ة، فيما نوه 
إلى صالة ن��ادي الجالء الحديثة والجاهزة 
الت��ي قامت إدارة النادي بإع��ادة إحيائها 
وتجديدها وتوفير كافة المس��تلزمات لها 
بحيث تضاهي أح��دث الصاالت الدولية، 
لكن مش��كلتها تكمن بع��دم قدرتها على 
اس��تيعاب أكثر م��ن ألفي متف��رج أمام 
الحض��ور الجماهيري الهائ��ل والرائع في 
حل��ب الذي يتج��اوز س��تة آالف متفرج 
ف��ي كل مب��اراة وهو ما يدع��و إلى إقامة 
المباريات في صالة األسد بوضعها الحالي.

بطاقة
وائ��ل جليالت��ي: العمر 30 عام��ًا، الطول 

متران، الوزن 90 كغ، ناديه األم االتحاد.
ولعب معه سبعة مواس��م، كما لعب مع 
ن��ادي الوحدة موس��مًا واح��دًا ونال معه 
بطولتي الدوري وال��كأس 2014- 2015، 
الوطني للش��باب تحت  المنتخ��ب  مثل 
19 عام��ًا في الصين، عم��ل في مجاالت 
األعمال الخيرية واإلنسانية واإلغاثية لدى 
فرق اله��الل األحمر العربي الس��وري في 
حل��ب، طموحه العودة مجددًا إلى صفوف 
المنتخب ونيل البطوالت مع فريق الجالء.

ش��اءت األق��دار أن تتوق��ف عجلة دوري 
الرجال لكرة الس��لة هذا الموس��م 2019 
/ 2020 قب��ل انط��الق البطولة بس��اعات 
قليل��ة بعد قرار اتحاد اللعبة الصادر مطلع 
الش��هر الحالي )8/3( تماشيًا مع سياسة 
االتحاد اآلسيوي بس��بب إنتشار فيروس 
كورونا عالميًا ووصوله لدول الجوار حيث 
م��ن المق��رر أن تك��ون انط��الق البطولة 
الش��هر القادم )10/4( بع��د إنتهاء الفترة 
االحترازية من قبل الحكومة، وألن معظم 
األندية اس��تغلت التوقف بإع��ادة ترتيب 
الداخلي وتجاوز اإلصابات السابقة  البيت 
التي تعرض لها بعض الالعبين بمنافسات 
كأس الجمهورية ، بات الجميع على درجة 
عالي��ة م��ن الجاهزية وينتظ��ر أن تكون 
المنافسة على أشدها هذا الموسم فماهي 
مالمح التنافس بالمباريات القادمة ومن 
ه��و المس��تفيد األكبر من فت��رة التوقف 

واالستعداد لفترة أطول.
التغيير والتحضير 

على ما يبدو أن المستفيد األكبر من فترة 
التوقف س��يكون فريق الجي��ش )حامل 
اللقب( ال��ذي قام بتغيي��ر الجهاز الفني 
بعد إستقالة المدرب خالد أبو طوق )على 
ضوء خروج��ه من ال��دور األول لنهائيات 
الجمهورية( والتعاقد مع  مس��ابقة كأس 
المدرب الوطني هادي درويش وخصوصًا 
أن المدرب الجدي��د كان مدربًا للمنتخب 
الوطن��ي بالفت��رة الس��ابقة وإلتزامه مع 
الفريق جاء متأخ��رًا )بعد انتهاء مباريات 
الناف��ذة األول��ى للمنتخ��ب والعودة من 
الس��عودية( وكان الفري��ق بأمس الحاجة 
لفترة إستعداد وتحضير وهذا ما توفر من 
خ��الل توقف الدوري )من خالل تدريبات 
يومي��ة( ، وم��ا يصب لمصلح��ة الجيش 
ه��و أن معظم العبيه المميزين ش��اركوا 
المنتخ��ب بالتصفي��ات األخي��رة )رامي 
مرجان��ة وط��ارق الجابي وهان��ي إدريبي 
وعمر الشيخ علي وعبد الوهاب الحموي( 

الطبيعي سيجعل  لمس��تواهم  وعودتهم 
الفريق أبرز المرش��حين للمنافس��ة على 
اللقب وهنا يجب أن ال ننس��ى أن صفوف 
الفريق تملك العبين ش��باب قادرين على 
دع��م المجموع��ة الخبيرة أمث��ال محمد 

إدلبي وخليل خوري ومحمد صعلوك.
قوة االتحاد المنتشي

االتحاد )أحمر الش��هباء( الذي عاد لسكة 
االنتصارات والبط��والت بعد غياب طويل 
اس��تمر لمدة )10( سنوات بتتويجه بلقب 
كأس الجمهوري��ة مطل��ع هذا الموس��م 
يأم��ل أن يواصل تفوقه بقي��ادة المدرب 
الوطني عثمان قبالوي ومجموعة الفريق 
س��تتكامل أكثر إذا نجحت اإلدارة بإعادة 
بالل آطلي الذي ش��ارك مع الفريق بدورة 
دبي األخي��رة وهو س��يكون إضافة قوية 
الرتكاز الفريق إلى جان��ب توفيق الصالح 
وبع��د تعاف��ي أنطوني بكر ال��ذي كان له 
فضل كبير بالفوز بلقب الكأس رغم غيابه 
معظ��م المباري��ات بس��بب اإلصابة لكن 
بالنهائي كانت ممتازة وحققت  مشاركته 
المطلوب وكان نجم فوق العادة وس��اهم 

مع زمالئه بعودة القلعة لمنصة التتويج.
االتحاد ل��ن يتنازل عن الثنائية بس��هولة 
وتأل��ق عل��ي وندي��م إلى جانب س��يبوه 
س��يجعله أحد أبرز المرشحين ألن يكون 
أحد أضالع المربع النهائي للمنافسة على 

اللقب.
المشاركة الخارجية المفيدة

وصي��ف لق��ب كأس الجمهوري��ة الوثبة 
وال��ذي كان ق��اب قوس��ين أو أق��ل من 
التتوي��ج بلقب الكأس يأم��ل بالتعويض 
بمنافس��ات الدوري وهو بعد العودة من 
دبي والمس��توى الجيد ال��ذي قدمه بات 
مرشحًا فوق العادة لتحقيق اللقب بقيادة 
المدرب عزام الحس��ين وق��رار العفو عن 
العقوبات السابقة أعاد للفريق النجم حكم 
عبد هللا ليس��اهم مع زميله أنس شعبان 
بقي��ادة الفريق برحلة ال��دوري إلى جانب 
النجمين الدوليين زكريا الحسين وجميل 
صدير والمخضرم وسام يعقوب والشباب 
أش��رف األبرش والحس��ين حسن وعلي 
خضر وجوزيف ، وتعت��زم اإلدارة التعاقد 
مع المغترب عامر الس��اطي الذي شارك 

الفريق بدورة دبي لتدعيم التش��كيلة قبل 
األدوار النهائية.

تنافس قوي
الجالء والوح��دة اللذان اعت��ادا التنافس 
مع باقي كبار ال��دوري على لقب البطولة 
تبدو حظوظهم أقل من المواسم السابقة 
والتأهل للمربع الذهب��ي قد يكون متاح 
ألحدهما إذا استطاع مدرب الجالء الجديد 
المقدون��ي )بانتا ميليفس��كي( بتوظيف 
قدرات العبيه وإيجاد حلول ضعف ارتكاز 
الفري��ق بعد إنضم��ام محم��ود طرقجي 
ليامن حيدر وإسبر كرد وباقي مركز الفريق 
تملك الكثير من المواهب بقيادة اس��حق 
عبي��د وجورجي نظري��ان ووائل جليالتي 
ومهران نرس��يس ، أما الوحدة فإن الفريق 
يأم��ل بعد انضم��ام القصبل��ي أن يقدم 
المستوى المطلوب بفضل االستقرار الذي 
يعيشه بقيادة المدرب عدي خباز للموسم 
الثاني على التوالي ومجموعة الفريق تضم 
الخبرة ع��الء إدلبي ومنار حمد وش��ريف 
الع��ش ومج��د عربش��ة والش��باب عمار 

غميان وميشيل غيث وعبد هللا حلبي.

الحصان األسود
باق��ي ف��رق ال��دوري س��تأمل أن تكون 
الحصان األسود بالمنافسة والحصول على 
مركز جي��د تجعلها في مكان دافئ وبعيد 
عن ش��بح الهبوط للدرج��ة الثانية ويبدو 
التنافس على المركز الس��ادس س��يكون 
على أش��ده بين الكرامة ال��ذي عانى من 
س��فر وليام حداد ويأمل بعودة الحاضري 
لمش��اركة رفاقه برحلة الدوري إلى جانب 
إي��اد حيالن��ي ومج��د بوعيط��ة وفاروق 
الذي  العم��ر ومحمد ش��اهين والث��ورة 
يملك خبرة البطوالت بقيادة مدربه هالل 
الدجاني ومع اعتماد الفريق على الالعبين 
الشباب بقيادة عمر إدلبي ومايكل مرجي 
وجوزيف لطفي جو مرجي والمخضرمين 
محم��د رنكو وفه��د رمضان وس��فر يزن 
معجل ستؤثر كثيرًا على مستوى الفريق ، 
أما الحرية فهو مرشح ألن يكون المنافس 
الثالث بقيادة المصري عماد ش��بارة وبعد 
انضمام نجم اليرموك السابق يرافنت إلى 

لؤي إبراهيم وحسن الحسين. 

كرة السلة

أبي شقير 

سلوياتمن القلب

استوقفني األس��بوع الماضي أمين سر اتحاد كرة السلة 
لدقائق معاتبًا لما كتبناه بالعدد الماضي حول حالة عدم 
االنسجام الذي يعيشه مجلس إدارة االتحاد وعدم دعوة 
جميع أعض��اء االتحاد لالجتماع بأنه خصص للمقيمين 
والعاملي��ن باللج��ان بمق��ر االتحاد مع عض��و المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام ، ورغم قناعتنا المطلقة 
أن التبرير غير مقنع سننتظر ونشاهد مدى تعاون أعضاء 
المؤسس��ة الس��لوية باأليام القادمة قبل أن نحكم على 
فاعلية وقدرة االتحاد الجديد على قيادة اللعبة وبالتأكيد 
يومها سنكش��ف ما نملك من معلومات حول الخالفات 
الكبيرة التي وصلت لحدود عدم التالقي بالرأي والعمل، 
وما أريد أن أش��ير إليه اليوم به��ذه الزاوية هو ما وصل 
إليه اتحاد كرة السلة مع عالقته باالعالم على ضوء حالة 
النقد التي تعيشها أجواء اللعبة ورفض الكثيرين آليات 
العمل الحالية بشكل كامل ، فاالتحاد يرفع شعار شراكة 
العمل مع اإلعالم ولكنه عمليًا يحاول إبعاد اإلعالميين 
قدر اإلمكان واألدلة كثي��رة ومتنوعة على ذلك ، ودعونا 
نضرب مثااًل واح��دًا واضحًا بعدم رغب��ة االتحاد لوجود 
االع��الم قريبًا منه ، وهو عدم تكليف صحفي كمنس��ق 
إعالمي للمنتخب الوطني الذي خاض مؤخرًا منافس��ات 
النافذة األولى من تصفيات كأس آسيا خوفًا من الدخول 
في حس��ابات االختيار بين األصل��ح للعمل والصديق أو 
ممن يجب إرضاؤه لتغيير مواقفه، وللعلم بعثة المنتخب 
للسعودية ضمت الكثير ممن ال ضرورة لتواجدهم سوى 
للسياحة والسفر فهل يعالج االتحاد هذا الخلل أو ليغير 

شعار الشراكة الوهمي.

اإلعلم الشريك الصديق

أبي شقير

جليلتي نجم سلة الجلء والمنتخب يفتح قلبه لـ«االتحاد«:

قرار انتقالي خارج أسوار االتحاد كان صعبًا جدًا ووجدت نفسي في الجالء أكثر

من األقرب للقب دوري رجال كرة السلة بعد التوقف؟

االتحاد المنتشي بلقب الكأس أم الوثبة القوي.. وهل يعود الجيش بقيادة هادي درويش؟

سلمات... للعبة الجلء جيسيكا دميانأحر العزاء
نادي  إدارة  مجلس  عضو  جبري  روال  السيدة  تلقت 
الثورة والعبة المنتخب الوطني لكرة السلة سابقًا 
بوفاة  واألصدقاء  األهل  تعازي  الماضي  األسبوع 
من  تتقدم  االتحاد  أسرة  والدتها..  لها  المغفور 
وتسأل  العزاء  بأحر  محمد(  )أم  العزيزة  الصديقة 
رحمته  بواسع  الفقيدة  يتغمد  أن  وجل  عز  اهلل 

ويلهم أهلها الصبر.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

لكرة  الوطني  والمنتخب  الجالء  ن��ادي  العبة  أج��رت 
جراحيًا  عماًل  الماضي  األسبوع  دميان  جيسيكا  السلة 
بالنجاح  تكلل  رباط(  وتصنيع  بالركبة  )تنظير  حلب  في 
وهي حاليًا في فترة نقاهة واستراحة وقريبًا ستبدأ 
منتخبنا  العبة  وجيسيكا   ، التأهيل  إع��ادة  مرحلة 
في  شارك  وال��ذي  عامًا(   18( تحت  للناشئات  الوطني 
مدينة  في  الثاني  المستوى  لمنتخبات  آسيا  بطولة 
2018 وحقق منتخبنا خاللها  بنغالورو الهندية عام 

المركز الثالث.

محمد هاشم إيزا

قدم اتحاد كرة الس��لة للقيادة الرياضية ورقة عمل للمرحلة القادمة خالل 
االجتماع مع عضو المكتب التنفيذي االستاذ بشير عبود )رئيس مكتب 
األلعاب الجماعية( تضمنت مجموعة م��ن النقاط اعتبرها االتحاد خطة 
عمل حي��ث تضمنت إحداث مس��ابقة جديدة لالعبين تحت 23 س��نة 
واعتماد الدراسة الجديدة إلنشاء مدرسة للتحكيم السوري لضم وتنسيب 
وتطوير المواهب التحكيمية الشابة وتحويل أرضية صالة الجالء بدمشق 
بالم��زة ألرضية خش��بية واعتمادها الس��تضافة منافس��ات كرة الس��لة 
المحلية القادمة والعمل على تس��ويق وإيج��اد رعاية للمنتخب الوطني 
والدوري المحلي والتواصل مع الالعبين المغتربين للمش��اركة بصفوف 
المنتخب الوطني باالس��تحقاقات القادمة، وتجميد ضم الالعب األجنبي 
حتى يتحس��ن الوضع االقتصادي، كما طلب االتحاد من القيادة توسيع 
مقر االتح��اد والتعاقد مع موظفين جدد يجيدون العمل على الحاس��ب 

واللغة األجنبية.

اتحاد كرة السلة يقترح:

إحداث مسابقة تحت 23 سنة 
وتحويل صالة الجالء ألرضية خشبية

الفتيان يهزم السركل الحلبي

اخترنا لك��م في عدد اليوم صورة من ذاكرة الصحافة تعود للعام 
)1948( من النش��رة النصف ش��هرية )الكرة( التي كان يصدرها 
ن��ادي الوليد الرياضي ويش��رف على تحريرها س��كرتير التحرير 
المرحوم عدنان ناشف من العدد الثاني للسنة األولى الصادر يوم 
الثالثاء )20 تموز 1948(حيث قامت النشرة بتغطية زيارة نادي 
السركل الحلبي لدمشق حيث التقى نادي الفتيان يومها وانتهت 
المباراة )17/42( بقيادة الحكم فؤاد حبش ولقاء الغوطة وانتهت 

المباراة بالتعادل )23/23(.

من ذاكرة الصحافة..
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

للحديث بقيةمن القلب

)ما متنا لكن ش��فنا يل��ي ماتوا( لكل مقام مق��ال، كما أنه 
يكاد أن يكون لكل حدث مقال ش��عبي يناسبه ومفّصل على 

مقاسه في بالدنا على العموم.
المث��ل أعاله يمث��ل حالنا وأيامن��ا والجميع ي��رى الكارثة 
التي ضربت وأرهقت العالم بفايروس حتى تس��ميته سهلة 

ويحفظها الصغير قبل الكبير )كورونا(.
هذا المثل الش��عبي موجه لشريحة ال زالت )تتململ( خارج 
السرب رغم كل ما حدث ويحدث، غير واعية ألهمية الوقاية 
من مبدأ أنها ال ترتع��د إال عندما يقع المحظور وترى بعينها 
وتق��ع بجس��دها.. والم��رض أو الفايروس لديه��ا عبارة عن 
)كمامة( يلبس��ها وتزول الشدة وتذهب الغيمة حتى لو أنها 

في مباراة أو تمرين أو نزال أو تجمع وغيره!؟
لهذه الفئ��ة بالتحديد ص��درت التعامي��م )المتالحقة( من 
القي��ادة الرياضية واالتحادات واللجان التنفيذية ألنه في كل 
بالغ جديد تفصيل أكبر وش��رح أوف��ى والتوجه لكل مفصل 
باسمه طالما أن هذا األمر كان ضروريًا ليدرك الجميع خطورة 
ما يجري بالعالم الخارجي، ونحن منه.. لكن اختلفنا عنه بأن 

الفايروس لم يمسسنا مثله.
طرق نقل الفايروس بالعدوى وتبعاته ووس��ائل الوقاية منه 
بات��ت معروفة للجميع وإن عمد البعض لعنصر الفكاهة فقد 
يكون للتخفي��ف وعدم التهويل ألن الخوف أحيانًا هو نصف 
المشكلة.. وما بين الخوف والحرص )شعرة( فالعاقل يدرك 
أن ما يجري ليس حربًا كي يرفع شارة النصر بيديه ويتباهى 
بأنه ضم��ن مجموعة كبيرة يتح��دون الكورونا! أو مجموعة 
متوارية ع��ن األنظار خلف باب موصد بمنش��أة وناد وصالة 
خارجة عن إطار الرقابة! بوق��ت أصبحت فيه مدن متحضرة 

وعظمى مكانًا تصفر به الريح ويتجول فيها األشباح فقط.
هي أي��ام قليلة، قد تكون أقل مما نتص��ور يمكن أن يعلن 
خالله��ا بلدنا أن الغمام��ة التي دمرت العالم مرت بس��الم 
وش��عبنا كله معاف��ى.. بعد أن القى ما يكفيه لس��نوات بما 
ه��و أصعب وأمر من ذاك الفايروس من حبه للحياة وإيمانه 
ببل��ده، لكن ذلك كل��ه مره��ون بالتقيد والح��رص واألخذ 

باألسباب.
المجم��ع الرياضي هو األخطر حي��ث ال نزال نرى نواد خاصة 
وحج��وزات لم تلغ وتمارين بالخفاء ال تعبر بالمجمل إال عن 

قلة وعي واللعب بمصير بلد بأكمله..
المسؤولية ليست فقط على القيادة الرياضية التي فعلت كل 

ما عليها وال تزال..
بل كل جهة رس��مية وقي��ادي ورياضي معن��ي إن كان في 
اللجان التنفيذية واألندية واالتحادات وكوادرهم جميعًا من 
مدربي��ن وإداريين والعبين، فالرقاب��ة الذاتية واالنطالق من 

الفرد نفسه، هو وحده ما يبعد عنا الفايروس، وينقذنا..
وللحديث بقية..

مسؤولية الجميع

ربيع حمامة

أعلنت رابطتا محترفي ومحترفات 
ك��رة المض��رب تمدي��د تعلي��ق 
الموسم حتى السابع من حزيران 
المقبل على خلفية تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وأف��ادت الرابطت��ان ف��ي بي��ان 
مش��ترك »موس��م كرة المضرب 
ب��ات اآلن معلق��ًا حتى الس��ابع 
من حزي��ران ، كل ال��دورات من 
8 حزي��ران 2020 وما بعد ال تزال 

مقررة بحسب جدولها المعلن.
ويعني القرار عمليًا إلغاء موس��م 
بطولة  باستثناء  الترابية،  الدورات 
فرنس��ا المفتوحة، ثانية البطوالت 
أعل��ن  والت��ي  الكب��رى،  األرب��ع 
منظموها إرجاء موعدها إلى أيلول 
المقبل، في خطوة لقيت انتقادات 

واسعة.
وأش��ارت الرابطتان إل��ى أنه بعد 
دراس��ة متأنية وبس��بب التفشي 
كوفيد-19،  لفي��روس  المس��تمر 
كل دورات رابطت��ي المحترفي��ن 
الترابي  الموسم  في  والمحترفات 
خ��الل الربي��ع لن تق��ام كما هو 
مقرر وأك��دت الرابطت��ان تجميد 
التصني��ف العالم��ي خ��الل هذه 

الفترة.
ويأتي القرار غ��داة إعالن منظمي 
روالن غاروس بشكل غير متوقع، 
إرجاء البطولة التي كان من المقرر 
أن تنطل��ق ف��ي 24 أي��ار الى 20 
أيل��ول وأثارت الخط��وة انتقادات 
واس��عة من العبين والعبات على 
خلفي��ة أن الموع��د الجديد بات 
بعد أس��بوع فقط من ختام بطولة 
الوالي��ات المتحدة آخ��ر بطوالت 
الغران��د س��الم والتي تق��ام في 

نيويورك.

كم��ا ألمحت االنتق��ادات إلى أن 
االتحاد الفرنس��ي للعبة اتخذ قرار 
التأجيل والموع��د الجديد لروالن 
غاروس بش��كل أحادي ومن دون 
التنس��يق مع األطراف المعنيين، 
أو  والالعبات  الالعبي��ن  خصوصًا 
للبطوالت  اآلخري��ن  المنظمي��ن 
)أس��تراليا،  الكب��رى  الث��الث 
ويمبلدون اإلنكليزية، وفالش��ينغ 

ميدوز(.
للخط��وة  مبط��ن  انتق��اد  وف��ي 
ف��ي  الرابطت��ان  رأت  الفرنس��ية 
الت��ي  »التحدي��ات  أن  بيانهم��ا 
يفرضه��ا وباء )كوفي��د-19( على 
ك��رة المض��رب المحترفة تتطلب 
تعاون��ا أكبر م��ن أي وقت مضى 
من أجل أن تمضي الرياضة قدمًا 
بش��كل جماعي مع حفظ مصلحة 
الالعبين، البطوالت، والمشجعين.
وتاب��ع البي��ان: هذا لي��س وقتًا 
للتصرف بشكل أحادي، بل باتحاد 
كل الق��رارات المرتبط��ة بتأثي��ر 
فيروس كورونا تتطلب االستشارة 
المناس��بة والمراجعة مع الشركاء 

ف��ي اللعب��ة وهذا رأي مش��ترك 
ورابط��ة  المحترفي��ن  لرابط��ة 
لكرة  الدولي  واالتحاد  المحترفات 
إنكلترا  عم��وم  ون��ادي  المضرب 
واالتح��اد  ويمبل��دون(  )منظ��م 
واالتحاد  المضرب  لكرة  األسترالي 

األميركي لكرة المضرب«.
وأكد االتحاد األميركي أن بطولته 
المق��ررة بي��ن 24 آب )انط��الق 
التصفيات( و13 أيلول ، س��تبقى 
راهنًا في موعدها، وأنه لن يجري 
أي تعديالت عل��ى البرنامج لكن 
هذه أوق��ات مبدئي��ة واحتمالية 
التأجي��ل المتكرر واردة بحس��ب 

الظرف.
أما ن��ادي عموم انكلت��را المنظم 
لبطول��ة ويمبل��دون المقامة على 
مالعب عش��بية فأك��د من جهته 
أنه يواص��ل التحضير للبطولة في 
موعدها المق��رر )29 حزيران -12 
تموز( لكنه يواصل مراقبة الوضع 
الراه��ن بقوله: علين��ا أن نتصرف 
المجتمع  لمصلح��ة  بمس��ؤولية 

األوسع.

في آخر مس��تجدات فايروس كورونا الذي يلف العالم.. 
أعلن نادي فيورنتينا اإليطالي تسجيل عشر إصابات في 
صفوفه، مشيرًا الى ان ثالثة منها تعالج في المستشفى 
وأفاد مالك النادي روكو كوميس��و في تصريح صحفي: 
الوضع يزداد س��وءًا، في النادي لدينا نحو عشر أشخاص 
مصابين بهذا المرض المؤس��ف وثالثة من أفراد الجهاز 

الفني هم في المستشفى.
وسبق لنادي كرة القدم أن أعلن عن إصابة ثالثة العبين 
ه��م المهاجم باتري��ك كوترون��ي واألرجنتيني جرمان 

بيسيال والصربي دوشان فالهوفيتش.
وأطل��ق الن��ادي حمل��ة لجم��ع التبرعات لمس��اعدة 
مستش��فيات المدين��ة عل��ى التعام��ل م��ع فيروس 
»كوفيد-19« الذي ضرب بقوة في إيطاليا، وحصد حتى 
مساء األربعاء نحو 3000 وفاة في إيطاليا من أصل نحو 

35 ألف إصابة من أصل نحو 8800 وفاة تسبب بها حول 
العالم. وأشار كوميسو إلى أن الحملة جمعت نحو 420 
ألف يورو من أصل هدفها االجمالي وهو 500 ألف يورو، 
مش��يرا إلى أن العب الفريق الدولي الفرنس��ي الس��ابق 

فرانك ريبيري ساهم ب�50 ألفا.
وأعلن��ت أندية عدة في »س��يري أ« تس��جيل إصاباته 
بالفيروس في صفوفها الس��يما يوفنتوس حيث أصيب 
دانييلي روغاني )أول إصابة لالعب كرة قدم في إيطاليا( 
والفرنسي بليز ماتويدي، وسمبدوريا الذي سجل فحوصًا 
إيجابية لخمس��ة من العبيه وطبي��ب، والعب هيالس 
فيرونا ماتي��ا زاكانيي وتعد إيطاليا أكث��ر الدول تضررا 
بالفي��روس في الق��ارة العجوز، وه��ي أعلنت في وقت 
س��ابق وق��ف المنافس��ات الرياضية حت��ى الثالث من 

نيسان.

تتثاق��ل الس��اعات واألي��ام 
عل��ى نج��م الك��رة العالمية 
رونالدينيو  السابق  والبرزيلية 
ضمن س��جن ف��ي بارغواي 
بس��بب تهم��ة )لمحاولت��ه 
دخول باراجواي بجواز س��فر 
مزيف( تضاربت حولها اآلراء، 
وبكل األحوال فإن ابتس��امة 
النج��م الش��هير ق��د تخفي 
ورائه��ا الكثير م��ن المعاناة 
ليبقى الس��ؤال بالفعل.. هل 
يستحق من أمتع العالم هذه 

المعاملة؟
أكد  ال��واردة  التقارير  وآخ��ر 
أن في��روس كورون��ا زاد من 
معاناة البرازيل��ي رونالدينيو 
وميالن  برش��لونة  أس��طورة 
باراغ��واي وقال  في س��جن 
محام��ي  كي��روز  س��يرجيو 
الالعب في تصريحات أبرزتها 

صحيفة »ماركا« اإلس��بانية: 
يجب انتظار مراجعة الهواتف 
المحمول��ة لالعب وش��قيقه 
قب��ل اإلفراج عنهم��ا.. ووعد 
الخب��راء بمراجع��ة الهواتف 
س��ريًعا رغ��م أن ذل��ك قد 
يستغرق أس��بوًعا على األقل 
وحينها س��يتم إثبات أنه ال 
يوجد أي عم��ل غير قانوني 

وسيتم حل كل شيء.
وكشفت الصحيفة أن تطبيق 
ط��وارئ  لخط��ة  باراغ��واي 
فيروس  انتشار  لمنع  صحية 
عملي��ة  س��يؤخر  كورون��ا 
مراجع��ة الهوات��ف واإلفراج 
رونالديني��و وش��قيقه  ع��ن 
وتؤكد مص��ادر أخرى أنه قد 
يبقى ف��ي س��جن باراغواي 
لمدة تصل إلى 6 أشهر لحين 

انتهاء التحقيق في الواقعة.

الفايروس يواصل ضربه باألندية اإليطاليةتجميد التصنيف العالمي وتعليق موسم كرة المضرب لحزيران 

رونالدينيو.. هل يستحق كل هذا؟

أجب��ر تفش��ي انتش��ار في��روس كورونا 
عال��م كرة الق��دم الدخول ف��ي حالة من 
الدولية،  الفوضى حيث ألغيت المباريات 
ومعس��كرات التدريب، وتم تأجيل بطولة 
أمم أوروبا للع��ام المقبل واضطر يواخيم 
لوف مدرب المنتخ��ب األلماني الحصول 
عل��ى أطول فترة للراحة منذ توليه تدريب 
المنتخب قبل 14 عاما لكنه قبل ذلك عقد 
األربع��اء الماضي مؤتم��رًا صحفيًا وصف 
خالله لوف القرار بأن��ه صحيح للغاية وال 
يوجد له بديل.. ونبقى بالس��طور القادمة 
مع أب��رز ما جاء على لس��انه فيما يخص 
المانش��افت وكيف ينظر المدربون الكبار 

لمثل هكذا حاالت؟..
مصلحة الماكينات

ق��ال لوف في تأثي��ر فت��رة التوقف على 
الماكين��ات األلماني��ة: تأثير ه��ذا القرار 
عل��ى المنتخب األلماني غي��ر مؤكد لكنه 
قد يس��اعد فريقي الش��اب بعدما اتخذت 
قرارًا صعبًا باستبعاد العديد من الالعبين 
الذين توجوا بكأس الع��ام 2014 بما في 
ذل��ك الثالث��ي ماتس هوميل��ز وتوماس 
مول��ر وجي��روم بواتينج ف��ي آذار 2019 
ومع تبقي 12 ش��هرا لبناء المنتخب فإن 
قلب المنتخب األلماني الجديد س��يصبح 
أكث��ر قوة، س��يواصل جوش��وا كيميتش 
وسيرجي جنابري التطور كقادة، والعبون 

آخرون مثل ليروي ساني ونيكالس شول 
بإمكانه��م اس��تعادة مستواهم..بس��بب 
التغيي��رات التي أجريناها في الس��نوات 
األخيرة نحن نسير على الطريق الصحيح، 
كنا متحفزين للغاية للعب في أمم أوروبا.

الجانب المضيء
وأض��اف مدرب المنتخ��ب األلماني: كان 
م��ن الممكن أن تش��اهد ف��ي مبارياتنا 
األخي��رة أنن��ا اقتربنا م��ن االعتياد على 
بعضنا البعض وأننا نتحسن كفريق، ولكن 

اآلن علين��ا أن نرى كيف س��تتطور األمور 
به��ذا اإللغ��اء ربما يكون هن��اك أفضلية 
صغيرة، الالعبون المصابون لديهم المزيد 
من الوق��ت للتعافي ، يبلغ كيميتش 25 
عاما والثالث��ي األخير في هذه المجموعة 
يبلغ��ون 24 عام��ا، ربما يحزنون بس��بب 
موسم مضطرب في مسيرتهم لكن لديهم 
الوقت للتعويض حت��ى ولو كانت البداية 

مع فرقهم بدال من المنتخب.
وكان��ت آخ��ر مب��اراة خاضه��ا المنتخب 

األلماني عندما س��جل جنابري 3 أهداف 
)هاتري��ك( خ��الل المباراة الت��ي فاز بها 
المنتخب األلماني على أيرلندا الش��مالية 
)1-6( ف��ي مدينة فرانكف��ورت ورغم أن 
هناك توقف��ًا دوليًا في حزي��ران المقبل، 
ربم��ا لن ين��زل الالعب��ون للملعب حتى 

أيلول المقبل.
مستقبل بعيد

ل��وف بالفعل يتطل��ع ألبعد م��ن اليورو 
المقبل��ة حي��ث يتطل��ع ل��كأس العالم 

وبطولة أمم أوروبا التي ستقام في 2024 
بألماني��ا، التي يرى انها س��تكون »أعلى 
المهنية« لالعبيه الشباب  نقطة للمسيرة 
وقام أيضا بمقارنة الجيل الحالي مع جيل 
2010 والذي بلغ ذروته بعدها ب�4 سنوات 

في ريو دي جانيرو.
واعت��رف أوليفر بيرهوف مدي��ر االتحاد 
األلمان��ي لكرة القدم إن��ه ال يوجد كتيب 
تعليم��ات للموق��ف الحال��ي وقال عن 
تأجيل الي��ورو: علينا التخطيط بعد ذلك 
بع��ام، ولكن يمكننا التعام��ل مع هذا.. 
بوج��ه ع��ام كرة الق��دم تتراج��ع حاليا، 
األس��ئلة التي تهم الحياة اليومية واألسر 

هي األهم حاليا.
وعندما تس��تأنف منافس��ات كرة القدم، 
س��يبدأ لوف التجهيز لمباراته ال�182 مع 
المنتخ��ب األلماني، ربما تك��ون بمباراة 
ودي��ة في حزي��ران المقب��ل، أو مواجهة 
المنتخب اإلس��باني في دوري أمم أوروبا 
في أيلول المقبل، وقد تكون هذه المباراة 

من دون حضور الجمهور.
وقال فريتز كيلر رئي��س االتحاد األلماني 
لك��رة الق��دم: ال نعل��م حت��ى اآلن ماذا 
س��يحدث ف��ي المباري��ات ، بالطبع من 
الرائع اللعب أم��ام الجماهير، لكن علينا 
أن نتمك��ن من التأقلم مع أي موقف في 

االستاد.

تج��د البطوالت المحلي��ة األوروبية 
الخمس الكبرى لكرة القدم نفس��ها 
أمام إمكانية خسارة قد تبلغ مااليقل 
عن أربعة مليارات يورو )4,33 مليار 
دوالر( بحال أطاح في��روس كورونا 
بأكمله،  الكروي  بالموسم  المستجد 
وفق دراسة أجرتها شركة متخصصة 

ونشرت أمس األول.
وبحس��ب الدراس��ة الت��ي أجرته��ا 
ش��ركة »كاي بي أم ج��ي« الرائدة 
عالميًا في مجال المحاس��بة، تواجه 
)إنكلترا،  الخم��س  البطوالت  أندية 
إس��بانيا، إيطاليا، ألمانيا، وفرنس��ا( 
خس��ائر تراوح ما بين 3,54 وأربعة 
ملي��ارات ي��ورو م��ن حق��وق البث 
التجاري��ة  والعائ��دات  التلفزيون��ي 
والتس��ويقية، بحال لم تتمكن من 
خوض المباريات المقررة حتى نهاية 

الموسم.

ومنذ مطلع االس��بوع الماضي باتت 
البطوالت الوطني��ة الخمس الكبرى 
في الق��ارة العج��وز والعديد غيرها، 
معلق��ة حت��ى مطلع نيس��ان على 
األق��ل، بعد القي��ود الكبي��رة التي 
فرضها تفشي فيروس »كوفيد-19« 
واإلجراءات الصارمة المعتمدة للحد 

من انتشار الوباء.
وأكد التقرير أن ال��دوري االنكليزي 
أكب��ر الخاس��رين بحال لم تس��مح 
باس��تئناف  الصحي��ة  األوض��اع 
المنافس��ات ويتكبد ما يقارب 1,25 
ملي��ار يورو، منه��ا 800 مليون يورو 

من ايرادات حقوق البث.

وأورد: القن��وات الت��ي لديه��ا عق��ود 
جماعي��ة م��ع الدوريات ق��د تطالب 
باس��تعادة أموالها بش��كل متناس��ق 
بحال إلغاء مباريات وعدم اس��تكمال 
الموسم. وستكون خسائر إيرادات البث 
التلفزيون��ي أعلى في ال� »بريميرليغ« 
رغم أن ع��دد المباريات المتبقية هو 
األدنى مقارنة م��ع البطوالت األخرى، 
باستثناء البوندس��ليغا األلمانية التي 
تضم عددًا أقل من األندية المتنافسة 
)18 مقاب��ل 20 في كل من الدوريات 

األربعة األخرى(.
ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الليغا 
اإلس��بانية 600 ملي��ون ي��ورو من 
عائدات الب��ث التلفزيوني، فيما قد 
تخس��ر أندية »س��يري أ« اإليطالية 
ما يقارب 450 مليون��ا، مقابل 400 
ملي��ون لل��دوري األلمان��ي، و200 

للدوري الفرنسي.

كيف تعامل االتحاد األلماني مع توقف النشاط الرياضي؟

)لوف( يدعم الشباب وينظر إلى الجانب المشرق من أزمة كورونا 

إلغاء موسم الدوريات األوروبية الكبرى سيكلفها الكثير

تس��لم منظمو أولمبي��اد طوكيو 2020 الش��علة األولمبية في مراس��م 
مختصرة بالعاصمة اليونانية الخميس وسط انتشار فيروس كورونا الذي 
ألقى بش��كوك على الح��دث الذي من المقرر أن يق��ام )حتى اآلن( في 

الفترة من 24 تموز إلى التاسع من آب.
وفي مراس��م مختصرة غابت عنها الجماهير في اس��تاد باناثينايك الذي 
استضاف أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث عام 1896، تسلم ناوكو 
إيموتو ممثل أولمبياد طوكيو الشعلة ووصلت الشعلة إلى اليابان مساء 

أمس الجمعة وستبدأ مسيرتها المحلية يوم 26 آذارالحالي.

الشعلة األولمبية وصلت طوكيو »وحيدة«

التأجي��الت  لموج��ة  اس��تمرارًا 
فاي��روس  بس��بب  االضطراري��ة 
كورون��ا.. حس��م االتح��اد الدولي 
لكرة القدم » فيفا« بش��كل نهائي 
موقفه م��ن بطول��ة كأس العالم 
لألندية بش��كلها الجديد التي كان 
من المقرر إقامتها في صيف عام 
2021 بالصين بمشاركة 24 فريقا 
ألول مرة، بتأجيلها نظرًا لتضاربها 
الجدي��د لكأس األمم  الموعد  مع 
األوروبي��ة »ي��ورو 2021 » والتي 
ستقام خالل الفترة من 11 حزيران 

إلى 11 تموز 2021.
وأك��د االتح��اد الدولي ف��ي بيان 
الجديد  الموع��د  ل��ه أن  رس��مي 
للبطولة س��يتم تحديده في وقت 
الح��ق ، وتضمن البي��ان اإلعالن 
عن تش��كيل فريق عمل من أجل 
التعام��ل م��ع تأثي��رات العارض 
الصحي الراهن، ومن ضمنها عقود 
الالعبي��ن واالنتق��االت واألوضاع 
االقتصادية التي ستمر بها األندية 

على ضوء توقف النشاط.
وق��ال جيان��ي انفانتين��و رئيس 
االتح��اد الدولي: إن ه��ذا الوضع 

إج��راءات  يتطل��ب  االس��تثنائي 
وقرارات اس��تثنائية وهذه األزمة 
تؤث��ر عل��ى العالم بأس��ره، ولهذا 
يج��ب البح��ث عن حل��ول تأخذ 
بعين االعتب��ار مصالح كل أطراف 
اللعب��ة في أرج��اء العال��م كافة 
ولهذا فقد أعلنت الفيفا مؤخرا عن 
تخصيص تبرع بقيمة 10 ماليين 
دوالر لصندوق دعم منظمة الصحة 
العالمي��ة المخصص للتعامل مع 

األزمة.
وكان االتح��اد األوروب��ي ق��د قرر 
األم��م  كأس  نهائي��ات  تأجي��ل 
األوروبي��ة » ي��ورو 2020 » لمدة 
ع��ام، وواف��ق االتح��اد الدول��ي 
عل��ى تل��ك الخطوة حفاظ��ًا على 
س��المة الالعبين والجماهير التي 
س��تحضر البطولة، كما وافق أيضا 
على تأجي��ل بطولة كوب��ا أميركا 
الجنوبي��ة،  أمي��ركا  لمنتخب��ات 
لتنقل من ش��هري حزيران وتموز 
2020 إل��ى المواعيد نفس��ها في 
الع��ام التالي لتمكي��ن الالعبين 
المحترفين ف��ي أوروبا من إنهاء 

الموسم مع أنديتهم.

الترحيل مصير يورو وكوبا أميركا 
وأندية العالم
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أسئلة مشروعة
التونس��ي نبيل المعلول مدربًا لمنتخبنا األول لمدة عامين، هو أمر واقع 
تم تثبيته وفق عقد رس��مي بين اتح��اد كرتنا والمعلول، وتم إعالنه عبر 
مؤتم��ر صحفي كبير في أحد أش��هر فن��ادق العاصمة دمش��ق وبحضور 

إعالمي حاشد وعدد من خبرات كرتنا.
االنطب��اع األول الذي خ��رج به الكثيرون بعد المؤتم��ر وحديث المعلول 
وإجاباته على تساؤالت اإلعالميين أن هذا الرجل يمتلك الخبرة والحضور 
والذكاء والكاريزما التي يس��تطيع من خاللها أن يكون )واجهة( مناسبة 
لمنتخب رجالنا في مش��واره القادم، فالرجل متحدث بارع، له باع طويل 
في مواجهة الكاميرات واإلعالم فتفنن في اإلجابة على األس��ئلة التي لم 
يكن أغلبها بمستوى الحدث، وأدرك مبكرًا أنه أمام بيئة كروية وإعالمية 
هاوية، فذهب بعيدًا في إطالق التحديات التي تتناسب وحجم األمنيات 
التي نتطلع إليها جميعًا فش��عرنا للحظة ما أن وصولنا إلى نهائيات قطر 

2202 بات محتومًا.
المعلول قالها بالفم المآلن: أنا أتحمل )شخصيًا( مسؤولية أي فشل في 
مس��يرة المنتخب، وعبارته مرت مرور الكرام دون أن يسأله أحد )كيف( 
س��يتحمل المس��ؤولية، وهل لدى اتحاد الكرة فكرة أو تصور أو بند في 
العقد الموقع يتيح له تحميل المدرب المس��ؤولية، كون اتحاد اللعبة لم 
يفصح عن مضمون العقد س��وى أن مدته سنتان، وهل سيكون تحميل 
المعلول مسؤولية الفشل إن حدث )ال سمح هللا( على طريقة ما شاهدناه 

مع األلماني شتانغيه، الذي )قبض( حتى آخر فلس من عقده.
الم��درب الجديد لمنتخبنا وبكثير من )الدهاء( مرر عدة رس��ائل صغيرة 
ضم��ن حديثه، ويبدو أنها لم تصل إلى البعض من الحضور والدليل أنهم 
طرحوا بعض األسئلة التي كان قد أورد إجابتها ضمن هذه الرسائل، ومن 
بين هذه الرس��ائل أن ال معس��كرات وال مباري��ات لمنتخبنا حتى نهاية 
الدوري، الذي ال نعرف متى ينتهي..، فحسب المعلول: أن الفائدة الفنية 
الت��ي يجنيها الالعب مع فريقه في النادي خالل الدوري أفضل من تلك 
الت��ي قد يجنيها من وجوده في معس��كر المنتخب، خاصة أنه تم حتى 

اآلن إلغاء فترتين من أيام التوقف )الفيفا داي( بسبب الكورونا.
عب��د القادر كردغلي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم تحدث مرة 
واحدة في المؤتمر مؤكدًا أن عمل لجنته هو )فقط( مس��اعدة ودعم عمل 
المدرب وليس أي ش��يء آخر، مس��تبعدًا بذلك أي دور للجنة في تقييم 
عمل المدرب خالل مش��وار التحضير والتصفيات، فهل هذه مهمة اللجنة 
التي تضم في عضويتها عددًا من أبرز األسماء الكروية، والشيء اآلخر أين 
هي لجنة المدربين التي لم نسمع لها )حس أو خبر( في كل هذه القضية.

البع��ض اعتبر أن مجرد وضع المدرب لش��رط وج��ود طبيب بالمنتخب 
ومحل��ل أداء هو أمر غير مس��بوق يحس��ب له��ذا الم��درب، ونعتقد أن 
م��ن يروج هذا ال��كالم إما أنه يغ��رف بما ال يعرف أو أن��ه يتقصد منح 
رصيد مجاني للمدرب المعلول، فه��ذا األمر من بديهيات العمل في كل 
منتخب��ات العالم وحت��ى في منتخباتنا هذا األمر موجود منذ س��نوات، 
وكل م��ن عمل مع منتخباتنا يعرف أن عددًا من األطباء كان ضمن كادر 
منتخبنا وكذلك محللي األداء، الذي أصبح عمله أساس��يًا حتى في عدد 

من أنديتنا المحلية.

أنور البكر

ميزة ولكن!!
بعد أن أصبح لمنتخبنا األول لكرة القدم جهازه الفني الجديد 
بقيادة المدرب التونس��ي نبيل معلول خلف��ًا لمدربنا الوطني 
فج��ر إبراهيم الذي انتهى عقده مع نهاية عام 2019 مع جهاز 
المس��اعد تبرز بعض الحقائق البد من الوقوف أمامها بش��يء 
م��ن الرؤية والروي��ة أول الحقائق أن منتخبن��ا اجتاز بنجاح 
خم��س مراحل من التصفيات األولية اآلس��يوية المش��تركة 
المؤهلة لنهائيات كأس أمم آس��يا والمؤهلة للدور الثاني من 
تصفيات كأس العالم 2022 ومنتخبنا اآلن يتصدر مجموعته 
بالعالم��ة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات فاز بها 
جميعها وهذه ميزة ينفرد بها الجهاز الفني السابق وتسجل له 

وهي ميزة يستند عليها الجهاز الجديد وينطلق منها.
وهذا يعن��ي أن نتائج الفريق بالمباري��ات الثالث المتبقيات 
من التصفيات األولية يج��ب أن تكون بذات الصورة والقيمة 
والحصيلة اإلضافية مع الم��درب الجديد وغير ذلك فالفرصة 
متاحة أمام المتابعين والمهتمين والجماهير للقيل والقال.

وهذه حقيقة ثانية والحقيقة الثالثة تفيد:
إن منتخبن��ا قطع أكثر أمتار الطري��ق للتأهل لنهائيات كأس 
آس��يا ولالنتق��ال إلى المنافس��ات المؤهل��ة لنهائيات كأس 
العالم، وأي مطب غير متوقع سيكون )عالمة استفهام( حول 
عمل الجهاز الجديد بقيادة نبيل معلول وربما تهتز الثقة فيه.
فه��ل تكون الميزة المذكورة والحقائق المرتبطة بها عامل قوة 

للجهاز الفني البديل؟
كونه يتسلم منتخبًا يس��ير بخطوات واثقة وناجحة أم يكون 

ذلك عبئًا وهّمًا عليه؟
وهذا يفرز معطيات قد تكون معوقات لتحقيق الهدف األكبر؟ 

فهل الميزة عامل مساعد أم عامل ضغط؟؟
وفي الحالتين إلى أي مدى يستطيع الطاقم الجديد االستفادة 

من ذلك.

المرحلة األهم
استكمااًل لما تقدم نقول:

إذا اعتبرنا أن منتخبنا األول لكرة القدم في حكم المتأهل إلى 
نهائيات كأس أمم آسيا إلى جانب تأهله إلى الدور الثاني من 
تصفيات كأس العالم القادمة وذلك قياس��ًا على نتائجه حتى 
اآلن وصدارته لمجموعته وقياس��ًا على الس��وية الفنية وقوة 
المنافس��ين أمامه فيما تبقى من مباريات التصفيات )إذا لم 
تحدث مفاجآت( إذا اعتبرنا ذلك نقول إن المرحلة الثانية هي 

األهم وهي بيت القصيد.
وه��ذه المرحلة تتمثل بدخ��ول منتخبنا ف��ي تصفيات عبر 
مجموع��ة فيه��ا أقوياء القارة اآلس��يوية قواًل وفع��اًل وكذلك 
المجموعة األخرى ألن عدد المتأهلين إلى هذا الدور 12 فريقًا 
منتخبًا وهم صفوة ونخبة الكرة اآلس��يوية وأمام هذه الحالة 
البد وأن يكون منتخبنا في الموع��د قادرًا على مقارعة الكبار 

والفوز عليهم وتحقيق الحلم.

الحلم األكبر
ورب سائل ما الحلم األكبر لجماهير كرتنا؟

واإلجابة س��هلة ومعروف��ة وال خالف عليه��ا وتتمثل بتأهل 
منتخبن��ا األول إلى نهائيات موندي��ال قطر 2022 وإن حصل 
ذلك فهو التأهل األول للكرة السورية إلى هذا العرس الكروي 

العالمي.
ومن أجل ذلك س��عى اتحادنا لكرة القدم للتعاقد مع مدرب 
محت��رف ومطور ومن مدرس��ة كروي��ة قوية هي المدرس��ة 

التونسية.
فإن نجح في تحقيق الحلم فقد نجح س��عينا ولم يخب ظننا 
وإن لم يفعل )ال قدر هللا( فقد يذهب س��عينا سدى وكأنك يا 
أبا زيد ما غزوت الصورة اآلن واضحة ويجب تغييرها لألفضل 

وعناصر الصورة تفيد.
منتخبن��ا يتج��اوز التصفيات األولية في النس��خة الس��ابقة 
ويتأه��ل بقيادة الم��درب فجر إبراهيم ويتم االس��تغناء عنه 
ويتول��ى المس��ؤولية المدرب أيم��ن الحكي��م ويتقدم في 
التصفي��ات للوصول إل��ى مونديال روس��يا 2018 وكان قاب 
قوس��ين أو أدنى من تحقيق الحلم واآلمال والطموحات لكن 

بعض الجزئيات البسيطة عرقلت جهوده.
واآلن منتخبن��ا يتص��در مجموعته بالعالم��ة الكاملة على يد 
فجر إبراهيم ويأتي المدرب نبيل معلول ويتولى المس��ؤولية 
ومطل��وب منه قطع المراحل المتبقية اآلن وفيما بعد بنجاح 
وتحقيق حلم الوصول إلى المونديال أي أن »المش��هد مكرر« 
كما كان في النس��خة السابقة وعلى منتخبنا بقيادة المعلول 
تحقيق نتائج ومحصلة أفضل مما حققها أيمن الحكيم سابقًا.
فإن حصل ذلك فقد تحقق الحلم الكبير المطلوب ونجح اتحاد 
الكرة في تحقيق الهدف األغلى أما غير ذلك من سيناريوهات 

فهذا إخفاق ومراوحة بالمكان وعندها ال ندري ماذا نقول!!
نحن سنتفاءل مع المتفائلين وندعو من كل قلوبنا وبإخالص 

كبير أن ينجح اتحادنا الكروي وخياره المدرب نبيل معلول

واحتنا لهذا األسبوع تستعرض واقع منتخبنا األول لكرة القدم أينما كان؟ وكيف سيكون؟ يف ظل جهاز 
فني جديد من مدرسة عربية تونسية يمثلها المدرب نبيل معلول آخذين بعين االعتبار ما حققه المنتخب 
يف التصفيات الحالية المؤهلة لنهائيات آسيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وما حققه يف المشهد 

ذاته باالستحقاقات السابقة فهيا نقرأ..

زة ولكن..!! المرحلة األهم.. الحلم األكبر ميِّ

واحــــة االتحــــــاد

مواليد 10 مارس1981. �
“العب المنتخب السوري لكرة السلة”. �
يف  � م��ش��واره  معدنيل  ميشيل  ب��دأ 

عمر  يف  الجالء  ناديه  مع  السلة  كرة 
الثامنة وتدرج معه يف جميع الفئات 
العمرية للنادي من الصغار والناشئين 
أوىل  خاض  حيث  والرجال  والشباب 
عام  يف  الرجال  فريق  يف  مبارياته 
1999 ضد نادي الوحدة وساهم حينها 
لعب  ان��ه  رغ��م  نقطة   25 بتسجيل 
ليحجز  والرابع  الثالث  الربعين  فقط 
بقية  يف  الجالء  مع  أساسيا  مقعدا 

المباريات.
الجالء  � مع  لقب  ب��أول  معدنيل  ت��وج 

يف عام 2005 حين نال لقب بطولة 
يف  الثاني  المركز  واحتل  الجمهورية 
بطولة الدوري ويف العام الذي يليه 
حافظ الجالء عىل لقبه بعد تألق كبير 
المباراة  يف  سجل  الذي  معدنيل  من 
بفوز  ساهمت  نقطة   36 النهائية 

فريقه باللقب.
معدنيل  � أحرز  الخارجي  المستوى  عىل 

مع الجالء نتائج متميزة عىل المستوى 
المركز  الجالء  أح��رز  حيث  اآلس��ي��وي 
الثاني يف بطولة آسيا لألندية التي 
بعد   2006 عام  الكويت  يف  أقيمت 
أمام  النهائية  المباراة  فريقه  خسارة 
معدنيل  واختير  األردني  لينك  فاست 

ضمن التشكيلة الذهبية للبطولة.
فريقه  � معدنيل  ق��اد   2007 ع��ام  يف 

بعد  الدوري  ببطولة  للتتويج  الجالء 

غياب استمر 27 عاما إضافة إىل إحرازه 
للعام  الجمهورية  كأس  بطولة  لقب 
الثالث عىل التوايل أما خارجيا فشارك 
الجالء يف بطولة دبي الدولية ووصل 
فيها للمباراة النهائية، ولعب معدنيل 
مع فريق الوحدة موسم 2002/2001 
األندية  بطولة  لقب  معه  وأح���رز 
اآلسيوية يف ماليزيا واختير معدنيل 
مع  ش��ارك  كما  الع��ب  أفضل  خاللها 
فريق الجيش يف عامي 2003 و2004 
وأحرز معه لقب بطولة الدوري إضافة 
إىل اختياره أفضل العب يف دورة دبي 

الدولية عام 2003.
الصيني  � ال����دوري  يف  اللعب  ب���دأ 

مع   2011 ال��ع��ام  يف  للمحترفين 
لعب  ال��ذي  الصيني  فوشان  ن��ادي 
نادي  إىل  انتقاله  قبل  لموسمين  له 
لم  لكنه   2013 عام  يف  دونغ  كينغ 
يشارك كثيرا مع الفريق لينتقل إىل 
فريق جيلين الصيني حيث لعب 37 
مباراة، سّجل معدنيل مع جيلين 150 
بمعدل  أي   ،378 أصل  من  ثالثية 
40 يف المئة وفاز أيضاً يف مسابقة 

الثالثيات يف أسبوع كل النجوم.
عام  � الفليبيني  ال��دوري  إىل  انتقل 

تي  إن  تي  فريق  مع  ليلعب   2015
كاتروبا.

الهولندي  � ال��دوري  يف  ليلعب  انتقل 
وفاز  اآلن،  حتى  زال  وما   2016 عام 
ببطولة  اليونز  الندسليك  فريقه  مع 

الدوري لموسم 2016 و2017.

ميشيل معدنلي

بطل من بلدي

علــي شحــــادة

في الصميم

ق��ام رئيس االتحاد الرياضي العام الس��يد ف��راس معال بزيارة إلى 
اتحاد ك��رة القدم تفقد خالله��ا مرافق مبنى االتح��اد واطلع على 
احتياج��ات المقر ووجه لصيان��ة جميع الص��االت والغرف التي 
يضمها اتحاد كرة القدم، واجتمع معال مع رئيس اتحاد كرة القدم 
العميد حاتم الغايب وبحث معه عدة أمور تتعلق بصيانة المالعب 
توفير كل مس��تلزمات نجاح كرتنا واالرتقاء بمستواها على صعيد 

األندية والمنتخبات.
كم��ا قام رئيس االتح��اد الرياضي العام يرافق��ه رئيس اتحاد كرة 
القدم بجول��ة على مالعب مدين��ة الفيح��اء الرياضية لتخصيص 
أحدها لمنتخبن��ا الوطني نزواًل عند رغبة المدي��ر الفني لمنتخبنا 

نبيل معلول.

رئيس االتحاد الرياضي العام 
يتفقد اتحاد الكرة ومالعب الفيحاء

هيئة مكتب ألعاب القوة المركزي تعقد اجتماعها األول للدورة الجديدة
عقدت هيئة مكت��ب ألعاب القوة 
المرك��زي اجتماعًا ه��و األول لها 
ف��ي ال��دورة الجدي��دة أقيم في 
قاعة االجتماع��ات بمبنى االتحاد 
الع��ام حض��ره محمد  الرياض��ي 
الحايك عض��و المكتب التنفيذي 
لإلتح��اد الرياض��ي رئيس مكتب 
ألع��اب الق��وة المركزي ورؤس��اء 
مكاتب ألعاب القوة بفروع االتحاد 

الرياضي بالمحافظات.
وأكد الحايك أهمية اجتماع هيئة 
القوة لمناقشة سبل  ألعاب  مكتب 
االرتقاء بجمي��ع ألعابه على صعيد 
االتح��ادات والف��روع واألندية ألن 
س��ورية لها باع طويل بألعاب القوة 
وعل��ى كافة المس��تويات وتحظى 
باهتم��ام كبير من قب��ل المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي، مضيفًا 
أن المكت��ب التنفي��ذي لن يقصر 

بدعم��ه ومتابعت��ه ل��كل األلعاب 
ضمن رؤية وخطط واضحة، مطالبًا 
بنف��س الوق��ت أن تحض��ر عقلية 
عمل  ب��أي  المؤسس��اتي  العم��ل 
انطالق��ا م��ن اللجنة الفني��ة إلى 
المكتب المختص بالمحافظة ومنه 

التحاد اللعب��ة فالمكتب المختص 
لالتح��اد  التنفي��ذي  بالمكت��ب 
الرياضي ومن��ه للمكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياض��ي وبذل��ك تكون 

النتائج أكبر على أرض الواقع.
وتركزت النقاشات خالل االجتماع 

على بعض الصعوبات التي قد تعيق 
العمل كالمطالبة ببعض التجهيزات 
وتأمي��ن صاالت لممارس��ة ألعاب 
القوة وزيادة أذونات السفر ومراقبة 
واالهتم��ام  الرياضي��ة  البيوت��ات 
بالخام��ات الواع��دة وإقامة دورات 

النوعية للحكام  التأهيل والصق��ل 
الحضور  ناق��ش  والمدربي��ن، كما 
ألعاب  المش��تركة لتطوي��ر  الرؤى 

القوة في المحافظات.
وت��م التط��رق إلى أهمي��ة توزع 
المراك��ز التدريبي��ة بالمحافظات 
وفاعليتها ومدى تطورها وتحقيق 
واس��تمع  منها  المرجوة  األهداف 
المقترح��ات  لجمي��ع  الحاي��ك 
والصعوبات الت��ي طرحها البعض 
مؤك��دًا عل��ى تذليله��ا لمتابع��ة 
س��ير العمل الرياض��ي بأفضل ما 
يكون، مش��يرا إل��ى أهمية طرح 
جميع األف��كار الجديدة والحديث 
الش��فاف والواقع��ي ع��ن كل ما 
يحيط باأللع��اب ويطورها بالفترة 
القادم��ة وتزوي��د مكت��ب ألعاب 
الق��وة المركزي به��ا ليتم البحث 

فيها وتطويرها.

الثاني من  أسفرت نتائج األس��بوع 
مباريات الدور النهائي لدوري طائرة 
الرجال ع��ن مفاجآت وندي��ة إثارة 
في المجريات وأهمها فوز الش��رطة 
على الوح��دة بطل الدوري، ماذا عن 

مباريات األسبوع لنتابع..
الوحدة × الشرطة 3/0

الوحدة  العزيزي��ن  الجاري��ن  لق��اء 
والش��رطة انتهى إلى فوز الش��رطة 
وبثالثي��ة نظيف��ة م��ن األش��واط 
والغريب أن األشواط الثالثة انتهت 
 ،25/22  ،25/22 واح��دة  بنتيج��ة 
25/22 وم��ن خ��الل ق��راءة نتائج 
األشواط يتبين لنا أن المباراة كانت 
قوي��ة ومثيرة وندية ف��ي مجرياتها 
لتق��ارب النق��اط وتب��ادل التق��دم 
للفريقين  المدربين ومرحى  وحنكة 
على األداء العامر بالرجولة والفنيات 
والمه��ارات المتكافئة والمس��توى 
المتقارب واإلمكانيات العالية التي 
نال��ت إعج��اب وتصفي��ق الجمهور 

الكبير الذي حضر المباراة.
سلمية × القطيفة 2/3

في حماة اس��تضاف س��لمية فريق 
القطيف��ة ف��ي مب��اراة يمك��ن أن 
نطلق عليها أجمل مباراة األس��بوع 
ندية وإثارة وتقارب في المس��توى 
وأداء عالي��ًا ومتمكنًا من الجانبين 
حيث احتاجت المباراة إلى خمسة 
أشواط وساعتين ونصف من اللعب 
المتواصل، والذي آل فيه مع نهاية 

المب��اراة الفوز إلى س��لمية صاحب 
األرض والجمه��ور تق��دم س��لمية 
ف��ي الش��وط األول 25/17 ليتقدم 
القطيفة ش��بابه الواعد كفريق قوي 
ومناف��س وتبادل أصح��اب األرض 
التسجيل عبر مهارات العبيه ونجح 

في كسب الشوط الثاني 25/12.
ليصح��و فري��ق الس��لمية وبتحفيز 
وتش��جيع جمهوره واستطاع بخبرة 
الثالث لصالحه  إنهاء الشوط  العبيه 
ف��ي  القطيف��ة  ولينش��ط   25/18
الرابع وترتفع وتي��رة األداء واللعب 
ويتب��ادل الفريقان التق��دم وينجح 
فريق القطيفة م��رة ثانية في فرض 
 25/23 الراب��ع  بالش��وط  التع��ادل 

وكان الش��وط الخامس هو الحاسم 
والفيص��ل لتحدي��د الفائ��ز ويع��د 
تبادل للتس��جيل والتقدم والتعادل 
عدة مرات اس��تطاع فريق السلمية 
من إنهاء الش��وط الخامس بنتيجة 

15/12 والفوز بالمباراة.
السودا × االتحاد 0/3

ق��دم فريقا الس��ودا واالتحاد مباراة 
جي��دة وبمس��توى متط��ور وبأداء 
متمك��ن وعامر بمهارات الش��باب 
الواعد من كال الفريقين حيث تكافأ 
المس��توى وتبادل  األداء وتق��ارب 
التقدم لكن الس��ودا نجح  الفريقان 
ف��ي إنهاء األش��واط الثالثة 25/15، 

.25/22 ،25/23

األسبوع الثاني من نهائي دوري طائرة الرجال

فوز الشرطة  والسلمية والسودا
محمد عجان


