
صحيفة رياضية اسبوعية تصدر عن منظمة االتحاد الرياضي العام 8 صفحةالسنة 38 | العدد 1927 | السبت 3 تشرين األول 2020

اليوم .. انطالقة الدورة الكروية 
الرباعية في حماه
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بين دوامة القرارات المتناقضة 
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سباق دروب تشرين الدولي األول للدراجات 

األرض السورية مقدسة 
ومعطاءة ومتجددة على الدوام

تشـــــرين 
بطــل دورة الوفـــاء والـــوالء الكرويــــة

27 3 تعاقدات وتجديد ثقة 
في كرتي الوثبة والكرامة

قمة إيطالية .. واألندية الكبيرة تنتظر 
التعويض في كبرى الدوريات األوروبية مواجهتان قويتان في انطالق الدوري الممتاز لكرة القدم
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تحديد موعد مباراة السوبر
حدد اتحاد كرة القدم 14 تشرين أول الحالي 

موعدًا إلقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي 
تشرين “بطل الدوري” والوحدة “بطل كأس 
الجمهورية “ على ملعب الحمدانية في حلب 

الساعة الثانية ظهرًا .
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توج فريق نادي تشرين بطاًل لدورة الوفاء والوالء 
لكرة القدم بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق 
نادي الكرامة بهدفين لالش��يء وانفرد بتحقيق 

بطولة الدورة للمرة الخامسة في تاريخها.
المباراة جاءت مثيرة وقوية وندية في مجرياتها 
واتس��مت باألداء الرجولي والفعال والمس��توى 
المتطور لدى الفريقين اللذين تقاس��ما شوطي 
المباراة أداء وسيطرة وتميز مع أفضلية لتشرين 
في اس��تغالل الفرص وتسرع وسوء تركيز لفريق 

الكرامة.
الش��وط األول ومن��ذ بدايت��ه وضح��ت النزعة 
الهجومية عند فريق تش��رين الذي امتد مهاجمًا 
وعب��ر مح��اوالت جدية ف��ي اخت��راق دفاعات 
الكرامة لكنه لم يحق��ق مراده حتى الدقيقة 73 
عندما أعلن عالء الدالي الفرح بتس��جيله الهدف 
األول لتشرين عندما نجح في متابعة كرة بينية 
مررها ورد السالمة وراوغ دفاع وحارس الكرامة 

وسدد الكرة داخل المرمى.
هذا في الوق��ت الذي كان في��ه الكرامة يلعب 
بخطة دفاعية للحد من خطورة مهاجمي تشرين 
ويعتمد عل��ى المرتدات القليل��ة التي لم تكن 

خطرة وافتقدت للفاعلية.
ومن هجمة س��ريعة لتش��رين احتسب الحكم 
ركلة جزاء إثر لمس��ة يد لالعب��ي دفاع الكرامة, 
سجل منها العب تش��رين خالد كردغلي الهدف 
الثاني د 34 وكاد الدالي أن يعزز تقدم تش��رين 
عندما انفرد بحارس الكرامة البلحوس وسدد في 

العاللي.
الش��وط الثاني تخلى في��ه الكرامة ع��ن أدائه 
الدفاع��ي ولعب بخط��ة هجومي��ة مكنته من 
الس��يطرة الميداني��ة والوصول م��رات ومرات 
لمنطق��ة تش��رين وتمكن عبر ضغ��ط متواصل 

من تشكيل خطورة مباش��رة لكن تسرع العبيه 
وسوء التركيز والتس��ديد حاال دون تسجيل أي 
هدف فأهدر النكدل��ي عدة فرص وأنقد المدنية 
حارس تش��رين صاروخية العوي��د وانفرد عمرو 
جنيات وأطاح بالعاللي هذا في الوقت الذي لجأ 
فيه تش��رين إلى تهدئة اللعب وتمتين دفاعاته 
والقي��ام بمرت��دات وعل��ى فت��رات ونجح في 
الدقيقة األخيرة في الحفاظ على ش��باكه نظيفة 
وليعل��ن الحك��م الدولي  ف��راس الطويل نهاية 

المباراة بفوز غال لتشرين.
ما قبل النهائي

المب��اراة التي جمعت تش��رين بط��ل الدوري 
والوح��دة بطل كأس الجمهورية والتي س��بقت 
المب��اراة النهائي��ة كانت بالفعل قم��ة حقيقية 
مس��توى وأداء جيدي��ن من الفريقي��ن اللذين 
قدما مب��اراة عام��رة باإلثارة والندي��ة والمهارة 
واإلمكاني��ات تقاس��ما فيه��ا ش��وطي المباراة 

سيطرة وتميز.
كان الش��وط األول لتش��رين بامتياز ونجح في 

التس��جيل مبكرًا في الدقيقة 3 بواسطة محمد 
مرمور واستمر في أفضليته وكاد أن يعزز تقدمه 
لوال تسرع ورد السالمة وإهدار فرصة وهو منفرد 
وس��دد في العاللي وكذلك عبد ال��رزاق محمد 

بجوار القائم.
فيما دانت السيطرة الميدانية في الشوط الثاني 
للوحدة الذي كان أكثر نش��اطًا واستحواذًا للكرة 
وانتش��ارًا في الملعب وتصميمًا على التعويض 
وخلق لنفس��ه فرصًا بالجملة لكن تسرع العبيه 
تسبب في إضاعة عدة فرص ثمينة كانت كافية 
للخروج فائزًا لو أحس��ن اس��تغاللها ورغم ذلك 
نجح في إحداها وس��جل التعادل بواس��طة عبد 
الرحمن ب��ركات من ركلة ج��زاء د 82 وتنتهي 
المباراة بالتعادل اإليجابي ليلجأ الحكم وحسب 
نظام البطولة لركالت الترجيح التي نجح تشرين 
بتس��جيل أربع منها بواسطة محمد مرمور، عبد 
ال��رزاق محمد، علي لش��ماتي، محم��د مانلطة 
مقاب��ل ركلتان للوحدة بواس��طة ع��دي جفال 
وأيم��ن عكيل فيما تألق حارس تش��رين وأنقذ 

ركلتا محمد شريف وأنس العاجي .
الكرامة زعامة

بثقة وتصميم وصل الكرامة للنهائي بعد مشوار 
مع االنتصارات فبعد تص��دره مجموعته بالدور 
األول تاب��ع بالنص��ف نهائي ألق��ه وتميزه وفاز 
عل��ى جبلة بثالث��ة أهداف مقاب��ل هدف واحد 
بعد مباراة جيدة المس��توى للجانبين متكافئة 
في األداء واللعب والسيطرة مع أفضلية واضحة 
للكرام��ة في االس��تحواذ على الكرة واالنتش��ار 

الصحيح واألداء الهجومي الفعال.
الش��وط األول ش��هد هدفًا مبك��رًا للكرامة مع 

الدقيقة الثانية بواسطة محمد صهيوني
لينش��ط جبلة ويتمكن العب��ه عبد اإلله حفيان 
م��ن تس��جيل التعادل ف��ي الدقيق��ة 12، لكن 
الكرامة استطاع إنهاء الشوط األول بالتقدم مرة 

ثانية بواسطة ريفا عبد الرحمن د 45.
الش��وط الثاني تكرر الس��يناريو والكرامة واصل 
أدائه الفع��ال وإصرار على إنهاء المباراة لصالحه 
عب��ر هجمات س��ريعة ومتواصل��ة وتمكن من 

تعزي��ز تقدمه بالهدف الثالث بواس��طة حس��ن 
عويد د 65 بيد أن جبلة تحرك بمحاوالت جادة 
وهجمات مرتدة لكن عابه تس��رع العبيه وسوء 
التركيز وغياب الدقة في التسديد فأهدر كل من 
الحفيان وعلي سليمان عدة فرص سهلة لتنتهي 
المب��اراة بف��وز غ��ال للكرامة والتأه��ل بجدارة 

للمباراة النهائية. 
المربع الذهبي

الفرق األربعة التي تأهل��ت للدور النصف نهائي 
كانت األجدر كفاءة وأداء ومستوى فعال وكانت 
نتائجها تدل على أحقيته��ا في الوصول للمربع 
الذهب��ي فالمجموع��ة األولى تصدرها تش��رين 
وسجل ثالث انتصارات على مصفاة بانياس 6/0 
وعلى االتحاد بهدفين لال شيء وعلى جاره جبلة 
به��دف يتيم وحل جبلة ثانيًا بفوزه على مصفاة 

بانياس 4/2 وعلى االتحاد بهدف لال شيء.
وفي المجموعة الثانية جاء الكرامة أواًل وبثالث 
انتصارات على الس��احل 1/0 وعل��ى التضامن 
10/0 وعلى الوحدة بهدف لال ش��يء وجاء ثانيًا 

فري��ق الوحدة بف��وزه على الس��احل 2/0 وعلى 
التضامن 8/0.

ترتيب الدور األول
المجموعة األوىل
1- تشرين 9 نقاط
2- جبلة 6 نقاط.

3- االتحاد 3 نقاط.
4- مصفاة بانياس 0 نقطة.

وتأهل تشرين وجبلة للدور الثاني.
المجموعة الثانية
1- الكرامة 9 نقاط.
2- الوحدة 6 نقاط.

3- الساحل 3 نقاط.
4- التضامن 0 نقطة.

وتأهل الكرامة والوحدة.
متابعات

- ق��ام بتتوي��ج فري��ق تش��رين بط��ل الدورة 
المهندس هيثم إس��ماعيل أمي��ن فرع الحزب 
والل��واء إبراهيم خضر الس��الم محافظ الالذقية 
وف��راس معال رئي��س االتحاد الرياض��ي العام 

والعميد حاتم الغايب رئيس اتحاد الكرة.
- فريق تشرين تأهل لنهائي بركالت الجزاء وهو 

الفريق الذي لم يخسر في أية مباراة.
- س��جل كل من العبي الكرامة حس��ن العويد 
هاتري��ك في مرم��ى التضامن والعب تش��رين 

أيضًا في مرمى مصفاة بانياس.
- رافق ف��رق الكرامة, االتحاد، الس��احل، جبلة، 

روابط المشجعين مع الفرق النحاسية.
- حضر المباراة النهائي��ة جمهور قدر ب�51 ألف 

متفرج.
- تم تقديم كأس هداف الدورة لالعب حس��ن 

العويد من فريق الكرامة 4 أهداف.
- تم تكريم طاقم الحكام المؤلف من الدوليون 
فراس الطويل، حس��ن خضي��رة، تميم يونس، 

صفوان عثمان.

يترقب  الطلع��اوي  المش��هد  في 
الجمي��ع بف��ارغ الصب��ر متابع��ة 
فريق كرة القدم الذي تم تدعيمه 
بالعبي��ن جدد بعد فت��رة تحضير 
ممي��زة بقيادة فنية م��ن الكابتن 
ياس��ر البن��ي ومس��اعده الكابتن 
نضال الرجب بدنيًا وبنسبة وصلت 
برأي القائمين عليه ل�70 % يعلن 
ن��ادي الطليع��ة عن إقام��ة دورة 
ودية بمش��اركة الجي��ش � الوثبة 
� االتحاد و س��تقام منافساتها في 
ملعب مدين��ة الباس��ل الرياضية 
أيام الس��بت � الثالثاء و الجمعة 
من هذا االسبوع وبمعدل مبارتين 

في اليوم. 
يذكر أن الطليعة أضاف لمجموعته 
الالعبين عامر دندش��ي قادمًا من 
حرجلة و حم��دي المصري قادمًا 

من النواعير .
 وش��هد تمري��ن الفري��ق األخير 
إنضمام الدول��ي محمود المواس 
في مش��هد غير واضح )حتى يوم 
الخميس( ألن هناك مصادر تفيد 
ب��أن المواس سيش��ارك الطليعة 
في ال��دورة الودية فق��ط ومصادر 
أخ��رى إداري��ة تؤك��د إنضمام��ه 
للجوق��ة الحموي��ة ف��ي مباريات 
الدوري لفترة قد تصل ل3 أش��هر 

لإلحتراف  س��يغادر  وبعدها  فقط 
الخارج��ي � ومابي��ن هنا وهناك 
م��ن المؤك��د أن األي��ام القليلة 
القادمة س��تفرز الخبر اليقين في 

هذا الخصوص.

لتفاصي��ل اس��تعداد   وبالع��ودة 
الن��ادي  رئي��س  أك��د  الطليع��ة 
المحام��ي تم��ام المصطف��ى أن 
ف��ي  الفري��ق  س��تراقب  إدارت��ه 
مباريات الدورة وتنتظر تقريرًا فنيًا 

الكادر حول وضع ومس��توى  من 
جمي��ع الالعبين ول��ن تهدر وقتًا 
في فس��خ عقد أي الع��ب اليفيد 
الفريق واستبداله بالعب آخر من 
خ��الل صفقات جدي��دة قد تظهر 

بشكل مباشر بعد ختام الدورة 
من جهته أكد م��درب الفريق أنه 
بص��دد تجريب جمي��ع الالعبين 
الفني  مس��تواهم  عل��ى  للوقوف 
تقريره  بعده��ا  س��يقدم  والبدني 
الفن��ي لإلدارة وأضاف : س��تكون 
ال��دورة فرص��ة للجمي��ع إلثبات 
الطلعاوي  التشكيل  أحقيتهم في 
ال��ذي س��يخوض غم��ار الدوري 

الممتاز.

بحضور العمي��د حاتم الغايب رئيس 
اتحاد كرة القدم, وطالل بركات رئيس 
لجن��ة المس��ابقات وجم��ال عثمان 
مدي��ر قس��م المس��ابقات والمقدم 
أيهم الباش��ا عضو اتح��اد كرة القدم 
ود. إبراهي��م أبا زيد أمين عام اتحاد 
كرة الق��دم وممثلي األندية الممتازة 
باس��تثناء ممثلي 3 أندية,  تم إجراء 
قرعة دوري األندية الممتازة, وافتتح 
الجلسة العميد الغايب قائال: روزنامة 
الدوري س��تنفذ كما هي دون توقف 
اإل لس��بب خارج ع��ن اإلرادة, وتبقى 
المباريات بال جمهور حسب تعليمات 

الفريق الحكوم��ي, ويمكن للفريقين 
أن يلعبا على االضواء في حال تعهدا 
ف��ي اس��تكمال المباراة ل��و قطعت 
الكهرب��اء بتأمين مول��دة احتياطية 
مس��بقا، وأشار الى أن هناك مشروع 
تس��ويق النقل التلفزيوني للمباريات 
واالعالن ف��ي المالع��ب بعقد مالي 
كبير س��يعود بالمنفع��ة على جميع 
االندية الممت��ازة, ووعد بأن مكافأتا 
الجمهوري��ة  وكأس  ال��دوري  بط��ل 
ستكون أكبر مما س��بق بفارق كبير, 
وتقدم ن��ادي الحرجلة بطلب تأجيل 
المباراتي��ن االوليتين بس��بب تأخر 
موعد المب��اراة النهائية له في بطولة 
الدرج��ة األول��ى وت��م رف��ض طلبه  

مباشرة أمام الحضور. 

كرة القدم

محمد عجان

عمار شربعيصبحي أبو كم

تشرين بطل دورة الوفاء والوالء الكروية

مباريات مرحلة الذهاب

اليوم .. انطالقة الدورة الكروية الرباعية في حماهمواجهتان قويتان في انطالق الدوري الممتاز لكرة القدم 

محطات ومواعيد كروية

االسبوع االول
االربعاء 10/21

االسبوع الثاني
الجمعة 10/30

االسبوع الثالث
الجمعة 11/6

االسبوع الرابع
االثنين 11/23

االسبوع الخامس
السبت 11/28

األسبوع السادس
الجمعة 4 \12

االحاد × حطينالوثبة × االتحاداالتحاد × الطليعةالحرية × االتحاداالتحاد× الكرامةالجيش× االتحاد

الطليعة × الفتوةالحرية × الشرطةالكرامة× حطينالوحدة × الوثبةالجيش × الطليعةالكرامة × حرجلة

الكرامة × الساحلالوحدة × تشرينالجيش × الفتوةالساحل × الشرطةحرجلة × حطينالطليعة × جبلة

الجيش × الوحدةالساحل × جبلةحرجلة × الساحلالفتوة × تشرينجبلة× الفتوةحطين × تشرين

حرجلة × الحريةالفتوة × حرجلةجبلة × الوحدةحطين × جبلةتشرين × الساحلالفتوة × الشرطة

جبلة × الوثبةحطين × الجيشتشرين × الحريةالطليعة× حرجلةالشرطة × الوحدةالساحل × الوثبة

تشرين × الشرطةالطليعة × الكرامةالشرطة × الوثبةالكرامة × الجيشالوثبة × الحريةالحرية × الوحدة

االسبوع السابع
12\12

األسبوع الثامن 
الجمعة 18 \ 12

األسبوع التاسع
السبت 26\12

األسبوع العاشر
2021\1\2

االسبوع 11
الجمعة 8\1\2021

األسبوع 12
السبت 6\1\2021

األسبوع 13
الجمعة 2\1\2021

الحرجلة × االتحاداالتحاد × الوحدةجبلة × االتحاداالتحاد × الساحلتشرين × االتحاداالتحاد × الفتوةالشرطة × االتحاد

جبلة × الجيشالساحل × الحريةتشرين × الحرجلةالفتوة × الوحدةالشرطة × جبلةحطين × الساحلالوثبة × تشرين

تشرين × الكرامةالفتوة × الوثبةالشرطة × الجيشحطين × الحريةالوثبة × حرجلةالطليعة × الوحدة الحرية × جبلة

الشرطة × الطليعةحطين × الشرطةالوثبة × الكرامةالطليعة × الوثبةالحرية × الجيشالكرامة × الحريةالوحدة × حرجلة

الوثبة × حطينالطليعة × تشرينالحرية × الطليعةالكرامة × الشرطةالوحدة × الكرامةالجيش × الوثبةالساحل × الجيش

الحرية × الفتوةالكرامة × جبلةالوحدة × حطينالجيش × تشرينالساحل × الطليعةحرجلة × الشرطةالفتوة × الكرامة

الوحدة × الساحلالجيش × حرجلةالساحل × الفتوةحرجلة × جبلةالفتوة × حطينجبلة × تشرينحطين × الطليعة

بدأ العد العكس��ي النطالقة موسم كرة القدم 
الجدي��د 2020/2021 بكافة الدرجات والفئات  
وأولها بطولة شباب الدوري الممتاز التي تبدأ 
ف��ي 10 الحالي وس��يكون اليوم ذات��ه موعدًا 
لس��حب قرعة دوري الدرجة األولى للش��باب 

الذي من المقرر أن يبدأ في 24 الحالي . 
وتج��ري يوم غ��د األحد قرع��ة دوري الدرجة 
األول��ى لفئ��ة الرجال ، ه��ذا ال��دوري المقرر 

انطالقته في الس��ابع عش��ر من شهر تشرين 
ثاني القادم وكان اتحاد الكرة قد قسم األندية 
المش��اركة فيه  ال��ى 4 مجموعات بحس��ب 

توزعها الجغرافي .
أما عل��ى صعي��د المحافظ��ات .. تنطلق في 
التاس��ع من الش��هر الحالي )ي��وم الجمعة ( 
بطولة دمشق للناش��ئين مواليد 2006/2007 
فيلتقي باالس��بوع األول النض��ال مع الوحدة 

على ملعب نادي الجي��ش ، ويلتقي الجيش 
مع المجد في الفيحاء ، وفي المواجهة الثالثة 
يلع��ب الفيحاء مع نادي المحافظة في ملعب 
نادي الش��رطة وتجري جمي��ع مباريات هذه 
البطولة الرس��مية الس��اعة الثامن��ة والنصف 
صباحًا وفي العاش��ر من هذا الشهر ) السبت 
القادم( تنطلق بطولة فئة 2005 بنفس جدول 

مواجهات بطولة الناشئين أعاله .

برنامج البطولة

التوقيتالفريقاناليوم والتاريخ
2,00االتحاد×الوثبةالسبت 3/10

4,00الطليعة×الجيش
2,00الوثبة×الطليعةالثالثاء6/10

4,00الجيش ×االتحاد
2,00الوثبة×الجيشالجمعة9/10

4,00الطليعة×االتحاد
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ربيع حمامة

محمد هاشم إيزا

التق��ت لجن��ة حلب الكروي��ة بمندوب��ي أندية المحافظ��ة ال�14 
المعنيين بشؤون اللعبة وشرحت لهم خطة عملها بالتفصيل التي 
تبدأ باس��تالم اللوائح والكشوف لتدقيقها والمصادقة عليها خالل 
الفترة المحددة من قبل اتحاد كرة القدم واستعرضت معهم خطة 
لجنة المس��ابقات العليا ورزنامة بطوالتها ونشاطاتها على الشكل 

التالي:
بطولة أش��بال أندية محافظة حلب موالي��د 2008- 2009 تنطلق 

في 16/10/2020.
بطولة الناشئين 2007-2006 تنطلق في 6/11.

بطولة مواليد 2002 في 20/11.

بطولة مواليد 2005 في 27/11.
بطولة دوري الدرج��ة الثانية للرجال يوم 13/11 بمش��اركة أندية 

القلعة، اليرموك، العمال، الحرفيين، الشرطة، السفيرة.
بطولة دوري ش��باب الدرجتين الثانية والثالثة 14/11 بمش��اركة 
11 ناديًا، القلعة، اليرموك، العمال، الحرفيين، الش��رطة، السفيرة، 

الجالء، الشهباء، الجيش.
بطول��ة دوري رجال الدرجة الثالثة 1/12 بمش��اركة أندية الجالء، 

الشهباء، الجيش.
النشاطات المركزية

بطولة شباب الدرجة األولى 9/10.
بطولة رجال األولى 15/11.

بطولة شباب الممتازة 7/10.
بطولة دوري رجال الممتازة 22/10.

روزنامة كرة حلب

يقف الحظ الس��يء جنبًا إل��ى جنب مع 
فري��ق رج��ال منتخبنا لكرة الق��دم ليحد 
من إقامة أي معس��كر أو مباراة خارجية 
اس��تعدادية ، وب��ات الجمهور الس��وري 
يمني النفس برؤية مدرب المنتخب نبيل 
معلول “ يكوت��ش” بمب��اراة دولية ودية 
إضافة لرؤية العب��ي المنتخب في حدث 
رس��مي وهو أمر لم يتحقق منذ اس��تالم 

المدرب التونسي وكادره .
أب��رز الظروف خ��ارج عن اإلرادة بس��بب 
والحظ��ر  جائح��ة كورون��ا وتداعياته��ا  
الذي الزالت معظ��م دول العالم تعتمده 
برح��الت الوافدي��ن إليه��ا أو الخارجين 
منها .. اس��تعيض عنه في الفترة السابقة 

بمعسكرات محلية قصيرة في محافظات 
مختلفة  اخترق ه��ذا األمر عدة اعتذارات 
بكادر المنتخب المشكل بسبب التزام من 

قاموا باالعتذار مع أندية محلية ..
آخ��ر قط��ار كان باالنتظ��ار هو معس��كر 
اإلمارات المفترض وماكان سيتخلله من 
مباراة ودية مع الكويت قبل اعتذار األخير 
.. فتم اإلعالن عن االعتذار مباشرة وخلق 
البدي��ل بمعس��كر داخلي كالع��ادة يضم 
جمي��ع الالعبين المحترفي��ن هذه المرة 
عل��ى اعتبار أن أغلبي��ة عناصر المنتخب 
متواجدون باستثناء من يلعب في بلدان 
لديه��ا إج��راءات معينة بالس��فر والعودة 
متعلق��ة بفايروس كورون��ا األمر الذي قد 
يعرق��ل ق��دوم البعض التباع المعس��كر 
الق��ادم الذي تقرر أن يب��دأ يوم غد األحد 

لمدة 10 أيام .

جديد المنتخب
األس��ماء المدعوة للمعسكر باتت معروفة 
لن يط��رأ عليها تعدي��ل أو تغيير مفاجئ 
بحسب ماصرح به مدير المنتخب عساف 
خليفة الذي تحدث أمس األول ل�”االتحاد” 
حول إلغاء المعس��كر والية العمل باأليام 
القادمة فقال: المعس��كر الداخلي البديل 
س��يكون بالفترة من 4 ولغاية 13 الش��هر 
الالعبين  الدعوة جمي��ع  الحالي وتض��م 
المحترفي��ن وأغلبهم موج��ودون بأرض 
والصالح  وخريبي��ن  كالم��واس  الوط��ن 
والس��وما وغيره��م والوحي��د الذي من 
المتوق��ع أال يلتح��ق هو محم��د عثمان 
بس��بب إجراءات الدولة الت��ي يلعب بها 
المتعلق��ة بكورونا وحج��ر الوافدين إليها 
فيما بعد وعلى العموم فقد قمنا بتوجيه 
الدعوة لجميع المتواجدين ضمن القائمة 

.
أما جديد المنتخب على صعيد الكادر فقد 
أكد “ خليفة” أن ماهر بيرقدار سيكون مع 
لتدريب حراس  القادمة  بالفترة  المنتخب 
المرم��ى مضيفًا بأن الت��زام ماهر بالفترة 
الس��ابقة وإغ��الق المطارات ح��ال دون 
التحاق��ه .. وبخصوص الم��درب الوطني 
المس��اعد البديل لضرار رداوي بعد اعتذار 
األخي��ر فقد أكد مدي��ر المنتخب أن هذا 
األمر هو طور الدراس��ة عل��ى طاولة لجنة 
المنتخب��ات الوطنية وس��يتم البت فيه 

خالل االيام القليلة القادمة .
اعتذارات ومعسكر خارجي ..

ردًا عل��ى س��ؤالنا ع��ن مدى ق��درة إدارة 
المنتخب واتحاد الك��رة على تأمين لقاء 
ودي خارج��ي حتى مع دول الجوار .. قال 
مدير المنتخب بأن هناك مراسالت كثيرة 

كانت مع عدة اتح��ادات كروية للعب مع 
منتخباته��ا لكنها اعتذرت كأوزبكس��تان 
والبحري��ن والع��راق واإلم��ارات خاص��ة 
االخيرة التي اعت��ذرت عن إمكانية إجراء 
لقاء معه��ا بنفس موعد مب��اراة منتخبنا 
التي كانت مق��ررة مع الكوي��ت ، إضافة 

العتذار االردن ولبنان .
وفي الختام كان السؤال لمدير المنتخب 
عس��اف خليفة ، وماذا بع��د ؟ فكان رده : 
الداخلي الحالي سيلتحق  بعد المعس��كر 
الالعب��ون بأنديته��م س��واء الداخلية أو 
الخارجي��ة قبل أن نس��افر لمعس��كر في 
اإلمارات خالل شهر تش��رين ثاني القادم 
حي��ث س��نلعب هن��اك مباراتي��ن ضد 
أوزبكس��تان واإلمارات وفي حال وافقت 
البحري��ن عل��ى اللعب هناك فس��تكون 

آنذاك دورة رباعية .

غدًا .. رجال كرتنا في دمشق بعد إلغاء معسكر اإلمارات

يمش��ي قطبا مدينة حمص الوثبة والكرامة جنبًا إلى جنب سواء بالتحضير عساف خليفة: مراسالت واعتذارات وهذا جديد كادرنا الفني
أو بتدعي��م صفوفهما إلى جانب المباري��ات الودية التي دخل فيها الطرفان 
للوقوف على الناحية البدنية والفنية والسيما للوافدين الجدد حيث حضرت 
أس��ماء كبيرة وأخرى واعدة ووجوه ش��ابة تم ترفيعها ولو بش��كل طفيف 

لتكون عماد الفريق بالسنوات القادمة واكتساب المزيد من الخبرة.
اعتمد كال الفريقان تشكيله بنسبة كبيرة على طريق دوري الممتاز والبداية 
من الكرامة الذي بات يضم بصفوفه الجديد والقديم وقد زج أكبر عدد منهم 
في دورة تش��رين التي اختتمت مس��اء أمس الجمعة وواج��ه فيها األزرق 
اصح��اب األرض  وفي صفوفه كل من حارث الحمد وعمرو جنيات والظهير 
عام��ر تركاوي وجهاد بس��مار وحارس المرمى أحمد كنعان إضافة لحس��ن 
العوي��د وعبد اللطيف النعس��ان ومحمد صهيوني ومحم��ود اليونس وعلي 
رمض��ان ، وس��بقهم ضمان خط الدفاع عبر ش��اهر كاخ��ي وعبدهللا جنيات 
ومحور الوس��ط ميالد حمد ، واس��تمر نصوح نكدلي ، وقدم تامر حج محمد 
، وريف��ا عبد الرحمن ، وس��بقهم أحمد العمير ومصع��ب بلحوس لتثبيت 
تواجدهم��ا في صفوف األزرق، إضافة لهمام أبو س��مرة وعلي زكريا وواصل 

الحسين ومحمود االسود وهيثم اللوز وعماد الحموي ومحمود اليونس .
على الطرف اآلخر يس��عى المدرب أنس مخلوف رفقة مساعده فراس خليل 
على تدعيم صفوف الوثبة والتمس��ك بمن يمثل بيضة القبان للفريق قياسًا 
على ماقدمه الموس��م الماضي ، في تش��كيل الوثبة اليوم كل من الالعبين 
معتصم شوفان و الجناح أدهك غندور و العب الوسط حسن الصالح إضافة 
لعلي الصارم  والمهاجم الش��اب باه��وز محمد  و أنس بيطار  و عبد الجواد 
البيطار و عبد الرزاق البستاني ، ومهندس الوسط صبحي شوفان  و القناص 
علي غصن إلى جانب أزدش��ير الصارم  و ثائر الش��امي  و منهل كوسا الذين 
انضموا لمن س��بقهم كحازم محيميد ورامي عامر وبهاء قاروط وسعيد برو 

وحارس المرمى فادي مرعي وابراهيم عبدهللا والمدافع سعد أحمد .

تعاقدات وتجديد ثقة 
في كرتي الوثبة والكرامة

عانت كرة الحري��ة من القرارات اإلدارية 
المتناقضة خالل 12 س��اعة يوم الثالثاء 
الكابتن  الم��درب  الماضي حي��ن قدم 
مصطفى حمصي استقالته لعدم رضوخ 
مجل��س اإلدارة لطلب��ه المتمثل برفع 
راتبه الش��هري الى مليون ليرة بداًل من 
نصف المليون على أثر نجاحه مع فريق 
الرجال بالصعود إلى دوري المحترفين.

إدارة الن��ادي اجتمع��ت واتخذت قرارًا 
بتعيين الكابتن علي الشيخ ديب مدربًا 
بدياًل للحمصي يس��اعده محمد كوس��ا 
ومضراألحم��د وعلى الف��ور أعلن عضو 

مجلس اإلدارة المشرف على كرة النادي 
المحام��ي صالح الحس��ين اس��تقالته 
وتبع��ه زميله في اإلدارة الكابتن محمد 
دهمان الذي زار ف��رع االتحاد الرياضي 
والتق��ى رئيس اللجن��ة التنفيذية معن 
غن��وم لمدة س��اعة خرج بعده��ا معلنًا 
استقالته وعاد مجلس اإلدارة في اليوم 
نفس��ه لالجتماع وأع��اد الحمصي إلى 
موقعه كم��درب لفريق الرج��ال براتبه 
المقرر سابقًا، ويبدو أن الحمصي تراجع 
عن قراره ومطلبه بعد شيوع خبر تكليف 

الشيخ ديب.
تحديات مستمرة

بعيدًاع��ن قضية الم��درب .. لم يمض 
أس��بوعان على ارتقاء ك��رة الحرية إلى 

مصاف األندية الممتازة حتى اصطدمت 
بجملة من العوائق والحواجز التي وقفت 
سدًا في وجه أفراحها بعد أن خيم الحزن 

على أجواء النادي سنوات عديدة.
ويب��دو أن إدارة النادي لم تتأهب جيدًا 
الستحقاق الدوري الممتاز الذي يختلف 
في شكله و مضمونه عن دوري الدرجة 
األول��ى مالي��ًا الت��ي ينبغ��ي توفيرها 
لتخديم الناحية الفنية وتغطية نفقاته، 
فقد وج��دت نفس��ها أم��ام جملة من 

التحديات والمصاعب.
أبرز تل��ك التحديات الت��ي تقف حائاًل 
أمام التعاقدات مع الالعبين الصعوبات 
المالية وم��ن مفرزاتها انتقال الالعبين 
مصطفى تتان ومحمد كيالي إلى نادي 

االتحاد، حيث وقعا على كشوفه ورافقاه 
إل��ى الالذقي��ة في دورة تش��رين ومدة 
التوقيع موس��م واح��د لكليهما، وعودة 
المدافع الش��اب حس��ن ك��رم الضامن 
والمهاج��م النش��يط إل��ى ناديهما األم 
)االتحاد( عائدي��ن من اإلعارة، فيما لم 
يعرف بع��د مصير عمر حمي��دي، عبد 
الملك حلبية، خالد بركات العبي نادي 

االتحاد المعارين إلى نادي الحرية.
الوضع المايل

أم��ا التح��دي الثاني فيتمث��ل بالوضع 
النادي  المتردي، حي��ث معاناة  المالي 
الدائمة وبخاصة أن موعد استالم الدفعة 
األخيرة من االس��تثمارات لم يأت مما 
اضطر باإلدارة أن تستدين أو تستقرض 

من المحبين، وفي معلوماتنا أن رئيس 
النادي الدكتور س��مير بيبي اتصل بأحد 
أعض��اء اإلدارة الس��ابقين طالب��ًا من��ه 
إقراض الن��ادي مبل��غ 30 مليون ليرة، 

لكن األخير اعتذر بلباقة كما ذكر لنا.
سؤال

الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه: هل تصمد 
اإلدارة الخضراء أمام التحديات وتتدارك 
الحواجز والموانع الت��ي تقف في وجه 
طموحاتها وتتغل��ب على المصاعب ثم 
تفضل الخل��ود إلى الراح��ة وهي التي 
قدم��ت الكثير وس��اهمت ف��ي صحوة 
الن��ادي األخيرة م��ن الغفل��ة الطويلة، 
بمعنى هل كان الصع��ود إلى الممتازة 

نعمة أم نقمة؟

كرة الحرية.. بين دوامة القرارات المتناقضة والتحديات

أقامت إدارة نادي االتحاد حفال لتكريم فريق ناش��ئيها وس��يداتها بكرة اليد 
لحصولهم على المركز الثالث ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري األولى 
وتفوقهم دراسيًا لحصولهم على شهادة الدراسة الثانوية والتعليم األساسي.

حضر التكري��م أعضاء مجلس اإلدارة وكوادر اللعبة ف��ي النادي والخبرات 
القديم��ة ورجال اإلعالم وبعد أن قدم الالعبون كأس البطولة لإلدارة ألقيت 
كلمات عبرت عن س��عادة األسرة االتحادية بما يقوم به النادي عندما جعل 
من التكريم نهجًا دائمًا في حياته. شمل التكريم رئيس لجنة تطوير كرةاليد 
في نادي االتحاد الكابتن وائل صادق والنجوم السابقين: هيثم طحان،كمال 
حنان،سالم عاقل،علي برغل وإداري الفريق ناجي فتيح والمدربين مصطفى 
حاج محمد، وس��يم زيدان، محمد بطل ومدير اللعب��ة في النادي الكابتن 
محم��د كريم. والداعمي��ن مجموعة قاطرجي،ش��ادي حلوة،صدىFM نزار 

ألوسي،فائز أبو راس.
ونال المكرمون ش��هادات التقدير وحصل الالعبون على ش��هادات مماثلة 
إضاف��ة إلى المكافآت المالية، وأكد مازن أبو س��عدى عضو مجلس االدارة 
أن فريق س��يدات كرة السلة س��يكرم قريبًا بمناسبة عودته إلى دور الدرجة 

األولى.

تكريم اليد االتحادية

عقد نادي الفتوة مؤتم��ره الصحفي الخميس للتعريف 
بالعبي رجاله لكرة القدم وكادره بقيادة المدرب اياد عبد 
الكريم حيث تم الحديث بش��كل عام عن ظرف النادي 
وواقع��ه الحالي والس��بل التي انتهجته��ا إدارته إلعادة 
الفري��ق للس��كة الصحيحة خاص��ة وأن ماقدمه بالفترة 
الس��ابقة ووقوعه تح��ت ضغط الهبوط اليليق باس��مه 
الكبير .. ومن المعلوم أن إدارة النادي تس��لمت مقرها 
في مدينة الجالء الرياضية بدمشق بتوجيه من األستاذ 
فراس معال رئي��س االتحاد الرياضي الع��ام مع تأمين 

كافة مستلزمات قيام اإلدارة بعملها على أكمل وجه .
وت��م في قاعة فن��دق البلو ت��اور تقديم ال��كادر الفني 
والالعبين لجمهور النادي وبعض الشخصيات الرسمية 

والرياضية وبعض وسائل اإلعالم .
وتحدث كل من مازن العان��ي الرئيس الفخري للنادي 
ورئي��س مجل��س اإلدارة  محمدالمش��علي عن الجهد 
والتحضي��ر خ��الل فترة وجي��زة تم من خالله��ا إنجاز 
تعاق��دات جي��دة وتأمين مس��تلزمات ال��كادر الفني 

والتدريبي للفريق قبل انطالقة الموسم الجديد .
وتقدم��ت اإلدارة بالش��كر ل��كل الداعمي��ن والمحبين 
للنادي وعلى رأسهم األستاذ فراس معال رئيس االتحاد 

الرياضي العام .
وف��ي نهاي��ة المؤتم��ر تم��ت اإلجابة على تس��اؤالت 
الصحفيين ووع��دت إدارة النادي بأن تقدم فريقًا يقدم 

عروضًا ترضي جمهوره ومتابعيه .

أش��بال  منافس��ات  تس��تمر 
المحافظ��ات لك��رة الق��دم ، التي 
انطلق��ت األربع��اء وتختتم اليوم 
المختلفة  بمجموعاته��ا  الس��بت 
بحس��ب التوزع الجغراف��ي لها .. 
ففي المجموعة التي تجري حاليا 
بدمش��ق يتم اليوم اع��الن بطلها 
حي��ث اللق��اء الهام ال��ذي يجمع 
فريق دمش��ق مع الحس��كة ولكل 
فري��ق 6 نق��اط ويق��ام اللقاء في 
الثالث��ة والنصف بع��د الظهر على 

ملعب الفيحاء الصناعي .
منتخب دمش��ق تغلب بالمواجهة 
األول��ى عل��ى الس��ويداء بنتيجة 
كبي��رة 0/6 وتغلب أمس الجمعة 
عل��ى فريق القنيط��رة بهدف دون 

مقابل .
الحس��كة  منتخ��ب  ف��از  ب��دوره 
بالمباراة األولى على القنيطرة 0/4 
وتغلب أم��س الجمعة على فريق 

السويداء 2/6 .
س��يتأهل  المجموع��ة  متص��در 
كما  المحافظات  لبطولة  مباش��رة 
يتأه��ل أفضل 4 فرق حصلت على 
المركز الثاني بجميع المجموعات.

رئيس اللجنة الفنية بدمشق بشار 

المس��توى  تح��دث عن  ش��ريف 
المبشر الذي تقدمه الفرق جميعا 
والتي تمتلك العديد من المواهب 
والخامات التي س��يكون لها شأن 
بالمس��تقبل القري��ب ممن قدموا 
حتى اآلن مس��توى جيد س��وا أن 
الصعوبة الوحيدة تمثلت باالنتقاء 
األولي خاصة لفريق دمش��ق حيث 
كان��ت فئ��ة 9002/8002 براع��م 
واالنتق��اء كان » خاص��ة لفري��ق 
دمشق« من البطولة التي اختتمت 

قب��ل فترة على مس��توى براعم .. 
باألعمار  الحالي  التغيير  وحس��ب 
يلعبون بفئة االشبال مما أثر على 
اللع��ب والملعب  ش��كل وطريقة 
فحاليا اللعب على ملعب س��باعي  
) 7 العبين وحارس مرمى( ولمدة 
52 دقيق��ة لكل ش��وط بعكس ما 
تدربت عليه الفئة قبل فترة قليلة 
منوه��ا أنه رغ��م ذلك فق��د كان 
المس��توى مبشر س��واء لمنتخب 

دمشق وغيره من المنتخبات .

 في نادي الفتوة .. 
انطالقة ووعود بتغيير صورة الفريق األول 

منافسات مستمرة ألشبال الكرة 
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أصال��ة التاري��خ مع الطبيعة الس��احرة 
لجبال ري��ف مدينة الالذقي��ة الغّناء .. 
يخترقه��ا ح��دث رياضي كبي��ر تقيمه 
اللجنة األولمبية السورية “ سباق دروب 
تشرين الدولي  األول للدراجات” بالفترة 

من 4 ولغاية 6 تشرين أول الحالي .
اله��دف والرس��الة م��ن ه��ذا الحدث 
الرياضي اله��ام التأكيد على أن األرض 
السورية مقدسة ومعطاءة ومتجددة على 
الدوام ، باإلضافة لترسيخ فكرة التعافي 
االقتص��ادي والتجاري واالجتماعي في 
سورية مما ينعكس إيجابًا على الحركة 
السياحية وضخ الدماء فيها من جديد .

اجتماع تحضيري
عق��د أم��س األول اجتم��اع تحضيري 
للس��باق ف��ي مبنى محافظ��ة الالذقية 
بحضور وزي��ر الس��ياحة محمد رضوان 
مارتيني  وأمي��ن فرع الحزب بالالذقية 
هيث��م اس��ماعيل ومحاف��ظ الالذقية 
الس��الم ورئيس االتحاد  ابراهيم خضر 
الرياض��ي العام االس��تاذ ف��راس معال 
ورئي��س مجل��س المحافظ��ة وقائ��د 
الش��رطة ، أكد خالله وزير السياحة أن 

الس��باق يحمل دالالت عديدة أهمها أن 
الالذقية مدينة سياحية ومدينة المحبة 
الوزارة تحت  والسالم واضعًا إمكانيات 
تصرف كل م��ا يخدم نجاح الس��باق ، 
بدوره أوضح االس��تاذ ف��راس معال أن 
الس��باق المقرر اقامته هو أول س��باق 
دولي يش��ارك في��ه رياضيين من دول 
عربية وأجنبية مش��يرًا إلى أن الفعالية 
تحمل طاب��ع أهلي من خ��الل تفاعل 
المجتمع والمش��اركة مفتوحة لجميع 
الراغبي��ن مش��يدًا بالجه��ود المبذولة 
من قب��ل جميع الفعالي��ات  والجهات 

الحكومية.
ون��وه أمين ف��رع الحزب إل��ى حرص 
وتع��اون الجميع على إنجاح الس��باق 
وهذه الفعالية المهمة فيما أكد محافظ 
الالذقية اتخاذ كافة التحضيرات الالزمة 
إلنجاح الس��باق من كاف��ة المديريات 

والجهات العامة .
مشاركة دولية

إلى جانب المش��اركين من بلدنا ، جاء 
دراجون من روس��يا “ ممثلة بجمهورية 
ولبنان وتونس وفلسطين  تتارس��تان” 
واألردن ف��ي ظل رعاي��ة مميزة وكبيرة 
للس��باق حيث تتعاون كاف��ة الوزارات 
والجه��ات الرس��مية وتعمل ي��دًا بيد 
وتق��دم دعمه��ا إلنجاحه وفق تنس��يق 

الرياضي  كامل مابي��ن قيادة االتح��اد 
الع��ام والس��ادة ال��وزراء والمحافظين 
بشكل مباشر ، والوزارات هي : السياحة 
والنق��ل  المحلي��ة  واإلدارة  والصح��ة 
واإلعالم والداخلي��ة والدفاع ومحافظة 

الالذقية .
وتم��ت دع��وة كافة الجهات الرس��مية 
لحضور حفل االفتتاح باإلضافة لحضور 

فعاليات التتويج .
الفرق المشاركة هي من دمشق وهيئة 
اإلدارة المحلية وريف دمشق والسويداء 

والالذقي��ة وطرط��وس وحمص وحماه 
وحلب ودرعا ودير الزور والرقة وبردى و 

منتخب قدامى سورية .
تغطية إعالمية

تهتم معظم الوس��ائل اإلعالمية وبكافة 
وس��ائلها  به��ذا الح��دث من��ذ إعالن 
انطالقته وسترافق أحداثه تغطية مميزة 
ومباش��رة حيث س��يكون هن��اك بث 
تلفزيوني مباشر النطالق السباق وتتالي 
مراحل��ه باإلضافة للتويج لمدة تزيد عن 
45 د وكذلك بث مباشر وتغطية كاملة 

لفعاليات��ه إذاعيًا عبر صوت الش��باب ، 
أيضًا البث المباشر س��يكون عبر إذاعة 

سوريانا الفضائية خالل السباق .
فعاليات وسباقات

يشهد الس��باق الدولي فعاليات مرافقة 
كحفل فن��ي باالفتتاح وعروض رياضية 
وفق��رة رق��ص م��ن فلكلور الس��احل 
الس��وري وزراعة 2000 غرس��ة حراجية 
في أماكن الحريق ونقاط تقديم خدمات 

للمشاركين أثناء فترة االستراحات. 
ابتداء  الوفود المشاركة  يبدأ اس��تقبال 

من يوم الس��بت في فندق نسمة جبل 
حيث سيشهد اجتماع فني للمشاركين 
، وس��يكون االنطالق م��ن الفندق يوم 
األحد حتى الوص��ول لنقطة البداية في 
منطق��ة الدالي��ه مكان حف��ل االفتتاح 
وسيكون انطالق المسير 48 كم باتجاه 
مدينة القرداحة حيث يقوم المشاركون  
بزي��ارة  ضريح القائد المؤس��س حافظ 
االسد ، وفي ثاني ايام السباق “ اإلثنين” 
س��تكون نقطة البداية من مفرق مطعم 
العام��ر وانط��الق المس��ير 32 كم إلى 

صلنف��ة حيث س��يكون هن��اك تكريم 
للدراجي��ن م��ن ميداليات وش��هادات 
مش��اركة وتجمع الفرق والتوزع لزراعة 
أش��جار بالغابات المحروقة قبل العودة 

للقرداحة .
في اليوم الختامي “ الثالثاء” س��يكون 
هن��اك فحص جاهزي��ة للدراجات قبل 
بداية الس��باقات للمخضرمين والرجال 
وتتويج  والشابات  والشباب  والسيدات 
الفائزين في فندق نسمة جبل، ومن ثم  

مغادرة الفرق.

أنور البكر

صبحي أبو كم

محمد عجان

ربيع حمامة

محليات

سباق دروب تشرين الدولي األول للدراجات 

األرض السورية مقدسة ومعطاءة ومتجددة على الدوام

أقيم��ت قبل أيام عل��ى المالعب 
المكشوفة بمدينة الجالء الرياضية 
لنخبة  التحدي  بطولة  منافس��ات 
أبط��ال وبط��الت رياض��ة الكيك 
بوكس��بنغ الت��ي نظمه��ا اتح��اد 
برعاية ش��ركة  بوكس��ينغ  الكيك 
بروجي��م معال وش��ركة ش��مس 
أكاديمي ، وتضمنت مباريات في 
عدد من أساليب الكيك بوكسينغ 
إضاف��ة لعروض في أنواع مختلفة 

من الرياضات.
افتتح��ت البطولة بكلمة للس��يد 
محم��د الحاي��ك عض��و المكتب 
التنفي��ذي رئيس مكت��ب العاب 
الق��وة المركزي أش��ار من خاللها 
إل��ى أن عودة األم��ن واألمان إلى 
وطننا الغال��ي ووجودنا اليوم هنا 
ننفذ األنش��طة الرياضية ونمارس 
الطبيعية أصب��ح ممكنا  حياتن��ا 
بفض��ل تضحيات جيش��نا البطل 
وصمود ش��عبنا المق��اوم بقيادة 

السيد الرئيس بشار األسد.
ونوه الحايك بجهود القائمين على 
البطولة التي تش��كل بداية جيدة 
للتش��اركية بين االتحاد الرياضي 
الع��ام والش��ركات الوطنية التي 

تس��اهم برعاية البط��والت ودعم 
األنش��طة الرياضي��ة، مؤكدا على 
ض��رورة تكري��س وتوس��يع هذا 
التعاون ألنه يش��كل دعمًا إضافيًا 

لأللعاب.
وقال الحايك إن الهدف األساسي 
م��ن البطول��ة ه��و توفي��ر فرصة 
احتكاك واستعداد إلبطالنا ضمن 
للمش��اركات  تحضيراتهم  برنامج 

الخارجية.
نتائج المنافسات

شهدت مباريات البطولة منافسات 
مثيرة تفاعل معها الحضور الكبير، 
وجاءت بعض المباريات من طرف 
واحد نتيج��ة الف��ارق الفني بين 

المتنافسين كما حصل مع البطل 
الدولي وائل الس��عيد الذي حسم 
مباراته بانس��حاب منافس��ة عبد 
الكري��م العيد م��ن الجولة األولى 
في مباراة وزن ٩١كغ بأسلوب فول 
بالنس��بة  األمر  كونتاكت، وكذلك 
للبطل��ة س��ارة زالط الت��ي فازت 
القاضية على منافس��تها  بالضربة 
سالم سواس في مباراة وزن ٥٠كغ 

بأسلوب فول كونتاكت.
في  المنافس��ات  بقية  وأس��فرت 
أس��لوبK1  عن فوز علي الجغل 
على منافس��ة حي��در الصارم في 
مب��اراة وزن ٥٧ كغ، وماهر الطرن 
على مجد الش��مالي بوزن ٧٥كغ، 

وجاس��م الشعلة على لؤي حمشو 
ب��وزن ٨١كغ، وخالد ش��وقل على 
ب��وزن  محم��د أغي��د رش��يدات 
 ...MMA ٦٧.٥كغ، أما في أسلوب
فقد فاز احمد نشواني على احمد 

جنيد في مباراة وزن ٧٠كغ.
الس��يد  البطولة  - حضر فعاليات 
عب��د الناصر كركو الجاس��م عضو 
واللواء حاتم  التنفي��ذي  المكتب 
أب��و صال��ح مدي��ر هيئ��ة اإلعداد 
البدني والرياضة، وعدد من رؤساء 
وأعضاء اتحادات األلعاب واللجان 

التنفيذية والفنية.
- حضر الس��يد همام معال ممثال 
عن الشركة الراعية للبطولة وألقى 

الكابت��ن ب��الل بحص��اص كلمة 
الشركة أكد من خاللها أن بروجيم 
معال مس��تمرة في تأدية رسالتها 
ف��ي دع��م األبط��ال الرياضيي��ن 

واألنشطة والفعاليات الرياضية.
- جه��ود كبي��رة ومتمي��زة بذلها 
بوكس��ينغ  الكيك  اتح��اد  رئيس 
محم��د خري��س م��ع المنظمين 
أثمرت  بالتنظي��م  والمش��اركين 
عن ظهور البطولة بشكل حضاري 

واحترافي
-  قدم��ت مجموعة من الالعبات 
الزومبا  عروضًا ش��يقة في رياضة 
بإش��راف رئيس��ة اتح��اد الرياضة 

للجميع المحامية ثناء محمد.
-  تخلل المباريات عرض احترافي 
ف��ي بناء األجس��ام لبطلنا الدولي 

أمين الحارس.
البط��ل س��مير حجازي  - ق��دم 
فقرتين ف��ي رياضة بدي كومبات 

مع األطفال والكبار.
-  اختتم��ت فعالي��ات البطول��ة 
بع��رض تحطي��م للبط��ل الدولي 

بسام المصري.
بالتنظي��م  البطول��ة  تمي��زت   -
التقني��ات  لجه��ة  االحتراف��ي 
المستخدمة وتنظيم المكان وبدا 
القائم��ون عل��ى البطول��ة بلباس 

موحد.

أقام اتحاد الريش��ة الطائرة معس��كرا تدريبيا 
لمنتخب��ي الرجال والس��يدات ف��ي الالذقية 
لم��دة 15 يوم��ًا عل��ى مالعب مدينة األس��د 
الرياضي��ة وش��اطئ البحر، وتضم��ن تمارين 
مكثفة صباحية ومس��ائية بإشراف المدربين 
وسيم الضماد واحمد السواس واإلدارية زينب 
شاهين، وبالتزام جدي من الالعبين مصطفى 
حب��وش- محمد الس��واس- أيم��ن حبال - 

أسامة شربجي- امجد الفصيح،
والالعبات اليسار محمود- سارة الحجار - يارا 

السواس- ياسمين كشور.
وف��ي حدي��ث لالتحاد اجم��ع المدرب��ان أن 
المعس��كر كان ناجحا ومفيدا وملبيا للطموح 
حيث تم الوقوف على المس��توى الذي وصل 
إليه الالعبون والالعبات ومدى التطور الحاصل 
والعمل على رفع حالة الجهوزية التي تؤهلهم 
للمنافس��ة وبفنيات عالية في االس��تحقاقات 

القادمة.
وأكدا أن المعس��كر كان مفي��د جدًا من كافة 
النواحي وقدما الشكر التحاد اللعبة وتنفيذية 
الالذقية واللجنة الفنية ولكل من س��اعد في 

إنجاح المعسكر. 

منافسات مثيرة وتنظيم احترافي 
لبطولة التحدي لنخبة أبطال الكيك بوكسينغ

معسكر مفيد لمنتخب الريشة الطائرة في الالذقية
أقام اتحاد رفع األثقال تجارب لالعبين والالعبات من 
موالي��د 2007 حتى مواليد 2000 في صالة المنتخب 
الوطن��ي التخصصي��ة بمدين��ة الفيح��اء الرياضي��ة 
بمش��اركة 29 العبا و7 العبات وجاءت  النتائج على 

النحو التالي:
- وزن 49كغ 1- طارق ميا )الالذقية( سجل مجموعة 

وقدرها 149كغ.
- وزن 55 ك��غ- 1- جعف��ر مي��ا )الالذقية ( س��جل 
197كغ 2- يوسف سليمان )الجيش( سجل مجموعة 

وقدرها 178 كغ
- وزن 61 ك��غ:1- ذو الهم��ة خرفان )حماه( س��جل 
185ك��غ 2- جعفر رش��ه )حماه( س��جل185 كغ 2- 

حسن حبيب )حماه( سجل181 كغ
- وزن 67 كع: 1- يونس محمد )ش��رطة( سجل 194 
كغ، 2- ابراهيم اس��عد )شرطة( س��جل 194 كغ، 3- 

محمد الكاتب ) حلب( سجل 184 كغ.
- وزن 81 كغ: 1- علي ساعود )حماه( سجل 255 كغ، 

2- علي الحلو )حماه( سجل 232 كغ، 3- حمزة اسعد 
الحالق)حلب( سجل 215 كغ.

- وزن 89 كع: 1- محمد قربي )دمش��ق( سجل 259 
ك��غ، 2- حيدر س��لمان )حماه( س��جل 224 كغ، 3- 

أحمد حماده )طرطوس( سجل 216 كغ.
- وزن 96: 1- كامل االسمر )حماه( سجل 282 كغ.

- وزن 102: 1- عزالدين الغفير)محافظة( سجل 317 
كغ.

- وزن  109 كغ: 1- علي إس��ماعيل )حماه( س��جل 
257 كغ.

- وزن + 109 ك��غ: 1- مؤيد النجار )حمص( س��جل 
353 كغ، 2- احمد العلي )ش��رطة( س��جل 320 كغ،  

3- بشار أيوب )الجيش( سجل 270 كغ.
بطولة اإلناث

- وزن 55 كغ: 1- آية عيس��ى )حماه( س��جلت 115 
كغ.2- آية جغيلي )حماه( سجلت 105 كغ.

- وزن 59 كغ: 1- هبة رش��ة )حماه( سجلت 117 كغ، 
2- رغد الشمالي )حماه( سجلت 110 كغ.

- وزن 62 كغ: ميرنا حسن )حماه( سجلت 140 كغ.
- وزن 76: ماري جغيلي )حماه( سجلت 176 كغ.

29 العبا و7 العبات في تجارب رفع األثقال

اتخذ المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام عدة 
ق��رارات تتعلق بترميم أو إعادة تش��كيل عدد من 

األندية الرياضية وعلى النحو التالي:
الموافق��ة على قبول اس��تقالة الس��يد فايز خراط 
رئيس نادي المجد حل مجلس إدارة النادي بسبب 
عدم االنس��جام وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد 
من الس��ادة: صالح الدين رمضان رئيسًا وعضوية: 
أحمد السيوفي - محمد أنور سويد - قاسم الشيخة 
- ناصر خير هللا - زياد حمشو - عارف النقشبندي.

ترمي��م مجلس إدارة نادي تش��رين بالس��يد عماد 
الدين درويش بداًل من السيد فادي كردي

إعادة تش��كيل مجلس إدارة نادي صيدا بدرعا من 
السادة: محمد محمد رئيسًا وعضوية: أيمن قطاش 
- محمد عبد الرحمن - بهاء عبد الرحمن - محمد 

الجهماني
إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة بالحسكة: 
ش��عالن علي الشيخ علي رئيس��ًا وعضوية: رياض 
عبد الحكيم الضامن - جوني عنتر شكري - حسام 
عبد الوهاب الس��ميحان - ميسون فاروق عليوي - 

يوسف شريف رفيعة دباغ - أنس حسين حسن
تش��كيل مجلس إدارة ن��ادي الس��بخة بالرقة من 
الس��ادة: عبد الرزاق حمود رئيس��ًا وعضوية: غياث 
العبد هللا - أحمد البو عريب - عبد هللا شيخ محمد 

- باسل العيسى
إع��ادة تش��كيل مجل��س إدارة ن��ادي القدم��وس 
بطرطوس من السادة: محمد عطفة رئيسًا وعضوية: 
عالء سلمان - محمد علي - محمد حمود - حسن 

أبو عجيب - هال عباس - رؤى مرجان.

إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد من األندية
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قد يكون من السابق ألوانه الحديث 
ع��ن تقييم عمل اتح��اد المصارعة 
م مهامه منذ عدة  الحالي الذي تس��لُّ
ش��هور قليلة تخلل معظمها توقيف 
كلي للنشاط بسبب جائحة كورونا..، 
والسريعة  المتقدمة  الخطوات  لكن 
الت��ي قام به��ا االتحاد خ��الل هذه 
الفت��رة تعط��ي مؤش��رات ايجابية 
مهم��ة لناحي��ة وج��ود إرادة طيبة 
لتحريك المياه الراك��دة في اللعبة 
بحث��ًا عن واقع أفض��ل يتيح للعبة 
استعادة ش��يء من تاريخها العريق 
كواح��دة من ألعابن��ا الوطنية التي 
يش��ار لها بالبنان بالنظ��ر النجازاتها 
على كافة األصعدة الدولية والعربية.

أولى الخطوات التي قام بها االتحاد 
هو السعي للم شمل أبناء اللعبة من 
خالل اجتماع موسع لكافة الخبرات 
التي كانت حاض��رة أو مبتعدة عن 
س��احة العمل، جرى خالله مناقشة 
واق��ع اللعب��ة ووض��ع المقترحات 
الكفيل��ة بتطوير العمل وتحس��ين 
األداء ف��ي كافة المج��االت اإلدارية 
واختت��م  والفني��ة،  والتنظيمي��ة 
بتكري��م اتح��اد اللعب��ة للقام��ات 

والخبرات التي كان لها اس��م ودور 
في تاريخ المصارع��ة، وهو ما ترك 

انطباعات طيبة لدى الجميع.
الثانية تمثلت بتش��كيل  الخط��وة 
كاف��ة اللج��ان الرئيس��ية والفرعية 
المنبثق��ة ع��ن االتحاد وف��ق رؤية 
الموجودة  الكف��اءات  كافة  توظيف 
ضمن اختصاصاته��ا وخبراتها وبما 
يكفل رفع جودة األداء واالس��تفادة 
من جه��ود كل م��ن لدي��ه الرغبة 
والمقدرة على العطاء والمس��اهمة 

بتطوير جوانب العمل في االتحاد.   
الخط��وة الثالث��ة كانت باس��تقدام 
م��درب أجنب��ي  ذي كف��اءة كبيرة 
الدولي كواحد  ومعتمد من االتحاد 
م��ن خب��راء اللعب��ة، ه��و المدرب 
دبروفيسكي  الكس��ندر  البيالروسي 
الذي س��بق له تدري��ب المنتخبات 
م��ن  كل  ف��ي  للرج��ال  الوطني��ة 
بيالروسيا وجوروجيا وقطر وسورية 
الت��ي أقام فيه��ا بالفت��رة من عام 
1995 وحت��ى عام 2001، وس��اهم 

خاللها بإيصال عدد من المصارعين 
الس��وريين م��ن الجي��ل الذهب��ي 
إل��ى المنصات العربية واآلس��يوية 
والدولي��ة أمث��ال محم��د الحايك 
وزكري��ا الناش��د ون��ادر الس��باعي 
ومحمد الكن وحسن رمضون وياسر 

الصالح وغيرهم.
الخط��وة الرابع��ة تمثل��ت باعتماد 
معس��كر دائم لمنتخباتن��ا الوطنية 
في مدينة الفيحاء الرياضية بإشراف 
المدرب األجنبي وبمس��اعدة نخبة 

م��ن المدربين الوطنيي��ن، والعمل 
عل��ى إقام��ة معس��كرات تدريبية 
السورية  المحافظات  في  للمنتخب 
التي تتوف��ر فيها بع��ض الخامات 
والمواه��ب المهمة وإمكانية ضمها 
معس��كره  في  المنتخ��ب  لجس��م 
الدائم وقد بدأت هذه المعس��كرات 
اعتب��ارا م��ن الش��هر الحال��ي في 
الالذقية ولمدة أس��بوعين سيجري 
االتح��اد في نهايته تقييمًا فنيًا يتم 
بناء عليه اتخاذ ق��رار تكرار التجربة 

في محافظات أخ��رى مثل حمص 
وحلب.

اجتماع  إقامة  الخامس��ة...  الخطوة 
موسع ألس��رة المصارعة خالل هذا 
األسبوع يضم اتحاد اللعبة واللجان 
الرئيس��ية باالتح��اد واللجان الفنية 
بالمحافظ��ات الهدف منه مناقش��ة 
النظ��ام الداخل��ي لالتح��اد إلغنائه 
ببعض البنود وتالفي بعض الثغرات 
الموج��ودة فيه ووض��ع نظام مالي 
لالتحاد يتضمن آليات تساعد على 

س��رعة العمل وتلبي��ة االحتياجات 
المطلوب��ة للعب��ة وتضم��ن حقوق 
الكوادر والالعبين وبما يتناسب مع 
الوظائف المكلفي��ن فيها واألعمال 

التي يقومون بها.
األولوية للمنتخبات 

محمد  المصارع��ة  اتح��اد  رئي��س 
ن��ور العلي أك��د أن اتح��اده ماض 
في تنفيذ خطة عمل��ه التي تهدف 
إلع��ادة اللعبة إل��ى ألقها من خالل 
تطوي��ر كافة جوانب العمل، وهناك 

أولوية خاص��ة  للمنتخبات الوطنية 
كونها واجهة اللعبة ومؤش��ر النجاح 
األساس��ي للعمل خاصة بعد ارتفاع 
باس��تقدام  الطموح��ات  س��قف 
م��درب أجنبي خبير هو الكس��ندر 
الجوانب  إعط��اء  مع  دبروفس��كي، 
األخرى االهتمام المناسب لها وفي 
هذا اإلطار كشف رئيس االتحاد عن 
إقام��ة دورتين على مس��توى عال 
خ��الل الفترة القليل��ة القادمة دورة 
للمدربين وأخرى للحكام بإش��راف 
عدد من الكوادر األكاديمية الوطنية 
العاملين في كليات ومعاهد القطر 
الذي  للم��درب األجنبي  باإلضاف��ة 
س��يكون دوره أساسي خاصة بدورة 

المدربين.
العلي أكد عل��ى وجود أجواء تفاؤل 
اللعبة تمثلت باندفاع  في أوس��اط 
جمي��ع أبنائها للعمل والمس��اهمة 
بإحيائها من جدي��د، إضافة لوجود 
كرئيس  الحاي��ك  محم��د  البط��ل 
لمكت��ب العاب الق��وة والذي يتابع 
عم��ل االتح��اد ويق��دم المش��ورة 
بالنس��بة  أما  والدعم،  والمس��اعدة 
للمكت��ب التنفيذي فه��و متجاوب 
ألبع��د الح��دود مع كل م��ا نطرحه 
من أف��كار وما يتطلب��ه العمل من 

إمكانات.   

أنور البكر

محليات

القدم  ك��رة  العبي  من  كثير  قدمها  التي  الكثيرة  ال��دع��اوى 
المحترفين يف دورينا عىل أنديتهم إىل اتحاد كرة القدم يطالبون 
يف مضمونها بحقوق لهم واستحقاقاتهم مالية لم تدفعها إدارات 

األندية المعنية حتى اآلن.

اهتمام اتحاد كرة القدم لألمر وإجراء التحقيقات الالزمة يف هذا االتجاه 
كي يظهر الحق ويصل أصحابه إىل حقوقهم.

هذا من جهة ومن جهة ثانية عمم االتحاد عىل أنديته عدم قبول أي 
عقود جديدة من قبل أي ناد عليه ديون متراكمة واستحقاقات يجب 
دفعها ألصحابها من الالعبين ويعتبر ذلك خطوة عىل طريق المعالجة 

الفعلية للمسالة المعلقة.

سالــب

موجــــب

خطوات متقدمة وسريعة للمصارعة ترفع سقف الطموحات

محمد نور العلي: جادون في تنفيذ خطتنا لتطوير كافة جوانب العمل

أقام اتحاد المالكمة تجارب اختبار لالعبي 
المنتخ��ب الوطن��ي ضم��ن معس��كرهم 
التدريب��ي الذي يضم نخب��ة 29 العبا من 
نخبة الش��باب والرجال ف��ي المحافظات 
ودخل التجارب منه��م 15 العبا وظهر أداء 
تنافس��ي قوي وندي في ن��زاالت الفئتين 

وأسفرت المنافسات عن النتائج التالية
 - وزن 49 كغ: سلمان محمد )طرطوس( تولد 

2001 وهو أفضل الموجودين بهذا الوزن.
-   وزن 52ك��غ: البط��ل الدولي حس��ين 
المص��ري )الجي��ش( أفض��ل الموجودين 
بهذا الوزن وتنافس مع الالعب عميد عبيد 

)حلب( تولد 2003. 
-  وزن 56 ك��غ: علي محم��د )طرطوس( 
تول��د 1997 تنافس مع ش��ابين من حلب 
هم��ا يحيى أبو زيد تول��د 2002   ومحمد 

شعيب تولد 2003.
-  وزن 60 كغ: الذين ش��اركوا عمار مرعي 
)دمش��ق( تول��د 2002 وكان��ت منافس��ة 
ش��ديدة من حي��درة العس��لي )الالذقية( 
2003 إضاف��ة إلى محمد زهير الس��كران 
)حلب( تول��د  2003 وعمر فضيلة )حلب( 

تولد 2003.
-  وزن 64 ك��غ: الع��ب المنتخ��ب محمد 
مستت )الجيش( لعب نزاالت قوية وندية 
مع الالعبين الالعبين أسامة العجي وعمار 
حي��در وكالهم��ا من)الالذقي��ة(  ونفس 

المواليد1999.
-  وزن 69 ك��غ: أح��رز جعف��ر إس��ماعيل 
 2000 تول��د  )الالذقي��ة(  األول  المرك��ز 
وتنافس مع الالعبين يم��ان خاناتي تولد 
1998 وزيد جاب��ر تولد 2003 وكالهما من 

)ريف دمشق(
-  وزن 75 كغ: لم يش��ارك البطل الدولي 
أحمد غصون)جيش( لإلصابة وفاز يوسف 
المج��ري )جيش( تول��د 2001 على فاخم 

سليطين )الالذقية( تولد 2001.
-  وزن 81 ك��غ: تصدر يحيى طه )منتخب 
وطني( الوزن بعد منافس��ة مع الش��ابين 
 2003 ف��اروق جنيد )الجي��ش( موالي��د 

وعدي خدام )الالذقية( تولد 2000.
-  وزن 91 كغ: الدولي عالء غصون )الجيش( 
تف��وق على جعفر اس��كندر)الالذقية( تولد 

.2001
ملي��س  محم��د  الدول��ي   :91  + وزن    -
)الجي��ش( تغل��ب عل��ى كن��ان مرع��ي 
)الجي��ش( موالي��د  2002 وعل��ى محمد 

زينب ) طرطوس( تولد 2003.
رئيس اتحاد المالكمة محمد كامل شبيب 
أش��ار في تصريحات  ل� )االتحاد( أن إقامة 
التجارب بين فترة وأخرى ضمن المعسكر 
مس��ألة مهمة لإلبقاء على الحماس��ة لدى 
الالعبين وخلق جو من المنافسة االيجابية 

التي تساعد على تطور أداء الالعبين.
وع��ن التحضي��رات الخارجي��ة للمنتخب 
أوضح ش��بيب أن هناك تواصاًل بين وزارة 
الرياض��ة الكوبية واالتح��اد الرياضي العام 
للعم��ل على اس��تضافة منتخبن��ا الوطني 
للرجال في معس��كر طوي��ل األمد في كوبا 
استعدادا للمش��اركات الخارجية وسيضم 
نخبة الالعبين إلى جانب مشاركة المدربين 
الوطنيين مع المدربين الكوبيين لتحقيق 
االس��تفادة م��ن الجانبين الن المدرس��ة 
الرياضي��ة الكوبية للمالكم��ة تعتبر األولى 

في العالم.
وتحدث ش��بيب عن واق��ع اللعبة الحالي 
مؤك��دًا أن احد أهم أس��باب تراجع العاب 
الق��وة بش��كل ع��ام ومنه��ا المالكمة هو 
األلع��اب االحترافي��ة التي ت��أكل األخضر 
واليابس في األندية والتي تش��غل إداراتها 
عن االهتمام بأي العاب أخرى وتسخر لها 
مقدرات وإمكانات األندية، كما تتجاهل كل 

القرارات الصادرة والمتضمنة دعم األلعاب 
غير المحترف��ة كتخصيص جزء معين من 
ميزاني��ات األندية لها وتكلي��ف عضو في 
مجلس إدارات األندية من النش��يطين في 

العاب القوة لالهتمام بها.
وعن مس��توى المالكمة الس��ورية قياس��ًا 
لآلخري��ن قال ش��بيب: كنا أبط��ال العرب 
ونناف��س على المرك��ز األول م��ع الجزائر 
ومص��ر وتونس والمغ��رب واألردن، ولدينا 
نتائ��ج متميزة ف��ي دورات البحر األبيض 
المتوسط، أما في آسيا فقد ارتفع المستوى 
الفني فيها بدخول 14 دولة من اقيانوس��يا 
للمش��اركة في التصفيات االولمبية، وهذا 
الواق��ع يتطلب مّن��ا البحث عن وس��ائل 
جديدة لالرتق��اء باللعبة والع��ودة بها إلى  

ألقها السابق.
وحول حاالت االعتراض التي نشاهدها في 
البطوالت المحلية من قبل المدربين على 
قرارات الحكام والذي غالبًا ما يؤخر تثبيت 
النتائج قال ش��بيب: الح��كام والمدربين 
يتبع��ان كل منهم��ا إلى لجن��ة فنية عليا 
ويت��م اختيار الحكام ذوي الكفاءات العليا 
والخبرة الواس��عة وهذا ما ينعكس إيجابا 
عل��ى المدربين ال��ذي يتحق��ق اإلنصاف 

بالنتائج التي يسجلها الالعبون.

تجارب اختبار في معسكر منتخب المالكمة للرجال والشباب

ا البحث عن وسائل جديدة لالرتقاء باللعبة
ّ
شبيب: الواقع الحالي يتطلب من

صبحي أبو كم
أكد  هنائي الوز رئيس اتحاد الرياضات الخاصة أن 
اتحاده يوف��ر أجواء تحضير جيدة ألبطال الرياضات 
الخاصة تتناس��ب م��ع حجم االس��تحقاقات التي 
تنتظرهم والس��يما بارالمبيك طوكيو 2021 الذي 
م��ن المتوق��ع مش��اركة 9 العبين س��وريين في 
منافس��اته حس��م أمر تأهل عدد منهم فيما البقية 

مسألة وقت.

الالعبون المتأهلون
عن واقع المنتخب الوطني الحالي لرياضتي العاب 
الق��وى والقوة البدنية قال الوز: ف��ي رياضة العاب 
القوى تأهل للمش��اركة الالعب الدولي محمد خالد 
محمد في مس��ابقة رمي الك��رة الحديدية بناء على 
األرقام التي س��جلها عام 2019 وعالء عبد الس��الم 
بنفس مس��ابقة الكرة الحديدية بالوصول إلى الرقم 
المطل��وب للتأه��ل، والالعبان في معس��كر طوال 
العام بدمشق، وتم إقامة معسكر لهما في الالذقية 
خالل ش��هر أيلول الفائت ويدربهم��ا جمال عليوي 
من أجل تجديد النش��اط لديهما من التدريب على 
وتيرة واحدة في مدينة تش��رين الرياضية، وتأهل 
علي أس��عد في مس��ابقة الك��رة الحديدية وجودي 
س��ليمان رمي رمح  وهما مكفوفان ويش��رف على 

تدريبهما مصعب عيشة.

الالعبات
 وأض��اف:  في لعبة ألعاب الق��وة تأهلت الالعبة 
نورة دورة وهيا نصور وفاطمة الحس��ن، وبانتظار 
اللجن��ة المش��رفة على التصفي��ات إلعالن نتائج 
تأهلهن بشكل رسمي، ويشرف على تدريبهن عبد 

الحكيم البكر.

اختبارات محلية
وعن النشاط المحلي أجاب الوز: أقمنا للمتفوقين 
بطوالت محافظاتهم وبطولة الجمهورية، وتم دعوة 
أصح��اب األرقام الجي��دة الختبار مركزي رس��مي 
وخاصة لفئة الش��باب الذين يستعدون للمشاركة 
في  البطولة اآلسيوية التي تقام في المنامة 2020 
وقد واف��ق المكت��ب التنفيذي لالتح��اد الرياضي 
العام إلتباعهم معس��كرا حتى نهاي��ة العام، ونزوال 
عن��د رغبة ك��وادر المحافظات غير المش��اركة في 
االختبارات الس��ابقة تم اإلعالن عن تجارب جديدة 
ف��ي المحافظ��ات وتزويد اتح��اد اللعب��ة باألرقام 
لرياضت��ي العاب القوى والق��وة البدنية الختبارهم 
مركزيا بموافقة المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
الع��ام وإقامة معس��كر داخلي لهم م��ع المنتخب 

الوطني.

معسكرات خارجية
وتاب��ع يت��م االختب��ار المرك��زي النهائ��ي ف��ي 
20/10/2020، وق��د قام أعضاء اتحاد اللعبة بجولة 
على المحافظات حسب مهمات تكليفهم بالتنسيق 
مع اللجان الفنية الفرعي��ة في المحافظات وتبين 
أن مس��توى التحضير للعمل يسير بشكل جيد في 
ع��دد من المحافظات وبدرج��ة أقل في محافظات 
أخرى، والرتقاء المنتخب يتم التواصل مع األشقاء 
م��ن الدول العربي��ة واألصدقاء في روس��يا وإيران 
والصي��ن إلقام��ة معس��كرات خارجية لتحس��ين 

المستوى الفني.

تحضيرات منتظمة ألبطال الرياضات الخاصة 
استعدادا لالستحقاقات القادمة

عقد اتحاد كرة اليد اجتماعًا موس��عًا ضم اللجان 
الرئيس��ية العليا لالتحاد واللج��ان الفنية الفرعية 
في المحافظ��ات، لدراس��ة واق��ع اللعبة ووضع 
المقترحات والتوصيات التي تساعد على انتشال 
اللعبة من وضعها الحالي الذي يرى فيه الكثيرون 
انه غير ملبي لطموحات أبنائها وال يتناس��ب مع 
تاريخها.. وفيما يلي ابرز ما تم طرحه باالجتماع.

اعتماد نظام احت��راف اللعبة، أو إيجاد بديل عنه 
بما يتيح تطوير اللعبة للحاق بالمس��توى القاري 
والعالم��ي، ودعم األندي��ة وتأمي��ن التجهيزات 
الالزمة ووضع نظام يساعد االندية على المشاركة 
ف��ي البطوالت المحلي��ة وخارجيا لم��ن يتفوق، 
والتركي��ز على تجمع��ات المنتخب��ات الوطنية 

بإشراف مدربين على كفاءة عالية.
تحديد أعمار الالعبين وعدم الس��ماح بمش��اركة 
الالعب فوق سن 40 عاما من الجنسين، والسماح 
لالعبين فوق 35  س��نة إلتاحة الفرصة أمام العب 
للعب، والتأكيد عل��ى تنفيذ قرارات مؤتمر اللعبة 
والتزام مواعيد روزنامة النشاط بدقة وعدم التغيير 
إال لظروف طارئة جدا وضمن األصول التنظيمية، 
والتركيز على قواعد اللعبة وتحسين واقع الدوري 

بحيث تلعب الفرق ذهابا وإيابا لكل الفئات.
استقدام مدرب خبير لتطوير المدربين من جانب 
والتركي��ز على الفئات العمرية ورفع كفاءة العمل 
وفاعلية عمل االتحاد واللجان الرئيس��ية واللجان 

الفنية الفرعية في المحافظات.

مقترحات وتوصيات لكوادر كرة اليد 
في اجتماعها الموسع
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من نافل الق��ول أن جائحة كورونا التي 
اجتاح��ت العال��م برمته أثرت بش��كل 
الرياضية  كبير عل��ى تنظيم األنش��طة 
المحلية والبطوالت الدولية بشكل عام، 
إضاف��ة لتأثيراتها عل��ى خطط تحضير 
المنتخب��ات الداخلي��ة،  وألن الجائحة 
خلقت هذه  الظروف االس��تثنائية فإن 
األمر تطلب اتخاذ إجراءات غير اعتيادية 
والقيام بمبادرات جديدة تتناس��ب مع 

هذه الظروف. 
ك��رة الطاولة الس��ورية لم تك��ن بعيدة 
عن ه��ذه الظروف حيث تأثرت روزنامة 
النش��اط المحلية من خ��الل تأجيل أو 
إلغاء بع��ض البط��والت، وكذلك األمر 
الذي حرم  الوطني  بالنس��بة للمنتخب 
من المش��اركات الخارجية ولم يتح له 
توفر فرص االحتكاك المطلوبة، فكانت 
المب��ادرة م��ن اتحاد اللعب��ة إلقامة ما 
يسمى )المعس��كر المتنقل( للمنتخب 
والذي يحق��ق فائدة مش��تركة لالعبي 

بنفس  المحافظات  المنتخب والعب��ي 
الوقت، وتتلخص فكرته بإقامة تدريبات 
مش��تركة ومباريات تنافسية ودية بين 
العبي المنتخ��ب والالعبين المميزين 
في المحافظ��ات حيث بدأ المعس��كر 
من مدين��ة حماه ثم انتق��ل إلى جبلة 
والالذقي��ة وانته��اء بطرطوس وبمعدل 
ثالثة أيام في كل محطة وبعد استراحة 
لعدة أيام تم تكرار التجربة في دمش��ق 
حيث تم استدعاء المبرزين من العبي 
أندي��ة العاصم��ة للتدريب م��ع العبي 

المنتخب.
المعس��كر أقيم بإش��راف إداري مباشر 
من رئيس االتحاد بس��ام خليل وأمين 
السر رضا الدمقس��ي وإدارية المنتخب 
نورم��ان غزال��ي وأش��رف فني��ا عل��ى 
أبو عس��لي  المدربون طوني  التدريبات 
ومحمد أوغلي وس��هى أنوس ورضوان 
موصلي إضافة لمدربي األندية المشاركة 

بالمعسكر 
ف��ي كل محط��ة من محطات��ه وهو ما 
ش��كل فائ��دة إضافية بالنس��بة لهؤالء 

المدربين.

خط بياني متوازن
مدرب المنتخب طوني أبو عس��لي نوه 
بأهمي��ة الخط��وة التي قام به��ا اتحاد 
اللعب��ة م��ن خ��الل تنفيذ المعس��كر 
المتنقل الذي أت��اح لعناصر المنتخب 
التدريب بأجواء متنوعة ومع منافسين 
مختلفين في كل محطة من المعسكر.

وأضاف أبو عس��لي انه وف��ي ظل عدم 
وج��ود مواعيد محددة لالس��تحقاقات 
الخارجية ف��إن تركي��ز كادر المنتخب 
ينص��ب حالي��ا على الحف��اظ على خط 
بياني مت��وازن لجاهزية المنتخب، كما 
أن ع��دم وج��ود اس��تحقاقات ضاغطة 
يعطي أريحية في التمرينات س��محت 

لل��كادر الفني بالعمل على تصيح بعض 
األخطاء لدى الالعبين.

أبو عس��لي أش��اد بم��ا تم انج��ازه في 
صال��ة ك��رة الطاول��ة بمدين��ة الفيحاء 
الت��ي تس��تضيف تدريب��ات المنتخب 
وتتوفر فيها المواصفات الدولية لناحية 
تجهي��زات وأدوات اللع��ب واإلض��اءة 

واألرضية، وهو أمر أساسي ومهم حتى 
يعت��اد الالعب عليها قبل المش��اركات 

الخارجية.
وخت��م أب��و عس��لي أن هن��اك مبادرة 
جديدة ت��م اقتراحها على اتح��اد اللعبة 
تتضمن استدعاء مجموعة من الالعبين 
والالعبات المميزين في المحافظات إلى 

معسكر المنتخب في دمشق لعدة أيام.
تعويض عن المشاركات

مدرب المنتخب رضوان موصلي قال إن 
هذا النوع من المعس��كرات للمنتخب 
الوطني يس��هم بتوفير ف��رص احتكاك 
مهمة وأس��اليب لعب متنوعة تس��اعد 
عل��ى اغن��اء تجرب��ة الالع��ب وتصقل 
موهبت��ه وتزيد من خبرت��ه، خاصة أن 
عددا م��ن الالعبي��ن المخضرمين من 
أبطال الجمهورية ش��اركوا في تدريبات 
المعس��كر وخاضوا عددًا من المباريات 
مع عناصر المنتخب، وهذا يعوض جزءًا 
مقبواًل من انقطاع المشاركات الخارجية 
والبطوالت الرسمية وهذه مشكلة عامة 

فرضتها جائحة كورونا.
موصلي أشار إلى أهمية حالة االنضباط 

التي يت��م فرضها عل��ى الالعبين أثناء 
المعس��كر في أوقات الحضور واإلحماء 
والتدريبات والمباريات، وهو األمر الذي 
ال يتوف��ر غالبا في تدريبات األندية رغم 
أهميته حيث يعد ش��يء أساس��ي في 

العملية التدريبية الناجحة.
تنوع بأساليب التدريب

م��درب المنتخب محم��د أوغلي الذي 
يقضي اغل��ب أوق��ات التمرين متنقال 
من طاولة ألخ��رى ليقوم بمهمة ممرن 
لالعبي��ن والالعبات أش��ار إلى أهمية 
أن يك��ون المدرب العب وبطل س��ابق 
ف��ي اللعبة ألنه األكثر قدرة على العطاء 
واإلف��ادة لالعبي��ن من خ��الل التنويع 
العملي بأساليب التدريب والقدرة على 
التي  األفكار  تصحيح األخطاء وتنفي��ذ 

يريدها بنفسه.
أوغلي أش��اد بما يقوم به اتحاد اللعبة 
بإفس��احه المجال لكل من لديه القدرة 
على العم��ل وإعطاء الفرص��ة لكل من 
يس��تطيع إثبات انه ق��ادر على خدمة 
اللعبة فيما كان هذا األمر يقتصر سابقا 

على أشخاص محددين.

تش��كل رياضة ريف دمش��ق معقاًل أساسيا 
لعدد م��ن األلعاب الرياضي��ة مدعمًا بميزة 
االتس��اع الجغرافي الكبير للمحافظة وتنوع 
البيئ��ات والمواهب الرياضي��ة التي أفرزت 
عددًا من األبطال الذين ش��كلوا رافدا جيدًا 
لمنتخباتن��ا الوطنية..، للوق��وف على واقع 
الرياضة في هذه المحافظة التقت )االتحاد( 
برئيس اللجنة التنفيذية تميم النجار الذي 

تحدث عن كافة جوانب العمل.
انجاز غير مسبوق

استطاعت كرة القدم في ريف دمشق خالل 
الع��ام الحال��ي تحقيق انجاز غير مس��بوق 
بصعود ن��ادي الحرجلة إلى مص��اف أندية 
الدرج��ة الممتازة خ��الل فت��رة ال تتعدى 
خمس س��نوات ه��ي عمر الن��ادي، امتلك 
خاللها منش��أة جي��دة وملعبا لك��رة القدم 
بفض��ل جهود المخلصين م��ن أبناء النادي 
مجل��س إدارة وأعض��اء ودعم��ًا مميزًا من 

مجلس المحافظة.

وأضاف: ارتفع ع��دد أندية الدرجة األولى 
في بالمحافظة إل��ى 5 أندية هي النبك، 
جرمانا، م. الش��ام، وترفع هذا الموس��م 
نادي��ا ق��ارة والضمي��ر، و7 أندي��ة ف��ي 
الدرج��ة الثانية هي: الكس��وة، الصبورة، 
زاكية، المليح��ة، ج. عرطوز، ج. الخاص،       
وهن��اك 22 نادي��ا لعب��وا دوري براع��م 
وشكلوا منهم فرق أش��بال، وقد حظيت 
ه��ذه االنجازات بتقدي��ر وتكريم  االتحاد 
الرياض��ي العام  ومحافظة ريف دمش��ق 
واإلدارة المحلي��ة، وعل��ى صعيد تأهيل 
الك��وادر تم تنفي��ذ دورتين لك��رة القدم 
شارك فيها 80 دارسا لتأهيل مدربين في 
األولى والثاني��ة، ودورتي تأهيل مدربين 

إحداهما  D والثانية C  آسيوي.
العاب الكرات

تمارس في أندية الريف غالبية األلعاب منها 
في كرة الس��لة في أندية صحنايا، أش��رفية 
صحنايا، جرمانا، وكرة اليد في أندية النبك 
ودي��ر عطية وتوج النبك بلقب بطولة دوري 
الناش��ئات والمركز الثاني بدوري السيدات 
2020 ولثالثة أعوام س��ابقة في السيدات، 

وبالكرة الطائرة تشارك أندية دير عطية، كفر 
حور، دير علي، القطيفة، يبرود، جيرود، بيت 
تيما، وحققت ناش��ئات دي��ر عطية المركز 
األول في دوري الناشئات، و القطيفة المركز 

األول للناشئين للمرة الثانية
العاب أخرى

الع��اب القوى: تمارس في 8 أندية واحتلت 
دي��ر عطية المركز األول ف��ي بطولة اختراق 
الضاحية، وحققت العبة الريف راميا شعبان 
رقمًا سوريًا جديدًا في 3 كم مشي. وفي كرة 
المضرب حقق هاني سراي الدين الميدالية 
الفضية في الزوجي في بطولة غرب آس��يا، 
كم��ا تمارس رياضة الدراجات، والش��طرنج 

وكرة الطاولة.
وبالنس��بة أللعاب القوة تم��ارس في أندية 
الريف عدة العاب منها المصارعة والمالكمة 
ورفع األثق��ال والج��ودو والكاراتيه  والقوة 
البدني��ة وحققت فيها نتائ��ج ولديها أبطال 

متفوقين.    
أداء متفاوت لألندية  

يوج��د عل��ى قي��ود المحافظ��ة  69 ناديا 
تتفاوت ج��ودة العمل بي��ن أندية وأخرى 

منهم 30 ناديا تعمل بشكل جيد و20 ناديا 
أداؤهم متوس��ط والبقي��ة دون أي فعالية 
إدارية أو رياضي��ة أو تربوية أو غيرها وهم: 
العتيبة، تل فيتا، ح��ران العواميد، ميدعا، 
عدرا، عس��ال الورد، مرج السلطان، حلبون، 

الناصرية، صيدنايا، قلعة جندل.
المنشآت قيد الترميم

المنش��آت ت��م رف��ع المقترح��ات إلعادة 
ترميمها في أندية الضمير، حرستا، عربين، 
التل، المليحة، الرحيب��ة، دوما وبعضها تم 
ترميمه��ا من قبل المجتم��ع األهلي ومنها 
حرستا وعربين، وتم التشجيع على استثمار 
القابلة ف��ي المنش��آت باألندية  المط��ارح 
لتحقي��ق م��وارد لتغطية تكاليف النش��اط 

الرياضي.
صعوبات

اب��رز الصعوب��ات التي تواج��ه العمل عدم 
وجود واسطة نقل ثانية في الفرع الن ناقلة 
واح��دة ال تكفي لنقل ف��رق المحافظة ألنه 
غالب��ا ما تقام أكثر من بطولة في يوم واحد 
في أكثر من محافظة فنحتاج إلى ناقلتين، 

واالستئجار أسعاره باهظة.

محليات

أنور البكر

صبحي أبوكم

محمد هاشم إيزا

معسكر تدريبي متنقل لمنتخب الطاولة... خطوة ايجابية في ظروف استثنائية

محافظة ريف دمشق... 
معقل أساسي لعدد من األلعاب ورافد للمنتخبات

بمشاركة 136 دارسًا ودراسة أقام اتحاد بناء األجسام 
دورة مدربي��ن مركزي��ة خاصة بترفي��ع مدربي درجة 
المس��تجد إلى الدرجة الثالثة لعام 2020، وتضمنت 
محاض��رات ف��ي التغذية، مب��ادئ التدري��ب وطرقه 
وقان��ون اللعبة واإلصابات الرياضي��ة، وكل ما يتعلق 
بتفاصيل عم��ل المدرب وواجبات��ه قدمها نخبة من 
الخبرات الرياضية الدكتور فادي الخش��روم، الدكتور 
جهاد حاج إبراهيم، سمير إسماعيل، فادي أصفهاني 
وولي��د الف��رخ، إضافة إلى محاضرة ف��ي علم النفس 
الرياضي وأهميته في تطوير أداء المدرب وانعكاساته 
االيجابية عل��ى المتدربي��ن قدمتها الدكتورة س��مر 
سليمان االختصاصية في مجال علم النفس الرياضي، 
واش��رف على الدورة رئيس اتح��اد اللعبة منار هيكل 
وأمين الس��ر س��مير إس��ماعيل ، وكلف بإدارتها إياد 

المحني.
تاب��ع جانبًا من الدورة الس��يد محم��د الحايك عضو 
المكت��ب التنفيذي لالتح��اد الرياض��ي العام رئيس 
مكتب العاب القوة المركزي وتحدث للدارس��ين عن 
أهمية موضوع تأهي��ل الكوادر الفنية واإلدارية كونها 
الخطوة األولى واألس��اس الصحي��ح للنهوض بالعمل 
الرياضي وتطوير مس��توى األلعاب، وأكد على ضرورة 
االس��تمرار في التحصيل المعرفي وتطوير المهارات 

التدريبية، ألنها أساس النجاح في العمل الرياضي.
وأشار الحايك أن المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام جاد في توفير كافة المتطلبات الالزمة التحادات 
األلعاب للعمل على خلق نقلة نوعية في مجال تأهيل 
الك��وادر الرياضية بكاف��ة مس��مياتها واختصاصاتها 

لقناعته التامة بأهمية هذا األمر.
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سما الشهباء

محمد هاشم إيزا

طمأنة
زار الرفي��ق عبد المنعم ري��اض المصطفى رئيس مكتب الش��باب 
الفرعي نادي الحرية والتقى إدارته واستمع إلى واقع وظروف العمل 
وهنأها بصعود فريق رجالها إلى ال��دوري الممتاز وطالبها بمضاعفة 
الجهد واالنتهاء من مس��ألة النقود مع الالعبين والمدربين في أسرع 
وقت ممكن ورفع اللوائح والكشوف إلى اللجنة الفنية واتحاد الكرة، 
وطمأنها بأنه��ا باقية على رأس عملها ولي��س هناك تبديل كلي أو 
جزئي في مجلس اإلدارة بخالف اإلشاعات المنتشرة هنا وهناك وما 

يروج له على صفحات التواصل االجتماعي.
خالفات

ب��وادر خالفات ظهرت في اآلونة األخيرة بين عض��و اتحاد الكاراتيه 
ممثل محافظة حلب ورئيس مكت��ب ألعاب القوة على خلفية دورة 
ترقي��ة الحكام تمثلت في غياب الثاني عن الدورة التي يريدها على 
قياس��ه في الوقت الذي أبدى في��ه األول المرونة والتجاوب الكامل 

مع اللجنة التنفيذية بما يضمن مصلحة رياضة الكاراتيه الحلبية.
مفارقات

تركت نتائج بعض العبي منتخب حلب لبناء األجسام تساؤالت عما 
إذا كان هناك ش��كوك في مس��توى التحكيم أو تبدالت في أوضاع 
الالعبين بالمستوى الفني األمر الذي تركنا اإلجابة عليها لعضو اتحاد 
اللعب��ة ويزر س��رميني الذي أكد على أن الالعبين هم من يس��ألون 
فيما إذا كانوا قد تالعبوا في أوزانهم زيادة أو نقصانًا األمر الذي يؤثر 

على نتائجهم.. وليس للتحكيم أو لغيره أي عالقة بالنتائج.
جاء هذا التوضيح بعد أن أوردنا له اس��مي الالعبين نورس مارندي 
ومحمد أبو عاص��ي اللذين حققا المركز الثاني ف��ي بطولة محافظة 

حلب وناال المركز األول في بطولة القطر؟؟

نادي الباسل الجامعي في حلب من أعرق وأقدم األندية 
الرياضية الجامعية في القط��ر، ومهمة هذا النادي تقوم 
على اس��تقطاب الطالب الرياضيين الذي��ن يغدون إليه 
لتنمية مواهبهم وهواياتهم وصقلها في مختلف األلعاب 
وض��م المتميزين فيهم إلى منتخ��ب الجامعة لتمثيلها 
ف��ي البطوالت الجامعية المركزي��ة، وجامعة حلب رائدة 
ف��ي الرياضة الس��ورية من خالل تواجدها ومش��اركاتها 
وتحقيقها النتائ��ج الجيدة في البطوالت التي ش��اركت 

فيها.
زيارة

»االتحاد« دخلت مالعب وصاالت النادي الرياضي الجامعي 
واس��تمعت إلى شرح مفصل عن أهمية الرياضة الجامعية 
ونش��اطات هذا الن��ادي من خالل المهن��دس عمار كعدة 
رئيس فرع اتحاد الطلبة، وكذلك مدير النادي أيمن رضوان 
والمهن��دس كعدة ذكر أن الهدف من إحداث نادي رياضي 
ف��ي كل جامعة من جامعات القطر ه��و تنمية  المواهب 
الرياضية للطلبة واس��تمرار ممارسة نشاطهم بشكل علمي 
وسليم ومنهج ولتفريغ طاقاتهم وبناء مهاراتهم وتطويرها، 
مش��يرًا إلى أن فرع االتحاد الوطني لطلبة س��ورية في كل 
جامعة يقدم الدعم المادي والرعاية الفنية لكل ناد، ويقوم 
بمتابع��ة المش��اركات والنتائ��ج مع تقييم كل مش��اركة 
والبن��اء عل��ى النتائج اإليجابي��ة وتكريم األبط��ال والفرق 
الفائزة ومعالجة الخلل، وكل ذلك يتم باالستعانة بالخبرات 

الرياضية ولو كانت من خارج كوادر النادي.

مطارح األنشطة
يتاب��ع المهندس كعدة: يض��م نادي الباس��ل الجامعي 
الرياضي في حلب ثالثة مالعب خماس��ية وصالة ألعاب 
ق��وى وصالة حديد وملعب معش��ب لكرة الق��دم بأبعاد 
نظامية، وقد تم وضع خطة لصيانة كافة منشآت النادي 
الرياضي��ة بالجامعة خالل هذا الع��ام تقدر كلفتها ب�149 
مليون ليرة وتش��مل إعادة تعش��يب ملع��ب كرة القدم 

وتأهيل جميع المرافق الرياضية األخرى في الصاالت.
وختم بالقول: نحن في االتحاد الوطني والنادي الجامعي 
حريص��ون على أن تكون مش��اركتنا الرياضي��ة متميزة 

وتحق��ق النتائج المرجوة لرفع اس��م جامع��ة حلب إلى 
مستوى جامعات القطر ورياضتنا الجامعية تحظى بدعم 
خاص م��ن أمين الف��رع ورئيس الجامع��ة اللذين قاما 
بتكري��م األبطال وتكريم البطل الدولي عبد القادر دواجي 
الذي نال مركزًا متقدمًا ف��ي آخر بطولة جامعية أقيمت 
ف��ي هنغاريا، وقبل مدة اس��تقبال حارس مرمى منتخب 
س��ورية الوطني بكرة القدم إبراهي��م عالمة وتم تكريمه 

على عطائه لكرة سورية.
برنامج مشاركات

مدير الن��ادي الكابتن أيمن رضوان تح��دث عن برنامج 

المش��اركات األخي��رة موضح��ًا أن النادي يم��ارس كرة 
القدم وق��د تقدم منذ مدة قصيرة إل��ى اتحاد كرة القدم 
لالنتس��اب إلى ك��رة الص��االت، كما أن نادين��ا يمارس 
الريش��ة الطائرة، وألعاب القوى والجري والوثب الطويل 
وكرة الطائ��رة والمالكمة والكيك بوكس��ينغ، والكاراتيه 
والباركور ويعتبر نادينا مميزًا ومتقدمًا على بقية األندية 
الرياضية الجامعية على مستوى القطر من خالل النتائج 

التي يحققها.
في آخر بطولة جامعية أقيمت بالالذقية بمش��اركة 
الجامعات السورية العامة والخاصة كافة نلنا المركز 
الثاني بالك��رة الطائرة الش��اطئية للرج��ال والمركز 
األول للسيدات ووصلنا بكرة القدم إلى دور الثمانية 
وخالل األعوام م��ن 2013 – 2018 كنا أبطال القطر 
بكرة الق��دم الجامعية، ونلنا المرك��ز األول بالفردي 
للش��طرنج وكذل��ك للف��رق وأحرزنا بطول��ة الفردي 
بالريش��ة الطائ��رة، وبطولة الزوج��ي المختلط بكرة 
الطاولة وهناك نش��اط س��نوي محلي بإقامة دوري 
الكليات والمعاهد بكافة األلعاب الرياضية الممارسة 

وكذلك بطوالت الكؤوس.
نجوم

أب��رز نجوم النادي الرياض��ي الجامعي بحلب هم: محمد 
شاهين برياضة الكيك بوكسينغ، ومحمد خير بالمالكمة 
وعل��ي أرحي��م بالكاراتيه، إضافة للمالك��م العالمي عبد 
القادر دواجي ومن المدربين أحمد هالل )مالكمة(، عبد 
الرزاق بكداش )كونغ فو(، يس��ر مارديني )باركور(، أيمن 
رضوان )كيك بوكسينغ(، س��امر بيروتي )ريشة طائرة(، 

ومصطفى كورج )شطرنج(.

نادي الباسل الجامعي في حلب... صيانة للمالعب والصاالت وتكريم لألبطال المتفوقين



07 السنة 38 | العدد 1927
السبت 3 تشرين األول 2020

 قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم 
ع��دم معاقبة نيم��ار وألفارو بع��د أحداث 
مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا التي 
جرت قبل نحو أس��بوعين وجرى الش��جار 
بينهما تبعه اتهام البرازيلي لالعب مرسيليا 
بتوجي��ه عبارات عنصرية له في كالس��يكو 
الكرة الفرنس��ية والذي انتهى بفوز مرسيليا 

.0-1
 أعلن نادي ش��الكه األلماني لكرة القدم 
تعيي��ن مانويل باوم مدربًا جديدًا له بعقد 
لمدة عامين خلفا للمقال دافيد فاغنر بعد 
بداية س��يئة للنادي في ال��دوري المحلي 
هذا الموس��م ولم يحقق ش��الكه أي فوز 
في مبارياته ال�18 األخيرة في البوندسليغا 
إذ يعود آخر انتصار ل��ه إلى كانون الثاني 
الماض��ي وهو مني بهزيمة تاريخية صفر-
8 أمام باي��رن ميونيخ في المرحلة األولى 
هذا الموس��م قبل أن يس��قط أمام فيردر 

بريمن 3-1.
 أعل��ن ن��ادي برش��لونة االس��باني لكرة 
القدم تعاقده مع الظهي��ر االيمن االمريكي 
سيرجينيو دست ابن ال�19 عاما من أياكس 

امس��تردام الهولن��دي لمدة خمس��ة أعوام 
بصفقة بلغت 21 مليون يورو مع بند لفسخ 

العقد بقيمة 400 مليون يورو
 تم نقل مايكل شوماخر أسطورة سباقات 

الفورموال 1 إلى فيال بماي��وركان بقيمة 27 
مليون جنيه إس��ترليني كانت مملوكة من 
قب��ل فلورنتين��و بيريز رئي��س لاير مدريد، 
وقامت كورينا زوجة ش��وماخر بشرائها منذ 
ثالثة سنوات ويواصل الس��ائق تعافيه من 
حادث تزلج مأس��اوي تعرض له عام 2013 
وكان في غيبوبة لمدة س��تة أشهرفي حالة 
نادرة للغاية ويتم رعايت��ه من قبل زوجته 

ويكافح من أجل التحسن.
 تعرض نج��م لاير مدريد البلجيكي إيدن 
ه��ازار الصابة عضلية في س��اقه اليمنى قد 
تبعده عن المالعب حتى أسبوعين ما يعني 
غيابه أيض��ًا عن ثالث مباري��ات لمنتخب 
بلجي��كا، ضد ك��وت ديفوار في 8 تش��رين 
األول ، ث��م إنكلترا وأيس��لندا تواليًا في 11 
و14 ضمن دوري األم��م األوروبية. كما قد 
تهّدد مش��اركته في الكالسيكو المنتظر ضد 

الغريم برشلونة في نهاية تشرين األول.

كب��رى  تش��هدها  جول��ة جدي��دة 
الدوري��ات األوروبية هذا االس��بوع 
أبرزه��ا  تح��ت عناوي��ن عريض��ة 
التعوي��ض للفرق الكبي��رة .. حيث 
فرض��ت أندية نفس��ها بق��وة على 
أخرى واضعة األخيرة تحت الضغط 
المباش��ر من��ذ البداية بعي��دًا عن 
أعين الجماهي��ر التي التزال غائبة 
وأفق��دت دوريات هذا الموس��م » 

حتى اآلن« متعتها .
ف��ي إنكلترا تش��ترك 3 أندية على 
خط الص��دارة وإيفرتون كش��ر عن 
أنيابه مبكرًا .. وعاد ليستر للواجهة 
فيما ليفربول البطل كعادته اليقبل 
المزاح وحقق مع السابقين العالمة 

الكاملة من 3 جوالت حتى اآلن .
وتتجه األنظار ي��وم غد األحد لقمة 
مبكرة في ال��دوري اإليطالي ضمن 
الجول��ة الثالث��ة من��ه يح��ل فيها 
نابولي ضيفًا على يوفنتوس الراغب 
بالتعوي��ض وتتص��در ثالث��ة أندية 
الترتيب هم نابولي وهيالس فيرونا 
وميالن وكل منه��م 6 نقاط بوقت 
ينتظ��ر فيه كبي��ر ألماني��ا وأوروبا 
بايرن ميونيخ منف��ذًا بعيدة للقمة 
في بوندس��ليغ بعد سقوطه المريع 

أمام هوفنهايم .
ويبتع��د س��ان جيرمان ع��ن رين 
متص��در الدوري الفرنس��ي بفارق 4 
نقاط والمب��اراة بينهم��ا قد تحول 

منعطفًا هامًا .
الدوري اإلنكليزي

تنطلق الجول��ة الرابعة من الدوري 
اإلنكلي��زي الي��وم الس��بت بثالثة 
مواجهات بإحداها سيلعب المتصدر 
على ان تختتم الجولة يوم غد األحد 
بأرب��ع لق��اءات تشيلس��ي بنقاطه 
االربع يس��تضيف كريستال باالس 
)6 نق��اط( على ملعب س��تامفورد 
بري��دج، تليها مواجهة إيفرتون أحد 
الف��رق الث��الث المتص��درة برصيد 
9 نقاط مع ضيف��ه برايتون، ويحل 
مانشس��تر س��يتي ضيفًا على ليدز 
يونايت��د وتعث��ر الس��ماوي ببداية 
ال��دوري حيث يمتلك 3 نقاط فقط 
من 3 مباري��ات حتى اآلن ويبحث 

عن منفذ لهذا المأزق قبل ان يتسع 
فارق الصدارة ويمتلك ليدز 6 نقاطز

مباريات الغد يستضيف فيها ليستر 
فريق ويس��تهام يونايتد، وليس��تر 
متصدر ب�9 نقاط فيما لضيفه 3 نقاط 
كما يستضيف آرسنال 6 نقاط فريق 
ش��يفيلد يونايتد ال��ذي لم يتذوق 
طع��م النقط��ة بعد هذا الموس��م، 
ويش��هد ملع��ب اول��د تترامف��ورد 
مواجهة س��اخنة تجمع الشياطين 
الحم��ر مع توتنهام هوتس��بير ولم 
يحقق الفريقان المطلوب بالجوالت 
الس��ابقة، فمانشس��تر يونايتد له 3 
نقاط فيما لتوتنهام أربعة من اصل 
3 جوالت والفوز س��يكون مضاعفًا 

ألي منهما..
وينزل الستار على الجولة بمواجهة 
ب�9 نقاط  ليفربول ش��ريك الصدارة 
مع اس��تون فيال أحد فرق الوصافة 
6 نق��اط وه��ي   ف رص��ة لرف��اق 
صالح لضرب فارق الهوة واالنطالقة 
المتجددة بعد العالمة الكاملة التي 

حققوها قبل جولة اليوم.
للتذكير فإن جولة األسبوع الماضي 
)الثالثة( شهدت فوز مثير لليفربول 
بطل المس��ابقة على آرس��نال 1/3 
وخس��ر فوله��ام على ارض��ه أمام 
أس��تون فيال 3/0 وضرب ويستهام 
وولفرهامبت��ون  ش��باك  يونايت��د 

برباعي��ة دون رد وس��حق ليس��تر 
س��يتي مضيفه مانشس��تر سيتي 
5م2 وس��قط توتنه��ام هوتس��بير 
بف��خ التع��ادل اإليجاب��ي 1/1 مع 
نيوكاس��ل يونايت��د وتج��اوز  ليدز 
مضيف��ه ش��يفيلد يونايت��د بهدف 
وأح��رج ألبي��ون ضيفه تشيلس��ي 
قبل أن يفرض علي��ه التعادل 3/3 
كم��ا ش��هدت الجول��ة الثالثة فوز 
إيفرتون على كريستال باالس 2م1 
يونايتد  مانشس��تر  بفوز  وافتتحت 

على برايتون 2/3.
ترتي��ب المقدمة ليس��تر س��يتي، 
ليفربول، إيفرتون )9 نقاط(، أستون 
فيال، آرسنال، كريستال باالس، ليدز 

يونايتد )6 نقاط(.
الدوري اإليطايل

تتج��ه األنظار يوم غ��د األحد لقمة 
مبكرة في ال��دوري اإليطالي ضمن 
الجول��ة الثالث��ة منه حي��ث يحل 
نابول��ي ضيفًا عل��ى يوفنتوس في 

اليانز استاديوم.
الثال��ث  الش��ريك  نابول��ي  وبع��د 
بالصدارة ول��ه 6 فيما ليوفنتوس 4 
نقاط وهو الش��ريك اآلخر بالوصافة 

على الئحة الترتيب.
للجول��ة  نهاي��ة  س��تكون  القم��ة 
الت��ي س��تكون باق��ي المواجهات 
فيه��ا متباينة أبرزها ساس��ولو مع 

كروتوني��ن وأدوني��زي ض��د روما 
)اليوم السبت(.

فيما يلتقي يوم غد التسيو مع إنتر 
ميالن كما يلتقي بارما مع هيالس 
فيرون��ا ولألخي��ر )6 نق��اط( م��ن 
جولتي��ن كما يلتقي يوم غد ميالن 

مع سبيزيا.

وتتص��در ثالثة أندي��ة الترتيب هم 
نابول��ي وهيالس فيرون��ا وميالن 
وكل منه��م 6 نق��اط ثم ساس��ولو 

ويوفنتوس )4 نقاط(.
وتذكيرًا بالجولة السابقة من السيرا 
A فق��د أنته��ت مواجه��ة روما مع 
يوفنتوس )قمة المرحلة( بالتعادل 

اإليجابي 2/2 لوقت فاز فيه ميالن 
عل��ى كروتون��ي 0/2 وبولونيا على 
بارم��ا 1/4 وس��حق نابول��ي ضيفه 
0/6 وتجاوز هيالس فيرونا  جنوى 
ضيفه أودنيزي بهدف وخسر سبيزيا 
على ارضه أمام ساسولو 4/1 وتتمة 
إنتر  لنتائج الجولة الس��ابقة تجاوز 

ميالن فريق فيورنتينا 3/4 وس��جل 
مضيفه  بش��باك  هدفين  التس��يو 
كالياري وفاز بنفيتو على سمبدوريا 
2/3 وافتتح��ت الجولة بفوز أتالنتا 

على تورينو 2/4.
الدوري األلماني

ينتظ��ر كبير ألماني��ا وأوروبا بايرن 
ميونيخ منف��ذًا بعي��دة للقمة بعد 
م��رور جولتي��ن م��ن بوندس��ليغا 
فس��قط فيها البافاري بشكل مريع 
يوم األح��د الماضي أمام هوفنهايم 
4/1 تجم��د رصي��ده عن��د نقاط��ه 
الث��الث الت��ي ناله��ا ب��أول جولة 
ويلتق��ي الفريق يوم غ��د األحد مع 
هيرتابرلين في اليانز ارينا تس��بقها 
المتصدر  م��ع  فولفس��بورغ  مباراة 
أوغس��بورغ، فيما تجري اليوم عدة 
مواجه��ات أبرزه��ا دورتمون��د مع 
فرايب��ورغ ولألصف��ر 3 نق��اط فيما 
للضي��ف 4 نق��اط وبالتوقيت ذاته 
يلتقي ش��ريك الص��دارة هوفنهايم 
مع مضيفه فرانكفورت، أما اليبزيغ 
الرابع يس��تضيف  صاح��ب المركز 

مساء فريق شالكة.
هوفنهاي��م  فريق��ا  ويتص��در 
ولكل  الترتيب  الئحة  وأوغس��بورغ 
منهما 6 نقاط وتمتلك أربعة أندية 
4 نقاط ه��ي إينتراخت فرانكفورت 
وأرميني��ا  وفرايب��ورغ  واليبزي��غ 

بيلفيلد ثم باي��رن ودورتموند أحد 
الفرق التي لها 3 نقاط.

وبالع��ودة س��ريعًا لنتائ��ج الجولة 
األس��بوع  ج��رت  الت��ي  الثاني��ة 
الماض��ي فقد تع��ادل فرايبورغ مع 
فولفسبورغ 1/1 بعد أن سقط بايرن 
أمام هوفنهاي��م 4/1 كما فاز فيردر 
بريمن على شالكة 1/3 واوغسبورغ 
عل��ى دورتموند 0/1 وش��توتغارت 
على ماين��ز 1/4 وتعادل بوروس��يا 
 1/1 برلي��ن  م��ع  مونش��نغالدباخ 
وبالنتيجة ذاته��ا انتهت مباراة باير 
ليفرك��وزن مع اليبزي��غ كما تجاوز 
أرمينيا بيلفيل��د فريق كولن بهدف 

دون ردز
الدوري الفرنسي

وصل الدوري الفرنس��ي لكرة القدم 
الى جولته السادس��ة التي انطلقت 
بوق��ت متأخ��ر م��ن مس��اء أمس 
الجمع��ة بلقاء من المقرر ان يجمع 
باريس سان جيرمان وأنجيه حيث 
يتأخ��ر الفري��ق الباريس��ي للمركز 
السابع بنقاطه التس��ع بينما ينفرد 
رين بالصدارة برصيد 13 نقطة يليه 
لي��ل 11 نقطة ثم أربع��ة أندية لكل 
منها 10 نقاط هي مونبيلييه وسانت 
إيتي��ان وموناك��و والن��س بينم��ا 
يمتلك 9 نقاط كل من باريس سان 
جيرمان وأنجي��ه ويلتقي رين يوم 
غد األح��د مع س��تاد ريمس بينما 
يحل قبلها الوصيف ليل ضيفًا على 
ستراسبورغ وفي لقاء بارز أيضًا في 
هذه المرحلة يلتق��ي يوم غد ليون 

مع مرسيليا.
وشهد األس��بوع الماضي تغلب سان 
جيرم��ان على ريم��س 0/2 وتعادل 
لوريان مع ليون، ونيم أولمبيك مع 
النس بالنتيجة ذاته��ا 1/1 وصمتت 
الش��باك بلقاء بوردو مع نيس بوقت 
فاز فيه موناكو على ستراسبورغ 2/3.

كما فاز إنجيه على ستا بريست 2/3 
وتعادل ديجون م��ع مونبلييه 2/2 
وتعادل مرس��يليا مع ميتز بالجولة 
الخامسة التي شهدت أيضًا فوز رين 
على سانت إيتيان المضيف بثالثية 

نظيفة.

عالمي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

قمة إيطالية .. واألندية الكبيرة تنتظر التعويض في كبرى الدوريات األوروبية

محطات عالمية

لقب جديد للعمالق البافاري
ُتوج بايرن ميونخ بلقب الس��وبر األلماني 
للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على غريمه 
بوروس��يا دورتمون��د )3-2( ف��ي مباراة 

مثيرة على ملعب أليانز أرينا.
الباي��رن تق��دم بهدفي��ن متتاليي��ن عن 
طري��ق كورينتين توليس��و وتوماس مولر 
ف��ي الدقيقتي��ن 18 و32، قب��ل أن يعود 
دورتموند في النتيجة بتس��جيل هدفين 
عبر جوليان بران��دت وإيرلينج هاالند في 

الدقيقتين 39 و55.
ونج��ح جوش��وا كيميت��ش ف��ي قت��ل 
المباراة في الدقيقة 82 بتس��جيل الهدف 
الثالث للبايرن، ليفس��د ريمونتادا أس��ود 

الفيستيفال.
وواصل باي��رن زحفه ف��ي 2020 بعد أن 
حقق ثالثي��ة تاريخية الموس��م الماضي 
بتتويج��ه بلقب ال��دوري والكأس ودوري 

أبطال أوروبا قبل أن يفوز األسبوع الماضي 
بلقب كأس السوبر األوروبية على حساب 
إشبيلية اإلس��باني بطل الدوري األوروبي 
»يوروب��ا لي��غ« ف��ي العاصم��ة المجرية 

بودابست.
وتجمع الكأس بين بطلي الدوري والكأس، 
غي��ر أن فوز بايرن حامل لقب الدوري في 
األع��وام الثمانية الماضي��ة بلقب الكأس 
أيضا على حس��اب باي��ر ليفركوزن وضعه 

بمواجهة وصيفه في الدوري دورتموند.
وتق��ام عادة كأس الس��وبر قب��ل افتتاح 
الدوري غير أن توق��ف المباريات وإعادة 
جدولته��ا ف��ي مواعي��د الحق��ة بس��بب 
تداعيات فيروس كورونا المس��تجد، حال 
دون إقامة المباراة في موعدها االعتيادي 
وأجريت هذا الموسم بعد مرور مرحلتين 

من ال� »بوندسليغا«.

وضع��ت قرع��ة دوري أبطال أوروبا كل م��ن رونالدو 
وميس��ي وجهًا لوج��ه ألول م��رة بتاري��خ الالعبين 
ومس��يرتهما الطويلة ضمن دور المجموعات ، وذلك 
في الحفل البس��يط الذي جرى مس��اء الخميس وقد 
تس��بب »كوفيد-19« في نقل الحفل م��ن أثينا إلى 
استوديوهات شبكة »أر تي أس« في جنيف من دون 
الحضور التقليدي للضيوف في عملية سحب القرعة.

بداية فقد تأهل 26 فريقا مباشرة إلى دور المجموعات 
وانضم��ت إليها 6 ف��رق بلغت هذا ال��دور عن طريق 
أدوار تمهيدي��ة ما رفع عدد الفرق المش��اركة في دور 
المجموعات إلى 32 وتم توزيع الفرق المشاركة على 
4 مس��تويات، ويحت��وي المس��توى األول على بطل 
النسخة الماضية بايرن ميونخ وبطل الدوري األوروبي 
إش��بيلية، إضافة إلى أبطال الدوريات الستة الحاصلة 

على أعلى تصنيف لدى االتحاد الدولي.
أما المس��تويات من 2 إلى 4، فتم توزيع الفرق فيها 
وفق��ا لترتيبها ف��ي الئحة تصنيف االتح��اد األوروبي 
وجنبت القرع��ة وقوع فريقين من دول��ة واحدة في 

المجموعة نفسها.

مواعيد المباريات 
دور المجموع��ات: الجول��ة األولى  20 و21 تش��رين 
األول، الجولة الثانية 27 و28 تش��رين األول ، الجولة 
الثالثة 3 و4 تش��رين الثاني ، الجولة الرابعة 24 و25 
تش��رين الثاني ، الجولة الخامسة 1 و2 كانون األول ، 

الجولة السادسة 8 و9 كانون األول.
- ذهاب ثمن النهائي: 16 و17 و23 و24 شباط .

- إياب ثمن النهائي: 9 و10 و16 و17 شباط.
- ذهاب ربع النهائي: 6 و7 نيسان.

- إياب ربع النهائي: 13 و14 نيسان.
- ذهاب نصف النهائي: 27 و28 نيسان.

- إياب نصف النهائي: 4 و5 آيار.
- المباراة النهائية: 29 آيار.

جوائز األفضل يف دوري األبطال
وش��هدت القرعة توزيع عدة جوائز كالعادة حيث نال 
)دروغب��ا( جائزة رئيس االتحاد األوروبي )دي بروين( 
أفضل العب وس��ط )جوشوا كيميتش( أفضل مدافع  
)مانوي��ل نوير( أفضل حارس مرمى )ليفاندوس��كي( 

أفضل مهاجم ) هانز فليك ( أفضل مدرب.

لوكوموتيف موسكوسالزبورجأتلتيكو مدريدبايرن ميونخالمجموعة األولى
 مونشنغالدباخإنتر ميالنشاختارلاير مدريدالمجموعة الثانية
مارسيلياأولمبياكوسمانشستر سيتيبورتوالمجموعة الثالثة
 ميتالندأتاالنتاأياكسليفربولالمجموعة الرابعة

 رينكراسوندارتشيلسيإشبيليةالمجموعة الخامسة
كلوب بروجالتسيودورتموندزينيتالمجموعة السادسة
 فرنشفاروشدينامو كييفبرشلونةيوفنتوسالمجموعة السابعة
باشاك شهيراليبزيجمانشستر يونايتدباريس سان جيرمانالمجموعة الثامنة

ميسي ورونالدو وجهًا لوجه بدوري األبطال

التوقيتالدوريالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 10/3

2.30إنكليزيتشيلسي × ك. باالس
4.00إيطاليساسولو × كروتوني

4.30ألمانيدورتموند × فرايبورغ
4.30ألمانيفرانكفورت × هوفنهايم

5.00إنكليزيإيفرتون × برايتون
7.30ألمانياليبزيغ × شالكة

7.30إنكليزيليدز يونايتد×مان سيتي
9.45إيطاليأدونيزي × روما

األحد 10/4

2.00إنكليزيليستر × وست هام
4.00إنكليزيآرسنال × شيفيلد يونايتد

4.00إيطاليالتسيو × إنتر
4.00إيطاليبارما × هيالس فيرونا

4.00فرنسيستراسبورغ × ليل
4.30ألمانيفولفسبورغ × أوغسبورغ

6.00فرنسيرين × ستاد ريمس
6.30إنكليزيمان يونايتد × توتنهام

7.00إيطاليميالن × سيزيا
7.00ألمانيبايرن × هيرتابرلين

9.15إنكليزيأستون فيال × ليفربول
9.45إيطالييوفنتوس × نابولي
10.00فرنسيليون × مرسيليا



كرم��ت محافظة ريف دمش��ق واالتح��اد الرياضي 
العام نادي الحرجلة الذي صعد إلى مصاف الدرجة 

الممتازة بكرة القدم.
وحضر التكريم محافظ ريف دمشق المهندس عالء 
منير ابراهيم ورئيس االتحاد الرياضي العام السيد 
ف��راس معال وعض��و المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياضي المش��رف على المحافظ��ة فراس العزب 
والعمي��د حات��م الغايب رئيس اتح��اد كرة القدم 
وعضو االتحاد المش��رف على المنطق��ة الجنوبية 

وعضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب.
وأش��ار محافظ ريف دمش��ق المهندس عالء منير 
إبراهيم إلى الجهود الكبيرة التي بذلها العبو الفريق 
وكوادره في مشوارهم للوصول إلى الدوري الممتاز 
متجاوزين كل الظروف مبديًا اس��تعداد المحافظة 
لتقديم الدعم للفريق لمواصلة منافس��اته بقوة في 

استحقاقه المقبل.
ودع��ا إبراهيم العبي الفريق إل��ى مضاعفة الجهود 

إلثب��ات جدارتهم في الفت��رة القادمة لكون الفريق 
سيواجه فرقًا قوية في الدوري الممتاز ما سيجعل 

المنافسة أقوى للوجود بين الفرق األوائل.
ولفت رئي��س النادي عبد الرحم��ن الخطيب إلى 

أن اإلنجاز الذي حققه فري��ق الحرجلة يضاف إلى 
اإلنج��ازات التي حققتها رياض��ة المحافظة خالل 
الموسم الحالي حيث س��بق لناديي قارة والضمير 
التأهل إلى دوري الدرجة األولى متمنيا أن يتمكن 
الفريق من المنافس��ة بقوة في دوري األضواء على 
المراكز األولى وال س��يما في ظل الدعم المستمر 

الذي يلقاه.
العب��و الفريق عب��روا ع��ن حرصهم عل��ى تقديم 
األداء المش��رف في الدوري وبذل أقصى ما لديهم 
للمنافس��ة بقوة عل��ى المراكز المتقدمة إلس��عاد 
جماهيرهم التي تطمح إلى حلم جديد في دوري 
األضواء بعد أن تحقق حلمها األول بتأهل فريقهم 

إليه.
وكان فري��ق الحرجلة تأهل إلى ال��دوري الممتاز 
وألول م��رة ف��ي تاريخ��ه بعد ف��وزه عل��ى فريق 
التضامن بأربعة أهداف مقابل ال ش��يء في الدور 

النهائي لدوري الدرجة األولى.
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حقيقة مؤلمة 
تعد األندية الركيزة األساسية للعمل الرياضي بصفتها حلقة 
أولى من خاللها تتشكل بقية حلقات العمل لتشكل وحدة 
واس��عة تغطي مس��احة الجغرافيا برمتها، وبقدر ما تكون 
الحلقة المركزية والمحورية الصغيرة )األندية( قوية وصلبة 
بقدر ما نضمن تماس��ك بقية الحلقات واس��تمرار حركتها 

بيسر وانتظام.
ونعتق��د أن ال��كل متفق عل��ى هذه الحقيقة بحس��ب ما 
يت��م تأكيدها ف��ي كل اجتماعاتنا ومؤتمراتن��ا الرياضية 
حي��ث الجميع يتح��دث ع��ن األهمية الكبي��رة  لألندية 
وتأثيرها  الفائق  على بقية مفاصل العمل الرياضي  وصوال 

للمنتخبات الوطنية.
والس��ؤال هنا أم��ام هذه الحقيق��ة الناصعة، ه��ل يتوفر 
ألنديتنا الظروف المناسبة والشروط المطلوبة  للقيام بهذا 

الدور الكبير.
وه��ل ت��درك إدارات األندية هذه األهمي��ة وتعمل وفقها 
وهل تعرف حجم المس��ؤوليات الملقاة على عاتقها، وهل  
تتعام��ل المؤسس��ات الرياضية وفق تسلس��لها الوظيفي 
وعالقاته��ا المتبادلة مع األندية وفق هذه الحقيقة، فتقوم 
بتقدير ظ��روف األندية فتخف��ف من أعبائه��ا الكبيرة أم 

العكس.
االنطب��اع الثابت لدى معظ��م اتحادات ألعابن��ا الرياضية 
أن إمكان��ات ومقدرات األندية تس��خر لأللعاب االحترافية 
وبش��كل خاص لكرة القدم  التي تس��تهلك في كثير من 
أنديتن��ا أكثر من ٠٩% من ميزانياتها، وهذه حقيقة مؤلمة 
أدت م��ع مرور الوق��ت إلى اندثار الع��اب عديدة ال تملك 
اتحاداتها وكوادرها إال الشكوى التي ال تريد إدارات األندية 

االستماع لها.
وم��ا زاد األمر صعوبة على  األندية جنون س��وق انتقاالت 
الالعبين الحاصل منذ عدة سنوات والذي وصل هذا العام 
إل��ى درجة تخال��ف العقل والمنطق وتف��رض علينا اليوم  
اتخ��اذ خطوة جريئة إلعادة النظ��ر بقانون االحتراف برمته 

ووضع ضوابط تمنع هذا الشطط والجنون.
بالضفة المقابلة نعتقد انه بات من الضروري تفعيل بعض 
ق��رارات المجلس المركزي والمؤتمر العام التي تؤكد على 
تحديد نس��ب معينة من ميزانيات األندي��ة لأللعاب غير 
االحترافي��ة تتيح لها البقاء واالس��تمرار حتى في الحدود 

الدنيا.

أنور البكر

انتقاالت كثيرة ولكن!!
يف كل صيف ويف أوقات محددة من قبل اتحادنا لكرة 
القدم أو غير ذلك تبدأ حركة نشطة بين جدران أنديتنا 
األساس فيها انتقال الالعبين والبحث عن العبين جدد 
توزع  خارطة  تتغير  ذلك  إىل  واستنادًا  جديد  لموسم 

الالعبين عىل فرق األندية من جديد.
إدارة  لكل  المتاحة  اإلمكانات  وحسب  األندية  إدارات 
ما  الستقطاب  تسعى  المتوفرة  المالية  والميزانية 
يحق  ممن  المحترفين  الالعبين  من  استقطابه  يمكن 
لهم االنتقال أو ممن انتهت عقودهم مع أندية سابقة 
وألن األندية ملهوفة وبحاجة إىل العبين وواقعه تحت 
المتخصصين  أعضائها  بعض  نرى  جماهيرها  ضغط 
وشغلهم  االتجاهات  كل  يف  يسرحون  المجال  هذا  يف 
الحصول عىل توقيع لالعب وتنظيم عقد آلخر  الشاغل 
والتسابق لنيل موافقة ثالث والظفر برضا رابع وهكذا 
المشهد يتكرر يف كل األندية وأخيرًا يظفر باألفضل من 

يملك المال األكثر.
من  يقترب  له  والتحضير  يبدأ  لم  والموسم  هذا  كل   
االنطالق وقد يكون للمدرب يف كل ناد رأي بالتعاقدات 
كان  إذا  ذلك  له  يكون  ال  وقد  عمله  رأس  كان عىل  إن 

وافدًا جديدًا للتدريب.
والعملية كلها تتم بتسرع ودون روية وال إستراتيجية 
تسلكه  ما  يشبه  االتجاه  هذا  يف  عندنا  يتم  ما  فهل 

األندية األكثر احترافاً يف كثير من دول العالم؟؟
أحدًا  يشبه  ال  عندنا  يتم  فما  صعبة  ليست  واإلجابة 
تماماً  مختلف  المضمون  فيما  الشكل   حيث  من  إال 
لمناقشتها  داعي  وال  يعرفها  الكل  كثيرة  مناحي  ويف 
منها  واحدة  عىل  سنمر  لكننا  تفاصيلها  يف  والخوض 
متعلقة  ثانية  حالة  عىل  نمر  وربما  كمثال..  فقط 

بالموضوع فهيا نتابع..

الفحص الطبي
هذا  وسمعنا  سنوات  منذ  االنتقاالت  مواسم  سمعنا يف 

الموسم أيضاً: 

- انتقال الالعب )فالن( إىل نادي )كذا( قادماً من نادي..
االحتراف  من  العائد  الالعب  مع  نادي  إدارة  تعاقدت   -

الخارجي.
لموسم  إليها  الالعب  انتقال  عىل  نادي  إدارة  وافقت   -

واحد.
لرئيس  - وهكذا هي األخبار وهذه األخبار معززة بصور 
النادي أو بعض المعنيين فيه مع الالعب اآلتي إليهم 

وهو يحمل قميص الفريق.
أخبارهم  وقعوا  أو  تعاقدوا  أو  انتقلوا  الذين  وكل 
االختالف  وربما  األصل(  )طبق  تكون  وتكاد  متشابهة 

يكون بين واحد وآخر بقيمة العقد المايل )فقط(.
والسؤال: هل يتم ذلك عندنا بالصورة التي تتم يف أي 

بلد من بلدان العالم يف عالم االحتراف الكروي؟
الخضوع  إليه دون  أو ينضم  ناد  وهل يدخل العب إىل 
وأنه  إصابته  وعدم  سالمته  يؤكد  شامل  طبي  لفحص 
بصحة وعافية وخال من األمراض طبعاً ال يمكن ذلك 

أما عندنا فكل شيء ممكن؟
والكشف الصحي والفحص الطبي ال تفكر فيه إدارات 
أنديتنا عىل اإلطالق وهي تهرع للتوقيع وضم الالعبين 
البدنية..  الحالة  متناسية أبسط شروط االحتراف وهو 

وسالمة الالعبين الواجب ثبوتها..
والسؤال، كيف لهذه اإلدارات أن تضع الشرط الصحي 
كأساس للقبول بالالعبين وهي ال تملك الحد األدنى من 
تملك  ال  التي  وهي  توافرها  الواجب  الصحية  الشروط 
بعمل يف أي فريق من فرقها ولمختلف األعمار  طبيباً 
وهي ما زالت ترى يف المعالج الفيزيائي الساحر والعصا 
والعام  الخاص  الطبي  الكادر  ق��وام  وه��و  السحرية 

والشامل والكامل يف كل ناد من أنديتنا.
وال  أكثر  ال  استثناء  فهو  نادرًا  وجد  فإن  الطبيب  أما 
يكون  يكاد  الطبي  الجانب  أن  قلنا  إذا  نبالغ  وال  أقل 
من المنسيات يف عمل أنديتنا مع العبيها وخاصة يف 
بقية  الحال يف  فكيف  يشاع  كما  »األغنى«  القدم  كرة 

األلعاب التي تمارس يف بعض األندية.
للقادمين  الصحي  والكشف  عام  كل  كثيرة  االنتقاالت 

غائب والحالة تمضي بتقدير رب العالمين.

نعود من جديد إىل واحتنا نستعرض من خاللها أسبوعياً أشياء من رياضتنا ومالعبنا وصاالتنا ونشاطاتنا عىل كل الصعد 
نقرأ فيها، كما تجب القراءة ونحاول قدر اإلمكان أن نكون يف المكان والزمان الصحيحين منها بشكل مناسب وأدبيات 
تعودنا عليها يف »االتحاد« لما يف ذلك من فائدة أو نصيحة أو تنبيه أو إطراء أو دخول إىل دائرة ضوء أو غير ذلك من 
أبواب هي يف كل الحسابات تكون من أجل المصلحة العامة وال شيء سواها وهذا هو دورنا يف اإلعالم الرياضي الصادق 
فهيا إىل أوىل واحاتنا التي تأتي مع حركة انتقال العبينا الكرويين بين األندية بحثاً عن موقع يف فرقها من أجل موسم 

جديد اقترب موعد انطالق منافساته.. فلنتابع..

انتقاالت كثيرة!! والفحص الطبي غائب

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

محافظة ريف دمشق واالتحاد الرياضي العام يكرمان نادي الحرجلة لصعوده للدوري الممتاز

قبل الخوض في حيثيات نهائي 
دوري الناش��ئين بالكرة الطائرة /
الس��تة االوائ��ل/ البد ان نش��ير 
باعجاب وتقدي��ر لنادي القطيفة 
على االنجاز ال��ذي حققه وانفرد 
به وتمثل باحرازه بطولة الدوري 
العام للناش��ئين للس��نة الرابعة 
على التوالي كس��ابقة لم يحققها 
غيره من االندية على صعيد فئة 
الناشئين فمرحى الدارته وكوادره 

والعبيه ابطال الدوري
ع��ودة لمنافس��ات البطولة التي 
الطائرة  الك��رة  بصال��ة  اقيم��ت 
بمدين��ة الفيح��اء فق��د توج في 
ختامها فريق نادي القطيفة بطال 
للدوري العام للسنة الرابعة على 
التوال��ي بعد ان احت��ل الصدارة 
بجدارة بفوزه في جميع مبارياته 
بتمي��ز واس��تحقاق واداء ع��ال 
وفني��ات  ومه��ارات  ومتمك��ن 
لالمكاني��ات  امث��ل  وتوظي��ف 
مس��جال نتائج ملفت��ه ففاز على 
كل من الس��لمية ودرعا وجيرود 
والس��ودا بنتيج��ة واح��دة 3 /0 

وعلى الوحدة 3/ 2.
فريق نادي الوح��دة جاء بالمركز 
الثان��ي ووصيفا اول بع��د فوزه 
على سلمية والسودا 3 / 1 وعلى 

جيرود ود رعا 3 / 0.
وحل فريق نادي الس��ودا بالمركز 
الثال��ث ووصيفا ثاني��ا بعد فوزه 
على س��لمية 3/ 2 وعلى درعا 3 

/1 وعلى جيرود 3 /0.

ورابعا س��لمية وخامس��ا جيرود 
وسادسا درعا.

فرسان الدوري
مث��ل فريق ن��ادي القطيفة بطل 
ال��دوري الالعبون نبي��ل ابو بكر 
الك��ردي كتيبة  محمد صبح��ي 
البيرين��ي محمد اب��و بكر محمد 
س��عد محمد مري��م عبدالهادي 
عبدالرزاق  عبدالحمن  ناصرالدين 
عم��ر الخطيب محم��د خميس 
ايهاب الش��يخة، م��درب الفريق 
مس��اعد  عبدالرزاق،  عبداللطيف 
مدرب جه��اد جغنون، اداري عام 

مصطفى حوا العيسى.

متابعات واقوال
حض��ر البطولة وش��ارك بتتويج 
الف��رق اصحاب المراك��ز الثالثة 
االولى عضو المكت��ب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي العام بشير عبود 
ود. ف��ؤاد محف��وظ رئيس اتحاد 
االتحاد  واعض��اء  الطائ��رة  الكرة 
ب��در ش��قير رام��ي حمد س��هى 
القصير،رئي��س واعضاء تنفيذية 
رئي��س واعضاء  ري��ف دمش��ق 
ونادي  الوح��دة  ن��ادي  ادارت��ي 

القطيفة.
د.ف��ؤاد محفوظ رئي��س االتحاد 
عبر عن ارتياح��ه لنجاح البطولة 
وذكر ان المستوى العام لجميع 
االندي��ة متطور واكث��ر من جيد 
مش��يرا ان االندية تملك مواهب 
واعدة واثنى على جهود المدربين 

وادارات االندية.

القطيفة بطال لدوري 
ناشئي الكرة الطائرة

استضافت الصالة الرئيسية بمدينة 
األس��د الرياضي��ة ف��ي الالذقي��ة 
التدريب��ي  المعس��كر  فعالي��ات 
للمنتخب الوطني لسيدات الجودو 
والس��امبو ال��ذي ض��م 40 العبة 
من حمص والس��ويداء والالذقية 

وطرطوس والقنيطرة.
أمينة س��ر االتحاد منال بدر التي 
واكبت المعس��كر قال��ت لالتحاد 
أن الغاي��ة م��ن المعس��كر توفير 
الخبرة وهي  واكتساب  االحتكاك 
فرصة مهمة للوقوف على مستوى 
الالعب��ات فني��ا وبدني��ا والعمل 
عل��ى تطوير المس��توى والوصول 
للمنافس��ة  المؤهل��ة  للجاهزي��ة 
يض��م  المنتخ��ب  أن  وتابع��ت 
مواه��ب واعدة وبمس��توى أكثر 
من جيد مش��يرة إل��ى أن هناك 
ومتواصل��ة  قادم��ة  معس��كرات 

للمنتخب.
وفيما يخص منتخب الرجال قال 

رئي��س اتحاد الج��ودو المهندس 
عم��اد ح��اج ق��دور أن االتح��اد 
تلقى مؤخرا دعوات للمش��اركات 
الخارجي��ة وفي مقدمته��ا بطولة 
العال��م للرج��ال 2021، وبطولت��ا 
غراند س��الم المؤهلتان ألولمبياد 
طوكي��و 2021، وأض��اف أن��ه تم 
التنفيذي  المكت��ب  م��ن  الطلب 
لالتحاد الرياضي الع��ام للموافقة 
عل��ى إقام��ة معس��كر لتأهي��ل 
ف��ي هذه  للمش��اركة  الالعبي��ن 
س��يقيم  كم��ا  االس��تحقاقات، 
االتح��اد دورة ترقي��ة للمدربي��ن 
الوطنيين الذي��ن لم يتمكنوا من 
المشاركة في الدورات التي نفذت 
المنتخب  مع  تمارين  وسينفذون 
الذي يدخل المعس��كر، ومطلوب 
من كل مدرب لكي ينجح بالدورة 
أن يقدم موضوع��ا  يضمن أفكارا 
جديدة عن تطوي��ر رياضة الجودو 

للنجاح.

منتخب نواعم الجودو يعسكر في الالذقية 
ودعوات خارجية للرجال

محمد عجان


