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»معال« خالل المؤتمر السنوي التحاد الكرة: تطوير العمل 
اإلداري والتنظيمي باتحاد الكرة إحدى أولويات عملنا

معال: سندعم األندية الريفية المجتهدة وسنكون مع الرياضيين يدًا بيد
االتحاد الرياضي يكرم األندية واألبطال الرياضيين المتفوقين في ريف دمشق 

الجمعية العمومية المصغرة التحاد المصارعة 
تحسم عددًا من النقاط الخالفية بالتصويت

استعدادًا لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 

20 العبًا بصفوف منتخبنا 
في معسكر تدريبي خارجي في روسيا 

5

3 انطالقة موسم شباب األولى 
في مجموعاته الخمس

منتخب المالكمة 
يواصل معسكره الداخلي

رئيس نادي اليقظة ياسر العلي: أوضاع فريق الكرة 4
مطمئنة ونعمل على تنشيط كرة اليد والسباحة

22 فريقًا شاركوا في الكرنفال 6
السلوي بالالذقية  3×3

تقرؤون أيضًا

3 4

5 6

57 5 قرارات جديدة 
للجنة األولمبية السورية

خماسية لبرشلونة ورباعيتان للبافاري 
واتالنتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

المؤتمر االستثنائي االنتخابي لم يكتمل 
تنفيذية حمص تقترح إدارة جديدة لنادي الوثبة والمكتب التنفيذي يوافق

2

في افتتاح منافسات الدوري الكروي الممتاز
خمسة فرق تجلس على القمة.. وتعادالن اثنان

في افتتاح منافسات الدوري الكروي الممتاز
خمسة فرق تجلس على القمة.. وتعادالن اثنان
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قمة وندية
الجيش × االتحاد 1/2

قدم فريق الجيش وضيف��ه االتحاد مباراة كبيرة 
ش��هدها ملعب الجالء بدمشق فحضرت األهداف 
والف��رص والندية لك��ن الحس��م دان ألصحاب 

األرض بهدفين لقاء هدف.
مهند البوش��ي ح��رص على إغ��الق منطقة جزاء 
فريقه منذ البداية عبر الشاهين وطيارة وسواس 
وبرهان ومن خلفهم حارس المرمى خالد الحجي 
عثمان ولم يغامر بالحالة الهجومية كثيرًا وكانت 
المحاوالت على أعتاب منطقة الجزاء ولم يترك 
دف��اع الجيش بالمجمل األريحية لتحركات عدره 

والحسين..
بالمقاب��ل رأفت محم��د قائد الدفة الجيش��اوية 
اعتمد على رأس الحربة الواكد ويخدمه بس��خاء 
البري ومؤمن وبالمنتصف قصي وزيد وش��ريفة 
وتحرك مبكرًا وأقلق دفاع االتحاد قبل أن يتقدم 
ويتوج تفوقه النس��بي عب��ر مؤمن ناجي وانتهى 

الشوط األول بهذا التقدم.
في الثاني ضغط االتحاد على منافسه ومع تقدم 
المجريات زاد م��ن ضغطه بني��ة التعديل فيما 
لعب الجيش بهدوء مستغاًل اندفاع الضيف ومن 
كرة ثابتة لعبد الناصر حسن سجل الهدف الثاني 
زاد به من ثقته وتوازنه بالميدان بالمقابل أشرك 
االتحاد بدالءه مبكرًا إليجاد صدمة بالفريق فدخل 
ريحانية مهتدي وحنان بداًل من عنز وعدرة وعبد 

الواحد على الترتيب.
ول��م تم��ض دقيقتان عل��ى نزوله حتى س��جل 
ريحانية ه��دف التقليص بحرفن��ة وتحديدًا في 
الدقيق��ة 62 لم تنفع بعدها مح��اوالت التعديل 
وأضاع الجي��ش أيضًا كرتين كادت��ا تزيدان من 
غلته ليخرج منتص��رًا وثالث نقاط هامة جدًا في 

بداية المشوار.

فوز البحارة
حطين × تشرين صفر/2

الالذقية- محمد عجان
نجح فريق تش��رين في الفوز عل��ى جاره حطين 
معلنًا بداية مشوار رحلة الدفاع عن اللقب بنجاح 
وبتصميم وإصرار وبهدفين لال ش��يء بعد مباراة 
متوسطة األداء والمستوى في شوطها األول الذي 
جاء مماًل وغلب عليه طابع الخش��ونة والتس��رع 
والتمرير الخاطئ وشهد حالة طرد لحارس حطين 
الذي تسبب في عرقلة العب تشرين كامل كواية 
خارج منطقة الجزاء وإهدار ركلة جزاء من جانب 
ورد الس��المة عندما سدد وردها القائم كما أشهر 
الحكم بطاقة حمراء في وجه العب تشرين زكريا 

العمري لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
ش��هد الثاني نش��اط مضاعف من جانب تشرين 
الذي امت��د مهاجمًا ومش��كاًل خطورة مباش��رة 
وس��نحت لمهاجميه عدة ف��رص ثمينة فتدخل 
القائم األيمن لمرمى حطين وأبعد رأس��ية ياسر 
شاهين لكن عالء الدالي سرعان ما عوض عندما 
س��جل هدف فريقه األول د 58 برأسية وال أحلى 
مرت عن يس��ار ح��ارس حطي��ن البديل هادي 

منون.
ه��ذا ف��ي الوقت ال��ذي كان فيه حطي��ن يقوم 
بهجم��ات مرت��دة وس��ريعة لكن كان��ت تفتقر 
للخط��ورة والفاعلية فأهدر المردكيان وهو منفرد 
تمامًا بحارس تشرين أحمد مدنية وأضاع الجنيد 
ف��ي العاللي ومع غروب ش��مس المب��اراة نجح 
تش��رين في تعزي��ز تقدمه بهدف ثان بواس��طة 
محمد مالطة الذي أحس��ن استقبال بينية كامل 

كواية وأصلحها لنفس��ه وس��ددها صاروخية تمر 
عن يس��ار حارس حطين وتعانق الش��باك وسط 
فرح��ة جمهور تش��رين الذي حم��ل العبه على 

األكتاف وطاف بهم أرجاء الملعب.
ف��ي الوق��ت الذي خ��رج جمهور حطي��ن حزينًا 
للخسارة وبأن فريقه لم يكن مقنعًا في أدائه ولم 
يكن بوضع فني يؤهله للمج��اراة أو الفوز معلاًل 
ذلك بقصد المدة التحضيرية واالستعدادية التي 
س��بقت بداية الدوري واكتمال عقد صفوفه حتى 

وقت متأخر.
بطاقات ملونة

حمراء: لحارس حطين شاهر الشاكر د 18، لالعب 
تشرين زكريا العمري د 37.

صف��راء: لالعبي تش��رين: خال��د كردغلي، كامل 
كواي��ة، عبد ال��رزاق محمد، ع��الء الدالي، كامل 

حميشة، محمد مالطة.
لالعب��ي حطين: حس��ن ش��عيب، عب��د الملك 

عنيزان، هادي منون، مصطفى جنيد.
متابعات ومشاهد

- قاد المباراة الدولي مس��عود طفيلية وس��اعده 
الدولي عبد السالم حالوة والحكام فادي محمود، 
عدي الغايب، ومقيم الحكام س��ليمان أبو علي، 

مراقب إداري: مروان خوري.
- س��جل تعهيد المباراة رقمًا قياس��يًا ألول مرة 
بتاريخ الدوري السوري حيث بلغ 16 مليون ليرة.

- قدر عدد الجمهور الذي حضر المباراة ب�25 ألف 
متفرج.

- بدأ توافد حضور الجمهور للملعب منذ الس��اعة 
العاشرة صباحًا.

ال غالب وال مغلوب
الفتوة × الشرطة 1/1

رياض أمين
س��جل للفتوة كنان نعمة د 49 وللش��رطة مازن 

علوان د 70.
الش��وط األول هج��وم متب��ادل م��ن الفريقين 
وتس��ديدة أرضية من رجا رافع أمس��كها حارس 
الش��رطة وركنية للشرطة ورأس��ية لمازن علوان 
ردها قائم أيس��ر الفتوة وس��يطرة لوسط الشرطة 
لغياب وسط الفتوة وركنية ثانية للشرطة يقطعها 
دف��اع الفتوة وحرة لألزرق س��ددها كنان النعمة 
أمس��كها حارس الش��رطة وتس��ديدة من مالك 
العلي حولها حارس الفتوة لركنية وهجمة مرتدة 
للفتوة سدد الرافع كرة مس��حت عارضة الشرطة 
ورد قائم الش��رطة تس��ديدة رجا رافع ردها قائم 
أيسر للشرطة وأهدر رجا رافع أغلى فرصة للفتوة 
المنف��رد بحارس الش��رطة الذي أمس��كها بثقة 

ولينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
الش��وط الثاني هاجم الش��رطة وسدد قاسم كرة 

بالعالي ومن حرة للفتوة س��دد كنان النعمة كرة 
قوية من حرة مباش��رة س��كنت ش��باك الشرطة 
مس��جاًل الهدف األول للفتوة بالدقيقة 49 وانفرد 
الرافع وس��دد بمكان وقوف حارس الشرطة الذي 
أمس��كها بس��هولة وأهدر إياد عويد ك��رة لألزرق 

داخل جزاء الشرطة.
وضربة ج��زاء للش��رطة لعرقلة عم��ر الترك من 
حارس الفتوة س��جل مازن علوان د 70 وبهجمة 
مرتدة للفتوة رد أسفل القائم األيمن للشرطة كرة 
مازن عمران داخل جزاء الش��رطة و6 دقائق بدل 
ضائع وركنيتين للش��رطة وبالعالي فوق عارضة 
الفتوة وتبادل الفريقان الهجمات لتنتهي المباراة 

بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
تابع المب��اراة أكثر من 2500 متفرج من جمهور 

الفتوة.

مهرجان أهداف
الطليعة × جبلة 3/3

عمار شربعي 
أفضلية نس��بية فرضها العبو جبل��ة مع الدقائق 
األولى م��ن المجريات واس��تطاع محمود البحر 
أن يط��رق مرم��ى الطليعة باكرًا عن��د الدقيقة 5 
من تس��ديدة قوية قبل أن ينطلق العبو الطليعة 
لتعديل الموق��ف بعدة كرات للعمي��ر والخليل 
والمبي��ض لم تتج��اوز خط الش��يخ الذي وقف 
عاجزًا عند الدقيق��ة 21 عن دفع خطر كرة صالح 
خميس الرأس��ية الت��ي عانقت ش��باكه ليعاود 
بعدها أصحاب األرض خطورتهم الواسعة بكرات 
طويل��ة للوصول لمرمى الش��يخ األمر الذي وجد 
فيه مدافعو جبلة أريحية للحد من خطورة العمير 
والخليل واالنتقال لمناطق الطليعة بكرات سريعة 
عالجها العبو الطليعة باالحتكاك المباشر ليحصل 
جبلة على ع��دة كرات ثابته ومن إحداها س��دد 
أحم��د بيريش فارتطمت ب��رأس صالح خميس 
وعانقت ش��باك زميله الخلف عن��د الدقيقة 33 
قبل أن يعادل للطليعة علي خليل د36 س��يناريو 
اله��دف األول للطليعة عاد مع الهدف الثالث من 
ركني��ة نفذها ميدو لرأس ص��الح خميس الذي 
أودعه��ا بقوة لتعوي��ض خطأه عن��د الدقيقة 40 

لينتهي األول بتقدم طلعاوي.
الثاني دخله العبو جبله مصممين على التعديل 
وكاد أن يتحق��ق ذلك بكرت��ي البديلين المحمد 
والقوج��ه ومع زيادة الضغ��ط الجبالوي يتعرض 
الحفيان للعرقلة داخل منطق��ة الطليعة وينجح 
محم��ود البحر بتس��جيل ه��دف التعديل د 72 
لترتفع وتيرة اللق��اء لدرجة الغليان وبعدة كرات 
للمبيض والدالي والمصطف��ى يزداد الخطر على 
مرمى الش��يخ الذي زاد عن مرم��اه ببراعة ومع 
م��رور الوقت يقتن��ع الطرفان بنتيج��ة التعادل 

فينحصر اللعب وس��ط الميدان وينعدم التركيز 
وتزداد الكرات الطائش��ة م��ن الجانبين لينتهي 
اللق��اء بصاف��رة صف��وان عثمان بتع��ادل مقنع 

للطرفين.

فوز أول للكرامة
الكرامة × الحرجلة 1/صفر

محمد خير الكيالني 
سجل الهدف نصوح النكدلي د30 

قدم الحرجلة نفسه بالشوط األول بشكل جيد لكنه 
بالثاني هبط مس��تواه أمام تركي��ز الكرامة الذي 
اس��تعاد توازنه وقدم شكال مقبوال لقادمات األيام 
والبداية كانت مع راية التس��لل للفريقين وتركيز 
من حكمي التم��اس الحويج والفريح وكان دفاع 
الكرامة سهل االختراق من الجهتين لكن القلبين 
يون��س والجنيات كانا صاحيي��ن وبالمقابل كان 
العالمة يرس��ل الكرات من منطقته على الطويل 
وقب��ل منطقة الكرامة يب��دأ التمرير بين الغليوم 
والشامية ونور الحلبي ويرتبك دفاع الكرامة ويرد 
الكرامة بنف��س الطريقة إنما عبر تمريرات قصيرة 
من جهة العالمة اليمنى وعند الوس��ط بالنكدلي 
ال��ذي اثب��ت عل��و كعبه بفن��ه ولمحات��ه ولكن 
بمنتصف الملعب كانت تعيق األرض تحرك الكرة 
عند الفريقين وال فرص تستحق الذكر خالل نصف 
ساعة حتى جاءت ضربة الجزاء للكرامة من عرقلة 
عبد الرحمن م��وزي لعلي رمضان د30 س��ددها 
النكدلي بش��باك العالمة هدف المب��اراة الوحيد 
واصبح اللعب س��جااًل وح��اول الحرجلة التعديل 
فس��دد الش��امية كرة بجانب القائم ومن الكرامة 

اللوز كرة امسكها العالمة.
بالشوط الثاني بدأ الكرامة مهاجما وبكرة جنح بها 
الصهيوني رفعها وامسكها العالمة ورفع الغليوم 
ركنية امس��كها النعسان ونجح الحرجلة باختراق 
منطقة الكرامة لهبوط إيقاع وسط الكرامة فادخل 
العزام تامر حج محمد ومحمود األسود وقبل أن 

يتوازن وسط الكرامة ويسيطر 
س��دد علي غيوم كرة اصطدمت بجسم الرمضان 
ث��م انقض النعس��ان عل��ى كرة الش��امية وتابع 
الكرامة اختراق جه��ة الحرجلة اليمنى عبر عمرو 
جنيات المتألق ولم يس��تفد هجوم الكرامة من 
كرتين مقش��رتين وس��دد تامر ح��ج محمد كرة 
حولها الدفاع لركنية وشعر الحرجله بالضغط من 
صحوة الكرامة ولم يس��تغل األس��ود والرمضان 
الك��رات المقش��رة فدع��م العزام خ��ط الهجوم 
بالعوي��د وتخاش��ن الحرجل��ة وانفرادة لألس��ود 
بعد تج��اوز الدفاع صنع الصعب وأضاع الس��هل 
فس��ددها بجان��ب القائم وكرة س��اقطة للنكدلي 
امس��كها العالمة لتنتهي المب��اراة بفوز قيصري 

للكرامة بصافرة الحكم محمد العبد هللا. 

لقطات 
تابع المب��اراة أمين فرع الحزب ومحافظ حمص 
وقائد الش��رطة ورئيس مكتب الش��باب الفرعي 

وجمهور كبير تجاوز تباعد ال40% 
الجهاز الفني بالكرامة لم يرتد لباس الكرامة.

طل��ب الكرامة التدريب على ملعب الباس��ل فلم 
يوافق له وتدرب الحرجلة عليه )كرم حاتمي(.

ق��اد المباراة الح��كام: محمد العبد هللا للس��احة 
وعقبة حويج وحسام فريح وعمار أبو علو رابعًا.
المراقبان: خالد دلو تحكيميًا ونادر علي اداريًا.

لم تعهد المباراة وضب��ط النادي األبواب وخالف 
قرار اتحاد الكرة بثمن البطاقة 1000 ليرة ودخل 

الجمهور ب�500 ليرة للمدرجات 
انذر من الكرامة محمود يونس وريفا عبد الرحمن 

ولم ينذر أحد من الحرجلة.
قال مدرب الحرجلة فج��ر إبراهيم: أعتقد اننا لم 
نضع ال بالشوط األول وال بالثاني وضغط الكرامة 
ش��يء عادي وكان لنا فرص بالشوط الثاني أكثر 
وكنا أفضل من الشوط األول وخلقنا فرصًا كثيرة 
على الكرامة لكن فارق التحضير والوقت فالكرامة 
خاض 12 مباراة بينما نح��ن هذه أول مباراة لنا 

لذلك قدمنا شيئًا رائعًا.
ق��ال مدرب الكرام��ة أحمد عزام: الش��وط األول 
بصراحة كان فيه أخطاء بعمق ووس��ط الملعب 
عند ريفا وميالد تداركنا األخطاء بالش��وط الثاني 
وكان الوضع أفضل وس��عينا أن ال يدخل مرمانا 
ه��دف الن الحرجل��ة فريق غامض بالنس��بة لنا 
كمجموعه وأداء تكتيكي رغم معرفتنا باألسماء، 
والحرجلة ل��م يكن أفضل من الكرامة بالش��وط 
الثان��ي ورأي الم��درب فجر يحت��رم لكن نحن 
كان لن��ا عدة فرص محققه للتس��جيل وبالعموم 
هذه أول مباراة بالدوري رغ��م المباريات الودية 
وهذا الحضور الجماهيري أعطى حماسا لالعبين 
ليقدم��وا األفضل ونحن في بداي��ة الدوري وبعد 

عدة مباريات سيتضح وضع الفريق.

الوثبة اقتنص النقاط
الساحل × الوثبة 2/1

ع��اد الوثبة بثالث نقاط ثمين��ة نالها من مضيفه 
الساحل بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف.. رجال 
المدرب أن��س مخلوف تقدموا بظ��رف 4 دقائق 
فق��ط كانت كفيلة لحس��م كل األمور بالرغم من 
مح��اوالت أصح��اب األرض دون جدوى فاكتفوا 

بالتقليص ومرت باقي المحاوالت دون جديد.
البداي��ة كانت هجومي��ة من قب��ل الوثبة ونفذ 
مباشرة هجمتين بنقل الكرة من العمق لألطراف 
خاصة اليمين ومن ثم العرضية الحاسمة وهكذا 
كان اله��دف األول حيث تم تمري��ر عدة نقالت 
جميلة بين كوران خلو وصبحي ش��وفان ووالت 

عمي حتى وصلت بالنهاية لباهوز محمد ليسجل 
وه��و على خط المرمى في الدقيقة الرابعة هدف 

التقدم.
وبع��د الهدف بأرب��ع دقائق ح��اول أدهم غندور 
التس��ديد من خارج المنطقة لكن كرته الضعيفة 
م��رت من أم��ام المدافعين لتص��ل إلى صبحي 
شوفان الذي هيأها لنفس��ه وسددها بيمناه كرة 
أرضية عن يس��ار حارس مرمى الساحل استقرت 

بالشباك.
وانتهى الشوط األول بهدفين مقابل ال شيء وفي 
الثان��ي دخل أصح��اب األرض للتعديل ما أمكن 
لكنهم اس��تطاعوا التقليص فق��ط بهدف محمد 
ع��وض في د 59 من رأس��ية جميل��ة مرت من 
فوق الجميع حتى حارس المرمى وأضاع الفريق 
بعدها عدة كرات عل��ى محور خط منطقة الجزاء 
عبر أبو عمش��ة وغانم وعوض وس��عيد بمساندة 

من الخلف من حسن أسعد والخضور وأبو كف.

فوز البرتقايل
الحرية × الوحدة صفر/1

محمد هاشم إيزا
سجل الهدف عدي الجفال د 41

الملعب: 7 نيسان.
اإلنذارات: عبد هللا نجار، محمد عجيل، )الحرية(، 

عبد الهادي العبود، يوسف محمد )الوحدة(.
الجمهور: ألف متفرج.

الحكام: عماد محيسن، تميم يونس، علي عواد، 
سامي حساني.

افتتح الوحدة موس��مه الجدي��د بفوز ثمين على 
مضيفه الحرية ضيف الدوري في مباراة متكافئة 
تفوقت خاللها خبرة العبي البرتقالي على حيوية 
واندفاع وحماس العب��ي )األخضر( فكان الفريق 
الضيف أثقل وزنًا في الملعب وأحس��ن انتشارًا 
وأكث��ر خط��ورة، ف��ي الوقت الذي تالش��ت فيه 
طلع��ات الحرية وما أكثرها عن��د الجدار الدفاعي 
البرتقالي الذي ترابطت خطوطه بينما كان الظهر 

ألصحاب األرض متعدد الثغرات؟!
ف��رص الجانبي��ن بالش��وط األول كان��ت قليلة 
ومحدودة بدأه��ا الحرية بعدة تمري��رات أنهاها 
سامر الس��الم جانب المرمى مهدرًا فرصة محققة 
تبادل الفريقان بعدها المحاوالت الهجومية التي 

تكسرت عند المدافعين.
أتيحت للضيوف فرصة رأس��ية للحالق ثم أهدى 
أيم��ن عكي��ل ك��رة بالمق��اس إلى الجف��ال لم 
يس��تثمرها وأهدر الحالق فرص��ة مؤكدة عندما 
واجه الحارس )الس��الم( مباش��رة وس��دد خارج 
المرمى ثم أكد الوح��دة أفضليته بهدف المباراة 
الوحيد مس��تفيدًا من تبادل ثنائي للكرة وتعاون 

متميز مع محمد زينو.
حاول الطرفان بالش��وط الثاني باستمرار الحرية 
للتعديل والوحدة بحذر للتعزيز فسدد النجار عبد 
هللا كرة استقبلها الحارس طه موسى بحرارة، وكاد 
الوحدة أن يضي��ف الثاني عندما انف��رد الجفال 
بالمرمى وصوب الكرة من فوق الحارس المتقدم 
فضرب��ت العارض��ة وتتبع��ه لؤي ش��ريف بكرة 
للحارس، ضغط عل��ى أثرها أصحاب األرض على 
مرمى ضيوفهم وأطاح الدبل بفرصة رأس��ية على 
بعد خطوة واحدة من المرمى وأضاع حسام الشوا 
فرصة التعادل وس��ط دهش��ة المراقبين واعتمد 
الوحدة على الهجمات المعاكسة السريعة فأهدر 
فرصتي��ن غاليتين األول��ى للزينو الت��ي قطعها 
الح��ارس والثانية للجفال وخت��م اللقاء مهاجم 
الحرية سامر السالم بكرة هوائية جاورت المرمى.

كرة القدم

في افتتاح منافسات الدوري الكروي الممتاز

خمسة فرق تجلس على القمة.. وتعادالن اثنان

الممتاز  الكروي  للدور  التنافسي  المشوار  الفائت  األربعاء  بدأ 
2021 وكما كان متوقعًا حقق الكبار )إن جاز   2020- لموسم 
فوارق  مع  بهم  الصدارة  ازدحمت  وبالتالي  االنتصارات  التعبير( 
اثنان  سقط  الكبار  ومن  حسابات(  اآلن  لها  كان  )إن  التسجيل 

ألنهم في الحسابات هم سبعة وتحقق التعادل في مباراتين..
األشهر  الديربي  خالل  من  المباريات(  )أم  كانت  الالذقية  في 
الموقعة  حسم  البطل  تشرين  واستطاع  وتشرين(  )حطين 
لمصلحته ليخرج فائزًا 2/صفر في أول امتحان له دفاعًا عن لقبه.
تنظيمًا  واألكثر  األفضل  ك��ان  ألن��ه  منطقيًا  ج��اء  تشرين  ف��وز 
بكفاءة  والدفاع  الهجوم  على  وق��ادرًا  صفوفه  بين  وتناغمًا 
بالنجوم  صفوفه  ازدحام  رغم  يومه  في  يكن  فلم  حطين  أما 

الوافدين والمقيمين فكانت خسارته متناسبة مع ما قدمه.
نالها  ملونة  وبطاقات  وتشنجات  التحامات  المباراة  وشهدت 

العبو الفريقين.
في العاصمة أعلن الجيش عن نفسه كما يجب وأحسن استقبال 

نواياه  مؤكدًا  واستحقاق  بقوة  وغلبه  الكبير  االتحاد  ضيفه 
اختصاصه  من  هو  لقب  على  بالمنافسة  الطامحة  الفرق  كأحد 

ويحمل أيضًا رقمه القياسي.
واالتحاد  وأنتجت  وفاعلة  وجميلة  سهلة  كرة  قدم  الجيش 
قاوم في بعض الفترات لكن مقاومته لم ترق إلى فك الطوق 
الجيش  ف��وز  ليكون  الخسارة  لتفادي  كافية  تكن  ول��م  عنه 

مستحقًا.
وفي حمص كان الفوز الرسمي األول للكرامة على الوافد الجديد 

حرجلة في أول ظهور له وفي أول امتحان رسمي له بالممتاز.
فوز الكرامة جاء صعبًا وخسارة حرجلة ال تمنع أنه في حضوره 
كان مبشرًا ومتناسبًا مع استعداداته للمشوار الطويل وأنه قادر 

على الصحوة والعودة إلى الطريق مجددًا.
الكثير  ولديه  العزام  الجديد  مدربه  يد  على  كلمته  قال  الكرامة 
ليقوله في القادمات وفوزه يجعله في الطريق الصحيح ويضمن 

له دفعة قوية.

في طرطوس لم يستطع الساحل في أرضه وبين جماهيره منع 
وبذلك  منتشيًا  حمص  إلى  والعودة  الفوز  تحقيق  من  الوثبة 
البداية  كانت الصدمة للساحل قوية في بداية المشوار ونتيجة 
ورغم  الوثبة  أن  على  دليل  هذا  وفي  دالالتها  لها  نعلم  كما 
نزف عدد من الالعبين ما زال محتفظًا بالبريق وأن الساحل ورغم 
من  والبد  التوفيق  خانه  قد  بقوة  الموسم  لدخول  فعله  ما 

معالجة األخطاء وبسرعة رغم أننا ما زلنا بالخطوة األولى.
في حلب كان الوحدة على موعد مع انطالقة قوية على حساب 
متأثر  غير  الوحدة  وظهر  جديد  من  األضواء  إلى  )العائد(  الحرية 
بالنقص من جراء العقوبات االتحادية ألن لديه البدالء القادرين 
على تنفيذ المهام وتنيذ األسلوب وركب األمواج كيفما كانت.

للبطولة والخسارة  البداية أمام فريق مرشح  الحرية في صدمة 
منها  البد  األوراق  وقراءة  التوقعات  ضمن  من  الوحدة  أمام 
للتعويض والعودة إلى نغمة الفوز التي يحبها جمهوره وتعود 

عليها في الدرجة األولى.

من  البد  والحرية  للمنافسين  إنذارًا  أرسل  فائزًا  بعودته  الوحدة 
وقفة حقيقية مع الذات والوقت طويل.

جبلة  ضيفه  مع  الطليعة  تقاسمه  أهداف  مهرجان  حماة  في 
وخرجا متعادلين والنتيجة تؤكد قدرة الفريقين على هز الشباك 

وتؤكد خلاًل في صفوفهما الدفاعية.
بالشهية  االس��ت��م��رار  م��ع  الخلل  ه��ذا  معالجة  استطاعا  ف��إن 
يكونا  وقد  القادمات  في  شأن  لهما  يكون  فقد  التهديفية 

قادرين على خربطة األوراق.
في العاصمة خرج الفتوة والشرطة أحبابًا ال غالب وال مغلوب في 
مباراة كان من الممكن أن تكون للشرطة نتيجتها والفوز بها 

وخاصة بالشوط الثاني.
عن  للبحث  للفريقين  األول مقنع ودافع  الظهور  في  والتعادل 
األفضل وهما قادران على ذلك ألن البداية خسارة لكليهما وجاء 
ألوراق  وخسارتهما  استعدادهما  كيفية  مع  متناسبًا  التعادل 

رابحة وخاصة الشرطة الذي فقد من قواه كثيرًا مع التفاصيل..

 علي شحادة
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المراح��ل ف��ي بطول��ة  تتتال��ى 
لفئ��ة  الق��دم  لك��رة  العاصم��ة 
لمرحلته��ا  ووصل��ت  الناش��ئين 
الوحدة  أندي��ة  الثانية بمش��اركة 
والفيح��اء  والمج��د  والجي��ش 

والنضال والمحافظة والشرطة.
البطول��ة تق��ام ألول م��رة بأعمار 
صغي��رة تتناس��ب والتغيي��رات 
الجديدة التي عممت على األندية 
الفئات ولذلك  بما يخص أعم��ار 
قد تج��د األندية صعوب��ة قبل أن 
تعتاد س��واء على الملعب الكبير 
أو التوقي��ت أو دخ��ول مناس��بة 
رس��مية جادة وهذه المرة هادفة 
حيث يتأهل فريقان لنهائي بطولة 

المحافظات.
ش��هية  ش��هدت  األولى  الجول��ة 
تهديفية كبيرة وس��جل 16 هدفًا 
في ثالث مباريات شهدتها مالعب 

الجيش والفيحاء والشرطة.
ف��ي ملعب ن��ادي الجيش تغلب 
ناش��ئو الوحدة عل��ى النضال 0/5 
سجلها عبد الرحمن حافظ وخليل 
محمد وسرور محمد وعبد الرحيم 

رحيل وآدم محو.
تغل��ب  الفيح��اء  وف��ي ملع��ب 
الجيش عل��ى فري��ق المجد 1/4 
وش��هد ملعب نادي الش��رطة فوز 
 0/6 الفيح��اء  عل��ى  المحافظ��ة 
س��جلها فراس شعباني )هدفين( 
واسحق جبارة )هدفين( وعبد هللا 

العبد هللا وأحمد سالم.
ومن المق��رر أن تكون قد أقيمت 
الجولة الثانية أمس الجمعة حيث 
مواجه��ات الوحدة مع المحافظة، 
والنضال مع المجد، والفيحاء مع 

الشرطة.
رئي��س اللجن��ة الفنية بدمش��ق 
بشار شريف تحدث عن المواهب 
الواعدة التي تفرزها هكذا بطوالت 
خاصة ب��أن أغلبه��م يلعب ألول 
مرة بهذه الفئ��ة وأن األمور تجري 
كم��ا هو مخطط له��ا وفق ترتيب 
إداري وتنظيم��ي جيد حتى اآلن 
بتعاون من جميع أندية دمش��ق 
مع اللجن��ة الفنية لتخرج البطولة 
بنهايتها بالش��كل المأمول وبأقل 
األخط��اء الت��ي توجد ع��ادة وال 
تخلو منها مالعب كرة القدم على 

العموم.
وش��دد »ش��ريف« عل��ى األندية 
والتدري��ب  االلت��زام  بض��رورة 
والمباريات أخالقيًا ألن ما يتعلمه 
الالع��ب خ��الل التمري��ن داخل 

وخارج الملع��ب ينعكس على ما 
يقدمه بالمباراة الرسمية فالرياضة 
فوز وخس��ارة واألهم الخروج كما 

البداية من المباراة.
وع��ن البط��والت األخ��رى ختم 
رئيس اللجنة الفني��ة بان التفرغ 
حاليًا هو لبطولة الناش��ئين التي 
س��تقام من مرحلة واح��دة على 
أرض محايدة ومن بعدها س��يتم 
النظ��ر ب��دوري األش��بال ودوري 
موالي��د 2005 وغيره��ا لح��رص 
الفني��ة وبإش��راف مباش��ر م��ن 
اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 
بدمشق على إقامة النشاط الكروي 
ورؤي��ة محددين  برنام��ج  وف��ق 
ينهض��ان برياض��ة العاصمة وكرة 
القدم للفئ��ات العمرية على وجه 

الخصوص.

كرة القدم

ش��هد مطلع األس��بوع الفائت أعم��ال المؤتمر 
السنوي العادي التحاد كرة القدم في مقر االتحاد 
بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بحضور األستاذ 
فراس معال رئيس االتحاد الرياضي العام وبعض 
الرياضي  التنفي��ذي لالتح��اد  المكتب  أعض��اء 
وأعض��اء المؤتم��ر األص��الء ووس��ائل اإلع��الم 

المختلفة.
ع��دد الحضور وصل إلى 70 عض��وًا من مندوبي 
األندية واللجان بجميع المحافظات، وتغيب 27 
وتقلص عدد الموجودي��ن ألقل من النصف بعد 
فترة االس��تراحة األول��ى، وكان تنظيم المؤتمر 
جيدًا من قبل انطالقته وحتى نهايته وما تخلله 

من تصويت أو طرح بعض القضايا.
أولوية العمل 

تح��دث األس��تاذ فراس مع��ال رئي��س االتحاد 
الرياضي العام بش��فافية كبي��رة مخاطبًا اتحاد 
الكرة واألندي��ة ومفاصل العمل بكرة القدم وقال 
ببداي��ة كلمته: حرصن��ا منذ انتخ��اب المكتب 
التنفي��ذي واللجنة األولمبية على أولوية بجدول 
األعمال وهي التطوير اإلداري والتنظيمي باتحاد 
كرة القدم ألنها األس��اس لرس��م طري��ق العمل 

الصحي��ح، وكانت أول بادرة إعط��اء اتحاد الكرة 
المالية وهناك بع��ض اإلجراءات  االس��تقاللية 
اإلدارية وبعدها س��تكون له االستقاللية المالية 

الكاملة، هو واتحاد كرة السلة.
ووجه »معال« األندية للتعاون في أمر تحس��ين 
منش��آتهم ومالعبهم بما ينعكس على الش��أن 
الفني للعبة والمظهر العام وعدم إصابة الالعبين، 
مستعرضًا بالتفصيل واقع بعض المالعب خاصة 

في جبلة وحمص.
إضافة لماس��بق تط��رق بطلن��ا العالمي ألهمية 
توعي��ة الالعبين م��ن قبل انديته��م والقائمين 
عليهم لحده��م من أي عمل اس��تفزازي خالل 
المباري��ات واتخاذ إج��راءات بحقهم حرصا على 
الالعب نفس��ه والن��ادي من مب��دأ أن الرياضة 

أخالق.
وفي ختام حديثه أكد األستاذ فراس معال إنه وبعد 
التنس��يق مع اتحاد كرة القدم تم أخذ قرار بدخول 

الجمهور لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.
إدراك للصعوبات

افتتح العميد حاتم الغاي��ب رئيس اتحاد الكرة 
المؤتمر بكلمة أكد فيها إنه يدرك منذ ترش��حه 
لرئاسة االتحاد الصعوبات العديدة التي ستعترض 
العم��ل لكن��ه كان يملك الرؤية التي يس��تطيع 
خاللها خدمة الكرة السورية وفق قناعاته وخبرته 

التي اكتسبها بمس��يرة عمله الطويل بالمالعب 
وأنه يملك الع��زم لمتابعة كل مايلزم من خالل 

التركيز على أماكن الخلل في مفاصل العمل.
وش��كر »الغايب« األس��تاذ ف��راس معال رئيس 
االتح��اد الرياضي عل��ى دعمه خاص��ة مايتعلق 
بتحس��ين واق��ع المنش��آت والمالع��ب خالل 
تقديم��ه باق��ة ورد له كما تم تكري��م الخبرتين 

فاروق بوظو ود.احمد جبان.
أعمال ومداخالت

تم ع��رض فيديو يلخص عمل اتح��اد الكرة منذ 
تس��لمه مهامه وأولوياته وتطلعاته لتبدأ بعدها 
المداخالت والنقاش��ات بما يتعل��ق بالبطوالت 
وكش��وف العب��ي األندي��ة المعتمدة للموس��م 
الجديد ومواعيدها وتعديالتها وكان اتحاد الكرة 
قد وضع التقرير الس��نوي بي��ن أيدي الحاضرين 
قبل انطالق��ة المؤتمر ورقي��ًا والكترونيا إلتاحة 
الفرص��ة لقراءته بوقت كاف وط��رح أي موضوع 
به��ذا الخصوص، وتم الحدي��ث أيضًا عن برنامج 
انتق��االت الالعبين وف��ي المداخ��الت تحدث 
رئي��س ن��ادي حطين ع��ن االحت��راف وأوضاع 
الالعبين واألندية خالله كما تحدث رئيس نادي 
الوحدة عن عقوبة العبيه السابقة ورغم ذلك يتم 
االستدعاء للمنتخب، طرح خالل ذلك عدة محاور 
هامة، كما تطرق رئيس نادي تشرين عن أهمية 

ما يج��ري خلف الكواليس ف��ي مواقع التواصل 
االجتماع��ي والت��ي يهدف بعضه��ا لخلق الفتن 
بين األندية وأن األمر بعيد عن أي هدف رياضي 
مش��يرًا إل��ى أن هناك العديد م��ن الوثائق بهذا 
الخصوص والتي تؤكد ما تحدث به وس��يعرضه 
قريبًا في اتح��اد الكرة بناء على طلب من رئيس 

االتحاد في رده على هذه المداخلة.
وتم التصويت خالل المؤتمر على تخفيض أندية 
الدوري الممتاز لفئة الرجال إلى 12 ناديًا بدءًامن 
موس��م 2022/2021 حيث يهبط بالموس��م بعد 
القادم اربع��ة أندية ويصعد بالمقابل فريقان من 

الدرجة األولى للممتازة.
وفي نقاشات األعضاء تحدث رئيس اتحاد الكرة 
عن موضوع النق��ل التلفزيوني وبأن إيراداته حق 
لكل ناد مؤكدا إنه س��عى بالفت��رة الماضية في 
موضوع إيرادات وعائدات النقل لمباريات األندية 
واضعين دفتر ش��روط، وتطرق لمكافآت األندية 
البطلة مؤك��دًا إن األخيرين يس��تحقون أضعافًا 
مضاعفة إضاف��ة لحق رفع أجور الح��كام واصفًا 
ذل��ك ب�«المنطقي«، وفيما يخص ش��ركة رعاية 
المنتخب الوطني األول ق��ال الغايب بأنه خالل 
األيام القليلة القادمة س��يتم ذك��ر كل تفاصيل 
العقد وبأن االتحاد يس��عى لدعم كل األندية من 

خالل هذه الشركة. 

المؤتمر السنوي التحاد الكرة 
»معال« تطوير العمل اإلداري والتنظيمي باتحاد الكرة إحدى أولويات عملنا
»الغايب« نسعى لدعم كل األندية من خالل الشركة الراعية لمنتخبنا األول 

افتتح دوري كرة القدم لفئة الشباب ربيع حمامة 
للدرج��ة األول��ى الموس��م الجديد 
ضم��ن طم��وح متج��دد للصع��ود 
إل��ى دوري األض��واء عب��ر خمس 
يتناس��ب  بما  مجموعات قس��مت 

والتوزع الجغرافي لألندية.
المجموعات  مباريات جميع  وتقام 
بطريق��ة الذه��اب واإلي��اب بالدور 
األول وف��ي نهايته يتأه��ل الفريق 
الحائ��ز على المرك��ز األول من كل 
مجموع��ة والفري��ق الحاص��ل على 
المرك��ز الثان��ي أفض��ل نتائج من 
المجموع��ات )32-1( وذل��ك بعد 
ح��ذف نتائج الفري��ق الحاصل على 
المركز األخير من المجموعتين )-2
3( بع��د تطبيق مادة تحديد المراكز 
الدور  إل��ى  المس��ابقات  من الئحة 
الثاني، حيث تلعب الفرق المتأهلة 
من المجموعة الشمالية مع بعضها 
البعض عل��ى أرض الفرق المتبارية 
الفري��ق  باس��تثناء  وإياب��ًا  ذهاب��ًا 
المتأهل من المجموعة األولى وفي 
نهايته يتأه��ل األول والثاني للدور 
النهائ��ي حيث تق��ام مباراتان من 

مرحل��ة واحدة عل��ى أرض حيادية 
كما يلي:

- بطل المجموعة الش��مالية × ثاني 
المجموعة الجنوبية.

- بط��ل المجموعة الجنوبية × ثاني 
المجموعة الشمالية.

المباراتين  م��ن  الفائزان  ويتأه��ل 
للدرجة الممتازة مباش��رة بالمقابل 
يهب��ط الن��ادي الحائز عل��ى المركز 
ف��ي  م��ن كل مجموع��ة  األخي��ر 
الدرجة  إلى  الخم��س  المجموعات 

الثانية مباشرة.

المجموعات الخمس
- المجموعة األولى: الجهاد، عامودا، 
الجزيرة وتقام مبارياتها في الحسكة.

الس��احل  الثاني��ة:  المجموع��ة   -
وشرطة حماة ومورك وعمال حلب.

- المجموع��ة الثالث��ة: عمال حماة 
والتضامن ومصفاة بانياس وسلمية.

- المجموعة الرابعة: الفتوة وش��هبا 
والحرجلة والنبك والعربي.

- المجموع��ة الخامس��ة: التضامن 
ومعضمية الش��ام والشعلة والنبك 

والكسوة وجرمانا.

انطالقة موسم شباب األولى 
في مجموعاته الخمس

مباريات األسبوع

الملعبالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 10/24

الحسكة1عامودا × الجهاد
السويداء /ص4العربي × الفتوة
شهبا4شهبا × النبك

النضال5النضال × جرمانا
درعا5الشعلة × الشام

األحد 10/25
حماة /ص2مورك × الساحل

المدينة/ ص3التضامن × ع. حماة

تدخ��ل كرة الحرية باس��تحقاقات 
مفعمة  وكله��ا  الجديد  الموس��م 
بالثقة وال��روح العالية بأن تفرض 
نفس��ها مجددًا بين الكبار وتتطلع 
ألن تحت��ل مراك��ز متقدمة وهي 
الت��ي غاب��ت ع��ن دوري األضواء 
مدة بعيدة، ويأتي التغيير اإلداري 
ال��ذي وقع قب��ل أيام تجس��يدًا 
وتكريسًا لهذا النهج، فاإلدارة التي 
رحلت لم تعمر طوياًل ودامت أقل 
من عام بعد أن عصفت الخالفات 
بي��ن مكوناته��ا وج��يء ب��إدارة 
متخصصة انتظرها جمهور النادي 
اثنين  داعمي��ن  إل��ى  باإلضاف��ة 
أبديا رغبتهم��ا بتأمين متطلبات 

المرحلة القادمة.
التشكيل

استقرت المجموعة الخضراء على 
الالعبين محمد سالم، عبد الباسط 
نجار، س��امر رام حمداني، محمد 
العبد هللا،  خير األحم��د، محم��د 
حس��ن المصطفى، فراس ميشو، 
عب��د الهادي عبود، حس��ام الدين 
الالعبين  جهود  وخس��رت  الشوا، 
محم��د كيالي، مصطفى تتان إلى 
ن��ادي االتح��اد، أحم��د حمو إلى 
ن��ادي حرجلة وطالب عبد الواحد، 
العائدين من  الضامن  حسن كرم 
اإلعارة إل��ى ناديهم األم )االتحاد( 
ومؤخرًا عاد زميلهم عمر حميدي 
إلى نفس النادي واستعاد مدافعه 
عبد المعطي كي��اري من المجد، 

وهناك محاوالت جديدة يقوم بها 
الكابتن وليد الناصر عضو مجلس 
اإلدارة مدير الكرة للتعاقد مع غيث 
عويجة )الس��احل( عبد هللا نجار، 
محمد غب��اش )االتح��اد(، حازم 
جبارة )حطي��ن( واألخير اتحادي 
س��ابق ووقع له عل��ى لوائحه عمر 
مش��هداني، منير نش��ار )االتحاد( 
وج��دد تعاقد خالد ب��ركات، عبد 
المل��ك حلبي��ة فيم��ا انضم إلى 
صف��وف الفري��ق ن��ورس مارندي 
ومحمد أب��و عاص��ي واالتحادي، 
طه دياب م��ع أحمد كلزي القادم 
من الفت��وة وبقي العب��ه المتألق 
التش��كيلة؟؟  بالل خارج  س��مير 
وتم تجديد عقد محمد عجيل من 

جبلة 
الجهازان الفني واإلداري

عل��ى رأس الجه��از الفن��ي لكرة 
الحري��ة الكابت��ن ولي��د الناص��ر 
وعبد اللطي��ف الحلو )مديرًا فنيًا( 

مصطف��ى  الكابت��ن  والم��درب 
الش��يخ  حمصي، يس��اعده مهند 
دي��ب ومقوم عب��اس وكلف نذير 
طاه��ر بتدري��ب ح��راس المرمى 
ورام��ي بيطار إداري��ًا، خالد الجابر 
منس��قًا إعالمي��ًا، أحم��د الصالح 
للتجهيزات  ارحيم  سمير  معالجًا، 
واس��تمر عدنان أبو عج��وز إداريًا 

عامًا.
تأخر

بس��بب الوضع غير المس��تقر لنادي 
الحرية عل��ى الصعي��د اإلداري تأخر 
فريق رجال الحرية بدخول المباريات 
الفت��رة  أم��د  وط��ال  التحضيري��ة 
االس��تعدادية وخالل الفترة الماضية 
لعب في حلب مباراة ودية مع النيرب 
الواف��د الجديد إلى دوري األولى وفاز 
الحري��ة 4/1 كما زار الس��احل ولعب 
ف��ي الالذقية م��ع حطي��ن فتعادال 
به��دف لمثله كما تع��ادل مع جبلة 

سلبًا من دون أهداف.

خالف وهدوء
خي��م اله��دوء على أج��واء نادي 
الحرية بعد تدخل العقالء ومحبي 
الخالفات  أعق��اب  ف��ي  الن��ادي 
الحادة التي س��ادت النادي عندما 
ق��رر ولي��د الناصر عض��و مجلس 
اإلدارة المش��رف عل��ى كرة القدم 
إعفاء عدنان أبو عجوز من مهمته 
كإداري لفريق رجال الكرة وتكليف 
صفوت ش��عار بدياًل ل��ه، كما قرر 
إعف��اء الكادر التدريبي المس��اعد 
للمدرب مصطفى حمصي ومنهم 
مدرب الحراس نذير طاهر ومساعد 
المدرب مهند الش��يخ ديب األمر 
الذي القى احتجاجًا واعتراضًا من 
الذي قدم استقالته مع  الحمصي 
بقي��ة الكادر وبعد وس��اطات من 
هنا وهناك س��اهمت في تقريب 
وجهات النظر ع��اد الحمصي عن 
اس��تقالته وبقيت األم��ور على ما 

كانت عليه.

كرة الحرية باستحقاقات الموسم شهية تهديفية في بطولة ناشئي دمشق

اتخذ اتحاد كرة القدم في األس��بوع 
الماضي جملة من العقوبات سبقت 
انطالق��ة الجولة األول��ى من دوري 
المحترفين على خلفية مباراة كأس 

السوبر على النحو التالي:
- إيق��اف مدير فري��ق الوحدة ماهر 
عن  متتاليتين  مباراتي��ن  الس��يد 
مرافق��ة فريقه وتغري��م ناديه 100 

ألف ل.س.
- تغري��م كل م��ن ناديي تش��رين 
ل.س  ملي��ون  بمبل��غ  والوح��دة 
لقي��ام جمه��وري الفريقي��ن برمي 
أرض الملع��ب والجمهور المنافس 

بالزجاجات الفارغة والحجارة.
- إيقاف العب تشرين محمد مرمور 

4 مباريات رسمية.

- إيقاف معالج فريق تش��رين عمار 
إبراهيم مباراتين رسميتين.

- إيقاف العب الوحدة عبد الرحمن 
6 مباري��ات وزميل��ه في  ب��ركات 
الفريق مؤيد الخولي عامًا كاماًل مع 

المنظمة وتغريم  اقتراح فصله من 
ناديهما بمبلغ 500 ألف ل.س.

- إيقاف الحارس االحتياطي لنادي 
مباراتين  بورصلي  مصطفى  الوحدة 

رسميتين.

بعد طول انتظار وترقب أعلن 
مجل��س إدارة ن��ادي حطين 
عن تجديد عقد العبه مارديك 
مردكي��ان ال��ذي وقع أمس 
األول على كشوف ناديه الذي 
ترع��رع فيه، وق��د القى هذا 
الخب��ر القب��ول والفرحة لدى 

عشاق حطين الكثر.
تعيين وتدعيم

وكان قد س��بق المردكيان 
توقيع كل من الالعب وائل 
الوثبة  من  قادم��ًا  الرفاعي 
هادي  المرم��ى  وح��ارس 

منون تجديد عقده.
الكابتن  تقرر تس��مية  كما 
بش��ار س��رور مدي��رًا فنيًا 
للفئات العمرية بكرة القدم.

وتس��مية الكابت��ن ب��الل 
مدرب  مس��اعد  المص��ري 
لفري��ق رجال الك��رة بنادي 

حطين.

إيقاف وتغريم في كرتي الوحدة وتشرين المردكيان يستمر مع الحيتان
ف��ي الوقت الذي أدلى في��ه مدير المدينة 
الرياضية بحلب س��عد قرقن��اوي بجاهزية 
ملع��ب الحمدانية س��عة 15 أل��ف متفرج 
الممت��از  ال��دوري  مباري��ات  الس��تقبال 
للمحترفي��ن اعتبارًا من األس��بوع الثاني 
حيث يستقبل االتحاد ضيفه الكرامة، أكد 
الرفي��ق أحمد م��ازن بيرم رئي��س اللجنة 
التنفيذي��ة أنه اتص��ل بالرفيق فراس معال 
رئيس المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام أن الملعب المذكور س��يكون جاهزًا 
اعتبارًا من األس��بوع الثالث للدوري حيث 
يش��هد لق��اء من ن��وع خاص بي��ن نادي 
االتحاد ونادي الحرية في لقاء ديربي حلب 
المنتظ��ر بعد أربع س��نوات م��ن الغياب 
مضيفًا أن مرافق الملعب المختلفة أكملت 

جهوزيتها واستعداداتها لهذه المباراة.

ديربي كرة الشهباء في الحمدانية

عاد المهاج��م محمد رأفت مهت��دي إلى صفوف 
فريق��ه األم االتح��اد ف��ي صفقة لم يعل��ن عنها 
قادمًا من نادي الجي��ش، وكان المهتدي أمضى 
موس��مين ف��ي الغربة األولى مع حطين موس��م 

19/18 والثاني مع الجيش موسم 20/19.

بعد اعتماده على لجنة تس��يير طيلة الفترة 
الس��ابقة، اعتم��د اتحاد الك��رة لجنة حكام 
رئيسية بشكل رس��مي برئاسة العقيد زكريا 
قناة وأمين السر موسى حسن وعضوية كل 
من محمد كوسا وفايز الباشا ومحسن بسما 
وس��ليمان أبو علو وخضر حاج خضر وأحمد 
ش��يخ الشباب وش��ادي عصفور، وخالد دلو 

ومحمد عيسى.

المهتدي وقع لالتحاد

لجنة حكام الكرة

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

مالك الجاسم

انطلق��ت البطول��ة الكروي��ة التي 
بمناس��بة  القورية  ن��ادي  يقيمها 
أعياد تش��رين، بمش��اركة ثمانية 
فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين 
ضم��ت األول��ى كل م��ن القورية 
العشارة  من  والش��باب  ومحكان 
وغريب��ة وضمت الثاني��ة الوحدة 
من بقرص ودبالن وشباب القورية 

والفرسان من العشارة.
كما انطلقت في بلدة بقرص دورة 
الش��عبية  األحياء  لف��رق  المحبة 
لكرة القدم بمش��اركة 12 فريقا تم 
تقس��يمها إلى ث��الث مجموعات 
ضم��ت األول��ى الطلب��ة والوحدة 
واالتحاد والنس��ر، وضمت الثانية 
النصر والزمالك واالنصار وسعلو ، 
فيما ضمت الثالثة كل من البوليل 

والكفاح والعليوي والريان.
يقيم االتحاد العربي السوري لكرة 
 D الق��دم، دورة تدريبية آس��يوية
ال��زور، خالل  للمدربين ف��ي دير 
الفت��رة م��ن 15/ 11 ولغاي��ة 19 
/11 ، وطل��ب االتح��اد من اللجنة 
التنفيذي��ة لفرع رياض��ة دير الزور 
واللجنة الفنية لكرة القدم، تأمين 
ومتطلب��ات  مس��تلزمات  كاف��ة 
نجاحه��ا وتكلي��ف ال��كادر الفني 

واإلداري للدورة المذكورة.

أخبار رياضة 
دير الزور
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ش��هدت أروقة ن��ادي اليقظة 
حرك��ة نش��طة خ��الل األيام 
القليلة الماضية إلعادة ترتيب 
تحضي��رًا  الداخلي��ة  األوراق 
لل��دوري وف��ي ه��ذا اإلط��ار 
تح��دث ياس��ر العل��ي رئيس 
ن��ادي اليقظة قائاًل بأن العمل 
قائم على قدم وس��اق وهناك 
رؤى جدي��دة ت��م وضعها من 
التغييرات  بعض  إجراء  خالل 
في بعض المواقع واألهم في 
ذلك تالف��ي األخطاء الحاصلة 
في الموس��م الماضي وينصب 
اهتمامنا عل��ى تجهيز الفريق 
ترتيب  على  ونعم��ل  للدوري 
وتالف��ي  الداخلي��ة  األوراق 
األخطاء السابقة ، ووضع خطة 
عمل لنكون الرقم الصعب في 
الدوري، ونعد جماهير األخضر 
الطبيعي  إل��ى مكاننا  بالعودة 
بي��ن األقوياء لنرس��م الفرحة 
على شفاه جماهيرنا العريضة، 
ونح��ن نعم��ل لمحافظة دير 
الزور وليس لفريق ألن اليقظة 
المحافظ��ة، وهن��اك  يمث��ل 
ن��وع م��ن التهمي��ش لنادي 
ظروف  ضمن  ونعمل  اليقظة، 
صعب��ة، ولكن كل ذلك يمكن 

تجاوزه بالمحبة والتعاون بين 
الجميع وينصب اهتمامنا في 
الوق��ت الحالي عل��ى القواعد، 
ونعمل  الفئ��ات،  كافة  ولدينا 
عل��ى دعمه��ا ألنه��ا الركي��زة 
األس��اس التي نعتم��د عليها 
في المنظ��ور البعيد، وينصب 
نش��اطنا على كرة القدم وكرة 
الي��د، وكما نع��رف اليقظة له 
صوالت وجوالت في كرة اليد، 
وكان دائمًا منافسًا على بطولة 
ألن  ونسعى  والكأس،  الدوري 
يك��ون لنا حض��ور متميز من 
خالل الظفر ببطولة الدوري أو 
الكأس بكرة اليد، ولدينا خطة 
لتنش��يط لعبة السباحة وهي 
األخرى من األلعاب التي كان 

يتميز بها نادي اليقظة.
ويتاب��ع رئي��س ن��ادي اليقظ��ة 
حديث��ه ب��أن الصرفي��ات خالل 
الموس��م الماضي بلغت أكثر من 
50 مليونًا من بينها حوالي ثمانية 
ماليين م��ن الداعمين والمكتب 

التنفيذي واللجنة التنفيذية.
ونح��ن نعاني من ع��دة أمور 
وجود  ع��دم  مقدمته��ا،  ف��ي 
اس��تثمارات، وكونن��ا نلع��ب 
خ��ارج أرضن��ا وبعي��دًا ع��ن 
جماهيرن��ا فه��ذا األمر مكلف 
جدًا، علمًا أن��ه ال يوجد مكان 
اإلدارة، وكذل��ك ال  الجتم��اع 
يوجد مكان للتجهيزات، ونقوم 

بنقلها يوميًا من مكان آلخر.
وفي الوق��ت الماضي تم طرح 

موضوع الع��ودة إلى دير الزور، 
وأن��ا م��ع ع��ودة اليقظة بظل 
الظ��روف الحالي��ة، وإذا لعبنا 
ف��ي دير الزور يمك��ن تحقيق 
نتائج أفضل ونعود إلى مكاننا 
الطبيعي بين األقوياء، ونعرف 
أن كل الف��رق ته��اب الفت��وة 
واليقظ��ة عندم��ا تلعب على 

أرضها وبين جماهيرها.
بأن��ه يعمل في  العلي  ويؤكد 
الظ��ل، ويضي��ف: أن��ا بعي��د 
ع��ن اإلع��الم، وأض��ع ضمن 
عل��ى  التركي��ز  األولوي��ات 
ليس  ولك��ن  االس��تثمارات، 
القريب، وربما يكون  بالمنظور 
ذلك في المستقبل، وهذا أمر 
طبيع��ي لتأمي��ن دع��م دائم 

للفريق، الذي يحتاج ألكثر من 
75 مليون ليرة إلتمام الدوري، 
ونحن نعتم��د على الدعم من 
المحبي��ن، وعالقتن��ا جي��دة 
م��ع الجمي��ع، م��ع المكتب 
التنفيذية  واللجن��ة  التنفيذي 
وكل منهم��ا ق��دم لن��ا دعمَا 

ضمن اإلمكانات الموجودة.
ويتابع حديثه بالقول: عالقتي 
جي��دة م��ع اإلدارة، والقرارات 
بالمناقش��ة  تت��م  المتخ��ذة 
واإلجم��اع، وربما يكون هناك 
بوجوه  لإلدارة  وتطعيم  ترميم 
جدي��دة، وقد منحن��ا المدرب 
إسماعيل السهو الثقة لمتابعة 
العمل بعد الفارق الذي أحدثه 
ف��ي المباريات الت��ي قاد بها 

الفري��ق، وال يوج��د لدينا نية 
للتعاق��د م��ع م��درب آخ��ر، 
وعملنا مع الجهاز الفني لس��د 
المراكز  الفري��ق ف��ي  حاج��ة 
كامل��ة، ونجحن��ا ف��ي ذلك، 
والتركي��ز عل��ى تدعي��م خط 
الهجوم بالعبي��ن جيدين مع 
وج��ود البديل الجاه��ز، وهذا 
م��ا عانين��ا منه في الموس��م 
الماضي، وهذا األمر كان أمام 
عادتي  وم��ن  الفني،  الجه��از 
المدرب،  بخي��ارات  أتدخل  ال 
واألمر متروك ل��ه في اختيار 
الالعب  واختي��ار  التش��كيلة 

المناسب.
ما  بالق��ول  ويخت��م حديث��ه 
بتجهي��ز  اإلس��راع  نتمن��اه 
الصال��ة  وتجهي��ز  الملع��ب، 
أندي��ة  لع��ودة  الرياضي��ة 
المحافظ��ة إل��ى أرضها وبين 
جمهورها، وهناك تعاون كبير 
من قبل اللجنة التنفيذية التي 
قدمت لنا مكتبًا لمتابعة أمور 
اليقظة ف��ي دير الزور، وندرس 
ه��ذا الخيار وأنا مس��تمر مع 
اليقظ��ة، ومقوم��ات العم��ل 
متوف��رة ونتمن��ى أن نحق��ق 
اليقظة ونعود  طموح جماهير 
إل��ى مكانن��ا الطبيع��ي بين 
األقوي��اء وهذا ما نضعه ضمن 

أولويات العمل.

مالك الجاسم 

محمد هاشم إيزا

محليات

الصورة من المعسكر التدريبي المشترك لالعبي والعبات المراكز التدريبية بالجودو 
لمحافظات طرطوس والقنيطرة ودمشق الذي استضافته محافظة طرطوس عىل 
مدى يومين وتخلله مباريات بين الفرق وعروض كاتا إضافة للتدريبات المشتركة.
بين  المشتركة  واللقاءات  المعسكرات  الجودو فهذه  لرياضة  األول  ليس  المعسكر 
منتخبات المحافظات باتت عرفًا بالنسبة للعبة الجودو التي لها انعكاسات ايجابية 
كثيرة عىل تطوير اللعبة ومستويات الالعبين والالعبات..، ويف هذا اإلطار تستحق 
وتنفيذيتا  الفعالية  هذه  استضافة  عىل  والشكر  التقدير  كل  طرطوس  تنفيذية 
الفنية  اللجان  بها  تقوم  التي  الفعاليات  هذه  مثل  لدعمهما  والقنيطرة  دمشق 

باللعبة.

خبـــر وصـــورة

يقول: إن بوادر جفاء تسيطر عىل العالقة بين مدرب منتخبنا 
رغبته  أجواء  معلول( وعىل  )نبيل  التونسي  القدم  لكرة  األول 
باالستمرار يف قيادة منتخبنا ألسباب هو يدركها وإن تصريحاته 

األخيرة كما تم تناقلها إن كانت صحيحة فهي تمهد لذلك..

نحن ننظر إىل األمور من كونها صحيحة أو غير ذلك والحقيقة 
عند اتحادنا لكرة القدم الذي لم يبخل عىل المدرب المذكور بأي 
شيء وقدم له كل أسباب المساعدات اللوجستية يف عمله مع 

منتخبنا يف أكثر من معسكر يف سورية.
شأنه  فهذا  يفعل  لم  وإن  ومرحباً  وسهاًل  فأهاًل  استمر  فإن 
ولدينا من المدربين الوطنيين ما يعوض غيابه وغياب غيره 

وشواهدنا يف ذلك كثيرة.
ونتائج منتخبنا سابقاً تؤكد ذلك!!

خبر

تعليق

كّرم الس��يد فراس معال رئيس االتح��اد الرياضي العام 
فري��ق نادي النبك لكرة اليد الفائ��ز بلقب بطولة الدوري 
لفئة الناشئات وأبطال النادي بالقوة البدنية الذين حققوا 
إنجازات خالل الفترة الماضية في احتفالية جرت اليوم 

في مقر النادي.
وهنأ معال الالعبات باإلنجاز مؤكدًا أن ما حققته ناشئات 
النبك عج��زت أندية كبيرة عن تحقيقه موجهًا الش��كر 
لألهال��ي والكادر التدريب��ي واإلداري على جهودهم في 
رعاي��ة الفريق الذي هو القاعدة األس��اس والنواة األولى 
لرفد المنتخبات الوطني��ة بالبطالت اللواتي تقع عليهن 
مهمة تمثيل س��ورية خارجيًا ف��ي المرحلة القادمة وأن 

القيادة الرياضية ستقدم دعمًا ماليًا للنادي قريبًا.
وأض��اف مع��ال أّن��ه أم��ام اللعب��ة والرياضة الس��ورية 
ومنتخباتها وبعد انتهاء أزمة كورونا مهام عديدة السيما 
العودة القوية للمش��اركات الخارجية وتحقيق اإلنجازات 
والبط��والت وأّن القي��ادة الرياضية س��تكون مع جميع 
الرياضيي��ن يدًا بيد لرفع رايات الوطن خفاقة في جميع 
المحافل العربية والقارية والدولية بقيادة السيد الرئيس 

بشار األسد راعي الرياضة والرياضيين. 
بعد ذلك قام الحضور الرس��مي بتكري��م العبات الفريق 

وكادره��م التدريب��ي واإلداري وهن: س��يدرة المنتهى 
الفليطان��ي – كاري��ن مالك – ربا طي��ب – أية الزناتي – 
مري��م جبل – نغم الحصين��ي – هاجر محفوظ – نيفين 
جام��وس – ريفان��ا المغربي – ألمار حم��وش – جنيلة 
علوش – بش��يرة نمور – لجين الشامي – نسرين رشث 
مايا اس��كاف – تسنيم السح – نوار حلوم – أسرار الحفار 
– منار حلوم - نور الحكيم – مدربة الفريق: أروى الكسار 

– إداري الفريق: إيهاب سميد.
كم��ا تّم تكريم أبطال النادي بالقوة البدنية الذين حققوا 
إنجازات خالل الفترة الماضية وهم: بالل خزمة – الليث 
قصبة – أنس زمزم – عبد هللا المجبل – صبحي الشاقي 

– محمد زخور – مؤيد النجار.
ثم قام الس��يد فراس معال والوفد المرافق له بجولة على 
منش��أة النادي المتضمنة الصالة الرئيسية وملعب كرة 
القدم لإلطالع عل��ى واقعها وبحث إمكانية تأهيل صالة 

الرماية واستكمال عمليات البناء في المنشأة مستقباًل
والجدير ذكره أن فريق ناش��ئات النبك بكرة اليد توجن 
بلقب بطولة دوري كرة اليد بعد الفوز على النصر والكرامة 
وقاسيون في الدور النهائي على التوالي بنتيجة 30-27 
هدفًا و17-28 هدفًا و25-37 هدفًا وجاء نادي قاس��يون 

في المركز الثاني والنصر في المركز الثالث.

تكريم ناشئي القطيفة 
كّرم الس��يد فراس معال رئيس االتح��اد الرياضي العام 
فريق ن��ادي القطيفة لك��رة الطائرة الفائ��ز بلقب بطولة 
الدوري لفئة الناش��ئين للس��نة الرابعة على التوالي في 
احتفالية جرت اليوم في المركز الثقافي بمدينة القطيفة.
وبارك معال لالعب��ي الفريق وإدارة الن��ادي هذا اإلنجاز 
والعزيمة عل��ى االحتفاظ بلقب الدوري مش��يرًا إلى أّن 
الرياضيين مع مدربيهم وأنديتهم هم الركيزة األساسية 
لعم��ل االتحاد الرياضي ال��ذي يعمل على تأمين كل ما 
يل��زم لمتابعة العملي��ة التدريبية وتحقي��ق اإلنجازات 

الرياضية المطلوبة.
وأض��اف معال إل��ى أّن االتحاد الرياضي العام س��يبقى 
داعم��ًا لكافة األندية الريفية النش��يطة والمجتهدة التي 
تق��دم البط��الت واألبطال داعي��ن الالعبي��ن إلى مزيد 
من االهتمام بالعلم والدراس��ة إضافة للنشاط الرياضي 
واالس��تمرار بتحقي��ق البط��والت ف��ي االس��تحقاقات 

الخارجية القادمة.
وتق��دم رئيس االتح��اد الرياضي العام بالش��كر ألهالي 

الالعبي��ن وكادرهم التدريبي عل��ى اإلنجاز الذي تحقق 
متمني��ًا لهم المزي��د من العط��اء والنجاحات ولنعيش 
جميعًا على الدوام مواسم فرح وانتصار في ظل القيادة 

التاريخية والشجاعة للسيد الرئيس بشار األسد.
وألق��ت الس��يدة فاطمة كري��زان أمينة ش��عبة الحزب 
بالقطيفة كلمة أش��ادت فيها باإلنج��از الذي تحقق رغم 
كل الصعوب��ات وذلك بإصرار وعزيم��ة الالعبين موجهة 
الش��كر للقيادة الرياضية على دعمه��ا وتواجدها لتكريم 

الرياضيين األبطال.
بدوره ش��كر الس��يد مصطفى حوا العي��س رئيس نادي 
القطيفة القيادة الرياضية عل��ى دعمها ورعايتها الدائمة 
لرياض��ة النادي واعدًا بالمزيد من التدريب واالس��تعداد 

لتحقيق اإلنجازات في البطوالت المحلية والخارجية.
بع��د ذلك قام الحضور الرس��مي بتكري��م العبي الفريق 
وكادرهم التدريبي واإلداري وهم: مصطفى حوا العيس 
– بشير سعد – صفوان الصالح – عبد اللطيف عبد الرزاق 
– جه��اد جغن��ون – محمد خميس – محم��د أبو بكر – 
محم��د مريم – محمد س��عد – عم��ر الخطيب – كتيبة 
البيرين��ي – صبحي الك��ردي – هادي ناصر الدين – عبد 

الرحمن عبد الرزاق – إيهاب الشيخة – نبيل أبو بكر.

ثم قام الس��يد فراس مع��ال والوفد المراف��ق له بجولة 
على منش��أة النادي لإلطالع عل��ى واقعها وتفقد الصالة 
الرياضية الت��ي أكد رئيس االتحاد الرياضي أنه س��يتم 
إدراجها ضم��ن خطة مكتب المنش��آت المركزي العام 

القادم إلعادة تأهيلها.
والجدي��ر ذك��ره أن فري��ق القطيف��ة توج بلق��ب دوري 
الناش��ئين بالكرة الطائرة للسنة الرابعة على التوالي بعد 
أن احتل الصدارة بجدارة بفوزه في جميع مبارياته على 
كل من الس��لمية ودرعا وجيرود والسودا بنتيجة واحدة 

3 /0 وعلى الوحدة 3/ 2.
حض��ر الحف��ل الس��ادة: ف��راس العزب عض��و المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد الرياض��ي العام )مش��رف محافظة 
ريف دمش��ق( وبش��ير عبود عضو المكت��ب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي )رئيس مكتب ألعاب الكرات( ود.فؤاد 
محف��وظ رئيس اتحاد كرة الطائ��رة والعميد عبد الكريم 
الراع��ي رئيس اتحاد كرة اليد وتميم نجار رئيس اللجنة 
التنفيذي��ة لفرع االتحاد الرياضي بريف دمش��ق وأعضاء 
اللجنة وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة وعدد 
من الفعاليات الحزبية والبرلمانية والنقابية االقتصادية 

واالجتماعية في محافظة ريف دمشق.

معال: سندعم األندية الريفية المجتهدة وسنكون مع الرياضيين يدًا بيد

االتحاد الرياضي يكرم األندية واألبطال الرياضيين المتفوقين في ريف دمشق 

كرم االتحاد الرياضي العام فريق ناشئات نادي 
قاس��يون بكرة اليد لحصوله على المركز الثاني 

في الدوري العام لموسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وخالل حفل التكريم الذي أقيم في مقر النادي 
أكد بشير عبود عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي أهمية هذا اإلنجاز الفتا إلى أن االتحاد 

سيكون دائما إلى جانب األبطال أينما حلوا.
بدوره عضو المكتب التنفيذي عبد الناصر كركو 
أوضح أن لعب��ة كرة اليد يجب أن يكون حالها 
أفضل وتفعيل البطوالت التنشيطية وروزنامة 
االتحاد في ظل االحتراف الذي لم يطبق إال في 

لعبتي كرة القدم وكرة السلة.
ونوه عضو المكتب التنفي��ذي محمد الحايك 
بأداء العبات قاس��يون في الدوري متمنيا لهن 

مزيدا من اإلنجازات في قادمات األيام.
رئي��س اللجنة التنفيذية لفرع االتحاد الرياضي 
بدمش��ق مهند طه لفت إلى ض��رورة االهتمام 

بلعبة كرة اليد إضافة إلى الكرة الطائرة كونهما 
م��ن األلع��اب غي��ر المحترفة مبين��ا أن كرة 
اليد بحاجة إلى أن يس��لط عليها الضوء واعدا 
بالتعاون الدائم والمس��تمر مع نادي قاسيون 
واتح��اد اللعبة لتصبح اللعبة بالش��كل األمثل 

إلى جانب مختلف األلعاب.
رئيس الن��ادي العميد فايز الباش��ا أوضح أن 
التكريم عملية صحية لتحفيز الرياضيين على 
بذل المزيد من العطاء ش��اكرا االتحاد الرياضي 
العام وعلى رأسه الس��يد فراس معال وأعضاء 
المكتب وفرع دمشق على هذه اللفتة الكريمة.

وتم تكريم الفري��ق والجهازين الفني واإلداري 
الذي��ن عبروا عن امتنانهم وش��كرهم لالتحاد 
الرياض��ي واعدي��ن بتحقيق البطولة الموس��م 

القادم.
وبع��د الحفل قام أعضاء المكت��ب برفقة إدارة 

النادي بجولة اطالعية على منشأة النادي.

تكريم ناشئات نادي قاسيون بكرة اليد 
وصيفات بطل الدوري

رئيس نادي اليقظة ياسر العلي: 

أوضاع فريق الكرة مطمئنة ونعمل على تنشيط كرة اليد والسباحة 

بحض��ور الرفي��ق أحمد منص��ور أمين 
ف��رع الحزب بحل��ب والدكت��ور مروان 
دويعر عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي أقيم مهرجان الفرح بالتعاون 
بي��ن اتحاد ا لرياض��ة للجميع واللجنة 
بحلب  الرياض��ي  لالتح��اد  التنفيذي��ة 

وتضم��ن المهرج��ان ع��روض رياضية 
الدارس��ين  بمش��اركة  ممتعة  وفني��ة 
التدريبي��ة  ال��دورة  ف��ي  والدارس��ات 

لإليروبيك والرقص الرياضي.
وكان اتحاد الرياضة للجميع قد اختتم 
في حل��ب ال��دورة التدريبي��ة لمدربي 
اإليروبيك بحضور الرفيقة سهام محمد 
رئيس اتح��اد الرياضة للجميع والرفيق 

أحم��د م��ازن بي��رم رئي��س تنفيذية 
افتتاح  الدورة حف��ل  حلب، وش��هدت 
واختتام رس��مي بحضور أعضاء االتحاد 
والمش��اركين  والمدربين  والتنفيذي��ة 
واس��تمرت فعالياته��ا أس��بوعًا كاماًل 
والجدي��ر بالذك��ر أن عدد المش��اركين 
بالدورة بلغ 110 أشخاص منهم 60 في 

رياضة الزومبا و50 في اإليروبيك.

مهرجان اختتام دورة األيروبيك بحلب
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بع��د الف��راغ اإلداري جراء اس��تقالة 
إدارة نادي الوثبة بالكامل بدأت رحلة 
البحث عن إدارة بديلة وانتظر كوادر 
البديل إلدارة  إيج��اد  النادي  ومحبو 
إياد الس��باعي تكون على مس��توى 
الطم��وح وداعم��ة أللع��اب النادي 
مالي��ا وفني��ًا، وط��ال االنتظار حتى 
تقرر إقامة مؤتمر انتخابي استثنائي 
وعل��ت البس��مة وج��وه الوثباويين 
ألنه��م س��يختارون بأنفس��هم إدارة 
على مس��توى طموحاته��م وبالفعل 
تم تحديد موعد المؤتمر يوم السبت 
الماضي ولكن المفاجأة كانت بعدم 
اكتم��ال النص��اب فتم إلغ��اء البند 
االنتخابي من المؤتمر وتحول لفرصة 

لطرح الهموم. 
القيادة تصاب بالدهشة

عقد المؤتمر بحضور شذا جروان عضو 
المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
مشرفة حمص ومفيد مسوح رئيس 

مكت��ب الش��باب الفرع��ي وفيصل 
دربي رئيس التنفيذية وبتول الناصر 
عضو التنفيذي��ة الذين تفاجؤوا بهذا 
الحض��ور القليل ف��ي المؤتمر الذي 
يمثل ناديًا كبيرًا كنادي الوثبة حيث 
اقتصر العدد الذي يحق له االنتخاب 
على 142 عضوا حض��ر منهم حوالي 
30 عضوا وتساءلوا أين كوادر الوثبة 
ليختاروا ممثليه��م باإلدارة عبر هذا 

المؤتمر االستثنائي.
رأي الجروان 

سألنا السيدة ش��ذا جروان عن رأيها 
بالمؤتم��ر فقال��ت: ك��ون المؤتم��ر 
اس��تثنائيًا ت��م انعق��اده ألمر طارئ 
حيث نادي الوثبة في حالة اس��تقالة 
إداري��ة وهناك اس��تحقاقات قادمة 
لكرة القدم وكرة السلة واستحقاقات 
لالعبين وك��ون الدوري ق��د انطلق 
فنحن بحاجه لتشكيل مجلس إدارة 
, وكان الق��رار أن نذهب إلى جمعية 
عمومية للنادي النتخاب إدارة تمثل 
قناع��ات أبناء النادي وبس��بب عدم 

اكتمال النصاب س��نذهب لتشكيل 
لجنة إدارية بالتش��اور م��ع الجهات 
أن  ونأم��ل  بالمحافظ��ة  المعني��ة 
يتحقق المطلوب ونشكل إدارة قادرة 

تسيير المرحلة القادمة. 
وع��ن تح��ول المؤتمر م��ن مؤتمر 
انتخابي إلى مؤتمر لطرح المداخالت 
ج��روان:  قالت  المطال��ب  وبع��ض 
بالتأكيد بعد ع��دم اكتمال النصاب 
أحببن��ا أن نحوله لجلس��ة تش��اور 
وفتح قلوب فاستمعنا لبعض اآلراء 
وتناقش��نا بها اتفقنا ببع��ض اآلراء 

واختلفن��ا ببعضها اآلخ��ر والتي قد 
تك��ون مبنية على تص��ورات خاطئة 
حاولن��ا توضيح ذلك واقتنع البعض 
ولم يقتنع آخرون وأعتبر ذلك حالة 
صحية تؤدي للنجاح مادام االختالف 

بالرأي قائم على المحبة واالنتماء.
مقترح التنفيذية

بعد نهاي��ة المؤتمر اجتمعت اللجنة 
الرباعي��ة المؤلف��ة م��ن الرفاق عمر 
حوري��ه أمين فرع الح��زب بحمص 
مكت��ب  رئي��س  مس��وح  ومفي��د 
المكتب  الشباب وشذا جروان عضو 

العام  الرياض��ي  لالتحاد  التنفي��ذي 
)مش��رفة حم��ص( وع��زام مي��الد 
رئي��س مكتب التنظي��م, تم خالله 
مناقش��ة كتاب تنفيذية حمص رقم 
المتضمن   2020/10/18 تاري��خ   33
اقتراح الموافقة على إعادة تش��كيل 
مجلس إدارة نادي الوثبة على النحو 
التالي: نائل رس��الن رئيسًا وعضوية 
كاًل م��ن: عمر عاتقي وعهد س��كري 
وإيمان الصوفي وسامر بيطار ورامي 
اليوس��ف ويوسف س��المة، اجتماع 
اللجن��ة الرباعية واف��ق على مقترح 
التنفيذي��ة وت��م رفع��ه أص��وال إلى 
المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام الذي أصدر القرار رسميًا لتباشر 
االدارة مهامه��ا وعلمت )االتحاد( أن 
قائمة اللجن��ة التنفيذية كانت تضم 
أيض��ًا عضوين هما فراس الس��لوم 
وحات��م عبد النب��ي اللذي��ن اعتذرا 
الدائ��م ولم يكل��ف بداًل  لس��فرهم 
عنهما أحد وتم اعتماد اإلدارة بسبعة 

أعضاء بداًل من تسعة.

المتاب��ع لعم��ل اتح��ادات األلعاب 
الرياضية يلتمس بس��هولة أن اتحاد 
القليلة  االتح��ادات  م��ن  المصارعة 
التي نجحت بالتكي��ف مع الظروف 
االس��تثنائية التي تعيش��ها الرياضة 
بس��بب جائح��ة كورونا واس��تطاع 
االس��تفادة من فترة توقف النش��اط 
بإقامة عددًا من الفعاليات واألنشطة 
التي تتناس��ب مع ه��ذا الواقع، من 
متنقلة  معس��كرات  إقام��ة  خ��الل 
للمنتخ��ب بدأت في دمش��ق مرورًا 
بالالذقي��ة وختمه��ا ف��ي حم��ص 
قب��ل العودة إلى دمش��ق من جديد 
وعل��ى خ��ط م��واز كلف ع��ددًا من 
األكاديميين لإلع��داد لدورة مدربين 
متقدم��ة تقام نهاية الش��هر الجاري 
ويتبعها دورة للحكام كما عقد عددًا 
وكوادر  لخب��رات  االجتماع��ات  من 
اللعبة واللجان المنبثقة عنه وانتهاء 
االصالء  باجتماع موس��ع لألعض��اء 
أقيم األسبوع الفائت في مقر االتحاد 
الرياضي العام ض��م رئيس وأعضاء 
االتح��اد واللج��ان الرئيس��ية العليا 
ورؤس��اء اللجان الفنية بالمحافظات 

إضافة للجنة اإلعالمية.
شركاء بالقرار والمسؤولية

الس��ادة  بحضور  االجتم��اع  أقي��م 
محمد الحاي��ك ومحمد خضر وعبد 
الناصر كركو الجاسم أعضاء المكتب 
التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي العام 
االتحاد  لرئي��س  بكلم��ة  وافتت��ح 
محمد ن��ور العلي أوضح من خاللها 
والمتمثل  االجتم��اع  م��ن  الهدف 
بمناقش��ة واق��ع اللعب��ة تنظيميا 
وإداري��ا وإجراء بع��ض التعديالت 
لترتيب  النق��اط  بع��ض  وتثبي��ت 
واإلقالع  باللعب��ة  الداخل��ي  البيت 
وفق أس��س ثابتة وسليمة ونوه أن 
االتحاد أراد م��ن من هذا االجتماع 
وحضور كافة األعض��اء االصالء هو 
أن يكونوا ش��ركاء بالق��رارات التي 
س��تصدر وشركاء بالمس��ؤولية عن 
اللعبة  تنفيذها وبما يخدم مصلحة 
وتطور مستواها على كافة األصعدة 

اإلدارية والفنية والتنظيمية.
وأضاف رئيس اتحاد المصارعة: هذه 
الخطوات المتسارعة تأتي في سياق 
الخط��ة التي وضعه��ا االتحاد إلعادة 
لمصارعتنا,  الداخل��ي  البيت  ترتيب 
ونريد من هذا االجتماع إعادة النظر 
في بعض األم��ور الخالفية التي كنا 
نتعام��ل بها س��ابقا كعرف س��ائد , 
وعلينا أن ال نخرج من هذا االجتماع 
إال بعد اتخاذ ق��رار والتصويت عليه 
باعتب��ار ه��ذا الع��رف أم��رًا صائبًا 
فيصبح جزءا م��ن قانون اللعبة وإذا 
كان خاطئا نصوت على إلغائه، نحن 
هن��ا لنحتكم إل��ى رأي األكثرية من 
أبناء اللعبة ، ونري��د أن يكون قرارنا 
صحيحًا ومفي��دًا للعبة لذلك أطلب 
منكم طرح أرائكم بمصداقية وأمانة, 
فانتم ش��ركاء في القرار, وهذا القرار 
الذي س��وف يص��ل بنا إل��ى االنجاز 
الرياضي الذي نس��عى إلي��ه إلعادة 
إلى سابق عهدها  السورية  المصارعة 

والقها.
وختم العلي: نتوجه بخالص الش��كر 
التنفيذي  المكت��ب  م��ن  والعرفان 
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام برئاس��ة 
األستاذ فراس معال على الدعم الكبير 
في كل المجاالت، كما نخص بالشكر 
الرفيق محمد الحايك رئيس مكتب 
الع��اب القوة المركزي عضو المكتب 
العام  الرياض��ي  لالتحاد  التنفي��ذي 
اب��ن لعبة المصارعة الب��ار والمحب 
والداعم والمتابع، كما اشكر كل من 
يعمل لمصلحة هذه اللعبة ويس��عى 

لتطويرها ولو بفكرة.
نجتمع عىل محبة المصارعة

السيد محمد الحايك أشاد بالخطوات 
الهام��ة والس��ريعة الت��ي أنجزه��ا 
ويح��اول انجازها اتح��اد المصارعة 

خالل وقت قصير جدًا
وهو دلي��ل اهتمام ورغب��ة بالعمل 
ومؤشر ايجابي لعودة اللعبة إلى ألقها 
السابق, والتي نفخر بتاريخها العريق 
الحافل باالنجازات والتي كانت يومًا 
بيض��ة القبان للرياضة الس��ورية في 
كاف��ة الدورات العربي��ة واإلقليمية، 
وخرجت الكثير م��ن األبطال الذين 

يشار لهم بالبنان. 
وأكد الحاي��ك على ض��رورة العمل 
المؤسس��اتي والتع��اون المس��تمر 
بين كاف��ة الكوادر، وهن��اك متابعة 
واهتمام من قبل المكتب التنفيذي 
بكافة متطلبات اللعبة وكافة العاب 
أس��رة الرياضة الس��ورية، موضحًا أن 
هن��اك خط��ة مركزية يعم��ل عليها 
المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام هدفه��ا إحصاء كافة متطلبات 
اتح��ادات األلع��اب م��ن تجهيزات 
وأدوات ليتم توفيرها مركزيًا بأقرب 

وقت ممكن.
وأضاف الحايك: أنا س��عيد بوجودي 
ف��ي ه��ذا االجتم��اع ال��ذي يضم 
مجموع��ة كبيرة من خي��رة الكوادر 
والخبرات ف��ي اللعب��ة وهو مبعث 
للتفاؤل بمستقبل اللعبة ونحن هنا 
اليوم لنس��تمع لما تقدمونه من آراء 
وطروحات تس��اعد على تطوير هذه 

اللعبة.. وخت��م حديثه بالقول: نحن 
نجتمع اليوم على محبة المصارعة.

ثالثة محاور
أمين س��ر االتحاد محم��د الفاعوري 
قدم شرحا مفصال للنقاط التي سيتم 
بحثها باالجتماع والتي تناولت ثالثة 
محاور أساس��ية هي اللج��ان الفنية 
واللج��ان الرئيس��ية واتح��اد اللعبة 
موضحا مه��ام وصالحيات كل واحد 

منها.
في موضوع اللجان الفنية تم التأكيد 
على س��رعة المراس��الت والتواصل 
الدائم مع االتح��اد والتقيد بمواعيد 
إرسال قوائم الالعبين قبل البطوالت 
وموض��وع فاعلية اللج��ان وتبعيتها 
وأس��س تقييمها وترميمه��ا وحلها 
في حال عدم االنس��جام أو التقصير 
بالعمل، كما طال��ب البعض بتفريغ 
احد أعض��اء اللجنة في كل محافظة 

لتفعيل عملها.
وف��ي موضوع اللج��ان العليا أوضح 
عض��و االتحاد ن��ادر الس��باعي مهام 
وآلية عمل اللجان وتم التأكيد على 
استقاللية عملها وتحمل مسؤولياتها 
واتخ��اذ قراراته��ا بم��ا يتواف��ق مع 
اللوائح واألنظمة ويحقق العدالة بين 
الجميع أما االتحاد فسيكون مشرفا 

ومراقبا ومقيما لعمل اللجان.
نقاط للتصويت

اتح��اد اللعبة ط��رح بع��ض النقاط 
للتصوي��ت مث��ل ازدواجي��ة العمل 
لبع��ض الك��وادر كمدربي��ن وحكام 
ف��كان رأي األغلبي��ة وبالتالي القرار 

أنه يحق لمدرب المصارعة الرومانية 
التحكي��م ف��ي بط��والت المصارعة 
الحرة والعكس صحيح, أما بخصوص 
المصارعة  بممارس��ة  الالعب  أحقية 
والروماني��ة فكان  الح��رة  بنوعيه��ا 
رأي األغلبي��ة أن يم��ارس الالع��ب 
نوعًا واحدًا في كل موس��م وإمكانية 
التال��ي..  الموس��م  ف��ي  التغيي��ر 
وصوت الحضور على الس��ماح لفريق 
المحافظ��ة بالزج بع��دد إضافي عن 
أعداد األوزان بالبطولة على أن يلعب 
باس��م االتحاد وال تحتسب نتائجهم 

ضمن نقاط المحافظة.
كما تم االتفاق على تس��مية مدرب 
الفري��ق الفائ��ز بالمرك��ز األول ف��ي 
بطولة الجمهورية كمدرب للمنتخب 
ضمن المعسكر التدريبي ويمكن أن 
يكون نفس��ه مدربا في المش��اركات 
الخارجي��ة إذا كان اكب��ر ع��دد من 
العب��ي المنتخ��ب م��ن العبيه مع 
اللعبة ولجنة  إعطاء صالحية التحاد 
المدربين العليا باختيار المدرب.وتم 
مناقشة موضوع عدد سنوات الترفيع 
بين درجة وأخرى بالنس��بة للحكام 

والمدربين.
االتح��اد أكد في التعليمات الجديدة 
التراتبية في  عل��ى ض��رورة إتب��اع 
المخاطب��ة عند وجود ش��كوى على 
أن يب��ت االتحاد بأي ش��كوى ترده 
خ��الل ٤٨ س��اعة وبعده��ا يمك��ن 
لصاحب الشكوى التوجه للمؤسسات 
األعلى، وتم االتف��اق على أن تكون 
خ��الل  واالعتراض��ات  الش��كوى 
وليس ش��فهية  مكتوبة  البط��والت 
وإعطاء صالحية للجنة الحكام البت 
مباش��رة  واالعتراضات  بالش��كاوى 

ودون الرجوع لالتحاد.
بالعم��وم االجتم��اع كان مفيد جدا 
بحس��ب االنطباعات الت��ي عبر عنها 
الحضور وبدا أيضا أن مساحة التفاؤل 
أصبحت واس��عة بع��ودة اللعبة إلى 
الس��كة الصحيحة، سكة االنتصارات 
واالنج��ازات الرياضية وهو الش��يء 
ال��ذي يراه��ن عليه القائم��ون على 
اللعب��ة وهو المقي��اس للحكم على 
نج��اح العمل بالنس��بة ل��كل كوادر 

ومحبي اللعبة.

محليات

ألعابها  فرق  مستلزمات  لتوفير  الكبير  األندية  إدارات  اهتمام 
الحال يف  لعبة كما هو  األول يف كل  الفريق  المعتمدة وخاصة 
كرة القدم، حيث يتوفر للفرق األوىل حظ أوفر من الدالل والمال..

الفئات  لفرق  األندية  إدارات  أغلب  بإهمال  فيتمثل  السالب  أما 
والتنقل  السفر  وأثناء  واالهتمام  الرعاية  حيث  من  العمرية 
وتقديم الحد األدنى لهم من الرعاية والراحة والدالل والمال حتى 
العمرية  الفئات  أن  علماً  )طابقية(  المعاملة  يف  األمور  تصبح 
ومن  المستمر  وروافدها  األندية  أساس  والالعبات  الالعبين  من 
الراقي  واإلنتاج  الحقيقي  النبع  أنها  إليها عىل  النظر  المفروض 

المنتظر ومصدر القوة الكامنة وإشراقة المستقبل.

موجــــب

سالــب

عق��دت اللجنة األولمبية الس��ورية اجتماعها الدوري 
برئاس��ة األس��تاذ فراس معال رئيس اللجنة واتخذت 

خالله عددًا من القرارات:
- تشكيل لجنة الرياضة األنثوية برئاسة خلود البيطار 
وعضوية غادة الصالح، هبة صبوح، روال جبري، شذى 

عباس.
- تش��كيل اللجنة الثقافية التربوية األولمبية برئاسة 
ف��راس الع��زب، وعضوية ف��راس موس��ى، د. جمعة 
حجازي، بش��ار زريقة، ضياء حمدان، سليمان يونس، 

عنوة مادوس.
- تش��كيل لجنة انتقاء لالعبين لأللع��اب األولمبية 
برئاس��ة محمد كامل ش��بيب وعضوية فياض بكور، 
محم��د العلي، رئيس اتحاد رفع األثقال، رئيس اتحاد 

السباحة.
- تش��كيل لجنة الرياضة للجميع برئاسة عبد الناصر 
كركو، وعضوية ثناء محمد، رانيا أرشيد، مازن عيسى، 

محمد جرلو، بسام حداد.

- اقتراح تشكيل لجنة االنضباط والتأديب والتحكيم 
الرياضي، وتشكيل باقي اللجان في االجتماع القادم.

- في مجال التحضير لأللعاب األولمبية إقامة معسكرات 
لالعبين المرش��حين أو من يمك��ن تأهيلهم لأللعاب 

األولمبية، ومتابعة معسكراتهم داخليًا وخارجيًا.
- في مجال ألعاب آسيا الش��اطئية في الصين التي 
تقام من 10/4/2021-2، وتم تثبيت ألعاب: السباحة 
الطويلة، كرة الماء، أكواثلون، »جري، سباحة، جري« 
ألعاب قوى، كرة قدم، كرة الس��لة 3×3، مصارعة، كرة 

طائرة، جوجيستو، تك بول.
- تقديم ملف اس��تضافة ألعاب التضامن اإلس��المي 
الخامس��ة لعام 2025 في سورية وتم اقتراح تشكيل 
لجنة إع��داد ملف الترش��يح بش��كل متكامل والئق 

وتقديمه إلى اتحاد التضامن اإلسالمي.
- الموافقة على تقديم طلب ترش��يح د. دانا ش��باط 
أمين س��ر اتحاد الترياثلون لدورة ماجستير في إدارة 

المنظمات األولمبية ما بين 2020-2021.

بدأ اتحاد السباحة التحضيرات 
إلقامة س��باق س��ورية الدولي 
بالس��باحة الطويلة ولمس��افة 
5 كم مفت��وح لجميع الفئات 
العمري��ة والمق��رر إقامته في 
الفترة الواقع��ة ما بين 13/17 

الش��هر الق��ادم ف��ي مدين��ة 
الالذقية, ووجه االتحاد الدعوة 
إل��ى 16 دولة منه��م 12 دولة 
عربي��ة و4 دول صديقة, ورصد 
له جوائز مالية مجزية للفائزين 

بالمراكز األولى.

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  حدد 
الرياضي العام الس��اعة العاشرة 
م��ن صباح يوم االثني��ن القادم 
النعق��اد  موع��دًا   26/10/2020
التح��اد  العمومي��ة  الجمعي��ة 
رئي��س  النتخ��اب  الدراج��ات 
مجل��س إدارة جدي��د عل��ى أن 
يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 

ف��ي الدي��وان هو يوم الس��بت 
 2.30 الس��اعة   24/10/2020

ظهرًا.
كما وافق المكتب التنفيذي على 
دعوة الخب��رات الرياضية التالية 
لحض��ور المؤتم��ر االس��تثنائي 
وهم: عب��د الفت��اح بيتماني – 
شريف األطرش – حسين زكريا.

قرارات جديدة للجنة األولمبية السورية

انطالق التحضيرات 
لسباق سورية الدولي للسباحة الطويل

جمعية عمومية النتخاب اتحاد جديد للدراجات

قرارات لجنة الحكام قطعية وممارسة نوع واحد من المصارعة خالل الموسم 

الجمعية العمومية المصغرة التحاد المصارعة 
تحسم عددًا من النقاط الخالفية بالتصويت

أنور البكر

قام اتحاد المالكمة بزيارة ميدانية 
إلى صال��ة المنتخب ف��ي مدينة 
أثناء تدريبات  الرياضي��ة  الفيحاء 
المنتح��ب الوطني الذي يعس��كر 
هن��اك ت��م خاللها االط��الع على 
س��ير العمل من كاف��ة الجوانب 
وأبدى رئيس االتحاد كامل شبيب 
ارتياح��ه لما ش��اهده االتحاد من 
أداء الالعبين وال س��يما المواهب 
الش��ابة الجدي��دة الت��ي انضمت 
للمعس��كر من خالل إجراء بعض 
المباريات, وأكد ش��بيب استمرار 
للمنتخ��ب  المغل��ق  المعس��كر 
إل��ى حي��ن ب��دء االس��تحقاقات 
الخارجية منها والداخلية وأش��اد 
الواضح لمستويات بعض  بالتطور 
الالعبي��ن في مؤش��ر إل��ى جودة 
العمل بالمعس��كر واالنعكاس��ات 
التدريب��ي  للمنه��اج  االيجابي��ة 
المتبع من قب��ل المدربين, ونوه 
بأنه س��يتم تطوي��ر البرنامج تبعًا 

لمدة المعسكر وتطور المستويات،
شبيب أشار إلى أن نجاح المعسكر 
بتحقيق الهدف المطلوب يؤكد أن 
الفني  اللعب��ة للكادر  اختيار اتحاد 
للمنتخ��ب كان موفق��ا،  واإلداري 
والذي تم انتقاؤه من بين 75 مدربًا 
الجمهورية,  عل��ى مس��توى  عاماًل 
ويتألف الكادر من المدربين ياس��ر 
شيحان ومحمد خير قداح ومحمود 

البيك, واإلداري كمال جوالق.
تأهيل وصقل وترقية يف درعا

واف��ق اتح��اد المالكم��ة عل��ى 

طلب اللجن��ة التنفيذية لالتحاد 
الرياض��ي ف��ي درع��ا )مكت��ب 
إقامة  المتضمن  الق��وة(  ألعاب 
وترقي��ة  تأهي��ل وصق��ل  دورة 
فرعية في محافظ��ة درعا مثنيا 
عل��ى هذه المب��ادرة التي تخدم 
رياض��ة المالكمة ف��ي محافظة 
درعا مستقبال, ومن المتوقع أن 
تش��كل هذه المبادرة حافزا في 
بقية المحافظات لتأهيل وصقل 
وترقي��ة كوادره��ا ف��ي مجالي 

التدريب والتحكيم.

منتخب المالكمة يواصل معسكره الداخلي 
صبحي أبو كم

محمد خير الكيالني

المؤتمر االستثنائي االنتخابي لم يكتمل 
تنفيذية حمص تقترح إدارة جديدة لنادي الوثبة والمكتب التنفيذي يوافق

أثرت جائحة كورون��ا على رياضة 
الكاراتيه كم��ا غيرها من األلعاب 
الرياضي��ة وه��ي الت��ي نجح��ت 
الماضية  القليلة  الس��نوات  خالل 
وبطوالته��ا  أنش��طتها  بإقام��ة 
الداخلي��ة بص��ورة متمي��زة وهو 
األمر ال��ذي كان البد أن ينعكس 
الوطنية بش��كل  المنتخبات  على 
تدريج��ي... رئيس اتحاد الكاراتيه 
جهاد مي��ا عرض عب��ر )االتحاد( 
القادمة بعد  رؤية اتحاده للمرحلة 

فترة التوقف:
فحوص أحزمة

تركت الظ��روف الحالية أثرا كبيرا 
عل��ى النش��اط الرياض��ي ف��كان 

اإلقب��ال ضعيف��ا عل��ى المدارس 
الصيفي��ة الخاصة أو التي أقيمت 
تح��ت مظل��ة االتح��اد الرياضي, 
وأقمن��ا منذ فت��رة قريبة فحوص 
أحزم��ة لالعبين لجمي��ع الفئات 
العمري��ة, وكان التحكي��م في��ه 
دقيقا بهدف تطوير للعبة رغم قلة 
النشاط التنافسي المحلي, وتحقق 
نس��بيا ما كنا نرغب بالوصول إليه 
من فوائد على المدربين والحكام 
والالعبي��ن خاص��ة م��ن االعمار 

الصغيرة.
ورشات عمل

وأضاف: ش��كلنا ورشات عمل من 
اللجان الرئيس��ية التحاد الكاراتيه 

ومن المدربين والحكام المميزين 
في المحافظات إليجاد صيغ عمل 
الفني  المس��توى  وتطوير  جديدة 
لالعبي��ن والمدربي��ن والح��كام 
ألن ه��ذا الثالث��ي كل متكام��ل 
واس��تطاعت ه��ذه الورش��ات أن 
تس��تفيد من اس��تخدام تقنيات 
اإلنترنت في اكتس��اب معلومات 
تطويرية جديدة تساهم في تطوير 
المس��تويين  عل��ى  اللعب��ة  أداء 

النظري والعملي.
دعم المدربين

وتابع ميا: نحن بحاجة إلى تطوير 
بعدة  للمدربين  الفني  المس��توى 
التي  الدول  اتجاهات من خ��الل 

تسبقنا في اللعبة بمستواها الفني 
في التدريب واس��تقطاب مدربين 
مميزي��ن منه��ا لتطوي��ر مدربينا 
ليك��ون عطاؤه��م ف��ي مهمتهم 
التدريبي��ة أكث��ر ج��دوى ورف��ع 
مس��تواهم الفني وتتج��ه أنظارنا 
الى إحدى الدولتين مصر أو إيران 
الستقدام مدرب مطور للمنتخبات 

الوطنية.
تحضير المنتخب

وأش��ار: س��يدعو اتح��اد اللعب��ة 
آخ��ر  ف��ي  البارزي��ن  الالعبي��ن 
بطوالت الجمهورية األخيرة وممن 
حقق��وا نتائ��ج جيدة م��ن أعمار 
16/18 عاما م��ن الفئات العمرية, 

وتحضيره��م في معس��كر للعام 
القادم للمش��اركات الخارجية من 

بطوالت رسمية وبطوالت محلية.
دورة حكام مركزية

وختم جه��اد ميا حديثه قائال: تم 
افتتاح دورة حكام  أمس الجمعة 
مركزية في القنيطرة تستمر ثالثة 

أيام لجميع الدرجات سيتم خاللها 
ش��رح القانون الدول��ي ومفرداته 
بجوانب��ه النظري��ة والتطبيق��ات 
العملية, وخاصة في الكش��ف عن 
الح��االت الصعبة التي تحدث في 
المباري��ات المتقاربة بالمس��توى 

الفني بين المتنافسين.

يقيم دورة حكام مركزية في القنيطرة

اتحاد الكاراتيه يدعو الالعبين المميزين إلى معسكر تدريبي 
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ثالثة أيام متواصلة عاشها عشاق ومحبو وهواة 
latta- Here  ررة الس��لة بالالذقية م��ع بطولة
kia  3×3 التي نظمها الرباعي النشيط هنادي 
عل��وش، أحمد قضيمان��ي، زينة نص��ار، روال 
خريمة، بالتعاون مع اللجنة العليا 3×3  باتحاد 

كرة السلة واللجنة الفنية بالالذقية.
البطول��ة كانت بمثابة مهرجان س��لوي ممتع 
شارك فيه 12 فريقًا للرجال و10 فرق للسيدات 

و87 العبًا والعبة من مختلف المحافظات.
البطولة شهدت منافسات قوية ومثيرة وعامرة 
ب��األداء والمس��توى الجيد كون المش��اركين 
هم من العب��ي والعبات األندية وكذلك كانت 
اختب��ارًا رائع��ًا ومفي��دًا لتوظي��ف إمكانيات 
ومهارات الالعبين والالعبات س��واء في بطولة 

3×3 أو الرمية الحرة والثالثية الفردية.
وحس��ب نظ��ام البطول��ة فقد قس��مت الفرق 

المشاركة إلى مجموعات حسب التالي:
الرجال

قس��مت الفرق ال�12 المشاركة إلى مجموعتين 
حي��ث لعبت كل مجموعة فيم��ا بينها بطريقة 
الدوري من مرحلة واحدة وتأهل األول والثاني 
إلى ال��دور النصف نهائي وكذلك كان حال فرق 
الس��يدات ال�10 وللحقيقة كانت المنافسة قوية 
وجيدة المس��توى وعامرة بالفنيات والمهارات 
وقدم فيه��ا المش��اركون كل إمكانياتهم بغية 
الوص��ول للدور النهائ��ي الذي تأه��ل منه عن 
المجموع��ة األولى فريق الخ��ال الذي حل أواًل 

وفريق حل��ب الذي حل ثاني��ًا وعن المجموعة 
الثانية تصدر فريق سبالدينغ وحل فريق سيفن 

11 ثانيًا.
النصف نهائي

فاز فريق الخال على فريق س��يفن 11 بنتيجة 
13/9 بع��د مب��اراة ندي��ة وقوي��ة ومثيرة في 
مجرياته��ا مع أفضلية لفريق الخال الذي تقدم 

طيلة مراحل المباراة وتأهل للمباراة النهائية.
وفاز فريق س��بالدينغ على فريق حلب بنتيجة 
12/8 بع��د لق��اء عام��ر بالفني��ات والمهارات 

واألداء الممتع من الجانبين وتأهل للنهائي.
فريق الخال بطاًل

تاب��ع فريق الخ��ال المك��ون م��ن الالعبين، 
نمي��ر مصطفى، س��امر حنون��ه، أحمد حكيم، 
علي األيوبي مش��واره العامر باالنتصارات من 
ال��دور التمهيدي للنهائي بال أية خس��ارة وفاز 
بالمباراة النهائية في بطولة 3×3 على منافسه 
القوي فريق س��بالدينغ المك��ون من الالعبين 

باسل ش��نو، بش��ير عجان، جورج نونو، محمد 
عبيسي، بنتيجة 15/12 بعد مباراة قوية وندية 
وممتعة ف��ي مجرياتها حيث ق��دم الالعبون 
مهارات وفنيات سلوية حيث الرشاقة والسرعة 
والتس��ديد والتس��جيل عبر الثالثيات أو من 

تحت السلة.
بطولة السيدات 

المجموعة األولى تأه��ل منها وجاء أواًل فريق 
غوفر وحل ثاني��ًا فريق دراغون وتأهال للنصف 

النهائي.
المجموعة الثانية حل أواًل فريق هوبس وجاء 
ثانيًا فريق تش��اركوبي وتأهال لل��دور النصف 

نهائي.
نصف نهائي ممتاز

بجدارة تأه��ل فريق غوفر للمباراة النهائية بعد 
ف��وزه على منافس��ه القوي فريق تش��اركوبي 
بنتيج��ة 9/6 بع��د مب��اراة ممتعة وس��ريعة 
وعام��رة بمه��ارات وفنيات العباته��ا وكذلك 

كان حال فريق هوب بف��وزه القوي على فريق 
دراغون بنتيج��ة 11/8 وتأهل للمباراة النهائية 
بجدارة بعد لقاء قدمت فيه الالعبات أداء جيدًا 

ومستوى متطورًا.
فريق غوفر بطاًل

بجدارة واس��تحقاق وبعد أداء جيد المس��توى 
من الجانبي��ن تبادال فيه التس��جيل والتقدم 
وكل اإلمكاني��ات الفنية والمهارية مع أفضلية 
لفري��ق غوفر الذي نجح بالف��وز وبنتيجة 13/9 
وحم��ل كأس البطولة ومثل��ه الالعبات، ديانا 
بال��وش، يارا بركات، يارا س��ليمان، نور داؤود. 
وذلك على فريق هوبس الذي حل ثانيًا ومثله 
الالعب��ات روال خريم��ة- نتال��ي أنطون- مرح 

فرعون- يارا ألتون.
بطولة الرمية الحرة

رج��ال: وف��از ببطولتها الالع��ب المميز أجيد 
سليطين متقدمًا على منافسيه نمير مصطفى، 

باسل شنو، مضر درغام وسجل 7 رميات.

الس��يدات: وتصدرت الالعبة يم��ان المكاكي 
متقدمة على يارا بركات، مرح فرعون، أس��ماء 

محسن وسجلت 8 رميات.
بطولة الرمية الثالثية

الرجال: وبتفوق ومه��ارة وفنيات عالية تصدر 
الالعب س��امر حنون��ة وحم��ل كأس البطولة 
وس��جل 9 رميات متقدمًا عل��ى الالعبين عمر 

كيال، بشير عجان، مضر مال.
السيدات: وبنشاط وحيوية ودقة في التسديد 
تصدرت الالعبة ديانا بال��وش وحققت المركز 
األول بجدارة وسجلت 10 رميات متقدمة على 
زميالته��ا دلع حمود، هايدي ق��دار، نور داؤود 

وحملت كأس البطولة.
متابعات

- تابع البطولة وبش��كل يوم��ي جمهور مميز 
شجع جميع الفرق.

- أقيمت المباريات على مالعب نادي تشرين.
- تابع البطولة وش��ارك ف��ي فعالياتها وكان 
عاماًل مكم��اًل لنجاحها كل م��ن جمال الترك 
رئيس اللجنة العليا ل�3×3 باتحاد كرة الس��لة 
وهالل دجاني مدرب منتخب سورية للسيدات.

- ت��م تس��جيل 85 حس��ابًا جدي��دًا لالعبين 
المشاركين على موقع iba play 3×3 الرسمي 
وت��م تصني��ف البطول��ة لتض��اف نقاطها إلى 
تصنيف سورية ضمن دول العالم التي تشارك 

في بطولة 3×3.
- تم رعاية البطولة من قبل ش��ركة فوز نادي 

دريم مركز ألفا للغات.
- قدمت جوائز مالي��ة للفائزين بالمركز األول 

والثاني والثالث.

السلوية  االنتقاالت  س��وق  سجلت 
في حل��ب عدة ح��االت كان فيها 
نادي الجالء الخاس��ر األكبر عندما 
فق��د أبرز العبي��ه لصال��ح األندية 
األخرى وخاصة نادي االتحاد الذي 
كان الرابح ف��ي معركة االنتقاالت، 
فبعد أن وقع الالعب وائل جليالتي 
على كشوف الفريق عائدًا إلى ناديه 
األم االتحاد قادمًا من الجالء خسر 
هذا األخير دفعة جديدة من العبيه 
إس��حاق عبيد ويامن ح��در اللذان 
وقع��ا لن��ادي الطليع��ة وجورجي 
ناظاري��ان الذي انتق��ل إلى نادي 

الكرام��ة، في الوقت الذي كس��ب 
فيه نادي االتحاد الالعبين جميل 
صدير ووسام يعقوب قادمين من 

نادي الوثبة.
وحافظ الج��الء على العبيه مهران 
نرس��يس وإس��بر كرو كارل إيغو، 
ش��ربل بي��ض، جرجس آغانس��ي 

وحس��ن أحم��د أحمد، واس��تمر 
الصالح  س��يبوه خراجيان وتوفيق 
إلى نادي االتحاد الذي حافظ على 
بكاملها  الماضي  الموسم  مجموعة 
وعلمنا من مصادرنا أن قيمة عقود 
أغل��ب الالعبين فاق��ت 15 مليون 
ليرة لكل منهم لمدة موسم واحد.

عالمي

أبي شقير

أحر العزاء
االتحاد  إدارة صحيفة  تتقدم 
نصار)عضو  زينة  اآلنسة  من 
تشرين  ن��ادي  إدارة  مجلس 
ال���ري���اض���ي وع���ض���و ل��ج��ن��ة 
كرة  بإتحاد  العليا  المنتخبات 
العزاء  بأحر  المؤقت(  السلة 
المحامي  شقيقها  ل��وف��اة 
الرحمة  للفقيد  نصار(  )حنا 

ولعائلته الصبر والسلوان.

اتجهت األنظار صباح السبت الماضي للمؤتمر السنوي العام التحاد كرة القدم، 
وإىل ما سيقر ويدرس ويفند ويخطط وما سينتهي به الحال من نتائج وغيرها 

من تكهنات ومطالب ورؤية.. ولكن هل كل ما سبق حدث؟ وألي نسبة؟
بداية المؤتمر لم تكن كخاتمته، غياب 28 شخصًا من األصالء لم يؤثر عىل 
النصاب العام فحضر سبعون افتتح بهم المؤتمر لكن ًتقلص العدد للربع أو 
أقل تقريبًا بعد انقضاء منتصف النقاشات؟ فانصرف أهل اللعبة عن لعبتهم 
ليروا أو يقرؤوا فيما بعد ما تقرر وتم التصويت عليه بغيابهم.. فهل هذا األمر 
يرضي من وضع الثقة بهم من إدارات أنديتهم ولجانهم وروابطهم؟ وهل كرة 
محافظاتهم بألف خير كي ال توجد أي أوراق هامة حملوهم إياها ليفردوها عىل 

طاولة المؤتمر؟ نتمنى أن يكون ذلك..
ما سبق أمر ال يترك مجااًل للشك أن أغلب من حضر كان ألداء الواجب من جهة، 
أو االستماع لبضع كلمات ستقال بحق درجتهم أو مجموعتهم أو نطاقهم الضيق 
جدا من جهة أخرى ولم نقل هنا »مداخالتهم« ألنه باستثناء مداخلتين أو ثالثة 
عىل أبعد تقدير لم يكن هناك ما يحكى أو يثلج الصدر وكأنك )يابوزيد ماغزيت( 
يف مؤتمر كبير بعناوينه وله الكلمة الفصل بكل شيء لكنه جاء فقيرًا بطرحه. 
ووضع  نجاحه  سبل  كل  وهيأ  نظم  ألنه  هنا  الئمة  عليه  ليس  الكرة  اتحاد 
عناوين للبحث وشرح ماهو من صالحياته، وعرض كل شاردة وواردة للتصويت 
أمام من بقي من متحمل  بطريقة حضارية وببطاقات حمراء وبيضاء لكن 
الجبهات..  كل  قادم عىل  لما هو  ومناقشًا  كثر  لجهود  لمسؤولياته ومحترمًا 
واضعين أكثر من إشارة استفهام وتعجب أمام من رحل مسرعًا ليكون فيما بعد 

كـ )شاهد ماشفش حاجة..(.
قد يكون كالمنا قاس بحق البعض لكن هذا ما حدث وما تعودنا عليه صراحة 
منذ سنوات طوال ويذكرنا كيف كان العضو يعبر مئات األميال ليطرح مشكلة 

إذن السفر يف اجتماع يخطط للنهوض بكرة القدم وينتظره الجميع.
وللحديث بقية..

للحديث بقية

ربيع حمامة

أهل كرتنا )شاهد ماشفش حاجة(!

يتاب��ع المدرب خالد أبو طوق تدريب رجال س��لة الكرام��ة يوميًا صباحًا 
بصال��ة اللجنة بالملعب البلدي ومس��اء بالصالة الرياضية لتعذر التدريب 
الصباحي بالصالة ويقوم المعد البدني سعيد عبد المولى بتدريب الفريق 
في مضم��ار الملعب البلدي ولم تتوقف التمارين رغم غياب س��تة من 
الفري��ق مع المنتخب ه��م عبد الوهاب الحموي )هابو( وانس ش��عبان 
وعمر الشيخ علي وجورجي نظاريان ومحمد الحاضري ومجد أبو عيطة.

22 فريقًا شاركوا في الكرنفال السلوي بالالذقية  3×3سلة الكرامة تواصل التحضير 
محمد عجان

محمد هاشم إيزا

بورصة االنتقاالت السلوية في حلب

أقيمت في قاعة الش��رف بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات 
بطولة المحافظة للش��طرنج لفئة الس��يدات والتي جرت بطريقة الدوري 
الكامل بمش��اركة العبات مثل��ن أندية الثعلة والرحى وعرمان وس��هوة 

البالطة.
وف��ازت بالمركز األول للبطولة الالعبة ديانا ذيب من نادي “الثعلة” تلتها 

حنين أبو راس وسوار نصر على التوالي من نادي الرحى.

4 أندية في بطولة السويداء لشطرنج السيدات

انطلق��ت أمس الجمع��ة بالالذقية 
وعلى مالعب كرة المضرب بمدينة 
األس��د الرياضية منافس��ات بطولة 
بكرة  المفتوحة  دبيل��ة  أكاديمي��ة 
المضرب بنسختها الثانية بمشاركة 
منتخب��ات الالذقية، حم��اة، ريف 
دمش��ق، نادي المحافظ��ة للفئات 
س��نة  و12  و12  و10   8 العمري��ة 
وكذل��ك بطول��ة للزوج��ي رج��ال 
والزوجي المختلط وتستمر البطولة 
حتى مس��اء غد األحد وبالتنس��يق 
والتع��اون واإلش��راف م��ع اللجنة 
الفني��ة لك��رة المضرب وبإش��راف 
رئيس اللجنة المهندس عمر هالل 

والكابتن سامر دبيلة.

بطولة مفتوحة لكرة 
المضرب في الالذقية

انطلق��ت مس��اء أم��س األول )الخمي��س( 
تحضي��رات منتخبن��ا الوطن��ي للرجال لكرة 
الس��لة اس��تعدادًا لتصفي��ات كأس آس��يا 
القادم��ة )النافذة الثانية(بمعس��كر تدريبي 
مغلق بدمشق يستمر لعدة أيام يسافر بعدها 
المنتخب إلى مدينة كازان الروس��ية إلقامة 
معس��كر تدريبي خارجي يستمر لمدة )20( 
يوم��ًا يلعب خالله المنتخ��ب أربع مباريات 
ودية مع أندية روس��ية محلية )لم يكش��ف 
حت��ى اآلن ع��ن هويتها ومس��تواها الفني( 
وق��د وجه اتحاد كرة الس��لة المؤقت الدعوة 
إلى )20( العبًا هم : رامي مرجانة )الجيش( 
و أن��س ش��عبان )الكرامة( و مجد عربش��ة 
)الوحدة( وهان��ي ادريبي )الجيش( و طارق 

الجابي )الوحدة( و عمر الشيخ علي )الكرامة( 
وأنطوني بكر )االتحاد( و عبد الوهاب الحموي 
)الكرامة( ومحمد عمار الغميان )الوحدة( و 
محمد حاضري )الكرامة( و زكريا الحس��ين 
)الوثبة( وجميل صدير )االتحاد( و ش��ريف 
العش )الوحدة( ومج��د أبو عيطة )الكرامة( 
وجورج��ي نظاريان )الكرامة( و توفيق صالح 
)االتحاد( ووائل جليالتي )االتحاد( و إسحق 
عبي��د )الطليعة( و عمر إدلب��ي )الثورة(وتم 
اختيار الالع��ب األمريكي جورج كيل ليكون 
الالعب المجّنس الجدي��د بصفوف منتخبنا 
حيث من المق��رر أن يلتحق بالمنتخب في 
معسكر روس��يا، والذي يبلغ من العمر )24 
سنة( طوله )1,93( م، ووزنه 93 كلغ. ويلعب 
في مركزي صانع األلعاب والجناح وسبق أن 
لعب مع فريق هونغ كونغ ايسترن لونغ ليونز 
المش��ارك في منافس��ات الدوري اآلسيوي 

الخاص بفرق ش��رق آسيا )آسيان ليغ( ، كما 
خاض تجرب��ة احترافية في موس��م 2018-
2019 ف��ي الدوري البوس��ني ف��ي فريق بي 
س��ي إيغوكيا كما لعب في الدوري الكندي 
عام 2019 مع فريق مونكتون ماجيك تحت 
قيادة م��درب المنتخب جو س��اليرنو ، كما 
لعب في موسم 2017-2018 مع فرق جامعة 
سان دييغو س��تيت المشارك في منافسات 
دوري الجامعات األميركي وكذلك مع فريق 

جامعة سان دييغو ستيت . 
مدرب أمريكي شاب 

االتحاد المؤقت لكرة السلة نجح بالتعاقد مع 
المدرب األمريكي جوزيف ساليرون لتدريب 
منتخبن��ا بالفترة القادم��ة باإلضافة للمدرب 
المساعد )أمريكي الجنسية( جيفري مورسن 
وساليرون مدرب سابق بالدوري الكندي يبلغ 
من العمر 40 عامًا وس��بق أن دّرب منذ عام 

2011 في دوري الرابطة الوطنّية لكرة الس��ّلة 
في كندا )NBLC( )أي منذ بداية تأس��يس 
هذا الدوري. واختير 3 مرات كأفضل مدّرب 
في ال��دوري )ومع فريقين مختلفين( أعوام 
2013 و 2019 و 2020، وح��از م��ع فريق��ه 
الحال��ي Moncton Magic لقب الدوري عام 
2019. وس��يلتحق بالمنتخب أيضًا بمعسكر 
روسيا ، وستتألفت بعثة المنتخب لمعسكر 
روس��يا من طريف قوطرش )رئيسًا للبعثة( 
وإياد الس��باعي )إداري عام( وأنور عبد الحي 
)رئيس لجن��ة المنتخبات الوطنية( ومحمد 
أبو س��عدى )مش��رف المنتخب( واألميركي 
جوزيف س��اليرون )مدرب أجنب��ي( وعزام 
الحس��ين )مدرب وطني( وجيفري مورسن 
)م��درب أجنب��ي مس��اعد( وعلي ش��اهين 
وأديب أتاسي )إداريين( والدكتور مجد بالل 

)طبيب( وهاني سكر )منسق إعالمي(.

ستعدادًا لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 

20 العبًا بصفوف منتخبنا في معسكر تدريبي خارجي في روسيا 

يقيم اتحاد كرة الس��لة المؤقت بالفترة ما بين )22-
25 /10 الحال��ي( معس��كرًا تدريبي��ًا نوعي��ًا للحكام 
بمشاركة )38( حكمًا وحكمة هم : حسام تللو وخليل 
إبطح وقاس��م الحموي وغياث نصرت وأنور جيرودي 
وأحمد محمد ورياض طه وربا حمصي وأحمد عبسي 
)دمش��ق( ووس��ام الزين وهاني ص��الح ورياض أبو 
س��لمان )ريف دمشق( وصفوان س��يفو وماريوا دادا 
وماه��ر جاويش وعمر فاخوري وفخ��ر الدين معطي 
وصقر باش��وري )حماة( وس��امر دالي وعمار كصيري 

ومحمد ط��ه وط��ارق الصوفي ومحمد س��عيد نجار 
وأحمد حكيم وحس��ام ع��كاوي )الالذقية( ومحمد 
إدلبي وإيلي رهجي وعليا الياس��ين ويحيى سبسبي 
وديان��ا عقاد وجورج طنوز ويغي��ش نظاريان ومحمد 
عبجي وجورج كوش��كريان وعدنان المعلم وباس��ل 
معلم )حلب( وطارق رضوان )السويداء( ويشرف على 
المعس��كر لجنة الحكام الرئيس��ية )ماهر أبو هيالنة 
وأيمن صالح ووفيق س��لوم وماجد سنجقدار وباكير 

الوكيل ومعتصم الزعبي وياسر حنونة(.

معسكر تدريبي نوعي لحكام كرة السلة بدمشق 

شهدت سوق االنتقاالت المحلية استعدادًا للموسم 
الجديد لكرة الس��لة نش��اطًا غير مس��بوق باأليام 
القليلة الس��ابقة قب��ل أقل من ش��هر من إنطالق 
المس��ابقة المحلية األق��وى )دوري المحترفين( ، 
حيث بدأت األندية تعزيز صفوفها بإبرام الصفقات 
وكان��ت األرقام غي��ر المعلنة مبالغ��ًا فيها وتفوق 
بكثير مما يس��مح له نظام االحتراف المعمول به 
منذ الموسم الس��ابق )عشرات الماليين!!( ، وبعد 
قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي ومع انضمام 
كل م��ن النواعي��ر والعروبة إل��ى الجيش )حامل 
اللقب( واالتح��اد )بطل كاس الجمهورية( والجالء 
والوح��دة والكرام��ة والوثبة والطليع��ة واليرموك 
والثورة والحرية تش��ير كل التوقعات أن الموس��م 
القادم 2021/2020 سيكون من أميز المواسم على 
صعيد المنافس��ة على اللقب مع تقارب المستوى 
بي��ن أندية المقدم��ة ، وكان أكث��ر الغانمين في 
سوق االنتقاالت الكرامة والنواعير )الصاعد حديثًا( 
حي��ث ضم كل منهما )5( العبي��ن مع تغيير في 
المدرب��ان الوطنيان فقد تعاق��د الكرامة مع نجوم 
منتخبنا الوطني وعلى رأسهم العمالق عبد الوهاب 
الحموي )هابو( قادم��ًا من نادي الجيش علمًا أن 
هابو كان العبًا س��ابقًا في الكرامة، وعمر الش��يخ 
علي )من ن��ادي الجيش أيضًا( وجورجي نظاريان 
)من الجالء( وأنس ش��عبان )من الوثبة( كما عاد 
إلى الفريق نجمه أش��رف األبرش بعد انتهاء إعارته 
لنادي الوثبة ، كما تعاقد نادي الكرامة مع المدرب 
خال��د أبو ط��وق الذي قاد فري��ق الجيش بتحقيق 

بطوالت الدوري والكأس في المواسم السابقة. 

أم��ا النواعير فقد تقاعد م��ع )5( العبين من )5( 
أندي��ة مختلفة ، محمود طرقجي قادمًا من الجالء، 
وي��زن معجل من الث��ورة ، ومحمد ش��اهين من 
الكرام��ة، وعلي خضر من الوثب��ة ، ومحمد ادلبي 
من الجيش ، كما تعاقد النواعير مع المدرب عدي 
خباز لإلشراف على اإلدارة الفنية ، وكان خباز مدربًا 

سابقًا لفريق الوحدة للرجال والسيدات. 
أما الطليعة فق��د تعاقد مع )4( العبين هم يامن 
حي��در من الج��الء، ومحم��د زيدان م��ن الوثبة، 
وحكمت تيدوري من النواعير، وإس��حق عبيد من 
الجالء. كما تعاقد مع المدرب ياس��ر حاج إبراهيم 
لإلش��راف عل��ى اإلدارة الفني��ة ، علم��ًا أن األخير 
ق��اد النواعير إلى مصاف أندي��ة الدرجة األولى في 

الموسم المنصرم. 
وتعاق��د الجي��ش مع )3( العبين ج��دد هم عالء 
ادلبي ومن��ار حمد )من الوحدة( ودياب الش��واخ 

)من االتحاد(. 
بالمقابل تعاقد الوحدة مع نجم الجيش والمنتخب 
ط��ارق الجابي ، وكذلك الدولي حكم عبد هللا قادمًا 
من الوثبة. وسيش��رف على الفري��ق فنيًا المدرب 
هيثم جميل وهو المدرب السابق لنادي الكرامة. 

أما االتحاد ، فق��د تعاقد مع ثالثة العبين دوليين 
هم العمالق وس��ام يعقوب )من الوثبة( وجميل 

صدير )من الوثبة( ووائل جليالتي )من الجالء(. 
أما الجالء فقد أبرم تعاقدًا واحدًا مع عمالق الحرية 
السابق حسن أحمد أحمد، في حين عين اليرموك 
الم��درب فواز مريش القادم من الجالء لإلش��راف 

على فريقي الرجال والشباب.

سوق االنتقاالت المحلية لالعبي كرة السلة 
تشهد نشاطًا ملحوظًا ومبالغ غير مسبوقة 
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ل��م تخل انطالقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من 
المفاجآت في انطالقة دورها األول » المجموعات« 
يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين عبر 8 مجموعات 
ش��هدت لعب 16 مباراة كانت فيها شهية الالعبين 
مفتوحة عل��ى آخره��ا فحضرت المتع��ة واهتزت 
الش��باك ووجهت بعض األندية إنذارًا شديد اللهجة 
عل��ى أمل أن يس��تمر الحال لرؤي��ة بطولة مختلفة 
وخارطة جديدة رغم أن الوقت ال يزال مبكرًا للحديث 
ع��ن المنافس��ة لكن المقدمات مبش��رة.. ويش��هد 
األس��بوع الحالي وتحدي��دًا يوما الثالث��اء واألربعاء 
مواجهات الجولة الثانية، وندخل بالس��طور القادمة 

مع أبرز مالمح الجولة األولى.
المجموعة األوىل

ف��ي المجموع��ة األولى حقق باي��رن ميونيخ حامل 
اللقب فوزًا ساحقا 4-صفر على أتليتيكو مدريد وعزز 

مسيرة انتصاراته في البطولة إلى 12 مباراة.
ووضع الالعب الفرنس��ي الدولي أصحاب األرض في 
المقدمة في الدقيقة 28 ثم مرر إلى ليون جوريتسكا 
ليحرز الهدف الثاني ف��ي الدقيقة 41 وبدد كورنتين 
توليس��و العب منتخب فرنسا أي أمل ألتليتيكو في 
الع��ودة بتس��ديدة مذهلة في الدقيق��ة 66 قبل أن 
يراوغ كومان المدافع فيليبي مرتين ليسجل هدفه 
الثان��ي في المباراة والرابع لفريقه بعد س��ت دقائق 
أخرى وفش��لت مح��اوالت الروخ��ي بالنكوس في 
تقليص الفارق في آخر ربع س��اعة من عمر المباراة، 
ليخرج س��يميوني ورجاله بهزيمة ثقيلة في مستهل 

مشوارهم في البطولة..
ويتص��در باي��رن، الذي فاز ب��كل مباريات��ه 11 في 
طريقه إلحراز لقب دوري األبطال الموس��م الماضي، 
ترتي��ب المجموعة برصيد ثالث نق��اط ويأتي خلفه 

لوكوموتيف موسكو وسالزبورج بعد تعادلهما 2-2.
واقتنص لوكوموتيف موس��كو الروسي نقطة ثمينة 
من ملعب مضيفه ريد بول س��الزبورج النمس��اوي 
بعدما تعادل معه 2-2 وب��ادر البرتغالي إيدير لوبيز 
بالتسجيل لمصلحة لوكوموتيف في الدقيقة 19 لكن 
المجري دومينيك سزوبوس��زالي تعادل لسالزبورج 
في الدقيقة 45 لينتهي الشوط األول 1-1 وتواصلت 
اإلث��ارة بين الفريقي��ن خالل الش��وط الثاني حيث 
أضاف زالتك��و يونوزوفيتش اله��دف الثاني للفريق 
النمس��اوي ف��ي الدقيق��ة 50غير أن البيالروس��ي 
فيتالي ليس��اكوفيتش أحرز ه��دف التعادل لفريق 

لوكوموتيف في الدقيقة 75.
المجموعة الثانية

حقق شاختار دونيتسك فوزًا صادمًا 2-3 خارج أرضه 
عل��ى لاير مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
13 مرة في مباراتهما االفتتاحية بالمجموعة الثانية 
رغم أن الفريق األوكراني افتقد عشرة العبين بسبب 

اإلصابة بكوفيد-19.
ومنح العب الوس��ط البرازيلي تيتي التقدم لشاختار 
ف��ي الدقيقة 29 من تس��ديدة منخفض��ة تجاوزت 
الح��ارس تيب��و كورت��وا بعدما م��ر زميل��ه فيكتور 
كورنينكو من مدافعي لاير مدريد، وضاعف الضيوف 
النتيجة بعدها بأربع دقائق عندما وضع رفائيل فاران 
مدافع لاير مدريد هدفا بالخطأ في مرماه حينما كان 
يحاول إبعاد الكرة بعد تصدي كورتوا لتسديدة، قبل 

أن تزداد الغلة بالثالث.
وقلص ل��وكا مودريتش الفارق بتس��ديدة رائعة من 
مسافة بعيدة في بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص 

البديل فينيسيوس جونيور الفارق إلى هدف واحد.
وأدرك فيدريك��و بالبي��ردي التع��ادل ف��ي الوقت 
المحتس��ب بدل الضائع عبر تسديدة أبدلت اتجاهها 
بقوة، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي تس��لل 
فينيسيوس الذي حجب رؤية أمام الحارس أناتولي 

تروبين. 
وتعادل إنتر ميالن مع ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
)2-2(، أحرز روميلو لوكاكو هدفي اإلنتر بالدقيقتين 
)49 و90(، فيما سجل رامي بن سبعيني )من ركلة 
جزاء( وجوناس هوفمان هدفي مونشنجالدباخ )63 

و84(.
وبهذا التعادل حصل كل من اإلنتر ومونش��نغالدباخ 
على نقط��ة ليحت��الن المركزي��ن الثان��ي والثالث 
بالمجموع��ة الثانية خلف ش��اختار )3 نقاط( بينما 

يتذيل لاير مدريد الترتيب من دون نقاط.
المجموعة الثالثة

قلب مانشستر سيتي اإلنكليزي تأخره بهدف إلى فوز 
3 / 1 عل��ى ضيفه بورتو البرتغالي ضمن منافس��ات 
المجموعة الثالثة وش��هدت المجموع��ة ذاتها فوزا 
صعبا ألولمبياكوس اليوناني على مرسيليا الفرنسي 

1 / صفر.
وتقدم بورتو عن طريق لوي��س دياز في الدقيقة 14 
بانطالقة من الكولومبي من الجانب األيس��ر وتوغل 
ووصل إلى العمق وتخطى رودريغو وكانس��يلو حتى 
وصل لمنطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية قوية 

سكنت شباك إديرسون. 
وسجل األرجنتيني س��يرخيو أغويرو هدف التعادل 
في الدقيقة 20 من ضربة جزاء بتسديده كرة أرضية 
على يمين الحارس الذي اصطدمت بيده وس��كنت 
الشباك. وأهدر بورتو فرصة محققة لتسجيل الهدف 
الثان��ي في الدقيق��ة )43(، بعد انف��راد من ماريجا 
بإديرسون إال إنه فضل عدم التسديد والتمرير ليبعد 
دفاع الس��يتي الكرة، وينتهي الش��وط األول بعدها 

بالتعادل اإليجابي )1-1(.
وفي الدقيقة 65 س��جل إل��كاي جوندوجان الهدف 
الثاني لس��يتي وذلك من مخالفة م��ن على حدود 
منطقة الجزاء س��ددها جوندوجان مباش��رة بصورة 
متقنة س��كنت الش��باك.، قبل أن يختتم اإلسباني 
في��ران توريس ثالثية فريقه ف��ي الدقيقة 73 بعدما 
تلقى تمريرة مميزة من فودين في الجانب األيس��ر 
لمنطق��ة الج��زاء، ليتخطى بيبي ويس��دد كرة قوية 

سكنت الشباك.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة سجل المصري أحمد 
حسن كوكا هدف المباراة الوحيد ألولمبياكوس في 

الدقيق��ة األول��ى من الوق��ت المحتس��ب بدال من 
الضائع للش��وط الثاني ووضع كوكا مهاجم منتخب 
مصر الذي شارك بدال من جيورجوس ماسوراس في 
الدقيقة )84( الكرة برأس��ه في الشباك عقب تمريرة 
عرضي��ة متقنة من العب مارس��يليا الس��ابق ماتيو 
فالبوينا بعدما أضاع أولمبياكوس المس��يطر سلسلة 

من الفرص.
وُألغي هدف سجله أولمبياكوس بداعي التسلل بعد 
مراجعة حكم الفيديو المس��اعد في الدقيقة )52(، 
إذ تابع ماس��وراس الكرة في الشباك بعد أن تصدى 
ستيف مانداندا حارس مارس��يليا لتسديدة فالبوينا 

المنخفضة.
المجموعة الرابعة

تغل��ب ليفرب��ول 1-صفر عل��ى أياكس أمس��تردام 
خارج الديار بهدف عكس��ي جاء بمساندة الحظ في 
مباراتهم��ا االفتتاحي��ة في دوري األبط��ال، ووضع 
نيكوالس تاليافيكو ظهير أياكس الكرة في ش��باك 
فريق��ه في الدقيق��ة 35 ليمنح بط��ل إنكلترا بداية 
مظفرة في المجموعة الرابع��ة. وبدا ليفربول الفريق 
األقوى في الملعب رغم أن أياكس صنع العديد من 

الفرص الجيدة باستاد يوهان كرويف.
وس��دد دافي كالس��ن ك��رة قوية في القائ��م وأبعد 
أدريان حارس ليفربول محاولة كوينس��ي بروميس 
م��ن مدى قريب بع��د أن صنع أياك��س عدة فرص 
ممتازة لكن ليفربول الذي أحرز لقبه الس��ادس في 
كأس أوروبا العام 2019 أثبت إنه يس��تحق االنتصار 
واس��تحوذ على الكرة لفترات طويلة وشن هجمات 
مرتدة س��ريعة كم��ا حافظ على نظافة ش��باكه رغم 
غياب مدافعه البارز فيرجيل فإن دايك الذي تعرض 

إلصابة خطيرة في الركبة.
وف��ي المواجهة األخرى بالمجموع��ة أحرز المهاجم 
دوفان زاباتا هدفًا وصنع اثنين في فوز أتاالنتا 4-0 
على مستضيفه ميتياالند وسط هطول غزير لألمطار.
وكان��ت مباراة صعب��ة ف��ي أول مش��اركة للفريق 
الدنمارك��ي ف��ي دور المجموعات ب��دوري األبطال، 
حيث لم يصنع الكثير من الفرص، وكان دفاعه تحت 
تهديد متواصل، إذ س��جل للضيوف أيضًا أليخاندرو 
جومي��ز ولوي��س موريل واليكس��ي ميرانتش��وك 
في مش��اركته األولى. ويتصدر أتاالنت��ا الذي حقق 
مسيرة مفاجئة الموس��م الماضي وبلغ دور الثمانية 

المجموعة بفارق األهداف عن الليفر.
المجموعة الخامسة 

أخف��ق ري��ن ف��ي ترجم��ة س��يطرته إل��ى انتصار 
في مش��اركته األول��ى ب��دوري أبط��ال أوروبا بعد 

تعادله 1-1 على ملعبه مع كراسنودار في المجموعة 
الخامسة.

تقدم الفريق الفرنسي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء 
نفذها س��يرهو جيراس��ي، لكن كريس��تيان راميريز 
أدرك التعادل بعدها بثالث دقائق بتس��ديدة بعيدة 

المدى.
وحص��ل صاحب الضيافة على مكاف��أة لجهوده بعد 
م��رور 11 دقيقة من الش��وط الثاني، بعد أن س��جل 
جيراس��ي من ركلة جزاء، احتس��بت بع��د أن عرقل 
إيجور سوروكين منافسه مارتن تيرييه في المنطقة 
لكن الفريق الزائر أدرك التعادل س��ريعا على عكس 

سير اللعب.
وافتتح تشيلس��ي اإلنجليزي مش��واره في مسابقة 
دوري األبط��ال بتعادل س��لبي مع ضيفه إش��بيلية 
اإلسباني، وأشرك مدرب البلوزفرانك المبارد تشكيلة 
هجومي��ة، حي��ث تمركز كريس��تيان بوليس��يتش 
وكاي هافرتز وتيم��و فيرنر في خط المقدمة، وأدى 
جورجيني��و دور العب االرتكاز بمس��اعدة من نجولو 

كانتي.
فيما تحرك فيه مايس��ون مونت كالعب حر، بينما 
لع��ب ري��س جيمس عل��ى الناحية اليمن��ى، وبن 
تش��يلويل على اليس��رى، حول قلبي الدفاع كيرت 

زوما وتياجو سيلفا.
ف��ي المقاب��ل، اعتم��د م��درب إش��بيلية جولين 
لوبيتيج��ي، على أس��لوب لع��ب )3-3-4(، فتكون 
الخط الخلفي من خيسوس نافاس وسيرجي جوميز 

ودييجو كارلوس وماركوس أكونا.
وتبادل فرناندو وإيفان راكيتيتش ونيمانيا جوديلي 
األدوار في خط الوسط، فيما تمركز الجناحان لوكاس 
أوكامبوس وسوس��و، حول رأس الحرب��ة الهولندي 

لوك دي يونج.
المجموعة السادسة

أس��قط التس��يو اإليطالي ضيفه األلماني بوروس��يا 
دورتموند عل��ى ملعب األولمبيكو محقًقا الفوز عليه 

بنتيجة )1-3( في سادس المجموعات.
سجل أهداف التسيو، تشيرو إيموبيلي ولويز فيليبي 

وأكبا أكبرو في الدقائق )6، 23 و76(.
بينما أحرز إرلينغ هاالند هدف بوروس��يا دورتموند 

الوحيد في الدقيقة )71(.
ضغط التس��يو على دف��اع دورتموند من��ذ البداية، 
وهو ما أس��فر عن خطأ فادح لالعبي الخط الخلفي، 
لتصل الكرة إلى خواكين كوريا، الذي مرر بدوره إلى 

إيموبيلي، ليودعها األخير الشباك.
وتص��دى الحارس مارفين هيت��ز النفراد محقق من 

كوريا، لتتحول إلى ركنية، استغلها التسيو لتسجيل 
الهدف الثاني من ضربة رأسية للويز فيليبي، لمست 

رأس أحد العبي دورتموند واستقرت في الشباك.
وانتظر دورتموند حتى انتصاف الش��وط لهز ش��باك 
التس��يو بهدف التقلي��ص عن طري��ق هاالند، الذي 
قابل كرة عرضية بتسديدة صاروخية اخترقت مرمى 
ستراكوش��ا.. ولم يهن��أ بوروس��يا دورتموند بهدف 
تقلي��ص النتيجة س��وى لدقائق مع��دودة، إذ نجح 
التس��يو في إضاف��ة الهدف الثالث عب��ر أكبا أكبرو، 
ال��ذي قابل عرضية إيموبيلي بلمس��ة مباش��رة إلى 

داخل الشباك.
واس��تهل كلوب بروج مش��واره في هذه المجموعة 
بطريق��ة مثالية بعد فوزه )1-2( خ��ارج ملعبه على 

زينيت سان بطرسبرغ.
وبعد ش��وط أول خال من األح��داث وضع إيمانويل 
بونافنت��ور الفريق الزائ��ر في المقدمة ف��ي الدقيقة 
)63( حين تابع كرة مرتدة إلى الشباك من على بعد 
مترين بعدما أبعد ياروسالف راكيتسكي محاولتين 
من دي كيتلر من عل��ى خط المرمى قبل أن يدرك 
زيني��ت التعادل بعد هدف عكس��ي غريب س��جله 
الحارس إيثان هورفاث في مرماه في الدقيقة )74(.

وكسر العب الوسط رود فورمير مصيدة التسلل ومرر 
كرة عرضي��ة إلى دي كيتلر الذي ت��وج أداءه الجيد 
بهدف الفوز في شباك الحارس ميخائيل كرجاكوف.

المجموعة السابعة
افتت��ح نادي برش��لونة اإلس��باني مش��واره بدوري 
األبط��ال بانتص��ار كبير عل��ى ضيف��ه فرينكفاروزي 
المجري بخمس��ة أهداف لواحد، ضمن منافس��ات 

المجموعة السابعة.
وكان��ت البداية مع األرجنتيني ليونيل ميس��ي من 
عالم��ة الجزاء ف��ي الدقيقة 27 حيث س��دد بنجاح 
أقصى يس��ار الحارس ديبوس��زقبل أن يسجل فاتي 
ثاني األهداف 42 حيث تلقى كرة ساقطة في العمق 
من فرينكي دي يونج، وس��دد بوجه القدم الخارجي 
أقصى يس��ار الحارس، وتمكن كوتيني��و من تعزيز 
تقدم البلوغرانا ف��ي الدقيقة 52 حيث تلقى تمريرة 
بالكعب من أنس��و فاتي داخل المنطقة لُيسدد على 
يمين الح��ارس، وقلص خيراتين النتيجة مس��جال 
الهدف الوحيد للضيوف من ركلة جزاء حيث س��دد 
على يسار نيتو بعد تدخل من بيكيه تلقى على إثره 

البطاقة الحمراء بالدقيقة 68.
ونجح بيدري في تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في 
الدقيق��ة 82 حيث تلقى تمري��رة من ديمبلي داخل 
المنطقة بعد مجهود فردي مميز من الفرنسي الذي 

راوغ دفاع فرينكفاروزي.
وسجل عثمان ديمبلي الهدف الخامس في الدقيقة 
89، عندم��ا تلقى تمريرة من ميس��ي ف��ي منطقة 

الجزاء، وسدد على يسار الحارس ديبوسز.
وكان توكم��اك مهاج��م الضيوف، قد س��جل هدفًا 
لفريق��ه في الدقيقة 11 بعدم��ا تلقى كرة في العمق 
وراوغ بيكي��ه ولينجليت لكن حك��م المباراة ألغى 

الهدف بداعي التسلل.
وفي المباراة الثاني��ة بالمجموعة تألق ألفارو موراتا 
وق��اد فريقه يوفنت��وس للفوز عل��ى مضيفة دينامو 
كيي��ف األوكران��ي بنتيجة )0-2( وأح��رز المهاجم 
اإلس��باني هدف��ي يوفنت��وس ف��ي الدقيقتين 46 
و84، ليقتنص فوزًا س��هال لليوفي وأول 3 نقاط في 

المجموعة.
األول لموراتا جاء بعد تس��ديدة من كولوسيفس��كي 
تصدى لها الحارس وارت��دت منه ليتابعها المهاجم 
بتس��ديدة في الش��باك.. والثاني بعد عرضية متقنة 
من كوادرادو انقض عليها بتحرك رائع وسبق مدافع 

دينامو كييف ليسدد رأسية في الشباك.
المجموعة الثامنة

على اس��تاد »بارك دو برن��س« أو »حديقة األمراء« 
في العاصمة الفرنسية باريس وأمام مدرجات خاوية 
تمامًا م��ن الجماهير بس��بب اإلج��راءات الصارمة 
المتخ��ذة للحد م��ن تفش��ي اإلصاب��ات بفيروس 
»كورونا« لقن مانشس��تر يونايتد ضيفه باريس سان 
جيرم��ان وصيف حامل لقب البطولة درس��ا قاس��يا 
وتغل��ب عليه2/1 في عق��ر داره في افتتاح مباريات 
المجموعة الثامنة بالبطولة، والتي شهدت أيضًا فوز 
اليبزغ األلماني على اس��طنبول باشاك شهير التركي 
2 / صف��ر.. وتصدر اليبزغ المجموع��ة برصيد ثالث 

نقاط بفارق األهداف فقط أمام مانشستر يونايتد.
وأنهى مانشستر يونايتد الشوط األول لصالحه بهدف 
نظيف سجله العب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز 

من ركلة جزاء في الدقيقة 23.
ورد س��ان جيرمان في الشوط الثاني بهدف التعادل 
عن طريق النيران الصديقة حيث س��جله الفرنس��ي 
أنتوني مارس��يال العب مانشستر يونايتد عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.
ولكن مانشس��تر يونايتد خطف الفوز الثمين بهدف 
سجله ماركوس راش��فورد في الدقيقة 87 ليتوج به 

الالعب الجهد الكبير له ولفريقه في المباراة.
وف��ي المباراة الثاني��ة بالمجموعة ف��از اليبزغ على 
اسطنبول باشاك ش��هير 2/0 وبادر اليبزيغ بالهجوم 
بحًثا عن هدف مبكر وبعد عدة فرص نجح أنخلينيو 
في وضع الفريق األلمان��ي في المقدمة في الدقيقة 
16 وتح��ول أنخلينيو إلى قل��ب هجوم خبير، عندما 
س��يطر ببراعة عل��ى كرة عرضية م��ن كيفن كامبل 
داخ��ل منطقة الجزاء بلمس��ة أولى رائع��ة، قبل أن 

يسدد في الشباك ليمنح فريقه التقدم.
وأنهى الالعب هجمة مرتدة س��ريعة في الش��باك، 
عق��ب 4 دقائق أخ��رى، بعد أن فق��د الفريق التركي 
الك��رة في نصف ملعب��ه. واقت��رب أنخلينيو، الذي 
س��جل هدفين بالفعل في أربع مباري��ات بالدوري 
األلماني هذا الموس��م، من الثالثية، لكن تسديدته 

القوية بعد ركلة ركنية حادت قليال عن المرمى.
ونج��ح باش��اك ش��هير، ال��ذي يش��ارك ف��ي دور 
المجموعات ألول مرة في تاريخه، في الصمود خالل 
أول 20 دقيقة، لكنه كان الطرف األضعف بعد ذلك. 

لن يكون اليوم الس��بت كغيره من باقي األيام 
في حس��اب رياضة العالم ومس��تديرتها على 
وجه الخصوص.. ففي الخامسة مساء بتوقيت 
دمشق س��تنطلق صافرة بداية مباراة كالسيكو 
األرض وقمة الدوري اإلس��باني وقبلة األنظار.. 
برش��لونة ضد ضيفه لاير مدري��د في كامب نو 

برسم سابع جوالت الليغا.
ظروف الفريقين ليس��ت مثالي��ة.. وقد يكون 
كالس��يكو اليوم مختلفًا عن السنوات األخيرة 
ألنهما يعانيان.. يخسران.. يتراجعان بالمردود 
الفني.. رغم أن الدوري ال زال بجولته السادسة 
ولكن االنكس��ارات ب��دأت مبك��رًا وإن كانت 
لبرشلونة أكثر من لاير مدريد، حيث إن الفريق 
الكاتالوني بجعبته 7 نقاط فقط تضعه بالمركز 
التاس��ع بينما للريال 10 في ثالث المراكز على 

الئحة الترتيب.. لكن ذلك ليس بالسيئ طالما 
أن ف��ارق النقاط متقارب وم��ن المعروف أن 
المارد يستيقظ بأي لحظة وكل ما يحققه غيره 
ال يتعدى حبرًا على ورق.. وهذا الحديث يخص 

لاير مدريد وبرشلونة على حد سواء.
الجولة السادس��ة مني فيها لاير مدريد بخسارة 
صاعق��ة أم��ام قاديش بهدف س��جله أنطوني 
لوزاتو بعد مرور ربع س��اعة، لم يفرح برشلونة 
طوياًل لخس��ارة غريمه التاريخي، حيث خس��ر 
بعدها هو اآلخر أم��ام مضيفه خيتافي بهدف 

خايمي ماتا من ركلة جزاء في الدقيقة 60.
آخر مباراة جمع��ت الفريقين كانت في بداية 
ش��هر آذار الماضي ضمن الجولة 26 من الليغا 
وفاز فيها الريال بملعبه برنابيه بهدف جونيور 
وماريانو وكانا قد تعادال بنتيجة س��لبية برحلة 

ذهاب الموسم ذاته.
لاير سوس��يداد أكبر الفرحين لما يحصل وكان 
اس��تغالله لذل��ك عل��ى أكمل وج��ه وها هو 
يعتلي الص��دارة ب�11 نقطة مع ش��ريكه اآلخر 

به��ا فيالاير.. حي��ث تغلب المتص��در بالجولة 
السادسة على لاير بيتيس بثالثية دون رد كما 

فاز فيالاير على فالنسيا 2/1.
وشهدت باقي مواجهات الجولة تعادل هويسكا 

مع بلد الوليد 2/2 وفوز التش��ي على أالفيس 
بثنائية س��جل مثلها أتلتيك بلباو وفي شباك 
ليفانتي بوق��ت تعادل فيه إيبار وأوساس��ونا 
س��لبًا وتغلب أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 
بهدفي��ن وافتتحت الجولة بف��وز غرناطة على 

إشبيلية بهدف.
وتشهد المرحلة إضافة للكالسيكو لقاء أتلتيكو 
مدري��د ولاير بيتيس الي��وم الس��اعة 10.00 
ويلتقي يوم غد خيتافي مع غرناطة 8.30 ولاير 

سوسيداد مع هويسكا 11.00.
ترتيب المقدمة

لاير سوس��يداد وفيالاير 11 نقط��ة، لاير مدريد 
وخيتاف��ي وقادي��ش وغرناط��ة 10 نقاط، لاير 
بيتي��س 9 نق��اط، أتلتيك��و مدري��د 8 نقاط، 

برشلونة 7 نقاط.

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

إعداد ربيع حمامة

اليونايتد يلّقن سان جيرمان درسًا قاسيًا وخسارة صادمة لريال مدريد 

خماسية لبرشلونة ورباعيتان للبافاري واتالنتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

اليوم.. 
كالسيكو 

األرض يسرق 
األنظار



وصل دوري الشباب لكرة القدم بدرجته 
الممتازة إلى ثالث جوالته التي افتتحت 
أم��س الجمعة بلقاء جبل��ة مع المجد 
وتستكمل اليوم بس��تت لقاءات تتجه 
األنظار فيها إلى ديرب��ي حلب وموقعة 
حم��ص والبقية متفاوت��ة وبالمحصلة 
لكل المباريات قيمتها وأهميتها لرسم 
جدول جدي��د فيه تقارب م��ن النقاط 
ويعتليه متصدران وندخل بالمفيد، وما 
أس��فرت عنه آخر جول��ة والترتيب في 

السطور القادمة.
ديربي وترقب

الي��وم في ملعب الس��ابع من نيس��ان 
س��يكون لقاء الحرية واالتحاد.. الحرية 
في المركز الخامس بأربع نقاط واالتحاد 
شريك تش��رين بالصدارة وله ست نقاط 
وفوز أح��د الفريقين س��يكون مضاعفًا 
حي��ث س��تكون خطوة ج��ادة لألخضر 
لإلعالن عن نفس��ه كمناف��س حقيقي 
بعد أن تجاوز الش��رطة بالجولة السابقة 
وقبلها تعادل م��ع الجيش وهي بداية 
جي��دة تمهد بمرك��ز الئ��ق ينتظر هذا 

الفريق.
من جهته االتحاد حقق العالمة الكاملة 
والمطلوب منه في أول جولتين فافتتح 
الموسم بفوز على جبلة وأتبع به الوحدة 
ويمل��ك تش��كياًل جيدًا م��ن الالعبين 
بقي��ادة مدربه مع��ن الراش��د، ويدرك 
األخير أن لقاء اليوم فيه من الحكايات 
الكثير وكذلك الفوز يتطلب الكثير من 

العم��ل في مباراة حساس��ة بطبيعتها، 
فكي��ف وكال الفريقين منافس��ين على 

القمة.
وف��ي حمص تتج��ه األنظ��ار لمواجهة 
الكرام��ة بنقاطه الثالث م��ع المتصدر 
تشرين 6 تحت عناوين عريضة أبرز أنه 
ال شيء محس��وم، رغم أن الترشيحات 
تص��ب لمصلحة الضي��ف الذي يضرب 
بقوة ش��باك الخصوم، وسجل 9 أهداف 
في ش��باك جاريه حطي��ن وجبلة في 
نتيجته  الس��ابقتين وتقترن  الجولتين 
بأداء جي��د بينما الكرام��ة تعرض لهزة 
النواعير  الماضي��ة أمام  بالجولة  عنيفة 
بعدم��ا كان قد حق��ق م��راده بالجولة 
األول��ى.. واليوم قد يس��تقر على حال 
وبعكس ذلك س��يمضي البح��ارة بثقة 

تاركين الهم للمضيف.

متفاوتة
بعيدًا عن الديربي ولقاء حمص تش��هد 
باق��ي المالع��ب مواجه��ات متفاوت��ة 
المستوى ولكن نظريًا على الجدول هي 

متقاربة ألن الدوري ال زال ببدايته.
حطين ثام��ن الترتي��ب بنقاطه الثالث 
يس��تضيف الوثبة ثالث الالئحة وبينهما 
نقط��ة فقط، الحيت��ان ع��ادوا لديارهم 
الجيش  الماضية بعد تجاوزهم  بالجولة 
ليخرج��وا بذلك الفوز من مطب مواجهة 
االفتتاح والخس��ارة القاس��ية فيها أمام 
جاره��م تش��رين ليبدأ الفري��ق بلملمة 
أوراق��ه من جدي��د، أما الوثب��ة فبدايته 
جيدة بع��د تعادل مع الوحدة بدمش��ق 
وفوزه بالجولة السابقة على الطليعة وكل 

االحتماالت مفتوحة بمواجهة اليوم.
المتوج  الس��ابقة )غي��ر  النس��خة  بطل 

لتوقف ال��دوري( النواعير.. يس��تضيف 
اليوم فريق الجي��ش في صناعي حماة، 
ورغ��م البداي��ة المريرة للنواعي��ر إال أنه 
اس��تعاد توازن��ه س��ريعًا وض��رب بقوة 
بالجولة الثانية وينتظر عش��اق اليوم أن 
يكمل مشواره أمام ضيف نال نقطة من 

مباراتين.
يلتقيان  المحافظة والش��رطة  الج��اران 
أيض��ًا الي��وم على ملع��ب األول.. فريق 
المحافظة له 4 نق��اط وهي بداية جيدة 
له��ذا الفريق خاصة وأن��ه افتتح الدوري 
بفوز عل��ى النواعير ووق��ع بفخ التعادل 
في ثاني الجوالت، أما الش��رطة فال زال 
يبحث عن منف��ذ للنقط��ة برصيد خال 

حتى اآلن بعد جولتين خسر بهما.
آخ��ر المواجهات س��تكون ف��ي ملعب 
الج��الء وتجمع الوحدة وضيفه الطليعة، 

المضي��ف ل��ه نقطة يتيمة م��ن تعادله 
باالفتتاح مع الوثبة قبل أن يخسر بعدها 

في حلب...
أم��ا الطليع��ة فل��ه 3 نقاط م��ن فوزه 
االفتتاحي على المجد قبل أن يخسر في 
حمص.. اليوم فرصة س��انحة للبرتقالي 
كون��ه يلعب عل��ى أرضه لك��ن المباراة 

صعبة على الطرفين.
وكم��ا ذكرنا ف��ي مقدمتن��ا.. فقد لعب 
أمس جبلة مع المجد في ملعب المدينة 
الصناع��ي بالالذقية ويتذي��ل المضيف 
الئح��ة الترتيب بع��د خس��ارتين فيما 

للمجد نقطة من تعادله األخير.
شهية تهديفية

 بالعودة إلى الجولة الثانية التي أقيمت 

مقتبل األسبوع الماضي فقد كانت شهية 
المهاجمي��ن مفتوحة عل��ى آخرها فقد 

اهتزت الشباك 23 مرة في 7 مباريات.
 تش��رين فاز على جبلة 0/5 س��جل له 

أنيس قاسم ومحمد أسعد وماهر شعبو 
وإبراهيم شعبان وعلي أوالد.

 االتحاد تغلب على الوحدة 1/3 س��جل 
للفائ��ز زكريا رمضان )هاتريك( وللوحدة 

فراس الحسين.
 ف��از الوثبة على الطليع��ة بهدفي عبد 

المالك حاكمي وأحمد ناصر.
 تغلب حطين على الجيش بهدف وليد 

جنيد.
 النواعي��ر فاز على الكرامة 1/4 س��جل 
ل��ألول حذيف��ة خل��وف ومحم��د عقاد 

ومحمد سراقبي، وسليمان الحاج.
 س��جل الحرية هدفين بمرمى الشرطة 

وقع عليهما خالد رشيد وكرم هزاع.

 تعادل المجد مع المحافظة 2/2 سجل 

للمجد بش��ار أبو خير وعبد القادر تركي 
وللمحافظة ياسين اللحام ومالك جنيد.

مباريات الجولة 3
قبل الختام نذكر بمواجهات اليوم:

النواعير × الجي��ش في ملعب حماة 	 
الصناعي.

الكرامة × تش��رين في ملعب حمص 	 
الصناعي.

الحري��ة × االتحاد في ملعب الس��ابع 	 
من نيسان.

حطي��ن × الوثبة ف��ي ملعب المدينة 	 
الصناعي.

المحافظ��ة × الش��رطة ف��ي ملع��ب 	 
المحافظة.

الوحدة × الطليعة في ملعب الجالء.	 
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اتحادات مبادرة.. وأخرى؟!
من نافل القول إن جائح��ة كورونا التي ضربت العالم مع بداية 
هذا العام كان لها انعكاس��ات سلبية كثيرة وكبيرة على العمل 
الرياض��ي من خالل توقف البطوالت واألنش��طة والمش��اركات 

الخارجية وحتى التحضيرات والمعسكرات الداخلية.
ه��ذه الظروف االس��تثنائية ج��اءت على بع��ض اتحاداتنا بردا 
وسالما ووجدت فيها ذريعة لعدم القيام بأي نشاط أو عمل، في 
الوقت الذي وجدنا فيه اتحادات تمتلك روح المبادرة والتحدي 
فابت��دأت باجتراح حل��ول وقدمت مبادرات مهم��ة تتأقلم مع 
هذا الواقع المس��تجد واالس��تثنائي، فنفذت عددًا من األنشطة 
المدرجة في روزنامة الموس��م ضمن ش��روط محددة تتناسب 
والظ��رف الراهن واتحادات أخرى ذهبت باتجاه تنظيم بطوالت 
وأنشطة عبر ش��بكات اإلنترنت س��اهمت من خاللها على اقل 
تقدير لدف��ع الالعبين للعودة إلى تدريباتهم ولو بش��كل جزئي 
إلدراكه��ا أن فترة التوقف الطويلة ق��د تعيد الالعبين إلى نقطة 

الصفر.
اتحادات أخرى توجهت نحو اس��تغالل فت��رة التوقف هذه في 
موض��وع تأهيل الك��وادر م��ن مدربين وحكام حيث ش��هدت 
األكاديمية االولمبية ومقر االتح��اد الرياضي العام حركة جيدة 
ل��دورات التأهي��ل والصقل والترقي��ة وال يكاد يمر أس��بوع إال 
ونش��هد دورة من هذا النوع أو ذاك وأخرها دورة حكام ومدربي 

الريشة الطائرة التي انتهت قبل أيام.
في اتجاه آخر ذهب بعض اتحادات األلعاب نحو عقد اجتماعات 
بما يش��به جمعيات عمومية مصغرة بهدف إجراء تقييم شامل 
أللعابه��م والعمل على وض��ع بعض الحلول للمش��كالت التي 
تعان��ي منها كما فع��ل اتحاد اليد قبل فت��رة قصيرة، أما اتحاد 
المصارع��ة فذه��ب ابعد من ذل��ك من خالل دع��وة الجمعية 
العمومية للعبة إل��ى اجتماع طرح خالله التعديالت على نظام 
المس��ابقات ومناقش��ة نظام البط��والت وآلية العم��ل اإلداري 
وصالحيات اللجان والتصويت عل��ى تعديل بعض النقاط التي 
كانت تش��كل موضوع خالف بالرأي على مدى س��نوات طويلة 
كونه��ا مج��رد أعراف متوارث��ة رغم عدم وجود أس��اس لها في 

النظام الداخلي التحاد اللعبة.
في الختام.. ما نريد قوله إن فترة األشهر القليلة الماضية فرزت 
إل��ى حد ما االتحادات التي تملك الرغبة بالعمل وروح المبادرة 
لتوظي��ف كل الظروف لخدمة اللعبة ع��ن تلك االتحادات التي 
تنام في س��بات عميق وفي هذا السياق هل سمع أحدكم بأي 
نشاط التحاد كرة المضرب منذ إعادة انتخابه قبل حوالي العام.

أنور البكر

12 فريقًا
فرق  عدد  تقليص  القدم  لكرة  التحادنا  العمومية  الجمعية  قررت 
من  بــدءًا  وذلــك  فريقاً   )12 إىل   14( من  الممتاز  ــدوري  ال أندية 
موسم 2022-2023 أي بعد موسمين بالتمام والكمال.. وذلك من 
وبالتايل  للمباريات  الفني  المستوى  ورفع  المنافسة  سوية  أجل 
االستفادة أكثر من هذا التقليص لصالح روزنامة المنتخب الوطني.
المسألة  القدم قد لحظا هذه  وللتذكير فإن اتحادين سابقين لكرة 
من  عدد  أمام  اآلن  لكنا  نفذت  لو  الخصوص  بهذا  قرارات  وأصدرا 
الفرق هو 12 فريقاً ال أكثر لكن الذي حصل أن االتحادين السابقين 
لم  وقت  يف  كل  لالستقالة  تقديمهما  بسبب  قــرراه  ما  ينفذا  لم 
يستكمل فيه المدة القانونية لبقائه يف قيادة الدفة الكروية أي 

قبل انتهاء المدة المناسبة النتخابه.
كان  لو  وحبذا  ومفيد  ومهم  ضروري  الممتاز  فرق  تخفيض  قرار 
المتوافرة ألنديتنا ال تسمح  منفذًا منذ زمن سابق ألن اإلمكانيات 
بأكثر من 12 فريقاً وكلنا يعلم أن نصف الفرق الممتازة غير قادرة 
عىل إدارة شؤونها واالتفاق عىل العبيها وهي يف حالة عوز وطلب 
المباريات وتعويضات  إعانات لتلبية متطلبات المشاركة ونفقات 
العون  يد  ويمد  التنفيذي  المكتب  يتدخل  ما  ودائماً  الالعبين 

لألندية المحتاجة وهذا يشكل عبئاً عىل المكتب التنفيذي.
إيجابية  وجوه  له  الممتازة  األندية  عدد  تقليص  أن  هنا  ونؤكد 
من  أسهل  وهو  جهة  من  هذا  لالعبين  ورفد  ومالياً  فنيا  كثيرة 
ثالثة  جهة  ومن  أخرى  جهة  من  للمسابقة  التنظيمية  النواحي 
وهي مهمة وتتمثل بهمة إلدارات أنديتنا كلها دون استثناء »من 
ال يملك مقومات بناء ولعب كرة القدم فال بأس بالتوجه إىل ألعاب 

أخرى أقل كلفة وأفضل للنجاح والتفوق وحفظ ماء الوجه«.
ظروف  تأتي  ال  وأن  القرار  لهذا  الفعيل  التنفيذ  نرى  أن  نتمنى 
وقرارات معاكسة تمنع تنفيذه أو تساهم يف تأجيله ونسيانه من 

جديد وبعد ذلك العودة إىل المربع األول. 

جمهور كرة القدم
المالعب  دخول  بلدنا  القدم يف  كرة  لجماهير  يسمح  أن  المقرر  من 
ومتابعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري عىل الطبيعة مع 
ولها  ضرورية  إجراءات  وهي  الالزمة  الصحية  باإلجراءات  االلتزام 

األولوية إىل جانب االلتزام بأساسيات أخرى ومنها:
بالسباب  لها  التعرض  وعــدم  المنافسة  للفرق  الجمهور  احترام 
لطواقم  التعرض  وعدم  األخرى  وطواقمها  لمدربيها  أو  والشتائم 
الحكام واالعتراض بألفاظ نابية إذا لم تكن قراراتهم كما يشتهي 
إيذاء  المعقول  أو  المقبول  غير  من  كما  الفرق  أنصار  من  البعض 
والتدريبية  اإلداريــة  وطواقمهم  والعبيهم  يحبونها  التي  الفرق 
البد  وبالمحصلة  إليهم  تسيء  التي  المقززة  واأللفاظ  بالشتائم 
وبهتافات  عالية  بأخالق  والتشجيع  واالنضباط  االلــتــزام  من 
لطبيعة  وفهم  بالمسؤولية  عال  حسن  عىل  تدل  ومحببة  مقبولة 
العاقل هو الذي يكون  المباريات ألن الجمهور  المنافسات ونتائج 

ومحبطاً  عليهم  عبئاً  ال  لهم  ومحفزًا  لالعبيه  وسندًا  لفريقه  عوناً 
اتحادية البد منها  لخطواتهم ومسبباً يف تعرض فرقهم لعقوبات 

عند تجاوز الحدود.

عقوبات كأس السوبر
القدم  كرة  موسم  بافتتاح  إشارة  كانت  التي  السوبر  كأس  مباراة 
عىل  جانبية  آثــارًا  أظهرت   2021  2020- الممتاز  لفرق  الجديد 
بطل  و)الوحدة(  الــدوري  بطل  )تشرين(  المتنافسين  الفريقين 
عن  الخارجية  المفردات  لبعض  نتيجة  كانت  اآلثار  وهذه  الكأس 
النص يف أحداث المباراة وخصوصاً يف ربع الساعة األخير من زمنها.
الخروج عن النص واجهه اتحاد كرة القدم بقوة وترجم ذلك عقوبات 
مادية وإيقافات إدارية للبعض من المعنيين وال شك أنها عقوبات 

مؤثرة دون جدال.
فريق الوحدة فرح بالفوز بأول األلقاب هذا الموسم وهو بطولة كأس 
السوبر لكنه تعرض للعقوبة المالية وهي قد ال تؤثر عليه كثيرًا 
وصخرة  المباريات  من  محرزًا  عددًا  )البركات(  هدافه  إيقاف  لكن 
الرياضي  االتحاد  من  فصله  واقتراح  كاماًل  عاماً  )الخويل(  دفاعه 
واللعب مباراة من دون جمهور ال زالت جزءًا كبيرًا من الفرحة بالفوز 
إضافة  وتشرين  الزمن  من  وافرًا  وقتاً  آثارها  ستبقى  غصة  وترك 
لخسارته المباراة جاءت عليه عقوبة مالية والعقوبة األهم إيقاف 
جمهور  دون  من  مباراة  واللعب  )المرمور(  وموهبته  ألعابه  صانع 

لتزيد من ألمه وتضاعف غصته.
لتصرفات  نتيجة  كانت  القدم(  كرة  )اتحاد  أشار  كما  العقوبات 
االنضباط  الئحة  ضمن  وهي  ثانياً  الالعبين  وبعض  أواًل  الجمهور 

المعتمدة.
المؤسف يف األمر أن الجميع يعلم عقوبة التشنجات والخروج عن 
الخطأ واإلصرار عىل  للبعض  ذلك يطيب  والقوانين ومع  األنظمة 
ارتكابه وفق حالة تدل عىل أن ثقافتنا وأدبيات التنافس الرياضي 
التنافس  ذلك  يف  يرون  الذين  البعض  سلوك  عن  بعيدة  زالت  ما 
زالت قيمة االحتراف  التعصب يسيطر عليهم وما  زال  معركة وما 

غائبة عن أذهانهم.
وهم  أخطاء  بارتكاب  محترفون  العبون  يقوم  أن  أيضاً  والمؤسف 
أنديتهم  يف  الكبيرة  الرواتب  ويتقاضون  الدوليين  الالعبين  من 
يتصرفون  ذلك  ومع  والقوانين  واألنظمة  العقوبات  يعرفون  وهم 
أن  الذي حصل قد حصل وعسى  أول مشوارهم  وكأنهم هواة ويف 
يكون يف ذلك ويف وقفة اتحاد كرة القدم تجاه ذلك دروساً جديدة 
لضبط النفس والتحيل بالروح الرياضية والسعي كي تكون مناخات 
مالعبنا مشجعة ألداء كرة قدم فاعلة وجميلة ومتطور وأن يساهم 
احترايف  موسم  تقديم  يف  اللعبة  كوادر  وكل  وجمهورنا  العبونا 
الئق خاصة وأن جمهور اللعبة سيكون متواجدًا مع الصافرة األوىل 
القدم  اتحاد كرة  الدوري وعكس ذلك سيجعلنا نؤكد عىل  النطالق 
بالوقوف بحزم وعزم وحسم أمام كل أنواع التجاوزات وسنقول: »ما 

أكثر العبر وما أقل االعتبار«.

واحتنا لهذه األسبوع تشمل يف مضمونها بعض توجهات وقرارات الجمعية العمومية التحادنا لكرة القدم القادم واآلثار 
الوحدة  آثارها جاءت سريعة وسوف تستمر إىل وقت عىل ناديي  التي جرت وانتهت لكن  الجانبية لمباراة كأس السوبر 

وتشرين من خالل عقوبات اتحادية هي األوىل وتسبق انطالق منافسات الدوري الممتاز.. فهيا نتابع.
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ربيع حمامة

أصدر المكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي الع��ام قرارًا بترميم 
مجلس إدارة اتحاد السباحة وزيادة عدد األعضاء إلى تسعة على 
النحو التالي: همام معال رئيس��ًا بداًل من ش��اغر، أحمد غريب – 
أحمد الحس��ين أعضاء جدد ليصبح مجلس إدارة اتحاد السباحة 
على الش��كل التالي:همام معال رئيس��ًا – شذا عباس أمينة السر 
– وعضوية: أيمن نمر – أحمد غريب – زينب الش��مق – محمود 

جدعان – ثائر بجعة – أسعد الشامي – أحمد الحسين.
همام هاشم معال يف سطور

- مكان وتاريخ الميالد: دمشق 1973.
- من ع��داد س��باحي المنتخب الوطني لس��باحة المس��افات 
الطويلة منذ عام 1990 وحتى عام 2004 وشارك في العديد من 

البطوالت المحلية والدولية والقارية وحقق النتائج التالية:
1- بطوالت الجمهورية في س��باقات الفراش��ة من��ذ عام 1990 

وحتى 2004.
2- ذهبيتان وفضيتان في بطولة الفجر الدولية 1990.

3- المركز السادس في بطولة العالم باألرجنتين لمسافة 88 كم 
عام 1997.

4- المركز الثالث في س��باق اليونان الدولي لمسافة 30 كم عام 
.1988

5- المركز الخامس في كأس العالم في اليابان 1999.
6- المركز الثاني في سباق كندا لمسافة 15 كم 2000.

7- عبور بحر المانش ذهابًا وإيابًا بين إنكلترا وفرنس��ا عام 2001 
فرق.

8- المركز األول في بطولة آس��يا للس��باحة الطويلة بقطر 2002 
فرق.

9- الميدالية البرونزية في الكويت 2004 فرق.
10- أول من أسس اتحاد سوري واتحاد عربي لرياضة الترياتلون.
11- رئيس اتحاد الترياتلون الس��وري والعربي من 2003 وحتى 

.2016
12- مؤسس شركة بروجيم معال 2009 في سورية.


