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البحارة جدارة وصدارة
تشرين × الساحل 3 / صفر

محمد عجان
سجلها عالء الدالي د 41 و43 وورد السالمة د 88 

تابع فريق تش��رين مش��وار األلق والتوهج وس��جل 
فوزًا مس��تحقًا وجديرًا على جاره الس��احل وبثالثية 
نظيف��ة من األهداف بعد مباراة مثمرة في مجرياتها 
ومتكافئة في السيطرة الميدانية وتشكيل الخطورة 
بيد أن تش��رين نجح في اس��تغالل فرصه وس��جل 
في حين أخفق مهاجمو الس��احل لتسجيل وفوجئ 
تش��رين بمس��توى ضيفه وأدائه الفعال وس��رعان 
ما اس��تعاد توازنه وامتد مهاجمًا ومش��كاًل خطورة 
مباش��رة على مرمى الساحل وأولها رأسية أبو زينب 
بجانب القائم وش��كل الدالي وعبد القادر اختراقات 
ناجحة تمكن من تسجيل هدفه األول د 4 من ركلة 
ج��زاء ونتيجة للضغط التش��ريني المتواصل تمكن 
الدالي من تس��جيل هدفه الثاني د 43 من كرة قوية 
س��ددها ارتطم��ت بالقائم األيمن لمرمى الس��احل 

وتابعت طريقها لتعانق الشباك.
الشوط الثاني تكرر الس��يناريو تمامًا وتابع الفريقان 
ب��أداء متمكن وفعااًل ومتكافئ��ًا وخاصة من جانب 
الساحل الذي لم يستكين رغم تأخره بهدفين وامتد 
مهاجمًا ومشكاًل خطورة مباشرة ولكن تسرع العبيه 
منعته من تقليص الفارق او التعديل فأهدر كل من 
أبو عمش��ة وعمار س��ليمان فوق العارضة وبجانب 
القائم فيما تكفل دفاع تش��رين بإبعاد قذيفة أحمد 
أس��عد لركنية وأمس��ك المدنية حارس تشرين كرة 
يوس��ف في��اض وثالث ألحمد أس��عد حوله��ا دفاع 

تشرين لركنية.
هذا في الوقت الذي عمل فيه تشرين في امتصاص 
فورة العبي الس��احل ليقوم بهجمات مرتدة وسريعة 
أثمرت إحداها عن تس��جيل الهدف الثالث بواسطة 
ورد الس��المة وكاد الكواي��ة أن يزيد الغلة لكن كرته 

جاورت القائم.
بطاقات ملونة

رفع الحكم البطاقة الصفراء ي وجه العبي تش��رين 
كام��ل كواية، رامي اليق��ة والعبي الس��احل أحمد 
غ��الب، زكري��ا الدهن��ة، وم��درب الس��احل فراس 

معسعس.
خلت المباراة من الجمه��ور لعقوبة اتحادية وتابعها 

فقط الكادر التدريبي ومجلس إدارة الفريقين.
رغ��م الخس��ارة فق��د اس��تحق الس��احل اإلعجاب 

والتصفيق والعالمة التامة.
مثل تش��رين: أحمد مدنية لحراسة المرمى، حسن 
أب��و زينب، خال��د كردغلي، كامل حميش��ة، ياس��ر 
ش��اهين )عمر ريحاوي(، عبد ال��رزاق محمد، كامل 
كواية )علي بش��ماني(، ماهر دعبول )رامي اليقة(، 

عالء الدالي، محمد مالطة )نديم صباغ(.
مثل الس��احل: زكريا الدهنة لحراسة المرمى، حسن 
خضور، عمار سليمان، طه العايق، محمد عطايا، علي 
حس��ن )جعفر ديبو(، علي سعيد، أحمد غالب )عبد 
الكريم حسن(، محمد غانم )يوسف فياض(، محمد 

عوض )أحمد أسعد(، مؤنس أبو عمشة.

كالسيكو كرماوي 
االتحاد × الكرامة 2/1 

محمد هاشم إيزا
س��جل لالتحاد محم��د ع��درة د 41 وللكرامة ميالد 

محمد ونصوح نكدلي د )30 ، 45(.
مني االتحاد بخس��ارته الثانية على التوالي وجاءت 
أمام الكرامة في مباراة متوس��طة ظه��ر يها الكرامة 

متطورًا بش��كل الفت ترابطت صفوفه وأجاد العبوه 
االنتشار وحس��ن التموضع في المراكز والسرعة في 
االنتقال بالعمليات من الدفاع الى الهجوم وأحدثت 
هجماته المرتدة ش��رخًا في دفاعات االتحاد، بينما 
ظه��ر أصح��اب األرض في وضع ال يحس��دون عليه 
بغياب خط الوس��ط وتفكك الخط الدفاعي وضعف 

الهجوم.
الفريق الضيف اس��تحق الفوز رغم الفرص االتحادية 
المتع��ددة خاصة تلك التي تهي��أت له في المراحل 
المتأخرة على أبواب المرمى أمام حسرات جماهيره 
التي خرجت حزينة وهي تراقب فريقها على شاكلته.
في الش��وط األول تبادل الفريق��ان األداء الهجومي 
خاصة من جان��ب الكرامة، رغم أن االتحاد هو الذي 
بدأ بمباشرة الزين وكرة الحنان التي عذبت الحارس 
)النعس��ان(، الى أن أثمرت محاوالت الضيوف عن 
ه��دف ميالد محمد الذي تلق��ى كرة عرضية أودعها 
الش��باك وعاد االتحاد لمحاوالته فس��دد تتان بعد 
جملة من التمريرات وحق��ق »العدرة« التعادل من 
كرة سقطت من الحارس بعد مباشرة األحمد الصغير 
ونفذ ريحانية مباشرة أخرى تابعها الصهيوني بجوار 
القائم ومع نهاية الش��وط األول تطاول النكدلي لكرة 

مرفوعة حولها رأسية في المرمى.
مع بداية الش��وط الثاني أهدر األحمد الصغير فرصة 
بعد أن راوغ مدافعين اثنين بالمقابل أضاع األس��ود 
فرصة للضيوف من مباش��رة اللوز حاول االتحاد عن 
طريق الحنان والحس��ين واألحمد ب��ال جدوى ولجأ 
الضيوف للمرت��دات فانفرد العوي��د بالحارس وجهًا 
لوجه وأحب��ط األخير الفرصة وصب االتحاد كل ثقله 
في وق��ت متأخر وأضاع الحس��ين فرص��ة محققة 

بالثواني األخيرة من عمر المباراة.
يف الملعب

لع��ب لالتحاد: خالد ح��اج عثمان )عم��اد إدلبي(، 
منهل طيارة، إبراهيم الزين، إبراهيم سواس، برهان 
صهيوني )طالب عبد الواحد(، عبد الرزاق الحس��ين، 
مصطفى تت��ان )محمد األحمد(، محم��د ريحانية، 
زكريا حنان، أحم��د األحمد )فواز بوادقجي(، محمد 

عدرة )محمد العنز(.
لعب للكرامة: عبد اللطيف نعسان، محمود اليونس، 
عب��د هللا جني��ات، محم��د صهيوني، هيث��م اللوز، 
ميالد محم��د، ريفا عبد الرحمن )محمد األس��ود(، 
نصوح نكدلي، همام أبو س��مرة )واصل الحس��ن(، 
عمر جنيات )جهاد مس��مار(، علي رمضان )حس��ن 

العويد(.
من المباراة

قاده��ا الحكام فراس الطويل، عقبة الحويج، محمود 
إسماعيل، ، محمد العبد هللا.

راقبها طالل طربين ومقيم الحكام نزار وتي.

اإلنذارات: عبد الرزاق الحسين، زكريا حنان )االتحاد( 
وعب��د اللطيف نعس��ان، عب��د هللا جني��ات، محمد 

صهيون، ريفا عبد الرحمن )الكرامة(.

ثالثية حطينية
حرجلة ×حطين )صفر/3(

رياض أمين
سجل لحطين أنس بوطه د15 وفارس ارناؤوط د36 

ووائل الرفاعي د67.
بدا الش��وط األول هجوميًا دون جس نبض وسرعان 
ما وضح��ت األفضلية الحطينية حيث هاجم الفريق 
عبر األطراف والعمق وسدد له مارديك بجانب القائم 
االيس��ر واضاع أحمد ش��مالي فرصة أخرى لحطين 
بالدقيقة الخامس��ة وأثمر الضغط عن هدف حطين 
األول عب��ر أنس بوطه بعد هجمة مرس��ومة رد عليه 
جاب��ر خط��اب بفرصة لحرجلة وتس��ديدة أمس��كها 
حارس المرمى ارتقى بعدها أرناؤوط لركنية برأس��ه 
أعلن بها الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 36 ليس��يطر 
بعدها الضيف على وس��ط الملعب مع تمويل سخي 
لخ��ط الهجوم بك��رات بينية قطعها دف��اع وحارس 
مرمى حرجلة ليحاول المضيف اختراق دفاع حطين 
المتماس��ك دون جدوى ولم يختبر حارس��ه حتى 

نهاية الشوط األول الذي أنهاه األزرق بهدفين.
في الثاني دخل حرجلة بغية التسجيل فابعد ركنيته 
دفاع حطين وتكفل حارس مرماه برد تسديدة أحمد 
اللح��ام و نور الحلبي قبل أن يمنع العالمة عز الدين 
عوض من تس��جيل الهدف الثالث لحطين وهو على 

بعد 3 أمتار عن مرماه فأمسك بكرته .
واس��تغل حطين ضعف الخاصرة اليسرى للمضيف 
فاخترق منها عدة مرات أثمر ذلك عن هدف التعزيز 
باختراقة س��ريعة ألنس بوطه أرسلها عرضية موزونة 
ارتقى إليها وائل الرفاعي برأس��ه وس��ددها بقوة في 
المرمى ، أمام ذلك لم يعد لحرجلة مايخسره فاندفع 

لألمام وحاول عبر عل��ي غصن ردها حارس المرمى 
ول��م ترتق كرات��ه بعدها لمس��توى الخطورة حيث 
تكس��رت على أب��واب منطقة الجزاء ل��م يجد دفاع 
حطين صعوبة بردها ليرت��د عدة مرات عبر مارديك 
والبدي��ل قلعجي مطمئنًا على النتيجة المس��تحقة 
والواقعي��ة التي بقيت عل��ى حالها بفوز حطين على 

حرجلة 3/ صفر.

فرحة ضائعة
الوثبة ×الحرية 1/1

محمد خير الكيالني
س��جل للوثبة معتصم ش��وفان د44 وللحرية سامر 

السالم د89
لم تكتمل فرحة الوثبة بالتقدم ،وأثبت حارس مرمى 
الحرية محمد سالم مقولة أن الحارس نصف الفريق 
ف��كان صمام أم��ان فريقه وخاصة ب��رد ركلة الجزاء 

للوثبة.
وتحس��ن أداء الحرية بالثاني مس��تفيدًا من تراجع 

الوثبة للدفاع فخسر نقطتين بالتعادل .
وب��دأت المباراة بهج��وم وثباوي دون ه��وادة من 
كل الجهات وفرص ف��وق وبجانب القوائم والضيف 
يدافع باس��تماته لئال يطرق مرماه بهدف وبعد مرور 
20 دقيقة ب��دأ الحرية الخروج من منطقته الدفاعية 
، وتحرك وس��طه لكن بحذر وعن��د المرتدات يكون 
اللح��ام والحياري بجاهزية لقط��ع الكرات و حارس 
الحرية محمد س��الم المدافع االخير حيث رد لباهوز 
والش��وفان والعامر كرات جاهزة للتسجيل وبهجمة 
واح��دة خالل 40 دقيقه اخترق العب��ود جزاء الوثبة 
وس��دد كرته ردها البيطار م��ن الزاوية االرضية لكن 
ردة فعل الوثبة كانت قاس��ية عندم��ا وصلت الكرة 
لصبحي شوفان فتجاوز الدفاع وواجه الحارس ومن 
فوق��ه ارس��لها للمرمى ه��دف د 44 وحمي وطيس 
الش��وط وارت��د الوثبة بهجومه في آخ��ر دقيقه ابعد 

دفاع الحرية للش��وفان معتصم وكذلك دفاع الوثبة 
للبستاني .

بالش��وط الثاني بدل الحري��ة 3 العبين دفعة واحدة 
بحسن مصطفى ومحمد االحمد عمر مشهداني وبدا 
الش��وط هجوميًا من الفريقين وظهر الحرية بش��كل 

أفضل من الشوط األول .
ومن هجمة لصاح��ب األرض أعلن الحكم عن ركلة 
جزاء بعد لمس��ة يد على حس��ن مصطفى س��ددها 
ابراهي��م عبد هللا رده��ا الحارس الس��الم وارتفعت 
معنويات الحرية وتابع هجومه واجبر الوثبة للرجوع 
للدفاع لكنه لم يتقوقع وع��اد للهجوم ورفع الكرات 
م��ن عند ادهم عن��دور لجزاء الحرية وس��نحت كرة 
للعب��دهللا ليعوض اخفاق��ه بضربة الجزاء فأرس��لها 
بجانب القائم على بعد أمتار وضاعت فرصه مقش��رة 
لوالت عمي ضاعت لكن الحرية لم ييأس واس��تفل 
ضعف جهة الوثبه اليمنى فدخل منها حتى نال مع 
الختام ركلة جزاء إثر لمس��ة يد على البرو س��ددها 
سامر السالم هدف التعادل لفريقه الذي فرح بنقطة 

التعادل وحزن الوثبة لضياع الفوز .
لقطات 

- الحكام محمد س��ليمان للس��احة وعبد هللا كنعان 
وحسام حس��ن للتماس وديع الحسن رابعا وراقبها 

اداريًا ممدوح علي وتحكيميًا احمد شيخ الشباب.
- تاب��ع المباراة أمين فرع حزب البعث بحمص عمر 
حوريه ومحافظ حمص بسام بارسيك وقائد الشرطة 
اللواء محم��د الفاعوري وعضو المكت��ب التنفيذي 
لالتح��اد الرياضي ش��ذا جروان و عض��و اتحاد الكرة 
مروان خوري ورئيس مكتب الش��باب مفيد مسوح 

ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية . 
-  فتح��ت إدارة الوثب��ة ابواب الملع��ب مجانا امام 

جمهورها عربون محبة للجماهير الوثباويه
-  بعد اجتماعها لتدارس اوضاع النادي تابعت ادارة 
الوثبة تمري��ن رجال النادي بملعب الباس��ل أمس 

األول الخميس .
قال مدرب الحريه عبد اللطيف الحلو : كنا بالش��وط 
االول )س��يئين ( الن فريقن��ا الي��وم دخ��ل بأجواء 
ال��دوري الننا لم نلعب بالفترة التحضيريه بالش��وط 
الثان��ي كانت التبدي��ل موفقه وضرب��ة الجزاء التي 
أضاعها الوثبه أعطتنا دافعا وس��جلنا هدف التعادل 
ونس��تحق لكن الوثبه كان االفضل بكل شيئ خبرته 
احسن لكن انتظروا الحريه س��يتطور أكثر عن هذه 

المباراة بإذن هللا 
انس مخلوف مدرب الوثبه : نحن من اوصل نفس��ه 
للتعادل وكان من النفروض حس��م المباراة لكننا لم 
نس��تطع رغم الفرص التي صحت لن��ا ونتيجة 0/1 
تبقى غير محسومة وممكن لخصمك ان يعدل كما 
حصل االن حيث نزل رتم فريقنا بآخر المباراة وادى 

ذلك للحرية أن يسيطر 
حاولت بالتبديالت تنشيط الحالة بالنصف واالطراف 
ولك��ن كان الفري��ق بغي��ر يوم��ه نتمن��ى االفضل 

بالمباريات القادمة.

فوز ثمين
جبلة × الفتوة 1/صفر

مصطفى عكو
س��جل جبلة اس��مه في س��جل الفوز األول له على 
ملعبه بهدف وحيد برأس الكردي الذي خرج بعدها 
بالبطاق��ة الثاني��ة ليلعب جبلة بعش��رة العبين 17 
دقيقة  ... بعد مباراة قدم فيها الفريقان اداء هجوميًا 
وحماس��يًا على مدار الش��وطين ... امت��ع الجمهور 

الكبير الذي تابع المباراة...
الجولة األولى كان واضحًا فيها رغبة اصحاب االرض من 
التسجيل فحاول من الطرفين ومن العمق والحت له 5 
كرات وفرص خطرة عبر الشيخ يوسف مرتين واثنتان 
لحمود الحمود وأخرى لحمزة كردي كان حارس الفتوة 

يزن عرابي متألقا في إبطال هذه الفرص ..
فيم��ا اعتمد الضي��وف على المرت��دات ومحاوالت 
الرافع والعبادي والنعمة الذي سدد الفرصة المباشرة 

الوحيدة ارتمى عليها الشيخ حارس جبلة.
الجولة الثانية تحس��ن أداء الفتوة الهجومي وحاول 
التهدي��د لكن دفاع جبلة بقي��ادة العلوش والحمود 
ابطال المفعول ...فيما لعب جبلة بهدوء اكثر وسرعة 
اقل م��ن االول ، وفي حس��اب الف��رص ضيع ليث 
الفتوة برأس��ه ، وتابع الس��قا بفرصة مماثلة انقذها 
الش��يخ بصعوبة فيما جرب شيخ يوسف والحفيان 
مرتين وعرقلة لم تحتسب لجبلة ...وفي الدقيقة 27 
يس��تغل حمزة كردي عرضية داخل الجزاء ويحولها 
برأس��ه هدف المباراة الوحيد ويرف��ع البكار البطاقة 
الثانية فالحمراء له ليلعب جبلة ب�10 العبين وحاول 

البحر مرتين برأسه جانب القائم.

الجيش غلب الطليعة
الجيش × الطليعة 1/صفر

سجل للجيش محمد الواكد د 45
الش��وط األول من��ذ بدايته هاجم الجي��ش وانفرد 
هدافه محمد الواكد وس��دد بجسم حارس الطليعة 
وركني��ة للجيش قطعها دف��اع الطليعة ومرت كرة 
يوس��ف الحموي بجان��ب القائم األيم��ن للطليعة 
وأمسك حارس الطليعة كرة الشريفة وأنقذ حارس 
الجي��ش مرماه م��ن هدف النفراد خال��د المبيض 
به وحولها لخ��ارج منطقة جزائه وأمس��ك حارس 
الجيش رأس��ية صالح خميس وبالمقابل أمس��ك 
ح��ارس الطليعة كرة الش��ريفة األرضي��ة ورد قائم 
أيس��ر الطليعة كرة الواك��د المنف��رد بالدقيقة 45 
س��جل محمد الواكد هدف الجيش من داخل جزاء 
الطليعة لينتهي الشوط األول بتقدم الجيش بهدف 

لال شيء.
الش��وط الثاني تاب��ع أفضليته وعلت ك��رة الواكد 
مرم��ى الطليعة وتم��ر كرة الحم��وي بجانب قائم 
أيسر الطليعة ورد قائم أيمن الطليعة كرة الواكد رد 
عليه المبيض بكرة أرضية أمسكها حارس الجيش 
بس��هولة ورد القائ��م األيس��ر للجيش ك��رة أحمد 
عمير من حرة وس��دد مؤمن ناجي كرة حولها دفاع 
الطليعة لركني��ة، وقبل نهاية المباراة مرة رأس��ية 
علي خليل بجانب قائم أيسر الجيش وسدد العمير 
مباش��رة جميلة في الش��باك ألغيت بسبب الخطأ 
في حائط الصد بوج��ود العب الطليعة به ولتنتهي 

المباراة بفو الجيش بهدف مقابل الشيء.

في األسبوع الثاني من الدوري الكروي الممتاز 

 ثالثة فرق على »القمة« وتشرين بفارق األهداف يتصدر

الثاني  األسبوع  مباريات  انطلقت  والتعويض«  »التعزيز  عنوان  تحت 
اللقب(  )حامل  تشرين  واستطاع  القدم  لكرة  الممتاز  ال��دوري  من 
األهداف  وبفارق  القمة  على  والجلوس  التعزيز  والكرامة  والجيش 

يتقدم تشرين متصدرًا.
بين  العاصمة  بديربي  المرحلة  مباراة  اليوم  تستكمل  حين  في 
عنوان  عن  تخرج  لن  والمباراة  الجالء  ملعب  على  والوحدة  الشرطة 

التعزيز للرصيد لكليهما.. مع التفاصيل بقراءة مباريات المرحلة.
محطات  ثاني  في  والفعل  القول  البطل  لتشرين  كان  الالذقية  في 
حيث  ال��دار  ألصحاب  سهاًل  صيدًا  الساحل  وك��ان  اللقب  عن  دفاعه 

اهتزت شباكه بثالثية وكانت مستعدة الستقبال المزيد.
تشرين عزز نقاطه واستمر مع الفرق المتصدرة على القمة والساحل 

خسر ثانية وبقي مراوحًا مع غيره من الفرق المراوحة.
تشرين يؤكد حضوره الالفت واستعداده ليكون في الميدان منافسًا 
قادرًا على االحتفاظ باللقب كما أنه جاهز للمشاركة اآلسيوية بينما 

الساحل اهتز مرتين في تجربتين.
تشرين  فوز  عمومًا  عشاقه  لدى  فيه  مرغوب  غير  مؤشر  وه��ذا 

مستحق وخسارة الساحل ثقيلة وإن كانت متوقعة..
في دمشق كرر فريق الجيش الخميس الفائت مشهد فوزه األول 

في  الطليعة  ضيفه  حساب  على  كانت  الثانية  المرة  وهذه  بالجالء 
مباراة اختلفت فيها اهداف المضيف عن أهداف الضيف.

ساعيًا  المنافس  على  وضغط  وهاجم  تقدم  الفوز  برغبة  الجيش 
الرصيد والطليعة برغبة خطف تعادل كأنه الفوز خارج أرضه  لزيادة 

دافع بأكبر عدد من العبيه.
جديدة  نقاط  بثالث  رصيده  وزاد  أراد  ما  الجيش  حقق  والنتيجة 
استحقها قياسًا ومجريات اللقاء من بابه الى محرابه فيما لم يفلح 
المحصلة  وفي  بصعوبة  تخسر  التعادل  لكسب  سعيه  في  الطليعة 
صنعها  التي  الضائعة  والفرص  قياسًا  مستحقًا  الجيش  فوز  كان 

وأفلتت من العبيه.
أن يعادل في وقت قاتل لكن هدفه من صاروخية  الطليعة  وكاد 
»العمير« ألغي لخطأ قانوني ارتكبه اثنان من العبيه حسب التعديل 

الجديد.
وفي العاصمة أيضًا قال حطين كلمته فصيحة أمام الوافد الجديد 
الخبرة  تفوق  مؤكدًا  االفتتاح  في  تعثره  وع��وض  »الحرجلة« 

واالنسجام على الحماسة واالندفاع.
حطين قدم نفسه قويًا متعافيًا وخطوطه متفاهمة بينما الحرجلة 
دفع ضريبة اندفاعه الهجومي كون المباراة على أرضه وألنه خسر 

منع  دفاعه  يستطع  ولم  هجوميًا  يفلح  لم  لكنه  االفتتاح،  مباراة 
المد الحطيني ليكبو ثانية ويبقى رصيده خاليًا من النقاط.

حطين استعاد التوازن في خارج أرضه وحرجلة فقده مرة ثانية في 
أرضه وهذه معادلة صعبة له ومبشرة لفريق حطين قد يبني عليها 

في القادمات.
حساب  على  المرة  وهذه  الثاني  فوزه  الكرامة  حقق  الشهباء  في 
على  الصدارة  فرق  مع  حضوره  الكرامة  عزز  الفوز  وبهذا  االتحاد 
للمضيف  قاسية  وضربة  للضيف  غال  انتصار  شك  بال  وهو  القمة 
كونها الخسارة الثانية له وهو الذي يسعى ليكون منافسًا وألنها 
وتألق  دفاعه  وصالبة  قوته  أكد  الكرامة  جاهيره  وبين  أرضه  في 
حارسه واالتحاد ورغم محاوالته الجادة للوصول الى التعادل إال أنه 
لم يستطع الصطدامه بفريق منظم وحارس صاح إضافة الى غياب 

الهداف عن صفوفه.
ومرارة  غصة  بالشك  وهي  للكرامة  كبيرة  وضحكة  فرحة  المباراة 

لالتحاد.
جبلة في أرضه وبين جماهيره بفوز على الفتوة معززًا رصيده مضيفًا 
محطات  ثاني  في  مهمة  نقاط  ثالث  باالفتتاح  تعادله  نقطة  الى 
وحسن  حضوره  على  وتأكيد  دالالت  له  أرضه  على  والفوز  المشوار 

إعداده ومؤشر على نواياه بعدم تكرار سيناريو الموسم الفائت.
والفتوة في خسارته بعد تعادل االفتتاح ال ينقص في قمته كون 
لكنها  واردة  االحتماالت  كل  وألن  المنافس  أرض  في  المباراة 

مراوحة في المكان يجب أن ال تتكرر حتى ال تصبح عادة وظاهرة.
فوز جبلة يجعله أكثر تماسكًا وتفاؤاًل بالقادمات وخسارة الفتوة 

يجب أن تكون حافزًا لما هو آت.
عن  بعيدًا  يخسر  لم  والحرية  حمص  في  الحرية  على  يفز  لم  الوثبة 

أرضه والتعادل بينهما سيد األحكام.
الغريب أن الوثبة يفوز خارج أرضه في افتتاح الموسم وعلى الساحل 
في طرطوس وحين أراد تعزيز الخطوة وزيادة الرصيد اصطدم بفريق 
الحرية الساعي هو اآلخر لتعويض اهتزازه في مباراة االفتتاح وكان 
التعادل بالنسبة له ميدًا ألن نقطة أفضل من ال شيء وألن خطوة 
الى  صورته  تغيير  على  قادر  أنه  أي  قادمة  بخطوات  تبشر  إيجابية 

أحسن واألحسن هو الفوز.
ليس  أنه  على  مؤشر  متفوقًا  كان  أن  بعد  أرضه  في  الوثبة  تعادل 
وعودة  والتأثير،  والفاعلية  القوة  حيث  من  الفائت  العام  وثبة 
الحرية الى التعادل بعد أن كان خاسرًا يدل على أن في صفوفه أوراق 

تستطيع قيادة الدفة والثبات في التنافس الصعب.
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حس��ام الموصلي أح��د المدربي��ن الطامحين 
والحاملين للش��هادة اآلس��يوية )A(، سبق له 
العمل مس��اعدا لكب��ار المدربين في س��ورية 
وخارجها أمثال محمد قوي��ض ونزار محروس 
وعماد خانكان واآلن حط��ت به الرحال ليكون 
مدربا لن��ادي المخرم أح��د أندية ريف حمص 
ال��ذي صع��د للدرج��ة األولى كممث��ل وحيد 
للمحافظ��ة وال��ذي كرمته القيادة السياس��ية 
والرياضة بمناس��بة صع��وده ويطمح الموصلي 
لصنع بصمة للنادي في دوري األولى..، التقيناه 

وسألناه فماذا قال:
إىل  الفريق  تأهل  أصداء  كانت  كيف   

الدرجة األوىل؟
بالتأكيد كانت فرحة كبيرة ألبناء المدينة بشكل 
خاص ومحافظة حمص بشكل عام التي كرمت 

الفري��ق من خالل الس��يد المحافظ ش��خصيًا 
والذي أشاد بجهود الفريق والتأهل إلى األولى، 
وحفز الفريق لالستمرار بنفس العزيمة واإلرادة 
ومضاعفة الجهود للوصول إلى الدوري الممتاز، 
وأكد اس��تمرار المحافظة بتقديم كافة أشكال 
الدعم لتحسين الواقع الرياضي في المحافظة.

 كيف ترى دوري الدرجة األوىل؟
- الدرج��ة األول��ى مثلها مثل الممت��از تقريبا 
فالف��رق كله��ا تس��تعد للظهور بش��كل مقنع 
ومنافس ونحن نتحضر ونس��تعد أيضا...، بدأنا 
بمرحلة االنتقاء وتواجد معي 56 العبا اعتمدت 
على 25 العبا منهم ودخلنا بمرحلة االس��تعداد 
والتحضير فأجرينا ثالث مباريات ودية فتعادلنا 
مع الوثبة والكرامة 1/1 مواليد 2002 وفزنا على 
كفرعاي��ا 7 / 0 ونواصل التحضي��ر حتى بداية 
الدوري في 11/17 حيث س��يكون لقاؤنا األول 

مع جرمانا في ملعبه.
 ماهي معاناتك وتسهيالتك؟

- المعان��اة ف��ي ارض ملع��ب منش��أة البعث 
الوحيد الذي نتمرن عليه مع كل الفئات فأرضه 
صلبة والتارتان تالف وإصابات الالعبين كثيرة 
وحاليًا في مدينة المخرم ملعب قيد اإلنش��اء 
وهذا يدعو للتف��اؤل باهتمام القيادة الرياضية 

بأندية الريف وقد حض��ر للنادي رئيس االتحاد 
الرياض��ي العام ف��راس معال وق��دم لنا بعض 
التس��هيالت وأنا متفائل بالفريق وضممت إليه 
إعارة العبين من الكرامة عبدة أبو سمرة ورامي 
العمر وما تبقى من المخ��رم وإدارته متعاونة 

ألبعد الحدود برئاسة سليمان الجابر الذي يقدم 
كل ما يحتاجه الفريق وحقق لنا معس��كرا في 
حمص خالل هذا األس��بوع فهذا التجاوب من 
رئيس النادي يس��جل لمدينة المخرم الطامحة 
برياضته��ا لألفضل وحلمها بالصع��ود للممتاز 

وهذا حق مشروع 
 حسب معرفتك بفرق الدوري لمن تحسب 

حسابا يف مجموعتك؟
- كل الفرق نحس��ب لها حساب وال نتهاون مع 
أي فري��ق وكما هو معروف لهذه الفرق تاريخها 
كالمجد والشعلة واليقظة الذين كانوا باألضواء 
وش��اءت الظروف وهبطوا وهن��اك الفرق التي 

كافحت ولم يتحقق لها الصعود 
 ماذا تتوقع للفريق بالدوري وأمامك هذه 

األندية الخبيرة؟
- نحترم جميع الفرق ونحن نعمل ونجتهد وأنا 
متفائل وس��يكون لنا دور بال��دوري ولن نهبط 

بإذن هللا.

في الموس��م الفائت لعب فريق الشرطة 
ف��ي ال��دوري الممت��از دورًا كبي��رًا في 
المنافسة وحقق نتائج طيبة تتناسب مع 
خبرات العبي��ه القدامى والجدد وظهرت 
ف��ي صفوفه مواه��ب كان له��ا دور في 

منتخباتنا الوطنية.
في هذا الموس��م غادره العبون وانضم إليه 
العبون مع مدرب جديد يملك خبرة وكفاءة.

ماذا عن فريق الش��رطة في هذا الموسم 
التنافس��ي بالممتاز ومن غادره؟؟ ومن 
اس��تقطب؟؟ وكي��ف اس��تعد وما هي 

طموحاته؟؟
عن هذا كل��ه يحدثنا مدير الفريق )يامن 

صقر( فماذا قال؟؟
مغادرون

ع��ن الذين غ��ادروا الفريق قال األس��تاذ 
يامن:

غادر فريق الش��رطة من الالعبين الذين 
مثلوه في الموسم الفائت:

يوس��ف أصيل )وسط( ومحمود اليونس 
والنج��م كام��ل كواية )إعارة لتش��رين( 
ومحمد بري الذي أعدن��اه إلى )الجهاد( 

ومن الجهاد أعير للجيش.
ويمث��ل هؤالء الالعبون ثق��اًل فنيًا نوعيًا 
قياس��ًا ومس��تواهم الفني بالعام الفائت 

كذل��ك س��عينا لتعوي��ض ه��ذا النقص 
فاستقطبنا الالعبين.

قادمون
أما القادمون فهم:

مروان صالل )وس��ط مهاجم( من الوثبة 
وس��امر خانكان )مهاجم( من الس��احل 
الت��رك( من المحافظة  والمهاجم )عمر 
)إع��ارة( وهو اص��اًل معار م��ن الجيش 
للمحافظ��ة والالع��ب المدافع بش��ار أبو 
خش��ريف من المجد وتم ترفيع العبين 

من شباب النادي هم:
كرم الغايب )مداف��ع( ونتمنى أن يكون 

على مسيرة؟
وال��ده العميد حاتم الغاي��ب حين كان 
العبًا دولي��ًا ونعتقد أن��ه موهبة صاعدة 

ومحمد علي )العب وسط(.
ولدين��ا العبون رعاية مواليد ش��باب هم 
في الرجال حاتم نابلس��ي وعبد المجيد 
ش��ربجي ومعن الحس��ن وعم��ر محمد 
وكله��م من أبناء الن��ادي ولعبوا للفئات 
العمرية فيه وشاركوا بفرقهم في بطوالت 

الدوري السوري.
الفني واإلداري

ويتاب��ع مدير الفري��ق: ت��م التعاقد مع 

جهاز تدريب��ي جديد حيث كلف المدرب 
والالعب الدولي السابق )مصعب محمد( 
الموس��م ويس��اعده  الدفة هذا  بقي��ادة 
الم��درب عثمان عثمان ومدرب الحراس 
حك��م الب��ارودي ومعالجًا عزت ش��قالو 
وحس��ين حالمي وعماد بربر ومس��ؤول 
تجهي��زات، ش��ادي ش��حادة والمص��ور 
اإلعالمي فراس حوران��ي وإداري الفريق 
العام خالد الس��هو وإداري الفريق محمد 

العمر.
مدير الفريق

ويشغل الكابتن يامن صقر منصب مدير 

الفري��ق الذي يعتب��ر أن الفري��ق جديد 
ومتوس��ط أعمار العبيه 21 سنة أي أنهم 
بغالبيتهم بعمر أولمبي معززين بالخبرة 
م��ن قدامى الفري��ق والخب��رة الخارجية 

الوافدة من أندية أخرى.
ويتاب��ع مدي��ر الفري��ق: بع��د أن تهيأت 
الظ��روف المناس��بة للفري��ق من حيث 
تش��كيل الكادر وانتق��اء الالعبين الجدد 
واعتماد الالعبي��ن المنضمين والباقين 
على كش��وف النادي شرعنا في التحضير 
وف��ق الخط��ة الت��ي اعتمده��ا الجه��از 
التدريبي والتي توج��ت بمباريات ودية 

مع فرقنا المحلية كيفية أندية الدوري.
والحظنا التزامًا وانضباطًا وحماس��ة من 
كل الالعبي��ن وهذا ما يمي��ز فرق نادي 

الشرطة منذ تأسيسه.
مستلزمات ودعم

وعن مس��تلزمات الفريق والدعم المقدم 
له قال األستاذ يامن صقر.

بادرت إدارة النادي بالتنس��يق مع وزارة 
الداخلية بتأمين كافة احتياجات الفريق 
والتجهي��زات الالزم��ة للب��دء بعملي��ة 
التدريب والتحضير فكان كل ش��يء في 
المتن��اول حس��ب الحاج��ة واإلمكانات 

المتوفرة.
وكان��ت المتابع��ة الداعم��ة متوفرة من 
المق��دم منيف طعم��ة رئي��س النادي 
والمش��رف المالي المقدم ياس��ر حسن 

ومشرف اللعبة النقيب واصل غايب.
والجميع م��ع األجهزة المش��رفة تعمل 
الفريق  الواح��دة لتطوي��ر  بروح األس��رة 
وتقديم��ه بالصورة التي تناس��ب مكانة 
كرة الش��رطة بي��ن أنديتن��ا وأتوقع أن 
ي��ؤدي كل الالعبي��ن أدواره��م بصدق 
بالمس��ؤولية  وإحس��اس  وحم��اس 
وبانضباط بالمباريات والتزام بالتعليمات 
والتوجيهات المطلوبة منهم وأنا متفائل.

جولة جديدة يش��هدها دوري كرة 
القدم للش��باب بدرجت��ه الممتازة 
اليوم الس��بت.. فتتجه األنظار إلى 
س��بعة مالعب ستس��تضيف رابع 

الجوالت.
فريقا تشرين واالتحاد على العموم 
يش��قان طريق��ًا وردي��ًا حتى اآلن 
بالقمة  منفردان  الكاملة..  بالعالمة 
بمالحق��ة ثالثة أندي��ة بدلت من 
المقدمة  مواقعه��ا وامتدت نح��و 
بوق��ت تراجع فيه الوثبة خمس��ة 
مراكز مع ختام الجولة السابقة التي 
ت��رك فيها جبلة مؤخ��رة الترتيب 
لفريق الش��رطة الذي لم يهز حتى 
اآلن أي من ش��باك منافسيه وبدا 
حال المجد كموسمه السابق ومعه 
الجيش الذي ترك أكثر من إشارة 

استفهام حتى اآلن.
على العموم ال تزال األمور ببداياتها 
وأم��ل التعوي��ض قائ��م للجميع 
ليدخل��وا أجواء الموس��م حيث ال 
ت��زال النقاط متقارب��ة وانتصار قد 
يق��ذف بالفريق لمرك��ز أو مراكز.. 
والعكس صحيح.. وندخل س��ريعًا 
بأبرز مالمح جول��ة اليوم مع مرور 

لما سبقها.
ضغوطات الصدارة

الصناعي  المدين��ة  يش��هد ملعب 
بالالذقية لقاء متصدرها مع الحرية 
السابع على الئحة الترتيب والفرق 
بينهما خمس نقاط.. البحارة عادوا 
هذا الموسم بقوة مع مدربهم الذي 
عانق اللقب بمواس��م سابقة ياسر 
لفاح محققين 3 انتصارات متتالية 
وبأعلى نسبة تسجيل عن الجميع 
10 أهداف وهو ما يعطيهم أفضلية 
مبدئية على ضيفهم وعكس ذلك 
سيدخل في خانة المفاجآت، أخضر 

حلب لم يخسر في جوالته فتعادل 
بالبداية قبل تغلب��ه بهدفين على 
الشرطة اتبعها بتعادل في الديربي 
أمام االتحاد ومباراته ليست سهلة 

بالتأكيد اليوم.
الص��دارة اآلخ��ر )االتحاد(  ط��رق 
يس��تقبل اليوم في ملعبه السابع 
من نيسان فريق حطين.. أصحاب 
األرض س��جلوا 6 أه��داف قادتهم 
انتص��ارات متتالية وتلقت  لثالثة 
ش��باكهم هدفًا فق��ط ومواجهتهم 
للحوت الي��وم صعبة وق��د تكون 
ش��اقة لهم، حيث أن األخير تجاوز 
مطبه االفتتاحي مع جاره تش��رين 
سريعًا وألحقه بانتصارين متتاليين 
على الوح��دة والوثب��ة ويدرك أن 
انتصاره س��يعيده للواجهة بمباراة 
كل احتماالتها مفتوحة لما يتمتع 
به الطرف��ان من إمكاني��ات فنية 

والعبين مميزين.
المبارات��ان الس��ابقتان تغلفهم��ا 
ضغوطات االستمرار بالصدارة ومن 
هنا ف��إن عناوي��ن عريضية كثيرة 

يمكن أن تطلق عليهما وس��ننتظر 
ما ستؤول إليها األمور فيهما.

احتماالت مفتوحة
ينتظ��ر فريق المحافظ��ة تعثر أي 
من ف��رق الصدارة ليح��ل مكانه.. 
لكن هذا األمر شروط بعودة األزرق 
من حماة بكل النقاط أمام مضيف 
بخس��ارتين  اآلن  حت��ى  متعث��ر 
متتاليتين آخرهما بنتيجة قاسية 
أمام الوحدة بدمش��ق ف��ي الجولة 

السابقة 4/0.
للفري��ق الدمش��قي 7 نقاط تضعه 
بالمركز الثالث على الئحة الترتيب 
ومنتش��ى بفوز سابق على الشرطة 
بثالثية رغ��م أن األخير لم يجد به 
وسيلة لكسب النقاط أو التسجيل.

أما الطليعة فهو مكتف حتى اآلن 
بف��وز افتتاحي يمني ب��ه جمهوره 
المب��اراة  يك��رره خاص��ة وأن  أن 
على أرضه وفرص��ة لمغادرة مركزه 

العاشر على الالئحة.
في ملعب حم��ص الصناعي يحل 
الوثب��ة، والنقطة  جبلة ضيفًا على 

تفص��ل بينهم��ا ومن هن��ا فالفوز 
س��يكون مضاعفًا فيما ل��و حققه 
أحدهم��ا، الضي��ف وج��د ضالته 
بالجولة الس��ابقة محققًا فوز األول 
وال��ذي ت��ذوق ب��ه أيض��ًا حالوة 
التسجيل بالمقابل الوثبة كبا أمام 

بمثابة  والف��وز  بالالذقية  حطي��ن 
تجدي��د ثقة بقدرته عل��ى مزاحمة 
فرق المقدمة وتدخل هذه المباراة 
أيض��ًا باحتم��االت مفتوح��ة مع 

أفضلية نسبية لصاحب األرض.
لقاءات العاصمة

العاصمة  ثالث مواجهات تشهدها 
اليوم.. في ملعب المجد يستضيف 
الوح��دة  ج��اره  األرض  صاح��ب 
وق��د تك��ون فرصة األول س��انحة 
للتعوي��ض بعد تلقيه خس��ارتين 
حت��ى اآلن اخترقهم��ا تعادل مع 
نقط��ة تضعه  للفريق  المحافظ��ة، 
بالمركز الثالث عش��ر على الالئحة 
وتعثر جديد سيترك بالتأكيد أثره 
السلبي نحو القادمات على العكس 
تمامًا في حالة كسب النقاط التي 
ق��د تعيده لس��كة صحيحة ينطلق 
منها لألفض��ل رغم صعوبة المهمة 
أم��ام برتقال��ي له 6 نق��اط ويأمل 
بالمزي��د للظه��ور بجدية كمنافس 
على اللق��ب حيث يحت��ل المركز 
الس��ادس وتفصل��ه 3 نق��اط فقط 
ع��ن المتصدرين وعملي��ًا يمتلك 

أفضلية نسبية.
في ملع��ب الفيحاء الصناعي يحل 
الكرامة 3 نقاط ضيفًا على الجيش 
نقط��ة وحيدة بلق��اء متقارب وفق 
م��ا قدمه الفريق��ان حتى اآلن من 

مس��توى مع لحظ فارق التسجيل 
حيث تلق��ى الكرامة 5 أهداف في 
3 مباري��ات س��جلت خاللها أربعة 
أه��داف بينما الجي��ش له هدف 
مقاب��ل ث��الث س��جلت بش��باكه 
واستقراره ال يش��فع له حتى اآلن 
ما يقدمه، الفريقان خس��را بالجولة 
السابقة بالنتيجة ذاتها 0/1 الجيش 
خارج أرضه أمام النواعير، والكرامة 

على أرضه أمام تشرين.
س��يكون  بالمرحلة  األخي��ر  اللقاء 
ويجمع  المحافظة  نادي  مس��رحه 
عاد  الضيف  بالنواعي��ر..  الش��رطة 
لوضع��ه الطبيع��ي بع��د خس��ارة 
المفاجئ��ة وحقق فوزين  االفتتاح 
الكرامة  مهمي��ن متتاليين عل��ى 
والجيش ومعلوم أن��ه البطل غير 
المتوج بالموس��م الماضي وال زال 
لديه الكثي��ر ليقدمه م��ع فارق 3 
نق��اط ع��ن فريق��ي المقدمة، من 
جهته يعاني الشرطة حتى ما قبل 
الجولة حي��ث تعرض لثالث  هذه 
خس��ارات تلق��ت ش��باكه خاللها 

8 أه��داف ولم يعرف بع��د طريقًا 
للتس��جيل األمر الذي قاده لتذليل 

الالئحة.
الجول��ة الثالثة: ش��هدت الجولة 3 
النس��بة  15 هدفًا وهي  تس��جيل 
األقل حتى اآلن حيث س��جل 23 
هدفًا بالجولة الثانية وحملت جولة 

االفتتاح 20 هدفًا.
الكرامة × تشرين 0/1 سجل الهدف 

إبراهيم شعبان.
الحرية × االتحاد 0/1 سجل الهدف 

حمزة سواس.
النواعي��ر × الجي��ش 1/0 س��جله 

محمد سراقبي.
حطين × الوثبة 2/0 سجلهما وليد 

جنيد وخالد رمضان.
المحافظة × الش��رطة 3/0 سجلها 
رض��وان الق��ادر هدفين وياس��ين 

اللحام.
الوح��دة × الطليع��ة 4/0 س��جلها 
حس��ان زياز ومحمد زين العابدين 

وفراس الحسين ورامي زعيم.
جبل��ة × المجد 2/1 س��جل لجبلة 
ناجي كريم وخضر عباس وللمجد 

عبد القادر تركي.
هدافون

أربعة العبي��ن حت��ى اآلن اعتلوا 
ص��دارة الئح��ة الهدافي��ن ول��كل 
منه��م ثالثة أه��داف ه��م زكريا 
رمضان )االتحاد( محمد س��راقبي 
)النواعي��ر( مهند فاضل )الكرامة(، 

ياسين اللحام )المحافظة(.
الجولة الرابعة

جميعه��ا تج��ري اليوم الس��بت: 
الطليع��ة × المحافظة )حماة ص( 
المجد × الوح��دة )المجد(، الوثبة 
× جبل��ة )حم��ص ص(، االتح��اد 
× حطين )7 نيس��ان(، تش��رين × 
الحرية )المدين��ة ص(، الجيش × 
الكرامة )الفيحاء ص( الش��رطة × 

النواعير )المحافظة(.

كرة القدم

ربيع حمامة

موقعتان صعبتان للمتصدرين

اليوم.. دوري شباب الممتاز بين التعزيز والتعويض في رابع الجوالت

ترتيب الجولة 3
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
330010199تشرين1
33006159االتحاد2
32107347المحافظة3
32016336النواعير4
32014406حطين5
31116424الوحدة6
31113214الحرية7
31113304الوثبة8
3- 3102451الكرامة9
3- 3102363الطليعة10
3- 3102286جبلة11
1- 3012132الجيش12
1- 3012374المجد13
0- 3003088الشرطة14

مدير فريق الشرطة الكروي يامن صقر

العبونا بأعمار صغيرة مع خبرات وأنا متفائل

مدرب كرة رجال المخرم: متفائل بالفريق وسنترك بصمة في دوري األولى 
محمد خير الكيالني

غريب ما يحدث يف كواليس أنديتنا كرويًا، 
العلن  هذا  لكن  علنًا..  بها  يحدث  ما  وحتى 

غير مهم! 
عىل  صرفت  أو  تصرف  الماليين  مئات 
المحافظات  أغلب  القدم يف  رجال كرة  فرق 
وبشكل وصفه البعض بالهستيري ووصفه 
فيه  نكون  ما  أشد  وقت  يف  بهدر  آخ��رون 
القريب  للمستقبل  والنظر  للوعي  بحاجة 

والبعيد وما يتخلله من بناء.
طبيعيًا  يكون  قد  الرجال  عىل  يصرف  ما 
لدى األغلبية ألن األضواء كلها متجهة لهذه 
يكون  من  وينجح  بها  يعمل  ومن  الفئة 
األقرب لقلب الجمهور والمشجعين وبالتايل 
لكن  االنتقادات..  سهام  عن  بعيدًا  سيكون 
األمر ال يكون طبيعيًا بالمطلق عندما نعرف 
أن بقية الفئات بتلك األندية تتألم وتصرخ 
أنهم  رغم  للفقر..  خط  أدن��ى  تحت  وت��رزح 
والمرافق  والملعب  النادي  بنفس  جميعًا 

وإدارتهم واحدة وجمهورهم وهمهم واحد! 
كيف لناد )ال عىل التعيين( أن يدفع لفريق 
فئاته  باقي  كتف  من  ليأكل  بسخاء  رجاله 
فرق  جردت  مفضوحة  بطريقة  القدم  بكرة 
من  والقواعد  واألشبال  والناشئين  الشباب 
أمر طفا  وهو  المقومات  وأدنى  التجهيزات 
الماضية حيث استقال  عىل السطح باأليام 
فقط  كرتين  وجود  بسبب  عريق  ناد  مدرب 
يحزنون..(..  هم  )وال  لباس  وال  فريقه  مع 
وآخر ليس لديه أجرة الطريق لنقل فريقه.. 
والبعض يفكر بالسير عىل نفس الخطا لعدم 
أو تجهيز بسيط يظهر  وجود أي تعويض 

الفريق بصورة الئقة.
بعيشة  رجالها  فرق  تنعم  أعاله  األندية  كل 
السالطين والملوك ويقدم لها لبن العصفور 
مستقبل  أي  فإىل  للرجال،  الممتاز  بالدوري 
ترنو إداراتها وألي مدى من التفكير تصل 

بأهدافها وتطلعاتها؟..
وإن كنا قد أكدنا يف أكثر من مقام ومقال 
عىل أن كرة القدم قائمة عىل أركان أساسية 
أيضًا  البارز  العامل  فإن  والعلم  المال  منها 

هو الضمير.. فهل حكمناه فعاًل. 
وللحديث بقية..

لألسف 
رجال و)بس(!!..

للحديث بقية

ربيع حمامة
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وعلى  الالذقي��ة  ف��ي  اختتم��ت 
مالع��ب ك��رة المض��رب بمدينة 
األس��د الرياضية فعالي��ات بطولة 
أكاديمي��ة دبيل��ة المفتوحة بكرة 
المض��رب والتي اس��تمرت ثالثة 
أيام بمش��اركة 96 العب��ًا والعبة 
مثلوا محافظات الالذقية، حمص، 
حم��اة، دمش��ق، ري��ف دمش��ق، 
المحافظ��ة،  وأندي��ة  طرط��وس 
صحنايا، جرمانا، س��لمية، محردة، 
لمنتخبات  إضافة  الوثبة، حطين، 
والمراك��ز  دبيل��ه  أكاديمي��ة 
التدريبية، جبل��ة وذلك العمار 8 
و10 و12 و16 سنة للذكور واإلناث 
وزوج��ي  المختل��ط،  والزوج��ي 
والتع��اون  وبالتنس��يق  الرج��ال 
مع اللجنة الفني��ة لكرة المضرب 

بالالذقية.
النجاح وعلى  البطولة القت كل 
كاف��ة األصعد تنظيم مش��اركة 
وفيرة، مس��توى وأداء متطورًا، 
البطول��ة  مس��تلزمات  تأمي��ن 
والالعبي��ن، التحكيم. وس��ارت 
منتظ��م،  بش��كل  فعالياته��ا 
حيث قس��مت الفرق المشاركة 
إل��ى مجموعات تنافس��ت كل 
مجموع��ة بطريقة ال��دوري من 
وبمس��توى جيد  واحدة  مرحلة 
والفني��ات  بالمه��ارات  وعام��ر 
وأس��فرت  واإلمكاني��ات 

المنافسات عن النتائج التالية:

بطولة الذكور
س��موع  ف��ادي   -1 س��نوات:   8
طيف��ور  ياس��ين   -2 )مح��ردة( 

)حماة(.
10 س��نوات: 1- إياد سليم )نادي 
المحافظة، دمشق( 2- ليث قشلق 

)حمص(.
12 س��نة: 1- أحمد سليم )حماة( 
2- نورا زهر الدين )نادي المافظة، 

دمشق(.
16 س��نة: 1- مج��د مي��رو )نادي 
المحافظ��ة، دمش��ق( 2- هان��ي 

سراي الدين )جرمانا(.
وللمنظمين رأي

س��امر دبيلة مش��رف عام البطولة 
البطولة أجمعا  وعلي دبيلة مدي��ر 
على أن البطولة بنس��ختها الثانية 
كانت ملبية للطموح والهدف توفير 
المشاركة واستمرارية النشاط ورفع 

مستوى وأداء العبي المحافظات.
الكبي��رة  المش��اركة  أن  وأش��ار 
ه��ي دليل عل��ى أننا ف��ي جميع 
المواه��ب  نمل��ك  المحافظ��ات 
والوجوه الواعدة التي لديها الكفاءة 
البطول��ة  وأن  والمه��ارة  الفني��ة 
نجحت من كاف��ة النواحي بفضل 
تكاتف وتع��اون وحرص الجميع 
على النه��وض بكرة المضرب نحو 
األمام وقدما الشكر لكل من ساعد 

في نجاح البطولة.
- استمرت البطولة ثالثة أيام.

- حضر البطولة مخلص قش��اش 
عضو تنفيذية حماة وكذلك أبطال 
ك��رة المضرب يعق��وب مخزومة، 

ش��ادي زهر الدين، عم��اد قزوع، 
نايف س��راي الدين، ونائب رئيس 
اتحاد كرة المضرب السابق محمد 

فتاحي.
األول  الفائزي��ن  تتوي��ج  ت��م   -
بالكؤوس  ل��كل األعم��ار  والثاني 
والميدالي��ات م��ن قب��ل رئيس 

اللجنة المهندس عمر هالل.
- تم تتويج وتكريم مش��رف عام 
الكابتن سامر دبيلة بدرع  البطولة 

تذكاري.
- كادر البطول��ة تأل��ف من مدير 
البطولة علي دبيل��ة الحكم العام 
سعيد القاس��م، مشرف عام سامر 

دبيلة.
- إشراف اللجنة الفنية: المهندس 

عمر هالل.
بطولة اإلناث

إبراهي��م  ت��اج   -1 س��نوات:   10
)أكاديمية دبيلة( 2- يارا س��موع 

)محردة(.
12 سنة: 1- ماري أبرش )محردة( 

2- همس شاهين )سلمية(.
16 سنة: 1- نايا الدهني )حطين( 

2- يارا سواد )محردة(.
الزوجي المختلط

1- فرح باص��وص وجوى جركس 
2- حي��درة دبيلة ونايا  )الالذقية 

الدهني )أكاديمية(.
زوجي الرجال

1- ف��رح باصوص وش��يل صابور 
)الالذقية( 2- حيدرة دبيلة ونوح 

دبيلة )أكاديمية(.
متابعات ومشاهدات

رأي فني
المهن��دس عم��ر ه��الل رئي��س 
اللجن��ة الفني��ة لك��رة المض��رب 
واألداء  بالمستوى  أشاد  بالالذقية 
والفنيات التي ظه��رت به جميع 
والمثيرة  القوية  والمنافسة  الفرق 
عل��ى بطولة كافة األعمار مش��يرًا 
بأنها مماثلة  البطولة تمي��زت  أن 
لبط��والت التصني��ف وبط��والت 

الجمهوريين من كافة النواحي.
وه��ي بارقة أمل لنش��اط متجدد 
وإعادة األلق لكرة المضرب وتمنى 
أن تتك��رر مثل ه��ذه البطولة في 

جميع المحافظات.

تعتب��ر رياضة العاب القوى خزان 
العالمية  ال��دورات  ف��ي  الذهب 
والقارية كونها تضم 45 مس��ابقة 
رياض��ة للجنس��ين، ولذلك يقال 
له��ا )أم الرياض��ات(... أين هي 
م��ن  الس��ورية  الق��وى  الع��اب 
مثيالتها ف��ي الدول األخرى, هل 
لديه��ا العدد الالزم م��ن األبطال 
وه��ل لديه��ا القاع��دة المطلوبة 
لالستمرار وهل تحظى باالهتمام 
المطلوب الذي يتيح لها التطوير 
... تلك األس��ئلة كانت محور لقاء 
)صحيفة االتحاد( مع فياض بكور 
رئيس اتحاد الع��اب القوى، إلى 

التفاصيل.
بداية صعبة

كان��ت المرحل��ة الماضية عصية 
على الرياضة بش��كل ع��ام ومنها 
)أم الرياض��ات( حي��ث أوقف��ت 
ظروف الحرب الكثير من األنشطة 
م��ن  واس��عة  مس��احات  عل��ى 
القط��ر وبقي أللع��اب القوى حيز 
ضي��ق لكنه فع��ال ف��ي الالذقية 
والس��ويداء وبنس��بة ضئيل��ة في 
دمشق, وتحسن الواقع مع تحسن 
الظ��روف األمني��ة, وارتف��ع عدد 
المش��اركين في البطوالت, لتأتي 
بعدها جائحة كورون��ا ونعود إلى 
ويقتصر  الداخلي  النشاط  تقليص 
وبطولة  المحافظات  بطوالت  على 

مركزية ألوائل المحافظات.

تنفيذ بطوالت
اللعب��ة نحو  اتح��اد  اتجهن��ا في 
تضم  الت��ي  الش��رقية  المنطق��ة 
الحس��كة ودير الزور والرقة وحماه 
وريف  وس��لمية(  )محرده  وريفها 
دمش��ق ودرع��ا وريفه��ا وري��ف 
الالذقية  ودمش��ق  حمص وحلب 
والس��ويداء, واس��تطعنا أن نقيم 
الروح  بط��والت محلي��ة إلع��ادة 
للعبة, ونش��ر ثقافة اللعبة وإعادة 
تأهيل األندي��ة بالريف  من خالل 
جري  المس��ابقات  بعض  تنشيط 
وفي  وطويلة  متوس��طة  مسافات 
بعض األلعاب مثل الرمي والوثب, 
وكان اإلقبال جيد على المشاركة, 
وس��جلت أرقاما جي��دة لمجموع 
فئتي  وخاص��ة  العمرية  الفئ��ات 

األشبال والناشئين للجنسين.
تأهيل كوادر محلية

طلب المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي العام رفع مذكرة بالعدد 
المطلوب من المدربين وإذا كانت 
هن��اك حاج��ة لم��درب أجنبي, 
وقمن��ا بمراس��لة مدربي��ن ف��ي 
المغ��رب والجزائر ولم يصلنا الرد, 
ونحن بصدد مخاطبة مدربين من 
روسيا من الذين دربوا لدينا سابقا 
وكان لن��ا معهم تجربة ناجحة في 
تدريب عدد من العبينا برزوا على 
المستوى العربي القادري والدولي 
و أح��رزوا نتائج جي��دة, ويتواجد 
في بلدنا م��ا يزيد عن 10 مدربين 
من المستوى الجيد في التدريب, 
وكنا قد طلبن��ا من المركز الدولي 

في القاه��رة تنظيم دورة  تضامن 
أولمبي, وتم تأجيلها بسب جائحة 
كورونا, ونحن حاليا بصدد افتتاح 
دورات على مستوى المحافظات, 
وتقام حالي��ًا دورة تأهيل مدربين 
في القطاع الشمالي لريف دمشق 
تضم مش��اركين من دي��ر عطية 
والنب��ك وقارة ويب��رود والقطيفة 
وس��نقيم دورة ثانية لريف دمشق 

للقطاع الجنوبي.
خطة إستراتيجية

تعتمد خطتنا على إس��تراتيجية تم 
تطبيقها س��ابقًا وحققن��ا من خاللها 
نتائ��ج جي��دة تعتمد عل��ى تحضير 
أبطالنا في مسابقات قليلة التكاليف 
المادية الن بعض المسابقات  تحتاج 
الكثير من اإلمكانات, وقد اس��تطاع 

ع��دد م��ن العبينا تحقي��ق بطوالت 
وتوج��وا بجميع أل��وان الميداليات 
عل��ى كاف��ة المس��تويات العربي��ة 
والمتوسطية والقارية والدولية منهم 
على س��بيل الذكر س��ليمان حويلة، 
زي��د أبو حامد، هان��ي مرهج, صالح 
الدي��ن مصطف��ى, رض��وان عثمان, 
حميد  والناش��ئ  محامي��د  ف��راس 
الرمح, والناش��ئة  منصور في رم��ي 
لوريس دنون بطلة أسيا وغادة شعاع 
البطلة األولمبي��ة وبطولة العالم في 

السباعي, وغيرهم كثير.
البطل غزال

أم��ا بخص��وص بطلن��ا العالم��ي 
الدين غزال  العالي مج��د  بالوثب 
فهو منذ 4 سنوات تتم تحضيراته 
ومش��اركاته  عبر مكتب األلعاب 
الفردي��ة المركزي بالتنس��يق مع 
المكت��ب التنفي��ذي  وبإش��راف 
المدرب عماد س��راج, وحاليا مع 

المدرب محمد مال.
الفنية في  بالنس��بة للج��ان  أم��ا 
المحافظات فهي ليست على سوية 
واحدة بعضها نشيط وله تواجد في 
المحلية واألخر  البط��والت  جميع 
دون المستوى المطلوب, وسنعمل 

على إيجاد بدائل.
وبخصوص المنتخبات نركز حاليًا 
عل��ى إيج��اد ردي��ف للمنتخبات 
الوطنية من األش��بال للناش��ئين 
وم��ن الناش��ئين للش��باب ومن 
الش��باب للرجال وه��ذا المقياس  
س��يطبق على  للجنس��ين) ذكورًا 

وإناثًا(.

صبحي أبو كم

محمد عجان

محمد خير الكيالني

محليات

انطلق��ت بداية األس��بوع الفائت 
فعالي��ات المعس��كر التدريب��ي 
لمنتخبن��ا الوطن��ي للمصارع��ة 
الش��باب  لفئت��ي  الروماني��ة 
والناش��ئين عل��ى بس��اط نادي 
الوثب��ة ف��ي محافظ��ة حم��ص 
ويستمر أسبوعين بمشاركة نخبة 
وذلك  المحافظة  م��ن  الالعبين 
في س��ياق تنفيذ خطة المدرب 
دبروفس��كي  الكس��ندر  األجنبي 
في كش��ف المواه��ب المتميزة 
ف��ي معاقل المصارعة الس��ورية 
وإتاحة الفرصة لالعبي المنتخب 
للتدريب في أجواء مختلفة ومع 
العبين جدد وتوفير فرصة جيدة 

لصقل المدربين.
وحظي المعس��كر بحفاوة كبيرة 
واهتم��ام ع��اٍل م��ن اللجنتين 
بحم��ص  والتنفيذي��ة  الفني��ة 
وذل��ك م��ن خ��الل المتابع��ة 
اليومية واس��تنفار كاف��ة كوادر 
المصارعة في حمص وتس��خير 
كل اإلمكانيات للخروج بمعسكر 
ومتابعة متميزة  مثالي،  تدريبي 
من المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
لكافة  وتذلي��ل  العام  الرياض��ي 
الصعوب��ات بتوجيه م��ن البطل 
العالم��ي األس��تاذ ف��راس معال 
البطل  م��ن  حثيث��ة  ومتابع��ة 

محم��د الحايك رئي��س مكتب 
المرك��زي, إضافة  الق��وة  العاب 
إلى زيارة رئيس اتحاد المصارعة 
محمد نور العلي للمعس��كر أكثر 
م��ن م��رة لمتابع��ة كل صغيرة 
وكبيرة والعمل على توفير أفضل 

الشروط في المعسكر التدريبي.
نائب رئيس اتحاد المصارعة نادر 
السباعي المشرف على المعسكر 
قال: في حم��ص مواهب واعدة 
واالهتم��ام  للرعاي��ة  تحت��اج 
الالعبين  نخب��ة  ضم��ن  لتكون 
الفترة  القطر خالل  على مستوى 
القادم��ة وكذلك األم��ر في عدد 
من المحافظات األخرى وهذا ما 

يعمل عليه حاليا اتحاد المصارعة 
المعس��كرات  إقامة  من خ��الل 
عدد  في  للمنتخ��ب  التدريبي��ة 
لتكون بمثابة  المحافظ��ات  من 
استكشاف ودعم للمواهب فيها.

وأضاف )السباعي(: نظرًا للنجاح 
الكبير الذي يتحقق حاليًا في هذا 
لتمديده  فكرة  المعس��كر هناك 
عدة أيام إضافية، والتركيز حاليًا 
والتكتيك  المهارات  تعليم  على 
كبي��رة  مجه��ودات  ب��ذل  دون 
لعدم وجود اس��تحقاقات قريبة 
ولذل��ك ال نزج الالعبي��ن حاليًا 
في مباريات قوية وهناك برنامج 
تدريبي مح��دد من قبل المدرب 

األجنبي ويس��اعده ف��ي تنفيذه 
نوزت صالح  الوطنيون  المدربون 

ومحمود تالوي وسبيع تالوي.
المدرب البيالروس��ي الكس��ندر 
ف��ي  أرى  ق��ال:  دبروفس��كي 
موهوبي��ن  العبي��ن  المعس��كر 
لتحضير  ومجتهدي��ن وبحاج��ة 
وتهيئه وصقل وأنا مس��رور جدا 
كل  مع  وتجاوبه��م  بوجوده��م 
حركة، ولكن بالعموم من المبكر 
الحك��م إل��ى م��دى يمك��ن أن 
يتط��وروا وما أقوم ب��ه حاليًا هو 
الموهوب  الالع��ب  على  التركيز 
صاحب الخامة الجيدة وأقوم بما 
يجب القيام به ألصنع منه بطاًل.

البط��ل الدول��ي س��بيع تالوي 
الذي يتاب��ع تدريبات المنتخب 
ضمن المعسكر قال: من المبكر 
إعط��اء حكم نهائ��ي على مدى 
فائدة المعس��كر لكن المؤشرات 
جي��دة خاص��ة في ظ��ل وجود 
مجموعة م��ن المواهب الواعدة 
وجه��از فن��ي متمكن بإش��راف 
الخبي��ر  البيالروس��ي  الم��درب 
والبطل السابق الذي يقدم خبرته 
للمصارعي��ن ونرج��و أن يحقق 
المعس��كر هدف��ه في اس��تمرار 
ع��ودة المصارع��ة الس��ورية إلى 
تألقها الس��ابق من خالل صعود 
أبطال ج��دد يحملون راية اللعبة 
المحافل واالستحقاقات  في كل 

الدولية.
رئي��س اتح��اد المصارعة محمد 
نور العلي نوه بالدعم الكبير الذي 
يقدمه المكتب التنفيذي لرياضة 
المصارع��ة وأثنى عل��ى الحفاوة 
واالهتم��ام الكبيري��ن اللذي��ن 
وجدهم��ا المنتخب ف��ي مدينة 
حمص، وأكد أن اتحاد المصارعة 
ماض في خطة رعاية المنتخبات 
ألنها واجه��ة اللعبة ومن خاللها 
تظهر ثم��رة الجه��ود التي تبذل 
من قبل كافة الكوادر, مؤكدًا أن 
لمنتخب  قادمًا  هناك معس��كرًا 
إقامته في  الحرة تقرر  المصارعة 
محافظة حلب كونها معقل لهذه 

اللعبة إلى جانب دمشق ودرعا.

حفاوة واهتمام بمنتخب المصارعة الرومانية 
في معسكره التدريبي بحمص

يقيم اتحاد الجودو تجارب اختبار أس��بوعية لالعبي 
منتخب الرجال ضمن معس��كرهم التدريبي المغلق 
المقام حاليًا في دمش��ق بهدف تقييم مستوى األداء 
ومدى تطورهم الفني، وفي ذات الس��ياق س��يجري 
االتح��اد تج��ارب اختبار جدي��دة ولكن ه��ذه المرة 
بمشاركة العبين من خارج المعسكر المغلق وسيتم 
اعتماد الفائزين باالختبارات ضمن المعسكر المغلق 
على أن يبقى العدد الكلي لالعبي المعسكر ثابت وهو 

12 العبًا فقط.
ويض��م المعس��كر المغل��ق حاليًا كاًل من س��ليمان 
الرفاع��ي، ع��وض محفوض، عبد الس��الم حاج قدور، 
مهند ش��ام، محمد قاس��م، مصطفى ش��يخ األرض، 
محمد يون��س، حمدان عجينة، حس��ن بيان، محمد 
خانج��ي، مؤيد طباع، محمد الرفاعي، ويش��رف على 

تدريباتهم المدرب الوطني محمد حسابا.
رئيس اتحاد الجودو المهن��دس عماد حاج قدور أكد 
أن ال أسماء ثابتة في المنتخب والبقاء لألفضل ولمن 

يثب��ت جدارته في التج��ارب والبطوالت الرس��مية، 
وبحس��ب رأيه أن هذا األس��لوب ع��ادل ومفيد كونه 
يعط��ي فرصًا متس��اوية لجمي��ع الالعبي��ن إلثبات 
أحقيته��م باالنضمام للمنتخب، كم��ا أنه يخلق روح 
المنافس��ة والتحدي بي��ن الالعبي��ن والتحفيز على 
مواصلة التحضير وتطوير أنفس��هم وصوال للمستوى 
المطلوب لدخول االستحقاقات وتحقيق أداء منافس 

ونتائج ايجابية.
أم��ا بالنس��بة لمنتخب الس��يدات الذي أث��ار توقفه 
منذ فت��رة حفيظة بعض الالعبات فق��د أوضح قدور 
أن اتحاد الجودو س��يقيم تج��ارب النتقاء 4 العبات 
لمعسكر تدريبي خالل األس��بوع القادم ودعا لحضور 
التجارب الالعبات اللواتي فزن بالمراكز الثالثة األولى 

في أخر بطولة عام 2019.
كما أش��ار ق��دور إلى أن اتح��اد الجودو يق��وم حاليًا 
باإلشراف على أعمال ترميم الصالة التخصصية للعبة 

لتصبح صالحة للبطوالت المحلية والدولية.

تجارب اختبار وانتقاء لمنتخبي الجودو للرجال والسيدات 

يدور الخبر حول منتخبنا األول لكرة القدم حيث أشار مدربه 
إىل  الوصول  تستحق  سورية  إن  معلول  نبيل  التونسي 
والعبيها  فيه  موثوق  جمهورها  وأن  العالم  كأس  نهائيات 

متحمسون وأقوياء.

هذا  بل  ومنتخباته  لفرقه  جمهورنا  حب  اكتشاف  جديدًا  ليس 
جانب  إىل  إضافية  قوة  جماهيرنا  كانت  ولطالما  مؤكد  أمر 
بالمهارة  يتمتعون  فالعبونا  استحقاقاتها  كل  يف  منتخباتنا 
المتعاقبة  الكروية  واتحاداتنا  بالمسؤولية  واإلحساس  والقوة 
كانت تقدم كل اإلمكانات المتاحة إلنجاح المدربين الذين تولوا 

مسؤولية قيادة منتخباتنا يف عديد السنين.
يف  العبينا  وضع  يف  معلول(  )نبيل  المدرب  دور  اآلن  ويبقى 
لتقديم  األمثل  بالشكل  التي يستحقونها وتوظيفهم  المكانة 
التصفيات  أفرادًا ومجموعة كفريق له شخصيته منذ  أنفسهم 

الفائتة وعليه إظهارها عىل يدي المدرب معلول.

خبر

تعليق

96 العبًا والعبة في بطولة كرة المضرب المفتوحة بالالذقيةبكور يتحدث عن خطة اتحاد العاب القوى لتفعيل المنتخبات واللجان الفنية

بغية اس��تمرارية النشاط وتطوير األداء والمستوى 
واإلبق��اء على الجهوزي��ة الفنية وتأهيل مس��تمر 

للفئات العمرية.
جرى لقاء في الجودو في الالذقية حيث استضاف 
نادي الشرطة بالالذقية فريق الجودو بنادي الشرطة 
بطرطوس على أرض صالة الجودو باس��تاد الباسل 

الدولي وقد قدم الالعبون والالعبات مستوى جيدًا 
من الناديين.

فريق ش��رطة الالذقية يدرب��ه الكابتن عبد الوهاب 
عبي��د فيما يدرب فريق ش��رطة طرطوس الكابتن 
علي علي وقد قدم مدير نادي شرطة الالذقية حيدر 
رجوب كؤوسًا وهدايا للفريقين تشجيعًا وتحفيزًا.

نشاط ألندية الشرطة 
بطرطوس والالذقية لجودو الفئات العمرية
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أنور البكر

محمد هاشم إيزا

محمد عجان

محليات

أن تكون الجماهير والالعبون والكوادر 
متحمسة  األن��دي��ة  إىل  المنتمية 
وداعمة  ألنديتها  ومشجعة  ومخلصة 
فعاًل  تكون  حتى  الصعد  كل  عىل  لها 
النادي  تشكيلة  يف  اإلض��ايف  الالعب 

بمختلف األلعاب.

المحبة  تتحول  أن  فهو  السالب  أما 
والعشق واإلخالص والدعم والتشجيع 
ال��ذي  التعصب  أن���واع  م��ن  ن��وع  إىل 
يقود للخروج عىل النص وعىل اللوائح 
االنضباطية وعندها تدخل  واألنظمة 
وتتعرض  متاهات  يف  األندية  ف��رق 
وتكون  وجماعية  فردية  عقوبات  إىل 

النتائج عكسية.
نقمة  إىل  النعمة  تتحول  هنا  ومن 
أح��د يف وسطنا  ي��ري��ده  ال  م��ا  وه��ذا 

الرياضي.

موجــــب

سالــب

ق��رر اتح��اد ك��رة الطاول��ة إقامة 
بطول��ة انتقاء المنتخ��ب الوطني 
لفئة الواعدي��ن والواعدات مواليد 
 5 م��ن  بالفت��رة   2010  -2009
ولغاية 7 تشرين الثاني القادم في 
صالة تشرين التخصصية بدمشق، 
ودعا للمش��اركة ف��ي البطولة 10 
العبين هم غي��ث غريب )حماه( 
زي��اد قيس )دمش��ق( يامن عواد 
)دمش��ق(  ش��برق  مهند  )حماه( 
أمي��ر عكاري )حم��اه( جاد حيدر 
كردي��ة  مصطف��ى  )طرط��وس( 
)حم��اه( عم��ار قص��اب )حماه( 
و9  )حم��ص(.  الخض��ر  محم��د 
العب��ات هن: إباء ح��الق )ادلب( 
ش��مس الحمزة )الحس��كة( هبة 
معراوي )الالذقية( هيا عزام )ريف 
دمشق( أمل علي كان )الحسكة( 
ليالس الس��الم )دمش��ق( إسراء 
عزو )دمشق( حال حمامة )حماه( 

ديمة عرب )ادلب(.
وحدد اتح��اد كرة الطاول��ة موعدًا 

إلقام��ة بطول��ة انتق��اء المنتخب 
الوطني لفئتي األش��بال والشبالت 
 2008-2007-2006 موالي��د 
بالفت��رة من 12 لغاية 14 تش��رين 
الثاني الق��ادم في صالة تش��رين 
ودع��ا  بدمش��ق،  التخصصي��ة 
للمشاركة في البطولة 9 العبين هم 
عبدهللا عجاج )حماه(- سليم ظاظا 

)دمش��ق( محمد طربي��ن )حماه( 
إبراهيم الش��يخ ط��ه )حماه( زيد 
الماغوط  قطيني )حماه( ش��كيب 
)حم��اه( ال��ورد الدمقس��ي )ريف 
دمش��ق( يوس��ف حمامة )حماه( 

حسن السلطان )الحسكة(.
و6 العب��ات ه��ن نايا س��ليمان 
)طرط��وس( انانا كردي��ة )حماه( 

دل��ع األس��د )حم��اه( بان��ة جبر 
)دمشق( شام األسد )حماه( جيما 

زيتونة )ريف دمشق(.
لجنة المراكز تقترح 

عق��دت لجنة المراك��ز التدريبية في 
اتحاد كرة الطاولة اجتماعها الدوري 
اللجنة جميلة الشعار  برئاسة رئيس 
وحض��ور أمي��ن س��ر االتح��اد رضا 

الدمقس��ي وأمين س��ر اللجنة معن 
س��يف وتم خالل االجتماع مناقشة 
خطة العم��ل التي ت��م وضعها في 
وقت س��ابق وإق��رار بطول��ة للفردي 
وأخ��رى للف��رق لتحدي��د الالعبين 
األوائ��ل والمراك��ز الفاعل��ة, وإقامة 
محاض��رة للمدربين بقان��ون اللعبة 
بإش��راف الحكم الدولي لودي هزيم 
وث��الث محاض��رات ف��ي المهارات 
التدريبية بإش��راف المدربين محمد 
حزوري ويامن دندل وندوة في علم 
أخصائية  بإشراف  الرياضيين  تغذية 
التغذية جميلة الش��عار وندوة حول 
الدكتور  بإشراف  الرياضيين  إصابات 
عبد الملك حبشية، وحددت اللجنة 
في اجتماعها احتياجات إقامة بطولة 
المقررة  التدريبية  للمركز  الجمهورية 

الشهر القادم في مدينة دمشق.
وفي جانب تقيي��م عمل المراكز 
وجدت اللجنة ضرورة تغيير بعض 
المدربين وإضافة عدد من المراكز 
لبع��ض المحافظ��ات )الالذقي��ة 
وحماه إضافة مركزين( )دمش��ق 
إضافة  ويبرود  والقنيط��رة  والرقة 

مركز واحد(.

بطولتان النتقاء منتخبات الفئات العمرية لكرة الطاولة

استقبل أمين فرع الحزب في حمص الرفيق 
عم��ر حورية إدارة ن��ادي الوثبة الجديدة بعد 
تس��لمها مهامها من اإلدارة الس��ابقة، منوها 
بأهمي��ة الرياض��ة ودوره��ا االجتماعي في 
المحافظة ومؤكدًا على الدعم الفني واإلداري 

للنادي ليستمر في تألقه المعهود.
كما اس��تقبل رئيس مكتب الشباب الفرعي 

مفيد مسوح إدارة الوثبة مؤكدا ضرورة العمل 
على جميع الفئات واأللعاب الممارس��ة في 

النادي.
ب��دوره وج��ه رئيس ن��ادي الوثب��ة الجديد 
المهن��دس نائ��ل رس��الن الش��كر للقي��ادة 
السياس��ية والرياضية على الدعم الذي يقدم 

للرياضة والرياضيين.

أمين فرع الحزب بحمص 
يلتقي اإلدارة الجديدة لنادي الوثبة

ع��ودة إلى الماضي بنجوم��ه وأبطاله وإش��راقاته.. نجد أن 
مصارعة حلب كانت في مقدم��ة العاب المحافظة والقطر، 
عندم��ا كانت أنديتنا تهت��م بها وترعاها، وفي الس��تينات 
م��ن القرن الماضي حت��ى أواخره تقريب��ًا كانت هناك في 
حلب أندية مختص��ة بألعاب القوة تقريب��ًا مهمتها تخريج 
أبطال ه��ذه األلعاب والعناية بهم وتوف��ر فرص االحتكاك 
والمش��اركة والتف��وق لهم، وش��تان بين األم��س واليوم، 
حيث أضحت المصارعة في آخر اهتمامات أنديتنا، وباتت 

ممارستها تقتصر على هواتها وهم عملة نادرة؟؟
ف��ي ظل االنكفاء والغياب واالهتم��ام اإلداري، ولوال وجود 
نواة لكوادر المحافظة وهم قلة يتابعونها بمحبة وشغف لما 

وجدناها ضمن خريطة ألعابنا الممارسة.
ولو اس��تعرضنا األس��ماء في مرحلة ماضي��ة لوجدنا نجوم 

المنتخبات الوطنية تزخر بها فما الذي تغير؟
ولماذا وصلت األحوال إلى هذا الحال؟ وما هي سبل العودة 
إلى الماضي؟ نتابع هذا الحوار مع الكابتن عبد هللا ش��وبك 

رئيس اللجنة الفنية للمصارعة بحلب:
تهميش اللعبة

ع��دوى إهمال إدارات أنديتنا انتقل��ت من األلعاب الفردية 
إلى الق��وة لتأتي على رياضة المصارعة ه��ذه الرياضة التي 
نعتز بها جميعًا فه��ي رياضة اآلباء واألجداد، وهي الرياضة 
التي بصمت به��ا حلب وخرجت أبطااًل رفع��وا علم الوطن 
عل��ى منصات التتويج، واق��ع اللعبة الي��وم غير ذلك، فال 
دعم وال تش��جيع أو اهتمام، وال تجد من يس��اعدها ويمد 
يد الع��ون لها، فأغلب األندية تعتبرها هامش��ية ألنها لعبة 
خاس��رة، حيث ال جدوى من وجودها، وال فائدة من بقائها، 
فهي رياضة مستهلكة، ال تدر مااًل مثل كرتي القدم والسلة.. 

واألفضل نسيانها..
تعريف

يقدم لنا عبد هللا تعريفًا باللعبة فيقول:
تنقس��م رياض��ة المصارعة إل��ى نوعين الروماني��ة والحرة 
والفرق بينهما أن النقاط والمخالفات في الرومانية تس��جل 
ضد الالعب المنافس )الخصم( من الوس��ط للرأس، أما في 
الحرة، فهي كامل أجزاء الجس��م، وحل��ب هي األكثر تميزًا 
واألق��وى بالمصارع��ة الرومانية، واللعبة تمارس بش��قيها 
الرومانية والح��رة في ناديين فقط من مجموع أندية حلب 
هم��ا االتحاد والحرية، وفي ثالثة مراكز تدريبية في صاالت 
األس��د والحمدانية والبع��ث وهذه األخيرة أعي��د تفعيلها 

واس��تثمارها اخيرًا بعد تحرير المدينة من اإلرهاب، وأغلب 
هذه الممارسات تقتصر على الفئات العمرية تبدأ باألشبال 
ثم الناشئين فالشباب، وبشكل محدود فئة الرجال، ولدينا 

في هذه المراكز ما يقارب مئة العب.
هوية المدربين

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

مامو، صالح غالية، أحمد كامل.
تواضع التجهيزات

ورغم أن صال��ة البعث مجهزة باإلن��ارة والحمامات، إال أن 
ذلك غي��ر كاف، فالتدفئة غير متوفرة وهي مهمة وضرورية 
لعملية إحماء المص��ارع للوقاية من خطر اإلصابات، حيث 
يزيد الجو البارد من احتماالت تعرضه للكسر، إضافة إلى أن 
البساط الممدود شبه بال وال يس��اعد على إتمام النزاالت، 
ومن الصعوبة بمكان ش��راء بس��اط جديد باسفنج مضغوط 
وبمواصفات دولية قد يصل س��عره إلى عشرة ماليين ليرة، 
وأغلب البس��ط في صاالت المصارع��ة انتهى عمرها، وهي 
بحاجة إلى التجديد وللعلم فإن مساحة كل بساط، 77 مترًا 

مربعًا.

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

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

هذا األمر تكرر معنا كثيرًا.
األنشطة والمشاركات

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

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

والحرة حاليًا.
إعادة بناء

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

وبنائها.
ولكي تعود إلى س��ابق عهدها بش��كل أكثر فعالية البد من 
إلزام األندي��ة على إدراجه��ا ضمن ألعابها ودع��م مدربيها 
والعبيها بتعويضات مالية مناسبة، وتجهيز صاالتها بأجهزة 
الحدي��د وحمامات س��اونا، ألن الع��ب المصارعة يجب أن 
يتحلى بالمرونة والشجاعة والمواظبة على التمارين وحب 

اللعبة واالندفاع نحوها.
ذكريات

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

جوخة، حسين مامو.
متابعات

يقوم أعض��اء اللجن��ة الفنية بحل��ب بمتابع��ة اللعبة في 
الصاالت والمراكز التدريبية ونادي االتحاد والحرية وتجهيز 
وتحضير منتخبات المحافظة استعدادًا لبطوالت الجمهورية 
ولجنة المصارعة وتتألف حاليًا من: عبد هللا شوبك )رئيسًا(، 

بهاء صباغ )أمينًا للسر(، محمد عيد )عضوًا(.

مصارعة حلب.. تحتاج اهتمام األندية ودعم المعنيين

اختتام الدورة الكروية طاولة الفئات العمرية

دورة الصداقة للكرة الطائرة 

بطولة رفع األثقال

إعداد: مالك الجاسمأخبار الرياضة في دير الزور

احتفاًء بأعياد تشرين أقامت اللجنة الفنية الفرعية لكرة الطاولة بطولة 
المحافظة للفئات العمرية بمش��اركة 25 العبًا بحضور حسين المزيد 
رئي��س اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة وأس��فرت المنافس��ات عن 
النتائج التالية:1- عبد الكريم العبيد 2- محمد جاسم الوليد 3- حيان 
ع��زاوي 4- ريان ع��زاوي 5- عبدهللا لولح 6- محم��د عون 7- محمد 

الحاج 8- كرم الناصر 9- مصطفى الفتيح 10- محمد الفتيح.
وفي نهاي��ة البطولة قام رئي��س وأعضاء اللجن��ة التنفيذية ورئيس 

وأعضاء اللجنة الفنية الفرعية بتكريم الفائزين بالمراكز األولى.

أقام��ت اللجنة الفنية الفرعية لرف��ع األثقال بالتعاون مع نادي حطلة 
بطولة المحافظة لفئتي األش��بال والناش��ئين والشباب بمشاركة 25 
العبًا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وفاز ببطولة األوزان في 
فئة األش��بال كل من ثائر الراشد ويزن الحمادة وعمر النايف وعلي عز 
الدين وأسامة الحامد.. وفي فئة الناشئين كل من علي النايف وجعفر 

الجاسم ومؤمن علوص.. وفي فئة الشباب طارق اسحق.
وفي نهاي��ة البطولة قام رئي��س وأعضاء اللجن��ة التنفيذية وأعضاء 

اللجنة الفنية للعبة بتكريم الفائزين بالمراكز األولى.

ضمن االحتفاالت بأعياد تش��رين أقام نادي 
مراط الرياضي دورة كروية ش��اركت بها ستة 
فرق من األحياء الش��عبية هي فرق األهلي 
والزمالك والفرسان والنهضة والحرية وتأهل 
للمب��اراة النهائية الزمال��ك والحرية وانتهت 

بفوز الحرية بلقب الدورة ، وفي نهاية المباراة 
قام محمد قدور أمين شعبة الريف وحسين 
المزيد رئي��س اللجنة التنفيذي��ة بدير الزور 
وأعض��اء اللجن��ة التنفيذية وأعض��اء قيادة 

الشعبة بتكريم المشاركين بالدورة.

توج فريق صبيخان ببطولة الصداقة بكرة الطائرة التي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية للعبة بالتعاون 
مع نادي الميادين بعد فوزه في المباراة النهائية على البوليل بثالثة أش��واط مقابل شوطين وفي 
نهاي��ة البطولة ت��م تكريم الفرق الفائزة وتكري��م عدد من القيادات ومديري الدوائر وش��ارك في 
البطولة كل من الميادين والبوليل والعشارة والقورية وصبيخان ومعلمي الميادين وحل صبيخان 

بالمركز األول والبوليل بالمركز الثاني والميادين بالمركز الثالث والقورية بالمركز الرابع.

القادمة  لالس��تحقاقات  استعدادًا 
الدعوة  الطائرة  الك��رة  اتحاد  وّجه 
إلى الالعبين والالعبات المبرزين 
والذين ت��م اختيارهم من خالل 
بطولة الدوري الع��ام بغية انتقاء 
المنتخب الوطني تحت 22 س��نًا 
لمعس��كر تدريب��ي للذك��ور ف��ي 

دمشق ولإلناث في حماة.
منتخب الذكور

الكردي،  دقربيصة، صبح��ي  أحم 
محمد س��نجار، كتيب��ة البيريني، 
محم��د قربيص��ة، عب��د الرحمن 
عبد الرزاق، مؤمن عباس��ية، خالد 
تركمان��ي، محم��د أبو ري��ا، رضا 
حس��ن هيثم الخوصي، نور الدين 
موصل��ي، عبد الكري��م ناصر، فايز 
موس��ى، جان تامر، س��امر السقا، 
روي موس��ى، عروة الس��قا، ضياء 
رامي  خ��دوج، أحم��د قطري��ب، 
الشامي، عالء إس��ماعيل، حسان 
بالل، جعفر غانم، زين غانم، بهاء 
إس��ماعيل، حس��ن غان��م، حيدر 

نظام، حمزة أبو علي.

منتخب اإلناث
لمى البطل، ماري عوكان، س��ارة 
رحم��ون، س��الي حم��ادة، جوى 
س��لوم، بيان حديد، هند دعبول، 
ملك أبو خليل، زه��راء منى، هبا 
حيدر، منار دهمان، آيات خلوف، 
زهراء الحاج، أناجيل مرزوق، نورا 
أب��و ريا، فل��ك أبو خلي��ل، ماغي 
الشيخ، لويزا موسى، والء خلوف، 
غنى الشعار، ش��هد الجندي، زينه 
ص��واف، ش��هدا حم��وي، حنين 
سمعول، رنيم الراعي، لونا الحالق.

الكادر التدريبي
وقد تم تس��مية الكادر التدربيبي 
 23 للذكور تحت  لتجمع دمش��ق 
س��نة: فراس قص��ار، أحمد قصار، 
بيير خوري )مدربين(، مهند عواج 
، معد )مع��د بدني(، صالح حبال 

)إداري(.
تجمع حماة لإلناث

س��هى القصير )مش��رفة(، أحمد 
خلف، ط��ارق عجان، الرا س��مور 

)مدربين( هناء لحلوح )إدارية(.

معسكر تدريبي لمنتخبي 
طائرة الناشئين والناشئات
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اس��تهل منتخبن��ا الوطن��ي لكرة 
الثانية  للنافذة  السلة استعداداته 
من تصفيات كأس آسيا )2021( 
)م��ن المقرر أن تقام منافس��ات 
)الخامس��ة(  منتخبنا  مجموع��ة 
ف��ي العاصمة القطري��ة الدوحة( 
بالمعس��كر الخارج��ي في مدينة 
كازان الروس��ية )والذي سيستمر 
27 يوم��ًا( وكان منتخبن��ا وصل 
الماضي  إلى مقر اإلقامة )األحد( 
عب��ر رحلة طويلة م��رت ببيروت 
وباش��رتدريبات  واس��طنبول، 
يومية بإشراف المدرب األميركي 
ومس��اعده  س��اليرنو  جوزي��ف 
والم��درب  موريس��ون  جيف��ري 
الوطني عزام الحسين، ففي اليوم 
التدريبية  الحص��ة  كان��ت  األول 
مخصصة لالستش��فاء في مسبح 

الفندق.
وفي اليوم الثاني من المعس��كر 
حصتي��ن  المنتخ��ب  خ��اض 
تدريبيتي��ن ف��ي صال��ة الس��لة 
الموج��ودة بالفن��دق ث��م إطل��ع 
التعديالت  العبون��ا على جدي��د 
بقواني��ن ك��رة الس��لة من خالل 
محاضرة تضمنت شرحًا تفصيليًا 
ألقاها الحكم��ان يغيش نظاريان 
للبعثة  المرافقان  وهاني ص��الح 
بالص��ور  مدعم��ا  الش��رح  وكان 
والفيدي��و وذلك بهدف توس��يع 

الفائدة لالعبي منتخبنا.
وف��ي الي��وم الثال��ث انطلق��ت 
التدريب��ات والتي ش��ملت ثالث 
تدريبية بمحاضرة نظرية  حصص 

خصص��ت  صباحي��ة  )فيدي��و( 
الس��ابقة  المباري��ات  لمناقش��ة 
للمنتخب، ثم توج��ه الفريق إلى 
صالة كرة الس��لة لخ��وض حصة 
الحصة  أم��ا  تدريبي��ة جماعية.. 
الثاني��ة فكانت فردية وش��هدت 
لمجموعتي��ن  الفري��ق  تقس��يم 
االنتق��ال بين صالة  تناوبتا على 
الحدي��د والملعب إلجراء تمارين 
التس��ديد، ومس��اء توجه الفريق 
لصالة خارج الفندق إلجراء حصة 
تدريبي��ة جماعي��ة ش��ارك فيها 
الحكام إلب��داء رأيهم بالتدخالت 
وتطبي��ق التعدي��الت الجدي��دة 
التي ُفرضت عل��ى قانون االتحاد 

الدولي.
مؤتمر الصحفي

قب��ل الس��فر بي��وم عق��د اتحاد 
ك��رة الس��لة المؤق��ت مؤتم��رًا 
صحفيًا مس��اء الس��بت الماضي 
ف��ي فن��دق الداما روز بدمش��ق 
الوطن��ي  المنتخ��ب  لتقدي��م 
وللتعري��ف بالم��درب األجنب��ي 
)األميرك��ي  لمنتخبن��ا  الجدي��د 
جوزيف ساليرنو( والعب منتخبنا 

ج��ورج  )األميرك��ي  المجن��س 
كيل بحض��ور رئي��س اتحاد كرة 
الس��لة المؤقت عالء جوخه جي 
وعض��وي االتحاد طريف قوطرش 
والمهندسة سالم عالوي ورئيس 
لجنة المنتخب��ات أنور عبد الحي 
وعضوي اللجنة محمد أبو سعدى 
وروال جب��ري والجهازي��ن الفني 

واإلداري للمنتخب والالعبين.
س��اليرنو قال أن قبول��ه بالمهمة 
هو بمثابة تحدٍّ ولدي كامل الثقة 
بقدرته على القي��ام بنقلة نوعية 
عل��ى مس��توى أداء المنتخ��ب 
م��ن خالل خلق ذهني��ة مختلفة 
وطريق��ة تعاطي وأس��لوب عمل 

جديدين في تحضير المنتخب.
وأضاف س��اليرنو إن��ه قام خالل 
على  باالط��الع  الماضية  الفت��رة 
المنتخ��ب م��ن خ��الل  وض��ع 
المباريات الس��ابقة وأصبح لديه 
فك��رة جيدة ع��ن العناص��ر وقد 
لمس لدى االتحاد الس��وري رغبة 
بالعمل وطموح كبير لتطوير هذا 

المنتخب.
س��اليرنو أكد إنه س��يكون هناك 

عم��ل مهم في معس��كر روس��يا 
والمباري��ات  التدريب��ات  ق��ي 
التحضيري��ة لجهة نقل األداء من 
المدرس��ة األوروبية إلى المدرسة 
األميركية وهو شاق ولكنه ممكن 
طالما وجدت الرغبة واإلرادة لدى 

الالعبين.
الالعب المجنس جورج كيل عبر 
عن سعادته الكبيرة بالتعرف على 
س��ورية وأهلها وقد ك��ون فكرة 
رائع��ة عنهم خالل وق��ت قصير 
نتيجة ما وجده من حفاوة ومودة 

من الجميع. 
كي��ل أوضح إن��ه لم يس��بق له 
الالع��ب في دول المنطقة وليس 
لديه فكرة كافية عن مستوى كرة 
الس��لة وتجاربه الس��ابقة تركزت 
في كندا وهونغ كونغ إضافة دور 
المتحدة  الواليات  في  الجامعات 

األميركية.
رئي��س البعثة طري��ف قوطرش 
تح��دث ع��ن بع��ض تفاصي��ل 
س��فر  ان  فأوض��ح  المعس��كر 
المنتخ��ب س��يكون صب��اح غد 
األح��د عبر مط��ار بي��روت مرورًا 
بمطار اسطنبول وصواًل إلى كازان 
 27 المعسكر  وسيستمر  الروسية 
يومًا بداًل من 22 بعد إلغاء المباراة 
التي كان سيلعبها المنتخب في 
دبي نتيجة تعقيد إجراءات السفر 
ك��ون البعث��ة س��تضطر للعودة 
م��ن دبي إل��ى اس��طنبول ومن 

ثم الذه��اب إلى الدوح��ة لعدم 
وجود رح��الت بين دبي والدوحة 
وبالتالي ضياع حوالي يومين من 
وقت التحضيرات عدا عن إجهاد 

الالعبين في المطارات والسفر.
قوطرش أكد أن اتحاد كرة السلة 
وبدع��م من المكت��ب التنفيذي 
لالتح��اد الرياضي الع��ام يحاول 
جاه��دة تهيئ��ة أفض��ل الظروف 
للمنتخ��ب وطموحه��ا كبير بأن 
يظه��ر المنتخ��ب بص��ورة ملبية 
وطموحن��ا  الجماهي��ر،  ترض��ي 
ف��ي  جي��دة  نتائ��ج  تحقي��ق 

التصفيات اآلسيوية.
رئيس اتحاد كرة الس��لة المؤقت 
ع��الء جوخ��ه جي أش��ار إلى أن 
لالتح��اد  التنفي��ذي  المكت��ب 
الرياض��ي الع��ام يض��ع مس��ألة 
االهتم��ام بالمنتخب��ات الوطنية 
من أولويات عمله ويسعى جاهدًا 
أن يوف��ر لها الش��روط الطبيعية 
والالزم��ة وال نق��ول المثالية أو 

المبالغ بها.
جوخ��ه جي لف��ت إلى ض��رورة 
والجهاز  الم��درب  عل��ى  الصب��ر 
المس��اعد قب��ل إط��الق األحكام 
ألن العم��ل يحت��اج وقت��ًا حتى 
تظه��ر نتائجه واأله��م أن يكون 
التقييم موضوعيًا ومنطقيًا يتركز 
المنتخب  أداء  على مدى تحسن 
وتط��ور مس��تواه الفن��ي وليس 
مجرد النظر إلى نتائج المباريات.

مدربن��ا الوطن��ي عزام الحس��ين 
أش��ار إلى إنه كون صورة بسيطة 
عن الم��درب من خ��الل تمرين 
وه��و  حواريتي��ن،  وجلس��تين 
بالعموم متفهم ويتقبل النصيحة 

واالهم متحمس للعمل.
بعثة منتخبنا

طريف قوطرش )رئيس��ًا للبعثة( 
الس��باعي )إداري��ًا عامًا(  وإي��اد 
وأنور عب��د الحي )رئي��س لجنة 
ومحمد  الوطني��ة(  المنتخب��ات 
المنتخب(  )مش��رف  أبو سعدى 
س��اليرنو  جوزي��ف  واألميرك��ي 
الحس��ين  وعزام  أجنبيًا(  )مدربًا 
)مدربًا وطنيًا( وجيفري مورس��ن 
)مدرب��ًا أجنبيًا مس��اعدًا( وعلي 
شاهين وأديب أتاسي )إداريين( 
والدكت��ور مج��د ب��الل )طبيبًا( 

وهاني سكر )منسقًا إعالميًا(.
الالعبون: رامي مرجانة )الجيش( 
)الكرامة( ومجد  وأنس ش��عبان 
عربش��ة )الوحدة( وهاني ادريبي 
الجاب��ي  وط��ارق  )الجي��ش( 
الش��يخ علي  )الوح��دة( وعم��ر 
)الكرامة( وأنطوني بكر )االتحاد( 

)الكرامة(  الحموي  الوهاب  وعبد 
ومحمد عم��ار الغميان )الوحدة( 
)الكرام��ة(  حاض��ري  ومحم��د 
وزكريا الحسين )الوثبة( وجميل 
صدير )االتحاد( وش��ريف العش 
عيط��ة  أب��و  ومج��د  )الوح��دة( 
)الكرام��ة( وجورج��ي نظاري��ان 
)الكرامة( وتوفيق صالح )االتحاد( 
ووائل جليالتي )االتحاد( وإسحق 
عبي��د )الطليع��ة( وعم��ر إدلبي 
)الثورة( والالعب المجنس جورج 

كيل.
منافسات مجموعة منتخبنا 

بالدوحة
المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي 
لكرة السلة أعلن األسبوع الماضي 
أسماء المدن المستضيفة للنافذة 
كأس  تصفي��ات  ف��ي  المقبل��ة 
آس��يا ٢٠٢١، والمزمع إقامتها في 
والمدن  المقبل،  الثاني  تش��رين 
الدوحة  )البحرين(،  المنامة  هي: 
بحيث  )األردن(،  وعّم��ان  )قطر( 
المجموعتين  المنامة  تستضيف 
)A( التي تض��م منتخبات كوريا 
وإندونيس��يا  والفلبين  الجنوبية 

م��ن  المكون��ة   )D(و وتايلن��د، 
منتخبات لبنان والبحرين والهند 

والعراق.
فيما تحتض��ن العاصمة القطرية 
 )B( الدوحة منتخبات المجموعة
التي تضم للصين تايبيه والصين 
إلى  باإلضافة  والياب��ان،  وماليزيا 
تجم��ع  الت��ي   )E( المجموع��ة 
منتخبن��ا الوطني وقط��ر وإيران 

والسعودية.
فستس��تضيف  عّم��ان،  أم��ا 
منتخبات المجموعة )F( المكونة 
من األردن وكازخستان وسريالنكا 

وفلسطين.
الم��دن  ه��ذه  اختي��ار  وج��اء 
بن��اًء على قي��ود الس��فر، ومدى 
القدرة عل��ى تطبي��ق اإلجراءات 
الصحي��ة المتبع��ة والبروتوكول 
الخ��اص باالتحاد الدول��ي للعبة، 
باإلضافة إلى تواجد بيئة مناسبة 
الف��رق والتحكم بمجرى  لتجمع 
الفحوص��ات الطبي��ة، ويأتي قرار 
اللعب بنظ��ام الفقاعة )التجمع( 
ف��ي قارة آس��يا بداًل م��ن اللعب 
لق��رار  اس��تجابة  وإياب��ًا  ذهاب��ًا 
لالتح��اد  التنفي��ذي  المكت��ب 
الدول��ي لكرة الس��لة، الذي اتخذ 
في أيلول الماضي، وذلك لحماية 
كام��ل المنظوم��ة م��ن الناحية 
الصحي��ة، من العبي��ن ومدربين 
وح��كام وإداريي��ن، كم��ا وصت 
اللجنتي��ن الطبية والمس��ابقات 
بذات اإلجراءات، وس��تراقب فيبا 
لفايروس  الوبائية  الحال��ة   FIBA
كوفيد-١٩ في آسيا بشكل يومي، 
وسيتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة 

بناء على التطورات.

أبي شقير 

كرة السلة

استعدادًا لتصفيات كأس آسيا )2021(

تحضير مثالي لمنتخبنا الوطني السلوي بمعسكر خارجي في روسيا

جدول مباريات منتخبنا بالنافذة الثانية

الصالةالمباراةاليوم والتاريخ
الدوحة / الريانقطر × سورية السبت 28 / 11
الدوحة / الريانسورية × إيراناالثنين 30 / 11

اختتم��ت األحد الماض��ي بطولة الكرامة لكرة الس��لة 
)مختل��ط 3×3( التي أقيمت في مح��ردة وتّوج فريق 
أوكسجين المؤلف من الالعبين رنيم زحلوق وإبراهيم 
نجار وزياد عزو وفاي��ز زحلوق بالمركز األول بفوزه في 
المب��اراة النهائية على فريق )ج��ي جي( المؤلف من 
ريم ضاهر وفادي عوض وفارس فارس وموسى غنوم 

)21/14(
وكان فريق أوكس��جين قد فاز في الدور نصف النهائي 

على فري��ق مامبا )فال رحال ودان��ي لحلوح وإبراهيم 
خوري وفه��د جعفر( بنتيج��ة 21/7 فيما تفوق فريق 
)جي جي( على فريق كوبي )سارة فارس وفادي شحود 

ودعاس دعاس وإبراهيم ضومط( بنتيجة 14/7. 
فيما ش��هد الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم أيضًا 
أس��فرت عن فوز جي جي على الفراعنة 5-13 وكوبي 
على ميامي 6-8 وأوكس��جين على س��وربرايز 10-7 

ومامبا على تورونتو 15-11.

اخت��ار االتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة حكمنا 
الدولي وس��ام زين للمشاركة بتحكيم مباريات 
منافس��ات النافذة الثانية م��ن تصفيات كأس 
آس��يا القادمة والمقررة ش��هر تش��رين الثاني 
القادمة أي��ام )30-29-28-27( التي س��تقام 
في البحرين، وس��بق للزين أن ش��ارك بقيادة 
منافس��ات النافذة األولى كما مث��ل التحكيم 
السوري بعدة منافسات قارية وعربية أثبت من 

خاللها تميز التحكيم السوري.

توج عالء جوخجي رئيس االتحاد الس��وري لكرة الس��لة 
المؤقت الفريق الفائز ببطولة دمش��ق لكرة السلة )3×3( 
المؤلف من الالعبين خليل خوري وميار دياب ومايكل 
مرج��ي وعبيدة أصفري بحضور اآلنس��ة س��الم عالوي 
عض��و االتحاد )رئيس��ة نادي الث��ورة( وهيث��م اختيار 
رئي��س مكتب االلعاب الجماعية ف��ي اللجنة التنفيذية 
بدمش��ق واعضاء اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق عبد 
الرزاق محمد وقاس��م الحموي وبالل مفتاح وقد شهدت 
البطولة فوز الفريق من زينة عرقاوي وعبد الكريم صارم 
وراغب الجبة وأحمد محمود بالمركز األول لمنافس��ات 
)المختلط دون 18 عام��ًا( وفوز فريق Shooter المؤلف 
م��ن لؤي عزاوي وبحر هواري وايف��ان رواج وايه محمد 
ببطولة تحت 14 س��نة وفري��ق Hotshot المؤلف من عز 

الدين عجالني وش��ام عمادي واية محمد ورواد ديركي 
ببطولة تحت 16 س��نة وفريق Kuroko المؤلف من عمر 
حمصي واحمد خياطة وميشيل غيث وعبد هللا صابرين 

ببطولة تحت 23 سنة.
جوائز فردية

ش��هدت البطول��ة مس��ابقات فردي��ة حيث ن��ال جائزة 
الرمي��ات الح��رة دون 18 عامًا )عبد الرحم��ن أبو دان( 
وجائ��زة الرميات الح��رة دون 23 عام��ًا )خليل خوري( 
وجائزة الرمي��ات الثالثية دون 18 عام��ًا )راغب الجبة( 
وجائ��زة الرميات الثالثي��ة دون 23 عامًا )عمر حمصي( 
وجائزة التس��ديد الثالثي الالعبة آية محمد لفئتي دون 

14 - 16 عامًا.

بطولة ممتعة في محردة 
)3×3( واألوكسجين بطاًل

حكمنا الدولي وسام زين 
بالتصفيات اآلسيوية

كرنفال ناجح ببطولة دمشق )3×3( في نادي الثورة

شهدت الجولة األولى من دوري السيدات لكرة القدم أهدافًا غزيرة وسجل 
14 هدفًا في 3 مباريات.،وفاز فريق ش��رطة حماة على الوحدة برباعية دون 
رد، وبالنتيج��ة ذاته��ا تغلب فريق محافظة حمص على عمال الس��ويداء، 

وتجاوز العربي فريق فيروزه 5/1.

حتى اللحظ��ات األخي��رة ورغم مرور 
الجول��ة الثانية ال ت��زال األندية تدعم 
صفوفه��ا بالالعبين، وش��هدت األيام 
القليلة الماضية عدة تنقالت ش��ملت 

أيضًا الدرجة األولى.
تعاق��د النواعي��ر م��ع عل��ي الصارم 
وأزدش��ير الصارم قادمين من الوثبة، 
وانتقل محمود النشمي للحرية قادمًا 
م��ن الطليعة، وعلي غصن إلى حرجلة 
قادمًا من الوثبة، وحضر مروان الصالل 
للشرطة قادمًا من الوثبة وانضم الشاب 
محمد حرب للفتوة على سبيل اإلعارة 

من نادي الوحدة، وكسب المجد جهود 
ثالث��ة العبين ضمن طموح��ه القادم 
بالع��ودة للدرجة الممت��ازة فعاد إليه 
الالعب خال��د بريجاوي ال��ذي توقف 
لفت��رة ع��ن اللع��ب بس��بب اإلصابة، 
أيضًا محمد مكس��ور قادمًا من الحرية 

وحسام الكردي من الحرجلة.
وبعيدًا عن الالعبين فقد شهد األسبوع 
الماضي تغيي��رًا على صعيد المدربين 
حيث تعاق��دت إدارة ن��ادي النواعير 
مع الم��درب نادر جوخدار لقيادة فريق 

رجالها بالدوري الممتاز.

توصلت إدارة نادي الحرية إلى اتفاق 
مع العبي نادي أيمن العلي الصالل 
والش��اب عبد المل��ك حلبية عندما 
وقع��ا لفريق األخضر لموس��م واحد 
دون الكشف عن قيمة العقد ويعتبر 
الالعبان كس��بًا كبي��رًا للفريق الذي 
يعاني ضعفًا في خط الوس��ط وخلاًل 
في الهجوم والصالل وحلبية يجيدان 
اللعب ف��ي مرك��ز صان��ع األلعاب 
والجناح األيسر، في ظل غياب قائد 
فريق الحرية س��مير ب��الل وامتناعه 
ع��ن التوقيع عل��ى كش��وف ناديه 
وبذلك انضم الالعبان المذكوران إلى 
زمالئهم االتحاديين بالفريق األخضر 
وهم: طه دياب، خالد بركات، عبد هللا 

نجار، عمر مشهداني.

أص��درت لجن��ة االنضباط باتح��اد الكرة 
الئح��ة عقوباته��ا الجدي��دة بم��ا يخص 
ال��دوري الممتاز للرجال والش��باب بعد 
انقض��اء ع��دة مراحل فف��ي األول أوقف 
حارس مرمى حطين شاهر الشاكر مباراة 
واحدة ومثله العب نادي تش��رين زكريا 
العمري. وتم توجيه إنذار لمدرب تشرين 
ض��رار رداوي مع غرامة مالي��ة 100 ألف 
ليرة س��ورية وتوجي��ه إنذاراتها لكل من 
جمهوري حطين وتشرين وإيقاف الالعب 
زيد الغرير م��ن فريق الجيش عن اللعب 

لمباراة واحدة.
وف��ي دوري الش��باب تم توجي��ه إنذار 
لجمهور الكرامة، وإيقاف العب نادي جبلة 
غيث محرز مب��اراة واحدة ومثله الالعب 

محمد سمير عباس من نادي المجد.

عقوبات للرجال والشباب

جديد الميركاتو
أخبـــار كرويـــــة

انتصارات كبيرة في كرة السيدات

األخضر يعزز صفوفه



07 السنة 38 | العدد 1931
عالميالسبت 31 تشرين األول 2020

سورية - دمشق - برامكة
هاتف: 2125809 - فاكس: 2119745 - ص.ب. 967
alitihad82@gmail .com - www.alitihad.org المدير الفنيمدير التحريررئيس التحرير

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

إعداد ربيع حمامة

جولة ثاني��ة نارية حفلت بها واحدة من 
أكبر البط��والت األوروبي��ة .. فحضرت 
وحت��ى  والندي��ة  واإلث��ارة  األه��داف 
المفاج��آت في دوري األبط��ال لألندية 
الذي وصل لجولته الثالثة التي س��تقام 
هذا االس��بوع وتحديدًا يوم��ي الثالثاء 
واألربعاء لتكون جول��ة ذهاب ختامية 

في دوري المجموعات .
16 مباراة جرت االسبوع الماضي برسم 
8 مجموعات .. لكن الحديث عن حسم 
الصدارة أو توديع المسابقة الزال مبكرًا 
ألن األيام القادمة تن��ذر بالكثير ونخط 
بالس��طور القادمة أب��رز مالمح المرحلة 
الس��ابقة ) الثاني��ة( والترتي��ب وف��ق 
المجموعات ومباريات الجولة القادمة .

المجموعة 1
يقب��ض العم��الق البافاري بق��وة على 
ص��دارة المجموعة األول��ى وله 6 نقاط 
يلي��ه اتلتيك��و مدري��د 3 ث��م ريد بول 
ولكل  موسكو  ولوكوموتيف  س��الزبورغ 

منهما نقطة .
وأح��رز ج��واو فيلكس هدفي��ن ليقود 
أتليتيك��و مدري��د للف��وز بصعوبة 3-2 
على رد بول س��الزبورغ على استاد واندا 

متروبوليتانو .
به��دف  يورينت��ي  مارك��وس  وتق��دم 
ألتليتيك��و ف��ي الش��وط األول لك��ن 
دوميني��ك  بهدف��ي  رد  س��الزبورغ 
شوبوش��الي وميرجيم بيريش��ا وأدرك 
الرائ��ع فيلكس التع��ادل ألتليتيكو ثم 
س��جل هدف الفوز قب��ل خمس دقائق 
من نهاية الوقت األصلي ليتعافى الفريق 
اإلس��باني م��ن الهزيمة 4-صف��ر أمام 
باي��رن ميونيخ في الجول��ة االفتتاحية 

لدور المجموعات.
وانتزع المتصدر بالمواجهة األخرى فوزًا 
صعبًا من مضيفه لوكوموتيف موس��كو 
الروسي 2/ 1 وتقدم بايرن ميونخ بهدف 
سجله ليون جوريتسكا في الدقيقة 13، 
وتعادل لوكوموتيف موسكو في الدقيقة 
70 عن طريق أنتون ميرانشوك قبل أن 
يسجل جوشوا كيميتش الهدف الثاني 
لباي��رن في الدقيق��ة 79 وتوقف رصيد 
لوكوموتيف موس��كو عند نقطة واحدة 
حصدها من التعادل مع سالزبورغ 2/ 2 

في الجولة األولى.
المجموعة 2

وفي المجموعة الثانية سجل لاير مدريد 
هدفي��ن في الدقائق األخي��رة ليتعادل 
2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنغالدباخ 
لينه��ي ث��الث هزائ��م متتالي��ة ف��ي 
الماضي  الموسم  المس��ابقة )هزيمتان 
أمام مانشستر س��يتي في أدوار خروج 

المغلوب والخسارة المفاجئة 2-3 أمام 
شاختار دونيتسك في أول جولة(.

صاح��ب  ت��ورام  مارك��وس  ووض��ع 
الضياف��ة في المقدمة م��ن أول فرصة 
لمونشنغالدباخ في المباراة في الدقيقة 
33 وتاب��ع كرة مرتدة ف��ي الدقيقة 58 
ليضاع��ف النتيج��ة بعدم��ا اندفع لاير 

إلدراك التعادل.
لك��ن كريم بنزيم��ة قلص الف��ارق في 
الدقيقة 87 وعادل كاس��يميرو النتيجة 
في الوق��ت المحتس��ب ب��دل الضائع 
ليحقق بطل أوروبا 13 مرة أول نقطة له 

في النسخة الحالية.
ويحت��ل مونش��نغالدباخ المركز الثاني 
ش��اختار  يتص��در  بينم��ا  بنقطتي��ن 
المجموع��ة بأرب��ع نقاط بع��د التعادل 
الس��لبي مع إنتر ميالن ) نقطتين( أما 

الريال فيتذيل الترتيب بنقطة يتيمة.
وكان زين الدين زيدان مدرب لاير مدريد 
يأمل في االستفادة من دفعة الفوز 3-1 
على برشلونة في الدوري اإلسباني مطلع 
األس��بوع الماضي لكن رغم الثقة أثناء 
االس��تحواذ على الكرة، صنع لاير القليل 
من الفرص ونجح ماتياس جينتر مدافع 
جالدباخ ف��ي الحد من خطورة بن زيمة 

أغلب فترات المباراة.
في المب��اراة الثاني��ة بالمجموعة أجبر 
شاختار دانيتسك األوكراني ضيفه إنتر 
ميالن اإليطال��ي على االكتفاء بالتعادل 
للمباراة الثاني��ة تواليا، وهذه المرة من 

دون أهداف .
وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من 
الخس��ارة في الجولة األولى على أرضه 
ضد بوروس��يا مونش��نغالدباخ األلماني 
، فش��ل إنتر ميالن في تكرار س��يناريو 
الصيف وف��وزه بخماس��ية نظيفة على 
شاختار في نصف نهائي »يوروبا ليغ«، 

واكتفى بنقطة واحدة.
وف��ي المقاب��ل، أكد ش��اختار أن الفوز 
المفاجىء الذي حققه في الجولة األولى 
خارج ملعبه على العمالق اإلسباني لاير 

مدريد لم يكن وليد الصدفة.
المجموعة 3

لم يواجه مانشس��تر سيتي أي متاعب 
في طريقه لتحقي��ق انتصاره الثاني في 
المجموعة الثالثة 3-صفر على أولمبيك 

مرسيليا باستاد فيلودروم .
وهز في��ران توريس وإيلكاي جندوجان 
ورحيم س��ترلينغ الش��باك ليظل فريق 
الم��درب بي��ب غوارديوال ف��ي صدارة 
الترتي��ب برصيد س��ت نق��اط متقدما 
بثالث نقاط عل��ى بورتو وأولمبياكوس 
ويقبع مرس��يليا في مؤخرة المجموعة 

من دون نق��اط بعد هزيمته العاش��رة 
على التوالي في المس��ابقة، حيث خسر 
مرتي��ن أمام باي��رن ميوني��خ في دور 
الثماني��ة العام 2012 ثم س��ت مرات 
متتالية في دور المجموعات في موسم 

2014-2013 خالل مشاركته األخيرة.
وس��جل فابيو فييرا هدفًا مبكرًا ساهم 
في فوز بورتو 2-صفر على أولمبياكوس 
محققًا انتصاره األول في البطولة الحالية 
، وب��دأت المواجه��ة بأفضلية ألصحاب 
األرض وتق��دم بورتو بعد 11 دقيقة بعد 
خطأ م��ن أندرياس بوش��االكيس قائد 
أولمبياكوس ليستغل الفريق البرتغالي 
الفرص��ة، ويس��جل فيي��را )20 عام��ا( 
هدفه األول ف��ي دوري األبطال وضمن 
سيرجيو أوليفييرا فوز بورتو بعدما قابل 
كرة عرضية من موس��ى ماريجا وسجل 
اله��دف الثاني قبل خم��س دقائق من 

النهاية.
المجموعة 4

في راب��ع المجموعات أفل��ت ليفربول 
اإلنكليزي بثالث نقاط ثمينة من كمين 
ضيفه ميتييالن��د الدنماركي وفاز عليه 
2 / صف��ر بصعوبة ،  وتعادل بالمواجهة 
األخ��رى أتاالنتا اإليطالي م��ع أياكس 

الهولندي 2 / 2.
على اس��تاد »آنفيلد« في ليفربول عانى 
أصح��اب األرض م��ن غي��اب عدد من 
نجومه��م األساس��يين عن التش��كيلة 
األساس��ية لكنه��م انتزعوا ف��وزًا ثمينًا 
ورف��ع ليفربول رصيده إلى س��ت نقاط 
لينفرد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين 
أم��ام أتاالنتا وظ��ل ميتييالند في قاع 
المجموعة بال رصي��د من النقاط بعدما 
مني بالهزيمة الثاني��ة على التوالي في 

المجموعة فيما ألياكس نقطة يتيمة.
وانته��ى الش��وط األول م��ن المب��اراة 
بالتعادل الس��لبي ثم س��جل البرتغالي 
ديوغ��و غوتا هدف التق��دم في الدقيقة 
55 وأضاف محمد صالح الهدف الثاني 
م��ن ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
وعلى اس��تاد »جيوي��س« في بيرجامو 
انت��زع أتاالنتا تعاداًل ثمين��ًا 2 / 2 من 
اياك��س وأنه��ى األخير الش��وط األول 
لصالح��ه بهدفي��ن نظيفين س��جلهما 
دوش��ان تاديتش والس��ينا تراوري في 
الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و38 وفي 
الش��وط الثاني رد أتاالنتا بقوة وس��جل 
هدفي��ن بتوقي��ع الكولومب��ي الدولي 

دوفان زاباتا في الدقيقتين 54 و60.
المجموعة 5

حقق إش��بيلية انتصاره األول في دوري 

األبطال هذا الموسم بفوزه 1-صفر على 
س��تاد رين، عندما استغل فرصة واحدة 
فقط من عدة فرص س��نحت له ، وأحرز 
المهاجم الهولندي لوك دي يونغ هدف 
المباراة الوحيد ف��ي الدقيقة 55 بعدما 
هيم��ن أصح��اب األرض على الش��وط 
األول، حي��ث رك��ض ليقاب��ل تمري��رة 
ماركوس أكونيا بتسديدة أرضية مباشرة 

في الشباك.
وس��دد فريق المدرب يول��ن لوبتيجي، 
حام��ل لقب ال��دوري األوروبي، 22 كرة 
مقاب��ل اثنتين فقط للفريق الفرنس��ي، 
وج��اءت تس��ع تس��ديدات بي��ن إطار 
المرمى وارتدت محاولة جوان جوردان 

من العارضة في الشوط الثاني.
وسيش��عر أش��بيلية براحة بعد تحقيق 
أول ف��وز ف��ي خمس مباري��ات بعدما 
تلقى هزيمتين أمام إيبار وغرناطة في 

آخر مباراتين في الدوري.
ويحتل الفريق اإلس��باني المركز الثاني 
ف��ي المجموع��ة الخامس��ة بأربع نقاط 
من مباراتين، متس��اويا مع تشيلس��ي 
صاحب المرك��ز األول بينما يملك رين 

وكراسنودار نقطة واحدة.
نغمة  اإلنكلي��زي  تشلس��ي  واس��تعاد 
االنتصارات بف��وزه الكبير على مضيفه 
كراس��نودار الروس��ي 4-صفر وس��ّجل 
كال��وم هودس��ون-أودوي )د37( الذي 
راوغ المدافعين داخل المنطقة وس��دد 
بيسراه حاول الحارس سافونوف ابعادها 
لكنها ارتطمت بجسمه وتابعت طريقها 
نح��و المرم��ى ، واأللماني تيم��و فيرنر 
)د76 م��ن ركلة جزاء( والمغربي حكيم 
زياش )د79( بعد اختراق منطقة الجزاء 
الروس��ية من الجهة اليس��رى وتحويل 
تمري��رة فيرن��ر إل��ى ش��باك الحارس 
الهدف األول للمغربي  س��افونوف وهو 
مع فريق��ه الجدي��د منذ انتقال��ه إليه 
أياكس أمستردام  الماضي من  الصيف 
الهولندي ، واألمريكي البديل كريستيان 
بوليستش )د90( بعد هجمة مرتدة من 
البدي��ل اآلخر تامي إبراه��ام مرر الكرة 
على اثره��ا لألمريكي الذي اس��تقبلها 

بتسديدة في الشباك.
وكان تشيلس��ي ق��د س��قط ف��ي فخ 
التعادل السلبي في المباراة األولى أمام 
ضيفه إشبيليه اإلسباني، في حين مني 
كراسنودار بخس��ارته األولى بعد نقطته 
التاريخية التي كس��بها من تعادله مع 
رين الفرنسي 1-1 في أولى مبارياته في 

المسابقة األوروبية العريقة.
ووضع تشلس��ي حدا لث��الث تعادالت 

متتالية في مختلف المسابقات.

مجموعة 6
وفي المجموعة السادسة احتاج بروسيا 
دورتموند إلى هدف جيدون سانشو من 
ركلة جزاء في الدقيقة 78 ثم هدف آخر 
من إرلينغ هاالند في الوقت المحتسب 
بدل الضائع ليف��وز 2-صفر على ضيفه 

زينيت سان بطرسبرغ.
وحس��م التع��ادل اإليجاب��ي بهدفي��ن 
لمثلهما مواجهة كلوب بروج البلجيكي 
وضيفه التسيو اإليطالي وافتتح التسيو 
التس��جيل أوال به��دف حم��ل توقي��ع 
األرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة 14 
بتمريرة قدمها آدم ماروسيتش وأدرك 
كلوب بروج التع��ادل قبل ثالث دقائق 
من نهاية الش��وط األول من ركلة جزاء 
نفذها متوس��ط الميدان البلجيكي هانز 

فاناكن.
وبهذا عزز التس��يو صدارت��ه للمجموعة 
برصي��د أرب��ع نق��اط، متفوًق��ا بف��ارق 
األهداف عن كلوب بروج صاحب المركز 
الثاني، يليهما بوروسيا دورتموند بثالث 
نقاط، وأخيرا زينت من دون أي نقطة.

مجموعة 7
افتت��ح المهاج��م األرجنتيني الش��هير 
ليوني��ل ميس��ي ورفاقه حقب��ة ما بعد 
الملعب  »بارتوميو« بعرض قوي خارج 
وانتزع برشلونة فوزًا ثمينًا 2 / صفر على 
مضيفه يوفنتوس اإليطالي في مجموعة 
أيضًا ش��هدت تع��ادل دينام��و كييف 
فيرنكفاروزي  مضيف��ه  م��ع  األوكراني 

المجري 2 / 2.
وخ��اض الفريق الكاتالون��ي أول مباراة 
ل��ه في حقبت��ه الجديدة بعد اس��تقالة 
رئيس النادي المثير للجدل جوس��يب 
ماريا بارتوميو ، والذي تولى منصبه منذ 
2014 وحتى استقالته الثالثاء الماضي 
من رئاسة النادي بعد فترة عصيبة أدت 
لجم��ع أكثر م��ن 20 أل��ف توقيع من 
أعضاء النادي إلجراء اقتراع على سحب 

الثقة من بارتوميو ومجلسه.
وع��اد الفري��ق الكتالوني بث��الث نقاط 
غالية مقابل فشل فريق السيدة العجوز 
للمرة الرابعة على التوالي في هز شباك 
برشلونة خالل آخر أربع مباريات بينهما 

في دوري األبطال.
ورفع برش��لونة رصيده إلى س��ت نقاط 
في ص��دارة المجموع��ة وتجمد رصيد 
يوفنت��وس عند ثالث نق��اط في المركز 
الثان��ي فيما يمتل��ك دينام��و كييف 

وفرينكفاروزي نقطة .
وباغت برش��لونة مضيف��ه بهدف مبكر 
للفرنس��ي الدولي عثم��ان ديمبلي في 
الدقيق��ة 14 وأه��در ميس��ي ورفاق��ه 

أكث��ر من هدف آخر على مدار ش��وطي 
المباراة كم��ا ألغى الحكم ثالثة أهداف 
الالعب  س��جلها جميع��ا  ليوفنت��وس 
ألفارو موراتا وذل��ك بداعي  اإلس��باني 

التسلل أو لمسة اليد.
وفي الدقيق��ة األولى م��ن الوقت بدل 
الضائع للمباراة س��جل ميس��ي الهدف 
الثاني لبرش��لونة من ركلة جزاء ليكون 
هدف��ه األول في ش��باك يوفنتوس في 
عق��ر داره على مدار تاري��خ المواجهات 
بين الفريقين كما رفع ميس��ي رصيده 

إلى 120 هدفا في البطولة األوروبية.
وفي المباراة الثاني��ة بالمجموعة أنهى 
دينامو كيي��ف الش��وط األول لصالحه 
بهدفي��ن نظيفين في ش��باك مضيفه 
فيرنكف��اروش حيث س��جلهما فيكتور 
تس��يجانكوف وكارل��وس بيني��ا ف��ي 
الدقيقتين 28 من ضربة جزاء و41 وفي 
الشوط الثاني س��جل توكماك نيجوين 
فرانك بولي هدفين لفريق فيرنكفاروش 
ف��ي الدقيقتين 59 و90 ليحصد الفريق 
المج��ري أول نقطة له ف��ي المجموعة 

ويظل في المركز األخير.
مجموعة 8

أح��رز ماركوس راش��فورد ثالثة أهداف 
ق��رب النهاية ليقود مانشس��تر يونايتد 
لس��حق ضيفه رازن بال شبورت اليبزيغ 
5-صفر باس��تاد أولد تراف��ورد في آخر 

المجموعات بدوري األبطال .
وتقدم يونايتد الذي أش��رك بول بوغبا 
البداي��ة وجلس راش��فورد وبرونو  منذ 
فرنانديز على مقاعد البدالء، في الدقيقة 
21 عبر ميس��ون جرين��وود بعد تمريرة 

بوغبا.
وش��ارك راش��فورد بدال م��ن جرينوود 
في الدقيقة 63 وحس��م المباراة بعدما 
تسبب الفريق األلماني في عدة مشاكل 

لصاحب األرض.
وتلق��ى مهاج��م إنكلت��را تمري��رة من 
فرنانديز وهز الش��باك من وضع انفراد 
في الدقيقة 74 لكن تم احتساب الهدف 
بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد 
قرار مس��اعد الحكم بوجود تسلل على 

العب يونايتد.
3-صفر عندما  النتيجة  راشفورد  وجعل 
خطف الكرة من مارسيل زابيتسر وراوغ 
دايوت أوباميكانو ليهز الشباك وأضاف 
أنطوني مارسيال الهدف الرابع من ركلة 

جزاء.
وأكمل راش��فورد الثالثي��ة في غضون 
29 دقيقة بعدما تلقى تمريرة مارسيال 
ليضعها في المرم��ى ، ويملك يونايتد 

ست نقاط من مباراتين.

ب��دوره اس��تعاد باريس س��ان جرمان 
توازنه بفوز بش��ق النفس على مضيفه 
باش��اك ش��هير التركي 2-صفر وخسر 
جه��ود نجمه البرازيلي نيمار دا س��يلفا 

في اسطنبول ضمن المجموعة ذاتها.
ويدين باريس س��ان جرم��ان، وصيف 
بط��ل النس��خة األخي��رة، بف��وزه ال��ى 
مهاجم��ه الدولي اإليطال��ي المعار من 
الذي  إيفرتون اإلنكلي��زي مويس كين 
سجل الهدفين في الدقيقتين 64 و79.

وهي الثنائية الثانية على التوالي لكين 
بألوان س��ان جرمان بع��د األولى األحد 
في مرمى ديجون )4-صفر( في الدوري 
المحلي، وهو كان عند حسن ظن مدربه 
األلمان��ي توماس توخل ال��ذي دفع به 
أساسيا في ظل غياب المهاجم الدولي 
ايكاردي بس��بب  األرجنتين��ي م��اورو 

اإلصابة.
وعوض باريس س��ان جرمان خس��ارته 
عل��ى أرض��ه أم��ام مانشس��تر يونايتد 
اإلنكليزي 2-1 في الجولة األولى ، فيما 
مني باش��اك ش��هير بخس��ارته الثانية 
على التوالي في المس��ابقة القارية التي 
يخوض غمارها للمرة األولى في تاريخه، 
بعد سقوطه أمام اليبزيغ األلماني صفر-

2 في الجولة األولى أيضا.
الباريسي األمرين بسبب  الفريق  وعانى 
غياب خمسة العبين أساسيين بسبب 
اإلصابة هم إي��كاردي ومواطنه لياندرو 
باريدي��س واالس��باني خ��وان برن��ات 
واأللمان��ي يوليان دراكس��لر واإليطالي 
ماركو فيراتي، وانضم إليهم نيمار اليوم 

لتعرضه إلصابة في الفخذ األيسر.
وش��عر نيمار بآالم في فخ��ذه دون أي 
احتكاك م��ع العبي الفري��ق المضيف 
في الدقيق��ة 18، وخرج إلى العالج بعد 
دقيقتين قبل أن يعود الى الملعب دون 
أن يتمكن من إكم��ال المباراة ليترك 

مكانه لإلسباني بابلو سارابيا )د26(.
الدول��ي  المرم��ى  ح��ارس  ولع��ب 
الكوس��تاريكي كيلور نافاس دورا كبيرا 
في فوز باريس س��ان جرمان بتصدياته 
الرائعة ألكثر من فرصة ألصحاب األرض.
ونجح كين في منح التقدم في افتتاح 
التس��جيل بضربة رأس��ية من مس��افة 
قريبة اثر ركلة ركني��ة انبرى لها مبابي 
تابعها على يسار الحارس غونوك )د64( 
ن كين ف��وز باريس س��ان جرمان  وأمَّ
بإضافت��ه الهدف الثاني عندما اس��تغل 
كرة عرضي��ة لس��ارابيا أفلتت من قدم 
مبابي فهيأها لنفس��ه بيمناه واس��تدار 
وسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل 

المرمى )ق79(.

السيتي يسحق مرسيليا وسان جيرمان يستعيد توازنه في دوري األبطال

راشفورد يقود يونايتد لـ »خماسية« وبرشلونة يسقط يوفنتوس في عقر داره بـ »ثنائية«

الجولة الثالثة
المجموعةالفريقاناليوم والتاريخ
1لوكوموتيف × أ. مدريدالثالثاء 3/11

2شاختار ×مونشنغالدباخ
2لاير مدريد × أ. ميالن

3مان سيتي × أولمبياكوس
3بورتو × مرسيليا
4أتالنتا × ليفربول
4ميتالند × أياكس
1ريدبول × بايرن

6زينيت × التسيواألربعاء 4/11
8اسطنبول × مان يونايتد
8اليبزيغ × سان جيرمان

6بروج × دورتموند
5تشيلسي × رين

5إشبيلية × كراسنودار
7برشلونة × ديناموكييف

7فرينكفا روزي × يوفنتوس



بحضور األس��تاذ ف��راس معال رئيس 
االتحاد الرياضي العام افتتحت األربعاء 
الفائت فعاليات الدورة المركزية إلعداد 
وتأهيل وترقية المدربين التي يقيمها 
االتحاد العربي السوري للمصارعة على 
مدى أربعة أيام في قاعة االجتماعات 
ف��ي االتحاد الرياضي العام بمش��اركة 

115 دارسًا ودارسة.
وألقى معال كلمة توجيهية أش��ار من 
خاللها إلى أهمية تأهيل الكوادر الفنية 
واإلدارية لأللعاب وضرورة االستمرارية 
في إقامة الدورات التدريبية واالجتهاد 
الش��خصي من قبل الم��درب لتطوير 

إمكاناته التدريبية.
ونوه رئي��س االتحاد الرياض��ي العام 
بأهمي��ة لعبة المصارع��ة كواحدة من 
األلعاب اإلس��تراتيجية مؤك��دًا الدعم 
المس��تمر لها للعودة إلى ألقها السابق 
وأشاد بفعالية ونشاط اتحاد المصارعة 
الرياضية  وحرصه على تنفيذ األنشطة 
ومتابعة المنتخب��ات الوطنية وتمنى 
للدارس��ين والدارس��ات التوفي��ق في 

الدورة ومشوارهم الرياضي.
رئي��س اتح��اد المصارع��ة محمد نور 
العلي ألقى كلمة افتتاح الدورة أش��ار 
من خاللها أن هذه الدورة هي الخطوة 
األول��ى نح��و الوص��ول إل��ى المدرب 
الوطن��ي المخت��ص صاح��ب الكفاءة 
بما س��تتضمنه من محاضرات نظرية 
تحم��ل كل جديد في عل��م التدريب، 

م��ن  الدارس��ون  سيكتس��به  وبم��ا 
التدريب��ات العملية الضرورية, وتغيير 
في الصورة النمطية للدورات السابقة.

وأوضح العلي أن إعداد وتنفيذ الدورة 

يتم بأيدي أبناء اللعب��ة األكاديميين 
وخبراته��ا الوطني��ة، منوه��ًا باإلقبال 
الكبير على المش��اركة م��ن المدربين 
م��ن مختل��ف المحافظ��ات، مؤك��دًا 

ثقة االتح��اد بكوادر اللعب��ة وباللجنة 
المش��رفة عل��ى ال��دورة الت��ي له��ا 
الصالحي��ات التام��ة إلنج��اح الدورة 
بالتأكيد ايجابيا على  الذي سينعكس 

الالعبين الذين هم الهدف األساس��ي 
من العمل الرياضي

وخت��م العل��ي كلمت��ه بتقديم الش��كر 
للمكتب التنفيذي ممثاًل بالبطل العالمي 
فراس معال على دعمه الكامل ألنش��طة 
المصارع��ة ولألس��تاذ محم��د الحاي��ك 
رئيس مكتب العاب القوة المركزي على 

متابعته الدائمة لشؤون اللعبة.
بدوره أكد أمين س��ر اتح��اد المصارعة 
الفاع��وري على ض��رورة التقيد  محمد 
بالمواعي��د واالس��تفادة القص��وى من 
بالمعلومات  الغني��ة  الدورة  محاضرات 
العلمي��ة الحديثة في عل��وم التدريب، 
التي احتاجت الكير من الوقت والجهد 
من قبل المحاضري��ن الوطنيين الذين 
ه��م أصال م��ن أبن��اء وأبط��ال اللعبة 
األكاديميين وهو ما يشكل مصدر فخر 
واعتزاز لن��ا جميعًا، ونوه بالدعم الكبير 
الذي قدمه االتحاد الرياضي العام إلقامة 
ه��ذه الدورة من خالل إقرار المش��اركة 
المجانية لجميع الدارسين بخالف بقية 

األلعاب التي تحدد لها رسوم مشاركة.
مدير ال��دورة عبد المعين الحلبي قدم 
للحضور ش��رحا مختصرًا ع��ن برنامج 
ال��دورة ال��ذي يتضم��ن محاض��رات 
ف��ي علوم التدري��ب والتغذية والطب 
الرياضي والمنشطات واإلرشاد النفسي 
يلقيها نخبة من األكاديميين أصحاب 
دروس��ًا  تتضمن  كم��ا  االختص��اص، 
عملية تقام في صال��ة المركز الوطني 
للمصارع��ة وتختتم ال��دورة بامتحان 
عملي ونظري للمش��اركين يقام اليوم 

السبت.
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خطوة مطلوبة.. ولكن
اصدر المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي الع��ام قبل أيام قرارًا 
يقض��ي بزي��ادة أجور تحكي��م مباريات ك��رة القدم م��ن جميع 
الدرج��ات ولكافة الفئ��ات وهي الزيادة الثانية خالل عدة أش��هر، 
وهي زي��ادات كبيرة ومجزية تصل إلى م��ا يزيد عن 200 % عن 
أجور التحكيم قياس��ًا لمثيالتها في بداية الموس��م الفائت، هذه 
الزيادات تأتي بالتأكيد ضمن توجهات المكتب التنفيذي الحالي 
لتحسين كافة األجور والتعويضات المالية والتي بدأ بها من خالل 
المنتخبات الوطنية كالعبين وك��وادر فنية وإدارية، وهي خطوة 
جريئة وصحيحة بل ومطلوبة م��ن كافة أفراد المجتمع الرياضي 

ومؤتمرات مؤسساته منذ سنوات عديدة.
ولكن... )دائمًا هناك لكن( لو أجرينا حس��بة بسيطة لما سيترتب على 
كل ناد من دفعه كأجور تحكيم على فرقه خالل موس��م واحد لوجدنا 
أنها تعادل نص��ف ميزانيات بعض األندية..! وحتى ال نبقى في الكالم 
العام نقول.. إن النادي الذي لديه فريق رجال وفريق ش��باب فقط فإنه 
بالتأكيد سيكون لديه مباراة واحدة على أرضه في كل أسبوع، وإذا كان 
الح��د األدنى ألجور التحكيم في كل مباراة 300 ألف ليرة فإنه يتوجب 
على النادي دفع مليون ومئتي ألف ليرة في كل شهر عدا أجور تحكيم 

مباريات الناشئين واألشبال والبراعم والمباريات الودية. 
بتفصي��ل أكثر ومن زاوي��ة أخرى.. إذا أخذنا فريق��ًا يلعب بدوري 
الشباب كنموذج لما يترتب على النادي دفعة لمباريات هذا الفريق 
من أجور تحكيم خالل الموس��م نجد وأنه بحسب جدول مباريات 
اليوم )الس��بت( من دوري الش��باب فإن متوس��ط أج��ور المباراة 
الواحدة حوال��ي 350 ألف ليرة فإذا علمنا أن الفريق س��يلعب 26 
مباراة في الموس��م وسيدفع أجور 13 مباراة على أرضه فإن المبلغ 
الذي س��يدفعه كأجور تحكيم خالل الموسم س��يصل إلى حوالي 
خمس��ة ماليين ليرة على فريق واحد وعشرة ماليين لفريقين وهو 
مبلغ قد يكون في متناول عدد من األندية التي نراها تدفع عشرات 
الماليين في شراء الالعبين، ولكن ماذا عن تلك األندية التي لديها 

إمكانات محدودة ال تتيح لها دفع مثل تلك المبالغ؟.
نحن هنا ال نقلل من أهمية الخطوة المتمثلة برفع أجور التحكيم 
بل نؤكد على ما ذهبنا إليه في بداية حديثنا من أنها خطوة جريئة 
وصحيح��ة بل ومطلوبة.. ولكن ف��ي المقابل أن ال يكون كل ذلك 
على كاهل األندية بل أن نحمل جزءًا من هذا العبء المادي على 
ميزاني��ة اتحاد كرة القدم وهناك عدة طرق وأس��اليب لذلك كأن 
يتكفل مث��اًل بأجور تحكيم بعض الفئ��ات أو يدفع مبالغ معينة 
كمس��اعدة خاصة بأجور التحكيم لتلك األندية التي ال تلعب في 
دوري المحترفي��ن، ألن النادي الذي يلعب ب��دوري المحترفين 
ال تش��كل أجور التحكيم بالنس��بة له إال جزءًا يسيرًا من ميزانيته 
الس��نوية قد ال تع��ادل قيمة عقد العب واح��د، إضافة إلى وجود 
ريوع لمبارياته طوال الموس��م، في المقاب��ل نجد أن هذه األجور 
تكاد تعادل نصف ميزانية بعض األندية التي تلعب بدوري الدرجة 

األولى والميزانية الكاملة ألندية تلعب بالدرجة الثانية.

أنور البكر

الثواب والعقاب
الثواب والعقاب مفهومان واضحان يف المعنى وقابالن للتطبيق 

عملياً يف مختلف مناحي الحياة ومنها الحياة الرياضية.
فالثواب رد طبيعي له حضوره ومحدد بالنوع والكم المتناسب 
مع التفوق والنجاح واإلنجاز وبمقدار ما يكون التفوق واإلنجاز 
يكون الثواب جائزته المناسبة ويف ذلك تكريم والتكريم هو 
الرد الطبيعي المكافئ للحصاد اإليجابي يف ساحات التنافس 

الرياضي الشريف وقد يكون ذلك فردياً أو جماعياً.

تحفيز واستمرار
اإلنجازات  أصحاب  المتفوقين  للمجتهدين  تحفيز  ذلك  يف 
تستمر  أن  يجب  التفوق  مسيرة  أن  عىل  وتأكيد  والبطوالت 
وأن  إليها  ال��وص��ول  من  أصعب  القمة  عىل  الحفاظ  وأن 
الثواب )التكريم( احد عناصر االستمرارية الحفاظ عىل القمة 

واالنتقال إىل مستويات أفضل.
والتعاون  واالنضباط  وااللتزام  بالتدريب  تتحقق  واإلنجازات 
العايل  والطموح  بالمسؤولية  واإلحساس  ال��ذات  ونكران 

والرغبة بالفوز وبثقافة االنتصارات.

عقوبات مناسبة
أما العقاب فهو الرد المناسب عىل خطأ المخطئين، وإساءات 
والقوانين  األنظمة  عىل  الخارجين  ولتصرفات  المسيئين 
يكون  ذل��ك  ويف  ري��اض��ي  نشاط  ألي  الناظمة  وال��ل��وائ��ح 
محددة  األم��ور  وتكون  والعقوبات(  االنضباط  )الئحة  يف 

والعقوبات المتناسبة ألي خطأ محددة أيضاً وواضحة.

االجتهاد
والسلوك  واآلداب  القوانين  عن  خارجة  تصرفات  تحدث  وقد 
اللوائح  يف  عقوبات  م��ن  يناسبها  م��ا  يوجد  وال  الحسن 
االجتهاد هو األساس يف تحديد  الموضوعة وعند ذلك يكون 
وردود  وطبيعته  وحجمه  التصرف  مع  المتناسبة  العقوبة 
العمل  عىل  القائمين  حق  من  االجتهاد  وهذا  منه،  الفعل 
تسلسلها  اختالف  عىل  الرياضية  المؤسسات  يف  وإدارت��ه 
أي  يأخذ مجراه وأن  أن  العدل يجب  أن  التراتبي وهذا يعني 
تستوي  كي  اجتهادًا  أو  قياساً  أو  نصاً  يناسبه  ما  له  تصرف 

األمور وكي ال تسود سياسة الغاب.
لحقوقهم  والحافظ  لتصرفاتهم  والناظم  للجميع  الملزم  الشيء 
والقادر عىل ردعهم موجود يف أنظمة ولوائح وهي تعرض عىل 
المعنيين من خالل مؤتمرات وجمعيات رياضية عمومية ويتم 

التصويت عليها بعد مناقشتها وإجراء التعديالت عليها ويكون 
العدالة  تأمين  يف  عليها  واالعتماد  العتمادها  إيذاناً  إقرارها 
للجميع يف المسابقات والمنافسات المعتمدة لكل اتحاد رياضي 
أن  يعني  وهذا  وخارجياً  داخلياً  األوجه  متعددة  نشاطاته  ويف 
الوقوف عنده( وأن ال ضرر وال ضرار فهذا  )لكل حده والبد من 
)حقك وهذا واجبك( سواء كنت العباً أو مدرباً أو إدارياً أو مشجعاً 

أو أي كادر منتم ألي نوع من أنواع النشاط الرياضي.

في القصاص حياة
ملزم  والواجب  جيل  والحق  واضحة  الصورة  تقدم  الذي  بعد 
لمن  عتب  وال  ثواب  له  من  فرح  ذلك  ويف  مرفوض  والخطأ 
وضع نفسه وقادته تصرفاته لنيل العقاب واالعتذار من قبل 
المعاقبين هو نوع من االعتراف بالذنب قد يؤخذ فيه وقد ال 
إذا تم قبوله ويف ذلك  القصاص  يؤخذ فيه وقد يخفف من 
كرم من المعنيين وإعطاء الفرصة من جديد للمخطئين وقد 
العام ال  العمل  أحد ألن يف  لوم عىل  ال يؤخذ به ويف ذلك ال 
يجوز ألحد أن يتعدى عىل أحد وألن يف القصاص حياة ألويل 

األلباب وألن العدل أساس الملك.

االعتذار والعفو
يقال يف االعتذار والعفو:

ذنب  ال  كأن  بذنبه  اعترف  »من  فضيلة..  بالخطأ  االعتراف 
له«.. والعفو عند المقدرة.. و«العفو من شيم الكرام« إىل آخر 
ما هنالك من أمثلة وأقوال تفيد وتريح أعصاب المخطئين 
من  بحق  الرأفة  القوانين عىل  تحريض مطبقي  وتساهم يف 

أخطأ والذهاب إىل تخفيف العقوبات أو إزالتها.
والقاضي  للمذنب  والمبادرات  الخطوات  من  شيء  ذلك  يف  كان  وإذا 
يصل  ال  وحتى  لذلك  االعتذار  من  أصعب  شيء  ال  أن  الثابت..  فإن 
ودائماً  الخطأ  عدم  إىل  التنبه  يجب  األصعب  الموقف  هذا  إىل  الفرد 
السير يف الطرق السليمة وسلوك الدوري األسلم والعمل بمبدأ »حقي 
ال  ذلك  ويف  والواجب  الحق  بين  والتوفيق  كذلك«  وواجبي  معروف 

ضرر وال ضرار.
فهل وصل المعنيون يف نشاطنا الرياضي وخاصة الكروي منه إىل هذه 

القناعة؟؟ أم أن العنترية ستبقى سائدة عند البعض؟؟
أما العفو فله شروطه ومقوماته وظروفه ومناسباته وقد يكون آنياً 
وقد يكون كلياً وقد يكون جزئياً وهنا األمر متعلق بكثير من األسباب 
يأتي  ال  وقد  قصيرة  أوقات  يف  منه  شيئاً  ينال  من  الحظ  وصاحب 
ملزماً  ليس  العام  المفهوم  يف  والعفو  كاملة  العقوبة  نفاذ  وتكون 
لمن بيدهم الحل والربط فقد يأخذون به أو ببعضه وقد ال يأخذون!!

يف واحتنا هذا األسبوع نتحدث عن مفهوم الثواب ومفهوم 
العقاب وداللة كل منهما وتأثيره وأثره يف حياتنا الرياضية 
بشكل خاص، وحسنات كل منها يف ضبط األعصاب وتحفيز 

النفوس وتهذيب القدرات والفوائد منها.

ذات  يف  وهما  والعفو  االعتذار  مفهومي  عىل  أيضاً  ونطل 
السياق.

ويف كل األحوال نؤكد:
ما أكثر العبر وما أقل االعتبار.. فلنتابع..

الثواب والعقاب.. االعتذار والعفو

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

»معال« ينوه بأهمية المصارعة كواحدة من ألعابنا اإلستراتيجية 

115 دارسًا ودارسة في دورة المدربين المركزية للمصارعة
أنور البكر

بمناس��بة أعياد تش��رين وبإش��راف 
اللجن��ة الفني��ة الفرعي��ة لك��رة اليد 
بحمص بالتعاون مع اللجنة التنفيذية 
واالتح��اد العربي الس��وري لكرة اليد 
أقيمت دورة تنشيطية بكرة اليد لفرق 
الناش��ئات في صالة غ��زوان أبو زيد 
الرياضية بحمص بمش��اركة خمس��ة 
قس��مت إل��ى مجموعتي��ن ضم��ت 
األولى الكرام��ة ودريكيش والالذقية 
والثانية الش��رطة ومحردة وتأهل إلى 
المباراة النهائية فريقا الكرامة ومحردة 
وانتهت بفوز الكرماويات بنتيجة )10 

/19( وتوجن ببطولة الدورة.
تص��در  ق��د  الكرام��ة  فري��ق  وكان 
مجموعت��ه بعد فوزه عل��ى دريكيش 
27/0 والالذقية 16/4 وأحرز الش��رطة 
المركز الثالث بفوزه على الالذقية في 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 

بنتيجة 7/ 2.
- حضر مباريات ال��دورة عضو اللجنة 

التنفيذي��ة رئي��س مكت��ب األلعاب 
الجماعي��ة تكليف��ًا األس��تاذ حم��زة 
س��ليمان«  »هيا  واآلنس��ة  عاتق��ي, 
عض��و مجلس إدارة النادي ومش��رفة 
كرة اليد, والنقي��ب »واصل الغايب« 
رئيس األندية الفرعية لنادي الشرطة, 
واألس��تاذ م��روان األمين المش��رف 
الفن��ي واإلداري للعبة ك��رة اليد في 
النادي, إضافًة إل��ى تواجد عدد كبير 

من الجمهور وأهالي ومحبي اللعبة.
اللجنة  ال��دورة بإش��راف  - أقيم��ت 
الفني��ة الفرعي��ة بكرة الي��د بحمص 
والتي تتألف من الس��ادة: هاني سيد 
س��ليمان رئيس��ًا, ووائل فياض أمينًا 

للسر والكابتن أيمن التدمري.
-يش��رف على تدريب فري��ق الكرامة 
الفائز بالبطولة المدربة ميساء مبارك 
عل��ي خل��ف  الكابت��ن  ومس��اعدها 
واإلداري الع��ام الكابت��ن عبد الباري 

الدقس.

ناشئات الكرامة بطالت الدورة 
التنشيطية لكرة اليد

زار األس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد الرياض��ي العام والمهندس عالء 
جوخه جي رئيس مجلس إدارة االتحاد الس��وري لكرة السلة المؤقت في 
المعس��كر النوعي لحكام كرة السلة السورية الذي أقيم األسبوع الماضي 
في مدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق، وأكد معال خالل لقائه الحكام على 
أهمية دور التحكيم في تط��ور اللعبة وان القيادة الرياضية حريصة على 
تحسين وضع الحكم السوري، ومس��اء األربعاء الماضي أصدرت القيادة 

الرياضية قرارًا بزيادة أجور الحكام والمراقبين.

جددت إدارة نادي الجالء ثقتها بالمدرب الوطني عبود شكور لقيادة فريق 
الرجال الموس��م الق��ادم 2020/2021 بعد أن أنه��ت االدارة تعاقدها مع 
)13( العبًا لتستقر تشكيلة الفريق على الالعبين: جورج دولماية وجورج 
صب��اغ وجورج نونو وجرجس أغ��اس ومهران نرس��يس وكامل عبد هللا 
وأسبر كرد وكارل إيفو وشربل مبيض والياس عازرية وحسن أحمد وبيتر 
عجان وباس��ل ش��نو ، مما يذكر أن الجالء خس��ر جهود نجمي المنتخب 
الوطني جورجي نظريان )انتقل لصفوف الكرامة( واس��حق عبيد )انتقل 
لصفوف النواعير(، من جهة أخرى نجحت إدارة الجالء بتجديد التعاقد مع 

الالعبات جونا مبيض وجيسيكا دميان وعليا الياسين للموسم القادم.

اهتمام قيادي كبير 
بحكام كرة السلة

إدارة الجالء تجدد الثقة بالشكور 
وتتعاقد مع عليا وجيسيكا وجونا


