االثنين «سباق تشرين لسباحة المياه المفتوحة»
برعاي��ة وزارة الس��ياحة ،تقيم اللجن��ة األولمبية الس��ورية واتحاد
الس��باحة « سباق تشرين لس��باحة المياه المفتوحة» بالتعاون مع
محافظة الالذقية وذلك يوم االثنين الموافق في 16تش��رين الثاني
في شاطئ فندق الميرا ،لمسافة  5كم.
والدول المش��اركة في هذا الحدث الهام هي  :روس��يا ،كندا ،إيران،
أوكراني��ا ،طاجكس��تان ،مقدونيا ،تتارس��تان ،أجيفيس��ك ،عمان،
كوموروف ،العراق ،مصر ،فلسطين باإلضافة لسورية.

صحيفة رياضية اسبوعية تصدر عن منظمة االتحاد الرياضي العام
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 8صفحة  50ليرة سورية

اختتام الدورة المركزية إلعداد المدربين وتصنيف الحكام

عساف خليفة مدير المنتخب :مكاسب وإيجابيات معال يؤكد على أهمية استمرار دورات تأهيل وصقل
وهذي رسالتي للجمهور
كوادر ألعاب الفنون القتالية

2
كرة الطليعة بعد ثالث مراحل
بين الرضا والقبول

4

دوري السيدات لكرة السلة ()2021 / 2020

الجمعة ..الثورة بضيافة الحرية واالشرفية ضيفًا على االتحاد والجالء يلتقي الساحل

أنس مخلوف مدرب الوثبة:

استعدادًا لتصفيات كأس آسيا ( )2021لكرة السلة

مررت بظروف ال يتمناها أي مدرب

انتقاء تشكيلة الـ  15العبًا ..وفوز ثان
لمنتخبنا على أكاديمية فولغا

2

اتحاد الكاراتيه يضع النقاط على الحروف
لعودة انطالق لعبته

تقرؤون أيضًا
بعد ثالث مراحل من الدوري
ما هي آراء وانطباع مدربي حطين وتشرين

3

2

(الثالثاء) انطالق دوري الدرجة األولى
لكرة القدم في  4مجموعات

 22العبًا
في بطولة دير الزور للريشة الطائرة

3

أحمد عزام مدرب الكرامة:
راض عن أداء الفريق وسيعود للزعامة

اإلدارة االتحادية أعفت
«البوشي» من مهامه التدريبية

7 4

6

6

اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات
كأس األمم األوروبية

5
7

4

وديًا ..سقوط مفاجئ للديوك
وانتصارات كبيرة إلنكلترا وإيطاليا والبرتغال

5

كرة القدم

02
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عساف خليفة مدير المنتخب :مكاسب وإيجابيات وهذي رسالتي للجمهور
ربيع حمامة
تغلب منتخبن��ا الوطني للرجال لكرة القدم
على منتخب اوزباكستان بهدف دون رد في
مباراة ودية دولية هي األولى بقيادة المدرب
التونسي نبيل معلول.
اللق��اء جاء ضم��ن معس��كر منتخبنا في
المالع��ب اإلماراتي��ة برس��م االس��تعداد
الس��تئناف تصفي��ات كأس آس��يا والعالم
التي حس��م تش��كيلنا أمورها مبكرا وتصدر
مجموعته بالعالم��ة الكاملة بفارق جيد عن
البقية.

عدم أريحية

مب��اراة الخميس أمام الفري��ق االوزبكي لم
تك��ن مريحة من حيث األداء ول��و أننا فزنا
بهدف لكن س��جلت الكثير من المالحظات
على ش��كل الفريق وثباته بالملعب واللياقة
المتراجعة بش��كل مخيف م��ع تقدم وقت
المب��اراة ،وانحصار اللع��ب والتهديد بجهة
مح��ددة زاده��ا خ��روج فري��ق الخصم عن
الس��يطرة حيث ص��ال وجال ف��ي منطقتنا
ووقف الح��ظ والعارضة مرتين معنا لإلبقاء
على هذا التقدم.
الف��وز مهم دائما بغض النظر عن ظروف أي
مباراة لكن االهم هو االس��تفادة على اعتبار
ان المب��اراة ودي��ة واله��دف االول واالخير
منها تصحيح األخط��اء ..وللحقيقة فإن كل
الظروف لم تكن مثالية أو على األقل جيدة
بوقت كل األنظار كانت تتجه لما س��يفعله

المعل��ول بأول ظه��ور ..فاس��تبعد خريبين
لس��وء انضباط��ه ( بحس��ب التصريحات )
وشهد الفريق غيابات عديدة كما طرد العب
م��ن فريق الخصم مع بداي��ة المباراة ،االمر
ال��ذب جعل الحكم على الفريق صعبا فوجد
منتخبنا ثغ��رة بذلك للتف��وق على الخصم
لكن بش��كل طفيف جدا ..وعندما تس��اوت
الكف��ة وت��م طرد العبن��ا بالحم��راء امتلك
االوزبكي كل مفاتيح اللعب وأحرجنا بما مر
بعدها من دقائق صعبة.

أفضلية نسبية

بدأت المباراة مفتوح��ة الجانبين من دون
حذر يذكر باختراقة هنا وأخرى هناك ،لكن
غاب التركيز و أول تهديد من جانب رجالنا
كان مع المواس الذي وصلته كرة عرضية د
 7س��بقه إليها حارس المرمى ..رد األوزباك
ً
س��ريعا بك��رة أبعدها ميدان��ي لركنية قبل
تشكيل خطورة على أبواب مرمانا
ومع م��رور الدقيقة العاش��رة ارت��د الدالي
ً
وحيدا م��ع آخ��ر المدافعين لكنه
بس��رعة
تعرقل قبل دخول��ه منطقة الجزاء ،نال على
إثرها ديجانوف البطاقة الحمراء مع اإلعالن
عن ركلة حرة مباش��رة نفذها محمد عثمان
قوية منخفض��ة مرت من الس��د إلى يدي
حارس المرمى ديماتوف.
وفي مناسبة جديدة دخل العجان من جهة
اليس��ار وس��دد بين يدي الح��ارس اعتمد
األوزب��اك حيال ذلك على المرتدات للنقص
بصفوفهم لكنها بالمجمل كانت خطرة على
مرم��ى العالمة وعذب دفاعاتنا ومنها مرتدة

لخ��ازاروف س��ددها األخير بجان��ب القائم
وتكفل العالمة برد مرتدة أخرى لركنية.
وع��اد منتخبن��ا للظه��ور ف��ي د  52عندما
اخترق إياز وسدد عرضية ارتمى إليها حارس
المرمى قبل أن تطال أق��دام المهاجمين..
عاب منتخبنا خالل ذلك قلة الكثافة وعدم
الق��درة على االختراق بالعم��ق لذلك حاول
التس��جيل من بعيد تارة أو رفع الكرات تارة
أخرى ..أو إيجاد حل فردي كما فعل إياز في
د 33عندما حاول من بين  3مدافعين فسدد
بيسراه كرة علت المرمى وركز منتخبنا فقط
على نقل الكرة من جهة اليس��ار والتس��ديد
عندما تس��نح الحالة وكاد كامل حميشة أن
يسجل بتسديده كرة من  03م ردها حارس
مرم��ى األوزباك بأط��راف أصابعه وبصعوبة
لركنية.

ً
كثي��را ،أرضية وس��ريعة
وتحرك��ت الك��رة
عب��ر الميداني والعجان وارن��اؤوط وعثمان
ودعبول وحميش��ة وأمامهم المواس واياز
والدالي لكن دون فاعلية بالمقابل ش��كلت
مرتدات الخصم خط��ورة في كل مرة (على
قلتها) ولم تؤثر حال��ة النقص العددي عما
بدأت عليه المباراة ..وكادت ( حركة ارتباك)
بين حارس مرمانا ومدافعه أن يستفيد منها
الخصم لكن الكثافة أنهتها.
وفي آخر دقيقتين ق��اد المواس هجمتين
تحولتا إلى ركنيتين لم تس��فرا عن ش��يء
ليعلن حكم اللقاء عن نهاية الشوط.

تقدم وضياع !

ل��م يمهل فريقن��ا خصمه س��وى دقيقتين
بالشوط الثاني ليسجل عندما كسر المواس
مصي��دة التس��لل بتمري��رة حاس��مة م��ن

حميش��ة وضعته بانفراد تام بالمرمى بعدما
ً
وحيدا من بعد خ��ط المنتصف بقليل
س��ار
وواجه الحارس األوزباكي بثقة وسدد أرضية
عن يسراه هدف مباراة الوحيد.
وبعدها بدقيقة كاد الخصم أن يس��جل لكن
العالمة رد كرة المهاجم بصعوبة.
وأش��هر الحكم البطاقة الحمراء وهذه المرة
ليوس��ف الحموي لتتس��اوى الكفة العددية
بع��د مرور  6دقائق فقط على بداية الش��وط
الثاني ..وتهيأت فرصة مناس��بة للتعزيز بعد
ك��رة أمامية للدالي تعرق��ل ضمن المنطقة
أعلنه��ا الحكم ركلة جزاء تق��دم لها محمود
المواس وس��ددها بش��كل غير موفق ردها
حارس المرمى د .95
ه��دأ اللعب بعدها وبدأ رصي��د اللياقة ينفذ
لدى معظم العبي منتخبنا وهنا تغير الحال

وص��ال المنتخب األوزبكي وجال وفعل كل
ش��يء إال التس��جيل ..فخرج العالمة لكرة
على ح��دود المنطقة ليبعد خطرها ،وأخرى
تعرض فيها لخطأ أثناء قطع الكرة من أمام
رأس المهاجم األوزباكي.
ازداد الضغ��ط عل��ى مرمى العالم��ة بالربع
ساعة األخيرة وتكفلت العارضة برد تسديدة
ارتطمت بالمقص األيسر قبل النهاية بدقيقة
مع إضافة  6دقائق كوقت بدل
ضائ��ع ارتقى به��ا العالم��ة لركنية وتعرض
لخطأ وفي الدقيقة الثالثة منه أبعد العالمة
كرة من خلق المرمى قابلها مهاجم األوزباك
برأس��ه وردتها العارضة أيضا وعسكر الخصم
بمنطقتنا فيما تبقى من دقائق بلعبه نقالت
طولي��ة وعرضي��ة س��ريعة كادت ان��ه تجد
طريقها للش��باك عدة مرات لكن الفوز كان
حليفنا بالنهاية.

تشكيل

مث��ل منتخبن��ا بلق��اء الخمي��س كل من
العالمة وعجان وارناؤوط وميداني والحموي
ودعبول وحميش��ة وعثمان واياز والمواس
والدالي واش��ترك الب��دالء عن��ز وكردغلي
والسالمة ومرمور ومارديك.

مدير المنتخب  :ايجابيات وسلبيات

« االتح��اد « تحدث��ت أم��س الجمع��ة مع
عس��اف خليفة مدير المنتخب ونوه األخير
بداية إلى ان الفوز على اوزباكستان له عدة
مكاسب قائال :
كس��بنا أمورا كثيرة أهمها العبي المنتخب
األولمب��ي الذين ظه��روا بمس��توى رائع و

بعد ثالث مراحل من الدوري

أنس مخلوف مدرب الوثبة:

مررت بظروف ال يتمناها أي مدرب

ما هي آراء وانطباع مدربي حطين وتشرين
محمد عجان

محمد خير الكيالني
بعد نيل الوثبة كأس الجمهورية بكرة القدم عام  2018مع
المدرب رافع خليل تعاقب عدة مدربين على نادي الفريق
فالبداية مع عمار ش��مالي وتس��لم الراية منه ضرار رداوي
ال��ذي ت��رك الفريق (بن��ص البير) وتس��لمه هيثم جطل
ً
وحاليا بموسم
وختم معه الموسم  19/20بوصافة الدوري
 20/21يق��وده المدرب أنس مخلوف وهو بصراحة لم تهيأ
ل��ه الظروف المثالية لتحضير الفريق فقد تتالت الصدمات
من استقالة اإلدارة السابقة التي تعاقدت معه إلى مغادرة
العبين مؤثرين بالفريق وغياب الدعم المالي أو التحضير
المثالي وعدم تقديم التجهيزات إلى ما قبل أسبوعين من
بداية الدوري فدورة الطليعة خاضها الفريق بلباس االتحاد
اآلس��يوي وبتجهيزات قديمة ،لالط�لاع أكثر على ظروف
الفريق كان الحوار التالي مع المدرب أنس مخلوف.

كيف كانت البداية

 كما يعلم الجميع كانت البداية من مؤتمر نادي الوثبةالذي تم تقديم��ي مع كادري الفن��ي لإلعالم وجماهير
الن��ادي كمدرب للفريق لهذا الموس��م لكن االس��تغراب
كان من موق��ف اإلدارة الت��ي قدمت اس��تقالتها خالل
المؤتمر وكانت خطوة صعبة علينا أن نستمر أوال نستمر
م��ع النادي لتدريب الفريق ف��ي ظل الغموض الذي كان
س��يخيم على الفريق ،والفت��رة التحضيرية كانت صعبة
ونحن نعيش بفراغ إداري وال نس��تطيع استقدام العبين
نوعيين بعلم رئيس النادي حينها إياد السباعي في ظل
الظروف المادية الصعبة هذا غير مغادرة حوالي ً 12
العبا
من األساس��يين واالحتياط للفريق لذل��ك كانت الفترة
صعبه جدا وبحاجة لوقت لبناء فريق قبل الدوري بش��هر
فالمطلوب أن تكون جاهزا ولديك أرضية لهذا البناء قبل
فترة طويلة لخوض غمار الدوري وبدأت باكتشاف اماكن
النقص بالفريق ..وللحقيق��ة حتى اآلن بعد خوض ثالث
مراحل هناك أماكن لم تسد ورغم توقيع بعض الالعبين
فقد تركونا بس��بب الفراغ االداري والمالي وذهبوا ألنديه
اخ��رى وكانت رغبتهم االس��تمرار لكن عدم وجود المال
وهو عصب االحتراف جعلهم يغادرون وتابعت التحضير
بما كان لدي من العبين.
دورة نادي الطليعة ألم تكن مفيدة لك كمدرب؟
 خضنا دورة نادي الطليعة الكتش��اف اإلمكانيات لدىالالعبين المتواجدين من الش��باب والخبرة وتم دمجهم
به��ذه الدورة التي كانت البداي��ة الحقيقية والتي أعطتنا
ً
ً
إيجابيا جعلنا نفوز ببطولته وآخر س��لبي حاولنا
مؤش��را
تدارك��ه والعمل على تج��اوزه منتظرين تش��كيل إدارة
جديدة والتي تأخر تش��كيلها عدة اسابيع وهذه االسابيع
مرت على حساب الفريق وإستقدام العبين لسد الثغرات
الموجودة م��ن خالل العبين تم التوقيع معهم كالالعب
محمد علي الذي فس��خ عقده وجابر خطاب الذي تمنى
االس��تمرار مع الوثبة آلخر لحظه فذه��ب لنادي حرجله
وهذا الفراغ لم يساعدنا.

كيف دخلت الدوري إذاً؟

 دخلنا الدوري ولعبنا مع الس��احل وهناك استحقاقاتماليه لبع��ض الالعبين لم تحصل عليه��ا والحقيقة كنا
نعيش بتخبط الس��ؤال الهاجس (متى س��نقبض) وهذا
جعل الفريق بتش��تت ذهني وع��دم تركيز من الالعبين
الموعودين واستوعبت تلك الظروف الصعبة كمدرب الن
الالعب له حقوقه التي يجب أن يحصل عليها.
ويتاب��ع مخلوف :خضنا بالدوري ثالث مباريات فزنا على
الس��احل بطرطوس وتعادلنا مع الحرية بحمص وخسرنا
مع الوحدة بدمش��ق وه��ذه النتائج متفاوت��ة بمجملها
وبظ��ل الظروف التي مر بها الفريق فالنقاط األربع مقبولة
ولدين��ا االفضل فمباريات الدوري تختلف عن المباريات
الودي��ة وكل مب��اراة لها ظروف واليوجد مس��توى ثابت
لدي معظم فرق الدوري والالعب السوري معروف بعدم
ثبات مس��تواه وبصراحه فريق الوثبة لن يكون كما كان
الموس��م الماضي وأنصار الوثبة بوعيهم ومتابعتهم ألدق
التفاصيل يعرفون هذا الشيء ويجب أن نكون واقعيين
ونعي��ش بأرض الواقع والمعطيات التي بين أيدينا وكل
الدعم المعنوي والثقة لالعبين الشباب الذين أفتخر بهم
لم��ا يقدمونه والعبو الخبرة اليقصرون في دمجهم معهم
فمباري��ات الدوري صعبة وش��اقه والوثب��ة قادر على أن
يستمر لألمام وظروفه مماثله لبعض االندية

ما رأيك بفترة توقف الدوري

فت��رة التوقف مهمه جدا ولكنها ليس��ت طويلة ونتمنى
فيها استدراك بعض األخطاء التي وقع بها الفريق ألن كرة
القدم لعبة األخطاء وعلين��ا معالجة هذه االخطاء لثقتنا
الكبيرة بالفريق ولدينا بعض اإلصابات نتمنى الشفاء منها
وعودة مصابيها بأس��رع ما يمكن للفريق الذي هو بحاجة
لكل الجهود واالدارة الجديدة التقصر في س��بيل تس��يير
األمور لتأمين مستلزمات الالعبين وحاجاتهم ورواتبهم
الت��ي لم يقبضوها منذ ثالثة أش��هر وخاصة العبي عقود
الرعاية والش��كر لرئيس النادي نائل رسالن وعضو االدارة
يوسف س�لامه في تقديم الدعم للفريق لتحقيق مايليق
بن��ادي الوثبة وهذا هدفنا عبر (العبين جيدين) والفريق
بحلة جديدة يتطلب لوق��ت وجهد وصبر وتعاون ليكون
بالفورمة وأوجه الشكر لجماهير الوثبة المتفهمة

كلمة أخيرة

أش��كر جريدة االتحاد التي اتاحت ل��ي الفرصة ألعبر من
ً
س��ابقا ونح��ن موجودون
خاللها عن الش��يء الذي دار
بالن��ادي لنصنع بصمة لنادي الوثب��ة رغم الظروف التي
مررن��ا بها وأكي��د أي م��درب اليرغ��ب أن يعيش تلك
الظروف الصعبة التي مرت ونحن (متمس��كين) باألمل
مع مرحلة قادمة للنادي.

كادر الوثبة

نذك��ر أن كادر الوثبة مؤلف من عبد المجيد عبد العظيم
مدي��ر الفريق  /أنس مخلوف ً
مدربا  /فراس خليل مدرب
مس��اعد  /وعبد الداي��م ابو صالح ً
اداريا /ون��زار الدروبي
منس��قا اعالميا ً/
ً
م��درب حراس  /عب��د الرحمن قراجه
معالجا  /محمد العبيد مرافقاً.
ً
احمد شدود

كس��بنا عودة العالمة الذي يعتبر مصدر ثقة
للمنتخب ،وكسبنا ايضا الفوز بغياب نجوم
كبار كالسومه والصالح والخريبين.
واض��اف  :ال��روح العالي��ه لالعبي��ن كانت
موجودة وتنفيذهم للمهام الموكله لهم من
قبل الم��درب بكل دقه دلي��ل على التركيز
الذهني العالي وفوزنا جاء على فريق يعتبر
من اهم فرق آسيا
اما سلببات المباراة فحددها مدير المنتخب
باآلت��ي  :طرد الالع��ب االوزباك��ي غير من
الهدف الع��ام للمباراة وتفوق االوزباك علينا
بدنيا ظهر باخر مراحل المباراه وذلك بسبب
لع��ب مجم��ل العبيهم بدوري ابطال اس��يا
مضيفا بأن العمل كبير والكابتن نبيل وضع
التصورات والبرامج المستقبلية للوصول مع
المنتخب ألفضل حالة نفسية وبدنية.
وردا عل��ى س��ؤالنا عن مب��اراة االردن بعد
غ��د االثني��ن ق��ال عس��اف خليف��ة مدير
المنتخب  :مع صافرة نهاية مباراة منتخبنا
و اوزباكس��تان طل��ب الكابت��ن معلول من
الالعبين نسيان المباراة و التحضير لمباراة
األردن وسيقوم بإقامة دروس عملية ونظرية
للوق��وف عل��ى أماكن الق��وة والضعف عند
المنتخ��ب االردني بعد أن ش��اهد مباراتهم
بمع العراق .
خاتما في رسالة للجمهور  :الجمهور هو الروح
للمنتخب وأتمنى من الجميع الوقوف على
نفس المس��افة من الحب والنق��د ونتقبل
بعضنا البع��ض ألن جميعنا هدفنا واحد اال
وهو التأهل لنهائيات كأس العالم .

بال شك ومع نهاية المرحلة الثالثة من ذهاب
دوري المحترفين الممتاز يتضح لنا أن فريقا
تش��رين بطل الدوري وجاره حطين صاحب
المرك��ز الثالث للموس��م الماض��ي هي من
األندية التي سيكون لها شأن وتواجد وتميز
وبالتالي المنافسة وبقوة على بطولة الدوري
كونهما فريقان يملكان مقومات وإمكانيات
المنافسة والعبين على قدر عال من الفنيات
والمستوى والمهارات ونتائج الفريقين حتى
المرحلة الثالثة تدل على ذلك وفي لقائنا مع
المدربين أكد لنا ذلك لنتابع..

تشرين متميز

الكابت��ن كنان ديب مس��اعد م��درب نادي
تشرين بكل صراحة أقول إن فريقنا هو األميز
واألفضل واألجدر على المنافس��ة لالحتفاظ
باللق��ب كبطل لل��دوري فالفري��ق متكامل
ومنس��جم ومتميز بكامل أف��راده ويعيش
حال��ة م��ن االس��تقرار اإلداري والفني وهذا
م��ا يترجمه في أدائه ف��ي الملعب ونتائجه
الجيدة حتى اآلن بتحقي��ق ثالثة انتصارات
متتالية وبال خسارة ولم يتعرض مرمانا ألي
هدف.
مستوى فريقنا جيد ً
جدا ونحن كوحدة عمل
متكاملة ومتفاهمة نعمل كإدارة وكادر على

المواصلة مع النتائج الجيدة والالعبون على
قدر عال من المس��ؤولية والجميع يس��عى
ويعمل بتصميم على توظيف إمكانياته في
الملعب بش��كل أمثل وفريقنا مؤهل ويعمل
على مواصلة مشواره مع الصدارة والدفاع عن
اللقب.
أما عن مستوى فرق الدوري فيتابع الكابتن
كن��ان أن ال��دوري هذا الموس��م هو أفضل
وأميز من الموسم الماضي هناك فرق جيدة
ستدخل دائرة المنافسة وستكون قوية مثل
الوحدة ،حطين ،الجي��ش ،وجميعها تملك
ً
فرقا وإمكانيات المنافسة من تكامل صفوف

النضال بصدارة
مجموعته في دوري شباب األولى

تتواصل منافسات خامس المجموعات
في دوري الش��باب لكرة القدم بالدرجة
األول��ى والتي تضم خمس��ة أندية هي
الكس��وة والش��علة والنض��ال وجرمانا
ومعضمية الشام ،ووصلت بمنافساتها
إل��ى الجول��ة الرابعة التي تق��ام اليوم
السبت.
ً
ويتص��در الئح��ة الترتيب حالي��ا فريق
النضال بس��بع نقاط بع��د فوزين على
الش��علة  3/4وعل��ى المعضمي��ة 2/3
وتعادله باالفتتاح مع جرمانا .1/1
يليه بالترتيب جرمان��ا الذي فاز بثاني
الجوالت على الكس��وة  1/2وتعادل مع
النضال وله  4وارتاح بالجولة الثالثة.

فري��ق الكس��وة ل��ه  3نقاط م��ن فوزه
بالجولة الس��ابقة عل��ى المعضمية 2/3
وخس��ر قبلها مع جرمانا  2/1وللش��علة
ً
أيض��ا من فوزه بافتتاح الدوري
 3نقاط
على المعضمية به��دف وارتاح بالجولة
الثانية قبل خسارته مع النضال بالثالثة.
ويش��هد اليوم الس��بت لقاءين ..األول
يجمع الشعلة مع الكسوة ،والثاني يحل
ً
ضيفا على المعضمية ضمن
فيه جرمانا
منافس��ات الجولة الرابعة والتي يرتاح
فيها فريق النضال.
آخر الجوالت برسم الذهاب ستكون يوم
الس��بت القادم ويلتقي فيها جرمانا مع
الشعلة ،والكسوة مع النضال.

والعبين جيدي��ن وهذا ال يمنع من أن بقية
أندية ال��دوري تملك مقوم��ات جيدة مثل
الكرامة ،الوثبة.
وفرق طامحة ستعمل على المواصلة وإثبات
جدارتها مثل الحرجلة والحرية وختم حديثه
أن الدوري هذا الموسم هو أفضل من سابقه
مستوى وأداء ومنافسة.

حطين سينافس

الكابتن حس��ين عفش مدرب فريق حطين
أكد أن فريقه وعلى الرغم من تأخر تش��كيله
بسبب تأخر تشكيل مجلس اإلدارة وبالتالي
قصر فترة التحضير واالستعداد إال أن الفريق

يعيش فترة تصاعدية في األداء والمس��توى
وتحقيق النتائج وفريقن��ا متكامل الصفوف
وفي كاف��ة مراكز اللعب ويضم أفضل العبي
القطر مس��توى وفنيات ومهارات وس��تكون
نتائجه��ا ملبية وس��نعمل ب��كل إمكانياتنا
ً
لنبق��ى ً
قوي��ا ومؤه ًال للمنافس��ة على
فريقا
بطول��ة الدوري خاصة بع��د أن وصل الفريق
لحالة جيدة من االنس��جام واالستقرار الفني
وهو األهم وس��يكون الفريق الذي سيرس��م
البس��مة والس��عادة على وجوه مش��جعيه
ب��أداء فن��ي ومس��توى متط��ور وتوظي��ف
أمث��ل لإلمكانيات والمه��ارات والكل يعمل
بمس��ؤولية وغيرة وتصميم عل��ى أن يكون
فريقنا المناف��س األقوى على بطولة الدوري
وتاب��ع الكابت��ن عف��ش أن مس��توى فرق
الدوري من خالل المراحل الثالث يبدو ً
قويا
ً
وجيدا وأن جميع الفرق اس��تعدت بش��كل
جيد وأمثل ووض��ح منذ اآلن أن هناك ً
فرقا
جديدة ستدخل دائرة المنافسة وهي حطين،
تشرين ،الكرامة ،الجيش ،الوحدة ألنها األميز
واألجدر حتى اآلن.
وليس ه��ذا اقتناص من ح��ق بقية األندية
التي تمتل��ك في صفوفه��ا العبين جيدين
وهي تسعى كما األندية األخرى على التواجد
الفعال وتقديم كل إمكانياتها ،كل األمل بأن
يكون هذا الموس��م حافل باألداء والمستوى
والمهارات والتوفيق لكل األندية.

الحرية يكرم كرة الرجال
محمد هاشم إيزا
أقام نادي الحرية حف ًال لتكريم فريق كرة الرجال
بمناس��بة عودته إلى دوري المحترفين بحضور
عبد المنع��م رياض المصطف��ى رئيس مكتب
الش��باب ورئيس وأعض��اء اللجن��ة التنفيذية
وألقيت كلمات معبرة في هذه المناسبة وجرى
تكري��م الالعبي��ن والجهاز التدريب��ي واإلداري
ً
مادي��ا بمبلغ  50ألف لي��رة لكل منهم
للفريق
وقد وعد مدرب الفريق والالعبون حضور الحفل
بمضاعف��ة الجهد وتحس��ين النتائ��ج بالدوري
الحال��ي وصو ًال إلى فرق المقدمة ،واس��تثمرت
اإلدارة ه��ذه المناس��بة لتكريم بع��ض أعضاء
اإلدارات السابقة في النادي وهم:
محمد اإلم��ام ،أحمد قدور ،عب��د الملك عقاد،

حسين السيد ،عبد الكريم بيبي ،جمال نشاوي،
علي الشيخ ديب.
ً
ً
وش��هد الحفل تكريم��ا مماثال ألعض��اء فريق
الني��رب بمناس��بة صعوده إل��ى دوري الدرجة
األولى وفوز كرة النيرب ببطولة دوري الصاالت
للعام الثالث على التوالي.
وقدم رئيس نادي الحرية الدكتور س��مير بيبي
رئيس ن��ادي الحرية في الحف��ل دروع النادي
التذكاري��ة لـ عب��د المنعم ري��اض المصطفى
رئي��س مكتب الش��باب وعمر الع��اروب نائب
رئيس االتحاد الرياضي العام وأحمد مازن بيرم
رئيس اللجنة التنفيذية.
بع��د ذلك جرى المزاد العلن��ي على الكرة التي
جرت بها المباراة النهائية لبطولة أندية الدرجة
األولى بين الحرية والمجد ووصل الرقم األعلى
إلى  5.5مليون ليرة سورية.

كرة القدم
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(الثالثاء) انطالق دوري الدرجة األولى لكرة القدم في  4مجموعات

مرتب��ط بإمكاني��ات كل ناد في
تحضير فريقه بجه��از من الطراز
الجيد وبالعبين من ذوي الخبرة
الذين لعبوا لس��نوات في الدوري
عل��ى مختلف مس��توياته ,ويزيد
رون��ق ال��دوري جم��اال حض��ور
جمهور يدفع قيمة بطاقة الدخول
لمشاهدة المباريات على الطبيعة
لتغطية نفقات ال��دوري العديدة
والمتش��عبة من أج��ور مدربين
وحكام وأدوات وتجهيزات وعقود
العبي��ن بدون قي��د ,وهذا ليس
تجاوزا فقد وصل إعطاء مكافآت
لالعب��ي الدرج��ة الثالثة بدال من
تسمية عقود.

مالحظات

 -1إقامة مباري��ات الدور األول

ذهاب��ا وإيابا عل��ى أرض الفرق
المتباري��ة وفي نهاي��ة مرحلة
الدور يتأهل الدور األول والثاني
م��ن كل مجموع��ة إل��ى الدور
الثان��ي بحي��ث تلع��ب الفرق
المتأهلة من المجموعة األولى
م��ع المجموعة الثاني��ة( لفرق
أندي��ة المجموع��ة الجنوبي��ة)
تقام المباريات على أرض الفرق
المتباري��ة ذهاب��ا وإياب��ا وفي
نهايت��ه يتأه��ل األول والثاني
إل��ى الدور النهائ��ي حيث تقام
مبارات��ان م��ن مرحلتين ذهابا
وإيابا على ارض الفرق المتأهلة
على النحو التالي:
 -2بط��ل المجموعة الجنوبية مع
ثاني المجموعة الشمالية.

 – 3بطل المجموعة الشمالية مع
ثاني المجموعة الجنوبية.
 -4وف��ي نهاي��ة المباراتي��ن
المذكورتين يتأه��ل الفريق الفائز
إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة.
 -5هب��وط الن��ادي الحائ��ز على
المركز األخير من المجموعة.

مالحظات عىل مجموعتي
المنطقة الشمالية
فرق المجموعة الشمالية

تلعب فرق للحسكة وحدها وفرق
حم��اه وحده��ا ف��ي المجموعة
الثالثة وتلتقي م��ع الفائزين من
المجموع��ة الرابع��ة م��ع بعضها
لتأهل منهم��ا ناديان إل��ى الدور
النهائ��ي ليلعبا مع بطلي المنطقة
الجنوبية كما هو مبين أعاله.

مجموعة ()1
التاريخ
الثالثاء 2020/11/17

الفريقان
جرمانا × المخرم
المجد × قارة
اليقظة × الشعلة

الملعب
جرمانا
الجالء
ف صناعي

م .الشام × الضمير
المحافظة × النبك

الجالء
المحافظة

العربي × النضال

السويداء

مجموعة ()2
األربعاء 2020/11/18

مجموعة ()3
الثالثاء 2020/11/17

عامودا × الجهاد
ش .حماه× مورك

الحسكة
حماه .ص

النيرب× التضامن

 7نيسان

النواعير × عفرين
م .بانياس× ع .حماه

حماه ص
المصفاة

مجموعة ()4
الثالثاء 2020/11/17

أحمد عزام مدرب الكرامة:

محمد خير الكيالني
احمد عزام هو المدرب الثالث الذي
يدرب الكرامة من خارج أبنائه بعد
أنور عبد القادر وعبد الناصر مكيس
قدوم��ه لتدري��ب الكرام��ة أوقف
الجدل الدائم بي��ن مدربي النادي
الذين دربوه في األزمة.
مرحل��ة ذه��اب هذا الموس��م مر
منه��ا ثالث مراحل فم��ا هي رؤية
وانطباع��ات الع��زام ع��ن الكرامة
والالعبي��ن وما ه��ي الطموحات
تابعوها بالحوار التالي:

 راض كل الرض��ا ع��ن المرحل��ةالتي بأنها بش��كل مبك��ر لحاجتنا
لبناء فري��ق ينقصه الكثير وبحاجة
لوقت لت��درك النواقص من خالل
التعاق��دات الت��ي كانت مش��كلة
بالنس��بة ل��ي فالالع��ب يفاض��ل
الن��ادي المناس��ب له م��ن خالل
س��معته وال��ذي يدف��ع أكثر من
المبال��غ المادي��ة والحم��د لل��ه
تعاقدنا مع مجموعة العبين ليسوا
بنجوم وإنم��ا تخدم الن��ادي عبر
حبهم إلثب��ات وجودهم وتحقيق
نجوميتهم بفري��ق الكرامة صاحب
االس��م الكبي��ر وهذا يش��جع أي
العب أو م��درب ألن يأتي للكرامة
الحائز علي بط��والت عديدة لذلك
بدأنا بتحضير عام خالل ش��هر ثم
دخلنا اإلعداد الخاص الذي تخللته
المباري��ات الودي��ة فخضن��ا دورة
تش��رين ولعبنا خم��س مباريات
ومباراتين بعد الدورة بمعني سبع
مباريات قبل الدورة جربت بها عدة
خيارات واستراتيجيات وغيرنا عدة
تش��كيالت وبع��ض المراكز حتى
وصلنا لتش��كيله شبه ثابته خضنا
به��ا غمار الدوري فكان��ت نتائجنا
جيدة بأداء جي��د كما في مباراتي
حرجله واالتحاد ث��م الجيش وقد
يك��ون هناك تفاوت ب��أداء بعض
الالعبي��ن وه��ذا ش��يء طبيعي
ودائما الالعب السوري مستواه غير
ثابت يتألق بمباراة ويخفق بأخرى
وهذا عم��ل ذهني نش��تغل عليه
خالل توقف الدوري واألمور تبش��ر
بالخير من خ�لال نوعية الالعبين
المتواجدين وافدي��ن وأبناء نادي
وه��م األس��اس لدينا حي��ث كان
الحدي��ث قبل تعاق��دي أن نعمل
عل��ى تطوي��ر وتأهي��ل الالعبين
الش��باب المتواجدي��ن بنس��بة

60%وه��م بمقتبل العم��ر بأعمار
صغي��رة كالالعب محمود األس��ود
 17س��نه ومثله بحاجه لعمل جبار
على المستوى الفردي والحمد لله
لحد اآلن نجحنا بتأهيلهم وزجهم
بالدوري ألنه م��ن الصعب أن تزج
بالع��ب غير جاهز ذهنيا بعيدا عن
الحالة البدنية والفنية فذهنيا غير
جاهز الالع��ب للعب أمام جماهير
عريض��ة وكبيرة كجماهي��ر نادي
الكرام��ة الواس��عة وهذا م��ا رمزنا
عليه .عموما هناك رضى عام.

 رأينا أن الدفاع مازال بحاجة
لتماسك وتحدث به اختراقات
مربكة؟

 بصراحة يوج��د اختراقات وهذهالحالة ببالنا ولي��س من المعقول
أن تصلح هذه األخطاء بوقت قصير
فهي تحتاج لوقت وعمل إلصالحها
لنكون بشكل جيد.
وق��د اضطررنا أن نش��رك محمود
اليونس بالدفاع بغير مركزه كالعب
ارتكاز بوس��ط الملعب ولحد اآلن
ناجح بمهتمه بشكل جيد ورغبتنا
أن يكون بش��كل ممت��از وكما هو
مع��روف هن��اك قلة م��ن العبي
الدفاع بسورية فالالعبون الجيدون
بح��دود أربعة أو خمس��ة العبين

موزعي��ن على األندية ذات األموال
الكثي��رة ول��م نس��تطع التعاق��د
م��ع أحدهم وجاءت فت��رة توقف
ال��دوري مفيدة لنا ول��كل األندية
لنرت��ب األوراق حي��ث خضنا أول
ام��س الخميس مب��اراة ودية مع
حرجلة والثالثاء القادم لدينا مباراة
م��ع تش��رين بحمص ولن��ا هدف
إلع��ادة تأهي��ل بع��ض الالعبين
ليكونوا بجاهزي��ة أكثر كتامر حج
محم��د وحيان الحموي إلش��راكه
ويك��ون مفيدا لنا وبعض الالعبين
الذين لم يش��اركوا بصفة أساسية
سنش��ركهم ليكون لدينا  22العبا
أي العب منهم يمكن أن يش��ارك
بصفة أساسية.

 غياب نصوح النكديل هل أثر
عىل الفريق؟

 الش��ك نص��وح الع��ب مؤث��روامكانيات عالي��ة وحقق نجومية
بمباراتي حرجلة واالتحاد وسعينا
بخطتن��ا لتأمين ب��دالء لكل مركز
وبمب��اراة الجي��ش اضطرت للعب
بمهاجمين لتعويض غياب نصوح.

 لم تعتمد لآلن عىل تشكيلة
ثابتة

 ال يمكن أن نثبت علي تش��كيلهمعين��ه الن ل��كل مب��اراة ظروفها

ونح��ن نلع��ب دوري طوي��ل فيه
إصابات وإن��ذارات والفريق القوي
لدي��ه  22العب��ا بجاهزي��ة تام��ة
للمش��اركة بأي وق��ت وأي لحظه
يحدث بها خلل أو مشاكل.
 مركز حراسة المرمى كيف تراه
 مس��توى الح��راس الفني جيدفالح��ارس عبد اللطيف النعس��ان
رغ��م الهدف ال��ذي س��جل عليه
بمباراة االتحاد كان بمستوي جيد
أنقذ مرماه من أهداف حتى بمباراة
الجي��ش كان عنده خط��أ بالطبع
يتم التش��اور مع م��درب الحراس
محمود كرك��ر لتدارك أي خطأ وال
يقصر محمود بعمله ولدينا حارس
واف��د احمد كنعان وعندنا مصعب
بلحوس س��يعود قريب��ا الن لديه
ظروف س��يتجاوزها وصار لدينا 3
حراس ممك��ن أي واحد منهم أن
ً
أساسيا.
يكون

 بعض الالعبين الشباب يف
مباراة الجيش الرحمون وابو
سمره نراهم يف الملعب يركضون
لكن دون فاعليه ونرى أن محمود
االسود قد غطى عىل ثغرة هيثم
اللوز بنجاح.

 يحت��اج ه��ؤالء لعم��ل طوي��لوصحي��ح بعضهم ل��م يكن بوضع

فني جيد وقلت إن اس��تراتيجيتنا
ه��ي زج وتطوير ه��ؤالء الالعبين
وتخفيف األعباء عنهم وتشجيعهم
دون تحميله��م طاقه فوق طاقتهم
حتى ال نخس��رهم في المستقبل
ألنهم ف��ي مقتبل العم��ر ويمكن
للكرامة بالموسم القادم أن يحتاج
ً
عددا من الوافدين بينما بالمواسم
القادمة أن يك��ون الفريق كله من
أوالد النادي.

 هناك مالحظة عندما يحصل
خطأ تحكيمي أو أي إشكال
يندفع الجهاز الفني واإلداري
لينتقد الحكم أو خوشنة العب أو
رفع بطاقة.

 قد تكون هذه المالحظة س��لبيةوق��د عانين��ا من بع��ض األخطاء
اإلنس��انية والج��دل التحكيم��ي
ويندرج هذا تحت محبتهم للنادي
وغيرته��م عليه إنم��ا يجب ضبط
األعصاب حتى ال تحدث شوشرة أو
ضغط على الالعبين وسيتم تدارك
ذلك في المباريات القادمة.

 محمود اليونس وريفا عبد
الرحمن كانا بصفوف الكرامة
وتم فك االرتباط معهم لكنك
أنت أعدتهما.

 كم��ا ه��و مالح��ظ لدين��ا نقصبخط الدف��اع وقد وصلنا لمرحلة تم
التعاق��د مع أكثر الالعبين بس��بب
نقص األموال ألن أموال العقود التي
تق��دم لالعبي الص��ف األول باهظة
ولم نس��تطع مجارات ه��ذه األندية
الكبيرة كتش��رين وحطين واالتحاد
والوح��دة والجي��ش حت��ى ن��ادي
ً
ً
معينا
س��قفا
حرجل��ة لذلك وضعنا
للتعاقد مع الالعبين وبهذا الس��قف
تعاقدنا مع المتواجدين معنا.
مرهف دحبور تمت تسميته مدربا
للياق��ة واآلن هو مس��اعد ثان لك
بعد رائد كردية

 ما هي مهمتنا ومن الذي يرفع
لياقة الفريق؟

كلنا شاهد فوز منتخبنا الكروي للرجال عىل خصمه األوزباكي وديا
يف اإلمارات  ،الهدف سجلناه وانتصرنا به وأضعنا ركلة جزاء يف
مباراة سجلنا بها الكثير من المالحظات وأضعنا األكثر من المفردات
 ،لكن نخص زاويتنا بما لفتني من إصرار المدرب « معلول « عىل
نقل المباراة  ..فإن كان هدفه اإلبقاء عىل حالة تواصل الجمهور مع
البعثة فهذا أمر نتفهمه ونرغبه  ،أما إذا كان الهدف رؤية مافعله
المدرب بالفترة القليلة التي استلم بها منتخبنا والتغيير المفترض
أن نراه فهنا ليعذرنا مدربنا كون الشاشة لم تظهر لنا أي جديد
 ..وال حتى ماهو خلف الشاشة  ..وأقصد هنا قضية الالعب عمر
خريبين وقصة استبعاده التي أيضا بقيت ضمن اإلطار المتوقع
لها ولم نخرج بالتايل عن المألوف ال يف األداء والخروج عن جو
المباراة بأوقات معينة  ،وال يف السيطرة عىل مشكلة داخلية باتت
حديث المواقع العربية قبل المحلية ويتناولوها بطريقة قد تكون
مستفزة لألغلبية .
وخالل تواصيل أمس مع مدير المنتخب عساف خليفة قال بالحرف
أن أي العب مهما كان سيعامل عىل أنه فرد من هذه المجموعة
وليس هناك اي تفضيل ألحد عن آخر إال باالنضباط وااللتزام .
طبعا نؤيد ماراح إليه النجم والدويل السابق  ،وكنا نتمنى عىل
نجمنا اآلخر « خريبين» أن ال يقع بهكذا أمر خاصة وأنه العب له
قيمته الفنية ومشهود له عىل الساحة القارية ويدرك ( أو يجب أن
يدرك ) بالتأكيد حدود صالحياته وواجباته  ..وتمنيت لو لم تمنع
ظروف سفر الالعب من الرد علينا ألن هناك أسئلة باتت بحاجة
فعال لوضع النقاط عىل حروفها  ،ولماذا نفسه خريبين يف كل مرة
وحين ..؟!
عىل العموم وبعيدا عن قصة الالعب فإن الحكم عىل شكل المنتخب
بحاجة للوقت  ،وفكر المدرب بالتأكيد لن يظهر إال بعد فترة معقولة
مع اكتمال التشكيل وسد الثغرات ونتمنى أن ال تطول .
وللحديث بقية
ربيع حمامة

دورتان لتأهيل
مدربي كرة القدم في الحسكة

راض عن أداء الفريق وسيعود للزعامة

 بدأت المرحلة التحضيرية
للفريق باختياراتك أنت لالعبين
ولجهاز فني ما هو تقييمك لتلك
المرحلة؟

للحديث بقية

خريبين  ..وعلى ماذا راهن المعلول ؟

صبحي أبو كم
الثالث��اء  2020/11/17دوري
الدرجة األولى لكرة القدم المؤلف
من  4مجموعات مناصفة لكل من
المنطقتين الجنوبية والشمالية,
حي��ث تلعب المجموع��ة األولى
التي تضم أندية :جرمانا ,المخرم,
المجد ,ق��ارة ,اليقظة ,الش��علة,
والمجموعة الثانية التي تضم :م.
الشام ,الضمير ,المحافظة ,النبك,
العرب��ي النض��ال ف��ي المنطقة
الجنوبية ,والمجموعة الثالثة التي
تض��م :أندية الحس��كة :الجزيرة,
عام��ودا ,الجه��اد ,وأندي��ة حماه
التي تض��م :ش .حم��اه ,مورك,
قمحانه ,في المنطقة الش��مالي,
ويضم دوري هذا العام مستويات
فني��ة متفاوت��ة لالعبي��ن حيث
يلع��ب بهذا ال��دوري بين الهابط
م��ن ال��دوري الممتاز(الجزيرة,
النواعير) وأندية لعبت لمواس��م
سابقة في الدوري الممتاز وقبله
في أندي��ة الدرجة األولى قبل أن
يحم��ل االس��م الجديد(الممتاز)
لسنوات منهم(المجد ,المحافظة,
العرب��ي ,الجه��اد ,النواعي��ر ,م.
بانياس ,واندية صعدت ألول مرة
(ق��ارة ,الضمير ,النيرب) وهذا ما
يلقي على الدوري ظالل المنافسة
للصعود إلى ال��دوري الممتاز أو
اله��روب من ش��بح الهبوط وهذا
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 لألمان��ة ليس لدينا في س��وريةمدربي��ن متخصصي��ن باللياقة أو
خبرات كبي��رة بمس��توى اللياقة
وهناك مدرب أو ثالثة تعاقدوا مع
بعض األندية وطالما مدرب اللياقة
س��يعمل تحت رؤية الجهاز الفني
فلم نس��مي مدرب لياق��ة للفريق
فنحن نتع��اون لرف��ع اللياقة عبر
برام��ج تدريبي��ة أو خطط تدريبيه
حتى يتطور الفريق بلياقته.
ولمس��اعي المدرب مه��ام عديدة
وعمل باإلحماء ومس��اعدة الفريق
حي��ث نق��وم أحيان��ا بتدريب��ات
خاصة لخط��وط الفري��ق فمرهف
يق��وم بتدريب خط الدف��اع ورائد
خط الوسط فالعمل متكامل برؤية
الفرق األخرى ودراس��تها ونتناقش
ب��كل المواضي��ع فدورهم��ا كبير
ج��دا خاصة قربهما م��ن الالعبين
أكثر من المدرب لمتابعه مشاكل
الالعبي��ن ويكونا همزة الوصل مع
المدرب.

 وهناك عيل السلوم تسميته
إحصائي هل من ضرورة لهذه
التسمية

 ًطبعا ل��ه ضرورة فقد تطور العلم
بك��رة الق��دم وعل��ي عم��ل معي
بالمنتخ��ب األولمب��ي والفت��وة
والمج��د ودوره تقني لتحليل أداء
الالعبين بالمباري��ات أو التدريب
وما هي األخط��اء المرتكبة إضافة
لتقنية الفيديو بتقطيع المباريات
وتحديد أخط��اء الالعبين وتحليل
مباريات الخصم هو المسؤول عن
كل ذلك.

 مساحة لك:

نتمنى أن نوف��ق بخدمة الكرامةباس��مه الكبير وتحدثنا عن خطتنا
ولم نعد اإلدارة والجماهير ببطولة
به��ذا الموس��م تخفيف��ا للضغط
ألن الكرام��ة بصراح��ة بعي��د عن
البط��والت ويحت��اج لعمل ليرجع
ً
منافس��ا عل��ى ال��دوري ألن الفرق
الكبي��رة إمكانيته��ا كبي��رة على
المس��توى المادي وعلى مستوى
اختي��ار الالعبين وتعاقداتنا تعتبر
صف��ا ً
ً
ثانيا ونعم��ل لنكون بالصف
األول.

هل أنت مستمر مع الكرامة؟

 العق��د لموس��مين وإن ش��اءهللا يكون هن��اك اس��تقرار وإدارة
الكرام��ة تحترم وبها رئيس ناد هو
أحد األسباب لتعاقدي مع النادي
إنس��ان لديه الرغبة والحب ليصنع
فريق��ا لحم��ص ولن��ادي الكرامة
باس��مه الكبير م��ع إدارة محترمة
جعلت لدي األريحية بالعمل.

شارك بش��ير عبود المحاضر اآلس��يوي عضو المكتب التنفيذي لالتحاد
الرياضي العام في تأهيل دورتين بكرة القدم في محافظة الحس��كة فئة
 Cوهما متماثالت في المعلومات النظرية والتمارين العملية وش��ملت
المحاضرات فيها كيفية تدريب الفئة العمرية ما بين األشبال والناشئين
على أصول لعب كرة القدم بش��كلها الصحي��ح والمحقق الفوز بأقل جهد
وذلك عبر محاض��رات نظرية وتمارين عملية منوع��ة وتنفيذ اختبارات
خ�لال التدريب معلن عنها خالل فترة التدري��ب في أيام الدورة المقررة
وتصحيح األخط��اء وختمت الدورتان بإجراء اختب��ارات عملية ونظرية,
ووجه المحاضر عبود لكل الذين ساهموا في نجاح الدورتين من قيادات
سياس��ية ورياضية وخص بالش��كر الدارس��ين الذين كانوا مثاال إلنجاح
الدورتين لما بذلوه من جهد ,وش��ارك في دورة الحسكة  31دارسا بينهم
 2دارسات ,ودورة القامشلي قريبة منها.

الخلف مدربًا للميادين
مالك الجاسم
اتفقت إدارة ن��ادي الميادين مع
الم��درب مؤم��ن الخل��ف لقيادة
مباري��ات التجمع خ�لال الفترة
القادمة بموجب اتفاق مبدئي بين
اإلدارة والمدرب.
وخ�لال اتص��ال هاتف��ي أجرته
«االتحاد» م��ع الخلف أك��د بأنه
جاه��ز لقي��ادة رج��ال الميادين
ال��ذي يمتل��ك عناص��ر وخامات
جيدة قادرة عل��ى تحقيق طموح
جماهيره والع��ودة به إلى مصاف
أندية الدرجة األولى
ومؤمن الخلف العب الفتوة السابق
نال ه��داف الدوري ع��ام - 1996
 1997وت��م اس��تدعاؤه لصف��وف

المنتخب بع��د ذلك ،وبعدها اتجه
لتدري��ب القواع��د ودرب ش��باب
الفتوة ورديف الفتوة
وفي مباراة ودية حق��ق الميادين ً
فوزا
على القورية وغلبه بأربعة أهداف لهدف
ويأت��ي ذل��ك ضمن مرحل��ة التحضير
لمباريات دوري الدرجة الثانية.

جولة لالطالع على ما تم إنجازه
في ملعب دير الزور

بتوجي��ه م��ن الرفيق رائ��د الغضبان
عض��و اللجن��ة المركزي��ة أمي��ن فرع
دي��ر ال��زور لح��زب البع��ث العرب��ي
االش��تراكي ،قام الرفيق رائد المحمد
رئيس مكتب الش��باب الفرعي يرافقه
الرفيق حس��ين المزي��د رئيس اللجنة
التنفيذية بدير ال��زور ،وأعضاء اللجنة
التنفيذية ،والمهندس عزيز عزي مدير
فرع الش��ركة العامة للطرق والجس��ور
ف��ي المنطق��ة الش��رقية ،وع��دد من
المهندسين ،بجولة لالطالع على ما تم

إنجازه في موض��وع تأهيل ملعب دير
الزور ،وأسباب التأخير في إنجاز بعض
األعمال ،واس��تمع المحمد إلى شرح
مفص��ل عن بنود العقد ،وما تم إنجازه
حتى اآلن ،وأسباب التأخير ،ومعالجة
حاالت التقصير بالسرعة القصوى.
وأك��د المحم��د ب��أن تأهي��ل ملعب
ديرالزور س��يكون ضم��ن األولويات،
وس��وف يتم مناقش��ة الموضوع من
كافة جوانبه لإلس��راع بإنجاز ما تبقى
من أعمال.

محليات
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كرة الطليعة بعد ثالث مراحل بين الرضا والقبول

اإلدارة االتحادية أعفت «البوشي»
من مهامه التدريبية

محمد هاشم إيزا
قرار اإلدارة االتحادية بإعفاء مدرب
كرة رجالها الكابتن مهند البوش��ي
لم يفاج��ئ ً
أحدا م��ن المهتمين
ً
متوقعا
بالش��أن االتحادي ،فكان
وجاء بعد نهاية المباراة مباش��رة
التي جمعت الجارين الش��قيقين
االتح��اد والحري��ة ف��ي ديرب��ي
المدين��ة باألس��بوع الثال��ث من
ال��دوري الممتاز ،وهو الذي راهن
علي��ه الكثيرون بأن البوش��ي لم
يستمر سوى ثالثة أسابيع نتيجة
البداية السيئة لكرة النادي األحمر
ولعلها أس��وأ بداية لك��رة االتحاد
منذ انطالقة الدوري السوري قبل
ً 57
عاما أي منذ عام  ،1966إذ لم
يحص��ل الفريق س��وى على نقطة
وحيدة في ثالث مباريات؟!

تهديد وتنفيذ

ذكرت أوساط مطلعة لـ»االتحاد»
أن الكابت��ن مج��د الدين حمصي
عضو مجلس اإلدارة مشرف الكرة
ً
إن��ذارا يحمل في
كان قد أرس��ل
ً
تهدي��دا للم��درب بأنه لن
طياته
يبق��ى عل��ى رأس مهام��ه إن لم
يحقق فريق��ه الفوز ف��ي المباراة
الثالثة.
وسيتم فس��خ العقد الموقع معه،

وهكذا كان فع ًال ،فقد نفذ الحمصي
تهدي��ده وأخذ ق��رار اإلعفاء وبلغ
الم��درب على صفح��ات التواصل
االجتماعي وتم فسخ عقده ،وأتى
ً
مرضيا للش��ريحة الواس��عة
القرار
من جماهير النادي العريضة التي
لم تعد تتحمل النتائج الس��لبية
وه��ي الت��ي اعت��ادت أن يكون
ً
دائم��ا ف��ي الطليعة وهو
فريقها
اليوم يقبع في المركز قبل األخير.

البدائل

تم تكلي��ف أنس صاري وأس��امة
حداد مساعدا المدرب بتسيير أمور
الفري��ق التدريبية إل��ى حين البت
ف��ي موضوع اختيار م��درب جديد

وق��د علمن��ا أن اإلدارة عن طريق
وسطاء اتصلوا بعدد من المدربين
أبناء الن��ادي أو من الذين س��بق
لهم أن عمل��وا بالنادي ومنهم تيتا
وعمار ريحاوي وياس��ر الس��باعي
لكنهم جوبهوا باالعت��ذار كما كان
هناك اقتراح باالتص��ال مع حيدر
عب��د الجبار الالع��ب العراقي الذي
س��بق له أن لعب في صفوف فريق
االتحاد موسمي  2004 -2003وهو
ً
مدرب��ا وتتجه األنظار
اليوم يعمل
ً
أخيرا إل��ى الكابتن رضوان األبرش
ً
مدرب��ا للفري��ق ،حيث من
ليكون
المقرر أن يصدر قرار تكليفه بعد أن
وقع االختيار عليه من قبل اإلدارة.
وق��د علمنا من مص��در خاص أن
مجلس اإلدارة أعفى كامل أعضاء
الجه��از التدريبي م��ن مهامه بما
فيه مدرب حراس المرمى ياس��ر
جركس رغم أنه طلب من الصاري
والح��داد اإلش��راف عل��ى الفريق
ً
مؤقت��ا وأن اتصاالت قد جرت مع
الكابتن عماد خانكان قبل االتفاق
عل��ى تكليف األب��رش بعد أن تم
فسخ العقد مع البوشي بالتراضي.
وفي جديد الكرة االتحادية سعيها
للتعاقد مع الس��وري المقيم في
ألماني��ا مناف خليل الذي س��بق
ل��ه أن دع��ي للمنتخ��ب الوطني
األولمبي.

عمار شربعي
ث�لاث مراحل خلت من عمر الدوري تفاوتت
من خاللها نتائج فري��ق الطليعة بين تعادل
وخس��ارة وفوز س��جل من خاللها  5أهداف
وتلق��ت ش��باكه  4أه��داف .محت� ً
لا المركز
السادس على الالئحة.
كي��ف ينظر الكابتن ط��ارق جبان لفريقه وما
هو انطباعه وما هي اإلس��تراتجية الفنية في
فترة التوقف? وإليكم ما قاله:
ظهر الفريق بشكل مقبول ً
نوعا في المباريات
الث�لاث في لق��اء جبل��ة ظه��رت المطبات
الدفاعية ودخل شباكنا ثالثة أهداف وسجلنا
مثله��ا بعد المباراة قمنا ككادر فني بدراس��ة
كل الهف��وات وعملنا على تالفيه��ا وإزالتها
ً
وضوحا في
بشكل واضح وهذا األمر بات أكثر

لقاء الجيش بدمش��ق حيث قدم الفريق أدا ًء
مقب��و ًال ودخل مرمانا ه��دف ووصلنا لمرمى
ً
م��رارا قبل اللقاء الذي خاضه الفريق
الجيش
أمام حرجلة في حماه والذي نال قبول جميع
الحضور وس��جلنا هدفين في الش��وط األول
وكان تكتيكن��ا في الثان��ي مختلف للحفاظ
على التق��دم ألن العبرة ف��ي النهاية بالنقاط
وليس باألداء.
عل��ى العموم ج��اءت النتائ��ج طبيعية في
ً
قياس��ا بفت��رة التحضير
المباري��ات الثالث
القصي��رة والصعوبات الت��ي واجهت الفريق
والس��يما تغيير الكادر الفن��ي الذي جاء في
وقت قريب ً
جدا من انطالق الدوري وسنعمل
في مرحل��ة التوقف على إعادة هيكلة الفريق
ً
بش��كل أفضل ً
وبدنيا وسيتركز تحضيرنا
فنيا
بشكل كبير لالس��تعداد للقاء اإلتحاد بحلب
ولهذه المباراة حس��ابات خاصة وسنس��عى

من خاللها لزيادة غلتنا من النقاط دون أدنى
شك.
والزلنا نواجه بعض الصعوبات على اعتبار أن
رئيس الن��ادي المحامي تمام المصطفى هو
األكثر مس��اندة للفريق في المرحلة الماضية
ونتمن��ى على بقية أعضاء اإلدارة مس��اعدته
لخدم��ة الفريق ومن الطبيعي أن اليد بحاجة
ألخ��رى للتصفيق وه��ذا ما نتف��اءل به ألن
الطليع��ة يمتل��ك قاعدة جماهيري��ة مميزة
وبحاج��ة لتكاتف الجميع إلس��عاد جماهير
النادي والتي باتت بحاجة أكثر من أي وقت
ً
تقدما
مضى لتتغنى بفريق يرتقي لمراكز أكثر
على الالئحة.
المحام��ي تم��ام المصطفى رئي��س النادي
قال :منذ البداية قمنا بتش��كيل لجنة خاصة
بالتعاقدات وقدمنا الدع��م المالي لها ولكن
ل��م تكن التعاقدات ملبية للطموح ولم يرتق

العم��ل لطموحنا وبعد ال��دورة الرباعية التي
أقيم��ت في حماه قمنا كإدارة بدراس��ة واقع
الفريق وتوجب علينا اإلسراع في عملية تغيير
ال��كادر ونجحنا إلى حد كبير في اختيار كادر
مميز يقوده الكابتن طارق ويس��اعده الكابتن
أديب بركات والخبير البدني خالد مشرف مع
المحافظة على مدرب الحراس عرفات الشاهر
ً
والذي لعب ً
مميزا في تحضير حارس��نا
دورا
ابن النادي محمود خلف .على العموم جاءت
النتائج في المراح��ل الثالث متفاوتة ونحن
متفائلون بالفريق بع��د أن قام الكادر الجديد
بوضع اس��تراتيجية فنية مناس��بة وسنقدم
ً
الدعم الكامل للفريق ً
ومعنويا ونس��عى
ماديا
إلزالة جمي��ع العقبات التي تواجهه مع بقية
األعضاء ونتمنى على جمهور النادي مساندة
الفريق في حله وترحاله واالرتقاء بالتش��جيع
المثالي على المدرجات.

كرة حلب الواعدة
أس��فرت مباريات األسبوع الثالث من دوري أشبال
كرة حلب لمواليد  2009 -2008عن النتائج التالية:
فاز االتحاد على القلع��ة  16/0وتعادل الجيش مع
الشرطة بال أهداف وتغلب عفرين على السفيرة 3/2
والحرية على النيرب  2/0وسيطر التعادل اإليجابي
عل��ى لقاء نبل مع اليرموك  2/2والتعادل الس��لبي
بين الشهباء والحرفيين.
أما مباريات األسبوع األول من بطولة دوري ناشئي

الك��رة الحلبية لموالي��د  2007 -2006فقد جاءت
نتائج��ه كم��ا يلي :ف��از الجيش عل��ى القلعة 7/1
وش��رطة حلب عل��ى عفرين بهدف يتي��م والنيرب
على عم��ال حلب  6/1واالتحاد على الس��فيرة 8/1
ً
قانونيا
والحرفي��ون عل��ى اليرموك  2/1تم رفعه��ا
إلى  3/0بس��بب مش��اركة العبين مخالفين للسن
القانونية مع اليرموك وتعادل الشهباء مع نبل من
دون أهداف.

دورة تأهيل وترقية للمالكمة بدرعا اتحاد الكاراتيه يضع النقاط على الحروف لعودة انطالق لعبته

دورة مخزومة لكرة المضرب

صبحي أبو كم
برئاسة جهاد ميا رئيس اتحاد الكاراتيه قام وفد
من اتحاد الكاراتيه بزيارات محافظات القنيطرة,
حمص حم��اه حلب الرقة ,ادل��ب للوقوف على
واقع اللعبة فيها ومدى تنفيذها لنش��اط اللعبة
وسجلت البعثة المالحظات التالية:

إهمال

نفذ اتحاد المالكمة دورة تأهيل وصقل وترقية في المالكمة في محافظة
درع��ا من  2/7/11/2020في مقر اتحاد عمال درعا وقدم عضو لجنة فنية
بيته الرياضي للتدريب للبرنامج العملي باش��راف وتنفيذ الدكتور محمد
كامل ش��بيب رئيس اتحاد المالكمة ومحمود س��لوم أمين سر االتحاد
وش��ارك فيها  23دارسا بينهم  3دارسات ,وتم استبعاد  5دارسين لعدم
التزامهم بنظام الدورة بشكل ,وجرى في اليوم السابع واألخير اختبارات
عملية ونظرية ,يقدم اتحاد اللعبة الشكر والتقدير الكبيرين للجنة الفنية
للمالكمة بدرعا واللجنة التنفيذية وألحد عمال درعا الذي كان وراء نجاح
الدورة تنظيميا وألمين فرع الحزب وكانت المحاضرات يوميا من الساعة
 9صباحا حتى  4عصرا.

معسكر

وأضاف الدكتور شبيب :إنه من المتوقع أن يبدأ المعسكر التدريبي يوم
 14الش��هر الجاري ضمن تجارب رسمية للمنتخب الوطني مع مجموعة
من العبي��ن جدد ,ومن��ح العبو المنتخ��ب الوطني اس��تراحة المدة 9
للمعالجة من االصابات اعتبارا من .5/11/2020

لم يتم مش��اهدة الهيكلية التنظيمية التي تم
ترسيخها خالل  5س��نوات بمفاصل مؤسستيه
التح��اد الكاراتي��ه( ينبثق عنه لجان رئيس��ية
تخصصي��ة) ح��كام ,مدربين ,مس��ابقات وهي
مفصلية ب��أي عمل ,وال يمكن أن يكتمل البناء
التنظيمي إذا لم تقم اللجان الفنية بالمحافظات
باإلسراع الس��تكمال بنائها التنظيمي واإلداري
والفني ,واللجان المنبثقة عن اتحاد اللعبة بعيدة
كل البعد ع��ن واقع اختصاصها بالمحافظات إذ
ما تم تداوله ومناقش��ته في اللقاءات مع كوادر
اللعبة بالمحافظات يظه��ر الفجوة الكبيرة بين
المستوى اإلداري والتنظيمي في االتحاد وبين
لجانه الفنية ,واللجان المنبثقة عن اتحاد اللعبة
لم تض��ع اتحاد اللعب��ة بحقيقة واق��ع لكوادره
(مدربين وحكام) مما اس��فر عن أمور شخصية
لعدم تأهيل الكوادر واالستفادة منها في مفاصل

اللعب��ة ,وال يوجد متابعة من لج��ان المدربين
والح��كام والمس��ابقات وألي��ة العم��ل غائبة
لتحقيق الخطة الموضوعة من قبل اتحاد للعبة.

إعادة بناء

يجب إع��ادة دراس��ة اللجان الرئيس��ية ووضع
أهداف لها وتكليف أعضاء االتحاد المش��رفين
عل��ى المحافظ��ات بمتابعة خطة ه��ذه اللجان
لتس��تقر األم��ور التنظيمية واإلداري��ة بجميع
اللج��ان الفنية بالمحافظ��ات والتقدم خطوات
ملموسة لعملها لتطوير اللعبة وزيادة انتشارها.

اختبارات

أق��ام اتحاد الكاراتي��ه اختب��ارات بدنية وفنية
يوم��ي  4/5/11/2020النتق��اء  10العبي��ن

مميزي��ن موهوبي��ن من الجنس��ين وحس��ب
نتائج االختبارات يدعا الالعبون لمعسكر مغلق
اس��تعدادا للمقابالت الخارجية في العام 2021
واش��رف على االختبارات أعض��اء اتحاد اللعبة
سهيل سلمان مسؤول المنتخبات من (دمشق),
وخل��دون زهر الدين نائب رئيس لجنة الخبرات
العليا من (الس��ويداء) ,محم��ود درغلي رئيس
لجن��ة المدربي��ن العليا (طرط��وس) ,معتز أبو
عليق��ة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية (درعا),
ولول��و قلعة جي أمين س��ر لجن��ة المنتخبات
الوطنية(دمش��ق) والجهاز الفني عدنان الوندي
مدرب منتخب وطني قتال ونبيل ضاحي مدرب
منتخب وطني كاتا (دمشق).

معسكر ودورة مركزية لحكام اتحاد كرة اليد
خبر
جاء يف الخبر تأكيد عىل غياب نجوم من منتخبنا األول
لكرة القدم يف مباراتيه الوديتين أمام منتخب أوزبكستان
واألردن ويف مقدمتهم عمر السوما وأحمد الصالح وعبد الله
الشامي وعمرو جنيات ألسباب مختلفة.

تعليق
الشك أن هذه الغيابات مؤثرة يف عدة اتجاهات منها ما يخص
تشكيلة المنتخب التي قد تعاني نقصاً يصنع فارقاً وذلك
للقيمة الفنية التي يتمتع بها الغائبون ومنها يتعلق برؤية
المدرب عىل طريق اعتماده للتشكيلة األساسية التي سوف
يعتمدها مستقب ًال بعد المباراتين ومنها عىل صعيد النتائج
التي قد تتأثر وتنقص من حظوظ منتخبنا يف المباراتين،
ومن ناحية أخرى فقد يكون يف ذلك فرصة للبدالء يف إثبات
الذات وللمدرب يف اكتشاف البدائل المناسبة وربما أساسيين
منهم.

ً
معسكرا لحكام كرة اليد في
أقام اتحاد كرة اليد
حم��اه في الفترة ما بي��ن  5/7/11/2020حاضر
فيها كل من المحاضر االس��يوي زهير س��محا
وناصر طنجي الحكم القاري وصدام غزال الحكم
القاري وأس��عد أمي��ن حكم وطني ,وش��ملت
المحاض��رات التعديالت الجدي��دة على القانون

الدول��ي والعالقة بي��ن الحكمي��ن والمراقب,
وحيثيات اللياقة البدني��ة وردود على عدد من
االسئلة على الدارسين وشارك في المعسكر 42
دارسا بينهم  10دارسات.
ويقي��م اتحاد ك��رة الي��د دورة مركزية للحكام
لكاف��ة الدرج��ات ف��ي االكاديمي��ة األولمبية

فردي الرجال

المرك��ز األول فيليب باصوص بعد ف��وزه على فرح باصوص بمجموعتين
مقابل ال شيء.

زوجي الرجال

المرك��ز األول فيلي��ب باصوص وميش��يل صابور بفوزه عل��ى لقاء هيفا
وميشيل عبدوكه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
في ختام البطولة تم التنويج بالكؤوس ومكافآت مالية.

تدريبات مشتركة لجودو ريف دمشق والالذقية

ف��ي مدين��ة الفيح��اء الرياضية لم��دة يومين
 15/16/11/2020يحاض��ر فيه��ا المحاض��ر
اآلسيوي الس��وري زهير سمحا يشارك بها 24
حكما و 14حكمة وتقام بإش��راف لحنة الحكام
الرئيسية لكرة اليد.

بمشاركة  46دارسًا

ختام دورة الريشة الطائرة في السويداء
نفذ اتحاد الريشة الطائرة دورة تأهيل حكام
ومدربين و(شتل تايم) في السويداء وشارك
في تدريب الحكام  46دارسا وفي شتل تايم
 85دارسا واالخير هو تعليم الصغار لرياضة
الريشة الطائرة وحاضر في الدورة كل من:
إياد محمود أمين س��ر اتحاد الريشة الطائرة
ف��ي ش��تل تاي��م والتحكي��م وحاضر في
التدريب هيثم مسعود وتضمنت محاضرات
ع��ن التدري��ب بتقدي��م لمحة ع��ن رياضة
الريشة الطائرة وأهميتها في المجال الدولي

اختتم��ت بالالذقية وعلى مالعب كرة المضرب بمدينة األس��د الرياضية
منافسات بطولة دورة مخزومة بكرة المضرب بالتنسيق مع اللجنة الفنية
واس��تمرت أربعة أيام بمش��اركة ً 22
العبا من مختلف المحافظات وبعد
منافسات قوية ومثيرة انتهت النتائج كما يلي:

ونوعي اللعب الزوجي والفردي ,وتس��جيل
النق��اط ,والتعديالت الجدي��دة التي طرأت
على قان��ون اللعبة ,و 3محاضرات تطبيقات
عملية .وعن ش��تل تايم :هو برنامج لتعليم
األطفال نشر الريشة الطائرة بأسلوب مبسط.
وق��دم هيث��م مس��عود عن كيفية مس��ك
للمضرب بالش��كل الصحيح وتعليم التأقلم
بين الريش��ة والمضرب واالرسال في اللعب
المفرد واللعب الثنائي ,واالرس��ال االمامي
والخلفي.

دورة تأهيل وترقية
أقام اتح��اد الكاراتيه دورة
تأهيل وترقي��ة للحكام في
محافظ��ة القنيطرة ش��ارك
فيها  25العبا والعبة حاضر
فيه��ا محف��وظ جزائرل��ي
الحك��م الدول��ي ونض��ال
دهني��ن ,ومدي��ر ال��دورة
أحم��د بخي��ت ,وش��هدت
ال��دورة تفاعال جي��دا بين
المحاضرين والدارسين في
تلقي المعلومات وتطبيقها
ً
عمليا.

على م��دى ثالثة أيام اس��تضافت اللجنة
الفني��ة للجودو بالالذقية فريق نادي (بيت
س��ايد) للجودو بريف دمشق وشارك معه
في تمارين مشتركة لالعبي أندية الالذقية،
حطين ،عمال الالذقية ،الجيش الساحلي،
شرطة الالذقية والمراكز التدريبية ،وجرت

دورة تأهيل
وترفيع
لرياضة السور

التمارين بصالة الجودو وباس��تاد الباس��ل
الدول��ي بمش��اركة ً 75
العبا م��ن الفئات
العمرية التي ظهرت بمستوى متطور.
هيثم حبيب رئيس اللجنة الفنية للجودو
بالالذقي��ة قال لالتحاد أن ه��ذه اللقاءات
تأتي ضمن إطار االحتكاك.

تقيم اللجنة الفنية لرياضة السور «السورية» دورة تأهيل مدربين
ً
س��ابقا في
للحزام الذهبي وترقية للش��هادات التي ُحصل عليها
الفت��رة ما بي��ن  16-20/12/2020في مدين��ة الفيحاء الرياضية
بدمشق.

محليات
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معال يؤكد على أهمية استمرار دورات تأهيل وصقل كوادر ألعاب الفنون القتالية
أكد الس��يد فراس مع�لا رئيس
االتح��اد الرياضي الع��ام أهمية
اس��تمرار إقام��ة دورات تأهي��ل
وصق��ل الك��وادر الفني��ة لكاف��ة
األلع��اب الرياضي��ة مما يس��هم
بتطوي��ر الواق��ع الفن��ي للرياضة
الس��ورية وتحقي��ق المزي��د من
االنج��ازات خالل االس��تحقاقات
القادمة.
ونوه مع�لا خالل حف��ل اختتام
ال��دورة المركزية إلعداد المدربين
وتصني��ف الحكام الت��ي أقامتها
اللجن��ة العلي��ا أللع��اب الفنون
القتالية  -اللجن��ة الفنية للمواي
ت��اي -إل��ى الدعم الكبي��ر الذي
س��يقدم له��ذه اللجن��ة كونه��ا
تض��م العديد من ألع��اب الفنون
القتالي��ة الت��ي حص��دت ع��دة
انجازات للرياضة الس��ورية خالل
ً
مبين��ا أن
الس��نوات الماضي��ة،
المكت��ب التنفي��ذي لالتح��اد

الرياض��ي لن يبخ��ل بتقديم كل
م��ا يل��زم إلنجاح كافة األنش��طة
الرياضي��ة التابعة للفنون القتالية
الداخلي��ة والخارجية منها إضافة
للمعس��كرات التدريبية في إطار
التحضير للمشاركات القادمة.

وأش��ار عدن��ان المص��ري رئيس
اللجن��ة العلي��ا أللع��اب الفنون
القتالي��ة إل��ى ض��رورة االرتق��اء
بالواق��ع التحكيم��ي والتدريبي
لكافة األلعاب ,واالستمرار بإقامة
داورت تأهي��ل وصق��ل وترفي��ع

ك��وادر اللجن��ة به��دف وضعهم
بآخر مستجدات القوانين وإعطاء
المعلوم��ات الصحيح��ة من قبل
الكوادر المشهود لها بالكفاءة مما
يس��هم باالرتقاء بالمستوى الفني
لكافة األلعاب.

وخت��م المصري حديث��ه بتوجيه
الشكر للمكتب التنفيذي لالتحاد
الرياض��ي العام برئاس��ة الس��يد
ف��راس مع�لا رئي��س االتح��اد
الرياض��ي العام عل��ى الثقة التي
منحت بتش��كيل اللجن��ة إضافة

ورشة عمل للطب الرياضي في جامعة الوادي
تح��ت عن��وان (إصاب��ات العبي كرة
القدم  -بين الوقاية والعالج) اقيمت
ورش��ة العم��ل الطبية ف��ي جامعة
الوادي الدولي��ة الخاصة تحت رعاية
البط��ل الدول��ي فراس مع�لا رئيس
االتحاد الرياضي العام وبالتعاون مع
اللجنة الطبية باتحاد الكرة للمهتمين
بالط��ب الرياض��ي وع�لاج الالعبين
والمعالجي��ن الفيزيائيين في األندية
السورية.
وبدأت الورش��ة بكلمة رئيس االتحاد
الوطن��ي لطلبة س��ورية غدير بش��ير
وتاله��ا كلمة العميد حات��م الغايب
ناب عنه الدكتورغزوان المرعي عضو
اتحاد الك��رة رئيس اللجنة الطبية ثم
كلمة رئيس الجامعة الدكتور بش��ير
إلي��اس وكلمة راعي الورش��ة رئيس
االتح��اد الرياضي الع��ام القاها نيابة
عنه الدكتور صفوح الس��باعي رئيس
لجنة المنش��طات في سورية فاعتذر
لعدم حضوره حيث ارسل كلمة تمنى
فيها أن يكون م��ع هذا الجمع الرائع
ً
مش��اركا معهم وتمنى التوفيق لكل
جه��د قدم إلنجاح هذه الورش��ة التي
ش��ارك بها أطباء النخبة في س��ورية
وخارجها عبر الس��كايب وسط حشد
كبي��ر تقدم��ه الرفيق مفيد مس��وح

حمص.

رئيس مكتب الش��باب بفرع الحزب
ورئي��س تنفيذي��ة حم��ص لالتحاد
الرياضي فيصل درب��ي وبوجود طلبة
جامعة البع��ث بكلية العلوم الصحية
قس��م المعالجة الفيزيائية ومدرسين
وط�لاب وصحافيي��ن وإعالميي��ن
رياضيين
وكان��ت حادث��ة بل��ع لس��ان حارس
االتحاد خالد عثم��ان محور محاضرة
الدكتور بسام الحايك حيث تم شرح
كيفية العالج بهذه الحالة.

الجلسة األوىل:

 - 1د .صف��وح الس��باعي :مخاط��ر
المنشطات واألحماض األمينية على
الشباب الجامعي والعبي كرة القدم.
 - 2د .بس��ام الحايك :رضوض الرأس

في المنافسات.
 - 3د .الص��ادق الخي��ر :تقني��ات
التدريب العصبي بع��د إعادة تصنيع
الرباط المتصالب األمامي.
 - 4د .جهاد الحاج إبراهيم :أس��باب
إصابات القدم عند العبي الكرة.
 - 5د .وض��اح كزك��ز :اإلصاب��ات
العصبي��ة العضلي��ة عن��د العب كرة
القدم والرياضيين.
 - 6د .جه��اد ح��اج إبراهي��م :إعداد
المنتخ��ب الوطني والمل��ف الطبي
لالعب كرة القدم.

المقررون:

د .غزوان مرعي رئيس اللجنة الطبية
باتحاد الكرة.
د .عبد الغفار سكاف نقيب صيادلة

المقررون:

د .عزام حس��ون النجار نقيب االطباء
بحمص.
د .رامز بيطار طبيب عينيه.
د .وليد خدام عميد كلية الصيدلة.
وف��ي الختام تم تكريم المش��اركين
وتقديم الدروع لهم.

 22العبًا في بطولة دير الزور للريشة الطائرة
مالك الجاسم
أقامت اللجنة الفرعية للريشة الطائرة
ف��ي دي��ر ال��زور بطول��ة المحافظ��ة
ً
العب��ا والعب��ة وكانت
بمش��اركة 22
النتائج كالتالي:
فئة األشبال :المركز األول وسام
عدنان الغضب.
المركز الثاني عبد القهار حاجي طه.
المركز الثالث وائل عدنان الغضب.

فئة الناشئين :المركز االول عبدهللا
نبراس الغضب.
والمركز الثاني أسد التركي.

المركز الثالث يحيى حنيدي.
فئة الشباب :المركز األول محمد
جمعة.

رئيس نادي كفرام:
ألعابنا تتطور بفضل االهتمام ونظرتنا مستقبلية

الجلسة الثانية:

 - 1د .ابراهي��م وردة (ألماني��ا):
اإلصاب��ات العيني��ة عن��د العب كرة
القدم
 - 2د .مجد بالل :فيفا  +حول الوقاية
م��ن اإلصاب��ات قب��ل وأثن��اء وبعد
المنافسة ألمانيا.
 - 3د .ره��ف حنا :قراءات ش��عاعية
ورني��ن مغناطيس��ي إلصاب��ات كرة
القدم.
 - 4د .بسام الحايك :اإلعداد النفسي
قبل المنافسة وبعدها
 - 5د .أحمد خباز :إصابات الركبة عند
العب كرة القدم والوقاية منها.
 - 6د .صف��وح الس��باعي :تزاي��د
ً
ً
وعالميا
محليا
اإلصابات والعقوب��ات
في مالع��ب الكرة نتيجة اس��تخدام
مش��اريب الطاق��ة ومركب��ات الـ c4
الخطيرة والمحظورة.

المركز الثاني عبد هللا الشيخ.
المركز الثالث ناجي الغضب.
بطولة البنات
المركز األول شهد اآلغا.
المركز الثاني سيدرا االحمد
المركز الثالث جيهان االحمد
وفي نهاية البطولة قام الرفيق حسين
المزي��د رئي��س اللجن��ة التنفيذي��ة
بدير الزور وأعض��اء اللجنة التنفيذية
ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية الفرعية
بتكريم الفائزين بالمراكز األولى.

باقة أخبار من حلب

للدع��م الذي س��يقدم مس��تقب ًال
لالرتقاء بالواقع نحو األفضل.
بدوره قال ثائر شيخ حسين عضو
اللجن��ة العلي��ا للفن��ون القتالية
مشرف التدريب والتحكيم :تعتبر
هذه الدورة بداية انطالقة للدورات

التي ستقيمها اللجنة خالل الفترة
القادمة العتم��اد مدربين وحكام
بش��كل عام لكافة األلعاب وعلى
وج��ه الخصوص برياض��ة المواي
تاي حيث تمّ خ�لال هذه الدورة
إط�لاع الدارس��ين والدارس��ات

عل��ى التعديالت األخي��رة للعبة
ً
جي��دا من خالل
والتجاوب كان
التدري��ب العملي والنظري لتطور
أنفس��هم الذي ب��ات واضحا في
اختبارات نهاية الدورة.
يش��ار إل��ى أن ال��دورة أقيم��ت
على م��دار أربعة أي��ام في صالة
الفيحاء بدمش��ق حي��ث بلغ عدد
المش��اركين في ال��دورة حوالي
ً
دارس��ا ودارسة تلقوا فيها آخر
40
التعديالت الحديث��ة على قانون
التحكي��م والتدري��ب باإلضاف��ة
إل��ى محاض��رات ع��دة وحاض��ر
في ال��دورة رئي��س اللجنة ضياء
ماردين��ي ونخبة خب��رات اللعبة
وهم :أحمد س��ليمان – د .فادي
خشروم – منير المشوح – محمد
الحموي -اي��اد الراعي – محمود
عويس –ختام زهر الدين – مهران
ش��يباني – يحيى غل��وي – عالء
ً
مديرا للدورة.
عامر وهمام الداية

ً
مجانا تضحية
سابقين دون مقابل
منهم بوقتهم وجهدهم للمساهمة
بتطوير ه��ذه االلعاب واليوجد من
خارج النادي سوى لعبتي الكاراتيه
وكرة الطاولة.

محمد خير الكيالني
تأس��س نادي كف��رام في حمص
عام  2014ويسعى للنهوض بألعابه
بنظرة مس��تقبلية وس��ط دعم من
الجمي��ع ،وبتفاصي��ل وافي��ة عن
هذا الن��ادي تحدث رئيس مجلس
إدارت��ه المهندس ج��ورج ضومط
عن ع��دة أمور بدأها بش��كره دعم
القيادتي��ن السياس��ية والرياضية
والمكتب التنفيذي ودعم األصدقاء
والمحبين من أهالي كفرام الذين
يعش��قون الرياضة ،ليكون للنادي
حض��وره الممي��ز ضمن أنش��طة
االتحاد الرياضي العام.

تأسيس النادي

وتاب��ع رئي��س الن��ادي حديث��ه:
يتضمن النادي الع��اب كرة القدم
والس��لة والطائ��رة واعتم��د على
اس��تراتيجية االهتم��ام بالفئ��ات
العمرية الصغيرة ونجح فيها حيث
هناك تسلس��ل في كل لعبة يبدأ
من س��ن البراعم وينتهي بالرجال
ً
أحيانا
والس��يدات والمخضرمين
والقى النادي ف��ي انطالقته محبة
األهالي ودعمه المادي والمعنوي
نتيج��ة األه��داف الت��ي حققه��ا
باحتضانه لجيل الشباب واألطفال
بالقرية وتطورت العابه بإدخال كرة
السلة للسيدات وكرة الطاولة لكل
الفئات والعاب الصاالت االيروبيك
والكاراتيه والزومبا.

تخصيص أرض

وتمي��ز الن��ادي عل��ى مس��توى
محافظ��ة حم��ص بمتابعت��ه
تخصيص االراض��ي الثابتة للنادي
حيث ت��م تخصيص��ه بالعقار رقم
 1466بمس��احة  8دون��م من قبل

دعم األهايل

وزارة الزراعة بش��كل رس��مي وتم
إنش��اء ملعبي��ن ترابيي��ن عليها
األول سداس��ي  50×25والثان��ي
كبي��ر  45×90بعدها تم تخصيص
الن��ادي بالعقار  88داخل المخطط
التنظيم��ي من قب��ل بلدية كفرام
وه��و موج��ود عل��ى المخط��ط
التنظيم��ي للقرية وتم تس��جيله
باس��م النادي لممارس��ة األلعاب
في��ه ،ويضيف « ج��ورج لحديثه:
في ع��ام  2019تم إقامة مدرجات
وسور معدني للملعب والقى ذلك
استحسان أهل القرية وأقمنا عدة
دورات تنش��يطية حضرها جمهور
كبير تمنى عل��ى االتحاد الرياضي
دعم ومس��اندة وتحوي��ل الملعب
الكبير لعشب صناعي وزيادة الدعم
المادي لقيام النادي بنشاطاته.
وت��م اس��تصدار ق��رار م��ن قيادة
ف��رع الح��زب بحم��ص والس��يد
المحاف��ظ لمديري��ة تربية حمص
بوضع مالعب المدارس االبتدائية
والثانوي��ة تحت تصرف النادي مع
غرفة مس��تودع تم اعتمادها كمقر
للنادي كما تم اس��تثمار صالتين
للتدري��ب واحدة للصغ��ار والثانية
للكب��ار ونجحنا باس��تقطاب عدد

إعداد :محمد هاشم إيزا

كبير من الشباب والصغار من أبناء
القرية كحالة إجتماعية (والحديث
ً
دائما لرئيس النادي).

األلعاب الممارسة

يتاب��ع المهن��دس ج��ورج حديثه
بمايخ��ص رياضة وألع��اب النادي
بالق��ول :ك��رة القدم هي ش��اغلة
الناس وكان البد من االهتمام بها
رغم ممارس��تنا أللعاب تم ذكرها
فتم تصنيفها درجة ثالثة عام 2018
وصعدت للدرجة الثانية لمشاركتنا
بجمي��ع البطوالت الت��ي تقام أن
كانت رس��مية وودية على مستوى
المحافظ��ة مع فرق قوي��ة وهامة
لها تصنيفه��ا ولكن في عام 2019
بسبب عدم وجود السيولة المادية
اعتذرنا عن المشاركة لكننا نشارك
بألعاب الس��لة والطائ��رة والطاولة
الت��ي تقيمه��ا اتح��ادات االلعاب
ولجانه��ا الفني��ة عل��ي مس��توى
حمص والجمهوري��ة وبدوري كرة
الطائرة وباألولمبياد السوري ويقوم
النادي بوضع خطة سنوية لتدريب
العاب��ه في الصيف والش��تاء على
الرغم م��ن برودة الطق��س وعدم
وجود صاالت مغلقه ويتم التدريب
له��ذه االلع��اب من قب��ل العبين

بفض��ل دع��م األهال��ي واالصدق��اء
والداعمين يتم تموي��ل النادي من
ألبس��ة ومعدات وتجهيزات وكرات
وشباك للمرمى..وتبقى هذه مبادرات
انم��ا نقص الس��يولة المادي��ة تؤثر
على الن��ادي نتيجة انطالقته وتعدد
مش��اركاته التي أصبحت مكلفه جدا
خاصة أثناء النقل والتنقل والمبيت
أللعابه المشاركة بالبطوالت ويحتاج
النادي الس��تثمارات كبي��رة لدعمه
وتم مع مطلع عام  2020اس��تئجار
مقص��ف فيه ص��االت ومرافق عامة
ومس��احة كبيرة وتم اعتمادها ً
مقرا
لنشاط النادي الرياضي واالجتماعي
والثقاف��ي وه��و بحاج��ة لصيان��ة
ومس��تلزمات رياضية وخاصة س��ور
معدن��ي (والحدي��ث أع�لاه لرئيس
النادي).

أنشطة ثقافية

خت��م المهن��دس ج��ورج ضومط
رئي��س ن��ادي كف��رام حديثه لـ»
االتحاد « بالقول :إضافة لما س��بق
يقي��م الن��ادي نش��اطات ثقافية
موازية للنش��اط الرياض��ي فيقام
كل عام مهرجان كفرام الس��ياحي
الرياضي لمدة خمسة أيام يتضمن
أنش��طة ثقافي��ة وفني��ة ورياضية
ً
جمهورا ً
ً
كبيرا
اجتماعيا
ويستقطب
من داخل وخارج القرية ونش��ارك
ً
رياضيا بمهرج��ان القلعة والوادي
ولدين��ا نتائ��ج رياضي��ة ممي��زة
وحضور جمه��ور رياضي لدعم فرق
النادي.

تنافس كبير في مضرب السويداء
اختتمت االسبوع الماضي منافس��ات بطولة محافظة السويداء لكرة المضرب
الت��ي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بمش��اركة  40العبا والعبة لمختلف الفئات
العمرية على مالعب مدينة المزرعة الرياضية بالمدينة.
وف��از بالمركز األول لفئة تحت  8س��نوات لإلناث جولي��ا الجمال وللذكور ورد
حالوي ولفئة تحت  10س��نوات لإلناث الميتا حات��م وثانيا جوري غرز الدين
وثالثا بيس��ان جمول وللذكور حس��ن عزام تاله تيم الجمال وأمير الحاصباني
فيم��ا ج��اءت أوال بفئة تحت ً 12
عاما عليا المرود ث��م لونا الدهوك وبانا عزي
وحل أوال بالذكور لذات الفئة ليث الحسن تاله ميالد العودة هللا ونزار الجمال.
وفي منافس��ات فئة تحت 14عاما نالت المركز األول س��لمى الشعار أعقبتها شهد حامد
وجوليانا مزهر وللذكور جاء أوال يوسف الحواصلي وثانيا مجد عامر وثالثا عادل صيموعة.

المحافظ يستقبل التنفيذية

استقبل السيد حسين أحمد دياب محافظ
حلب في مكتب��ه رئيس وأعض��اء اللجنة
التنفيذية وهنأها وبارك لها ثقة القيادتين
السياس��ية والرياضية وتمنى لها التوفيق
والنج��اح ف��ي مهمته��ا وأكد عل��ى آلية
دع��م وتطوير رياضة المحافظة في ش��تى
األلعاب ،والتحضير الالئق لمباريات دوري
القدم والس��لة وطال��ب التنفيذية بتفعيل
نادي المحافظة الرياضي بحلب.

زيارة تفقدية

زار حل��ب الرفاق عمر العاروب نائب رئيس
االتحاد الرياضي الع��ام وعبد الناصر كركو
الجاس��م ومروان دويع��ر والمهندس عالء
جوخه ج��ي أعض��اء المكت��ب التنفيذي
والتق��وا رئيس وأعضاء اللجن��ة التنفيذية
واس��تعرضوا معهم واق��ع العمل الرياضي
وآف��اق المرحل��ة القادم��ة وآلي��ة تفعيل
وتطوير الرياض��ة الحلبية لكاف��ة األلعاب
كما زاروا البيت الرياضي لجريح الوطن في
مدينة نبل واطلعوا على منش��أة الفروسية
في حريتان التي دمرها اإلرهاب وس��رقوا
محتوياته��ا وتجهيزاتها بم��ا فيها الخيول
وت��م التأكيد عل��ى إعادة تأهيله��ا لتعود

موجــــب
منش��أة حضارية كم��ا كانت ف��ي عهدها
الس��ابق ورافقه��م ف��ي زياراته��م رئيس
وأعضاء اللجنة التنفيذية.

أثقال حلب

قام حس��نين الش��يخ رئيس اتح��اد رفع
األثقال بزيارة إلى حلب لالطالع على واقع
اللعبة وبارك للجنة الفنية الجديدة مهمتها
ً
متمنيا له��ا التوفيق والنجاح وتفقد البيت
الرياض��ي لجريح الوطن ومش��روع البطل

الواعد الذي يش��رف عليه عضو التنفيذية
والبطل الدولي السابق عبد هللا اسكندراني
والتق��ى األطف��ال الواعدي��ن واألبط��ال
الموهوبين واستعرض مع أصحاب الشأن
الصعوب��ات والمعوق��ات ووع��د بتذليلها
ودع��م رياضة األثق��ال بالمحافظة وتقديم
التجهيزات الالزمة لترتقي إلى المس��توى
المطلوب والحض��ور إلى المنصات الدولية
بالع��ام الق��ادم ،والتق��ى رئي��س اللجنة

التنفيذي��ة أحمد مازن بي��رم وبحث معه
سبل تطوير أثقال حلب وتطويرها وإعادتها
إلى ما كانت عليه.

تكريم

تعتزم تنفيذي��ة حلب إطالق اس��م بطلنا
الدولي السابق الشهيد محمد غياث طيفور
مالكمن��ا الذهبي على صال��ة ألعاب القوة
ً
تكريما له،
بالمدينة الرياضية في الحمدانية
وكانت عصابات القت��ل واإلجرام اإلرهابية

قد اغتالت الش��هيد البط��ل «طيفور» إبان
الحرب الكونية على وطننا الغالي.

مهرجان المصارعة

تقي��م اللجن��ة الفني��ة للمصارع��ة بحلب
ً
ً
كبي��را للمصارعتي��ن الرومانية
مهرجان��ا
والح��رة احتف��ا ًال بأعياد تش��رين يوم 21
من الش��هر الجاري وقد دع��ت منتخبات
المصارعة بحماة إلجراء مباريات ودية مع
منتخبات حلب.

ال��م��وج��ب أن ي��ل��ت��م شمل

سالــب
السالب والسالب أن يغيب عنه يف
هذا المعسكر والمباراتين بعض
النجوم الكبار يف الخبرة والفنيات
والقدرة.

منتخبنا األول وي��دخ��ل
معسكر ًا ت��دري��ب��ي�اً نوعياً
يتضمن مباراتين مع فريقين
قويين.
وفيما يخص أنديتنا أيضاً فاألمر
السالب أن بعض األندية لن تستغل
توقف الدوري الكروي الممتاز ولم
تقم بمراجعة الحسابات وترميم
الصفوف ومعالجة أخطاء ثالث
مراحل م��رت من عمره ففي ذلك
خسارة كبيرة.
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استعدادًا لتصفيات كأس آسيا ( )2021لكرة السلة

انتقاء تشكيلة الـ  15العبًا ..وفوز ثان لمنتخبنا على أكاديمية فولغا
أبي شقير
يواص��ل منتخبنا الوطني للرجال لكرة
الس��لة اس��تعداداته لخوض مباراتي
الناف��ذة الثاني��ة من تصفي��ات أمم
آس��يا  2021حيث ش��هد معس��كره
الخارج��ي في مدينة كازان الروس��ية
ف��وزه على فري��ق أكاديمية فولغا في
مباراته الودية الثالثة بفارق ( )8نقاط
( )81/89وس��بق لمنتخبنا أن التقى
نف��س لفريق بالمب��اراة األولى وغلبه
بف��ارق ( )10نقاط ( )91/101وس��بق
المب��اراة اختي��ار الم��درب األميركي
جوزيف س��اليرنو قائمة ال��ـ ً 15
العبا
التي س��تخوض مبارات��ي التصفيات
القادمة ....إليكم التفاصيل:

انتقاء تشكيلة الـ  15العباً

أبرز أحداث المعسكر المغلق لمنتخبنا
الوطني في كازان كان إعالن المدرب
األميركي جوزيف ساليرنو عن تشكيلة
الالعبي��ن ال��ـ  15الذين س��يكملون
المعس��كر التدريب��ي ويدافعون عن
ألوان سلتنا بمنافسات النافذة الثانية

م��ن التصفيات اآلس��يوية حيث من
المقرر أن منتخبنا يواجه قطر وإيران
ف��ي الدوحة يومي  30 - 28تش��رين
الثاني الحالي ،حيث اس��تبعد الجهاز
الفني  5العبين من التش��كيلة التي
ضم��ت ً 20
العبا في المعس��كر األول
وبعد خوض المباراتين التحضيريتين
أم��ام أكاديمي��ة فولغا وفريق س��ان
كازان وه��م مجد عربش��ة (الوحدة)
وهان��ي ادريب��ي (الجي��ش) ومحمد
حاض��ري (الكرام��ة) وإس��حق عبيد
(الج�لاء) وعم��ر ادلب��ي (الث��ورة)،
وضمت التشكيلة المستمرة ً 15
العبا
هم :أنس ش��عبان (الكرامة) وشريف
الع��ش (الوح��دة) وط��ارق الجاب��ي
(الوح��دة) وزكريا الحس��ين (الوثبة)
ورامي مرجانة (الجيش) وأنطوني بكر
(االتحاد) ووائ��ل جليالتي (االتحاد)
وجورج��ي نظاري��ان (الكرامة) وعمار
الغميان (الوحدة) وعمر الش��يخ علي
(الكرام��ة) وجميل صدي��ر (االتحاد)
وتوفيق صالح (االتحاد) وعبد الوهاب
الحم��وي (الكرامة) ومج��د أبو عيطة
(الكرام��ة) إضافة لالع��ب األميركي

(المجنس الجدي��د لمنتخبنا) جورج
كيل.

الفوز الثالث

حق��ق منتخبن��ا باألس��بوع الثال��ث
لمعس��كره التدريبي الخارج��ي ً
فوزا
ً
صعبا (الثال��ث للمنتخب بالمباريات
الودية) على أكاديمية فولغا بفارق ()8
نق��اط ( )81/89بع��د أن انتهت أرباع
المب��اراة (-12/22-25/22-19/22
 )25/23وعل��ى عكس المباراة األولى
تأخ��ر منتخبن��ا بدخول األج��واء من
حيث التس��جيل لكن تميز تراي كيل

ورامي مرجانة بالتسجيل منح الفريق
فرص��ة دخ��ول األجواء مع اس��تمرار
تقارب النتيجة ط��وال معظم فترات
الربع األول ،وبالربع الثاني تحسن أداء
الفريق ووسع الفارق إلى  ١٤نقطة لكن
المضيف عاد بالنتيجة بفضل سلسلة
ثالثيات متتالية لينتهي النصف األول
م��ن المباراة على التعادل ،ومع بداية
الربع الثال��ث عاد منتخبنا لتوس��يع
الف��ارق م��ن جدي��د ون��وع المدرب
بخياراته وبطرق اللع��ب في الربعين
األخيري��ن لتكون الحصيل��ة النهائية

من خالله المدرب عن أبرز نقاط القوة
والضعف الت��ي ظه��رت بالمنتخب
خ�لال مباراته الماضي��ة أمام فريق
أكاديمي��ة فولغ��ا م��ع االس��تعانة
بلقط��ات من اللقاء وم��ن ثم أجرى
الفري��ق حص��ة تدريبي��ة طالب من
خاللها المدرب جو ساليرنو الالعبين
بعدم التفكي��ر فقط بقواع��د اللعب
الكثي��رة الت��ي يعمل عليه��ا الفريق
ً
مش��يرا لضرورة االس��تمتاع باللعب
كي يتمكن الالعب من تقديم أفضل
ما لديه ،ثم واصل منتخبنا سلس��لة

ه��ي مش��اركة  ١٠العبي��ن بالمباراة
وحسم النتيجة بفارق  ٨نقاط.
يذكر أن فري��ق أكاديمية فولغا يلعب
بدوري الجامعات بروسيا التي تمتلك
ثاني أكبر تجمع لفرق الجامعات على
مس��توى العالم بعد أميركاً ،
علما أن
منتخبن��ا كان قد واج��ه نفس الفريق
بأول��ى مباريات��ه التحضيري��ة وف��از
بنتيجة .91/101

نقاط القوة

بع��د المب��اراة عق��د الجه��از الفني
ً
اجتماعا مع الفريق تحدث
لمنتخبنا

دوري السيدات لكرة السلة ()2021 / 2020

تدريباته المكثفة حيث أجرى الفريق
حص��ة صباحية جماعي��ة تمت فيها
مناقش��ة بعض النق��اط التي ظهرت
خ�لال المب��اراة أمام فولغ��ا حيث
أش��اد الم��درب ببعض األم��ور التي
بدأت بالتحس��ن بالفريق خاصة من
حيث زي��ادة الثبات ب��األداء مقارنة
بالودية الثانية بالمعس��كر مع العمل
على تصحيح األخط��اء التي قام بها
الفريق ،ومس��ا ًء واصل الفريق إجراء
حصتين تدريبيتي��ن تركزت واحدة
على تمارين اللياقة بإشراف المدرب
الوطني عزام الحس��ين وأخرى على
تمارين التس��ديد بإش��راف مس��اعد
الم��درب جيفري موريس��ون ،وكان
منتخبن��ا أنهى األس��بوع الثاني من
معس��كر كازان التحضي��ري للنافذة
الثاني��ة م��ن تصفي��ات أمم آس��يا
( 2021الس��بت الماضي) بحصتين
ً
صباح��ا اعتمدت واحدة
تدريبيتين
على التس��ديد وأخرى على التمارين
البدنية بصالة الحديد قبل أن يجري
الفري��ق حص��ة تدريبي��ة جماعي��ة
مس��ا ًء بصالة أكاديمي��ة فولغا التي

استضافت المباراة الثالثة بالمعسكر.

مغادرة

كما ش��هد األس��بوع الماضي مغادرة
عضو اتحاد كرة السلة المؤقت طريف
قوطرش ورئيس لجنة المنتخبات أنور
عبد الحي ومش��رف المنتخب محمد
أبو س��عدى إضافة للحكمين يغيش
نظاريان وهاني صالح والالعبين هاني
ادريبي والالعبين مجد عربش��ة وعمر
إدلبي ومحمد الحاضري وإسحق عبيد
مق��ر إقامة الفريق متجهين لدمش��ق
حيث سيس��تأ َنف المعس��كر بحضور
القائمة النهائية لالعبين برفقة الكادر
الفني واإلداري للمنتخب.

يوم راحة ومباراة رابعة

حص��ل منتخبن��ا مع نهاية األس��بوع
الثاني على يوم للراحة من التدريبات
قب��ل المب��اراة الودي��ة الثالثة ومن
المقرر أن يس��تكمل منتخبنا الوطني
لكرة السلة معسكره في كازان ،حيث
سيخوض مباراته الودية الرابعة اليوم
الس��بت ( )14من الش��هر الحالي ضد
فريق األكاديمي��ة الرياضي في كازان
(فولغا) ً
أيضا.

دوري الرجال لكرة السلة 2020/2021

الجمعة ..الثورة بضيافة الحرية واالشرفية ضيفًا على االتحاد والجالء يلتقي الساحل الثالثاء ...العروبة واليرموك بضيافة النواعير والطليعة بحماة
ً
موع��دا النطالق
ح��دد اتح��اد كرة الس��لة المؤقت مس��اء الجمع��ة القادم
منافسات دوري الس��يدات موسم  2021/2020حيث س��تكون البداية في
حلب التي تستضيف مباراتين ففي المباراة األولى يلتقي الحرية مع الثورة
وفي المباراة الثانية يلعب األش��رفية بضياف��ة االتحاد وفي صالة طرطوس
يستضيف الس��احل أزرق الشهباء الجالء ومساء السبت يلعب األشرفية مع
الحرية ثم يلتقي االتحاد مع الثورة والساحل مع العروبة وتشرين مع الجالء.

أصدر اتحاد كرة الس��لة المؤقت جدول مباريات دوري الرجال لكرة السلة (مرحلة الذهاب)
حيث من المقرر أن تكون انطالقة المنافس��ات مساء الثالثاء القادم حيث تستضيف صالة
حم��اة مباراتين تجمع األولى النواعير مع ضيفه العروبة والثانية الطليعة وضيفه اليرموك
ً
ضيفا على
ثم تلعب مس��اء الجمعة ثالث مباريات ففي صالة األس��د بحلب يح��ل الثورة
الجالء ثم يلتقي الحرية مع اليرموك وفي صالة حماة يلتقي الطليعة مع العروبة.

جدول مباريات مرحلة الذهاب ()2-1

جدول مباريات دوري السيدات ()2-1
اليوم والتاريخ
الجمعة
2020/11/20
السبت
2020/11/21

المباراة
الحرية × الثورة
االتحاد × األشرفية
الساحل × الجالء
الحرية × األشرفية
االتحاد × الثورة
الساحل × العروبة
تشرين × الجالء

الساعة
17.00
19.00
17.00
15.00
17.00
16.00
16.00

اليوم والتاريخ

الصالة
نادي الجالء
نادي الجالء
صالة طرطوس
نادي الجالء
نادي الجالء
صالة طرطوس
صالة الالذقية

الثالثاء 17/11/2020
الجمعة 20/11/2020
السبت 21/11/2020
الجمعة 27/11/2020

قريبًا ..صالة الفيحاء الرئيسية جاهزة الستضافة المباريات الدولية
نش��ر اتحاد ك��رة الس��لة المؤقت
على صفحته عل��ى موقع التواصل
االجتماع��ي (في��س ب��وك) ً
صورا
لصال��ة الفيح��اء الرئيس��ية وق��د
شارفت أعمال الصيانة على االنتهاء
بع��د أن تكاثفت أعم��ال التأهيل
للصال��ة على مدار الي��وم بمختلف
تفاصيله��ا (أرضية الصال��ة  -إنارة
الصال��ة  -المدرجات  -المش��الح
والمرافق  -اللوحات األلكترونية -
البانيهات  -ساعات التوقيت  -ركن
الحكام  -مع إحداث أقسام جديدة
للجانب الطبي وفحص المنشطات،

ثقة دولية بالكفاءات
السلوية السورية

والقس��م الخ��اص بالمراقبي��ن
الدوليي��ن ،وركن خ��اص بالتواجد
والعمل اإلعالمي في الصالة ،وقاعة
الش��رف) ،ومقر االتحاد الس��وري
لكرة الس��لة في الفيحاء ،على أمل

الع��ودة األنيقة لتخديم نش��اطات
كرة الس��لة الس��ورية محليا خالل
كان��ون أول المقب��ل والس��تضافة
المنافسات الدولية للنافذة الثالثة
في شباط القادم.

كلف االتحاد اآلس��يوي لكرة السلة المراقب الفني السوري وفيق سلوم
بمراقبة مباريات النافذة الثانية لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة خالل
تشرين الثاني الحالي.

حطين وتشرين بصدارة سلة المجموعة الساحلية
انطلق��ت يوم��ي االثني��ن والثالث��اء
منافسات بطولة دوري عام كرة السلة
للناش��ئين والناش��ئات المجموع��ة
الس��احلية التي تض��م أندية حطين،
تش��رين ،الش��رطة ،التضامن ،وذلك
بلقاءي حطين × الش��رطة ،وتشرين ×
التضامن.

المباراة
النواعير× العروبة
الطليعة × اليرموك
الجالء × الثورة
الحرية × اليرموك
الطليعة × العروبة
الحرية × الثورة
الطليعة × الثورة
النواعير × اليرموك
الجالء × العروبة

الساعة
17.00
19.00
17.00
19.00
19.00
16.00
17.00
19.00
17.00

الصالة
صالة حماة
صالة حماة
صالة األسد
صالة األسد
صالة حماة
صالة األسد
صالة حماة
صالة حماة
صالة األسد

دوري الفئات العمرية ..2021 / 2020

مباريات متباينة المستوى والنتائج طابقية
انطلقت األسبوع الماضي منافسات
المس��ابقات المحلية الجديد لكرة
السلة موسم  2021/2020ففي صالة
نادي الوحدة بدمشق أقيمت ثالث
مباري��ات بدوري الش��باب (مواليد
 )2003-2002ضم��ن (مجموع��ة
دمشق) التي تضم ( )6أندية ،حيث
فاز الجيش عل��ى المحافظة بفارق
( )33نقطة ( )44/77والوحدة على
قاس��يون بفارق ( )6نقاط ()64/70
والث��ورة عل��ى جرمانا بف��ارق ()4
نقاط ( ،)67/71في حين ش��هدت
بقية المجموعات ف��وز الوثبة على
النواعي��ر ( )37/84والحري��ة على
العروب��ة ( )54/86والج�لاء عل��ى

الس��كك ( )61/115والطليعة على
محردة (.)55/67

والج�لاء عل��ى االتح��اد ()62/73
والعروبة على اليرموك (.)20/49

شهدت منافسات الجولة األولى من
دوري الناشئات وضمن المجموعة
األولى ف��وز الوحدة على قاس��يون
بف��ارق ( )84نقط��ة ()21/105
والفيحاء عل��ى جرمانا بفارق ()30
نقط��ة ( )50/80وف��ي المجموعة
الثاني��ة فاز األش��رفية عل��ى بردى
بفارق ( )21نقطة ( )34/65والثورة
عل��ى الجي��ش بف��ارق ( )57نقطة
( )25/82وفي بقي��ة المجموعات
فاز التضامن على تشرين ()54/68
وحطين على ش.الالذقية ()14/82

أما مباريات دوري الناش��ئين فقد
ش��هدت بمجموع��ة دمش��ق ف��وز
الجي��ش عل��ى جرمان��ا ()66/90
والث��ورة على النص��ر ( )77/87في
بقية المجموعات فاز تش��رين على
التضام��ن ( )30/71وحطي��ن على
ش .الالذقي��ة ( )36/79والكرام��ة
عل��ى قطين��ة بنتيج��ة ()30/85
والوثب��ة عل��ى النواعي��ر ()50/64
والطليع��ة على مح��ردة ()58/88
والج�لاء على العروب��ة ()87/100
والحرية على السكك (.)59/108

دوري الناشئات

دوري الناشئين

أخبار سلوية من الالذقية

إعداد :محمد عجان

فوز حطيني مزدوج

س��جل فريق ناشئي س��لة حطين ً
فوزا
ً
جيدا عل��ى جاره فريق نادي الش��رطة
وبنتيجة كبيرة وصلت  36/79واألشواط
األربعة بتق��دم حطيني مري��ح ،7/25
 8/16 ،15/27 ،6/15بع��د مب��اراة كان
فيها فريق حطين ه��و األميز واألفضل
ً
أداء ومس��توى وفاعلية ً
تكتيكيا
ولعبا
وال أجمل طيلة مراحل المباراة.

ً
ً
ومستحقا على فريق الشرطة بـ84
جديرا
نقط��ة مقابل  14بعد مب��اراة من جانب
واح��د تألق في��ه فريق حطين بش��كل
ً
ً
وجيدا
متط��ورا
واض��ح وقدم مس��توى
ً
وعامرا بالفنيات والمهارات وكانت نتائج
األشواط .6/18 ،4/21 ،2/27 ،2/16

على جاره التضامن وغلبه بفارق كبير
من النقاط  71مقاب��ل  30بعد مباراة
جي��دة المس��توى من جان��ب فريق
تشرين أداء ومستوى فعا ًال وتوظيف
أمثل باإلمكانيات والمهارات وجاءت
نتيجة األش��واط ،9/24 ،5/19 ،6/13
.10/15

كما س��جل فريق ناش��ئات حطين ً
فوزا

ً
وحق��ق فريق تش��رين ً
مس��تحقا
فوا

ع��وض فري��ق ناش��ئات التضامن
خس��ارة فريقهم للناشئين وسجلت
فوزا ً
ً
جيدا على ناش��ئات تش��رين
وبنتيج��ة  54/68بع��د مب��اراة
متكافئ��ة ف��ي األداء والمس��توى
وتوظي��ف المه��ارات واإلمكانيات
والفنيات تقدم التضامن أو ًال 4/19
ونجح فريق تش��رين بالثاني 12/15
وتق��دم التضامن بالثال��ث 15/16
وختمها بالرابع .20/21

ناشئات

تشرين والتضامن يتبادالن الفوز
ناشئون

ناشئات

الحلبي مدرباً لسلة سيدات تشرين

ً
ً
وتحضيرا لخوض مباريات الدوري لسلة أندية
اس��تعدادا
الدرجة األولى للسيدات جدد مجلس إدارة نادي تشرين
ً
مدربا لفريق سيدات النادي
ثقته بالكابتن إبراهيم حلبي
ً
مؤلفا من:
للموسم القادم ليصبح الكادر الفني للفريق
زينة نصار عضو مجلس اإلدارة مشرفة عام إبراهيم حلبي
مدرب ،باس��ل حداد ،حس��ن زيد مس��اعدين ،راما راعي
إدارية.
وف��ي تصريح لـ»االتحاد» قال الم��درب حلبي :لقد بدأنا
ً
مبكرا وفق برنامج
االس��تعداد والتحضير لهذا الموس��م
ً
مسبقا وبالتنسيق مع مجلس اإلدارة والفريق أصبح
معد
بحال��ة فنية وجهوزي��ة عالية لخوض مباري��ات الدوري

بتواج��د فع��ال ومنافس خاص��ة بعد اكتم��ال صفوفه
بالتعاق��د م��ع  4العبات جدد وهن نتال��ي أنطون العبة
الجالء وحطين وآية شما من الساحل وهايدي قدار من
حطين ،ويارا ألتون العبة تشرين السابقة ،وسوف يكون
الفري��ق متكامل الصفوف وبكل المراكز وس��يلعب بأداء
ومستوى جيدين.
وف��ي ختام حديثه وجه الحلبي الش��كر لمجلس اإلدارة
على الدعم الالمحدود وغير المس��بوق للعبة كرة الس��لة
وتأمين كافة مس��تلزمات واحتياج��ات اللعبة من دعم
مالي ومعنوي ومواكبة واهتمام.

كوادر سلة حطين

وأعلن مجلس إدارة حطين تس��مية كوادره لفرق س��لة

ً
استعدادا لخوض
النادي والتي باشرت تمارينها منذ مدة
مباريات الدوري لكافة الفئات وحسب التالي:
ً
ً
مساعدا.
مدربا عدنان حبوش
رجال :زياد خشفة
مدربا محمد ريس إدارياً.
ً
سيدات وناشئات :سامر أفتيم
ً
مدربا.
شباب وناشئين :يحيى ساعي
مشرفا عاماً.
ً
هشام خليل :عضو مجلس اإلدارة

سلة الشرطة

ناشئين :هنادي علوش.
ناشئات :سوزان حيدر.
سلة التضامن
ناشئين :رامي فضلية.
سيدات وناشئات :نور قردوح ،مرام عشي إداري.
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إعداد ربيع حمامة

اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات كأس األمم األوروبية
اكتم��ل ي��وم الخمي��س عق��د
المنتخبات المشاركة في نهائيات
كأس أوروب��ا  2021لك��رة الق��دم
المق��ررة الصي��ف المقب��ل بعدما
خاضت  8منتخب��ات نهائي ملحق
التصفيات من مباراة واحدة.
ً
منتخب��ا ف��ي أربع
وتناف��س 16
مسارات ضمن نصف النهائي على
البطاقات األرب��ع األخيرة المؤهلة
ل��كأس أوروب��ا  2020الت��ي ت��م
تأجيلها سنة كاملة جراء تداعيات
فيروس كورونا المس��تجد ،بعدما
ً
منتخب��ا (بطل ووصيف
تأهل 20
لعش��ر مجموعات) عبر التصفيات
األساسية.
المنتخب��ات الت��ي لحق��ت بركب
المتأهلين هي س��لوفاكيا و المجر
واس��كتلندا ومقدونيا الش��مالية،
فكيف حصل ذلك ؟

التأهل السلوفاكي

لح��ق المنتخب الس��لوفاكي لكرة
الق��دم بقافل��ة المتأهلي��ن بفوزه
الثمين  1 / 2على مضيفه منتخب
أيرلن��دا الش��مالية ف��ي نهائ��ي
فعاليات المس��ار الثاني بالملحق
الفاص��ل في التصفي��ات المؤهلة
للبطولة.
وأنه��ى المنتخ��ب الس��لوفاكي
الش��وك األول لصالح��ه به��دف
نظيف س��جله يوراي كوش��كا في
الدقيق��ة  17وفي الش��وط الثاني
ً
متقدما
ظل المنتخب الس��لوفاكي
حت��ى الدقيق��ة  87التي ش��هدت
ه��دف التعادل ألصح��اب األرض
عبر النيران الصديقة حيث س��جله
مي�لان س��كرينيار نج��م منتخب
أيرلندا الش��مالية عن طريق الخطأ
في مرمى فريقه ليدف��ع بالمباراة
إلى الوقت اإلضافي.
وفي الوقت اإلضافي سجل ميشال
دوري��س ه��دف الف��وز والتأهل
للمنتخب الس��لوفاكي في الدقيقة
 110بع��د أداء رائع م��ن منتخب
أيرلندا الشمالية الذي عانده الحظ
في هذه المباراة.
وبه��ذا ،يخ��وض المنتخ��ب
الس��لوفاكي البطول��ة األوروبي��ة

(مجموع��ة الم��وت) الت��ي تضم
مع��ه منتخبات البرتغال وفرنس��ا
وألمانيا.

وديًا ..سقوط مفاجئ للديوك
وانتصارات كبيرة إلنكلترا وإيطاليا والبرتغال

اسكتلندا بعد ربع قرن

للنسخة الثانية على التوالي بعدما
بلغ دور الستة عشر في يورو 2016
بفرنسا.
ويخ��وض منتخ��ب س��لوفاكيا
فعاليات الدور األول في يورو 2020
الع��ام المقبل ضم��ن المجموعة
الخامسة التي تضم معه منتخبات
إسبانيا والسويد وبولندا.

تأهل المجر

وضمن المنتخب المجري مقعده
بالنهائي��ات بف��وزه الدرامي 1 / 2
على نظيره األيس��لندي في نهائي

تصفيات آسيا المؤهلة
للمونديال تستأنف في (آذار)
أعل��ن االتح��اد اآلس��يوي لك��رة الق��دم أن لجنة
المس��ابقات صادق��ت عل��ى مواعي��د مباري��ات
التصفيات المش��تركة المؤهلة لكأس العالم قطر
 2022وكأس آس��يا  2023في الصين ،التي كانت
تأجلت جراء تفشي وباء كورونا المستجد.
وبحسب بيان نش��ره االتحاد اآلسيوي على موقعه
ً
اجتماعا برئاس��ة
اإللكتروني ،ف��إن اللجنة عقدت
ت��راك ووك ت��وان عبر تقني��ة الفيدي��و ،واتفقت
على اس��تكمال جميع مباريات ال��دور الثاني من
التصفيات اآلسيوية بحلول  15حزيران .2021
وأض��اف أن مباريات الجولتين الس��ابعة والثامنة
ستقام في ش��هر آذار المقبل ،والجولتين التاسعة
والعاش��رة ف��ي حزي��ران  ،2021عل��ى أن تنطلق
مباريات الدور النهائي في شهر أيلول .2021
وأش��ار البيان إلى أن اللجنة اتفقت على أنه  :بعد
التنس��يق مع االتح��اد الدولي لك��رة القدم (فيفا)
ف��إن مباريات الدور الثالث المكونة من  10جوالت
س��وف تس��تكمل بحلول نهاية ش��هر آذار ،2022
على أن تقام مباريات الملحق اآلس��يوي والملحق
العالمي في شهري أيار وحزيران ً ،»2022
الفتا إلى
أن مواجهة الملحق اآلس��يوي س��تكون من مباراة
واحدة.
وكان االتح��اد اآلس��يوي أعلن ف��ي آب الماضي
تأجي��ل جميع المباري��ات المتبقية من تصفيات
الدور الثاني لمونديال  2022في قطر وكأس آس��يا
 2023ف��ي الصين إلى العام المقبل جراء تفش��ي
فيروس كورونا المستجد.
ً
وكان��ت تل��ك التصفيات مق��ررة أصال ف��ي آذار
الماضي ،لكن انتشار كوفيد -19حال دون إقامتها
في موعدها ،قبل أن يعلن االتحاد أو ًال اس��تئنافها
في تشرين األول الماضي وتشرين الثاني الحالي،
ً
مجددا حتى العام المقبل.
ويقرر تأجيلها
ويتأهل إل��ى الدور الثالث متص��درو المجموعات
الثمان��ي وأفض��ل أربعة منتخبات تحت��ل المركز
الثان��ي ،وتتأه��ل أول أربعة منتخب��ات في الدور
الثال��ث إل��ى الموندي��ال القطري ،فيم��ا يخوض
ً
ً
دوليا.
ملحقا
الخامس

فعالي��ات المس��ار األول بالملحق
الفاصل.
وأنهى المنتخب األيسلندي الشوط
األول لصالحه بهدف نظيف سجله
جيلفي سيجوردس��ون في الدقيقة
ً
متقدما بهذا الهدف حتى
 11وظل
الدقيق��ة  88التي ش��هدت هدف
التع��ادل للمج��ر بتوقي��ع ليوك
نيج��و قب��ل أن يح��رز دومينيك
زوب��وزالي ه��دف الف��وز الثمين
للمنتخب المجري في الوقت بدل
الضائع ليتيح للفريق خوض بعض

مباري��ات هذه النس��خة التاريخية
من البطولة على أرضه.
وكان منتخب المجر تأهل لنهائي
الدور الفاص��ل بالفوز على منتخب
بلغاري��ا  1 / 3ف��ي ال��دور األول
بالدور الفاصل فيما صعد منتخب
أيس��لندا لهذا النهائ��ي بالفوز على
نظي��ره الرومان��ي  1 / 2في الدور
األول للدور الفاصل.
ويخوض منتخ��ب المجر فعاليات
الدور األول في ي��ورو  2020العام
المقبل ضمن المجموعة السادسة

واحتاج��ت اس��كتلندا ل��ركالت
الترجي��ح لتف��وز عل��ى مضيفتها
صربي��ا  4-5بع��د التع��ادل 1-1
في الوقتي��ن األصل��ي واإلضافي
وضمنت تأهلها لي��ورو  2020بعد
ربع قرن من الغياب.
وتصدى الحارس ديفيد مارش��ال
للركلة الترجيحية الخامس��ة التي
س��ددها ألكس��ندر كات��اي ليمنح
منتخ��ب بالده بطاق��ة التأهل عن
المسار الثالث.
وتعود المشاركة األخيرة إلسكتلندا
ف��ي البطولة إلى ع��ام  1996التي
أقيمت في إنكلت��را وحلت وقتها
ثالثة في المجموع��ة األولى التي
ضم��ت أيض��ا منتخب «األس��ود
الثالثة» وهولندا وسويسرا.
وس��جل راي��ان كريس��تي هدف
التقدم إلسكتلندا من تسديدة من
على حدود منطقة الجزاء ارتطمت
بالقائم األيمن وأكملت طريقها إلى
المرم��ى خادعة الح��ارس بريدراغ
رايكوفيت��ش ( )52لكن العب لاير
مدري��د اإلس��باني ل��وكا يوفيتش
خطف ه��دف التعادل في الدقيقة
األخيرة.
وستعود اسكتلندا لمواجهة إنكلترا
مرة جديدة ً
قاريا إذ س��تكونان في
مجموعة واحدة هي الرابعة إضافة
إلى كرواتيا وجمهورية التشيك

مقدونيا دخلت التاريخ

تأهل منتخب مقدونيا الش��مالية
إلى كأس أمم أوروبا المقبلة ألول
م��رة في تاريخ��ه بعد ف��وزه على
منتخب جورجيا بهدف دون رد.
وس��جل ه��دف المب��اراة الوحيد
والغالي نج��م الفري��ق المخضرم
غ��وران باندي��ف (ً 37
عاما) وذلك
في الدقيقة .56
وانض��م الفائ��ز في ه��ذه المباراة
الى منتخب��ات المجموعة الثالثة
في النهائي��ات المؤلفة من هولندا
وأوكرانيا والنمسا.

انتصارات للجزائر وغانا والكاميرون
في تصفيات كأس أمم افريقيا
لعب��ت الخميس ع��دة مباري��ات ضمن
الجول��ة الثالثة من تصفي��ات كأس أمم
إفريقي��ا للمنتخب��ات ف��ي مجموعاته��ا
المختلف��ة ..فانف��ردت أوغن��دا بصدارة
ً
مؤقتا بفوزها الصعب
المجموعة الثاني��ة
على جنوب الس��ودان بهدف وحيد سجله
خال��د لوالي��وا ف��ي الدقيق��ة  86رافعة
رصيدها الى  7نقاط.
وعزز المنتخب الغاني صدارته للمجموعة
ً
تواليا والذي جاء على
الثالثة بفوزه الثالث
حس��اب نظيره الس��وداني بهدفين دون
رد ،ومن��ح قائد المنتخ��ب الغاني أندريه
آيو منح بالده هدف الس��بق عند الدقيقة
التاسعة عشرة قبل أن يعود الالعب ذاته
ليس��جل الهدف الثاني له ولمنتخبه في
ً
رافعا رصيد
الدقيقة الحادي��ة والثمانين
منتخ��ب بالده إلى تس��ع نق��اط وملحقا
الهزيمة الثانية بالمنتخب السوداني.
وف��ي المجموع��ة السادس��ة أكرم��ت
الكاميرون المتأهلة مباشرة كونها الدولة
المضيفة ،وفادة موزامبيق وغلبتها .1-4
وف��رض مهاج��م بش��يكتاش الترك��ي
ً
نجم��ا للمباراة
فانس��ان أب��و بكر نفس��ه
بتس��جيله ثنائية في الدقيقتين  38و47
وأضاف مهاج��م فولهام االنكليزي اندريه
زامب��و أنغويس��ا الثال��ث ( )58ومهاجم
دينامو موس��كو الروس��ي كلينتون نجي
الرابع ( )81فيما سجل كامو كامو الهدف
الوحيد للضيوف (.)74
وانفردت الكاميرون بالصدارة برصيد سبع
نقاط بفارق ثالث نقاط امام موزامبيق.
وف��ي المجموع��ة ذاتها تع��ادل منتخب
ً
س��لبا،
الرأس األخضر مع ضيفه الرواندي
فرف��ع االول رصيده إلى ث�لاث نقاط من
ثالث��ة تعادالت ،وكس��ب الثان��ي نقطته
األولى.
وواصل منتخب الجزائر انطالقته المثالية

في المجموعة الثامنة عقب فوزه الس��هل
 1 / 3على ضيفه منتخب زيمبابوي والتي
ش��هدت أيضا ف��وز زامبيا عل��ى ضيفتها
بوتسوانا .1 / 2
وع��زز منتخ��ب الجزائر (حام��ل اللقب)
صدارت��ه لترتيب المجموع��ة ،بعدما رفع
ً
محققا العالمة الكاملة
رصيده إلى  9نقاط
حت��ى اآلن ،متفوقا بف��ارق خمس نقاط
على أقرب مالحقيه منتخب زيمبابوي.
وعل��ى ملع��ب ( 5يولي��و) بالعاصم��ة
الجزائرية افتتح بغداد بونجاح التس��جيل
للجزائ��ر في الدقيق��ة  31قبل أن يضيف
سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة
.43
وأض��اف رياض محرز اله��دف الثالث في
الدقيقة  ،67فيما تكف��ل تينو كاديويري
بتس��جيل هدف زيمباب��وي الوحيد في
الدقيقة .80
م��ن المق��رر أن يتج��دد الموع��د بي��ن
المنتخبي��ن م��رة أخرى ف��ي زيمبابوي
بع��د غد اإلثني��ن ضمن الجول��ة الرابعة
للمجموعة.

م .سالم عالوي

رئيس التحرير

وحققت زامبيا فوزها األول بعد خسارتين
متتاليتي��ن عندما تغلب��ت على ضيفتها
بوتسوانا 1-2وس��جل إينوك موبيو ()45
وكولينز س��يكومبي ( )66هدفي زامبيا،
وتوميس��انغ اوريبون��ي ( )45ه��دف
بوتسوانا.
ورفع��ت زامبيا رصيده��ا إلى ثالث نقاط
وتخلصت من المرك��ز االخير الذي باتت
تحتله بوتسوانا برصيد نقطة واحدة.
وفي المجموعة الحادية عش��رة اس��تعاد
منتخب س��احل العاج توازنه بفوز صعب
على ضيفته مدغشقر .1-2
ومنح مهاج��م بارما كواس��ي جيرفينيو
التقدم لس��احل العاج ف��ي الدقيقة ،48
وعزز مهاجم وست هام يونايتد االنكليزي
سيباس��تيان هالير التقدم بهدف ثان في
الدقيقة  55في أول مباراة له بألوان كوت
ديفواروقل��ص باولين فواف��ي الفارق بعد
أربع دقائق (.)59
ورف��ع الفائ��ز رصيده الى  6نق��اط بفارق
االهداف خلف مدغشقر المتصدرة والتي
منيت بالخسارة األولى.

أنــــور البكــر

مدير التحرير

شهدت الس��اعات الماضية مباريات
دولية ودية في كاف��ة أصقاع العالم
خالل فترة التوقف الدولي أس��فرت
عن نتائج عريض��ة بالنتيجة وأخرى
مفاجئة..وفي أبرزها :
فازت إنكلترا عل��ى جمهورية إيرلندا
بثالثية نظيفة خلف األبواب المغلقة
بإس��تاد ويمبل��ي ..افتت��ح المدافع
هاري ماغواير التسجيل عند الدقيقة
 ،18وأض��اف جادون سانش��و الهدف
الثاني في الدقيقة  31قبل أن يختتم
دوميني��ك كالفي��رت لوي��ن ثالثية
المنتخب اإلنكلي��زي من ركلة جزاء
في الدقيقة .56
وقدمت إنكلترا أداء قويا في أس��بوع
صع��ب ش��هد إصاب��ة خطي��رة لجو
غوميز مدافع ليفرب��ول في تدريبات
المنتخب باإلضافة إلى استقالة غريج
كالرك رئي��س االتح��اد اإلنكلي��زي
بس��بب تصريح��ات غي��ر الئقة في
اجتماع لجنة بالبرلم��ان ،وهو الفوز
األول إلنكلت��را على جمهورية إيرلندا
من��ذ  26آذار  1985عندم��ا تغلب��ت
عليها  1-2ف��ي مب��اراة دولية ودية
أيضا.
ومن��ذ ذل��ك الف��وز ردت جمهورية
إيرلن��دا التحي��ة بف��وز 1-صف��ر في
نهائيات كأس أمم أوروبا عام ،1988
وبالنتيجة ذاتها وديا في  15ش��باط
 1995وفرضت التعادل خمس مرات
بينه��ا ،أربع مرات بنتيجة مش��ابهة
( )1-1من بينها مواجهتهما في الدور
األول لمونديال .1990
تعادل المنتخب الهولندي مع ضيفه
منتخب إس��بانيا به��دف لهدف في
العاصمة الهولندية أمستردام ،وتقدم
المنتخب اإلس��باني في الدقيقة 19
ع��ن طريق س��يرخيو كاناليس الذي
أحرز هدفه الدولي األول مع منتخب
الروخ��ا ،قبل أن يتع��ادل المنتخب
الهولندي بهدف سجله دوني فان دي
بيك في الدقيقة .47
وكان��ت هذه المباراة الرابعة لدي بور
عل��ى رأس الجهاز الفن��ي للمنتخب
البرتقالي منذ أن خلف رونالد كومان
أواخر أيل��ول الفائت ،وال يزال يبحث
عن ف��وزه األول باكتفائ��ه بالتعادل
الثالث مقابل هزيمة.
وبات دي ب��ور أول مدرب في تاريخ
هولندا يفش��ل في تحقيق الفوز في
أول أربع مباريات.
فاجأ المنتخب الفنلندي مس��تضيفه
الفرنس��ي وغلبه بهدفين دون رد في
العاصم��ة باريس ،وأح��رز ماركوس
ف��ورس اله��دف األول للمنتخ��ب
الفنلندي في الدقيقة  28ثم س��جل

أون��ي ف��االكاري اله��دف الثاني في
الدقيقة .31
وأفسدت فنلندا بالتالي فرحة مهاجم
بوروس��يا مونش��نغالدباخ ماركوس
تورام اب��ن النجم الفرنس��ي ليليان،
المزهو بظهوره األول مع الديوك.
وكانت هذه الخس��ارة األولى لفرنسا
ف��ي مختلف المس��ابقات والوديات
منذ حزيران .2019
فاز المنتخ��ب البلجيكي على ضيفه
منتخ��ب سويس��را بهدفي��ن لهدف
وس��جل ميش��ي باتش��واي هدفي
منتخب بلجيكا ف��ي الدقيقتين 49
و 71فيما أحرز أدمير محمدي هدف
سويسرا الوحيد.
ويحت��ل المنتخ��ب البلجيك��ي صدارة
المجموعة الثانية في القسم األول من
دوري األمم برصي��د  9نقاط فيما تأتي
سويسرا في المركز الرابع من المجموعة
الرابعة برصيد نقطتين فقط.
أحرز فينش��نزو جريف��و أول هدفين
دوليين في مس��يرته وعمره ً 27
عاما
ليساعد تش��كيلة احتياطية إليطاليا،
الت��ي غ��اب عنه��ا الم��درب روبرتو
مانشيني بسبب إصابته بكوفيد،-19
في الفوز 4-صفر على إستونيا
وتولى الم��درب المس��اعد ألبيريكو
إيفاني مسؤولية منتخب بالده ،بينما
كان يصدر مانشيني التعليمات من
منزله في روما ،حيث يخضع المدرب
البال��غ عم��ره  55عام��ا للعزل عقب
إصابته بالفيروس.
وس��جل جريفو الهدف األول بطريقة
رائعة من تس��ديدة مباش��رة من 25
مترا بعد  14دقيقة من البداية ،وأحرز
فيدريكو برنارديش��ي ،ال��ذي يعاني
الس��تعادة مس��تواه مع يوفنتوس،
الهدف الثاني بتسديدة منخفضة بعد
 13دقيقة من الهدف األول.
وأحرز جريفو ركلة جزء في الدقيقة 75
ليس��جل الهدف الثالث إليطاليا قبل
أن يختتم البديل ريكاردو أورسوليني
الرباعية بهدف اخر من ركلة جزاء في
الدقيقة  86ليح��رز هدفه الثاني في
مباراته الدولية الثانية.
استعدت البرتغال بطلة أوروبا بشكل
مثالي آلخر جولتين من دوري األمم
األوروبية لك��رة الق��دم بفوزها على
أندورا بسباعية نظيفة.
وب��دأ المنتخ��ب البرتغال��ي المباراة
على ملع��ب «ال ل��وز» في لش��بونة
ً
نسبيا وسجلت الهدف
بتشكيلة رديفة
األول عب��ر بيدرو نيتو د( )8مس��ج ًال
باكورة أهداف��ه في مباراته األولى مع
المنتخب.
وضاع��ف منتخب «برازي��ل أوروبا»

تقدم��ه عندم��ا وصل��ت عرضية الى
باولينيو من نيلسون سيميدو تابعها
بيسراه من مسافة قريبة ( )29الذي
س��جل ً
أيضا أول اهدافه في مباراته
األولى.
وسجل ريناتو سانشيز الهدف الثالث
بتمريرة حاس��مة م��ن رونالدو الذي
دخل بدي� ً
لا في الش��وط الثاني نحو
منتصف المنطقة (.)56
وأح��رز باوليني��و هدفه الش��خصي
الثاني برأس��ية إثر عرضية من ماريو
روي عن الجهة اليسرى ()61وسجل
ً
إيميل��ي غارس��يا ً
عكس��يا في
هدفا
مرم��ى فريق��ه عندما توغ��ل البديل
فيليك��س نج��م اتلتيك��و مدري��د
االس��باني الى داخ��ل المنطقة ومرر
الى رونالدو اال ان غارس��يا تابعها في
شباكه (.)76
وحصل رونالدو على هدفه عندما رفع
روي كرة متقنة م��ن خارج المنطقة
عن الجهة اليسرى نحو القائم الثاني
تابعها الهداف التاريخي للسيليس��او
رأس��ية ( ،)85قب��ل ان يختت��م
فيليكس مهرجان االهداف بتسديدة
رائعة بيس��راه من امام المرمى اثرة
تمري��رة م��ن البديل اآلخ��ر ويليام
كارفاليو (.)88
وهذا الهدف الثاني بعد المئة لرونالدو
م��ع البرتغال وبات على بعد س��بعة
أه��داف من معادلة الرقم القياس��ي
لعدد األهداف الدولية المسجل باسم
اإليراني علي دائي.
وديا أيضا ف��از منتخ��ب الدانمارك
على نظيره الس��ويدي بهدفين دون
رد..جوناس ويند إفتح التسجيل عند
الدقيقة الحادية والس��تين ،وأضاف
ألكس��ندر ب��اه اله��دف الثان��ي في
الدقيقة الرابعة والسبعين.
ف��وزا كبيراً
ً
وحق��ق منتخب رومانيا
عل��ى ضيفه البيالروس��ي بخمس��ة
ُ
المنتخب
أه��داف لثالث��ة ،حس��م
ً
عمليا في الش��وط
المضيف النتيجة
األول حيث سجل فيه أربعة َ أهداف
ب��دأت عند بوغ��دان ميتريا ،وأضاف
رازفان مارين َ
الهدف الثاني من ركلة
جزاء ،ثم سجل يونوت نيديل شيارو
َ
ثالث األهداف ،قبل أن يسجل جورج
بوش��كاش الهدف الرابع قبل دقيقة
من االس��تراحة ،وفي الشوط الثاني
س��جل يونوت نيديل ش��يارو هدفه
الش��خصي الثاني والخامس لفريقه،
قب��ل انتفاض��ة بيالروس��ية متأخرة
بثالثة أهداف تناوب على تس��جيلها
يوري كينديش ،وإيفان باخار ،وأخيرا
فالديسالف كليموفيتش في الوقت
بدل الضائع.

تعادل األرجنتين وخسارة بوليفيا
في تصفيات المونديال
هزمت اإلكوادور مس��تضيفتها بوليفي��ا  2-3في ثالث
ج��والت تصفيات أميركا الجنوبي��ة المؤهلة إلى كأس
العالم قطر .2022
وأه��در المنتخب البوليفي فرص��ة حصد نقطته األولى
في التصفيات وبقي في المركز العاش��ر األخير بجدول
التصفي��ات بال رصيد من النقاط بعدم��ا مني بالهزيمة
الثالثة عل��ى التوالي فيما رف��ع المنتخب اإلكوادوري
رصيده إلى س��ت نقاط من انتصارين متتاليين وتقدم
ً
مؤقتا حيث تتواصل مباريات التصفيات.
للمركز الثاني
وقل��ب المنتخب اإلكوادوري تأخ��ره بهدف نظيف في
الشوط األول لفوز ثمين  2-3في الوقت القاتل.
وس��جل خوان كارل��وس آرس��ي ومارس��يلو مارتينيز
موريني��و هدفي بوليفيا ف��ي الدقيقتين  37و 60فيما

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

أح��رز بانر كايس��يدو وآنخ��ل مينا وكارل��وس غرويزو
أه��داف الضيوف في الدقائ��ق  47و 55و 88من ضربة
جزاء.
ووقع المنتخب األرجنتيني ( فجر أمس الجمعة ) في
فخ التعادل اإليجابي مع بارغواي  1/1ليرفع رصيده إلى
 7نق��اط فيما رفع منتخب باراغواي رصيده إلى 5نقاط
وتقدم إل��ى المركز الراب��ع بجدارة بعدم��ا حافظ على
س��جله خاليا من الهزائم للمب��اراة الثالثة على التوالي
في التصفيات الحالية.
وكان منتخ��ب باراغواي ه��و البادئ بالتس��جيل عن
طري��ق آنخل رومي��رو من ركلة جزاء ف��ي الدقيقة ،21
وتعادل المنتخب األرجنتيني بهدف س��جله نيكوالس
جونزاليس في الدقيقة 41
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اليوم ..مواجهات طابقية لثالثي المقدمة ومتكافئة في البقية
ربيع حمامة
يش��هد الي��وم الس��بت جمي��ع
مواجه��ات الجول��ة السادس��ة من
ال��دوري الممت��از للش��باب لكرة
القدم م��ع ازدياد إث��ارة ومفاجآت
هذا الدوري حيث اختلطت األوراق
بش��كل كبي��ر وتبدل��ت المراك��ز
وقف��زت بعض الفرق ً
عاليا وهو أمر
كنا قد نوهنا إلي��ه بالعدد الماضي
وأش��رنا خالل تقديمن��ا للمباريات
ب��أن انتصار أحده��م وتعثر البقية
سيغير ً
كليا من شكل الجدول.
وبالفعل فق��د كان حطين والحرية
أكبر الغانمين بعد الجولة الماضية،
حيث قفز حطين من المركز السابع
للثال��ث ،ومثله فع��ل الحرية الذي
أصبح ً
رابعا على الئحة الترتيب بعد
أن كان بالمركز التاسع.
من جهته بقي االتحاد عالمة فارقة
بالمقدمة بمالحقة تشرين وال زالت
ف��رق المؤخ��رة تعان��ي وتزيد من
صعوبة وضعها مع تتالي المراحل.
ً
نظيرا لمواجهات
جولة اليوم تشير
س��هلة بالنس��بة لألندي��ة الثالث��ة
األول��ى ،فيم��ا تتواج��ه األندي��ة
المتقارب��ة بالنق��اط م��ع بعضه��ا
البعض بالبقية.

طابقية

في ملعب  7نيس��ان يحل الكرامة
ً
ضيفا عل��ى االتحاد ،صاحب األرض

وحده لم يخس��ر ف��ي المواجهات
الخمس السابقة برسم هذا الدوري
ً
وحي��دا بالعالم��ة الكاملة
ويحلق
 15من جهته يقب��ع الكرامة بمركز
متأخ��ر  11عل��ى الئح��ة الترتيب
وأموره ليست بخير وفق معطيات
الج��والت الس��ابقة وم��ن هنا قد
يجده��ا االتح��اد فرص��ة لمواصلة
نجاح��ه ه��ذا العام وزي��ادة غلته،
حيث ب��ات يمتل��ك أكب��ر رصيد
ً
هدف��ا
تهديف��ي م��ع تش��رين 12
ً
ً
وحيدا في
هدف��ا
وتلقت ش��باكه
الجوالت الخمس.
االتحاد ف��ي الجول��ة الماضية فاز
على النواعير برباعية دون رد ،فيما
تع��ادل الكرام��ة مع ج��اره الوثبة
بهدف لمثله.
المباراة الثانية تنطبق على حديث
س��ابقتها ..فتش��رين سيستضيف
النواعي��ر ،الضيف مس��تواه محير
بعد أن كان بسمة الدوري الماضي
وهو حتى اآلن بالمركز الثامن بعد
انتصاري��ن وثالث خس��ارات! على
النقيض تش��رين يتاب��ع مالحقته
لالتح��اد المتص��در ولدي��ه رصيد
وافر  13نقطة وي��كاد يكون قريب
من س��ابقه اخترق مسيرته تعادل
واحد ول��ه ً 12
هدفا مقابل هدفين
بش��باكه ..وهو اليوم مهيأ لمتابعة
طريق��ه بحال لم يس��تطع الضيف
التغلب على واقعه.
ً
وتحدي��دا بملع��ب
ف��ي دمش��ق

المب��اراة متكافئ��ة ً
نوعا م��ا مع أ
فضلية نس��بية ألصح��اب األرض،
جبل��ة تع��ادل للمرة األول��ى هذا
الموس��م وكان ذل��ك بالجول��ة
الماضي��ة أم��ام ضيف��ه الكرام��ة
دون أه��داف فيما تلق��ى الطليعة
على أرض��ه هدفين م��ن حطين،
المب��اراة س��ترخي بظالله��ا على
وضع الفريقي��ن بالمرحلة المقبلة
إما المض��ي لألمام أو دخول صراع
مجه��ول هدفه الهروب من ش��بح
الهب��وط ودخول المنطق��ة الدافئة
ما أمك��ن وإن كان الحديث ال زال
ً
مبك��را ولكن المعطيات لها دالئلها
للفترة القادمة.
المج��د يقابل فريق��ه نادي حطين
بلقاء طابقي ثال��ث ..فالضيف قفز
ً
عالي��ا وكان أكبر الغانمين بالجولة
ً
الس��ابقة وبات ثالثا عل��ى الالئحة
ً
متقدما  4مراكز بعد تجاوزه الطليعة
في حماة بهدفين نظيفين..
رفع بهما حطين من رصيده للنقطة
التاس��عة فيم��ا تراج��ع الطليعة
ً
تاس��عا بعد
مرتب��ة واحدة وأصبح
أن تجم��د رصي��ده عن��د النقط��ة
السادس��ة ،أما المجد الطرف اآلخر
بمباراة اليوم ال زال يعاني ولم يجد
ضالته بعد ،حي��ث يتذيل الترتيب
بنقطته اليتيمة م��ن تعادل قابله
أرب��ع خس��ارات وس��جل عليه 16
ً
هدفا مقابل تس��جيله  6وإلى اآلن
يستطيع التعويض طالما أن األمور

مباريات ودية لرجال كرة األندية

ببداياته��ا ولكن في حال بقي على
ً
شائكا
وضعه فإن طريقه س��يكون
ً
جدا بالقادمات.

نقاط مضاعفة

عندم��ا يتقاب��ل أصح��اب النقاط
والمراك��ز المتقارب��ة م��ع بعضهم
البع��ض ف��إن تغل��ب احدها على
ً
مضاعفا ..وهو الحال
اآلخر سيكون
الذي ينطب��ق على أغلب مواجهات
دوري ش��باب الممت��از بجولت��ه
السادسة الوثبة يستضيف الحرية..
لكال الفريقين  8نقاط وهما بالمركز
الس��ادس والس��ابع إذا م��ا عدن��ا
لف��رق التس��جيل ،وف��وز أحدهما
س��يعيده للواجهة وكمنافس على
الص��دارة أم��ا بحال التع��ادل فقد
يجدا نفسيهما بمركز متأخر نتيجة

التقلب��ات الت��ي يش��هدها جدول
الترتيب بين مرحلة وأخرى.
صاح��ب األرض تع��ادل م��ع جاره
الكرام��ة بالمرحل��ة الس��ابقة فيما
ً
ً
كبيرا بحلب
انتص��ارا
حقق الحرية
عل��ى المج��د بخمس��ة أه��داف
لهدف ،واألخض��ر يتطور بين جولة
وأخرى وفريق ال يس��تهان به وفق
المعطيات خاصة في أرضه ،حيث
يقدم نفسه بطريقة جيدة ومستوى
الئق.
ف��ي صناعي حم��اة ..يح��ل جبلة
ً
ضيفا على الطليعة ،صاحب األرض
ل��ه  6نقاط تضعه بالمركز التاس��ع
مش��اركة مع ج��اره النواعير بينما
لجبل��ة  4نقاط تضع��ه بالمركز 12
على الالئحة.

لقاءا الجيران

وتش��هد العاصمة اليوم مواجهتين
للجي��ران ..فف��ي ملع��ب الج�لاء
يتقابل الوحدة مع المحافظة ،وفي
صناعي الفيحاء يلتقي الجيش مع
الشرطة.
مباراة الجالء ذات النقاط المضاعفة
ً
كثيرا فلكل
سيضحك من يقتنيها
من الوحدة والمحافظة  8نقاط مع
لح��ظ أن البرتقالي يتق��دم ويطور
نتائج��ه لألمام بخ�لاف المحافظة
المتراجع عما بدأ عليه.
ف��ي الجول��ة الماضي��ة تع��ادل
المحافظة مع الجيش ً
سلبا وكذلك
فعل الوحدة مع جبلة.
ً
آخ��ر المواجه��ات أيضا بدمش��ق
ً
وتحدي��دا ف��ي الفيح��اء الصناعي

وفيها يلتقي الجيش مع الش��رطة
ومركزيهم��ا متراج��ع على الالئحة
فالجيش بالمركز العاشر وله  5نقاط
فيما للشرطة  3نقاط تضعه بالمركز
قب��ل األخي��ر  13واللق��اء متكافئ
حي��ث خس��ر الش��رطة بصعوب��ة
بالجولة الس��ابقة مع تشرين بهدف
وقد تكون صحوة بالوقت المناسب.

الحري��ة × المج��د  1/5محم��د
مصطفى ،كرم الهزاع ورشيد كردي
وأيهم كردي ومحمد الشيخ وسجل
للمجد خزيمة ريحان.
الكرامة × الوثبة  1/1سجل للكرامة
فرحان ع��ز الدين م��ن ركلة جزاء
وللوثبة عمار عالمة.
المحافظة × الجيش .0/0

النواعير × االتحاد  4/0سجلها أحمد
كالو وزكريا رمضان (هاتريك).
الش��رطة × تش��رين  1/0س��جله
إبراهيم شعبان.
جبلة × الوحدة .0/0
حطين × الطليعة  0/2س��جل وليد
جنيد من جزاء وعبد األعرج.

االتحاد × الكرامة ( 7نيسان).
تشرين × النواعير (المدينة ص).
المجد × حطين (المجد).
الوثبة × الحرية (حمص ص).
الوحدة × المحافظة (الجالء).
الطليعة × جبلة (حماة ص).
الجيش × الشرطة (الفيحاء ص).
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ترتيب المرحلة ()5
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واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

مع انطالق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم يف الموسم الجديد أشرنا إىل أن جميع الفرق المتنافسة تنطلق من خط البداية برصيد واحد ومع
توايل التنافس تتباين المواقع وتختلف األرصدة والترتيب عىل جدول الدوري اإلحصائي.
وحصل ما يجب أن يكون فعملية الفرز بدأت منذ األسبوع األول ويف األسبوع الثاني إيضاحات جديدة لها.
ويف الثالث محصلة وتوزيع وفرز جديد ورغم أننا ما زلنا يف البداية ومتغيرات قادمة منتظرة بعد العودة من االستراحة والمؤشرات تنبئ بها.
فهيا ندخل إىل الدوري الممتاز واصطفاف فرقه بعد ثالثة أسابيع مرت من عمره.

منظمو االولمبياد
يقتربون من إلغاء الحجر الصحي
قد ُيعفى الرياضيون المش��اركون في أولمبياد طوكيو ،التي تأجلت من 2020
وحتى  2021بسبب جائحة فيروس كورونا ،من الخضوع للعزل الذاتي لمدة 14
ً
يوما الذي أقرته اليابان لجميع الوافدين من الخارج في محاولة لوقف تفش��ي
العدوى.
وق��ال منظمو أولمبياد طوكيو يوم الخمي��س إن العمل على بعض التفاصيل
م��ا زال جاريا لكن اإلج��راءات المطبقة على الرياضيين ربما تش��مل الخضوع
للكشف قبل  72ساعة من وصولهم إلى اليابان.
لكن المنظمين أوضحوا أنه لم يتم اتخاذ قرارات بش��أن الجماهير الوافدة من
الخارج وأن خضوعهم للعزل لمدة  14يوما «مستحيل».
وقال توش��يرو موتو الرئيس التنفيذي ألولمبياد طوكي��و  2020خالل مؤتمراً
ً
صحفيا  :الرياضيون والمدربون والمس��ؤولون المشاركون في أولمبياد طوكيو
س ُيسمح لهم بدخول البالد مع وضع إجراءات قبل وصولهم إلى اليابان.
وتح��دث موتو في اجتماع بين مس��ؤولي حكومة طوكي��و والحكومة الوطنية
ومنظم��ي أولمبياد طوكيو حول إجراءات في��روس كورونا خالل البطولة وقال
إن القرار بش��أن الجماهير س��يتم اتخاذه في العام المقبل ويعتمد على تطور
ً
مضيفا  :بحلول الربيع المقبل س��نكون وضعنا خطة من أجل
وض��ع الجائح��ة
الجماهير س��واء اليابانية أو غيرها و من المس��تحيل تطبيق فترة العزل لمدة
ً
يوم��ا على الجماهير من خارج اليابان ل��ذا فاالختبارات قبل وعند الوصول
14
ستكون ضرورية.
وأقام��ت اليابان عدة أحداث رياضية الختبار التعامل مع الفيروس منها بطولة
جمباز بمش��اركة أربع دول األسبوع الحالي حيث تم السماح بحضور الجماهير
لكن من المقيمين في اليابان فقط.
وسيصل توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية إلى اليابان في زيارة لثالثة
أيام خالل االسبوع الحالي وقد يصدر عن ذلك ماهو مفيد بهذا الخصوص.
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في الصميم

الدوري الممتاز ومالمح الفرز بعد ثالثة أسابيع

ش��هدت الس��اعات الماضية عدة مباريات ودية ألنديتنا المحلي��ة لكرة القدم
للرجال قبل استئناف الدوري الممتاز أو انطالقة دوري الدرجة األولى..
فتعادل الس��احل مع المجد بهدف لمثله ،وتغلب حطي��ن على فريق النواعير
بهدفين نظيفين ،وس��جل الطليعة ثالثية في ش��باك مورك ،وتغلب الحرجلة
عل��ى الكرام��ة بهدف دون مقابل ً
علما أن األول لم يس��تطع كس��ب أي نقطة
بالدوري الممتاز قبل توقفه بسبب مباريات المنتخب الخارجية.
وف��ي لقاءات ودية أخرى فاز الوثبة على المخرم بأربعة أهداف نظيفة وخس��ر
الفتوة أمام اليقظة بهدف دون رد وتعادل المحافظة مع الوحدة بهدف لمثله.

الجولة ()6

بطل ومتصدر
بينها عىل الجدول نسبة األهداف وتسجيلها أي ما له وما عليه وإذا
احتاج تشرين بطل الدوري يف الموسم الفائت وحامل اللقب حتى اآلن اعتبرناه عىل خط واحد فهي (جبلة ،الطليعة ،الوثبة).
إىل أسبوع ثالث حتى ينفرد بالصدارة ويجلس عىل القمة وحيد ًا بعد فجبلة تعادل مع الطليعة وفاز عىل الفتوة وخسر من حطين ،والطليعة
أن شاركه فيها فرق طامحة ومرشحة مثله يف أسبوعين أوليين من تعادل مع جبلة وخسر مع الجيش وفاز عىل الحرجلة والوثبة فاز عىل
انطالق الدوري تقلص عددهم يف األسبوع الثاني وانحسر العدد تماماً الساحل وتعادل مع الحرية وخسر مع الوحدة وقد تلعب هذه الفرق دور ًا
يف األسبوع الثالث بتراجعهم مواقع مختلفة يف المقدمة عدا الصدارة .مهماً يف قلب الموازين يف المباريات القادمة وقد تساهم يف أفضلية
وحده تشرين يمضي بالعالمة الكاملة من ثالثة انتصارات متتالية الترتيب عىل الجدول وهي بال شك ستخدم نفسها أيضاً ألن ما يفصلها
حقق منها اثنين عىل أرضه وواحد خارجها ويف ذلك واجه منافسه عن جماعة الوصافة  3نقاط وهي ضمن الممكن.
التقليدي حطين يف ديربي الالذقية األشهر.
ألنها نقاط مباراة واحدة أي قفزة واحدة لمن يحالفه التوفيق عند
أما فوزه عىل الساحل يف الالذقية وعىل الفتوة بدمشق فذلك من ضمن اللعب مع أحد الكبار إذا جاز التعبير.
التوقعات الواردة وبقوة.
هذه المجموعة مع الشرطة الذي يملك ثالث نقاط سيكون لها دور كبير
يف ترتيب الفرق عىل الالئحة وهي مهيأة لصنع مفاجآت وفوارق بين
من يسبقها ومن يليها ولديها قوة كامنة وردود مناسبة تظهرها يف
ثالثة بالوصافة
عىل الجدول الترتيبي للفرق تطل مجموعة متساوية بعدد النقاط أوقات مناسبة قد ال يمكن التنبؤ بها وتكون مفاجئة لمن يلعب ضدها
والتمايز بينها بنسبة تسجيل األهداف والفارق بين ما له وما عليه ومفرحة لمن يحبها ويتمناها كذلك.
لكل فريق وعددهم ثالثة فرق.
وهم الوحدة والجيش والكرامة وكل واحد رصيده  7نقاط وثالثتهم يف
الفرق الباقية
مركز الوصيف للمتصدر وبفارق نقطتين عنه ولم يلعب أي منهم معه هذه المجموعة تضم فرقاً تملك نقطتين ونقطة ومن دون رصيد أيضاً.
أي أن احتمال زيادة الفارق وارد بين تشرين ومن يلعب معه منهم كما الحرية من أصحاب النقطتين وحصل عليهما من تعادله مع الوثبة
أن بقاءه كما هو وارد ومن ضمن االحتماالت أن يتقدم صاحب الحظ يف حمص واالتحاد وخسارته عىل أرضه مع الوحدة والساحل له نقطة
والعزيمة عىل المتصدر أيضاً يف حال فوزه عليه.
من تعادله مع الشرطة يف طرطوس وخسارته أمام الوثبة فيها وأمام
ومن
بالعاصمة
والطليعة
الجيش جمع نقاطه من فوزين عىل االتحاد
تشرين.
تعادل مع الكرامة يف حمص الذي وصل إىل الرقم ذاته بفوزه عىل واالتحاد له نقطة من تعادل مع الحرية وخسارة من الجيش والكرامة
الحرجلة يف حمص وعىل االتحاد يف حلب وتعادل مع الجيش أما الوحدة والفتوة له نقطة من تعادل مع الشرطة وخسارتين أمام جبلة وتشرين.
ففاز عىل الحرية يف حلب وتعادل مع الشرطة بدمشق وفاز عىل الوثبة والحرجلة بال رصيد بثالث خسارات أمام الكرامة وحطين والطليعة.
يف دمشق والثالثة يشكلون خطر ًا كبير ًا عىل كل الفرق وهم من ضمن لكن هذا الواقع قد ال يدوم ومن المتوقع أن تتغير صورة هذه الفرق
من يترشح للمنافسة عىل اللقب وقد استعد كل منهم من أجل ذلك..
باألداء والنتائج يف سباق الهروب من السفح والبحث عن مناطق األمان
وهي بال شك قادرة عىل ذلك.
حطين القوي
ولئن كانت المقدمة صعبة ولم يحالفها التوفيق إال أن هذه الفرق
بعد كبوة البداية أمام جاره تشرين استعاد حطين العافية وظهر فريقاً ستجد الحلول وسوف تتحسن نتائجها وقد تساهم يف لعب أدوار عرقلة
قوياً بفوزه العريض عىل الحرجلة واصطياده جبلة فرفع رصيده إىل لفرق ودفع لفرق أخرى عىل الالئحة.
 6نقاط كمنافس بحسب حسابه ألنه استعاد القوة ويملك العزيمة
أخيرًا
والفارق ضمن الممكن تقليصه وإزالته إذا استمر عىل المنوال ذاته هذه الصورة كما هي اآلن وألن المشوار طويل وما زلنا يف بداياته فإن
بالعروض والنتائج أي أنه ضمن الكبار وقريب من أصحاب الوصافة لألمور القادمة عناوين جديدة وللفرق المتنافسة يف القمة والوسط
والمتصدر.
والسفح كالم جديد ننتظره فإن حصل فهذه طبيعة التنافس وإن لم
 4نقاط
يحصل فسيكون تعبير (هذه حدودها) اإلجابة النهائية لها وال عزاء لها
يف التصنيف الحاصل اآلن مجموعة الفرق ذات الرصيد  4نقاط وتفصل ألنها أسيرة االمتحانات والظروف.

مخالفات وعقوبات
متكررة
بع��د م��رور كل مرحل��ة م��ن
مراحل ال��دوري الممتاز يتبعها
قرارات من لجن��ة االنضباط في
اتحاد كرة الق��دم بحق جماهير
ومدربي والعبي عدد من األندية
تت��راوح بين اإلن��ذار أو اإليقاف
أو الغرام��ات المالي��ة ،ه��ذه
الحالة ليس��ت جديدة وال تقتصر
على الموس��م الحال��ي وال حتى
عل��ى االتح��اد الحال��ي ولجنته
االنضباطية بل هي حالة متكررة
وت��كاد تك��ون حال��ة ثابتة في
دورينا على مدى سنوات.
لن نخوض ف��ي أحقية أو عدالة
ه��ذه الق��رارات الن ذلك يطول
ش��رحه ويحت��اج التفصيل في
كل حالة على ح��دة خاصة تلك
التي تثير ردود أفع��ال متباينة
تصل ح��د التناقص ..ب��ل نريد
اإلضاءة على ه��ذه الحالة كواقع
بات راس��خا في دورينا وبالتالي
فإن األم��ر بات بحاج��ة للبحث
عن حلول وأساليب ردع جديدة
تس��اهم فعال في الحد من تكرار
هذه الحالة وليس االنشغال في
إثب��ات تواف��ق كل ق��رار يتخذه
االتحاد مع اللوائح.
دعون��ا نناق��ش اللوائح نفس��ها
ً
واحدا نصب
ونحن نضع س��ؤا ًال
أعينن��ا ...ه��ل س��اهمت هذه
القرارات بالحد من المخالفات،..
الجواب ب��كل تأكيد ه��و النفي
والدليل أن المخالفات مستمرة
والعقوبات كذلك وهذا يعني اننا
بحاجة لحل��ول جديدة ليس من
مس��ؤوليتنا كإعالم البحث عنها
بل مس��ؤولية اتحاد ك��رة القدم
ومؤتمره العام ولجانه المختصة.
أنور البكر

