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أبرق السيد فراس معال رئيس االتحاد الرياضي العام - رئيس 
اإلله  عبد  سرمد  السيد  مهنئًا  السورية  األولمبية  اللجنة 

لمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة األولمبية العراقية. 
وتمنى معال للسيد سرمد وألعضاء المكتب التنفيذي الجدد 
لما  المشترك  التعاون  واستمرار  والنجاح  التوفيق  دوام 
سورية  الشقيقين  البلدين  في  الرياضة  ومصلحة  خير  فيه 

والعراق.

معال يهنئ..

بأداء ترك أكثر من إشارة استفهام

منتخبنا الكروي األول ينهي معسكره 
في اإلمارات بخسارة أمام األردن

نتائج ومستويات متباينة في انطالقة دوري 
الدرجة األولى للرجال لكرة القدم

الدوري الممتاز في أسبوعه الرابع

الفرص مناسبة 
للتعزيز وللتعويض وزيادة الرصيد

قبل 7 أيام على لقاء قطر بالنافذة الثانية

منتخبنا السلوي غلب رديف يونيكس.. 
واالثنين يتوجه إلى الدوحة

الفارسة شام األسد تتصدر مباريات 
الفئات العليا لدوري قفز الحواجز

5

2 مدرب جبلة عمار الشمالي: بداية مرضية 
لفريقنا وأمامنا الكثير من العمل

ختام بطولة جامعات ومعاهد القطر 
للريشة الطائرة وكرة الطاولة والشطرنج

ختام الدورة المركزية لصقل حكام كرة اليد 4
في األكاديمية األولمبية

اليوم.. أتلتيكو مدريد يستضيف 7
برشلونة في أبرز مواجهات الليغا

تقرؤون أيضًا

3 25
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57 2 الحمصي مدرب كرة الحرية: 
نتائجنا مقبولة قياسًا لظروفنا

البرازيل بالعالمة الكاملة.. ثنائية أرجنتينية 
واألكوادور تسحق كولومبيا في تصفيات المونديال

عبد الله عجاج ونايا سليمان 
في صدارة بطولة انتقاء منتخبي األشبال والشبالت لكرة الطاولة

4 4

صالح محمد وإنانا سليمان في صدارة سباق تشرين 
الدولي للسباحة المفتوحة

افتتاح متحف الشهيد الفارس الذهبي باسل األسد 
في المدينة الرياضية بالالذقية
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اختتمت في دير الزور الدورة التدريبية 
اآلس��يوية )D( التي أقامها اتحاد كرة 
الق��دم بالتعاون م��ع اللجن��ة الفنية 
الفرعية بمش��اركة 34 دارس��ًا وحاضر 
بها المحاضران اآلسيويان مهند الفقير 
محاضرات  وتضمن��ت  الصالح  وأحمد 
نظري��ة وتطبيقات على مدى خمس��ة 
أي��ام وش��هدت ال��دورة متابع��ة من 
الرفي��ق رائد الغضبان أمي��ن فرع دير 
ال��زور للح��زب ورائد المحم��د رئيس 
مكتب الشباب الفرعي وحسين المزيد 
رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة 

التنفيذية.
حسين المزيد رئيس اللجنة التنفيذية 
بدي��ر الزور نركز في الوقت الحالي على 
موض��وع التأهي��ل والتدري��ب ليكون 
هناك كوادر جديدة نزج بها في العمل 
ونش��كر القي��ادة الرياضي��ة تريد لهذه 
ال��دورات أن تك��ون حاض��رة في كل 
المحافظات والتوجي��ه الكامل بنجاح 
ه��ذه ال��دورات وه��ذا مكس��ب كبير 

لرياضة دير الزور. 
حس��ن الديواني المش��رف العام على 
الدورة رئيس مكتب األلعاب الجماعية 
ف��ي اللجن��ة التنفيذية: إقام��ة الدورة 
ونتمنى  المحافظ��ة  ألبن��اء  مكس��ب 
أن يك��ون هن��اك اس��تفادة من قبل 
الدارس��ين بما يخدم رياضة المحافظة 

واألج��واء كانت مثالي��ة والمعلومات 
التي قدمت قيم��ة ويمكن أن توظف 

في خدمة أندية المحافظة.
زي��اد الحمود رئي��س اللجن��ة الفنية 
الفرعي��ة ومدي��ر ال��دورة: اتخذنا كافة 
التحضيرات لضم��ان نجاح الدورة من 
حيث تأمين مكان المحاضرات النظرية 
التي كانت في قاعة تقنيات الحاسوب 
في مدرسة رياضة نعيمة والتطبيقات 
العملي��ة ف��ي الصال��ة الرياضية وفي 
الملعب التجريبي والهدف منها تأهيل 
مدربين جدد لزجهم في ساحة العمل 
الرياضي لتحقيق استفادة أكبر لألندية 

الرياضية في المحافظة.
أحمد الصالح مس��اعد المحاضر: شكرا 
ل��كل من س��اهم بنجاح ه��ذه الدورة 
وف��ي مقدمته��م القي��ادة الرياضي��ة 
ورئيس االتحاد الرياضي العام والدورة 

بش��كل عام ناجحة وأغلب الدارس��ين 
المحافظة  أندي��ة  ممن يعمل��ون في 
لكاف��ة الفئات العمرية وهناك تجاوب 
كبي��ر م��ن قب��ل الدارس��ين ليكونوا 
مدربين أكاديميي��ن قادرين على بناء 
الالع��ب بما يخ��دم أندي��ة المحافظة 
والمنتخب��ات الوطنية وتضمن برنامج 
الدورة محاضرات نظرية حول الصفات 
األخالقي��ة والتربوية للم��درب إضافة 
التربوية  والعملي��ة  الم��درب  لعم��ل 
إلع��داد فرق الصغ��ار ف��ي المحافظة 

بشكل علمي وتربوي. 
مع الدارسين 

العساف  عطالله  الرحمن  عبد 
ناجحة  الدورة  مراط:  نادي  في  مدرب 
من  تقديمه  تم  وما  المقاييس  بكل 
كثيرًا  منها  واستفدنا  قيمة  معلومات 
مسار  وتصحيح  تقويم  هو  واألهم 

تدريبي  عملي  بشكل  ليكون  التدريب 
صحيح.

وس��يم صالح العالوي مس��اعد مدرب 
الفت��وة:  ن��ادي  براع��م  ف��ي  وإداري 
المعلومات قيمة وجديدة وبتنا ندرك 
المصطلحات األساس��ية ف��ي الملعب 
والغاي��ة م��ن التمري��ن والمعلومات 
غنية ونشكر كل القائمين على الدورة 
ونتمنى أن تكون هناك دورات أخرى 

في المستقبل القريب.
خالد إبراهيم الح��اج مدرب في نادي 
القورية: كن��ا نتمنى أن تك��ون المدة 
أطول وهذا يعود لزخ المعلومات التي 
تم تقديمها من المحاضرين بما يخص 
المصطلحات األساس��ية ف��ي الملعب 
واإلصابات وغيرها من المواضيع وكل 
م��ا قدم لن��ا يمكن أن نطبقه بش��كل 
عملي داخل الملعب بما يعود بالفائدة 

على أنديتنا التي نعمل فيها.
ياسر الحس��ين – دارس: الدورة مفيدة 
ونش��كر  جي��د  والتنظي��م  وناجح��ة 
القائمي��ن عليها والش��كر للمحاضرين 
الذي��ن لم يدخ��روا جهدًا ف��ي تقديم 
المعلومات الجديدة التي يستفيد منها 

الدارس في الدورة.
محمد حسين اليوسف استفدت كثيرًا 
من ه��ذه ال��دورة وهن��اك معلومات 
جدي��دة أضفته��ا لتوظيفه��ا في حقل 
العم��ل وأش��كر القائمي��ن على هده 
الدورة ونتمنى أن تكون هناك دورات 

أخرى في المستقبل القريب.

أنهى منتخبنا الوطني للرجال لكرة 
الق��دم معس��كره الخارجي األول 
له بقيادة المدرب التونس��ي نبيل 
معل��ول ف��ي األراض��ي اإلماراتية 
بخس��ارة أمام المنتخ��ب األردني 
بهدف س��بقها التغلب على الفريق 

األوزبكي بالنتيجة ذاتها.
الخس��ارة أمام األردن تركت ردود 
أفعال س��لبية لدى األغلبية ليس 
بس��بب الخس��ارة وحده��ا، ب��ل 
بالمستوى دون الوسط الذي ظهر 
عليه منتخبنا خاصة وأنه الخصم 
لعب بعش��رة العبين منذ الدقيقة 
41 من عمر المباراة، افتقد حيالها 
تشكيلنا الحلول وس��اء أداؤه مع 
تق��دم المجريات بعكس المتوقع 
مع وابل من الفرص أضاعها الفريق 
األردن��ي بالربع األخير من المباراة 
كادت أن تضاع��ف النتيجة، علمًا 
أن منتخبنا دخل المباراة بتشكيل 
مغاير عن المباراة األولى وبتعديل 
شمل اش��تراك 5 العبين هم طه 
محمد  ويوسف  بالمرمى  موس��ى 
وخالد كردغل��ي ومحمد عنز وورد 
الس��المة فيما أبقى المعلول على 
الدفاع  ف��ي  وميداني  األرن��اؤوط 
ارتكاز  وكام��ل حميش��ة وس��ط 
والم��واس وأياز خل��ف المهاجم 

الدالي وبطريقة لعب 1/3/2/4.

دون الوسط
باس��ترجاع ألهم ما جرى بالشوط 
األول فق��د م��رت دقائقه العش��ر 
األول��ى بكثاف��ة للفريقي��ن ف��ي 
خط المنتص��ف تخللها عرضيتان 
خطرت��ان ل��ألردن عل��ى أب��واب 
بصافرة  الثالثة  وتوقف��ت  المرمى 
التس��لل ومع األفضلية النس��بية 
للخصم اس��تفاد من كرة وس��جل 
في د 13 بدأت بتمريرة خاطئة من 
خط الدف��اع قابلها الفريق األردني 
بتحول س��ريع من جه��ة اليمين 
وبعرضية متقنة من حسين حداد 
ارتقى إليها بهاء فيصل برأسه دون 
البعيدة  بالزاوية  مضايقة وسددها 

عن يمين طه موسى.

بع��د اله��دف خ��رج منتخبنا من 
منطقت��ه وتح��رر بتح��ركات أياز 
وأول  وورد  وم��واس  وحميش��ة 
تواجد خطر شهدته د 15 بعرضية 
المواس لورد الذي سددها مباشرة 

التقطها حارس المرمى..
ومرر يوس��ف الحميش��ة أرس��لها 
األخي��ر ب��ذكاء نح��و المرمى من 
الحارس  أنقذه��ا  بعيدة  مس��افة 
»فاخ��وري« من المقص األيس��ر 
بصعوب��ة د 19 ع��اد بعدها الفريق 
األردني لالمتداد باختراقات خطرة 
األول  فتعرق��ل  وبهاء  للتعم��ري 
قب��ل دخول��ه منطقة الج��زاء من 
قبل الميداني س��ددها بنفسه كرة 
ثابتة بحائط الصد، وعاد التعمري 

ب�)دب��ل كي��ك( ع��ال المرم��ى د 
31 وم��ر به��اء من أرن��اؤوط آخر 
المدافعين لكن طه سبقه للكرة د 
38 رد عليه الم��واس بكرة مررها 
للدالي لم يحسن األخير استغاللها 
الخارجي��ة  بالش��باك  فس��ددها 
ازدادت حياله��ا خش��ونة الخصم 
ورفع الحك��م اإلماراتي 3 بطاقات 
صفراء آخرها لبهاء فيصل )أفضل 
الصفراء  تلق��ى  الذي  الالعبي��ن( 
الثاني��ة والبطاقة الحم��راء في د 
41 بع��د حركتي��ن متش��ابهتين 
)ضرب بالمرفق( لمدافع منتخبنا 

األرناؤوط.
بع��د الط��رد )قت��ل( المنتخ��ب 
احتفظ  الوق��ت حي��ث  األردن��ي 

بالكرة في خطوطه الخلفية وأكثر 
من تمريراته وتفوق باالس��تحواذ 
ولع��دم قدرة فريقنا على االختراق 
سدد أياز صاروخًا من 35 م تقريبًا 
مر فوق العارضة ولم تأت الدقائق 
الثالث المضافة كوقت بدل ضائع 

بأي جديد.
شوط كارثي

توقعن��ا كم��ا األكثري��ة أن يجد 
منتخبنا الحلول في الشوط الثاني 
عل��ى اعتب��ار أن الفري��ق األردني 
ق��د يتراج��ع لتعوي��ض النقص، 
وإقح��ام 3 العبين م��ن منتخبنا 
دفع��ة واحدة هم مارديك ومرمور 
والعجان وبالتالي فإن هناك شيئًا 
ما تم رس��مه وسيغير الحال، لكن 

كل ذل��ك ب��دا حبرًا عل��ى ورق!.. 
فتراج��ع بالفعل الفري��ق األردني 
لمنتص��ف ملعبه مغلق��ًا منطقته 
بإحكام تاركًا الس��يطرة )السلبية( 
لالعبين��ا بالمنتص��ف لكن كانت 
)حركة بال بركة( فانعدمت الحلول 
الخصم  انق��ض  والف��رص وفجأة 
وانف��رادات وأضاع عدة  بمرتدات 
فرص شبه محققة وقف لها الحظ 

وطه موسى بالمرصاد.
ما فعله منتخبنا بهذا الشوط هو 4 
كرات طائش��ة سددت جميعًا من 

بعيد إلى البعيد.
في د 46 عب��ر مارديك وفي د 60 
م��ن ورد وفي د 81 م��ن المرمور 
وآخره��ا د 90+1 م��ن المرم��ور، 

وكان قد اش��ترك الش��اب محمد 
المدرب  خي��ارات  كرابع  ريحانية 

معلول في د 74.
أمام تبديالت منتخبنا فقد أجرى 
الفريق األردني تبدياًل قلب الشوط 
والمباراة رأس��ًا على عقب بالعب 
صال وجال وأضاع ف��ي منطقتنا 
هو ياس��ين البخيت وباس��ترجاع 
س��ريع لف��رص الخصم فق��د بدأ 
بتهديد مرمى ط��ه في د 49 بكرة 
ثابت��ة مرت م��ن الجميع بجانب 
بإبع��اد كرة  القائ��م وتكفل ط��ه 
بقبضت��ه من بين ال��رؤوس د 64 
وأبعد الميداني تسديدة التعمري 
لركني��ة د 70 وف��ور دخول��ه ارتد 
ياس��ين بكرة أربك��ت دفاعنا قبل 

قطعه��ا لركني��ة د 79 وأمام عدم 
تراب��ط خط��وط فريقن��ا وضبابية 
الطريقة أو األسلوب الذي يلعب به 
فقد زادت الخطورة فانفرد ياسين 
التعم��ري ومر من  بع��د بيني��ة 
حارس المرمى وطالت عليه الكرة 
وخرجت د 87 وأبعد طه تس��ديدة 
العجم ف��ي د 90 بصعوبة لركنية 
وبعده��ا بدقيق��ة س��دد الخطاب 
فوق المرمى وعاد ياس��ين لينفرد 
بع��د أن مر من ظل��ه وهذه المرة 
أيضًا أبعدها طه بقدمه د 93 ونزل 
المخض��رم عامر ش��فيع بداًل عن 
الحارس فاخوري الذي تلقى إنذارًا 
كمحط��ة تكريمية لألول وكس��بًا 
للوق��ت الذي لم يس��تغله فريقنا 
ولم يعرف طريق المرمى حيث أن 
جميع كراته كانت تقطع بس��هولة 
ضمن منطق��ة الجزاء يضاف إليها 
الدقائ��ق الخمس التي احتس��بها 
حك��م المباراة كوق��ت بدل ضائع 
النهاية بخسارة  قبل إعالن صافرة 

منتخبنا بهدف.
لعب لمنتخبنا

طه موس��ى، يوسف محمد، فارس 
أرن��اؤوط، عم��رو ميداني )محمد 
ريحاني��ة د 74(، خال��د كردغل��ي 
46(، كام��ل  د  العج��ان  )مؤي��د 
حميش��ة، محم��د عن��ز، محمود 
الم��واس )ماردي��ك مارديكي��ان 
د46(، إي��از عثمان )محمد مرمور 

د 46(، ورد السالمة، عالء الدالي.

قدمت كرة رجال جبلة نفس��ها في 
3 مباري��ات بفوز وتعادل وخس��ارة 
وحص��دت 4 نق��اط، س��جل الفريق 
5 أه��داف، وتعرض مرم��اه لمثلها، 
س��جل األه��داف كل م��ن محمود 
البح��ر هدفي��ن، حم��زة الك��ردي 
ومصطفى ش��يخ يوسف كل منهما 
الخامس  الهدف  هدف، فيما سجل 
الطليع��ة في مرم��اه، جديد  العب 
الفريق هذا الموس��م هو البداية في 
عملي��ة اإلعداد كانت م��ع الكابتن 
عم��ار الش��مالي وه��ذا م��ا أعطى 
جمه��ور النادي جرعة م��ن التفاؤل 

المطلوب.
الش��مالي قال: انه وبس��بب تأخرنا 
بعملي��ة بناء الفريق ودخول العبين 
عل��ى الفريق غير جاهزين وبس��بب 
قصر فت��رة اإلع��داد كلها أس��باب 
تجعلن��ا راضي��ن مبدئيا ع��ن أداء 
الطبيعي  وم��ن  الفري��ق،  ونتائ��ج 
أن يحص��ل أخط��اء فأمامن��ا عمل 

كثي��ر عل��ى كل الجوان��ب البدنية 
والذهني��ة  والفني��ة  والتكتيكي��ة 
والنفس��ية، كل ذلك يجعلنا نوعا ما 
راضين ع��ن انطالقة الفريق 4 نقاط 
من مباراتين صعبتين خارج األرض 
ومباراة واحدة على أرضنا مع الفتوة 
العنيد، وبالعموم هناك أفكار كثيرة 
أري��د إيصاله��ا لالعبي��ن وتنفيذها 
ب��أرض الملعب وه��ذا األمر يحتاج 

لبعض الوقت. 
وأضاف: م��ع توقف ال��دوري دخل 

أيام   3 الفري��ق بمعس��كر مفت��وح 
للعم��ل عل��ى جوانب عدي��دة من 
المف��روض أن نك��ون تجاوزنا جزءًا 
كبيرًا منها، الفريق بتحسن تصاعدي 
بدنيا وتكتيكيا ونعمل على تحسين 
بين  واالنس��جام  التفاه��م  عام��ل 
الالعبين وم��ازال أمامنا عمل كبير 
لنصل إل��ى الفورمة المطلوبة، وبهذه 
التجريبية مهمة  المباريات  المرحلة 
جدا سنلعب مباراتين للوقوف على 
جاهزي��ة الفري��ق فردي��ا وجماعيا، 

وعلين��ا أن نكون مس��تعدين جيدا 
لمباراة الوحدة الذي يعتبر من الفرق 

المنافسة على اللقب هذا الموسم..
وقال الش��مالي: اغل��ب فرق الدوري 
الجميع  كبي��رة،  بميزاني��ة  تعم��ل 
يعمل ويطور نفسه، تشرين وحطين 
والوحدة والجيش والكرامة واالتحاد 
والحرجل��ة عمل��وا بميزانيات كبيرة 
وأسس��وا فرق��ًا قوية، وبقي��ة الفرق 
عمل��ت بميزاني��ة أق��ل والجمي��ع 
متقارب، لكن الجميع دفع وأس��س 

الحلق��ة  يعتب��ر  فري��ق  يوج��د  وال 
األضع��ف كما المواس��م الس��ابقة، 
هناك تطورات كبيرة حدثت بالدوري 
الس��وري وخصوص��ا على مس��توى 
واالحت��راف  المالي��ة،  اإلمكاني��ات 
مبني على الكوادر المحترفة المؤهلة 

واإلمكانيات المالية.
وأض��اف: جمهورنا ال يقصر بش��يء 
وهو الحلقة األقوى دائما ورس��التي 
لجمهورن��ا الوف��ي، نخط��ئ جميعا 
عندم��ا نستس��هل األم��ور، علين��ا 
أن نبن��ي عل��ى أرض نع��رف مدى 
صالبته��ا، األندية األخ��رى تطورت 
الالعبي��ن أصبحت  كثي��را ونوعية 
أفضل بسبب عودة اغلب محترفينا 
م��ن الخ��ارج بع��د الكورون��ا، أكبر 
تح��دي لن��ا ه��و البن��اء والتطوير 
معا، وأيضا إع��ادة هيبة النادي، ما 
يحتاجه النادي اآلن مرحلة انتقالية 
ندعمها جميعا وإال س��ندفع الثمن 
جميع��ا، ادعموا الالعبي��ن بتوازن 
دون مبالغة وانتق��دوا بتوازن دون 
المبالغة، علينا أن ال نبالغ وسنحقق 

نتائج ترضيكم بإذن هللا.

عاد الحرية إلى نخبة األندية الس��ورية 
بعد سنوات عجاف أمضاها في دوري 
المظالي��م، ذاق خاللها م��رارة الهبوط 
رغم محاوالت العودة المس��تمرة التي 
لم يكت��ب لها النجاح حتى الموس��م 
الحالي حين نال مراده وحقق أمنيات 
وتطلعات جماهيره عل��ى يد الكابتن 
مصطفى حمصي وفري��ق العمل معه 
الذين بذلوا من الجهد والعرق والتعب 
الكثير وصبروا حتى ظفروا.. »االتحاد« 
التق��ت المدرب الش��اب الذي تحدث 
ع��ن بدايات فريقه بالموس��م الجاري 

فقال:
تقييم النتائج

لك��ون فريقنا محضرًا منذ أس��بوعين 
قبل بداية ال��دوري فإن نتائجنا تعتبر 
بحكم المقبولة، كانت لدينا مش��اكل 
بالتعاق��دات أثم��رت ع��ن تجان��س 
الالعبي��ن، إذ ل��م ندخل ف��ي مرحلة 
التحضير ول��م نلعب مباري��ات ودية 
الدوري مباش��رة،  احتكاكي��ة ودخلنا 
وعلي��ه كان تقييمن��ا للنتائ��ج م��ن 

نقطتين أفضل من ال شيء.
عانين��ا كثيرًا بع��د صعودن��ا للدوري 
الممتاز، حيث إن أغلب العبي فريقنا 
انتقلوا إلى أندي��ة أخرى، وكان هناك 
تخبطًا إداريًا، حتى آخر أسبوع تعاقدنا 
م��ع العبين من أجل دخ��ول الدوري 

وهم ليس��وا جيدي��ن، جربن��ا 3 في 
مباريات الدوري واكتشفنا الخلل.

لقد كنت مسؤواًل عن اختيار الالعبين 
ف��ي زمن أس��بوع ولس��ت راضيًا عن 
بفس��خ  وس��أقوم  التعاقدات  بع��ض 
العقود لعدد من الالعبين وبصراحة لم 
أش��اهدهم بالتدريب، لذلك من ليس 
جيدًا منهم سنفسخ عقده، لقد حاولنا 
أن نأت��ي بالعبين لهم خب��رة الدوري 
الممتاز وعندهم تجربة، فاكتشفنا بعد 
3 مباريات أنهم لعبوا لكن مستوياتهم 

غير مقبولة.
مزيج وخليط

نف��س  كان  ل��و  الحمص��ي:  أض��اف 
العب��ي الموس��م الماض��ي الختل��ف 
األداء والنتائ��ج ألن عامل االنس��جام 
عش��ية  بي��ن  يأت��ي  ال  والتجان��س 
وضحاه��ا، لدينا خليط م��ن الالعبين 

كبارًا وش��بابًا، سأدفع بالعناصر الشابة 
ضمن استراتيجتي، وسيأخذون فرصًا، 
لدينا العبين قادرين سيكونون نجومًا، 
الالعبون كبار السن أغلبهم لم يحققوا 
النتائ��ج المرج��وة للفري��ق، لدين��ا 5 
العبين لم يخدموا الفريق سيتم فسخ 
عقدهم وقد بلغ��ت كافة الالعبين أن 

يكونوا بالمستوى المطلوب.
فرصة التوقف

وحول توقف ال��دوري ذكر بأنه فرصة 
لمعالج��ة الخلل، لكن أوض��اع نادينا 
ضعيفة ماديًا لم نؤمن معس��كرًا نأمل 
من اإلدارة حل الموضوع س��نحاول أن 
نلعب مباراتين م��ع االتحاد أو الوثبة 

والطليعة.
لقد لعبت مشاكل النادي اإلدارية دورًا 
في تأخي��ر التعاقدات وال��كادر حتى 
اآلن هناك مشاكل باإلدارة وقد عملنا 

الالعبين عنه��ا، وللحقيقة  إبعاد  على 
فإن موضوع صدور قرار اإلدارة الجديدة 
وتأخ��ر البت فيه��ا لم يت��رك مجااًل 
النتق��اء الالعبين الذي��ن أرغبهم لقد 

أتينا متأخرين.
مصارحة

وكشف الحمصي أنه جلس مع اإلدارة 
وصارحها بأنه م��ن ينافس وأن موقع 
الفريق س��يكون في الوس��ط وهو في 
وضع آمن ومستقر لكن ذلك ال يمنعنا 
أن ننافس، وقد رش��ح تشرين لبطولة 
الدوري ووصف االتحاد الجار بأنه فريق 
جيد ومنظ��م ولديه العبي��ن فاعلين 
وجيدين دفاع��ًا وهجومًا وقال: إن أي 
م��درب يتمن��ى أن تكون لدي��ه عناصر 
مثل عناص��ر فريق االتح��اد، وأوضح أن 
مهند البوشي اشتغل على الفريق وتوقع 

مستقباًل أن تتحسن نتائجه.

كرة القدم

مصطفى عكو 

مالك الجاسم محمد هاشم إيزا

ربيع حمامة

بأداء ترك أكثر من إشارة استفهام

منتخبنا الكروي األول ينهي معسكره في اإلمارات بخسارة أمام األردن

التق��ى العميد حاتم الغايب رئيس اتح��اد كرة القدم ، 
رئي��س االتح��اد البحريني لكرة القدم الش��يخ علي بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة يوم األربعاء الماضي.
وبحس��ب بيان المكت��ب االعالمي التحاد الكرة: ش��هد 
اللق��اء اس��تعراض الجوان��ب المرتبطة بالش��راكة بين 
االتحادين البحريني والس��وري لكرة القدم عبر مجاالت 
الزيارات واللقاءات والمعس��كرات التدريبية ومباريات 
المنتخبات، والتأكيد عل��ى أهمية زيادة حجم تفعيلها 
بما يعك��س قوة العالقة بين الطرفين الش��قيقين من 
جهة، واالس��تفادة الفنية واإلدارية لمنظومة اللعبة في 

البلدين من جهة أخرى. 
وكان العمي��د حاتم قد التقى قبل ذلك الش��يخ س��لمان 

بن ابراهيم آل خليفة رئيس اإلتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
النائب األول لرئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم، واستمع » 
س��لمان« إليجاز عن الخطة االستراتيجية لإلتحاد السوري 
للس��نوات المقبلة مش��يدًا بما تضمنته الخطة من محاور 
متميزة وأه��داف طموحة مؤكدًا أهمي��ة وحدة وتضامن 
أسرة اللعبة في البالد بما يصب في مصلحة الكرة السورية 
)بحسب الصفحة الرسمية التحاد الكرة( ومن جانبه أشاد 
العمي��د حاتم الغايب بجهود الش��يخ س��لمان في قيادة 
مس��يرة اإلتحاد اآلس��يوي لكرة القدم نحو التقدم والنماء 
مؤك��دًا ح��رص اإلتحاد الس��وري على التفاع��ل اإليجابي 
مع مس��اعي االتحاد القاري نحو رس��م مالمح المستقبل 

المشرق لكرة القدم اآلسيوية على مختلف األصعدة.

مدرب جبلة عمار الشمالي: بداية مرضية لفريقنا وأمامنا الكثير من العمل»الغايب« في البحرين

اختتام الدورة التدريبية اآلسيوية D في دير الزورالحمصي مدرب كرة الحرية: نتائجنا مقبولة قياسًا لظروفنا



03 السنة 38 | العدد 1934
السبت 21 تشرين الثاني 2020

جماهير كرة القدم وعشاق أنديتنا 
وفرقن��ا الممتازة عل��ى موعد هذا 
األس��بوع مع اس��تئناف منافسات 
الدوري ال��ذي توقف كرمى لعيون 
المنتخب األول الذي لعب مباراتين 
التدريبي  معس��كره  ف��ي  وديتين 
باإلمارات في أيام )الفيفا( والعودة 
للدوري تعني المنافس��ة باألسبوع 

الرابع من عمره.
عناوين عريضة وواضحة يمكن أن 
تك��ون مقدمة للمباري��ات المقررة 
على البرنامج وتتلخص في س��عي 
الفرق المتنافسة للتعزيز رقميًا لما 
وصلت إليه في أسابيع ثالثة مضت 
أو التعويض للبع��ض والعودة إلى 
السكة الصحيحة بعد كبوات تمت 
وبالتال��ي زيادة الرصيد وتحس��ين 
الموقع فمن ينجح؟؟ ومن يعزز؟؟ 
ومن يع��وض؟؟ ومن ي��راوح في 
المكان؟؟ أس��ئلة نجيب عليها في 
قراءة للمباريات المقررة فهيا نقرأ..

تشرين × الحرية
ال��دوري والمتصدر  تش��رين بطل 
بنق��اط كاملة حتى اآلن يس��تقبل 
الحرية العائد إلى األضواء وقد حقق 
تعادلين مع الوثبة واالتحاد وخسر 
أم��ام الوحدة في حل��ب والمباراة 

يوم االثنين.
تش��رين ما زال ج��دول المباريات 
وتسلس��لها يخدمه إل��ى حد كبير 
وكأنه يختار مبارياته بنفسه حيث 
الجدول يساعده على قطف النقاط 
ألن كعب��ه حت��ى اآلن أعل��ى من 
الفرق الت��ي تواجه��ه داخل أرضه 
وخارجها فهل يكون الحرية ضحيته 

الجديدة؟
وهل يس��تطيع الحري��ة أن يقاوم 
المركزة وصفوفه  اندفاعة تش��رين 

المتكاملة ويفرمله؟
ه��ي مهم��ة صعب��ة ج��دًا لكن��ه 
س��يخوضها وقد يوفق في مفرداتها 
لكن المرجح أن تش��رين يتقن في 
ملعبه وأم��ام جماهيره الدفاع عن 
مكتسباته كبطل للدوري وكمتصدر 
الجديد فيما  الموسم  للمراحل في 
الحري��ة يلع��ب بواقعي��ة وبحدود 
إمكانات��ه المتوفرة م��ن الالعبين 
فهل ه��ذا الس��الح كاف للتصدي 
المتكاملي��ن  تش��رين  لنج��وم 

والمنسجمين؟
فوز تش��رين المرج��ح يعني زيادة 

رصيده ويعني أن الحرية س��يراوح 
في المكان وس��يكون تعادله إنجاز 

إن حصل.
الجيش × الفتوة

الجيش في مرك��ز الوصافة يالقي 
الفتوة ول��كل من الفريقين أهدافه 

وطموحاته والمباراة يوم االثنين.
الجيش المتجدد يسير بهدوء وثقة 
ويقط��ف نقاطًا من ف��رق كبيرة إذ 
فاز عل��ى االتحاد والطليعة وتعادل 
مع الكرامة المتطور وش��ريكه في 
الوصافة فم��ا المانع من فوزه على 
الفتوة واالس��تمرار في الخط الذي 
رسمه مدربه »رأفت محمد« للبقاء 
ف��ي دائرة المنافس��ة عل��ى اللقب 

وكبيرًا بين الكبار.
المانع من ذل��ك يمكن أن يحدده 
الفتوة في س��عيه لتعويض الكثير 
ال��ذي فاته بع��د خس��ارتين من 
جبلة وتشرين وتعادل مع الشرطة 

ورصيده نقطة.
الفت��وة بقي��ادة الم��درب إياد عبد 
الكريم يؤدي بثقة وقوة وانس��جام 
لكن��ه ال يف��وز وال يس��جل أهدافًا 
والجيش يلعب بكفاءة ويفوز ولديه 
مهاجمين ممتازين يقودهم هداف 

الدوري )الواكد(.
فهل يس��تمر الجيش في مسلسل 

انطالقته القوية؟؟
أم أن للفتوة رأيًا آخر في محاولته 
لوقف النزيف الذي الزمه في ثالث 

مراحل؟؟
رغم أرجحية الجيش إال أن المباراة 
لن تكون سهلة عليه أمام ما يعرف 

عن الفتوة من اندفاع.
الكرامة × حطين

الكرام��ة ف��ي موق��ع الوصافة مع 
ش��ريكين له ف��ي ذلك يس��تقبل 
حطي��ن ي��وم االثنين ف��ي مباراة 
م��ن العي��ار الثقي��ل ألن الكرامة 
متط��ور بش��كل كبي��ر وبعزيم��ة 
قوي��ة وبالعبي��ن أش��داء ومدرب 
قدي��ر )أحمد ع��زام( وألن حطين 
ال يختلف ع��ن الكرام��ة كثيرًا بل 
وبالالعبي��ن  بالعزيم��ة  يش��اركه 
الممتازين وكفاءة المدرب )حسين 
عفش( وه��و بعد كب��وة االفتتاح 
عاد ليق��دم عروضًا جميلة ومنتجه 
المطلوبة كأحد كبار  للس��كة  وعاد 
الدوري وترتيب قريب من أصحاب 

الوصافة وصاحب القمة.
المب��اراة يج��ب أن تك��ون قوي��ة 
وممتع��ة وفيها كرة ق��دم حقيقية 
وس��وف تكون ندي��ة ونتيجتها ال 
يمك��ن التنبؤ بها بش��كل صحيح 
كونها مفتوحة على كل االحتماالت 
التعادل س��يد األحكام  وربما كان 
وإن حص��ل فهو خس��ارة للفريقين 
إذ سيفتقد كل منهما نقطتين في 
السباق إلى القمة والسعي للصدارة 
فوز أحدهما يعني أنه أزال من دربه 
قويًا وتاب��ع بنجاح الطريق لتحقيق 
أهداف��ه وألنها صعب��ة ومهمة البد 
وأن يقوده��ا طاقم تحكيم يضمن 

العدالة للطرفين.
جبلة × الوحدة

الشريك  الوحدة  يس��تضيف  جبلة 
الوصاف��ة والمدجج  الثال��ث ف��ي 

االستقبال  سيكون  فكيف  بالنجوم 
وبأي طريقة؟؟ وذلك يوم االثنين.

جبلة هذا الموس��م »ش��كل ثاني« 
بأداء مطمئن وانس��جام فعال في 
خطوط��ه المتوازن��ة وبرصي��د من 

النقاط مبشر بالمزيد.
والوحدة أيضًا )شكل ثاني( وهو يعد 
اللقب ودخول  نفسه للمنافسة على 
بأحس��ن حال  اآلس��يوية  البطول��ة 
وأعلى مس��توى وهو أيضًا ش��ريك 
ذلك  يتع��دى  وطموحه  بالوصاف��ة 

ولديه من األوراق الرابحة الكثير.
وهذا يعن��ي أن المباراة س��تكون 
الهب��ة بين صاح��ب أرض متجدد 
ومس��تعد وبي��ن زائ��ر يملك من 
أس��باب التفوق أكثرها والمكسب 
مع الجمهور ال��ذي البد وأن ينتظر 
أداء فنيًا من طرفين اآلن كبيرين.

االحتم��االت مفتوحة وكل النتائج 
واردة وق��د يك��ون أكثره��ا قرب��ًا 
التعادل فهل يقب��ل الفريقان ذلك 
أم أن جبلة يري��د التقدم والوحدة 
التعزي��ز والتعادل خس��ارة  يري��د 

لالثنين؟؟
الشرطة × الوثبة

وهم��ا  الوثب��ة  يواج��ه  الش��رطة 
متش��ابهان في الطموح.. والمباراة 

يوم األحد.
الش��رطة يس��عى ألول انتصار بعد 
ثالث��ة تع��ادالت والوثب��ة يحاول 
اس��ترجاع الص��ورة الت��ي تعودت 
جماهي��ره عليها وغاب��ت عنه هذا 

الموسم.
الش��رطة في حلة جدي��دة وخليط 

من العبي��ن بأعمار أغلبها ش��بابًا 
ونشكل قوة متماسكة وروح عالية 
وإرادة في زمن المباراة األمر الذي 
يجعله قادرًا عل��ى اإلنجاز والعودة 
إذا تأخ��ر ويقوده الم��درب القدير 
مصعب محم��د والوثبة ف��ي بناء 
جديد ومدرب جديد أنس مخلوف  
م��ن  منهم��ا  كل  اس��تفاد  فه��ل 
االس��تراحة التي حصلت إن حصل 
ذل��ك فالفرص��ة بينهما متس��اوية 
لقط��ف النقاط وإن ل��م يكن ذلك 
بصورة متكافئة فإن أرجحية األرض 
تجعل الشرطة أقرب للفوز والتقدم 
وس��يفرض على الوثب��ة المراوحة 
الت��ي ال يريده��ا ولن يرض��ى بها 
والتعادل أنسب حل له بينما الفوز 
في مقدمة أهداف الشرطة والفرصة 
مناس��بة اآلن وفق ظروف يعيشها 

منافسة.
الحرجلة × الساحل

س��ؤال يردده المعني��ون عن فريق 
الحرجل��ة وأنصاره ومفاده »هل آن 

األوان للفوز وقطف ثالث نقاط«؟
وس��بب هذا الس��ؤال الطموح أن 
المنافس هو الس��احل.. الذي يحل 

ضيفًا يوم السبت.
والس��ؤال ذات��ه ي��ردده المعنيون 
ع��ن فريق الس��احل وأنص��اره ألن 

المنافس هو الحرجلة..
الفريقان في الهم سواء إذ يقدم كل 
منهما جهدًا ويحاول بعزيمة لكنه ال 
يسجل وبالتالي فالنتائج غير ملبية 
فهل كانت االستراحة مناسبة خير 
المدربان فك  لهما وهل اس��تطاع 

عقدة التسجيل والتخلص من حالة 
سبات المهاجمين.

الفرصة مناس��بة وكبي��رة للحرجلة 
لتحقي��ق الف��وز األول وه��ي أيضًا 
مناس��بة للس��احل ليقول كلمة لم 
يقلها حتى اآلن فمن منهما يحقق 

األهداف المطلوبة منه؟؟
خاص��ة وأن الظروف قد ال تس��مح 
لكليهما بمناسبة مشابهة لهذه في 

المدى المنظور القادم.
االتحاد × الطليعة

من حس��ن ح��ظ االتح��اد أنه بعد 
كل اإلخفاق��ات التي عاش��ها وبعد 
أن اس��تعان بجهاز فن��ي جديد أنه 
س��يقابل الطليعة وفي حلب وأمام 
جمه��وره ي��وم االثنين ك��ي يغير 
الكثير من أدائه ونتائجه وكي يجد 
بالفري��ق الزائر ضالته وس��بيله إلى 

ذلك.
ومن سوء حظ الطليعة أنه سيلعب 
خ��ارج أرض��ه وفي الش��هباء أمام 
فارس��ها األول وجمه��وره العريض 

واالتحاد يصر على الخالص.
فه��ل يك��ون االتحاد ف��ي الموعد 
حاض��رًا للمناس��بة واالنتصار وهل 
أن  لمنافس��ه  الطليع��ة  يس��مح 
يك��ون الجس��ر ال��ذي يمضي من 
الكثيرة  خالل��ه لم��داواة جراح��ه 
والطليع��ة  متحم��س  االتح��اد 
مفتوح��ة  واالحتم��االت  متحف��ز 
عل��ى مصراعيه��ا وإن كانت تميل 
بمحصلتها ألصحاب األرض آخذين 
بعي��ن االعتبار أن الضيف قد دخل 
أجواء الدوري وهو ال يخشى أحدًا.

كرة القدم

انقضى معسكر الرجال لكرة القدم يف المالعب اإلماراتية حاماًل 
معه فوزًا وخسارة والكثير من إشارات التعجب واالستفهام عىل 
شكل الفريق وعطائه وتكتيكه وخياراته وبالمجمل ما قدمه 

هناك يف أول ظهور له بعد فترة التوقف الطويل.
لغة كرة القدم تفرض أن ال نعود للوراء لكن هذا األمر مقترن 
بعمليات تصحيح وتقويم وإعادة ترتيب أوراق قبل فردها من 
جديد يف مناسبة رسمية اتضح جليًا أنها تحتاج من العمل الكثير 
الصحيحة  والرؤية  والهدوء  بالروية  األخير  يقترن  أن  ويجب 
الواقعية دون ردات فعل وتمييع لألمور وتصريحات هنا وهناك 
لن تجدي نفعًا ونحن بغنى عنها الن الوقت يداهمنا والمطلوب 
العمل عىل تاليف كل السلبيات قدر اإلمكان من قبل أهل الخبرة 

واالختصاص والقائمين عىل كرتنا.
حاليًا  األول  منتخبنا  تطال  التي  الكبيرة  االنتقادات  موجة 
سترخي بظاللها عىل فترة اإلعداد بالوقت القريب، لكن نحن عىل 
ثقة أنها مرحلية ارتبطت بعودة متعثرة من منتخبنا للبساط 
هذا  حول  وااللتفاف  الدعم  أن  بالمطلق  تعني  ال  لكن  األخضر 
بالتشجيع  قاسيون  نسور  حظي  لطالما  ألنه  سيقالن  المنتخب 
اتحادنا  ملعب  باتت يف  والكرة  األصعدة  كافة  عىل  واالهتمام 
الكروي الذي لم يبخل عىل المنتخب وفق إمكانياته والظروف 
الراهنة ومنح الصالحيات والثقة لكادره الفني كحالة طبيعية، 
ومن هنا فالمسؤولية جماعية وأي خلل بمفصل معين قد يؤدي 
حساسة  لمرحلة  بالتأكيد  األنظار  وستتجه  عقباه،  يحمد  ال  لما 

يعيشها منتخب الرجال ليطل السؤال األبرز: وماذا بعد؟
وللحديث بقية..

للحديث بقية

ربيع حمامة

وماذا بعد؟..

تنطل��ق بع��د غ��د االثني��ن 
ال��دورة التدريبية اآلس��يوية 
من المس��توى D وتس��تمر 
لم��دة ثالث��ة أيام ف��ي مقر 
بمدينة  األولمبية  األكاديمية 
الفيح��اء الرياضية بدمش��ق 
وعدد الدارسين فيها 31 هم: 
أنس بلح��وس، عبد الرحمن 
النم��ر،  إبراهي��م  الش��ماع، 
متنا،  عيسى  الغايب،  إيهاب 
مازن الماغوط، أحمد دوابي، 
إيهاب الشامي، جهاد مؤذن، 
مؤي��د خولي، ف��ادي الرباط، 
محم��د  حس��ين،  عيس��ى 
السالم، أنس حمو ليال، محمد 
المص��ري، جعف��ر الحاض��ر، 
جعف��ر أب��و صال��ح، احم��د 
العيس��ى،  مازن  الخطي��ب، 
ص��الح الحجل��ي، محمد آل 
رش��ي، محمد وديع، باس��ل 
الخرس��ة،  منيف  البري��دي، 
فراس النابلسي، عدي جفال، 
بيدروس  س��عيدان،  محمود 
أصيل،  يوس��ف  برصوصيان، 

أنور سويد، هاني الشماط.
الكادر اإلداري للدوري مؤلف 
من بشار ش��ريف مشرفًا عن 
اتحاد الكرة ومحمد سويداني 
مديرًا ويحيى الحريري أمنيا 
للسر وس��ميح بالل مسؤواًل 
ماليًا ويوسف مرعي مسؤواًل 
للتجهي��زات وربي��ع حمامة 
ويتأل��ف  إعالمي��ًا  منس��قًا 
ال��كادر الفن��ي م��ن مهن��د 
الفقير محاضرًا وبشير العبود 
ووردة  مس��اعدًا  محاض��رًا 

جمعة منسقًا آسيويًا.

دورة مدربين
D اآلسيوية بدمشق

الدوري الممتاز في أسبوعه الرابع

الفرص مناسبة للتعزيز وللتعويض وزيادة الرصيد
علي شحادة

الدرجة  ف��ي  المس��تويات  تباين��ت 
األولى لكرة القدم في افتتاح الدوري 
لموسم 2020/2021 عما كانت عليه 
ف��ي دوري العام الماض��ي وظهرت 
أندية بمستويات غير متوقعة ومنها 
على س��بيل المثال تراجع مس��توى 
نادي النواعير الذي هبط من الدرجة 
األول��ى بالتعادل أم��ام عفرين الذي 
تع��رض لعقوبة ف��ي آخ��ر مباريات 
ن��ادي  ومثل��ه  الماض��ي  الموس��م 
التضامن الذي لم يقدم مستوى يليق 
به وهو الذي وصل للدور قبل النهائي 
في الموسم الماضي, وتراجع النضال 
أمام العربي وخسر بنصف دزينة من 
األهداف وه��و من االندي��ة العريقة 
ولم يكن العربي أرفع منه مس��توى 
في الموسم الماضي، وبداية طبيعية 
كانت لنادي��ا المجد والمحافظة ففاز 
المجد على نادي ق��ارة الصاعد ألول 
والمحافظة  نظيف��ة،  بثالثي��ة  م��رة 
بثالثي��ة مقابل هدفي��ن على نادي 

النبك ول��م تصل نتائ��ج البقية إلى 
مس��توى الطموح والتي تش��ير إلى 
عدم اس��تقرار هذه االندية التي تقع 
في مس��توى الردي��ف لك��رة القدم 
الممتاز  الدوري  أندية  الس��ورية بعد 
المبطن  االحت��راف  رياضة  وتمارس 
ف��ي التنافس على ض��م العبين لها 
بأرق��ام مالية مقبولة تبعًا لمس��توى 
الالعبين الذي��ن تتعاقد معهم وهذا 
ما يش��ير إلى غياب اهتم��ام أغلبها 
بشكل عام بفئة القواعد وتعتمد في 
كثير من االحي��ان على الفائض من 
األندية الممتازة في دوريها من خالل 

االستعارة لموسم أو موسمين.
نتائج المجموعات

المجموعة)1(
- فاز المجد على نادي قارة بثالثية 
نظيفة سجلها محمد عقاد وحسام 

الكردي وأحمد باكير.
- ف��از اليقظة على نادي الش��علة 
بهدفين مقابل ال ش��يء س��جلهما 

أحمد شنتاف وأحمد المدقوسي.
- خس��ر جرمانا عل��ى أرضه أمام 
المخ��رم الحمصي به��دف مقابل 

هدفين سجل لجرمانا طارق أرناوط 
وللمخرم خضر الخرسا هدفين.

المجموعة )2(
- خسر النبك أمام ضيفه المحافظة 
بهدفين مقابل ثالثة أهداف سجل 

أه��داف المحافظ��ة محم��د باش 
بيوك ومحد دمراني وابراهيم كفا 
وللنبك سلطان السلطان ومصطفى 

بجبوج.
- ف��از العربي عل��ى ضيفه النضال 

6/0 س��جلها مناصفة قصي مرشد 
وصياح نعيم.

- تع��ادل معضمي��ة الش��ام مع 
الضمي��ر الصاعد بهدف لكل منهما 
سجل لمعضمية الشام مضر زكريا.

المجموعة )3(
-خرج عام��ودا بالتعادل الس��لبي 

أمام ضيفه الجهاد بال أهداف.
- ف��از م��ورك على ش��رطة حماه 
بهدف دون مقابل س��جله أس��امة 

علوش.
المجموعة )4(

- خ��رج نادي��ا الني��رب وضيف��ه 
التضامن بالتعادل االيجابي بهدف 
لمثل��ه س��جل للنيرب اس��ماعيل 
زينو السلوم من ركلة جزاء وعادله 
التضامن بتسديدة رأسية من سامر 

ديوب.
- اقتنص عفرين نقطة من مضيفه 

النواعير بالتعادل السلبي.
- خس��ر م. باني��اس ام��ام ضيفه 
عمال حم��اه بهدف مقابل هدفين 
س��جلهما عبد هللا تت��ان وعبد هللا 

كربين.

نتائج ومستويات متباينة في انطالقة دوري الدرجة األولى للرجال لكرة القدم

يشهد اليوم السبت ختام مباريات ذهاب المجموعة الخامسة لدوري الدرجة األولى 
لكرة القدم لفئة الشباب.

لق��اء اليوم أولهما في الكس��وة ويجم��ع فريقها والنضال.. الضي��ف يتصدر ترتيب 
المجموعة بسبع نقاط بعد انتصارين على المعضمية والشعلة وتعادل افتتاحي مع 
جرمان��ا ويتطلع إلنهاء ذهابه متصدرًا للمجموع��ة بقيادة مدربه عمار غزال والمهمة 
صعبة الي��وم في أرض خصم عنيد له 3 نقاط ويدرك أن عودته للمنافس��ة تتطلب 

تحقيق كل النقاط.
اللقاء الثاني اليوم سيجمع جرمانا مع ضيفه الشعلة.. لجرمانا 4 نقاط تضعه بالمركز 
الثالث على الئحة الترتيب والشعلة هو الوصيف بفارق نقطة عن المتصدر ويكتسب 
اللقاء أهمية كبيرة حيث من الممكن أن يرخي بظالله على ش��كل التنافس القادم 
علمًا أن قمة األس��بوع قبل الماضي حس��مها النضال على حساب الشعلة 4/3 وكاد 
الشعلة أن يفاجئ مضيفه حيث قلص خسارته بعد أن كان متأخرًا 0/4 في المباراة.
دوري المجموع��ة قصير.. لذلك تعتبر النقاط ب��وزن الذهب لمن يحققها، والعكس 
تمامًا حيث من يخس��رها قد يصعب عليه التعويض وحت��ى اآلن كل االحتماالت 

مفتوحة بانتظار صافرة نهاية مباريات اليوم.
وللتذكير فقد أسفرت المرحلة السابقة )الرابعة( عن تغلب الشعلة على الكسوة 3/1 
كما تغلب فريق معضمية الشام على جرمانا 1/0 ويرتاح المعضمية في جولة اليوم.

اليوم.. ختام ذهاب دوري شباب األولى

مباريات الجولة الثانية
المجموعة )1(

الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

الثالثاء 24 /11
درعاالشعلة × جرمانا
النبكقارة × اليقظة

حمص صالمخرم × المجد
المجموعة)2(

االربعاء 25/ 11
المجدالنضال × م الشام
النبكالنبك × العربي

ف تدريبيالضمير × المحافظة
المجموعة)3(

الحسكةالجزيرة × عاموداالثالثاء 24 /11
حماه صقمحانه × ش حماهاالربعاء 25 /11

المجموعة)4(

11 /24
حمص صع حماه × النيرب

7 نيسانعفرين × م بانياس
المدينة صالتضامن × النواعير

- انضم��ام الالعب خال��د الصالح 
إلى فري��ق المجد ضم��ن طموح 

األخير للصعود للممتاز.
- تغلب الوثبة على الساحل بهدف 
دون رد س��جله باه��وز محمد في 

مباراة ودية.
- ودي��ًا أيضًا ف��از الوحدة على 
الحري��ة به��دف ج��اء بتوقيع 

أسامة أومري.
- قب��ل انطالق��ة جول��ة الممتاز 
لهذا االس��بوع تغلب الطليعة على 
الفتوة بهدف دون رد سجله أحمد 

الدالي.
- الحارس كن��ان زينو ينتقل إلى 
ن��ادي المحافظة قادم��ًا إليه من 

نادي الوحدة.

من مالعبنا

6 أهداف ودية لالتحاد بشباك الحرية

ف��ي اللق��اء ال��ودي ال��ذي جم��ع 
الفريقي��ن ف��ي ملع��ب الحمدانية 
اس��تعدادًا النطالقة المرحلة الرابعة 
االتحاد  اكتسح  الممتاز  الدوري  من 
جاره الحري��ة وغلبه بنص��ف دزينة 
من األهداف م��ن دون مقابل وهي 
األثق��ل بي��ن الطرفين ف��ي تاريخ 

لقاءاتهما الرسمية والودية.
لعب االتحاد بأس��لوب مغاير تمامًا 
السابقة وظهر بمعنويات  الفترة  عن 
وروح جديدة انعكس��ت على األداء 

وأدى مباراة عالية المس��توى سواء 
والتخطيط  واالنتش��ار  التنظيم  في 
والتجانس رغم أنه أش��رك 22 العبًا 
ضمن مجموعتين خالل الش��وطين 
بخالف الحرية الذي غابت عنه هذه 
الس��مات والمعايير فتلقى الهزيمة 

األسوأ.
أهداف االتحاد الستة جاءت مناصفة 
ف��ي الش��وطين أحرز منه��ا محمد 
األحمد الملق��ب )نوري( أربعة وكل 
من عبد الرزاق الحس��ين والش��اب 
فواز بوادقجي هدفًا وتهيأت للحرية 
فرصت��ان غنيت��ان أحبطهما حارس 

االتحاد الواعد عمار إدلبي.

صبحي أبو كم

محمد هاشم إيزا
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افتتح االتحاد الرياضي العام متحف 
الشهيد الفارس الذهبي باسل األسد 
الرياضية بالالذقية  في مدينة األسد 
في ختام فعاليات س��باق تش��رين 
لس��باحة المي��اه المفتوح��ة الذي 
أقيم برعاية الس��يد وزير الس��ياحة 
المهندس »محم��د رامي مرتيني«، 
وبتنظي��م م��ن »االتح��اد الرياضي 
العام - اللجنة األولمبية السورية« - 
اتحاد السباحة بالتعاون مع محافظة 
الالذقية على »شاطىء فندق الميرا« 

بمشاركة محلية وعربية ودولية.
ويتضم��ن المتح��ف ال��ذي تبل��غ 
مس��احته الداخلية 350 مترا مربعا 
أكثر من 60 صورة وكأس��ًا وميدالية 
إضافة إل��ى لباس الفروس��ية الذي 
الذهب��ي  الف��ارس  يرتدي��ه  كان 
والس��روج التي يضعها على الخيول 
التي يمتطيها بينما يتضمن الموقع 
الع��ام حدائق بمس��احة 8000 متر 

مربع.
وعرض خالل االفتتاح فيلم وثائقي 
ع��ن حي��اة الف��ارس الذهب��ي منذ 
بداية حيات��ه وإنجازاته التي حققها 
كرياض��ي وفارس ومظل��ي وضابط 

مهندس وطيار.
الرياضي  االتح��اد  رئي��س  وتحدث 
العام السيد فراس معال عن مناقب 
الرياضية  وإنجازاته  الذهبي  الفارس 
الكثيرة الفت��ًا إل��ى أن افتتاح هذا 

المتح��ف يأتي ف��ي ذك��رى غالية 
على جميع الس��وريين هي الحركة 

التصحيحية المجيدة.
أمين ف��رع ح��زب البع��ث العربي 
االش��تراكي بالالذقية الس��يد هيثم 
إس��ماعيل بّي��ن أن افتت��اح ه��ذا 
المتحف هو رسالة للعالم بأن سورية 
ستبقى بلد محبة وسالم كما كانت 
من��ذ القدم منوهًا بصف��ات الفارس 

باس��ل األس��د الذي تميز بها خالل 
مسيرة حياته.

ب��دوره محاف��ظ الالذقي��ة الس��يد 
إبراهي��م خض��ر الس��الم أوضح أن 
افتت��اح متح��ف في مدينة األس��د 
الرياضي��ة يش��كل “حكاية ش��عب 
ووط��ن وطال��ب مدرس��ة وجامعة 
وف��ارس ورياضي ومظل��ي وضابط 

ومهندس”.

محمد عجان

محليات

الخبر أثناء نقل مباراة منتخبنا األول لكرة القدم مع منتخب األردن ردد 
معلق المباراة التلفزيوني.. »هناك خالف بين المدرب نبيل معلول مع 

الالعبين عمر السومة وعمر خريبين«.

التعليق هذا خبر ليس كبقية األخبار ألنه يؤثر بشكل أو بآخر تاثيرًا كبيرًا 
عىل تجانس وقوة منتخبنا الوطني الذي تنتظره استحقاقات كبيرة مهمة.

والبد من الوقوف عىل صحته للوقوف عىل الحقيقة.
أو لم يكن كذلك البد من توضيح رسمي  فإن كان ذلك الخبر صحيحاً 
من إدارة المنتخب واتحاد الكرة حتى يعرف إعالمنا الوطني وجماهير 
ألن  الشخصية  واالجتهادات  والقال  القيل  ولمنع  الحقيقة  المنتخب 

المصدر الصادق هو مصدر المنتخب واتحاد الكرة.

خبر

تعليق

بجدارة واس��تحقاق تصدر السباحون السوريون 
للرجال والس��يدات منافس��ات س��باق تشرين 
الدول��ي للس��باحة المفتوح��ة 5 ك.م والذي 
أقي��م االثنين الماض��ي على ش��اطئ منتجع 
الميرا بالالذقية بمش��اركة 40 س��باح وسباحة 
مثلوا س��وريا، العراق، روسيا، فلسطين، عمان، 
مقدونيا، كيماروف، تترس��تان، طاجكس��تان، 

إجيفسك، أوكرانيا.
البطول��ة ش��هدت منافس��ة قوية عل��ى صدارة 
الس��باق من كافة المش��اركين الذي��ن أكملوا 
الس��باق جميعًا وس��ط تش��جيع ومواكبة من 
رواد ومحب��ي وعش��اق الس��باحة ودان��ت في 
النهاية الصدارة لسباحينا األبطال الذين ظهروا 
بمس��توى جي��د ومتط��ور واس��تحقوا المركز 
األول للرجال والس��يدات فمرحى وتحية محبة 

ومباركة طيبة.

بطولة الرجال
سباحنا البطل صالح محمد ومنذ بداية السباق 
وض��ح تفوقه وكفاءته ومس��تواه المتطور على 
الرغ��م من المنافس��ة القوية الت��ي القاها من 
قبل السباح الروس��ي الكسندر شيمين وبقيت 
المنافسة متالزمة حتى ما قبل النهاية بخمس 
ثوان التي نجح فيها التمس��اح السوري صالح 
محمد م��ن الوصول للش��اطئ وخ��ط النهاية 
وانف��رد بالصدارة بج��دارة وبوق��ت مقداره 58 

دقيقة و20 ثانية.
وحل الس��باح الروسي الكس��ندر شيمين ثانيًا 

بوقت وقدره 58 دقيقة و25 ثانية.
3- ليث لقموش سورية ساعة 2 دقيقة 14 ثا.
4- بدر العجمي سورية ساعة 2 دقيقة 15 ثا.
5- أيمن طالب ُعمان، ساعة 2 دقيقة 27 ثا.

6- عبد الرحمن الكليبي عمان، ساعة 2 دقيقة 
52 ثا.

بطولة السيدات
وبمس��توى جي��د ومتطور ومؤهل للمنافس��ة 

وبقوة وجدارة ومهارة وتفوق نجحت الس��باحة 
السورية الموهوبة بإحراز بطولة السباق الدولي 
واستطاعت قطع مس��افة السباق البالغة 5 كم 
بس��اعة واحدة وخمس دقائق و4 ثوان متقدمة 

وبفارق جيد عن السباحة المقدونية.
جانا كوس��تا التي تأخرت عنه��ا بثالث دقائق 

قاطعة السباق بساعة و8 دقائق و25 ثانية.
3- السباحة الس��ورية جنى كعكوش ساعة و9 

دقائق و30 ثانية.
4- شام نابلسي س��ورية، ساعة 16 دقيقة و46 

ثا.
5- ذكرى حبابة سورية ساعة 18 دقيقة و22 ثا.

6- لين عياش س��ورية، س��اعة 19 دقيقة و70 
ثانية.

متابعات
كان في اس��تقبال وتتويج الفائزي��ن بالمراكز 
الثالثة األول��ى ونالوا مكافآت مالية وكؤوس��ًا 
وميداليات كل من محاف��ظ الالذقية إبراهيم 
خضر السالم، أمين فرع الحزب هيثم إسماعيل، 

رئيس االتحاد الرياضي العام فراس معال، قائد 
شرطة المحافظة معاون وزير السياحة وأعضاء 
الرياض��ي، تهاني  التنفي��ذي لالتحاد  المكتب 
ش��ليحة رئيس مكتب الشباب رئيس وأعضاء 

اتحاد السباحة.
نجح الس��باق بش��كل جيد وملف��ت من كافة 
النواح��ي الفنية والتنظيمية بفضل التنس��يق 

والتعاون والرعاية.
تم تقديم ميداليات تذكارية لجميع السباحين 

والسباحات المشاركين في السباق.
تم تكري��م أبطالنا الدوليين الس��ابقين جالل 
زيدان، وبسام المصري، والسباح المصري نبيل 

الشاذلي.
ومب��ادرة أكثر من جيدة تمثلت بتكريم رئيس 
االتح��اد الس��وري واالتح��اد العربي األس��بق 

إبراهيم لوزه.
بذلت تنفيذية الالذقي��ة وكذلك اللجنة الفنية 
الفرعية للس��باحة جهودًا طيبة ومواكبة جيدة 

طيلة فعاليات البطولة.

افتتاح متحف الشهيد الفارس الذهبي باسل األسد صالح محمد وإنانا سليمان في صدارة سباق تشرين الدولي للسباحة المفتوحة
في المدينة الرياضية بالالذقية

أق��ام اتحاد كرة اليد دورة صق��ل مركزية للحكام في 
األكاديمية األولمبية بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق 
على م��دى ثالثة أيام، وش��ارك فيها أغل��ب الحكام 
بدرجاته��م المعتمدة, وحاضر فيه��ا المحاضر القاري 
زهير س��محا وتناول��ت الحاضرات جمي��ع تفاصيل 
لعبة ك��رة اليد المتعددة بجانبيه��ا النظري والعملي 
مس��تفيدًا من العروض على الكمبيوتر, وتس��ميتها 
دورة مشاركة الكتساب كل ما هو جديد في عالم كرة 

اليد والمواضيع التي نوقشت هي:
برنامج 

أس��ئلة تحريرية حول القانون لفترة قصيرة, لغة الجس��د 
أثناء اللعب, االخطاء الهجومية استبعاد حارس المرمى, 
اس��تمرار الكرة داخل منطق��ة المرم��ى, إصابة لالعب, 
اصط��دام الحارس بالالع��ب المناف��س, البطاقة الزرقاء 
التي تعتمد لكتابة الحال��ة, الخطوط العريضة للعقوبات 
التصادمية, اللعب السلبي, المرمى الخالي, انزالق حارس 

المرمى تحت المهاجم, المرمى الخالي من الحارس.
رأي المحاضر

نأم��ل من الوج��وه الجديدة أن تكون س��ندًا للحكام 
القدام��ى, س��لك التحكيم يج��ب أن يك��ون محليا 
وعربيا وقاريا، وإقام��ة دورات مكثفة متابعة ما بين 
3/4 أش��هر وتقييم المرحلة وإظهار النقاط االيجابية 

وتعزيزها والتخلص من السلبيات واستمرار المتابعة 
لتكون األمور بخي��ر، وتكريس االيجابيات التي يجب 
المحافظة عليها وعلى المدربين أن يتحملوا األخطاء 
اإلنسانية للحكام, والحكم معرض للخطأ مهما كانت 
درجته, ونأمل من الدورات القادمة أن يكون التحكيم 
جيد المس��توى وجاهز لرفع المستوى لتكون رياضة 

الوطن بخير.
معسكر

وسبق هذه الدورة قبل أيام إقامة معسكر للحكام في 

مدينة حماه متعدد الجوانب استمر ثالثة ايام وشارك 
فيه 40 حكما وجرت فيه تطبيقات عملية )مباريات 
تدريبية( لكشف األخطاء لتالفيها وتعزيز اإليجابيات, 
وحاضر فيه عدد من مدربي وحكام المس��توى االول 

والحكم القاري سمحا 
قالوا عن الدورة
تعامل ايجابي

وفاء الخطيب )نادي الكرامة(: دورة مليئة بالمعلومات 
القانونية, وكش��ف أخطاء الالعبين, والتعامل إيجابيا 

مع االس��ئلة المطروحة, والتفاع��ل ايجابيا مع طرح 
االسئلة وكان الجواب عليها بشرح الحالة, وكل الشكر 
للجنة الفنية للعبة بدمشق على إقامة الدورة وللحكم 

والمحاضر القاري زهير سمحا.
دورة مميزة

محم��د نور آغا )نادي الطليعة(: س��بق أن حضرت 4 
دورات, وتميزت هذه الدورة بتفس��ير واجبات الحكم 
والتعام��ل بأريحية في التحكي��م وتحديد الواجبات 
المشتركة بين الحكم والالعب للوصول الى أداء جيد 

ومستوى مقنع, والحكام هم العمود الفقري للعبة.
دورة مع بطولة

محمود عب��د الكريم )مدرس رياض��ة خريج معهد(: 
أش��ارك ف��ي التحكيم منذ 5 س��نوات وحضرت عدة 
دورات وم��ا قدم ف��ي هذه الدورة بأس��لوب س��هل 
المعلوم��ات الضرورية للحكم م��ن الجانب النظري, 
ولو أقيمت هذه الدورة مع إقامة بطولة لكان المردود 

أفضل من خالل معالجة األخطاء التي تقع مباشرة.
إحياء للتحكيم

- ريما س��يفو )حكم قاري(: درب��ت في نادي االتحاد 
بحلب واآلن أدرب نادي الس��لمية, وإقامة الدورة هو 
إحياء للتحكيم الذي كان غائبا لفترة طويلة, والدورة 
قدمت معلومات مهمة, وخبرة المحاضر كبيرة والفرق 
بينها وبين دورة بش��هادات تصنيفية يكون االهتمام 
من الدارس��ين أكبر ألنها تؤهل الدارس لحمل شهادة 

تحكيم تصنيفية. 

ختام الدورة المركزية لصقل حكام كرة اليد في األكاديمية األولمبية
صبحي أبو كم

محمد هاشم إيزا

نظمت ش��عبة البطوالت بدائرة التربية 
الرياضية بالالذقية وبالتنسيق مع اللجنة 
الفني��ة أللع��اب القوى بطول��ة مدارس 
الالذقية للمرحل��ة الثانوية بنين وبنات 
ش��ارك فيها 83 العبًا والعبة تنافس��وا 
على كافة المس��ابقات بمستوى ونشاط 

على مضمار استاد الباسل الدولي.
البطولة ش��هدت بروز مواهب واعدة 
تنافس��ت بق��وة وخاصة مس��ابقات 
الج��ري والوثب وفيما يل��ي النتائج 

الكاملة للبطولة.
بطولة البنين

100 م جري الياس ألداش.	 
200 م جري بالل سليمان.	 
400 م جري أوس جلعود.	 
800 م جري جنادة الخير.	 
1500 م جري علي إبراهيم.	 
3 كم جري جنادة الخير.	 
كرة حديدية جنادة الخير.	 
رمي الرمح حمزة حبيب.	 
رمي القرص يوسف إبراهيم.	 

وثب طويل نبيل قنبر.	 
وثب عالي موسى طاشكيران.	 

بطولة البنات
100 م جري بتول شبيب.	 

200 م جري إراء أقجة.	 
400 م جري إسراء أقجة.	 
800 م جري نور حبيب.	 
2 كم جري يوال العلوني.	 

كرة حديدية سارة طعمة.	 
100 م حواجز جودي طعمة.	 
رمي الرمح جويل إسماعيل.	 
رمي القرص جويل إسماعيل.	 

متابعات
علي قنجراوي رئيس شعبة البطوالت 
ق��ال إن البطولة تأت��ي ضمن خطة 
وزارة التربي��ة وتم انتق��اء المواهب 
وأصحاب المراكز األولية للمش��اركة 
ف��ي البطول��ة المركزية مش��يرًا أن 
البطولة أفرزت العديد من المواهب.

موري��س عبيد رئي��س اللجنة الفنية 
أللعاب القوى أبدى إعجابه بالمستوى 
الفني العام وحسن التنظيم مؤكدًا أن 
اللجنة سوف تس��عى لضم المواهب 
التي ظه��رت بالبطول��ة للعمل على 
صقلها وإعدادها وتأهيلها للمش��اركة 
ف��ي البطول��ة المركزي��ة للم��دارس 

وبطوالت الجمهورية أللعاب القوى.
تم تتويج الفائزين األوائل بالكؤوس 

والميداليا.

مواهبة واعدة في بطولة قوى مدارس الالذقية

اختت��م اتحاد الرياضة للجميع / لجنة األيروبي��ك العليا / دورة مدربي ومدربات 
األيروبيك الدرجة األولى المركزية في مدينة الجالء الرياضية.

وتضمن��ت الدورة الت��ي حضرها حوال��ي ثمانين متدربا من كاف��ة المحافظات 
محاض��رات نظرية وجانبًا عملي��ًا في علم التدريب والحم��ل الهوائي واالصابات 
الرياضية والتغذية عند الرياضيين..وفي الش��ق العملي كل ماهو احترافي بعالم 
االيروبيك والس��تب دانس والفايت دو والزومبا إضافة لتمرينات الدامبلز والعصا 

والدورة بإشراف رئيسة االتحاد المحامية ثناء محمد ولجنة األيروبيك

أس��فرت مباريات األسبوع الرابع لدوري أش��بال حلب مواليد 2008- 2009 عن 
النتائج التالية: فاز االتحاد على الجيش 9/0 والشرطة على السفيرة 7/2 وعفرين 
على القلعة 2/0 والنيرب على الش��هباء 3/0 والحرية عل��ى نبل 4/1 والحرفيين 

على عمال حلب 2/0.
بينم��ا جاءت نتائج مباريات األس��بوع الثان��ي لبطولة دوري الناش��ئين مواليد 
2006- 2007 كم��ا يلي: فاز الحرية على الحرفيين 7/1 واالتحاد على عفرين 5/1 
وشرطة حلب على القلعة 1/0 واليرموك على النيرب 8/1 والسفيرة على الجيش 

5/0 ونبل على عمال حلب 3/2.

بطولة كرة حلب للفئات العمرية

ختام الدورة المركزية لمدربي االيروبيك 

اس��تضافت حل��ب عل��ى ملعبي الوس��يم والريش��ي بطولة 
المجموعة الثالثة لمراكز كتائب البعث بمشاركة 5 منتخبات 
ه��ي حلب، جامعة حل��ب، دير الزور، الحس��كة، الرقة لعبت 
بطريق��ة الدوري من مرحلة واحدة على ش��كل سداس��يات 

وأسفرت عن النتائج التالية:
تص��درت حل��ب المجموعة بالنق��اط الكامل��ة 12 نقطة بعد 
فوزه��ا ف��ي كل مبارياتها وكانت على دير ال��زور 4/2 والرقة 
3/1 والحسكة 6/2 وجامعة حلب 3/2 وتأهلت للدور النهائي 
ورافقها فريق جامعة حلب ال��ذي حل بالمركز الثاني برصيد 
7 نقاط بفوزه على الرقة 5/0 والحس��كة 3/0 وتعادل مع دير 
الزور 2/2 وجاء فريق دير الزور ثالثًا برصيد 7 نقاط وتأخر عن 
جامعة حلب بفارق األهداف بعد فوزه على الرقة بهدف وحيد 
والحسكة 2/0 ثم جاء منتخب كتائب الحسكة بالمركز الرابع 

3 نقاط بفوزه الوحيد على فريق الرقة الذي حل أخيرًا 9/2.
تاب��ع حفلي االفتتاح والختام الرفاق أحمد منصور أمين فرع الحزب 
بحلب وعبد المنعم رياض المصطفى رئيس مكتب الشباب ورئيس 

وأعضاء التنفيذية وقادة كتائب البعث في المحافظات المشاركة.

حلب تصدرت 
كرة كتائب البعث

الف مبروك

احر العزاء

 تلقى المحامي والحكم الدولي مازن الغايب تهاني االهل واالصدقاء  بقدوم 
طفله الثالث  زين الدين بعد لين وحاتم..

التهاني  باجمل  وعائلته  العزيز   الصديق  من  تتقدم  االتحاد  صحيفة  اس��رة 
وتتمنى لزين الدين حياة هانئة وسعيدة.

تتقدم أسرة  صحيفة االتحاد  بأحر العزاء من الزميل حسان البني مدير المكتب 
الصحفي لالتخاد الرياضي العام ورئيس لجنة الصحفيين الرياضيين األسبق برحيل 

المفقور له شقيقه زياد كامل البني إثر نوبة قلبية..
رحمه اهلل وجعل مثواه الجنة
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تحت رعاي��ة الدكت��ور خالد وليد 
أباظ��ة أمين فرع القنيطرة للحزب 
التصحيحية  الحرك��ة  وبمناس��بة 
المجي��دة أق��ام ف��رع القنيط��رة 
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام مباراة 
كرنفالية لكرة السلة على الكراسي 
المتحركة بي��ن منتخب القنيطرة 
وفريق ذي ق��ار العراقي في صالة 
خان أرنبة ف��ي محافظة القنيطرة 
بحض��ور د رفع��ت حس��ين عضو 
قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث 
العربي االش��تراكي رئيس مكتب 
الشباب والسيدة آنا مديرة مكتب 
الصليب األحمر للمنطقة الجنوبية 

وفريق عملها

والس��يد هنائ��ي الوز رئي��س اتحاد 
الرياض��ات الخاصة وأعض��اء االتحاد 
والكابت��ن جاب��ر إداري فريق ذي قار 
العراق��ي ود. جمعة الحس��ن رئيس 

ف��رع الهالل األحم��ر ف��ي القنيطرة 
ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية في 

القنيطرة وعدد من رؤساء األندية.
وخ��الل االفتتاح رح��ب د.رفعت 

حس��ين بالضيوف منوهًا بأهمية 
المجتمع وإلى  الشريحة في  هذه 
رمزية المناس��بة الت��ي تقام فيها 
المب��اراة مؤك��دا على االس��تمرار 

في نهج التصحي��ح خلف قيادتنا 
الحكيمة

بدورها ش��كرت الس��يدة آنا هذه 
المب��ادرة م��ن االتح��اد الرياضي 
الع��ام في اس��تقطاب الش��باب 
الصحي��ة  الرعاي��ة  وتأمي��ن 
والتنافس��ية الصحيحة لهذه الفئة 

من المجتمع.
الكرنفالية  المباراة  - على هامش 
في  التنفيذي��ة  اللجن��ة  أقام��ت 
القنيط��رة جولة اطالعي��ة للفريق 
الزائر إلى مدينة القنيطرة المحررة، 
قدم خاللها الدكتور رفعت حسين 
لمح��ة موج��زة ع��ن أهمية ذلك 
اإلنج��از عندما اس��تطاع الجيش 

العرب��ي الس��وري دح��ر االحتالل 
وكس��ر هيبته وت��م التقاط الصور 
التذكارية أمام ساحة التحرير التي 
رفع فيها القائد المؤس��س حافظ 
األس��د العلم الس��وري بعد تحرير 

القنيطرة.
-  تقديرًا للمرح��وم البطل رياض 
رض��وان رئيس اتح��اد الرياضات 
الخاصة سابقًا ولما قدمه من عطاء 
في خدمة الرياضة السورية عمومًا 
والقنيطرة خصوص��ًا قدم كل من 
القنيطرة  التنفيذية ف��ي  اللجن��ة 
الخاصة دروعًا  الرياض��ات  واتحاد 
تذكارية ألس��رة المرح��وم كما تم 

تقديم درع تذكاري للفريق الزائر.

بطول��ة جامعات ومعاهد  اختتمت 
القطر بألعاب الشطرنج وكرة الطاولة 
والريشة الطائرة التي أقيمت برعاية 
فائ��ق ش��دود أمي��ن ف��رع الحزب 
بجامعة البعث وحضور مفيد مسوح 
رئيس مكتب الش��باب بفرع الحزب 
وجاب��ر اس��طمبولي رئي��س مكتب 
الش��باب بجامعة البعث وإياد طلب 
باالتحاد  النش��اط  مكت��ب  رئي��س 
الوطن��ي لطلبة س��ورية وعلي حماد 
رئيس ف��رع حمص لطلبة س��ورية 
وفيصل دربي رئيس تنفيذية حمص 
وجمه��ور م��ن الجامعيين ش��جع 
بالمباريات النهائية التي أقيمت في 
صالة الملعب البلدي وأس��فرت عن 

النتائج التالية:
صدارة الطاولة لجامعة تشرين

وأقيمت بطولة ك��رة الطاولة لفريق 
وزوجي الرج��ال واإلناث والمختلط 
فح��ل بالمركز األول ف��ردي اإلناث 
ميس��اء الحافي )جامعة تش��رين( 
تلتها زينة أس��عد )تش��رين( وثالثة 
س��ارة س��واد )حماه( ورابع��ة مايا 
الحايك )دمش��ق( وبف��ردي الذكور 
جاء ناوال طالل طومجي من )حلب( 
ت��اله مجتبى ح��الق وعباس حالق 
)تشرين( ورابعا نعمان جرو )حلب( 
وبزوج��ي الذكور ج��اء أوال مجتبي 
وعباس حالق )تشرين( وثانيا امين 
الول��ي وحم��زة عزو )حم��اة( وثالثا 
امجد حيدر وكرم الحبشي )دمشق(، 
وبزوجي اإلناث حل��ت أوال آية علي 
وميس��اء الحافي )تشرين( وتالهما 
مايا الحايك وميتلدا عسول )دمشق( 
وثالثا جلنار زيتون وجيسكا الحوش 
)البع��ث(، وف��ي زوج��ي المختلط 
ح��ل أوال زينه اس��عد وعباس حالق 
)تش��رين( وبالمرك��ز الثان��ي ماي��ا 
الحايك وامجد حيدر )دمشق( وثالثا 

سارة سواد وأمين الولي )حماه(. 
ج��اءت  الرج��ال  ف��رق  وبترتي��ب 

جامع��ة تش��رين أوال تلته��ا حلب 
ثم دمش��ق وبترتيب اإلناث جاءت 
جامعة تش��رين ثم دمشق فالبعث 
وبالترتي��ب الع��ام حل��ت جامع��ة 

تشرين تلتها حلب ثم دمشق.
مشرف البطولة الحكم الدولي بديع 
فتال قال: البطولة مميزة من جميع 
النواحي اإلدارية والفنية والتنظيمية 
وش��ارك به��ا 42 العب��ا و22 العبة 
لعبوا بطريقة خ��روج المغلوب وقاد 
اللق��اءات الح��كام فك��رات أصالن 
وبسام حمزة وجاس��م زيتون وعبد 
هللا النكدلي وعبد المؤمن المشنتف. 
ونتمن��ى اس��تمرار هك��ذا بطوالت 
لتنشيط الرياضة الجامعية من كافة 

جوانبها. 
بطولة األذكياء لجامعة دمشق 

المدين��ة  ف��ي  البطول��ة  أقيم��ت 
الجامعية وشارك فيها 56 طالبا و13 
طالبة من 16 جامعة ومعهدًا وجرت 
على طريقة النظام السويس��ري من 
9 ج��والت و7 جوالت للطالبات وفق 
النظام الس��ريع وف��از بالمركز األول 
لفئ��ة الذك��ور آرام آدم م��ن جامعة 
دمش��ق وجم��ع 8 نقاط ت��اله يزن 
اللطيف من جامعة دمشق وجمع 7 
نقاط ونصف وحل ثالثا أيمن عاشور 
من جامعة حلب ب�7 نقاط وبترتيب 
فئة اإلن��اث جاءت أوال جويل لطيفه 

من جامع��ه البعث وجمعت خمس 
نق��اط ونصف تلتها ديان��ا ديب من 
جامعة دمشق وجمعت خمس نقاط 
وحل��ت ثالثة م��دى الح��اج يونس 
بخمس نقاط وبترتيب فرق الطالبات 
جاءت دمش��ق أوال تلتها البعث ثم 
العام حلت  طرط��وس، وبالترتي��ب 
جامعه دمش��ق ب���25 نقطة ونصف 
تلته��ا البعث ب���22 نقط��ة ونصف 

وحلت ثالثة طرطوس ب17 نقطة.
أش��رف على البطولة الحكم الدولي 
بشار مصطفى والحكم العام الحكم 
الدول��ي علي الخطيب الل��ذان قاال: 
المس��توى  جيدة  البطول��ة  كان��ت 
عبر إقامة جي��دة وتنظيم رائع بين 
االتح��اد الوطن��ي وف��رع حمص لم 
يحدث خاللها أي إش��كال تنظيمي 
أو تحكيم��ي حي��ث قاده��ا طاقم 
تحكيم��ي معظمه من حمص وهذا 
الح��راك يلع��ب دورًا إيجابيًا بإفادة 
الش��طرنج رغم عدم ظه��ور مواهب 
جدي��دة والوج��وه المتمي��زة ف��ي 
البطول��ة هم من العب��ي المنتخب 
الوطني وبالتال��ي هي محطة جيدة 
بالنس��بة للشطرنج الس��وري ونوجه 
الش��كر لتنفيذي��ة حم��ص واللجنة 

الفنية للشطرنج. 
الريشة الطائرة لجامعة دمشق

ش��ارك ف��ي بطول��ة ف��ردي الذكور 

22 العب��ا وحل أوال أمج��د الفصيح 
)دمش��ق( تاله محم��د زاهر عباس 
)البع��ث( وثالثًا طارق دراخ )معاهد 
دمش��ق( ورابع��ا زكري��ا س��رديني 
)دمشق( وش��ارك في فردي اإلناث 
16 العبة وحلت أوال ريهام الحس��ن 
)دمش��ق( تلته��ا هي��ام مصطف��ي 
روزي  وثالث��ا  دمش��ق(  )معاه��د 
دبيله )تش��رين( ورابعا ريمي دبيله 
)تش��رين(, وفي زوجي الرجال جاء 
أواًل أمجد الفصيح وزكريا س��رديني 
من جامعة دمش��ق وحل ثانيًا رغيد 
الفصيح ومجد س��اتيك من جامعة 
تشرين وجاء ثالثا محمد زاهر عباس 
وعب��د الرحم��ن وحود م��ن جامعة 
البع��ث ، وف��ي زوج��ي الس��يدات 
جاءت اواًل روزي دبيلة وريمي دبيلة 
)تش��رين( تالههما ريهام الحس��ن 
وش��ذا الحافظ )دمشق( وثالثا غنى 
رس��تم وهبه الزعبي )البعث( وفي 
الزوج��ي المختلط ج��اء أوال امجد 
الفصيح ورهام الحس��ن )دمش��ق( 
تالهما ط��ارق دراخ هيام مصطفى 
)معاهد دمش��ق( وثالثا أيمن حبال 
ومايا ش��موط )حم��اة( وفي بطولة 
الفرق لإلناث حلت جامعه دمش��ق 
أوال تلتها تش��رين ثم البعث وبفرق 
الذكور جاءت دمشق أوال تلتها حلب 
ثم البعث وبالزوجي المختلط حلت 

جامع��ة دمش��ق أواًل تلته��ا معاهد 
دمشق ثم جامعة حماه، وبالترتيب 
للفرق جاءت جامعة دمش��ق  العام 
ث��م  البع��ث  جامع��ة  تلته��ا  أوال 

طرطوس.
الم��درب الوطن��ي أحمد الس��واس 
بحم��ص  الفني��ة  اللجن��ة  رئي��س 
والحكم الع��ام للبطولة قال: أقيمت 
البطولة بإشراف مشترك بين اتحاد 
الطلب��ة وتنفيذية حمص عبر اللجنة 
الفنية بحم��ص وبمتابعة من اتحاد 
اللعب��ة وق��اد المباري��ات الح��كام 
س��الم بيروتي وهيفاء مثلج وإيمان 
الصوفي وس��ليمان حمشو ومحمد 
السواس وصبا رستم وميرنا إبراهيم 

وفداء إبراهيم ومشهور خزعل.
تفعيل الرياضة الجامعية

في تصريح ل��� )االتحاد( ق��ال إياد 
الش��باب في  طلب رئي��س مكتب 
االتح��اد الوطن��ي لطلب��ة س��ورية: 
أقيمت ه��ذه البطول��ة ضمن خطة 
اتح��اد الطلب��ة لتفعي��ل الرياض��ة 
الجامعية الت��ي تهدف بالعموم إلى 
المنافس��ة واالندم��اج االجتماع��ي 
بين طالب جامعات القطر، وأضاف: 
نش��كر أمين الف��رع ورئيس جامعة 
البع��ث واالتح��اد الرياض��ي الذين 
قدم��وا كل الدع��م له��ذه البطول��ة 
م��ن مق��رات وإقامة للمش��اركين 
وأدوات وتجهي��زات إضافة لتأمين 
الح��كام والمدربي��ن إلنج��اح هذه 
البطولة التي تقام بش��كل س��نوي 
وتم اختي��ار جامعة البع��ث كونها 
بالمنطقة الوس��طى واألقرب لجميع 
المحافظ��ات وكوادرن��ا في حمص 
الناجحة،  االس��تضافة  عل��ى  مدربة 
وخت��م حديثه: ش��ارك ببطولة هذا 
الع��ام 225 طالبًا وطالبه من معظم 
والخاص��ة  الحكومي��ة  الجامع��ات 
وعدده��ا 16 هي جامعات دمش��ق 
والبع��ث وتش��رين وحل��ب وحماة 
والفرات والوادي والوطنية والشهباء 
وادل��ب ومعاه��د دمش��ق وحل��ب 

واعتذر البعض بسبب االمتحانات.

محليات

عمود  الرياضية  األلعاب  مختلف  يف  منتخب  لكل  يكون  أن  الموجب 
فقري وقوام واضح أساسه الالعبون األكثر خبرة وكفاءة وسوية فنية 
الجيدة  والنتائج  والحماسة  واالنضباط  وااللتزام  بالعطاء  لهم  مشهود 

ويتم التجديد والبناء عليهم ومن خاللهم.

السالب أن يتم نسيان الخبرات والكفاءات القادرة عىل العطاء واستدعاء 
أو  الجديد  واعتماد  القديم  ونسف  الالعبين  من  األولمبيين  أو  الشبان 
انتهى  حيث  من  وليس  الصفر  من  البناء  يكون  وعندها  الجديد  غالبية 
من سبق وهذا يعني أن من سبق ضاع وابتعد بتاريخه وخبرته والزمن 
الذي عمل به فيبدو البناء الجديد بعيدًا عن التجانس والتفاهم والتناغم 
العمل الصحيح هو اتقان عملية اإلحالل واإلبدال والمحافظة عىل الكيان.

موجــــب

سالــب

فرض فرس��ان وفارسات فريق تيم سبيرت سيطرتهم 
على اغلب المراك��ز األولى في مباريات الفئات العليا 
من المرحلة السابعة من الدوري السوري لقفز الحواجز، 
ونجحت الفارس��ة شام األس��د بالحصول على صدارة 
مباريات الفئتين السادسة والخامسة، فيما ذهب لقبا 
الفئتين المتوس��طتين الرابعة والثالثة لفارس نادي 
الجيش أس��امة س��بيعي ونالت فارسة نادي الشرطة 
ش��روق المصري لقبي الفئتين الصغيرتين.. وفي ما 

يلي النتائج الكاملة للمرحلة.
الفئة السادسة: احتل مراكزها الثالثة األولى فرسان 
 140( إلى  حواجز وصل  بارتفاع  وكانت  تيم سبيرت 
سم( ونالت المركز األول الفارسة شام األسد والمركز 
الثاني الفارس قتيبة الدغلي والمركز الثالث الفارس 

محمد جوبراني.
الفئة الخامسة: بارتفاع حواجز وصل إلى )130 سم( 
سبيرت  تيم  من  األسد  شام  للفارسة  األول  المركز 
والمركز الثاني للفارس أحمد ملط من نادي الجيش 
والمركز الثالث للفارسة جودي نظام من تيم سبيرت.
بارتفاع حواجز وصل إلى )120 سم(  الرابعة:  الفئة 
نادي  أسامة سبيعي من  الفارس  األول  المركز  ونال 

تيم  األسد من  الفارسة شام  الثاني  والمركز  الجيش 
سبيرت والمركز الثالث الفارسة بشرى األسد من تيم 

سبيرت. 
بارتفاع حواجز وصل إلى )110 سم(  الثالثة:  الفئة 
المركز األول للفارس أسامة سبيعي من نادي الجيش 
سبيرت  تيم  من  الخولي  ميرا  الفارسة  ثانيًا  وحلت 
وجاء ثالثًا الفارس أحمد المصري من نادي الشرطة.

الفئة الثانية: بارتفاع حواجز وصل إلى )100 سم( 
الشرطة  نادي  فرسان  األولى  الثالثة  مراكزها  ونال 
المصري  شروق  للفارسة  األول  المركز  ذهب  حيث 
والمركز الثاني للفارس أحمد المصري والمركز الثالث 

للفارس حازم المصري.
سم(   80( إلى  وصل  حواجز  بارتفاع  األوىل:  الفئة 
الشرطة  نادي  فرسان  األولى  الثالثة  مراكزها  ونال 
المصري  شروق  للفارسة  األول  المركز  ذهب  حيث 
والمركز الثاني للفارس حازم المصري والمركز الثالث 

للفارسة شروق المصري على جواد آخر.
يش��ار على أن البطول��ة أقيمت بتنظي��م من اتحاد 
الفروس��ية بالتعاون مع نادي الشهيد باسل األسد في 
الديماس وباس��تضافة خاصة من منش��أة الفروسية 
بمنطق��ة الصبورة بريف دمش��ق ، وأقيمت مبارياتها 
وفق ش��وطين متتاليين يجتازهما الفرسان وتحسب 

النتائج حسب األخطاء وزمن الشوط الثاني.

أق��ام اتحاد التايكوندو بطولة تجارب انتقاء لمنتخبي 
الرجال والسيدات في صالة تشرين الرياضية بدمشق 
ش��ارك فيها العبو والعبات من جمي��ع المحافظات 
الت��ي تم��ارس اللعبة وقدم��وا مس��تويات متفاوتة 

وكانت النتائج كما يلي:
فئة الرجال:

- وزن تح��ت 48 ك��غ: 1- احم��د محم��د الصي��اد 
)الش��رطة( 2- وس��ام خداج )الس��ويداء( 3- نورس 

مشرف )السويداء( 3- مكرر: قصي أيوب )الشرطة(.
- وزن تح��ت 55 كغ: 1- عل��ي إبراهيم )حمص( 2- 
مجد علي )الجيش( 3- أحمد السعدي )ريف دمشق( 

3- مكرر سامي حسن )الالذقية(.
- وزن تحت 63كغ 1- حس��ن رضوان )السويداء( 2- 

أحمد عرب الحلبي )دمشق( 
- وزن تحت 73كغ: 1- قصي بالن )السويداء(.

فئة السيدات:
- وزن تحت 44 كغ: شيرين فرحان )ريف دمشق( 2- 
جودي بيجو )الشرطة( 3- صفاء قسام )ريف دمشق(.
- وزن تح��ت 49 كغ: 1- وعد س��لو )حمص( 2- بوال 

عباس )حمص( 3- شهد رضوان )السويداء(.
- وزن تح��ت 55 ك��غ:1- روز ابراهي��م )حمص( 2- 

تسنيم سلو )ريف دمشق(.
- وزن 63 كغ: 1- سالف سعود )حمص(.

- وزن + 63 كغ: 1 ش��يماء إبراهيم )حمص(2- نجم 
كحيلة )ريف دمشق(.

الفارسة شام األسد 
تتصدر مباريات الفئات العليا لدوري قفز الحواجز

انتقاء منتخبي الرجال والسيدات للتايكواندو 

أنور البكر

صبحي أبو كم

محمد خير الكيالني 

أق��ام اتحاد كرة الطاول��ة على مدى يومين 
الوطني لألش��بال  المنتخب  انتق��اء  بطولة 
و2007   2006“ موالي��د  م��ن  والش��بالت 
و2008” وذلك في صالة تشرين التخصصية 
بدمشق بمشاركة خمسة عشر العبًا والعبة.

وأسفرت نتائج فئة األشبال عن فوز عبدهللا 
عج��اج بالمرك��ز األول تاله محم��د طربين 
ثم إبراهيم ش��يخ طه وتع��ادل كل من زيد 
قطيني وش��كيب الماغوط والورد الدمقسي 
بالمباريات واألشواط وبعد عملية احتساب 
النقاط لكس��ر التعادل حص��ل قطيني على 
المرك��ز الرابع 1.07 والماغ��وط على المركز 
الخام��س 0.98 والدمقس��ي عل��ى المركز 
الس��ادس 0.94 بينما جاء س��ابعا يوس��ف 
حمامة علم��ا أن جميع الالعبين من حماة 

عدا الدمقسي من ريف دمشق.

بينما حقق المركز األول في فئة الش��بالت 
نايا سليمان من طرطوس تلتها بانا جبر من 
دمش��ق وإنانا كردية ودلع أس��د وشام أسد 
وجميعهن م��ن حماة وجيم��ا زيتونة من 

ريف دمشق.
رئيس اتحاد كرة الطاولة بس��ام خليل أشار 
إلى أن اتحاد اللعبة وبس��بب جائحة كورونا 
لم يترك العبيه وتابعهم بانتظام مع األخذ 
بكل اإلجراءات الصحية حرصا عليهم فأقام 
معس��كرات نموذجية للمنتخبات في أكثر 
من محافظة ونظم بطولة األس��بوع الفائت 
للواعدي��ن والواعدات والي��وم أنهينا بطولة 
األشبال والش��بالت النتقاء منتخبات لهذه 
الفئات للعمل على تأهيلهم بش��كل علمي 
وم��دروس ليكون��وا رديفا للفئ��ات األعلى 
مس��تقبال ألن القواعد المميزة في أي لعبة 

هي أساس مهم للنجاح في أي لعبة.
أمين س��ر اتحاد اللعبة رضا الدمقس��ي قال 
إن الهدف من هذه البطولة لهاتين الفئتين 
ه��و انتقاء األربعة األوائ��ل من كل فئة إلى 
صفوف المنتخ��ب الوطني ليتم تحضيرهم 
القادمة  لالس��تحقاقات  األمث��ل  بالش��كل 
والس��يما بطولة غرب آسيا مش��يرا إلى أنه 
س��يتم تحضيره��م من خالل معس��كرات 
بإش��راف خيرة المدربين ليتم صقلهم أكثر 

فنيا وبدنيا.
الحكم العام للبطولة لودي هزيم أوضحت 
أن البطولة تميزت تنظيميا وإداريا وفنيا 
وتحكيمي��ا وكان��ت األج��واء تنافس��ية 
إيجابية تميز خاللها العبو حماة وال سيما 
في فئة األش��بال الفتة إل��ى أن البطولة 
أقيم��ت على نظ��ام الدوري م��ن مرحلة 

واحدة على مدى يومين.
وأك��د الالعبون والالعبات المش��اركون في 
البطول��ة أن البطولة مفيدة لهم بغض النظر 
عن ترتيب المراكز الت��ي حصلوا عليها ألن 
الفائدة تأت��ي باالحتكاك ولع��ب مباريات 
الرياضية  قوية تفيده��م خالل مس��يرتهم 
مس��تقبال منوهين باهتمام اتح��اد اللعبة 
بالقواع��د العمرية عبر النش��اطات وتأمين 

التجهيزات الالزمة للعبة.
وأش��رف على تحكيم البطول��ة إضافة إلى 
هزي��م كل من مس��اعد الحكم الع��ام فايز 
ص��الح والحكام بديع فتال ومحمد حاجين 
وفؤاد منص��ور ونظمي جبر وراما دادو ومي 
مرش��د ودانا أبو رايد وخالد س��الم ومرعي 
الحس��ين وكمال حس��ان ورامي األس��عد 

ونبيل عثمان.

عبد الله عجاج ونايا سليمان 
في صدارة بطولة انتقاء منتخبي األشبال والشبالت لكرة الطاولة

ختام بطولة جامعات ومعاهد القطر للريشة الطائرة وكرة الطاولة والشطرنج 

يقي��م اتح��اد رف��ع األثق��ال دورة مركزية 
لتأهي��ل وصق��ل وترقية للح��كام لجميع 
الدرج��ات في مدين��ة الفيح��اء الرياضية 
بدمشق في الفترة من 28 ولغاية 30 الشهر 
الج��اري، وتقام المحاض��رات النظرية في 

االكاديمية الرياضية.

أقام اتحاد الجودو تمرينًا مشتركًا بين العبي معسكر المنتخب 
الوطن��ي في مدينة الفيحاء مع الحائزي��ن على المراكز الثالثة 
ف��ي بطول��ة الجمهورية لع��ام 2019 لفئات الرجال والش��باب 
والناش��ئين, وحضر من المحافظات 61 العبًا على مدى يومين 
وتمرينين صباحا ومساء يوميا, وتقرر تمديد معسكر المنتخب 
لنهاية العام, ويضم 12 العبا من الرجال والشباب والناشئين.

تمرين مشترك للجودوصقل لحكام األثقال

فريق ذي قار العراقي للرياضات الخاصة يحل ضيفًا على محافظة القنيطرة
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انطلقت أمس )الجمعة( والجريدة 
الطاب��ع منافس��ات دوري  عل��ى 
الس��لة  لك��رة  الس��يدات  أندي��ة 
بمش��اركة   ٢٠٢١  /  ٢٠٢٠ موس��م 
عش��رة فرق هي الث��ورة والوحدة 
وقاس��يون واألش��رفية واالتح��اد 
والحرية والجالء والعروبة وتشرين 
والس��احل، ومن المق��رر أن تقام 
أم��س أربع مباري��ات حيث يحل 
الث��ورة ضيف��ًا على الحري��ة، كما 
األش��رفية،  االتح��اد  يس��تضيف 
الس��احل  طرطوس  ف��ي  ويلتقي 
وضيفه الجالء، فيما يلعب العروبة 
بضياف��ة تش��رين ف��ي الالذقية، 
ومس��اء الي��وم تلع��ب س��يدات 
األش��رفية بضيافة الحرية ويلتقي 
االتح��اد م��ع الث��ورة والس��احل 
يستضيف العروبة ويلتقي تشرين 

مع الجالء بالالذقية.
الجولة الثالثة

مس��اء الجمعة القادم من المقرر 
إقام��ة أرب��ع مباري��ات بالجول��ة 
الثالث��ة لمرحل��ة الذه��اب حيث 
تلتقي سيدات الساحل مع الثورة 
بطرطوس ويحل األش��رفية ضيفًا 
على تشرين ويس��تضيف االتحاد 
الوح��دة فيم��ا تلع��ب س��يدات 

قاسيون بضيافة الحرية.

كرة السلة

أبي شقير 

تتواصل اس��تعدادات منتخبنا الوطني للرجال لكرة 
الس��لة لخوض مباراتي النافذة الثانية من تصفيات 
كأس آس��يا )2021( من خالل معس��كره التدريبي 
الخارج��ي في مدين��ة كازان الروس��ية حيث حقق 
األس��بوع الماض��ي فوزه الرابع على حس��اب رديف 
يونيك��س بفارق )32( نقطة )91/ 59(، ومن المقرر 
أن تتوجه بعثة منتخبنا إلى الدوحة االثنين القادم 
لخوض المباراتين الرس��ميتين أمام قطر )السبت 
28 / 11 الحال��ي( وأم��ام إيران )االثني��ن 20 / 11 

الحالي(.
فوز كبير لمنتخبنا 

التقى منتخبنا األس��بوع الماضي )الس��بت( فريق 
يونيك��س الردي��ف وكما هو موقع حق��ق منتخبنا 
ف��وزًا كبيرًا بفارق )32( نقطة )91 /59( بعد أن قدم 
العبونا أفضل أداء لهم بالمعسكر الحالي منذ بدايته 
وقد انتهت أرباع المب��اراة )25/ 18 20- /16 - 26 
/10 - 20 / 15(، ومم��ا يذك��ر أن ردي��ف يونيكس 
فريق الش��باب )تح��ت 23 عامًا( لفري��ق يونيكس 
األول الذي يلعب ببطولة »Cup Euro« بعد احتالله 
المرك��ز الرابع بالدوري الموس��م الماضي، ويمتلك 

رديف يونيكس معدل أطوال مميز كما شارك بلقاء 
منتخبنا العبان يتواجدان مع فريق يونيكس األول 
ولعب��ا معظم فترات اللقاء، وبالمقابل قدم منتخبنا 
ثباتًا دفاعي��ًا أفضل من المباري��ات الماضية وبلغ 
ذروة النج��اح بالربع الثالث حي��ن منع الخصم من 
التس��جيل لحوال��ي 4 دقائق و40 ثانية، وش��هدت 
المباراة مشاركة جميع العبي منتخبنا المتواجدين 

بالمعسكر الحالي.
المحافظة عىل التوازن

مدرب منتخبنا الوطني األميركي جوزيف س��اليرنو 
صرح بع��د المباراة: )أعتقد أنه��ا المرة األولى التي 
نحافظ فيها عل��ى توازننا بكل فترات اللقاء، حصلنا 
عل��ى العديد م��ن اإليجابيات ولعبنا بش��كل جيد 
هجومي��ًا ودفاعي��ًا وبثب��ات، أعتقد أنه��ا المباراة 
األفض��ل لن��ا، نحن نح��اول تطوير أس��لوبنا وصواًل 

للتصفيات وهذه المباراة مثلت تقدمًا لألمام(.
ثالث حصص تدريبية

بعد المباراة الودية وفي اليوم ال� 24 لمعسكر كازان 
تحديدًا أجرى منتخبنا ثالث حصص تدريبية األولى 
صباحي��ة تركزت على الجوانب التكتيكية في حين 
أجرى الفريق جلستي تمرين فرديتين مساًء واحدة 
ركزت على تمارين اللياقة في صالة الحديد والثانية 
اعتمدت على تحسين مهارات التسديد، ومن المقرر 

أن يحص��ل الفريق الخميس على آخر فرصة للراحة 
في المعس��كر قبل أن يتابع تمارينه باأليام الثالثة 
األخيرة )الجمعة والس��بت واألحد( من المعس��كر 

وينطلق بعدها باتجاه الدوحة يوم االثنين المقبل.
إيجابيات وسلبيات

وكان م��درب المنتخ��ب اجتم��ع في ثان��ي أيام 
األسبوع األخير من معسكر كازان بالالعبين وناقش 
من خالل الفيديو أبرز اإليجابيات والس��لبيات التي 
ظهرت بلقاء الس��بت الماضي أمام رديف يونيكس 
مش��يدًا بالتق��دم الذي حقق��ه الالعب��ون ومطالبًا 
إياه��م بتطوير بع��ض النقاط خالل األي��ام األخيرة 
من المعس��كر كي ينهي الفريق تحضيراته بش��كل 
كامل قبل الس��فر لقطر، وبعد جلسة الفيديو أجرى 
الفريق تدريبًا جماعيًا رّكز على العديد من الجوانب 
التكتيكي��ة إلعطاء المزيد م��ن المرونة للفريق مع 

السعي لتصحيح أخطاء المباراة األخيرة.
تدريبات فردية

األسبوع الرابع لمعسكر المنتخب في روسيا إنطلق 
بتدريب��ات فردية بمعدل تدريبي��ن فرديين صباحًا 
أحدهما اعتم��د على التمارين البدنية والثاني على 
التس��ديد وبعد الغداء اجتمع المدرب جو س��اليرنو 
بالالعبين وشرح لهم بشكل نظري بعض التكتيكات 
التي عمل عليها الفريق بالتمرين المسائي كي يزيد 

الفريق من تنوعه الخططي، ومما ُيذكر أن المنتخب 
يت��درب حاليًا بصفوف مكتمل��ة مع عدم وجود أي 
 PCR إصابات م��ع التذكير أن الفريق أجرى فحص
قبل ثالث��ة أيام وجاءت نتيجته س��لبية لكل أفراد 

البعثة.
تأجيل مباريات ثالث مجموعات

أص��در االتح��اد الدولي لك��رة الس��لة )FIBA( عبر 
مكتب��ه التنفي��ذي في آس��يا ق��رارًا بتأجيل ثالث 
من المجموعات الس��ت المش��اركة في التصفيات 
المزدوجة لبطولة آسيا وكأس العالم، وتقرر تأجيل 
المجموع��ة الثاني��ة الت��ي تضم منتخب��ات كوريا 
الجنوبية والفلبين وإندونيسيا وتايالند والتي كانت 
س��تقام في قطر، وكذلك المجموع��ة الثالثة التي 
تضم نيوزيالندا وأستراليا وغوام وهونغ كونغ والتي 
ل��م يتم تحديد الدولة المس��تضيفة له��ا، باإلضافة 
للمجموعة السادس��ة التي تضم األردن وفلس��طين 
وكازاخس��تان وس��ريالنكا والتي كان��ت مقررة في 
عّمان خ��الل الفترة من 29-27 الحالي لتقام خالل 
ش��باط المقبل من خ��الل دمج النافذتي��ن الثانية 

والثالثة )األخيرة(.
وبحس��ب البيان الصحفي فإن مباريات المجموعة 
الرابع��ة التي تض��م منتخب��ات لبن��ان والبحرين 
والعراق والهن��د والتي تقام في العاصمة البحرينية 

المنام��ة قائمة ف��ي موعدها، وينطب��ق الحال على 
المجموعة الخامس��ة الت��ي تض��م منتخبنا وقطر 

وإيران والسعودية والتي تقام في الدوحة.
وبخصوص مباري��ات المجموعة األولى والتي تضم 
كوريا الجنوبية والفلبين وإندونيسيا وتايالند والتي 
تق��ام في البحرين فإن أمرها مختلف نوعًا ما حيث 
يلتقي في 27 الحالي الفلبي��ن مع تايالند في لقاء 
مؤجل بينهما من النافذة األولى وفي 28 منه تلتقي 
تايالند مع إندونيس��يا، وفي 29 منه يلتقي الفلبين 
مع إندونيس��يا ضمن الناف��ذة الثالثة وفي 30 منه 
يلتقي الفلبي��ن مع تايالند.وذك��ر البيان الصحفي 
أن لق��اءا كوريا الجنوبية مع الفلبين في 28 الحالي 
ولقاء كوريا الجنوبية مع إندونيس��يا في 30 منه ال 
يزاال تحت الدراس��ة حيث س��بق للمنتخب الكوري 
الجنوب��ي أن اعت��ذر عن خ��وض مباري��ات النافذة 
بسبب عدم س��ماح االتحاد بالس��فر له تخوفًا على 

صحة الالعبين بسبب انتشار فيروس كورونا.
م��ن  كل مجموع��ة  وثان��ي  أول  ويتأه��ل  ه��ذا 
المجموعات الس��ت مباش��رة إلى النهائيات القارية 
فيم��ا تلع��ب الفرق ال��� 6 الت��ي ج��اءت بالمركز 
الثال��ث ضمن مجموعتين وتلح��ق أربعة منها إلى 
المتأهلين المباش��رين ليش��ارك في النهائيات 16 
فريقًا وتشارك تلك الفرق في تصفيات كاس العالم 

2023 وتق��ام النهائيات في ثالث دول هي الفلبين 
واليابان وإندونيسيا.

طلب أردني 
وكان االتح��اد األردني لكرة الس��لة خاطب االتحاد 
اآلس��يوي رس��ميًا، لوضعه بصورة صعوبة استضافة 
األردن للتصفيات اآلس��يوية المقررة نهاية الش��هر 
الحال��ي، مطالب��ًا بتأجيله��ا، وأكد المدي��ر اإلداري 
للمنتخب محمد الدباس، ف��ي تصريح نقلته وكالة 
األنب��اء األردنية، أن الوض��ع الوبائي في األردن دفع 
االتحاد إلى مخاطبة االتحاد اآلسيوي بشأن تأجيل 
اس��تضافة مباريات المرحلة الثانية المقرر انطالقها 
نهاية الش��هر الحالي في عّم��ان. وتوقع الدباس أن 
يستجيب االتحاد اآلس��يوي لطلب األردن وتأجيل 
التصفيات حتى شباط المقبل، بانتظار الرد الرسمي.
ونش��ر الموقع الرس��مي لالتحاد بيانًا ج��اء فيه أن: 
أمين الس��ر العام اجتمع مع الجهاز الفني واإلداري 
والالعبين من أج��ل إفادتهم بآخ��ر التطورات التي 
ج��رت م��ع االتح��اد اآلس��يوي واللجن��ة األولمبية 
والجهات األردنية الرسمية، بشأن االستضافة للنافذة 
الثانية، حيث خاطب االتحاد األردني نظيره اآلسيوي 
بطلب لتأجيل االستضافة، وال يزال االتحاد ينتظر الرد 
من االتحاد اآلسيوي رسميًا، رغم اليقين بأن النافذة 

ستؤجل إلى شباط، ولن ُتقام اآلن في أي بلد آخر.

قبل 7 أيام على لقاء قطر بالنافذة الثانية

منتخبنا السلوي غلب رديف يونيكس.. واالثنين يتوجه إلى الدوحة

انطلق��ت الثالث��اء الماضي منافس��ات دوري 
أندية الرجال لكرة السلة موسم 2020 / 2021 
بمباراتي��ن في صالة حم��اة )صالح علواني(، 
ففي المباراة األولى األولى حقق النواعير فوزًا 
كبي��رًا على ضيفه العروبة بف��ارق )24( نقطة 
)91/67(، ورغ��م البداي��ة المتكافئة وانتهاء 
الرب��ع األول بالتع��ادل 16/16 تمكن النواعير 
في ف��رض أفضليت��ه وأنه��ى الرب��ع الثاني 
لمصلحته 26/10 لينهي النصف األول بنتيجة 
42/26. وف��ي النصف الثاني ح��اول العروبة 
تقلي��ص الفارق وتمكن من ذلك عندما تفوق 
في الربع الثالث 22/17 لكن النواعير اس��تعاد 
قوته وأنهى الربع الرابع 32/19 لينهي المباراة 
لمصلحته 67-91 ، وف��ي المباراة الثانية فاز 

الطليع��ة على ضيف��ه اليرموك بف��ارق )38( 
نقط��ة 91/53. وكان العب��ي الطليع��ة يامن 
حيدر أفضل مس��جل في المب��اراة ب�19 نقطة 
ومحم��د زيدان أفضل ريباون��د )13( ومحمد 

شامي أفضل أسيست )7(.
مباريات قادمة

م��ن المق��رر أن تلعب أم��س الجمعة ثالث 
مباريات ففي حلب يلتق��ي الجالء مع الثورة 
والحري��ة مع اليرموك والطليع��ة مع العروبة 
ومس��اء الي��وم )الس��بت( يلعب الث��ورة مع 
الحرية وتقام الجول��ة الثانية الجمعة القادمة 
ففي حماة يلعب الثورة مع الطليعة والنواعير 
مع اليرموك وف��ي حلب يلتقي الجالء وجاره 

العروبة. 

في أولى مبارياته بدوري ش��باب كرة السلة 
للمجموع��ة الوس��طى والس��احلية تعرض 
فريق الشباب لخسارة على أرضه أمام فريق 
الكرامة بنتيجة وف��ارق 4 نقاط 64/60 بعد 
مباراة متكافئة في المس��توى واألداء تبادل 
فيها الفريقان أش��واط المباراة األربعة تقدم 
الكرامة في الشوطين األولين 4/12 وسيطر 
بش��كل مطلق عل��ى الثان��ي 5/23 ليصحو 
حطي��ن ويمل��ك زم��ام المباراة ويس��يطر 
بشكل صريح وعبر خطة لعب محكمة بغية 

التعويض والتقليص وبالفعل نجح في بسط 
أفضليته بالتس��ديد المحك��م عبر ثالثيات 
ومن تحت الس��لة وليتقدم بالثالث 13/20 
ويتاب��ع بوتيرة لعب س��ريعة وأداء متمكن 
واإلطباق على س��لة الكرام��ة ويتمكن من 
إنهاء الش��وط الرابع ب�14/23  وكان ينقصه 
4 نق��اط إلدراك التع��ادل لكن��ه أخفق في 
الوص��ول والجدي��ر بالذك��ر أن المجموع��ة 
الوس��طى والس��احلية تضم أندية حطين، 

الكرامة، النواعير، محردة، الطليعة.

دوري أندية السيدات 2020 - 2021

اليوم.. الثورة بضيافة االتحاد والجالء يلتقي تشرين بالالذقية
دوري الرجال لكرة السلة 2020 - 2021

اليوم.. الثورة بضيافة الحرية 
وفوزان مثيران للنواعير والطليعة 

دوري الشباب 
للمجموعة الوسطى والساحلية لكرة السلة

الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

الجمعة 27/ 11

طرطوس17.00الساحل × الثورة

الالذقية17.00تشرين × األشرفية

نادي الجالء17.00االتحاد × الوحدة

نادي الجالء19.00الحرية × قاسيون

الفئات  دوري  منافس��ات  شهدت 
نتائج  الماضي  األس��بوع  العمرية 
مثي��رة ففي دوري الناش��ئين فاز 
تش��رين على حطين 79/86 وفاز 
الكرامة على النواعير 76/82 وفي 
دمش��ق لم يجد الجي��ش صعوبة 
ف��ي تحقيق ف��وزه الثان��ي على 
حس��اب النص��ر بف��ارق 38 نقطة 
وبواق��ع 58/96 واألرب��اع 14-21، 
29-19.وكان   ،11-21  ،14-25
الجيش ق��د فاز في الجولة األولى 
على جرمانا 68/90 ، وحذا الثورة 
حذو الجيش بتحقيق فوزه الثاني 
على المحافظة 76-53 بعدما كان 

قد فاز على النصر 77/87.
ويتص��در الجيش الترتي��ب ب� 4 
نقاط وبفارق التسجيل عن الثورة، 
فيما يأتي النص��ر ثانيًا بنقطتين 
المحافظة  ث��م  م��ن خس��ارتين 
وجرمان��ا بنقط��ة واح��دة ، وفي 
المجموع��ة الثانية وضمن الجولة 
األول��ى فاز الوحدة عل��ى الفيحاء 

بف��ارق 40 نقط��ة 61/101 ، ف��ي 
حي��ن لم يحض��ر فري��ق صحنايا 
األخير  فاعتبر  لمواجهة قاس��يون 
فائزا 0/20 ، وتجاوز االتحاد عقبة 
اليرم��وك بفارق 8 نق��اط 75/83 
وفاز التضامن على شرطة الالذقية 

.29/61
وفي دوري الناش��ئات فاز حطين 

على تشرين 32/67 وفاز التضامن 
على ش��رطة الالذقية 70-12 وفاز 
الحري��ة عل��ى اليرم��وك 45/83 
واالتح��اد على العروب��ة 68/69 ، 
تخط��ى فري��ق الوح��دة حاجز ال� 
100 نقطة للمب��اراة الثانية تواليًا 
بفوزه على جرمانا 107-22 وكانت 
الالعبة زين يوسف صاحبة النقطة 

رق��م 100. وكان الوح��دة قد فاز 
في المباراة األولى على قاس��يون 
105-21 وكان��ت صاحب��ة النقطة 
رق��م 100 الالعبة ميرنا حوش��ان 
التي غاب��ت عن مب��اراة األمس. 
وف��ي نف��س المجموع��ة األولى 
حق��ق الفيحاء ف��وزه الثاني أيضًا 
69-53 بعدما  على حساب النصر 
كان قد افتتح الموسم بالفوز على 

جرمانا 50-80.
وفي المجموع��ة األولى حقق كل 
من األشرفية والثورة فوزه الثاني، 
حيث تغلب األشرفية على الجيش 
54-32 والث��ورة عل��ى المحافظة 
70-56.وكان األشرفية قد فاز في 
المباراة األولى على بردى 34-65 

والثورة على الجيش 25-82
وفي دوري الش��باب ف��از الكرامة 
بصعوبة  النواعي��ر  ضيف��ه  عل��ى 
68/72 وفاز االتحاد على اليرموك 
بف��ارق 74/79 وف��از الحرية على 

السكك 52/91.

دوري الفئات العمرية.. ناشئات الوحدة غلبن جرمانا بفارق كبير

الناش��ئين لعب فريق نادي  بدوري 
التضام��ن أول��ى مبارياته وس��جل 
ف��وزًا س��احقًا عل��ى جاره الش��رطة 
وبفارق كبير ج��دًا من النقاط وصل 
إلى الضع��ف 29/61 بعد مباراة من 
جانب واحد قدم فيها التضامن أداء 
ممتازًا وعام��رًا بالمهارات والفنيات 
ونج��ح في تج��اوز منافس��ه طيلة 
مراحل األشواط األربعة 6/13، 8/12، 
6/15، 9/21 وبرز منه بش��كل ملفت 
هادي وغسان حسن وعمار اليوسف 
ه��ذا في الوقت الذي قدم فيه فريق 
الشرطة العبين جيدين من األشبال 
المواه��ب الذي��ن ما زال��وا بحاجة 
للمزيد من االحتكاك لكسب الخبرة.

الناشئات
وسجل فريق ناشئات التضامن بطل 
الدوري العام للموس��م الماضي فوز 
صريح��ًا ونتيجة كبيرة م��ن النقاط 
بعد مب��اراة أكد فيها فريق التضامن 

االحتفاظ  ف��ي  جدارت��ه وأحقيت��ه 
باللقب لموسم آخر.

عمومًا التضامن لعب مباراة س��هلة 
ولم يجد أي صعوبة في التس��جيل 
والتهديف س��واء من تحت السلة أو 
عبر الثالثيات بقيادة الثالثي الماهر 
فرح صيداوي، يانا عفيف، بانا قنوع 
ال��ذي أتحف الحضور ب��أداء مهاري 

وفني رائع ومتطور.
المب��اراة انته��ت لصال��ح البط��ل 12/70 

واألشواط األربعة 0/29، 5/17، 0/6، 1/24.
حطين وتشرين تبادال الفوز

قدم فريق��ا حطين وتش��رين مباراة 
غاي��ة ف��ي المس��توى واألداء الفني 
بالمهارات  الممتاز والمتطور والعامر 
والفنيات حيث تكافأ األداء والعطاء 
والسيطرة وحسن توظيف اإلمكانيات 
ون��ال الفريقان العالمة الكاملة حيث 
تبادال التق��دم في األش��واط األربعة 
حسب التالي تقدم تشرين في األول 

وسريعًا 9/21 وتساوت كفة الميزات 
ف��ي التس��جيل والتهدي��ف وتبادل 
التق��دم وكانت النهاية فوز تش��رين 
 21/23 نقطتي��ن  وبف��ارق  بالثان��ي 
لينش��ط حطين ف��ي الثالث ويتقدم 
16/18 وتابع ف��ي الرابع بوتيرة لعب 
عالية وتمك��ن من الفوز 26/31 لكن 
لم يس��عف ذلك في إدراك التعادل 

ليخسر حطين 86/79.
فوز ناشئات حطين

واصل فريق ناشئات حطين مشواره 
م��ع االنتص��ارات والمنافس��ة على 
بطولة مجموعته وسجل فوزه الثاني 
عل��ى التوالي حيث تغلب على جاره 
تش��رين وبنتيج��ة مضاعفة 32/67 
بع��د أن قدم الفريق أداء ومس��توى 
بفاعلي��ة وق��وة وبتمي��ز ودانت له 
الس��يطرة الميدانية أداء وتس��ديدًا 
وتهديف��ًا طيل��ة مراح��ل األش��واط 
األربعة التي انته��ت بتقدمه خاللها 
 ،13/19  ،6/22  ،2/12 التالي:  حسب 

.11/14

فوز مزدوج للتضامن على الشرطة في دوري ناشئي وناشئات المجموعة الساحلية
محمد عجان
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

يخوض توتنه��ام اختباًرا هاًما لمعرفة 
مدى قدرته على المنافسة بجدية على 
اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ 
60 عامًا عندما يس��تضيف مانشستر 
سيتي في ش��مال لندن اليوم السبت 
ضمن منافسات المرحلة التاسعة من 
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 
الذي يعاود نش��اطه بعد توقف بسبب 

النافذة الدولية.
ويحتل توتنهام المرك��ز الثاني بفارق 
نقط��ة واح��دة ع��ن ليس��تر س��يتي 
المتص��در، علم��ا أن 3 نق��اط تفصل 
بي��ن صاحب المركز األول والس��ادس 
وبالتالي فإن تشيلس��ي وأستون فيال 
يمل��كان فرص��ة اعتالء المرك��ز األول 
ولو لس��اعات قليلة عندم��ا يواجهان 

نيوكاسل وبرايتون تواليًا.
وتدخ��ل األندي��ة اإلنكليزي��ة برنامًجا 
المباريات سيش��هد  مضغوط��ا م��ن 
خوضه��ا 9 مباريات محلًي��ا من اآلن 
وحتى الثاني من كانون الثاني المقبل.
واس��تمتع توتنهام بالصدارة لساعتين 
في المرحلة األخيرة وذلك للمرة األولى 
من��ذ 3 س��نوات قبل أن يفوز ليس��تر 
سيتي على ولفرهامبتون ويستعيدها 

منه.
ولم يخس��ر الفريق الذي يش��رف على 
المخضرم  البرتغالي  الم��درب  تدريبه 
جوزي��ه مورينيو في آخ��ر 7 مباريات 
في ال��دوري المحلي، م��ا جعل أنصار 
النادي يتوس��مون خيرًا بقدرة فريقهم 
على إحراز اللقب للمرة األولى منذ 60 

عاًما ال س��يما في ظل تألق ثنائي خط 
الهجوم الكوري الجنوبي س��ون هيونغ 
مين وهاري كاين حيث سجل األول 8 

أهداف والثاني 7.
وباإلضافة إلى مباراة س��يتي، يخوض 
توتنهام مواجهات قوي��ة في مبارياته 
الس��ت القادمة ضد تشيلسي، أرسنال، 
كريس��تال ب��االس، ليفربول، ليس��تر 

سيتي وولفرهامبتون.
أما س��يتي فيقبع في المركز العاش��ر 
متخلفا بف��ارق 6 نقاط عن القمة لكنه 
يملك مباراة مؤجلة. وحصد سيتي 12 
نقطة م��ن أصل 7 مباريات وهي أدنى 
نس��بة للفريق في مستهل الدوري منذ 
أن تولى اإلشراف عليه مدربه اإلسباني 

بيب غوارديوال.
وبعد بداية متذبذبة بسبب قلة الوقت 
المتوفر لالس��تعداد للموس��م الجديد 
بع��د المش��اركة المتأخرة ف��ي دوري 
أبط��ال أوروبا حيث خ��رج الفريق من 

ربع النهائي ضد ليون الفرنسي، تفشي 
اإلصابات  المس��تجد،  كورونا  فيروس 
ومباريات صعبة، س��تكون الرحلة إلى 
ملعب توتنهام مؤش��را على ما إذا كان 
سيتي يسير على السكة الصحيحة كما 

أظهر في المباريات األخيرة.
ولم تخس��ر كتيبة غواردي��وال في آخر 
تسع مباريات في مختلف المسابقات 
لكن الفريق واجه ع��دم فعالية كبيرة 
أم��ام المرم��ى بدليل تس��جيله هدًفا 
واح��ًدا في كل م��ن مبارياته الخمس 
األخيرة محلًيا، ويعود ذلك إلى غياب 
هدافه التاريخي األرجنتيني س��يرخيو 
أغوي��رو ال��ذي عاد إل��ى المالعب من 
إصابة أبعدته أكثر من ثالثة أشهر قبل 
أن يصاب مج��دًدا، باالضافة إلى عدم 
اس��تعادة البرازيل��ي غابريال جيزوس 
لكامل لياقت��ه البدنية بعد تعافيه من 

اإلصابة.
الفوز األول وغياب صالح 

ستكون الفرصة سانحة أمام مانشستر 
يونايتد الرابع عشر ) له مباراة مؤجلة( 
لتحقيق أول ف��وز له على أرضه عندما 
وس��ت  الس��بت  الي��وم  يس��تضيف 
بروميت��ش ألبي��ون صاح��ب المركز 
الثامن عش��ر برصيد 3 نقاط فقط من 

24 ممكنة.
ولم يفز الش��ياطين الحم��ر في أربع 
مباري��ات خاضوها هذا الموس��م في 
قلعة »أول��د ترافورد« فخس��روا أمام 
كريس��تال ب��االس 3-1 وتوتنهام 1-6 
وأرسنال صفر1- وتعادلوا مع تشيلسي 

سلًبا.
من جهت��ه يخوض ليفرب��ول المثقل 
باإلصاب��ات ال س��يما في خ��ط دفاعه 
مباراة صعبة على أرضه ضد ليس��تر ) 
األحد( بقيادة مدربه السابق االيرلندي 

الشمالي براندن رودجرز.
وباالضاف��ة إل��ى غياب قط��ب الدفاع 
الهولندي فيرجيل فان دايك للموسم 
بأكمله تقريًبا واألمر ينطبق على زميله 
ج��و غومي��ز لخضوعهم��ا لعمليتين 
جراحيتي��ن ف��ي الركب��ة، س��يغيب 
الظهير األيمن ترنت ألكس��ندر-أرنولد 
ألسبوعين إضافيين في حين تعرض 
قائ��د ليفرب��ول ج��وردان هندرس��ون 
لإلصابة خ��الل تواجده م��ع منتخب 
إنكلترا ول��م يعرف بعد م��ا إذا كانت 

مشاركته مؤكدة.
كما س��يغيب هداف الفريق المصري 
محمد صالح المصاب بفيروس كورونا 

المستجد.

اختتم��ت بنهاي��ة االس��بوع الماضي 
جولة جدي��دة ) الرابعة( من تصفيات 
المؤهل��ة  الجنوبي��ة  أمري��كا  ق��ارة 
.. وبنهايته��ا   2022 العال��م  ل��كأس 
بقيت الصدارة برازيلي��ة 12 نقطة ثم 
األرجنتين 10 وأكوادور 9 ثم بارغواي 

وأورغواي 6 لكل منتخب .
وقاد هدف��ان في الش��وط األول عن 
طريق أرتور وريتشارليس��ون البرازيل 
للف��وز -2صف��ر خ��ارج ملعبه��ا على 
أوروغواي والحفاظ على عالمة النجاح 

الكاملة في التصفيات حتى اآلن.
 المنتخ��ب األرجنتيني عزز مس��يرته 
الجيدة ف��ي بفوز ثمين 2 / صفر على 
مضيفه منتخب بي��رو ليتجمد رصيد 
األخي��ر عند نقطة واح��دة في المركز 
التاس��ع قبل األخير بف��ارق األهداف 

فقط أمام بوليفيا.
وترجم المنتخ��ب األرجنتيني تفوقه 
في الشوط األول إلى هدفين نظيفين 
سجلهما نيكوالس غونزاليس والوتارو 

مارتينيز في الدقيقتين 17 و28 .
وافل��ت منتخ��ب باراغ��واي من فخ 
الهزيمة أمام ضيف��ه البوليفي وانتزع 
تع��ادال ثمين��ا 2 / 2 مع��ه ، وحافظ 

منتخ��ب باراغواي على س��جله خاليًا 
من الهزائ��م في التصفي��ات الحالية 
حتى اآلن ورفع رصيده إلى ست نقاط 
لينتزع المركز الراب��ع بفارق األهداف 

فقط أمام منتخب أوروجواي.
وأنه��ى المنتخ��ب البوليفي الش��وط 
س��جلهما  بهدفي��ن  لصالح��ه  األول 
مارس��يلو مارتين��ز مورين��و وبوريس 
كابس��يديس ف��ي الدقيقتين 41 و45 
مقابل هدف س��جله آنخل روميرو من 

ركلة جزاء في الدقيقة 19. وفي الشوط 
الثاني س��جل أليخاندرو روميرو هدف 

التعادل لباراغواي في الدقيقة 72.
وتخل��ص المنتخ��ب الفنزويل��ي من 
دوامة الهزائم المتتالية في التصفيات 
بفوزه الثمي��ن والمتأخر )2 / 1( على 
ضيفه منتخب تش��يلي، ليحصد أول 
3 نقاط له ف��ي التصفيات قدمته إلى 
المرك��ز الثامن في ج��دول الترتيب، 
وتجمد رصيد تشيلي عند 4 نقاط في 

المركز السادس.
وانتهى الشوط األول بتعادل الفريقين 
الفنزويلي  المنتخ��ب  تق��دم  حي��ث 
بهدف سجله لويس ماجو في الدقيقة 
في��دال  أرت��ورو  وتع��ادل  التاس��عة 
لمنتخب تشيلي في الدقيقة 15وظل 
التعادل قائما في الشوط الثاني حتى 
سجل س��الومون روندون هدف الفوز 

لفنزويال في الدقيقة 81.
ب��دوره واصل المنتخ��ب اإلكوادوري 

انطالقته الرائعة بفوزه الكبير )6 / 1( 
على نظيره الكولومبي ورفع المنتخب 
اإلكوادوري رصيده إلى 9 نقاط، بعدما 
حقق انتصاره الثالث على التوالي فيما 
واص��ل المنتخب الكولومب��ي ترنحه 
في التصفيات، بعدم��ا مني بالهزيمة 

الثانية على التوالي في التصفيات.
المباراة  وحسم المنتخب اإلكوادوري 
تماما في ش��وطها األول ال��ذي أنهاه 
لصالحه ب���4 أهداف س��جلها روبرت 
أربوليدا وآنخل مينا وميكايل استرادا 
وكزافييه أرييغا في الدقائق الس��ابعة 
والتاس��عة و32 و39 مقاب��ل ه��دف 
س��جله خاميس رودريغي��ز من ركلة 
ج��زاء في الدقيق��ة األولى من الوقت 

بدل الضائع للشوط األول.
وف��ي الش��وط الثاني س��جل البديل 
الخام��س  اله��دف  بالت��ا  غونزال��و 
للمنتخب اإلكوادوري في الدقيقة 78 
لكنه تعرض للط��رد بعدها بدقيقتين 
فقط لنيله اإلن��ذار الثاني في المباراة 
فيم��ا اختت��م أربولي��دا التس��جيل 
في المب��اراة باله��دف الثاني له وهو 
الس��ادس للفريق ف��ي الدقيقة األولى 

من الوقت بدل الضائع للمباراة.

كش��فت تقاري��ر عدي��دة بالس��اعات 
الماضي��ة أن إيطالي��ا ه��ي األق��رب 
الستضافة نصف نهائي ونهائي دوري 
األمم األوروبية في تشرين أول 2021.
وإس��بانيا  إيطاليا  منتخبات  وتأهلت 

وبلجيكا وفرنسا للدور نصف النهائي.
قواع��د  ب��أن  التأكي��دات  وترتب��ط 
المس��ابقة تضمن إليطالي��ا أن تكون 
البلد المضيف، بع��د أن تأهلت على 
رأس المجموعة األولى، ولكن س��يتم 
تأكي��د ذل��ك ف��ي اجتم��اع اللجنة 
التنفيذية لالتحاد األوروبي لكرة القدم 

في 3 كانون أول المقبل.
ومن المق��رر أن تج��رى قرعة نصف 
النهائ��ي ف��ي نف��س الي��وم وبدون 

تصنيف.
وتق��ام مباريات ال��دور نصف النهائي 
ف��ي 6 و7 تش��رين أول 2021 بينما 
المركز  تقام مب��اراة تحديد صاح��ب 
الثال��ث والنهائي يوم 10 من الش��هر 

ذاته.
وفي حالة انته��اء أي مباراة بالتعادل 
يتم اللجوء لوقت إضافي من شوطين 
قبل اللجوء إلى ركالت الترجيح حال 

استمرار التعادل.
جدي��ر بالذكر أن منتخب البرتغال هو 
أول من توج بلقب بطولة دوري األمم 
األوروبية بعد ف��وزه على هولندا 1-0 

العام الماضي.
هكذا تأهلوا ..

ضيفه  اإلس��باني  المنتخب  اكتس��ح 
تاريخية  بسداسية  األلماني  المنتخب 
دون مقابل ليخطف بطاقة التأهل إلى 

ال��دور نصف النهائي ع��ن المجموعة 
الرابعة للمس��توى األول ف��ي الجولة 
السادس��ة األخيرة ل��دور المجموعات 

الثالثاء في إشبيليه.
وس��جل ألفارو مورات��ا )17( و فيران 
توريس )33 و55و71( ورودري )38( 

وميكيل أويارزابال )89( األهداف.
أكبر ضربة  الماكين��ات  وبذلك تلقت 
ف��ي تاريخه��ا من��ذ الهزيم��ة بنفس 

النتيج��ة على يد جارتها النمس��ا يوم 
24 آيار عام 1931.

وجاء تأهل منتخب إيطاليا عقب فوزه 
على البوسنة والهرس��ك بنتيجة )-2

0( وأحرز أندري��ا بيلوتي ودومينيكو 
اإليطالي  المنتخب  هدف��ي  بيراردي، 

في الدقيقتين 22 و68.
برك��ب  بلجي��كا  منتخ��ب  ولح��ق 
الثمي��ن  ف��وزه  عق��ب  المتأهلي��ن 

والمستحق 4 / 2 على ضيفه منتخب 
الدنمارك بالمجموعة الثانية .

س��جل منتخ��ب بلجيكا ع��ن طريق 
الثالثة،  الدقيقة  يوري تيليمانس في 
و روميل��و لوكاكو هدفين د56 و69 و 

كيفن دي بروين د88 .
وس��جل للمنتخب الدنماركي يوناس 

ويند د 17  وناصر الشاذلي د86 
وكان يكف��ي المنتخ��ب البلجيك��ي 
التع��ادل فقط للصعود لنصف النهائي 
في البطول��ة، ، فيما كان يتعين على 
المنتخب الدنماركي الفوز بأي نتيجة 

لمواصلة مغامرته في المسابقة.
ورغم ضمان تأهله من��ذ الجولة قبل 
األخيرة فاز منتخب فرنسا على نظيره 
السويدي بنتيجة 2-4 وتقدم فيكتور 
كاليس��ون للضي��وف ف��ي الدقيقة 4 
ورد الدي��وك بثالثي��ة تن��اوب عليها 
بافارد  جيرو »هدفي��ن« وبنجامي��ن 
و59وقل��ص  و36   16 الدقائ��ق  ف��ي 
الثاني  الفارق بالهدف  روبن كوايسون 
للس��ويد ف��ي الدقيق��ة 88 وضاعف 
للفرنسيين  الغلة  كومان  كينجس��لي 

في الدقيقة )90+5(.

البرازيل بالعالمة الكاملة 

ثنائية أرجنتينية واألكوادور تسحق كولومبيا في تصفيات المونديال

إيطاليا األقرب الستضافة نهائيات دوري األمم األوروبية

أكبر هزيمة لأللمان منذ 89 عامًا واكتمال عقد المتأهلين لنصف النهائي

جدد المدرب اإلس��باني غوارديوال عقده مع مانشس��تر س��يتي عامين 
إضافيين وينتهي في نهاية موسم 2023 بحسب ما أعلن النادي.
 وقال س��يتي في بيان :من��ذ انضمام غوارديوال إلى مانشس��تر 

سيتي قام بتغيير أس��لوب لعب النادي وقاد الفريق 
إلى إحراز ثمانية ألقاب مهمة، مسجاًل خالل هذه 

الفترة أرقامًا قياسية عدة.
وق��ال غوارديوال: من��ذ قدومي إلى مانشس��تر 
س��يتي، ش��عرت بأن��ي ش��خص ُمرح��ب به 
م��ن الن��ادي والمدينة بحد ذاته��ا، الالعبين، 
العاملي��ن، أنصار النادي، ش��عب مانشس��تر 

والرئيس ومالك النادي.
وأض��اف: من��ذ تعييني حققنا الكثير س��ويًا، 
سجلنا أهدافًا، فزنا في مباريات وأحرزنا ألقابًا 

ونحن جميعًا نفتخر بهذه النجاحات.
وأوض��ح :إن الحص��ول على ه��ذا النوع من 
الدعم هو أفضل ش��يء يمكن أن يحظى به 
أي مدرب، أنا أملك كل شيء للقيام بعملي 

وتشرفني الثقة فّي .. التحدي بالنسبة لنا هو 
مواصلة عملية التطوير والتقدم وأنا متحمس 

جدًا لمساعدة سيتي على القيام بذلك.
ومع اس��تمرار غواردي��وال مع س��يتي، ترتفع 

أس��هم النادي في الحصول على خدمات النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع 

برشلونة في يونيو المقبل.
 الجدير بالذكر أن غوارديوال فاز بلقبين في الدوري 

اإلنكلي��زي الممتاز منذ انضمامه إلى س��يتي قادمًا 
من بايرن ميونيخ في عام 2016.

يسعى نابولي الثالث إلى إزاحة ميالن عن الصدارة والحلول 
مكان��ه في ح��ال عدم فوز ساس��وولو الثان��ي على مضيفه 
فيرونا، وذلك عندما يس��تضيفه على ملعب سان باولو في 
أبرز مباري��ات المرحلة الثامنة من ال��دوري اإليطالي لكرة 

القدم.
وس��تكون المباراة )األحد ( مواجهة بين زميلين س��ابقين 
ف��ي ميالن هما جين��ارو غاتوزو مدرب نابولي والس��ويدي 
المخض��رم زالتان إبراهيموفيتش ه��داف ميالن والدوري 

حاليا برصيد 8 أهداف.
ولعب غات��وزو )42 عاما( وإبراهيموفيتش )39( س��ويا في 
صفوف ميالن عندما قادا فريقهم��ا إلى إحراز آخر ألقابه في 
الدوري اإليطالي عام 2011.. منذ تلك الفترة سيطر يوفنتوس 
بشكل كامل على ال�«سكوديتو« الفائز به في السنوات التسع 
الماضية، كما أن غات��وزو أمضى في النادي 13 عاما كالعب 

قبل أن يشرف على تدريبه من 2017 إلى 2019.
ويحتل ميالن المركز األول بفارق نقطتين عن ساسوولو و3 

نقاط عن نابولي.
ورفض غاتوزو الحديث مبكرا عن حظوظ فريقه بإحراز اللقب 
للم��رة األولى منذ عام 1990 بقيادة األرجنتيني األس��طورة 
دييغ��و مارادونا، وقال في هذا الصدد »ال أحبذ الحديث عن 

السكوديتو« مناشدا العبيه التحلي ب�«الهدوء«.
وس��يخوض ميالن المباراة في غياب مدربه ستيفانو بيولي 
ومس��اعده جاكومو موريلي بع��د إصابتهما بفيروس كورونا 

المستجد.
أليكس��يس  البلجيك��ي  وأع��رب الع��ب وس��ط مي��الن 
س��ايليمايكرس عن ثقته بقدرة فريق��ه على تحقيق نتيجة 

إيجابية في جنوب البالد بقوله »الجميع يدرك أهمية هذه 
المباراة، نحن جاهزون ، قام المدرب بعمل كبير في األشهر 

الماضية وسنلعب للفوز األحد من أجله«.                
يوفنتوس للخروج من دوامة التعادالت

ويس��تضيف يوفنتوس الخامس كالي��اري وهو في حاجة 
ماس��ة إلى النقاط الث��الث ليدخل جديا ف��ي الصراع على 
القمة، علم��ا بأنه أحد ثالثة فرق لم تخس��ر حتى اآلن إلى 
جان��ب ميالن وساس��وولو، لكنه فاز ف��ي 3 وتعادل في 4 

مباريات حتى اآلن هذا الموسم.
وفي ظل استمرار غياب قطبي الدفاع المخضرمين ليوناردو 
بونوتش��ي وجورجيو كييليني، قد يعود إلى صفوف السيدة 
العجوز المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بعد غياب منذ 

آب الماضي إثر خضوعه لعملية جراحية في الكتف.
وكان يوفنتوس أهدر نقطتين ثمينتين ضد مضيفه التسيو 
ف��ي الجولة األخيرة عندما  تقدم عليه -1صفر حتى الدقيقة 
الخامس��ة م��ن الوقت ب��دل الضائع، قب��ل أن ينتزع فريق 

العاصمة نقطة في الرمق األخير.
ويسعى ساسوولو إلى مواصلة زخمه عندما يحل ضيفا على 

هيالس فيرونا.
ويأم��ل فريق��ا إنترمي��الن وأتاالنتا اللذان تع��ادال 1-1 في 
الجولة األخيرة إلى تحقيق نتيج��ة إيجابية قبل امتحانين 
صعبي��ن لهما األس��بوع المقبل ضد لاير مدريد اإلس��باني 
وليفرب��ول اإلنكليزي تواليا ف��ي دوري أبطال أوروبا، عندما 

يلتقيان تورينو وسبيتسيا تواليا.
ويخ��وض فيورنتين��ا اول مباراة رس��مية باش��راف مدربه 

الجديد-القديم تشيزاري برانديلي عندما يالقي بينيفينتو.

الس��بت لقمة  اليوم  األنظار  تتجه 
يس��تضيف فيها أتلتيكو مدريد ) 
بغياب سواريز ( فريق برشلونة على 
ضمن  متروبوليتانو  وان��دا  ملعب 

المرحلة العاشرة من ال�«ليغا«.
ويحت��ل أتلتيك��و مدري��د المركز 
الثالث مع 17 نقطة متخلفًا بفارق 
3 نقاط عن لاير سوسييداد مفاجأة 
الموس��م والمتص��در، ف��ي حين 
يحت��ل برش��لونة المرك��ز الثامن 

برصيد 11 نقطة.
يدرك أتلتيك أن فوزه على الفريق 
الكاتالون��ي المتعث��ر حت��ى اآلن 
سيعمق جراح االخير ويبعده عنه 
بفارق تس��ع نقاط وصاحب األرض 
هو الفريق الوحيد الذي لم يخس��ر 
أي مب��اراة من��ذ مطلع الموس��م 
الحال��ي، كما يتمت��ع بأفضل خط 
دفاع حيث لم تس��تقبل ش��باكه 
س��وى هدفين في 7 مباريات كما 
أنه صاحب ثاني أفضل خط هجوم 
)17 هدف��ا( بعد لاير سوس��ييداد 

.)20(
لكن المواجهة المرتقبة بين مهاجم 
األوروغوايان��ي  مدري��د  أتلتيك��و 
المخض��رم لويس س��واريز وناديه 
الس��ابق برشلونة لن تحصل بعدما 
خضع األخي��ر لفحص ثان األربعاء 
الماض��ي للكش��ف ع��ن فيروس 
كورونا ج��اءت نتيجت��ه إيجابية، 
علمًا بأن مس��حة أول��ى خضع لها 
الالعب االثنين كانت إيجابية أيضًا 

فغ��اب عن قمة تصفي��ات أميركا 
الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 
البرازيل والتي خسرها  2022 ضد 

فريقه صفر2-.
لك��ن أتلتيك��و مدريد يس��تطيع 
االعتم��اد عل��ى نجم��ه البرتغالي 
ج��واو فيليكس ال��ذي يتألق هذا 
الموسم وس��جل 5 أهداف ليحتل 
المرك��ز الثاني في ص��دارة ترتيب 
الهدافي��ن متخلف��ا بف��ارق هدف 
وحيد عن مهاجم لاير سوس��ييداد 

ميكل أويارزابال.
وأع��رب فيليك��س ع��ن أمله في 
تحقيق نتيجة إيجابية ضد برشلونة 
بقوله »يم��ر الفري��ق بحالة جيدة 
ونحن متحفزون لخوض المباراة.. 
لق��د حققن��ا نتائ��ج إيجابية منذ 
مطلع الموس��م ونري��د المحافظة 

على هذا األمر.
وأضاف : ندرك جيدا بأن برشلونة 

الكرة  الكبير على  يحبذ االستحواذ 
وبالتال��ي يتعين علين��ا أن نبذل 
جه��دا إضافي��ا ، نعش��ق خ��وض 
المباريات القوي��ة ونريد أن نحقق 

نتيجة جيدة وُنمتع.
وتلق��ى أتلتيك��و مدريد نبأ س��ارا 
يتمث��ل بتعاف��ي ح��ارس مرماه 
الذي  أوب��الك  ي��ان  الس��لوفيني 
ع��اد إلى صف��وف منتخ��ب بالده 
في المباراة ض��د اليونان منتصف 
األس��بوع الحالي بعد أن غاب عن 
المباراة ضد كوس��وفو قبلها بأربعة 
أيام إلصابة طفيفة في كتفه.             
لاير للنهوض من كبوته               

وبعيدًا عن مواجه��ة القمة ، يريد 
لاير مدريد حامل اللقب الموس��م 
الماض��ي النه��وض م��ن كبوت��ه 
األخيرة بعد س��قوطه أمام فالنسيا 
4-1 في المرحلة التاس��عة والبقاء 
في دائرة الصراع على المركز األول، 

لكن مهمته لن تكون س��هلة أمام 
فيالاير صاحب المركز الثاني.

الفرنس��ي  لاير  م��درب  ويأم��ل 
الدي��ن زيدان في اس��تعادة  زين 
خدم��ات الثالث��ي العب الوس��ط 
البرازيل��ي كاس��يميرو ومواطن��ه 
والجناح  ميليت��او  إي��در  المدافع 
البلجيكي إدين هازار بعد إصابتهم 
بفي��روس كورونا المس��تجد قبل 
نحو أس��بوعين وغابوا بالتالي عن 
فترة  صف��وف منتخباتهم خ��الل 

التوقف الدولية.
ثورغ��ان ه��ازار مهاجم  وطم��أن 
بوروس��يا دورتمون��د األلماني عن 
صحة شقيقه بالقول »إنه في صحة 
جيدة وال يعاني من أي أعراض«.

لكن الفريق س��يفتقد جهود قائده 
الملهم سيرخيو راموس الذي خرج 
في نهاية الش��وط األول من مباراة 
إس��بانيا وألمانيا )-6صفر( إلصابة 

بالكتف .
ويحل لاير سوس��ييداد ضيفًا على 
ق��ادش الصاعد هذا الموس��م إلى 
دوري الدرج��ة األولى والذي حقق 
نتائ��ج الفتة بينها ف��وزه على لاير 
مدريد وهو يحتل المركز السادس 

برصيد 14 نقطة.
ويعول الفريق الباسكي على هدافه 
أويارزابال وصانع ألعابه المخضرم 
إليه مطلع  الق��ادم  دافيد س��يلفا 
الموس��م الحال��ي من مانشس��تر 

سيتي اإلنكليزي.

غوارديوال مع سيتي حتى 2023

نابولي يهدد صدارة ميالن في قمة مباريات الدوري اإليطالي

اليوم.. أتلتيكو مدريد يستضيف برشلونة في أبرز مواجهات الليغا توتنهام ومان سيتي وجهًا لوجه في الدوري اإلنكليزي 
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ال للتبرير... نعم للتقييم
ال صوت يعلو فوق صوت منتخبنا األول لكرة القدم الذي 
يشغل الشارع الرياضي السوري ووسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي، الكل يدلو بدلوه وكل حسب خبرته 
ومعرفته وثقافته واختصاص��ه أو حتى ميوله ورغباته، 
وبالعموم تتقاط��ع كل اآلراء عند نقطة واحدة هي عدم 
القناعة بالمس��توى ال��ذي قدمه المنتخ��ب في ظهوره 
األخير بالمباراتين الوديتين ضمن معسكره التحضيري 

في اإلمارات أمام أوزبكستان واألردن.
ل��ن نخوض ف��ي التحليل الفن��ي ألداء الفريق فهذا من 
ش��أن أصحاب االختصاص ولكننا سمعنا ما قالوا وقرأنا 
ما كتبوا ع��ن هذا الموضوع وهم باألغلب انتقدوا األداء 
بشيء من القسوة أحيانا وبدبلوماسية أحيانا أخرى دون 
أن يختلف��وا على النقطة األساس��ية وه��ي عدم الرضى 

خاصة في مباراة منتخبنا أمام األردن.
ما نريد قوله انه على اتحاد كرة القدم أن يكون ش��جاعا 
وشفافا هذه المرة وان ال يستخدم أسلوب التبرير للمدرب 
والالعبي��ن بل أن يواجه م��درب المنتخب بحقيقة انه 
لم يقدم ما كان مأموال منه مع المنتخب وان يس��تمع 
لوجهة نظره حول األسباب التي أدت لذلك )إن وجدت( 
وهل يمك��ن التغلب عليها على المدى المنظور وضمن 
الوقت المتاح لنا قبل دخولنا المنافسات الرسمية وهي 

ليست بعيدة على كل حال.
في اتج��اه مواز على لجن��ة المنتخب��ات الوطنية التي 
قي��ل إنها هي من اقترحت اس��تقدام المدرب المعلول 
أن تقوم بعملية تقيي��م دقيقة )وهو من صميم عملها 
واختصاصه��ا( لفترة عمل الم��درب وان تخلص لنتائج 
واضح��ة، تحدد فيها م��ا يجب القيام ب��ه من خطوات 
للمرحل��ة المقبل��ة وان تتحم��ل مع اتحاد ك��رة القدم 

مسؤوليتها في المستقبل إيجابا آو سلبا.
إل��ى جمهورن��ا الغال��ي وإعالمن��ا الرياض��ي.. مصلحة 
المنتخب فوق كل اعتبار، والمبالغة في النقد والقس��وة 
عل��ى الالعبي��ن والمدرب واتح��اد الكرة ق��د يؤثر على 
مس��يرة المنتخب وه��ذا ما ال يري��ده أي عاقل ومحب 

للوطن ومنتخب الوطن.
إل��ى اتحاد كرة الق��دم.. تصالحوا م��ع حقيقة أن وضع 
المنتخب ليس بخير، اس��تمعوا إل��ى كل اآلراء برحابة 
صدر وخذوا م��ا تعتقدون انه مفيد وعالجوا األمر بهدوء 
وروية وس��نكون كلنا داعمين لعملك��م أوال ولمصلحة 

منتخبنا أوال وثانيا وعاشرا.

أنور البكر

غياب
وغاب  المدعويين  بالالعبين  اإلمارات  يف  التدريبي  معسكره  منتخبنا  دخل 

منهم عمر السومة وأحمد الصالح وعبد الله الشامي وعمر جنيات.
وقيل إن عمر السومة مصاب وعمر جنيات مريض ولم يسمح ألحمد الصالح 
بال شك غياب مؤثر خاصة  لها وهو  يلعبان  التي  األندية  قبل  والشامي من 

السومة. للمهاجم 
وغياب ثالثة مدافعين سوف يؤثر عىل صالبة وتماسك هذا الخط.

ومما زاد بتأثير الغياب استغناء المدير الفني المعلول عن خدمات المهاجم 
الثاني الخطير )عمر خريبين( واعتباره مبعدًا عن المنتخب وال ندري حقيقة 

السبب!!
ببيان  ذلك  تفسير  عدم  أمام  والقيل  القال  وكثر  األقاويل  تضاربت  حيث 
الصراحة  وعدم  التعتيم  هذا  لماذا  ندري  وال  المنتخب(  )إدارة  من  رسمي 

والوضوح يف ذكر الحقائق وهو أمر غريب فعاًل!!

المباراة األولى
كما  والفوز   0/1 منتخبنا  فاز  أوزبكستان  منتخب  أمام  األوىل  المباراة  يف 
الضعف  نقاط  ما  درجة  إىل  ويبرر  األداء  أخطاء  من  الكثير  يغطي  نعلم 
األوىل  اللقاء  الموجودة ويمكن تقديم حالة منتخبنا يف ثالث محطات من 
المنتخب  ظهر  الفترة  هذه  ويف  عددياً  كاملة  بخطوط  الفريقان  كان  حين 
المنافس بصورة أفضل من منتخبنا من حيث االنسجام والتمرير واالنضباط 
العب  طرد  ثم  وبعدها  تقريباً  دقائق   10 دام��ت  فترة  وهي  التكتيكي، 

أوزباكي ولعب منتخبنا كاماًل.
لكن  كبيرة  بنسبة  الميدانية  والسيطرة  له  الكفة  مالت  الفترة  هذه  ويف 
هذا ال يمنع من أن الهجوم المنافس نفذ هجمات مرتدة غاية يف الخطورة 

والدقة بالتنفيذ وظهر دفاعنا بصورة ليست كما يرام.
العبنا  ألن  عددياً  الكفتان  تساوت  وبعده  وتقدم  هدفاً  منتخبنا  وسجل 
التفوق  فخسرنا  متهورة  لعبة  يف  الحمراء  البطاقة  نال  حموي«  »يوسف 
العددي وعندما زال تفوقنا العددي ظهر منتخب أوزبكستان بصورة أفضل 
والخطورة  واالنسجام  والتمرير  الهجمات  وبناء  الصفوف  انتظام  حيث  من 
عىل المرمى ولم تنفع محاوالت التبديل التي أجراها المدرب إىل تغيير هذه 
المباراة  وانتهت  مرتين  العارضة  وساعدته  العالمة  حارسنا  وتألق  الصورة 

بفوز منتخبنا وهذا أهم إيجابيات اللقاء.

المباراة الثانية
وكانت  التحضير  روزنامة  المقررة يف  الثانية  المباراة  لعبنا  الفائت  االثنين 
تشكيلة  عىل  التبديالت  بعض  مدربنا  فيها  وأجرى  األردني  المنتخب  أمام 
تم  المباراة  هذه  ويف  للجميع  معروفة  لكنها  جديدة  وجوهاً  وأشرك  الفريق 

وظهرت  دقيقة   50 حوايل  ناقصاً  المباراة  الفريق  ليكمل  أردني  العب  طرد 
يف فريقنا نقاط ضعف كثيرة يف كل الخطوط وفاز الفريق األردني بهدف 
وغاب  قوية  بشخصية  نفسه  تقديم  فريقنا  يستطع  ولم  شيء  ال  مقابل 
والسيطرة  المنظم  اللعب  عىل  القدرة  وعدم  الالعبين  بين  االنسجام  عنه 
يف  غاية  مرتدة  هجمات  له  كانت  الذي  الخصم  مرمى  وتهديد  الكرة  عىل 
أمامه  من  والوسط  الدفاع  توهان خط  أمام  مرمانا  وانفرادات يف  الخطورة 
ويف المحصلة لم يقدم منتخبنا الشيء المنتظر منه يف هذه المباراة كأفراد 

وكمجموعة.

ماذا بعد؟؟
بعد مباراتين كان البد منهما الشك أن الجهاز التدريبي قد وقف عىل السوية 
يف  ليكون  يصلح  ومن  القدرات  تماماً  وع��رف  الالعبين  لمعظم  الفنية 

المنتخب ويستمر ومن ال يصلح ليغادر.
وهذه  المراكز  كل  ويف  فريقنا  والضعف يف  القوة  نقاط  عرف  أنه  شك  وال 
المعرفة يجب أن تساعده يف استكمال التحضير ويف إقرار خطط اللعب التي 
التي  المطلوبة  الواجبات  تنفيذ  عىل  وقدراتهم  العبينا  إمكانيات  تناسب 

تكفل ظهورًا مرضياً وأداء مقنعاً ونتائج البد منها.
عىل  مبشر  غير  شاهدناه  وما  طويل  إليه  والطريق  كبير  حلمنا  أن  خصوصاً 
أيام  انتظار  وع��دم  المنتخب  بناء  يف  متواصل  عمل  من  والب��د  اإلط��الق 

)الفيفا( ليتم ذلك.
التي  األيام  التدريبية واستمرارها يف كل  الجرعات  استكمال  الممكن  إذ من 
والمقيمين  المحليين  لالعبين  وخاصة  بعضها  عن  الدوري  أسابيع  تفصل 

وعند التجمع يكون المحترفون خارجاً تعزيزًا وقوة إضافية.
أمام ذلك البد من إعادة النظر وبشكل شامل يف تواجد المدرب وجهازه الفني 
إذا  الممتاز هذا  الدوري  ربوعنا ومراقبة العبينا من خالل  المدة األطول يف 

لم يقرر الرحيل!!
فيما حصل دروس وعبر جيب أن نستفيد منها ونبني عىل إيجابياتها ونعالج 
المهم  والشيء  صالحنا  يف  ليس  فالوقت  تأخير  أو  انتظار  دون  سلبياتها 
شبه  تأهلنا  وأن  الكاملة  بالعالمة  مجموعتنا  نتصدر  أننا  صالحنا  يف  الذي 
كأس  نهائيات  إىل  المؤهلة  والتصفيات  اآلسيوية  النهائيات  إىل  مضمون 

العالم 2022.
تكون  لن  للمونديال  المؤهلة  التصفيات  أن  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  ويجب 
وسويتها  وقدراتها  وإنجازاتها  تاريخها  يف  كبيرة  فرقاً  سنواجه  ألننا  سهلة 

الفنية وقدراتها كأفراد ومجموعة.
وهي فرق بال شك من كبار القارة اآلسيوية وأقوى بكثير جدًا من الفرق التي 
العبارة  التي سنعود الستكمالها وبصريح  المزدوجة  التصفيات  واجهناها يف 
البد من المصارحة والوضوح والقرار الحاسم الصلب يف كل ما يخص منتخبنا 
ويساهم يف تحقيق حلمنا حتى ال نقول: يا ضيعة الجهد!! وليتنا فعلنا كذا.

كل أنظار عشاق كرة القدم يف بلدنا وعىل اختالف ميولهم كانت متوجهة إىل منتخبنا األول لكرة القدم يف معسكره التدريبي المهم يف 
اإلمارات وجميعهم كانوا مهتمين ومترقبين إطاللة المنتخب يف مباراتين وديتين أمام منتخبي أوزبكستان واألردن بعد غياب طويل عن 

ساحة المباريات.
أسئلة كثيرة كانت تدور يف أذهان المعنيين والمراقبين وعشاق المنتخب من جماهيره والمشجعين ويترقبون اإلجابة عنها..

وبعد معسكر تدريبي ومباراتين وديتين يطل السؤال الكبير ماذا حصل مع منتخبنا وإىل أين يمضي.. فهيا نقرأ..

منتخبنا الكروي بعد مباراتين.. إلى أين؟؟

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

جول��ة جديدة من دوري ش��باب الممت��از لكرة 
يش��هدها اليوم السبت في س��بعة لقاءات برسم 
الجولة الس��ابعة يلعب خاللها متزعم��ًا الصدارة 
خارج األرض ويس��عى البقية للتعويض والتقدم 
ف��ي دوري تختلط في��ه األوراق وتتبدل المراكز 
مع تتالي المراحل إن كان بالمقدمة أو في عمق 

الترتيب.
ت��كاد ال تخلو مرحلة م��ن المفاجآت حتى اآلن.. 
وهذا أمر يمنح المتعة ويضفي المزيد من اإلثارة 
على مشهد الدوري تزامنًا مع عدة تغييرات على 
مستوى الكوادر الفنية عمدت إليه بعض األندية 
كنوع من إيجاد صدمة مع انتصاف رحلة الذهاب.

تشرين قبل انطالقة جولة اليوم استعاد الصدارة 
بفارق األه��داف عن االتحاد.. ومع تراجع الوحدة 
والحرية وبقاء رباعي المؤخرة على حاله )الكرامة 
وجبلة والشرطة والمجد( فإن حطين حافظ على 
مركزه الثالث وتقدم المحافظة والوثبة والطليعة 
لألمام أكثر وبدا الدوري رويدًا رويدًا يعزز طابقية 
على مس��توى الترتيب حيث تبدو الفرق بثالث 
منها وكل يغني على لياله في طابقه )ومرة فوق 

ومرة تحت(، وإلى التفاصيل..
يف دمشق

تش��هد العاصمة الي��وم الس��بت لقاءين هامين 
يس��عى خاللهما كل من تش��رين واالتحاد فك 
الش��راكة أم��ام مس��تضيفاهما.. يحل تش��رين 
ضيفًا على المحافظة، ويس��تضيف الجيش فريق 

االتحاد.
لتش��رين واالتح��اد 16 نقط��ة ف��ي المقدم��ة 
واألفضلي��ة بف��ارق التس��جيل لتش��رين، وتطل 

مباراة ملعب المحافظة كأقوى المواجهات حيث 
يحت��ل األزرق المركز الرابع عل��ى الالئحة بنقاطه 
ال�11 ومنتش��ي بالفوز على جاره الوحدة بالجولة 
الماضية بهدف دون رد، فيما تش��رين هو اآلخر 
س��جل خمسة أهداف في شباك النواعير متصدر 

الدوري الماضي!
مباراة المحافظة مع تشرين ستكون مفترق طرق 
لصاح��ب األرض، ف��وزه يعني دخوله المنافس��ة 
الجدية عل��ى المقدم��ة، وبغير ذلك س��يمضي 
البحارة بثقة ويكرس��ون تفوقهم بمنافس وحيد 

لهم على القمة.
في المب��اراة الثاني��ة.. يدرك فري��ق االتحاد أن 
مهمت��ه أمام الجي��ش لن تكون س��هلة، األخير 
غّي��ر كادره الفني لفعل صدم��ة بالفريق بعد عدة 
انتكاس��ات جعلت الفري��ق بالمركز العاش��ر ب�6 
نقاط، وتعادل الفريق األس��بوع الماضي سلبًا مع 
الشرطة صاحب المركز 13.. وموقع نادي الجيش 

ال يتناس��ب وإمكانياته المقدم��ة للفريق بعكس 
فريق االتح��اد الذي يتألق بالرغم من أنه خس��ر 
الصدارة بتعادله في الجولة الخامسة مع الكرامة 
بهدف لهدف، حيث إن مدربه معن الراشد يعرف 
ماذا يريد ويتطلع لألم��ام وللمفارقة فإن مدرب 
تشرين المنافس له يدربه ياسر لفاح، والمدربان 
كانا ضم��ن كادر منتخب الش��باب األخير بصفة 
مس��اعدين للمدرب وقدما للمنتخب الكثير في 
الفت��رة التي عم��ال خاللها، وهما الي��وم يقودان 

فريقين عريقين ومتصدرين للترتيب.
لقاء العاصمة الثالث س��يجمع الش��رطة بضيفه 
الوثبة، صاحب األرض ل��ه 4 نقاط تضعه بالمركز 
قب��ل األخير عل��ى الالئحة، بعك��س الوثبة الذي 
بجعبت��ه 11 نقطة تضع��ه في خام��س المراكز 

مشاركة مع المحافظة.
ورغم طابقية الترتيب والمس��توى بينهما إال أن 
المفاجآت واردة في كل وقت وحين بهذا الدوري.

قوية وتحسين مراكز للبقية
ينتظر حطين )الثال��ث( فريق جبلة في مواجهة 
صعب��ة رغم أن األخير له 4 نق��اط بالمركز الثاني 
عشر، كون المباراة طرفاها جارين وال يمكن توقع 
هكذا نوعية من المواجهات مع أفضلية حطينية 
ألن الفري��ق يبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدرين 
وينتظر تعثر أحدهما وبحال خسر النقاط سيجد 

نفسه مبتعدًا وتصعب مهمته ولو نظريًا.
حطين فاز األس��بوع الماضي بثالثية نظيفة على 
المجد، وخسر جبلة بصعوبة أمام الطليعة بهدف 

في حماة.
باقي المواجهات س��تدخل م��ع نقيض على كل 
نقاطه��ا بعمق الترتيب ويتنف��س معها الصعداء 
لتقارب النقاط بينها وبالتال��ي المراكز وللهروب 

أكثر من المؤخرة التي تؤرق األغلبية.
الكرامة يس��تضيف الطليع��ة.. صاحب األرض له 
5 نق��اط وبالمركز 11 وللطليع��ة 9 نقاط بالمركز 

الس��ادس، أزرق حمص عاد بتع��ادل ثمين من 
حلب بالجول��ة الماضية وكذل��ك الطليعة تفوق 

على ضيفه جبلة بهدف في المرحلة ذاتها.
في حماة يحل المجد ضيفًا على النواعير.. صاحب 
األرض وض��ع أمام مس��تواه ونتائج��ه الكثير من 
إش��ارات التعج��ب واالس��تفهام، فخماس��ية من 
تش��رين و قبلها رباعية أمام االتح��اد وثنائية من 
الش��رطة دون أن يس��جل أي هدف فيها فهو أمر 
استدعى التدخل السريع من إدارته )لعل وعسى( 
تصلح ما أمكن، والنواعير بالمركز التاس��ع بنقاطه 
الس��ت، أما المجد فهو يعاني بنقطة يتيمة يتذيل 
بها الترتيب، خس��ر على أرضه بالجولة السابقة مع 
حطي��ن بثالثية وقبله��ا أمام الحري��ة بحلب 5/1 
وأمام الوحدة 4/2 وه��و الفريق الوحيد حتى اآلن 
الذي لم يتذوق طعم الفوز تزامن ذلك مع استقالة 
مدرب��ه بعد جولة األس��بوع الماضي وقد يش��كل 
التغيير صدمة إيجابية للفريق كما في باقي األندية 

التي غيرت كوادرها، ومن هنا فالفريقان يس��عيان 
للتعويض كل على حساب اآلخر.

آخر مواجهات المرحلة ملعبها السابع من نيسان 
بحلب حيث يح��ل الوحدة ضيفًا عل��ى الحرية.. 
أصح��اب األرض بالمركز 8 وبمثله��ا من النقاط 
مشاركة مع منافس��ه اليوم الوحدة الذي يتفوق 
على الحرية بفارق تسجيل األهداف وفك الشراكة 
أمر ليس سهل والفوز مضاعف بالتأكيد سيسعد 

من يقبض عليه كثيرًا.
الجولة 6

- فاز تش��رين على النواعير 0/5 س��جلها أنيس 
قاسم 2 وإبراهيم ش��عبان وماهر شعبو ومحمد 

أسعد.
- تع��ادل االتحاد مع الكرامة 1/1 س��جل لالتحاد 

زكريا رمضان وللكرامة عبد المؤمن حالق.
- ف��از حطين عل��ى المجد بثالثية س��جلها عبد 

الجليل عبد الحق وعبد هللا األعرج وزين وردة.
- تغل��ب الطليع��ة على جبلة به��دف عن طريق 

الخطأ لمدافع جبلة بمرمى فريقه.
- تج��اوز الوثبة ضيفه الحرية بهدفي عمار عالمة 

وعبد المالك حاكمي.
- فاز المحافظة على الوحدة بهدف غيث دحلة.

- تعادل الشرطة مع الجيش 0/0.
تغييرات األسبوع

ثالث��ة كوادر فنية تم تغييرها األس��بوع الماضي 
حيث استلم مهمة تدريب النواعير أحمد حياري 
ومس��اعده ماهر الس��يد ومدرب حراس المرمى 
رضا القاس��م، كذلك اس��تلم دفة القي��ادة بفريق 
الجي��ش نضال مخلوف ويس��اعده ليث إبراهيم 
وراكان عرابي مدرب الحراس وس��االر سيدا معد 
بدني، أيضًا المجد لح��ق به التغيير حيث يدرب 

الفريق حاليًا سامر قشاط.

مع انتصاف مرحلة الذهاب

المتصدران خارج قواعدهما وخلط األوراق مستمر في دوري كرة الشباب
ربيع حمامة

أصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام في جلسته 
الدورية برئاس��ة الرفيق فراس هاش��م معال رئيس االتحاد 

الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:
- زيادة أعضاء مجلس إدارة االتحاد العربي السوري للريشة 
الطائرة إلى تسعة أعضاء بإضافة نضال عويد – ايتان أحمد 
ليصبح مجلس اإلدارة كاآلتي: خلود بيطار )رئيس��ًا( وسيم 
الضماد )نائبًا للرئيس( إياد محمود )أمينًا للسر( وعضوية 
ينال العبد هللا – نضال عويد – س��امر خير هللا – منا رباحي 

– ايتان أحمد – باسل الدرة.
- تثبيت نتائج المؤتمر االنتخابي لالتحاد العربي السوري 
لرفع األثقال برئاس��ة حسنين الشيخ وعضوية عهد جغيلي 
– باس��ل رمضان االبراهيم – قيس عبد المعين أس��عد – 
محمد طالل النجار – سلوى صالح – غانم يوسف إبراهيم.

- إعادة تش��كيل اللجنة التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي العام 
بالالذقية من السادة رشا الشمال )رئيسًا( وعضوية شريف 
األط��رش – تمام حمود – نضال يعقوب – عالء ماوردي – 

حال إسماعيل – عصام ماشي.
- تكليف محمد حربا رئيس��ًا لمجلس إدارة نادي التضامن 
الرياضي بالالذقية بداًل من الرفيق عصام صديق ماشي نظرًا 

لتكليفه عضوًا في اللجنة التنفيذية بالالذقية.
- قبول اس��تقالة محمد طراد الشريدة رئيس نادي قرقس 
الرياضي بالقنيطرة لتفرغه كمدرب لنادي محافظة القنيطرة 

وتكليف الرفيق رضوان الشمالي بتسيير أمور النادي.

قدم الدكتور س��مير بيبي رئيس مجل��س إدارة نادي الحرية 
استقالته وسبقه إلى ذلك محمد األحمد عضو مجلس اإلدارة 
وقال الطبيب بيبي إن استقالته نهائية ال رجعة عنها وأضاف 
إن��ه أدى مهمته وواجبه بمنتهى اإلخ��الص واألمانة وحقق 
لجماهير النادي أحالمها وطموحها بعودة فريق الرجال لكرة 
القدم للدرجة الممتازة، ووصف المرحلة التي قاد فيها النادي 
بالرائعة واإليجابية وتمنى أخيرًا لناديه كل الخير والتوفيق.

من جهة أخرى عينت إدارة الحرية نور الدين تفنكجي مدربًا 
للياقة البدنية لفريق رجال الكرة.

وعل��ى صعيد نادي االتحاد كلف��ت اإلدارة أنس صاري مديرًا 
فنيًا وأس��امة حداد مدربًا لفريق رج��ال كرتها بانتظار البحث 
ع��ن مدرب جديد يخلف الكابتن مهند البوش��ي الذي أعفي 
من مهامه، كما كلفت ياس��ر جركس مدربًا لحراس المرمى، 
وانضم صبحي قص��ار إلى الجهاز التدريبي ليصبح مس��اعد 

المدرب الثاني.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي

استقاالت في نادي الحرية

محمد هاشم إيزا


