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اليوم تنطلق مباريات األس��بوع الخام��س للدوري الممتاز لكرة 
القدم وفيه تنتهي أيضًا.

على الورق وحس��ب المواجهات المق��ررة المباريات تبدو ندية 
وألنه��ا كذل��ك فالب��د وأن تكون قوية وس��وف يك��ون لنتائج 
منعطفات وانعكاسات على القادمات وعلى خط سير كل فريق 

استكمااًل لرحلة الذهاب.
المواجه��ات بي��ن الكبار عل��ى الج��دول ونصفه��ا تقريبًا بين 

المتساوين على الالئحة والفوارق بينها بسيطة.
ومن هنا فالتكافؤ عنوان للمرحلة لكل في موقعه وأمام منافس 

من عياره وعلى مقاسه.
فكيف تبدو المواجهات وهل تصدق التكهنات هيا نقرأ..

الوحدة × تش��رين األول مباراة ملعب تش��رين ف��ي العاصمة 
)قمة جماهيرية( س��اخنة لدرجة الغليان وكيف ال تكون كذلك 
وطرفاها الوحدة صاحب الضيافة »بطل الكأس والسوبر« وممثل 
كرتنا اآلسيوي ويلعب على أرضه وبين جماهيره وطموحه الفوز 

بلقب بطولة الدوري.
والطرف اآلخر تش��رين بطل الدوري والمتصدر الحالي وس��فير 
كرتنا الثاني في المس��ابقة اآلسيوية وهو يسير بالنقاط الكاملة 

وال يرضى التنازل عن الصدارة طالما يستطيع لذلك سبياًل.

الفريق��ان متوازن��ان في النجومي��ة وتكامل الصف��وف واألداء 
المقنع والحافز الواضح والطموح الكبير والقدرة على الفوز لذلك 
المب��اراة مفتوحة عل��ى كل االحتماالت وف��وز أحدهما ممكن 
وتعادلهم��ا ممكن والنتيج��ة معلقة به��دوء األعصاب وضبط 

النفس وصاحب الفوز هو األقدر على ذلك.
حطين والجيش

في الالذقية مباراة من العيار الثقيل أيضًا إذ يحل الجيش ضيفًا 
على حطين وهي بال شك بين فريقين قويين الجيش المتجدد 
يس��ير بخطوات واثق��ة في المنافس��ة على اللق��ب في موقع 
الوصيف وعينه على الفوز على أمل كبوة لتشرين في العاصمة 
أمام الوح��دة فيتصدر وحطين صاحب فوزين وخس��ارتين ما 
زالت طموحاته في المنافس��ة موجودة وحتى نتأكد البد له من 

تخطي فريق الجيش العنيد فيوقفه وهو يتقدم.
الفريق��ان يملكان أوراقًا قوية ورابحة وق��ادرة على انتزاع الفوز. 
فمن يحقق أهدافه على حس��اب اآلخر؟؟ أم أن التعادل س��يد 

األحكام.
فوز الجيش يعني اجتي��ازه الحاجز الصعب وفوز حطين يعني 
عودته إلى س��احة المنافسة وتعادلهما قد يكون مفيدًا للجيش 

وخسارة لحطين فكيف سيكون الحال؟
الطليعة × الكرامة

ف��ي حماة مباراة عل��ى درجة عالية من األهمي��ة بين الطليعة 

العائد إلى الساحة بقوة وضيفه الكرامة واثق الخطوة والعائد إلى 
ذكرياته في الزمن الجميل ووصيف المتصدر حاليًا.

الطليعة عائد من حل��ب بفوز على االتحاد ثمين والكرامة قادم 
إلى حماة وقد ف��از على منافس كبير هو حطين ويعلم االثنان 

أن المباراة مفصلية ومفترق طرق.
فوز الطليعة يعني دخوله بين الكبار على الجدول وفتح الفريق 
لمس��ار يريده باتجاه الصدارة وف��وز الكرامة يعني له الكثير فهو 
اجتياز لحاجز صعب وبقاء في دائرة المنافس��ة وربما يتصدر إذا 
كبا تشرين والجيش وهذا أمر هو يريده ويتمناه لذلك البد من 

الفوز على الطليعة.
األمني��ات حت��ى تتحقق البد له��ا من جه��د وأداء وعمل فأي 
الفريقين قادر على تحقيق أهدافه على حس��اب )اآلخر( القصة 

متكافئة وال غرابة إذا فاز أحدهما.
الوثبة × االتحاد

الوثبة يستقبل االتحاد وقد عاد إلى مستواه في الموسم الفائت 
وانس��جمت خطوط��ه وزاد تماس��ك صفوفه وظهرت ش��هيته 

الهجومية وزاد رصيده من النقاط ويسعى للمزيد.
واالتحاد يأتي إلى حمص والس��يناريو الذي يالزمه هذا الموسم 

هو األسوأ له في تاريخه حتى اآلن.
الوثبة نظريًا في حس��اب النتائج أق��وى وطموحه دخول دائرة 
المنافس��ة بين الكب��ار ويعتبر أن فرصته مواتي��ة أمام أوضاع 

غير مناسبة لمنافس��ه أضعفته وجعلته ضعيفًا نسبيًا واالتحاد 
يحل ضيفًا وله عنوان في حساباته البد من تغيير الصورة وعلى 
حس��اب أي منافس فوز الوثبة مرجح ومفاجأة إذا كان االتحاد 

في صورة مغايرة وحقق فوًا أو تعاداًل.
الساحل × جبلة

خط س��ير الس��احل حت��ى اآلن صعب فهل يبق��ى كذلك وهو 
يستقبل جبلة في طرطوس؟

وجبلة خط س��ير حتى اآلن مقبول ومعق��ول وأداؤه مقنع إلى 
حد كبير فهل يبقى كذلك حين يواجه الساحل في طرطوس؟

الس��احل س��يحاول التنفس براحة وذلك لن يك��ون إال بالفوز 
وجبلة يريد إكم��ال صورته المتجددة وهذا يك��ون بالفوز على 

الساحل أو بالتعادل الذي يرضيه.
فكيف ستسير األمور ومن صاحب النقاط الثالث جبلة القوي أم 

الساحل الباحث عن تغيير صورته؟
ربما يكون التعادل أنسب الحلول لهما قياسًا وقدراتهما والسؤال 

إذا لم يفز الساحل في أرضه فمتى يفوز؟؟
الحرية × الشرطة

الحرية والشرطة جريحان يلتقيان في حلب فمن يداوي جراحه 
على حس��اب اآلخر وهل يرضيان بالتعادل وهو مفيد للش��رطة 

عكس ذلك للحرية.
الحرية في دائرة الهموم وقد يكون لقاؤه مع الشرطة أحد الفرص 

النادرة لكسب نقاط ممكنة من فريق يوازيه تقريبًا.
وبنفس المعيار ينظر الش��رطة إلى المس��ألة ويريد خطف نقاط 
ممكنة من فريق على ش��اكلته الفنية تقريبًا أي كالهما قادران 
على الفوز ويبق��ى التوفيق مفتاح ذلك من يملك المفتاح وقد 

يكون التعادل أقرب للواقع قياسًا وقوة الفريقين.
الفتوة × الحرجلة

الفت��وة في العاصم��ة وجهًا لوجه أمام الحرجل��ة وهما فريقان 
في الهم س��واء ونتائجهما حتى اآلن ال تلبي طموحهما وطموح 
المعنيين بهما وطموح جماهيرهما ما حصل يبدو مقبواًل حتى 
اآلن طالم��ا أن الفريقين في بداي��ة ا لطريق وحتى اآلن يمكن 
إصالح األم��ور وتعويض ما فات لكن بعد ذلك فقد يتعذر ذلك 
فم��ن يقفز على حاجز اآلخر وتكون انطالقته من بوابته؟؟ ومن 
يف��ك النحس قبل اآلخر أم يبقيان مع��ًا في دائرة عدم التفوق 

ويقتسمان النقاط بالتساوي.
الفت��وة يلعب وال يوفق وقد غير مدربه واس��تلم الدفة المدرب 

عساف خليفة.
والحرجلة يقوده الكابتن الخبير فجر إبراهيم والفريق حتى اآلن 

يلعب ويصل ويفعل كل شيء إال تسجيل األهداف!!
فه��ل وج��د اإلبراهيم حاًل لذل��ك وهل تكون يد عس��اف عصا 

سحرية!!
االحتماالت كلها واردة ويفوز من يحالفه التوفيق قبل اآلخر.
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في األسبوع الرابع للدوري الكروي الممتاز.. تشرين عزز الصدارة والجيش والكرامة وصيفان

علي شحادة

الرابع للدوري الممتاز لكرة القدم استمر تشرين في  في األسبوع 
 × الجيش  وتقدم  صدارته  ومعززًا  لقبه  عن  دفاعًا  النقاط  حصد 
الكرامة محافظين على وصافتهما كمطاردين عنيدين فيما تراجع 
الوحدة إلى الوراء قلياًل وفاجأ الوثبة الشرطة في العاصمة وكذلك 
فعل الطليعة في حلب وتعاون بين الحرجلة والساحل وجبلة مع 

الوحدة فكيف ذلك؟؟
الحرية وقدم  لتشرين قول وفعل على حساب  الالذقية كان  في 
من  كاملة  وعالمة  صدارة  مزدوجة  هدية  ولجمهوره  لنفسه 

النقاط تؤكد قوته وحسن دفاعه عن اللقب الذي يحمله.
أما الحرية فلم يكن ذلك المنافس القادر على فعل شيء للفارق 
الفني بين الفريقين في محصلة األداء الفردي والجماعي والقدرة 
التام لها وإذا كان فوز تشرين كبيرًا  على المواجهة واالستعداد 
على  الجيش  تفوق  متوقع  هو  كما  ثقيلة  الحرية  خسارة  فإن 
على  المنافسة  طريق  على  القوي  حضوره  في  واستمر  الفتوة 
صفوفه  وتجانس  كعبه  علو  مؤكدًا  المتصدر  ومطاردة  اللقب 
أما  والنتائج  ب��األداء  متجددًا  الموسم  هذا  الساحة  إلى  وعودته 
فريق  أم��ام  ق��دره  تغيير  يستطع  ولم  جديد  من  فاهتز  الفتوة 
والطموح  الهدف  لتحقيق  وسعيه  كبير  وطموحه  كبير  هدفه 

كبير جدًا فظهر تفوق فريق الجيش جليًا وفوزه مستحقًا.
لظهور  استمرارًا  المكان  في  راوح  والفتوة  رصيده  رفع  الجيش 

الفوارق التراتبية بين الفرق المتنافسة.
في حمص استمر الكرامة في إطاللته البهية هذا الموسم وحافظ 
واللحاق  اللقب  على  المنافسة  في  نواياه  وتحقيق  تقدمه  على 
بركب المتصدر والمشاركة بالوصافة ولسان حال جمهوره يقول 
استطاع  وقد  المستحقة  والمكانة  العز  زمن  إلى  الرجوع  أحلى  ما 
في هذا األسبوع الفوز على حطين القوي والمنافس العنيد وهو 
ومعزز  متجانس  فريق  من  ومحرز  ثمين  فوز  الحسابات  كل  في 
فمبارك  مقنع  ألداء  طيبة  كلمة  الفريقان  واستحق  بالنجوم 

للكرامة وحظ أوفر لحطين.
في  غاية  الوحدة  ضيفه  مع  األرض  صاحب  مباراة  جاءت  جبلة  في 
من  متطورة  قدم  لكرة  ممتازة  ولوحة  والقوة  والندية  الروعة 
الفريقين اللذين تقاسما النقاط وعدد األهداف المسجلة بتعادل 
يمكن اعتباره عاداًل قياسًا مع ما قدمه كل فريق من أجل الفوز 

وحسم الموقعة لصالحه.
تأكيد  في  جبلة  واستمر  الكبار  دائ��رة  في  الوحدة  استمر  بذلك 

تطوره وسعيه للحاق بركب الكبار.

في حلب قال الطليعة كلمة فصيحة فغلب االتحاد وأحرج موقفه 
وبداية  سيناريو  وأسوأ  الفائز  للطليعة  سيناريو  أفضل  في  تمامًا 

لالتحاد صاحب األرض والجمهور.
الطليعة يسير بالطريق الصحيح وهو طريق ال يسلكه االتحاد على اإلطالق.
الطليعة ازداد تفاؤله وطموحه واالتحاد ازدادت همومه وكثرت 
حساباته وتوسعت دائرة شكواه وبالتالي تعددت نقاط المعالجة 

المطلوبة له وهو بحاجة إلى إسعاف سريع.
الطليعة استحق ما حصل عليه واالتحاد نال ما جناه.

منافسات  افتتاح  مباريات  أولى  السبت  يوم  كانت  العاصمة  في 
وخسر  بنقطة  الضيف  الساحل  فاز  نهايتها  ومع  الرابع  األسبوع 
مع  األرض  أفضلية  حساب  في  وذلك  نقطتين  المضيف  الحرجلة 

شيء من الجمهور وخرج الفريقان بالمحصلة متعادلين.
بذلك أضاف الساحل إلى رصيده نقطة وكذلك افتتح الحرجلة الرصيد 
بنقطة ولم يستطع أن يسجل في مرمى منافسه رغم محاولته 
ذلك وهذا يدل على عقم هجومي كبير حين ال يسجل الفريق في 
أربع مباريات أي هدف وقد واجه فرقًا كبيرة و فرقًا على قياسه 

وبذلك لم يستطع تحقيق أي هدف يريده.
على  )نقطة(  خطف  وهو  األكبر  الهدف  حقق  فقد  الساحل  أما 

وفي  انتصار  نصف  وهو  إليه  حصل  بتعادل  حصل  ما  وهذا  األقل 
إلى  بحاجة  الفريقان  للحرجلة  خسارة  نصف  هو  ذات��ه  المقياس 
القادمات  العواصف األشد في  عمل كبير وكبير جدًا قبل هبوب 
من المباريات في دوري طويل ومجرياته لن تكون أسهل عليهما 
مثلما كان أمام بعضهما وسيكون أصعب حين يواجه كل منهما 

منافسين أقوى.
األسبوع  مباريات  ثاني  وفي  األحد  يوم  ولكن  أيضًا  العاصمة  في 
العام  يالزمه  كان  ال��ذي  الجميل  مستواه  ذكريات  الوثبة  أع��اد 
شباك  هز  الضيف  استطاع  إذ  الشرطة  حساب  على  وذلك  الفائت 

المضيف ثالث مرات دون رد.
وبذلك حقق الوثبة فوزه الثاني ودخل إلى مواقع المقدمة وخسر 
التقدم  استحق  الوثبة  ثالثة  تعادالت  بعد  األولى  للمرة  الشرطة 
والشرطة  وفردي  جماعي  عمل  من  قدمه  ما  على  قياسًا  والفوز 
تحقيق  يستطع  ولم  يومه  في  يكن  لم  ألنه  الخسارة  استحق 
الذي سار عليه في ثالث مباريات سابقة حين كان يتأخر  السيناريو 
يستطع  ولم  وتأخر  وتأخر  تأخر  المرة  هذه  وفي  ويتعادل  ويعود 

العودة فراوح في المكان والوثبة تقدم لألمام..
مع التفاصيل

تقدم الكرامة 
الكرامة ×حطين 1 / صفر 

محمد خير الكيالني 
سجله عمرو جنيات د 42.

عرف الكرامة كيف يالعب حطين القوي والمدجج 
بالنجوم فكان يحوم كالفراشة ويلسع كالنحلة فقد 
كان بالش��وط األول ندًا قويًا ولس��ع حطين بجزاء 
أحرز منها هدف المباراة وصار يحوم كلما س��نحت 
ل��ه فرصة عبر خط��ة دفاعيه بالش��وط الثاني أمام 
حطين حيث كانت البداية هجوميه من الطرفين.. 
حطي��ن يخترق جه��ة اللوز والكرام��ة يخترق جهة 
العني��زان والوصول للج��زاء فعن��د الكرامة تواجد 
النعسان وعند حطين تواجد الدفاع والشاكر ومالت 
األرجحي��ة للكرام��ة فاخترق م��ن الطرفين وواجه 
ريفا عبد الرحمن الحارس الش��اكر وسددها ببراعة 
أبعده��ا ببراعة وكرة رفعها العنيزان وصلت للبوطة 
س��ددها بكعب قدمه أبعدها ح��ج محمد واألروع 
خالل النصف س��اعة كانت مباش��رة القلفا من 30 
متر ردها بش��كل أروع النعس��ان وكان��ت الهجمة 
المنظمة التي اخترق بها علي رمضان جزاء حطين 
وتمت عرقلته من حسين شعيب وأعلن الطفيلية 
فورا ركل��ة جزاء لعبه��ا عمرو جني��ات عن يمين 
الش��اكر هدفا ف��ي الدقيقه 42 قبل نهاية الش��وط 
األول وفي الش��وط الثاني هاج��م حطين للتعديل 
وتابع النعسان حماية مرماه وعزز العفش بالقلفاط 
وكان ارت��داد الكرامة خطرا وأوض��ح من الجهتين 
وأضاع فرص��ا للرمضان الذي كان تح��ت المراقبة 
مع ازدياد الخش��ونة وقاد حطي��ن حملة هجوميه 
س��ريعة باللعب ع الطويل لهجوم��ه ورجع الكرامة 
للدف��اع والضغط عل��ى حامل الك��رة ونال حطين 
ع��دة أخطاء كانت ميزته بلعبها بإتقان وحرفنه عبر 
القلفاط.. وكان��ت الضربة الحرة التي لعبها مارديك 
اخترقت تكتل الكرام��ة الدفاعي وأبعدها تامر حج 
محم��د الذي كان صمام األم��ان في ضبط خطوط 
الكرامة وأرس��ل االرناؤوط كرة م��رت بجوار القائم 
وصار الكرامة يرتد لكن صافرة الطفيلية مع خمس 
دقائ��ق مضافة أنهت المباراة بفوز للكرامة أش��عل 

المدرجات فرحا بالمزاحمة على الصدارة.

تعادٌل مثيٌر 
جبلة×الوحدة 2/2

جبلة: خاص
ق��دم جبلة وضيف��ه الوحدة مب��اراًة ممتعةً وغنيًة 
بالفرِص واألهداف الرائعة ضمن الجولة الرابعة من 

الدوري السوري الممتاز
حي��ث انتهت ه��ذه الملحم��ة الكروي��ة بهدفين 

جميلين لكل فريق.
ب��دأ الفريق الضي��ف مجريات الش��وط األول وهم 
عازمون على تس��جيل هدٍف مبك��ٍر يريح اعصابهم 
ويس��عد احبابه��م، فهاجم��وا ب��كل اص��رار وعزم 
وس��نحت له عدة فرص ولكن معظمها ضاع بسبب 
تسرع مهاجميهم في انهاء الهجمات لينشط بعدها 
ن��وارس جبله ويش��كلون هجمات مرت��دة متقنة 
التنفيذ شكلت خطورة على الدفاع الوحداوي الذي 
س��رعان ما تفكك في الدقيقة التاس��عة عشرة من 
عمر المباراة بصاروخ أرض جو من قدم الالعب عبد 
القادر غريب انطلقت من خارج منطقة الجزاء، سبق 
بسرعته حارس الوحدة طه موسى لتستقر الكرة في 
المرمى معلنًة عن التقدم الجبالوي 1-0، استمرت 
المباراة بعدُه س��جااًل بي��ن الفريقين حتى الدقيقة 
السادس��ة والثالثين حيث قام كٌل من عدي جفال 
وحميد ميدو العبي فريق الوحدة بتمريراٍت ثنائيٍة 
متقن��ْة لينفرد عل��ى إثرها حميد مي��دو بالحارس 
الجبالوي احمد الش��يخ مرس��اًل كرة ارضية زاحفه 
سكنت شباك النوارس لتتعادل كفة الفريقين حتى 

نهاية الشوط األول للمباراة.. 
ومع انط��الق صافرة بدء الش��وط الثان��ي للمباراة 
شعرنا بأننا لم نتوقف لالستراحة ما بين الشوطين 
حي��ث كان الالعبون مفعمين بالنش��اط والحيوية 
ويتبادلون الهجمات والكر والفر مما ش��كل تهديدًا 
حقيقي��ًا على المرميي��ن إلى أن ج��اءت الدقيقة 
83 لتتمخ��ض عن هدف وح��داوي ثاٍن من خالل 
الالعب البديل أنس العاجي الذي ترجم كرًة عرضيًة 
مرسلة من جهة اليمين قام بتسديدها رأسيًة رائعة 

اتجهت كما اش��تهاها نحو المرمى لترتطم باألرض 
ويفشل الدفاع في ردها فاستقرت في شباك فريق 
جبلة معلنًة تقدم الوحدة هذه المرة بهدفين مقابل 
ه��دٍف واحٍد، أبى النوارس الخ��روج من هذا اللقاء 
خاسرين، فزادوا من هجماتهم وتنوعت محاوالتهم 
إل��ى أن اتاهم الفرج والخبر الس��عيد بعد 3 دقائق 
من المثابرة تحديدا في الدقيقة 86، حينما استغل 
الالعب القدير محمود البحر س��وء تقدير الدفاع في 
م الحارس طه موس��ى ليس��دد  رد كرة طولية وتقدُّ
الكرة م��ن بعيد نحو المرمى الخال��ي معلنًا هدف 
التعادل لجبل��ة لتنتهي المب��اراة المثيرة بهدفين 

لكل فريق.

خسارة جديدة
االتحاد × الطليعة صفر/2 

محمد هاشم إيزا
أحرزهما صالح خميس، أحمد عمير د 43.

الملعب: الحمدانية.
الجمهور: 3 آالف متفرج

اإلنذارات: زكريا حنان، إبراهيم س��واس )االتحاد(، 
عبد الهادي حنبظلي )الطليعة(.

الح��كام: د. طاهر ب��كار، د. مازن زيزف��ون، د. علي 
عواد، عداي الغايب.

مقيم الحكام: خالد دلو.
مراقب المباراة: نصر حميدي.

واصل االتحاد مسلس��ل انتكاساته فتعرض لواحدة 
جديدة ومني بهزيمة مس��تحقة في ملعبه ووسط 
جمهوره أمام الطليعة بهدفين س��جلهما على مدار 

الشوطين.
من جهته اس��تحق الطليع��ة تحي��ة التقدير على 
جم��ال أدائه وعرضه وقدم مس��توى الفتًا بتقارب 
صفوفه وحس��ن تنظيمه وس��المة انتش��ار العبيه 
ولعب بأسلوب جديد متطور فهاجم بسبعة العبين 
وداف��ع بمثلهم وظهر كتلة واحدة على المس��توى 
البدن��ي والفني، بعكس االتحاد الذي كانت صفوفه 
متباع��دة وغاب خط الوس��ط نهائي��ًا وكان دفاعه 
متراخي��ًا ثقي��اًل وهجومه عقيمًا بخي��اًل رغم الكم 

الهائ��ل من الفرص التي أتيح��ت له والتي ضاعت 
أمام حسرات جمهوره؟!

عموم��ًا كان المس��توى الفني للمب��اراة هابطًا من 
ط��رف واحد وجي��دًا من طرف آخ��ر، لعب االتحاد 
بالك��رات الطويلة غي��ر المجدية الت��ي كانت من 
نصي��ب المدافعين، بخالف الطليع��ة الذي اعتمد 
التمريرات القصيرة عبر خطوطه الثالثة، بدأ االتحاد 
المباراة بتس��ديدة الحنان تلتها طائفة من الكرات 
الطائشة إلى أن وجه الحسين كرة كادت أن تكون 
هدفًا اتحادي��ًا بعد مرور 13 دقيق��ة ردها الحارس 
وفعل مثله سلوم الطليعة لكن كرته جاورت القائم 
ثم قطع ش��اهين ك��رة طلعاوي��ة عرضية فذهبت 
بمح��اذاة القائم وكاد أن يه��دي ضيوفه هدفًا عن 
طري��ق الخطأ في مرماه، بعدها تصدى الخلف لكرة 
العنز وم��ع وداع الش��وط تط��اول الخميس لكرة 
مرفوع��ة من جهة اليمين وه��و غير مراقب فوضع 

برأسه الكرة داخل المرمى بارتياح؟
الش��وط الثاني جاء كس��ابقة ضغط اتحادي تحمل 
مرارت��ه دف��اع الطليعة وف��رص مه��دورة بالجملة 
ومرتدات منظمة للضيوف، رأسية طالب عبد الواحد 
مقابل تسديدة المبيض التي أبعدها اإلدلبي وطلقة 
البوادقج��ي وك��رة بوادقج��ي التي تع��اون حارس 
الطليع��ة م��ع العارضة ف��ي إبعادها، وم��ن مرتدة 
أض��اف العمير هدف��ًا ثانيًا للضيوف وج��اء بمثابة 
طاقة الرحمة أجهز بها على محاوالت االتحاد تعديل 
النتيجة وقبيل صافرة النهاية وجه األحمد كرة ردها 

الحارس الخلف إلى بوادقجي الذي اضاع فرصة.

البحارة جدارة
تشرين × الحرية 3/صفر

محمد عجان
س��جل للبحارة ورد الس��المة د 4 م��ن ركلة جزاء 

محمد مرمور د 78 وعالء الدالي د 29.
واصل فريق تش��رين مش��واره مع األل��ق والتوهج 
والمتابع��ة مع مس��يرة النتائ��ج الجي��دة بإصدار 
وتصميم واستحقاق وسجل فوزه الرابع على التوالي 
فتغل��ب على ضيفه الحرية وأك��رم وفادته بثالثية 

نظيفة من األهداف بعد مباراة متوسطة المستوى 
متكافئة ف��ي األداء حيث تبادل الفريقان األفضلية 
والس��يطرة الميدانية مع االمتداد الهجومي وخلق 
الف��رص التي أحس��ن أصحاب األرض اس��تغاللها 
فيما أخفق مهاجم��و الحرية في ترجمة عدة فرص 
وعابه اعتماده عل��ى المرتدات والمناوالت الطويلة 
لكنه كان ندًا قويًا واستطاع مجاراة منافسه معظم 

المراحل.
الشوط األول

نجح تشرين ومنذ البداية في اإلطباق على منافسه 
وعبر هجمات س��ريعة وخطرة وتمكن من تسجيل 
هدف مبكر من ركلة جزاء د 4 ترجمها ورد السالمة.
وواص��ل أصح��اب األرض الضغ��ط وعب��ر هجمات 
س��ريعة لكن المهاجمين تسرعوا وأهدروا عدة فرص 
وخصوصًا المرمور والدال��ي الذي فرض دفاع الحرية 
علي��ه رقابة لصيق��ة منعته من التح��رك والمراوغة 
ومع منتصف الش��وط تخلى الحرية عن طريقة أدائه 
الدفاع��ي والهجمات المرتدة الس��ريعة وبدأ يجاري 
منافس��ه وخلق الفرص التي لم تخ��ُل من الخطورة 
لكن دفاع تش��رين ومن ورائه الحارس مدنية كانا با 
لمرصاد لكرات سامر السالم وحسام الشوا فيما تدخل 
القائم األيمن لمرمى تشرين في منع صاروخية سالم 

السالم من معانقة الشباك وإدراك التعادل.
وكاد الدالي أن يس��جل للبحارة عندما انفرد تمامًا 
بحارس الحرية وس��دد بتس��رع ليبعده��ا الحارس 

ببراعة.
الشوط الثاني

نشط الفريقان وارتفعت حرارة اللعب ووتيرة األداء 
الجيد م��ن الجانبين عبر أداء ق��وي ومثير وعامر 
باإلمكانيات واالنتش��ار وخل��ق الفرص وكل منهما 
يسعى للتسجيل عبر الهجمات السريعة والمتبادلة 
وتب��ادل الفريقان إه��دار الفرص فالحري��ة كاد أن 
يدرك التعادل لوال تسرع س��امر السالم الذي أهدر 
بجانب القائم وحول دفاع تش��رين كرة عبر الملك 
حلبية إلى ركنية وأهدر حسام الشوا بجانب القائم.

لكن تش��رين المتميز بخبرة وحنكة العبيه تمكن 
وعبر محمد مرمور أن يس��جل اله��دف الثاني من 

مباش��رة ونجح عالء الدالي في تعزيز تقدم البحارة 
باله��دف الثال��ث د 29 إثر انفرادة بح��ارس الحرية 

وتسديد الكرة عن يمينه لتعانق الشباك.

أول الغيث
حرجلة × الساحل 0/0

حق��ق حرجلة النقطة الوحي��دة بالدوري حتى اآلن 
خالل اس��تضافته بدمش��ق فريق الساحل قد تمهد 
لق��ادم أفضل له��ذا الفريق الذي تلقى الخس��ارات 
المتتالي��ة رغم كم من الالعبين الجيدين والنجوم 
الدوليين بصفوفه وبات يمتلك نقطة مش��اركة مع 
فري��ق االتحاد والفتوة فيما للس��احل نقطتان وهو 
ليس بأفضل حال من منافس��ه في مباراة انقضت 
هادئة زاد فيها الحذر وقلت فيها الفرص المباش��رة 

على المرميين.

ثالثية وثباوية
الشرطة × الوثبة 3/0

تقدم الوثبة خطوة وبات في منتصف الترتيب بعد 
تس��جيله نتيجة الفتة بدمشق متغلبًا على مضيفه 
الشرطة بثالثية نظيفة رفع بها الفريق رصيده إلى 7 
نقاط فيما تجمد رصيد الش��رطة عند نقاطه الثالث 

حتى اآلن بعد نتائج متعثرة مع تتالي المراحل.
س��جل للضيف س��عيد برو هدفي��ن وأضاف علي 

الصارم الهدف الثالث لفريقه.

عاد للوصافة
الجيش × الفتوة 1/3

ع��اد فريق الجي��ش للوصافة محقق��ًا نتيجة الفتة 
جدي��دة أطاحت ب��كادر ضيفه المتعث��ر حتى اآلن 
بالدوري، حيث فاز على الفتوة 1/3 كان من نصيب 
هدافه الواكد هدفين وسجل الثالث زيد غرير بينما 

قلص للفتوة العبه مازن عمارة.
ورف��ع الجيش رصي��ده إل��ى 01 نق��اط بالوصافة 
مش��اركة م��ع فريق الكرام��ة متقدمًا علي��ه بفارق 
األه��داف  بينما بقي الفت��وة بنقطة يتيمة بالمركز 

قبل األخير على الئحة الترتيب.
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بثالث��ة انتصارات وتع��ادل تصدر 
ش��باب نادي النضال مجموعتهم 
في خت��ام ذه��اب دوري الدرجة 
فحقق��وا  الق��دم،  لك��رة  األول��ى 
المعضمية  تباعًا على  االنتصارات 
3/2 وعل��ى الش��علة 4/3 وعل��ى 
الكس��وة 2/1 علم��ًا انه��م باللقاء 
األخير تأخروا به��دف حتى د 90 
لكن أفضليتهم وإصرارهم قادهم 
لقلب النتيجة بالوقت بدل الضائع، 
وكان الفري��ق قد افتت��ح الدوري 

بتعادل 1/1 مع جرمانا.
العناب��ي »عمار  الفري��ق  م��درب 
غ��زال« تح��دث ع��ن أولوي��ات 
عمل��ه المتمثل��ة بتحضير الفريق 
بدنيَا وذهني��َا وتكتيكيَا والتركيز 
على رب��ط الخطوط واالس��تحواذ 
الهج��وم  وح��االت  والمس��اندة 
والدف��اع، مضيف��ا ف��ي حديثه ل� 

»االتحاد«:
ب��دأ مس��توى الفري��ق بالتط��ور 
وارتفاع م��ن مباراة ألخرى، عملنا 
على االنس��جام والتركيز واالنتباه 
وتطوي��ر ذهن الالعبي��ن وخاصة 
ثقاف��ة التعام��ل م��ع المباريات 
الفوز  الحساس��ة والصعبة وثقافة 
داخ��ل  االنضب��اط  جان��ب  إل��ى 
الملعب وخارج��ه ألننا نتطلع لما 
بعد الدوري وان نس��تمر بالعطاء 
حت��ى الصعود للدرج��ة الممتازة 

وحت��ى اآلن اس��تطعنا تحقي��ق 
المطل��وب ومعادلة األداء واللعب 
بجه��ود ال��كادر والالعبي��ن ككل 
وبدعم م��ن إدارة الن��ادي والزال 

لدينا الكثير لنقدمه.
المجموع��ة على  ع��ن مس��توى 
العموم والتي تضم أندية الكسوة 
والشعلة ومعضمية الشام وجرمانا 
إضافة للنضال قال الغزال: مستوى 
المجموع��ة جيد ج��دًا..و جميع 
الف��رق تتناف��س ولديهم الطموح 
للصعود، ف��ي كل مباراة خضناها 
كانوا يلعب��ون ضدنا بحماس ولم 
مباريات  صراح��ة  هن��اك  تك��ن 
س��هلة، حتى عندم��ا تقدمنا على 
الش��علة 4/0 اس��تطاع المنافس 
تسجيل 3 أهداف وتقليص الفارق 

قبل نهاية المباراة بيننا في مشوار 
الكسوة رغم كل  الذهاب، ومباراة 
الضغوطات في ملعبهم وتقدمهم 
حتى الدقيقة 90 بقينا على ثباتنا 
وضغطن��ا وتركيزنا وس��جلنا في 
ظرف 3 دقائق هدفين مستحقين 

كرسا صدارتنا.
أكد المدرب » غزال« على أن كل 
مب��اراة لفريقه ه��ي بمثابة بطولة 
مضيف��ًا: نتعامل م��ع كل مباراة 
بجدي��ة وقمنا بدراس��ة المنافس 
خالل كل أس��بوع ووضع الخطط 
والجدية  االلت��زام  مع  المناس��بة 
بالتمرين وأكرر بأننا نس��عى لبناء 
للمس��تقبل  وقوي  منضبط  فريق 
وه��ذا يتطلب اس��تمرار التعاون 
من قبل الجميع فن��ادي النضال 

يملك العبي��ن جيدين ومهاريين 
ينتظرهم مستقبل واعد.

وخت��م المدرب عمار غزال حديثه 
ب��أن الفريق مصم��م على المضي 
برحلة اإلي��اب من دون خس��ارة 
حت��ى لو ضمن تأهل��ه ألن تعزيز 
ثقافة الفوز أمر مهم وعلى النقيض 
بحال تعرض لخسارة فهذا ال يعني 
الوقوع بل النهوض من جديد ألن 
هناك حلم يجب تحقيقه بالنهاية.
الفري��ق  كادر  يتأل��ف  للتذكي��ر 
المتص��در م��ن فخ��ري ج��الب 
»مش��رفًا »رامي حلوان��ي« إداريًا 
»تحس��ين محمد« مدربًا لحراس 
المعطي« مسؤواًل  المرمى »سامر 
للتجهي��زات« مهند أب��و العينين 

»معالجًا«.

عقد اتحاد ك��رة القدم مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر 
الخميس اس��تمر لمدة ساعتين تقريبًا.. وكان 
من المقرر أن يتم الحديث أو فتح باب النقاش 
عن عمل االتحاد بالفترة الماضية، لكن تجربة 
منتخب الرجال األخيرة في دبي أرخت بظاللها 
عل��ى تفاصيله وانتظر رئي��س االتحاد العميد 
حاتم الغايب حتى نهايته ليعطي سطرًا واحدًا 
لخص كل ما س��عى البع��ض لمعرفته خالل 
المؤتم��ر فيم��ا يتعلق بمش��كلة الالعب عمر 
خريبين وتصريح��ات بعض األط��راف ومنها 
الالعب نفسه، ونستعرض بالسطور القادمة أبرز 

ما جاء فيه..
عساف: حضرت ألوضح الحقيقة

تحدث مدير المنتخب عس��اف خليفة بشكل 
مفصل عن المعس��كر وأجاب عن عدة أس��ئلة 
بالتالي: حض��رت ألوضح  ونلخ��ص إجابات��ه 
الحقيق��ة كما هي وبداية أق��ول هل يعقل أن 
أطل��ق أي تصريح دون التنس��يق مع المدرب 
نبيل معل��ول بالرغم من أنن��ي احترفت قبله 
وأدرك العم��ل االحتراف��ي.. النج��م الكبي��ر 
يستبعد فقط ألجل عمل كبير.. تربطني عالقة 

قوي��ة بالجميع وليس��ت هناك أي مش��كلة 
س��وى قضية الالعب خريبي��ن، نحن ال نرضى 
وال نسمح بالش��تم ألي العب كان كما قيل.. 
وهو أمر مرفوض وحديث أو أقاويل عارية عن 

الصحة.
وأضاف عس��اف في بعض ردوده: حاولت مع 
الالع��ب خريبين أن يكون تواصله مع المدرب 
نفسه لكن الالعب أصر على أن يتوجه برسائله 
عبر المس��اعدين للمدرب.. أنا مخول للحديث 
ع��ن أي مش��كلة أكثر م��ن المدرب نفس��ه 
وواجبي أن أضع الش��ارع الرياضي بما حصل.. 
وعل��ى العموم لدينا 28 العبًا لم يحدث معهم 
أي مش��كلة وإن وجدت فقد ت��م حلها ببضع 
دقائ��ق فقط وصراح��ة أصعب موق��ف عندما 
أقوم بإبالغ العب نجم بأنه تم اس��تبعاده عن 

المنتخب.
كردغيل: استفدنا من كل النواحي

تمنى عضو اتحاد الكرة مش��رف المنتخب في 
تدخله بدقائ��ق قليلة بالمؤتم��ر على الجميع 
الدعم قائاًل »كونوا معنا« وفي رده على س��فر 
المعل��ول وعدم إقامته بدمش��ق أجاب: ليس 
لديه عمل حاليًا ألنه ال يوجد معس��كرات وهو 

يتابع الدوري من على التلفاز.
وبعض ما جاء على لس��ان الكردغلي: استفدنا 

من المعس��كر األخير م��ن كل النواحي الفنية 
واإلدارية والطبية وهو من أفضل المعسكرات 

بالسنوات األخيرة.
وهناك عدد كبي��ر من الالعبين اس��تدعاهم 
الم��درب ليجربهم.. نحن نناق��ش المدرب أو 
نتس��اءل وبحدود معينة وهو أمر طبيعي جدًا 
وق��د يغير الم��درب أمر ما بن��اء على النقاش 
مع��ه دون أن نف��رض عليه ش��يئًا، وهو لديه 
حساسية كبيرة من موضوع االنضباط بالفريق.. 
لدينا منتخبات قادمة س��يتم تشكيلها وأولها 

األولمبي وسيكون مدربه وطنيًا.

أبازيد.. انفراج قريب
تكفل أمين عام اتحاد الكرة د. إبراهيم أبا زيد 
بالرد على ما يتعلق باألموال المجمدة خارجيًا 
فقال ردًا على األسئلة المتعلقة بهذا الخصوص: 
البنوك تخضع ألنظمة دولية والمش��كلة فيها 
تحديدًا وليس باالتحادات وتمت عدة نقاشات 
م��ع االتحادين اآلس��يوي والدولي لحل بعض 
المبال��غ المجم��دة ولقاؤنا األخي��ر مع رئيس 
الكاملة  بالص��ورة  االتحاد اآلس��يوي وضعن��ا 
وهناك انفراج قريب لبع��ض المبالغ ويمكن 
أن نعلن عن األموال المجمدة وهي 458 ألف 

دوالر في االتحاد اآلسيوي وال يوجد هنا مبالغ 
متراكمة بينم��ا قد تصل المبال��غ المتراكمة 

باالتحاد الدولي إلى 12 مليون دوالر.
وفي قصة المدرب أكد أبا زيد أن المعلول غير 

متطلب ومراٍع لصعوبة الوضع المالي حاليًا.
قرار الختام

أص��ر رئيس اتح��اد ك��رة القدم العمي��د حاتم 
الغايب عل��ى تأجيل ما يتعل��ق بالقرار الخاص 
بالالعب عمر خريبين إلى نهاية المؤتمر فتحدث 
عن المدرب والالعب استعرض قبل ذلك التقرير 
اإلداري للبعثة فقال في م��درب المنتخب: هو 
جاء ليبحث ع��ن هدف ومجد وليس عن المال 
ول��م يقبض حتى اآلن أي راتب له ولذلك نوجه 
له التحية.. وضعنا هدفًا وإذا لم تقفوا معنا بوجه 

غير المحب أو غير المنطقي فتلك مشكلة.
المحبة واإللفة بالمنتخب كانت بأعلى درجاتها 
وهناك انس��جام كبير والمدرب لم يشتم أي 
من الالعبين أو الكوادر وتأكدنا بذلك بأنفسنا 

وكنا شاهدين على كل شيء وعليه:
قررن��ا باإلجماع كاتحاد كرة بجلس��تنا رقم 15 
تاري��خ 25 /11/ 2020 حرم��ان الالع��ب عمر 
خريبي��ن من تمثيل المنتخب بش��كل نهائي 
وإيقافه عن كافة األنشطة المتعلقة باتحاد كرة 

القدم.

ما زالت ف��رق الدرجة األولى بكرة 
القدم في حالة عدم االستقرار في 
أدائه��ا بالدوري في أول مرحلتين 
وعلى س��بيل المثال ناديا المجد 
ال��دور بنجاح  والمخ��رم اجت��ازا 
المجد مع ق��ارة الصاعد والمخرم 
مع جرمانا الذي كان ينافس على 
الماضي،  الموس��م  ف��ي  الصدارة 
وانتهى اللق��اء بينهما في حمص 
بالتع��ادل الس��لبي رغ��م ف��ارق 
وكذلك  للمجد،  الكبي��رة  التجربة 
المحافظ��ة الدمش��قي ف��از على 
النب��ك بأرضه بفارق ه��دف 3/2 
وخرج أمام الضمير الوافد الجديد 
بعد اس��تراحة طويلة بهدف يتيم 
في المباراة مع فارق العمر الكروي 
للمحافظة,  المادي��ة  واإلمكانيات 
وغاب األداء في المجموعة الثالثة 
عن تسجيل نتائج تطمئن جمهور 
كل من الجه��اد والجزيرة وينطبق 
الح��ال عل��ى المجموع��ة الرابعة 
بنتائج كل من النواعير والتضامن 

وم. بانياس.
نتائج المجموعات

المجموعة األولى: للمرحلة الثانية 
يترب��ع اليقظ��ة تفوقها بف��ار قارة 
1/0, ول��ه 6 نقاط ول��ه 3 أهداف 
وعليه 1 هدف, وحل قارة الصاعد 
دون نقاط بخسارتين دون أهدف 
وعليه 4 أهداف في المركز االخير.
- وس��قط المجد في فخ التعادل 
مع مس��تضيفه المخرم من دون 
أه��داف وحل المجد ف��ي المركز 

الثاني ول��ه 4 نق��اط و3 أهداف, 
والمخرم في المرك��ز الثالث له 4 

نقاط وله 2 هدف وعليه 1 هدف.
- تغل��ب الش��علة عل��ى ضيف��ه 
وجرمان��ا 2/1 وح��ل ف��ي المركز 
الراب��ع و3 نق��اط ول��ه 3 أهداف 
ووحل جرمانا في المركز الخامس 
ب 2 خس��ارة وله 2 هدف وعليه 

4 أهداف.
حاف��ظ  الثاني��ة:  المجموع��ة   -

المحافظ��ة على ص��دارة الصدارة 
المجموعة بتغلبه على على الضير 
1/0 وله 6 نقاط و4 أهداف وعليه 
2 ه��دف, بينما الضمي��ر رصيده 

نقطة وله هدف وعليه 2.
- ح��ل العربي ف��ي المركز الثاني 
بتعادل��ه مع النبك س��لبا وجمع 
4 نق��اط وله 6 أه��داف فيما حل 
النب��ك في المرك��ز الخامس له 1 
نقطة وله 2 هدف وعلية 3 أهداف.

- حل م. الشام في المركز الثالث 
ب 4 نقاط بفوزه على النضال 2/1 
وله 3 أهداف وعليه 2 هدف. فيما 
حل النضال بالمرك��ز األخير دون 
نقاط وله 1 هدف وعليه 8 أهداف.

- المجموع��ة الثالثة: يتصدر ش 
حم��اه الترتي��ب و3 نق��اط بفوزه 
على قمحانه 2/1 وس��بق أن خسر 
مع م��ورك به��دف وقمحانة آخر 

الترتيب بال نقاط.

- م��ورك في المرك��ز الثاني له 3 
نقاط بف��وزه على ش حماه بهدف 

دون مقابل
- حل عامودا ف��ي المركز الثالث 
ول��ه 2 نقطة بتعادله م��ع الجهاد 
والجزيرة سلبا, وكالهما لم يلعب 
س��وى مباراة واحدة ول��كل منها 

نقطة بالتعادل السلبي.
المجموع��ة الرابع��ة: يتربع ثالثة 
أندية على الصدارة في 4 نقاط لكل 
من النواعير وحل في المركز االول 
بعد تغلبه على التضامن 4/0 وله 
4 أه��داف دون مقابل, والتضامن 
له نقطة و1 هدف وعليه 5 أهداف 

وحل في المركز الخامس
وح��ل النيرب في المرك��ز الثاني 
وله 4 نقاط وعليه وتغلب على ع. 
حماه بهدف ول��ه 2 هدف وليه 1 
وحل ع حماه في المركز الرابع وله 

3 نقاط وله 2 هدف وعليه مثلها.
وحل ثالثا عفرين وله 4 نقاط بفوزه 
على م, باني��اس 3/0 دون مقابل 
وله 4 أهداف وشباكه نظيفة, وم. 
بانياس ح��ل أخيرا دون نقاط وله 

هدف وعليه 5 أهداف.

اختتمت الخميس الدورة التدريبية 
اآلس��يوية لك��رة القدم للمس��توى 
D الت��ي اقيم��ت على م��دار ثالثة 
ايام في مق��ر األكاديمية األولمبية 
بدمش��ق  الرياضية  الفيحاء  بمدينة 
واختتم��ت بالفح��ص النظري تاله 
الدارس��ين  على  الش��هادات  توزيع 
بحضور العميد حاتم الغايب رئيس 
اتحاد كرة الق��دم ومهند طه رئيس 

اللجنة التنفيذية بدمشق.
ش��هدت ال��دورة إقب��ااًل الفت��ًا من 
العبين وآخري��ن عاملين بمختلف 
األندية وبدت على مستوى عال من 
التنظيم إضاف��ة لمعلوماتها القيمة 
كونه��ا تش��كل اللبن��ى األساس��ية 

للعمل التدريبي.
42 دارسًا هم : جهاد المؤذن، عيسى 
هالل حس��ين، فادي رباط، عيسى 
مش��نا، بيدروس برصوميان، جعفر 
الحاضر، خالد صالح، إيهاب الشامي، 
إيه��اب الغايب، أحم��د دوابي، أنور 
س��ويد، هاني الشماط، عبد الرحمن 
الش��ماع، محم��د آل رش��ي، مازن 
الماغوط، أحم��د الخطيب، محمود 
باس��ل  الخليل،  باس��ل  س��عيدان، 
البري��دي، جعفر أب��و صالح، محمد 
الس��الم، ص��الح الحجل��ي، محمد 
فائز وديع، أنس حمو ليال، أس��امه 
تيس��ير  الخرس��ة،  منيف  مخلوف، 
محم��د، إبراهي��م النم��ر، ف��راس 

نابلس��ي، محمد عبد الجواد، أحمد 
الش��يخ، محمود هلو، أحمد لطوف، 
ياسين األقرع، أنس بلحوس، مؤيد 
الخولي، عدي جفال، محمد علوش، 
جعفر س��كاف، حمزة محناية، مازن 

العيسى، محمد المصري.
ال��كادر اإلداري لل��دورة تألف من : 
بشار شريف مشرفًا عن اتحاد الكرة 
ويحيى  مدي��رًا  س��ويداني  ومحمد 
الحريري أمينا للس��ر، وسميح بالل 
مسؤواًل ماليًا ويوسف مرعي مسؤوال 
للتجهي��زات وربيع حمامة منس��قًا 

إعالميًا.
والكادر الفني تضمن كل من مهند 
الفقير محاضرا وبشير عبود محاضرا 
مساعدا ووردة جمعة منسقا اسيويا.

تعاون وفائدة 

تحدث المحاض��ر والمدرب الوطني 
مهن��د الفقي��ر ع��ن ال��دورة قائاًل : 
ج��دًا  متعاوني��ن  الدارس��ون  كان 
وملتزمين والتجاوب من معظمهم 
للمحاض��رات النظي��رة والعملي��ة، 
وكان من الواضح الفروقات الفردية 
فيم��ا بينه��م م��ن حي��ث الخبرة 
والثقاف��ة الكروية مضيف��ًا : الدورة 
بش��كل عام هي لمب��ادئ التعليم 
والتدريب واهتممن��ا فيها بتنظيم 
وتحضير الحص��ة التدريبية وطريقة 
إدارتها والتعامل مع الالعبين نفسيًا 
واجتماعي��ًا واأله��م هو اكتش��اف 
األخطاء وتصحيحها، وبش��كل عام 
كان��ت ناجحة مع جه��د واضح من 
العاصمة بإشراف  الفنية في  اللجنة 
اللجنة التنفيذية وهنا نتقدم بالشكر 

أيض��ًا التح��اد الكرة ال��ذي المجال 
إلقامة مث��ل هك��ذا دورات نتمنى 
االستمرار بها في المستقبل القريب.

للدارس��ين  الفقي��ر نصيحته  وقدم 
لما بع��د الدورة قائ��اًل : نحن دائمًا 
ننصح الدارسين أن يتوجهوا للعمل 
المعلومات  ألن  مباش��رة  الميداني 
عملي��ة س��وف  خب��رة  دون  م��ن 
يتم نس��يانها ولن يتط��ور المدرب 
وبالتال��ي ل��ن يس��مح ل��ه باتباع 
دورات أعل��ى مس��توى، وق��د تم 
إجراء اختبار نظري وآخر تصميمي 
نتيجة  وبموجب  مه��اري(  )تمرين 
هذا االختبار س��يكون هناك توصية 
لجميع الدارس��ين بالم��دة الزمنية 
التي يج��ب أن يعمل به��ا قبل أن 

يتبع دورة )C( اآلسيوية.

كرة القدم

بعض  لتجاوزنا  ربعها  طبقنا  لو  أمثلة  يف  وقالوه  إال  شيء  أجدادنا  يترك  لم 
المنغصات والسلبيات والعادات التي توارثها األحفاد .

»درهم وقاية خير من قنطار عالج » لم يأت من فراغ .. وشغب المالعب الذي بدا 
عادة عند البعض بات بحاجة لتصدي وعالج وحل وبالتايل وقاية من القادمات.

وما ذكرته أعاله ينطبق عىل جميع الدوريات الكروية المقامة حاليًا .. وحتى 
أن رئيس اتحاد الكرة أبدى يف مؤتمر الخميس عجبه واستغرابه مما يجري من 

شغب هذا الموسم ..
الشغب بحاجة لوضع اليد عىل الوجع ما أمكن، األمر بداية مرتبط بجرأة المراقبين 
لبعض المباريات وكتابة الواقع كما هو بروية وصدق ورؤية عامة لكل أطراف 
الملعب بعيني الصقر .. واالبتعاد ما أمكن عن جملة معهودة تكتب مرارًا وتكرارًا 
وهي »اختلط الحابل بالنابل« واستبدالها بكتابة الواقعة »عىل حبتها« واألمر 
اآلخر هو إعادة دراسة جاهزية بعض المالعب الستقبال المباريات خاصة ما يجري 
عليها دوري الشباب بدرجتيه األوىل والممتازة ودوري الدرجة األوىل للرجال ليس 
من ناحية األرضية وحسب ، بل من ناحية المضمار واألسوار والحماية المفترضة 
.. ثالث األمور » وما أكثرها« هو وضع القائمين عىل االندية أمام مسؤولياتهم 
خالل المباريات التي تقام يف أرضهم .. ولألسف غالبًا نرى أن هؤالء هم يفتعلون 

الشغب! ومنه تنطلق الشرارة ..
األمثلة كثيرة تكاد ال تحصى.. واالسبوع الماضي وحده شهدنا حاالت ليست جديدة 
بل معتادة ومتكررة.. بمالعب مكشوفة عىل سبيل المثال تنهال منها الحجارة 
وإدارات أندية مشغولة باالعتراضات عىل الحكام والمراقبين ومنهم رؤساء أندية! 
المرحلة الحالية باتت بحاجة لقوة القرار الذي قد يكون بحد ذاته الدواء والوقاية 
حتى لو اضطرت أكثر من نصف أندية الدرجتين األوىل والممتازة أن تلعب خارج 

أرضها وبعيدًا عن جمهورها عىل األقل لنحافظ عىل وجه الكرة الحقيقي ..
وللحديث بقية..

للحديث بقية

درهم وقاية

ربيع حمامة

نتائج مفاجئة في ثاني مراحل دوري الدرجة األولى لكرة القدم 

رئيس اتحاد الكرة: إيقاف »خريبين« عن تمثيل المنتخب األول بشكل نهائي

أربع جوالت من عمر الدوري وضعت الفتوة في خانة 
»اليك«، وبدأت المخ��اوف تلف هذا الفريق الذي ما 
يزال يعاني الغربة بعيدًا عن أرضه وجماهيره، وبدت 
األس��ئلة المطروحة مشروعة من قبل جماهير األزرق 
الت��ي وقفت مذهولة من سلس��لة النتائج التي هزت 
كيان الفريق، والمركز المتأخر ما قبل األخير، وبنقطة 
وحيدة جاءت من تعادله أمام الشرطة وبهدف لهدف، 
ليبدأ بعد ذلك مسلس��ل الهزائم التي جاءت متتالية، 
بدأت مع جبلة بهدف، ومن ثم مع تش��رين بهدفين 

نظيفين، وآخرها مع الجيش بثالثة أهداف لهدف.
وهن��ا ال بد م��ن الدخول في عمق ه��ذا الفريق الذي 
ظهر بمستويات غير ثابتة بين المباراة واألخرى، وبدا 
واضحًا أن هناك مش��كلة في خط الدفاع حيث تلقى 
مرمى الفتوة س��بعة أهداف ف��ي ثالث مباريات، هذا 
م��ن جانب، أما من جانب آخر فكانت المش��كلة في 

خط الهجوم الذي سجل هدفين في أربع مباريات.
والس��ؤال ال��ذي كان مطروح��ًا ع��ن ج��دوى بعض 
التعاق��دات الت��ي قامت به��ا اإلدارة والجه��از الفني 
الس��ابق بقيادة الكابتن إياد عب��د الكريم الذي فضل 
االبتعاد بعد نهاية مب��اراة الجيش..؟ وجاءت موافقة 
اإلدارة الزرقاء سريعة على قرار االعتذار، ولتبدأ جملة 

من االتص��االت توجت باالتفاق مع الكابتن عس��اف 
خليفة لقيادة الفريق خالل مبارياته القادمة، وتسمية 
برهان الحس��ين مس��اعدًا للمدرب، ومالك شكوحي 
مدربًا لح��راس المرم��ى، ويعرف الخليف��ة إنه أمام 
ضغط جماهيري حتمي ال يعترف إال بالفوز لتحسين 
مواق��ع الفريق المتأخرة على أق��ل تقدير، وهذا يبدو 
حاضرًا م��ن بوابة الحرجل��ة حيث المب��اراة القادمة 
للفتوة س��تكون معه، وغير الفوز س��يضع الفتوة في 
بوابة المتاهات والحسابات التي قد تحدث تغييرات 
في اإلدارة، وهذا ما ال نتمناه كون االس��تقرار اإلداري 
والفني مطلوبًا الس��تقرار الفريق، ولكن في المباريات 
األربع التي خاضها الفتوة لم يكن االس��تقرار حاضرًا، 
ول��م تكن هن��اك تش��كيلة ثابتة للكابت��ن إياد عبد 
الكريم، مما تس��بب بفجوة داخل جسم الفريق، ومن 
طرف آخر يمكن قراءة موض��وع الالعبين من جانب 
مغاير، فق��د أثبتت تعاقدات عدة م��ن عدم جدواها 
ك��ون عدد م��ن الالعبين ل��م يقدم ذلك المس��توى 
المأمول منه، وأثبتت عناصر الفتوة الس��ابقة أحقيتها 
داخ��ل المس��تطيل األخضر، وكان ذل��ك واضحًا من 

خالل المستوى الذي قدمه عدد من الالعبين.
لقد كانت النداءات حاض��رة بضرورة عودة الفتوة إلى 
أرضه وجمهوره مهم��ا كانت ظروف الملعب الذي ما 
ي��زال في ط��ور التأهيل، ويعرف جماهي��ر األزرق أن 

اللعب في أرضهم سيقابله نتائج أفضل.

مسلسل التغييرات بدأ داخل نادي الفتوة

مجموعة 1
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

الثالثاء 1/12/2020
جرماناجرمانا× قارة

حمص صالمخرم × الشعلة
الجالءالمجد × اليقظة

مجموعة2

االربعاء 2/12/2020
الجالءم, الشام × النبك
ف تدريبيالضمير × النضال

المحافظةالمحافظة × العربي

مجموعة3

الحسكةالجهاد × الجزيرةالثالثاء 1/12/2020
حمص صمورك × قمحانهاالربعاء 2/12/2020

مجموعة4

الثالثاء /12/2020
7 نيسانالنيرب × عفرين

المدينة صالتضامن× ع. حماه
حمص صالنواعير × م. بانياس

مباريات المرحلة الثالثة

صبحي أبو كم

مالك الجاسم

النضال يتصدر ذهاب دوري كرة شباب األولى »والغزال« يطمح للمزيدإقبال وتنظيم جيدين في ختام دورة المدربين اآلسيوية )D( في دمشق 

ربيع حمامة
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اس��تعدادًا وتحضي��رًا للمش��اركة في 
بطولة الجمهورية نظمت اللجنة الفنية 
للريش��ة الطائرة بطولة الالذقية للذكور 
واإلناث تحت 15 س��نة بمش��اركة 32 
التدريبية  المراكز  العبًا والعبة مثل��وا 
وذل��ك عل��ى مالع��ب مدينة األس��د 

الرياضية واستمرت يومين.
البطولة ش��هدت مس��توى جيدًا وأداء 
مميزًا ومتطورًا من كافة المش��اركين 
البطول��ة والتي  ومنافس��ة قوية على 
ينتظره��ا  واع��دة  مواه��ب  أف��رزت 
التمارين  عل��ى  والمواظبة  المتابع��ة 
وصق��ل المواه��ب وبع��د يومين من 

المنافسات انتهت النتائج كما يلي:
بطولة الذكور

1- حسام راعي 2- محمد إبراهيم 3- 

سليمان إبراهيم 4- عبد هللا كيالي 5- 
أسامة تركمان.

بطولة اإلناث
1- زينب بدور 2- مايا الراس 3- نبيهة 
العلي 4- ليلى صالح 5- مريم شروف.

متابعات
حس��ام حبوش رئيس اللجن��ة الفنية 
ومش��رف البطولة ومدرب مركز الباسل 
للريشة الطائرة أبدى ارتياحه لوفرة عدد 
المشاركين والمستوى واألداء لالعبين 

والالعبات وتمن��ى أن يترجم هذا في 
الجمهورية منافس��ة  بطول��ة تج��ارب 
وأداء وتواج��دًا فعااًل وأثنى على جهود 

المدربين في إعداد وتأهيل الالعبين.
المتأهلين

بن��اء على ق��رار االتح��اد تقديم دعوة 
الالعب حس��ام راع��ي والالعبة زينب 
ب��دور العبي المنتخ��ب الوطني تحت 

15 سنة.
وتأهل معهم م��ن بطولة الالذقية كل 
م��ن الالعب محم��د إبراهيم والالعبة 

مايا الراس.
تاب��ع البطول��ة وش��ارك ف��ي تتويج 
الفائزين رش��ا شمالي رئيس��ة اللجنة 
التنفيذي��ة وأعض��اء اللجن��ة واللجنة 

الفنية وأهالي الالعبين والالعبات.

اس��تضافت الالذقي��ة وعلى مدة 
ثالثة أيام بطولة أندية الجمهورية 
لس��باق الدراجات للذكور واإلناث 
بمش��اركة 14 ناديًا م��ن مختلف 
المحافظات ومثلهم 95 متس��ابقًا 
ومتس��ابقة وذلك في مس��ابقات 
فئ��ات  وتضم��ن  ذك��ور  ف��ردي 
الزمن  وضد  والناش��ئين  الشباب 
لفئ��ات الرج��ال تحت 23 س��نة، 

شباب، ناشئين.
وكذل��ك ف��ردي اإلن��اث لفئ��ات 
الس��يدات الش��ابات، الناش��ئات 
وض��د الزم��ن لفئ��ات س��يدات، 
ش��ابات، ناشئات، ش��بالت، وقد 
حفلت البطولة بمس��تويات جيدة 
ومنافس��ات مثي��رة وخاصة من 
بردى،  المحافظة،  أندية حرس��تا، 
التضامن، ش��رطة حم��اة، والكفر 

التحرير.
وبرزت من خالله��ا مواهب ووجوه 
واعدة كما القت كذلك كل النجاح 
من جميع النواحي بفضل التنسيق 
اللعبة  والتعاون م��ن قبل اتح��اد 
الذين  الالذقي��ة  وفنية  وتنفيذي��ة 
كانوا وحدة عم��ل متكاملة لنجاح 
البطولة بش��كل ملفت حيث أكمل 
الس��باق جمي��ع المش��اركين ولم 
تشهد أية انسحابات أو حادثة تذكر.

وف��ي مايل��ي النتائ��ج الكامل��ة 
للبطولة:

فردي عام ضد الزمن للذكور 15 كم
رجال: 1- يوس��ف سروجي بردى 
2- تم��ام نويصر ب��ردى 3- عبدا 

للطيف سمان بردى.
تحت 23 س��نة: 1- نبيل الفارس 
2- مصطفى عبد  ش��رطة حم��اة 
جمي��ل   -3 المحافظ��ة  الق��ادر 

شعبان التضامن.
الشباب: 1- عمر الموقع المحافظة 
2- عبد الرحم��ن صباغ بردى 3- 

عدي أبو حسنة المحافظة.
ناش��ئين: 1- علي موصلي حرستا 

2- أحم��د العب��د هللا ب��ردى 3- 
محمد الزهر حرستا.

فردي عام ذكور 40 كم
شباب: 1- عمر الموقع المحافظة 
2- عب��د العم��ر صباغ ب��ردى 3- 

مؤمن سروجي حرستا.
ناشئين: 1- أحمد العبد هللا بردى 
2- حسن علواني شرطة حماة 3- 

عمر البظ شرطة حماة.
فرق ضد الزمن 40 كم ذكور

1- نادي بردى 2- نادي المحافظة 
3- نادي حرستا.

فردي عام ضد الزمن إناث 12 كم
1- مرح خضي��ر بردى  س��يدات: 

2- سحاب غيبور شرطة حماة 3- 
تسنيم خلوف المحافظة.

ش��ابات: 1- آية رحال حرستا 2- 
لجين حس��ن التضامن 3- ش��ام 

حذيفة الكفر.
ناش��ئات: 1- أميرة العلبي حرستا 
2- س��اندي ضرغام المحافظة 3- 

ساندي أسعد الساحل.
أب��و حس��نة  رغ��د   -1 ش��بالت: 
المحافظة 2- لينا كاتبي منتخب 

حلب 3- بتول دعاس التحرير.
فردي عام إناث 35 كم

س��يدات: 1- دعاء إسبر المحافظة 
2- هيلي��ن ط��راف التضامن 3- 

سحاب غيبور شرطة حماة.
شابات: 1- لجين حسن التضامن 
2- شام حذيفة الكفر 3- آية رحال 

حرستا.
ناشئات: 1- ساندي أسعد الساحل 
2- س��اندي درغام المحافظة 3- 

أميرة العلبي حرستا.
سباق الفرق إناث ضد الزمن 30 كم

نادي التضامن 2- نادي الكفر 3- 
نادي شرطة حماة.

متابعات وآراء
اتح��اد  رئي��س  كوك��ش  خال��د 
الدراج��ات والذي واك��ب البطولة 
ص��رح لالتحاد أن بطول��ة األندية 

رياضي  كرنف��ال  بمثاب��ة  كان��ت 
لس��باق الدراج��ات م��ن حي��ث 
والعدد  المش��اركة  األندي��ة  وفرة 
الكبي��ر من الالعبي��ن والالعبات 
وكذلك المس��توى الفني المتطور 
حيث كانت عام��اًل مكماًل لنجاح 
البطولة من كافة النواحي وبفضل 
الالذقية  تنفيذي��ة  التنس��يق مع 
وفنية الدراجات والتعاون وتقديم 
كل اإلمكاني��ات فله��م ولكل من 
س��اهم ف��ي إنج��اح البطولة كل 
الشكر وأقدم باسم االتحاد التحية 
لمدربي األندية إلعدادهم للبطولة 

بشكل ممتاز.

حضر البطولة أعضاء االتحاد ماهر 
السلح، علي قدور، زينة بالل، سامر 

ويس.
أقيم��ت البطول��ة عل��ى طريق��ة 

أوتستراد الالذقية حلب.
راف��ق األندية ف��ي البطولة بعض 

أعضاء إدارات هذه األندية.
ق��ام رئي��س اتح��اد الدراج��ات 
وأعضاء االتحاد ورئيس��ة تنفيذية 
الالذقية وأعض��اء اللجنة ورئيس 
وأعض��اء فنية الالذقي��ة ورئيس 
الفائزين  بتتويج  التضام��ن  نادي 
بالمراكز الثالث��ة األولية في كافة 

السباقات.

رباب حس��ن رئيسة اللجنة الفنية 
بالالذقية ذكرت أن البطولة كانت 
بمثابة ع��ودة الروح للعبة وكذلك 
مهرجان وال أحلى لسباق الدراجات 
ونش��اط فعال لألندية المش��اركة 
وأن البطولة نجحت بفضل تعاون 
الجمي��ع وأن الالذقية وفرت كل 

اإلمكانيات الالزمة.
نادي  عب��د هللا مورلل��ي م��درب 
التضام��ن عبر عن س��عادته لفوز 
الن��ادي ببطولة الجمهورية لإلناث 
وق��دم الش��كر إلدارة النادي على 
اعتم��اد اللعب��ة ضم��ن ألعاب��ه 
وتقدي��م الدع��م الالزم له��ا وأن 
ف��رق النادي س��تبقى بحالة فنية 
لتحقيق  تؤهلها  دائم��ة  وجهوزية 

اإلنجازات.
محم��ود طه رئيس فني��ة الرقة 
قدم الش��كر لتنفيذي��ة الالذقية 
وكذلك اللجن��ة الفنية لتقديمها 
تأمي��ن  ف��ي  المس��اعدة  كل 
مشاركة الرقة في البطولة مشيرًا 
أن فري��ق الرق��ة ناف��س بق��وة 
في  وسيشارك  جيد  ومس��توى 

البطوالت القادمة.
األندية المشاركة: 

حرس��تا، التضام��ن، المحافظ��ة، 
الكفر، عمال بانياس، شرطة حماة، 
ن��ادي الش��باب، التحري��ر، عمال 
العربي، عمال  الساحل،  طرطوس، 

درعا، منتخب حلب، بردى.

محمد عجان

محليات

الخبر يقول إن إداري كرة القدم بنادي االتحاد مجد حمصي 
قد تعرض لالعبه الشاب )ريحانيه( بالضرب يف غرفة تبديل 

المالبس بعد خسارة الفريق أمام الطليعة بالدوري الممتاز.

التعليق هو تصرف مرفوض وغير مقبول ألن لدى اإلداري أو 
تحدث يف  قد  التي  األمور  كافة  لمعالجة  كثيرة  أدوات  اإلدارة 
سياق العمل ويف النشاطات والمنافسات والغاية من المعالجة 
تصحيح األخطاء إن وجدت وإظهار الخط الفاصل بين الخطأ 

والصواب واالحتكام لألنظمة والقوانين والعقل والمنطق.
أما االحتكام للضرب فذلك أسلوب الغاب الذي ال يعترف به أحد 
وال يجوز تطبيقه عىل الكائنات البشرية حتى إن أخطأت يف 

عملها أو ردود فعلها.

خبر

تعليق

بردى والتضامن يتقاسمان بطولة أندية الجمهورية للدراجات

صبحي أبوكم
يعد مكتب المراكز التدريبية من الحلقات 
لكونه  الرياض��ي  العم��ل  األساس��ية في 
يعم��ل ف��ي مج��ال اكتش��اف المواهب 
ورعايتها بهدف توس��يع قاع��دة األلعاب 
ورفد المنتخب��ات الوطنية بالمبرزين من 
الالعبي��ن والالعبات.. )االتح��اد( التقت 
عبد الناصر كركو الجاس��م عضو المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام رئيس 
مكتب المراك��ز التدريبي��ة للحديث عن 
مه��ام المكت��ب الذي يش��رف أيضًا على 
اتحاد الرياضات الخاص��ة واتحاد الرياضة 
للجميع كم��ا تم تكليفه برئاس��ة اللجنة 
البارلمبية السورية ولجنة جرحى الحرب.

المراكز
نق��وم بتفعيل المراك��ز التدريبي��ة ألنها 
الراف��د األساس��ي لأللع��اب, وت��م وضع 
خطة اس��تراتيجية تتضمن ثالثة محاور 
األول يش��مل المراكز المبتدئ��ة والثاني 
المراك��ز النوعية والثال��ث المراكز الرافدة 
للمنتخب��ات الوطنية, وحس��ب ما يصل 
اليه الالعب من مس��توى فني في اللعبة 
يرتقي للدرجة األعلى, وهناك توجه لرفع 
مس��توى دخل المدربين بما يتناسب مع 

الجهود المقدمة وعدد الساعات التدريبية 
التي يقومون بها على مدار الشهر.

الرياضة للجميع
اتحاد الرياضة للجميع من االتحادات النشيطة 
والفاعل��ة في مج��ال األلعاب التي يمارس��ها 
مثل األيروبي��ك والرقص الرياض��ي والزومبا 
واليوغ��ا والمس��ير الرياض��ي, وت��م تكليف 
موظفين ماليين لتحصيل الرسوم المالية عن 
المشاركة في دورات االلعاب التعليمية التي 

يقيمها, والعمل يسير بشكل منضبط.
مشاركة أولمبية

نتابع واقع اتحاد الرياضات الخاصة ضمن 
بقية مهام المكتب وتم تشكيل المنتخب 
الوطني الذي يشارك في أولمبياد طوكيو 
العام الق��ادم وهم: محم��د خالد محمد 
وعالء عبد الس��الم وعلي أس��عد ورش��ا 
الشيخ ونورة بدورة وفاطمة الحسن وهم 
م��ن رياضتي العاب الق��وى )رمي الرمح 
والكرة الحديدية( ومن القوة البدنية, وهم 
في معسكر لمتابعة االستعداد للمشاركة 
متطوعين  ونس��تقبل  االولمبي��اد,  ف��ي 
لمس��اعدة المعاقي��ن بتقدي��م طلب��ات 
رس��مية عبر المؤسس��ة الرياضية بشكل 
رس��مي. وتم تش��كيل لجنة علي��ا لكرة 
السلة على الكراس��ي, وسوف تقام بطولة 

لها بداية الش��هر القادم ف��ي يوم المعاق 
العالمي بالتنس��يق م��ع الصليب األحمر 
لرعاية بطولة الجمهورية لكرة الس��لة على 
الكراس��ي بمش��اركة 8 فرق من دمش��ق 
وريفه��ا والقنيطرة وحمص وحماه وحلب 
والالذقية وطرط��وس, وتقام البطولة في 

مدينة تشرين بدمشق.
جرحى الحرب

تم تش��كيل لجن��ة عليا لجرح��ى الحرب 
برئاستي مهمتها استقطاب جرحى الحرب 
لالنخراط في المجتمع والمس��اهمة في 
الرياض��ة األهلي��ة, وقام الجري��ح غياث 
ديوب برحلة على الكرس��ي المتحرك من 
حم��اه الى حلب وكان بإش��رافي ورافقته 
مع شقيقيه واستغرقت الرحلة ثالثة أيام 
ونصف اليوم وكان في حقل االس��تقبال 
أمين فرع الحزب والمحافظ وقائد شرطة 

المحافظة وعدد من ضباط الجيش.
المحافظات

قمنا بزيارة لعدد من المحافظات وتابعنا 
عمل المراكز هن��اك وهي بالعموم جيدة 
وتحقق جزءًا كبيرًا م��ن مهامها وأهداف 
س��تكون  القادم��ة  وزيارتن��ا  وجوده��ا 
لمحافظ��ة درعا لالطالع عل��ى واقع عمل 

المراكز التدريبية والرياضات الخاصة.

مكتب المراكز التدريبية واجهة لعدة مهام رياضية وانسانية 
من��ال ب��در بطلة ف��ي رياض��ة الجودو 
حققت العديد م��ن الميداليات الملونة 
في اللق��اءات الخارجية وحافظت على 
بطول��ة الجمهورية لوزنها في الفترة من 
ع��ام 1995 حت��ى 2007 وبقيت لعبة 
الجودو هاجس��ها حتى بع��د أن تركت 
البس��اط فتوجهت إل��ى العمل اإلداري 
في مجالها، وه��ذا العام انتخبت عضوًا 
ف��ي االتح��اد العربي الس��وري الجودو 
وتس��لمت مهمة أمين س��ر االتحاد..، 

فماذا قالت عن ذلك؟
انجازات

عن ذكرياته��ا في مرحلة لعبه��ا لرياضة 
الج��ودو قال��ت: حافظ��ت عل��ى بطولة 
الجمهوري��ة في الوزن 65 كغ حيث كنت 
ألعب في الفت��رة ما بي��ن 1995/2007 
وتقل��دت ميدالي��ات كثيرة م��ن جميع 
ألوانه��ا الثالث في البط��والت الخارجية، 
ومن أهمها فضية دورة عربية في األردن 

وذهبية في بطولة عربية بمصر، وبرونزية 
اإلس��المية، وميداليات  الم��رأة  بطول��ة 
عديدة أخرى، وهذه االنجازات هي المرآة 
الت��ي أرى بها وجودي واس��تمراري في 

الرياضة وفي الحياة.
انسجام

وعن وجوده��ا في عضوية اتحاد اللعبة 
وتكليفها بأمانة سر االتحاد قالت: العمل 
يسير بشكل جيد ومنتظم كل عضو في 
مجال المهمة التي كلف بها بانس��جام 
كامل وجميع القرارات التي اتخذت من 
البداية وحتى اآلن باإلجماع ولم يسبق 
أن اتخذ قرار بالتصويت، وهذا ما يسهل 
العمل من خالل الراحة النفس��ية التي 
نش��عر بها جميعًا، بعيدًا عن التش��نج 

وفرض اآلراء الشخصية.
تنسيق

وحول طموحاتها في مجال عمل االتحاد 
بشكل عام قالت: نس��عى لتطوير رياضة 

الجودو ألنها ليست بالمستوى المطلوب 
لألس��باب الت��ي يمر بها بلدن��ا، وتنصب 
جهودن��ا عل��ى التنس��يق م��ع المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد الرياض��ي العام وفي 
داخلي��ة  معس��كرات  إقام��ة  المقدم��ة 

وخارجية والمشاركة في البطوالت، ودعم 
الحال��ة المادي��ة لالعبي��ن األوائل حيث 
يوج��د خام��ات تحتاج إلى دع��م مادي 
للتف��رغ للتدريب الن الالع��ب في اغلب 
األحيان يعمل بحرفة لتأمين معيش��ته 
ث��م يلتح��ق بالتمرين وه��و بحالة تعب 
وأحيانًا يتخل��ف عن التمرين، ولو أمكن 

التخصص لالعبي النخبة من الجنسين.
احتراف 

اللعبة لنظ��ام االحتراف  وحول تبن��ي 
قال��ت: االحت��راف أفض��ل بكثي��ر من 
الوض��ع الس��ائد حالي��ا وإذا كان م��ن 
الصعوبة تطبيقه كامال فيمكن تطبيقه 
القادرين  الالعبي��ن  جزئيا عل��ى نخبة 
على الوصول إلى مرتبه بطل لس��نوات 
وهذا قد يس��اهم في جل��ب الفعاليات 
االقتصادي��ة في البل��د لتبني الالعبين 
جي��د  بش��كل  وتحضيره��م  األوائ��ل 

للمشاركات الخارجية وتحقيق نتائج.

منال بدر.. من بطلة سابقة في الجودو إلى أمانة سر االتحاد 

مستويات جيدة في بطولة الالذقية للريشة الطائرة

بإش��راف اتح��اد الكي��ك بوكس��ينغ واللجن��ة 
للتنفيذي��ة بالس��ويداء أقام��ت اللجن��ة الفنية 
للكي��ك بوكس��ينغ بطول��ة المحافظ��ة للنخبة 
لفئات الناشئين والناشئات واألشبال والشبالت 
بحضور روزنا الباس��ط عضو قيادة فرع السويداء 
للحزب وطارق العفيف رئيس اللجنة التنفيذية 
وأعضاء اللجنة التنفيذية ومشرف البطولة زاهر 
التق��ي وأهالي الالعبين وج��اءت النتائج على 

الشكل التالي:
فئة األشبال - أسلوب بوينت فايت 

وزن 30 كغ: 1- فجر مالعب 2- رامي أطمه جي.
وزن 35 كغ: 1- سلمان القاسم 2- طالل نصر.

وزن 40 كغ: 1- جاد زيتونة 2- سعيد علبة.
شبالت بوينت فايت 

وزن 30كغ: 1- النا صيموعة 2- شيماء العباس.

وزن 35 كغ: 1- ساندي العقباني 2- غزل جربوع.
وزن 40 كغ: 1- اباء حماد 2- شيماء معال. 

أشبال ميوزيكال 1- ابي سعيد 2- فجر مالعب.
ش��بالت ميوزي��كال 1- الن��ا صيموع��ة 2- 

ساندي العقباني. 
ناشئين اليت كونتاكت 

وزن 36 كغ: 1- عمرو نصر 2- رافت الحلبي. 
وزن 39 كغ: 1- عمر الحلبي 2- ادم قيسية.

وزن 43 كغ: 1- عمرو الحلبي 2- عمرو ابوصعب.
وزن 46 كغ: 1- حمد اشتي 2- معاذ ابو زكي.

وزن 53كغ: 1- نور غرز الدين 2- حسين الحلبي.
وزن مفتوح 1- عدي سعيد 2- لؤي ابوصعب.

ناشئين ميوزيكال 1- حاتم غرز الدين 2- حمد 
اشتي.

ناشئات اليت كونتاكت 
وزن 37 كغ: 1- مرح القنطار 2- حنين ابوراس.

وزن 43 كغ: 1- اس��يل المصري 2- اس��راء زهر 
الدين. 

وزن 50 كغ: 1- شهد شقير 2- حال ابوراس.
وزن+ 50 ك��غ: 1- روع��ة ش��رف الدين 2- حال 

علبة.
ناش��ئات ميوزيكال 1- حنين ابوراس 1- ش��هد 

فليحان.

كيك بوكسينغ السويداء لنخبة الفئات العمرية 

تحضيرا لبطولة الجمهورية بكرة السلة على 
الكراسي المتحركة التي ستقام الشهر القادم 
احتفاء بي��وم المعاق العالمي الذي تنظمه 
اللجن��ة الدولي��ة للصليب األحم��ر الدولي 
المحافظات  منتخب��ات  معظم  بمش��اركة 
السورية اس��تضاف نادي السالم للرياضات 
الخاصة فريق ذي قار العراقي بمباراة ودية 
أقيمت ألول مرة م��ع فريق خارجي بصالة 
الملعب البلدي بحمص قدم خاللها كل ناد 
مواه��ب العبيه وقدموا مس��توى طيبا في 
التعام��ل مع فنيات اللعبة حيث ش��هدت 
المباراة ندية ومهارة وتسجيل بين الطرفين 
انته��ت لمصلحة الضيوف بف��ارق ١٤ نقطة 
)42 / 28( وكان اللق��اء فرصة للوقوف على 

مدى تطور الفريقين. 
- حض��ر المباراة عضو قي��ادة فرع الحزب 
رئي��س مكت��ب الش��باب مفيد مس��وح 

وعضو مجلس الش��عب المهندس حسان 
النج��ار ورئي��س الوف��د العراقي جاس��م 
الرياضي الس��وري  الجابر ورئيس االتحاد 
للرياض��ات الخاصة هنائي ال��وز وأعضاء 
االتحاد ورئي��س اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الرياض��ي بحمص فيص��ل الدربي وبتول 
الناصر مش��رفة الن��ادي ورئيس مجلس 
إدارة ن��ادي الس��الم الرياضي غس��ان أبو 

صالح وإدارة النادي.
- أقيمت المباراة بإشراف اللجنة التنفيذية 
لالتحاد الرياض��ي بحمص وقادها الحكام 
يحي��ى متع��ب وعدنان ب��ركات ومحمد 

شاهرلي وشيرين حزام
- يدرب فريق السالم المدربان لؤي رجوب 
وف��ارس إبراهي��م ومش��رف اللعبة عضو 

االتحاد زين العابدين الداالتي.

لقاء ودي بكرة السلة على الكراسي بين النصر وذي قار العراقي
محمد خير الكيالني
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تنفيذ  المصارع��ة  اتح��اد  يواصل 
خطة عمل��ه الهادفة إلحياء اللعبة 
ومعافاته��ا وعل��ى ع��دة مح��اور 
داخلي��ة وخارجية بات يلمس��ها 
الجميع، من خالل تعدد األنشطة 
المبادرات  بها وتن��وع  التي يقوم 
التي ينفذها..، جديد عمل االتحاد 
إقام��ة تجارب اختب��ار للمنتخب 
األندية  لبع��ض  اللعب��ة  وإع��ادة 
وزيارة إل��ى محافظ��ة حلب أحد 
أه��م معاق��ل اللعبة ف��ي القطر 
واألهم معسكر خارجي للمنتخب 
ومشاركة ببطولة دولية في روسيا 

االتحادية.
معسكر وبطولة

المصارعة  اتح��اد  رئي��س  أوضح 
محم��د ن��ور العل��ي أن منتخب 
المصارع��ة بصدد إقامة معس��كر 
تدريبي في مدينة كازان الروسية 
لحوالي ثالثة أسابيع بمشاركة 18 
العبًا من الرجال والشباب وبعض 
المتميزين من منتخب الناشئين 
وس��يتخلل  الفائ��دة،  لتعمي��م 
البطولة مشاركة في بطولة دولية 
تق��ام هناك بمش��اركة منتخبات 
من جمهوريات روس��يا االتحادية، 
بمنتخب  بطول��ة خاص��ة  وه��ي 

الرجال فقط.
وأش��ار )العل��ي( أن إقام��ة ه��ذا 
البطولة  في  والمش��اركة  المعسكر 
تأتي م��ن ضمن اتفاقي��ة التعاون 
الرياض��ي الموقع��ة بي��ن اللجن��ة 
األولمبية السورية واللجنة األولمبية 

الروس��ية، وبدعم  لجمهورية كازان 
كبير من األستاذ فراس معال الذي 
المتطلبات والتس��هيالت  قدم كل 
السيد  الالزمة وبمتابعة يومية من 
محمد الحايك رئيس مكتب العاب 

القوة المركزي.
وح��ول األس��ماء المش��اركة في 
بالفترة  س��يقام  الذي  المعس��كر 
م��ن 5 حت��ى 25 الش��هر القادم 
ق��ال )العل��ي( لم يت��م البت بها 
بش��كل نهائ��ي ولكن ت��م اتخاذ 
كاف��ة اإلج��راءات الالزمة بتعاون 
كبي��ر م��ن وزارة الخارجية حيث 
تم إكم��ال أوراق الس��فر ل� )35( 
االختيار  نس��تطيع  بحي��ث  العبًا 
بينهم قبل موعد الس��فر بناء على 
مع  النهائي  واالتف��اق  الجاهزي��ة 
البعثة  الروسي حول عدد  الجانب 

والفئات التي يمكن أن تشارك.

تجارب وزيارة
على الصعي��د المحلي أكد رئيس 
إقامة تجارب  المصارعة أن  اتحاد 
انتقاء لمنتخ��ب المصارعة الحرة 
لفئة الش��باب ألربع��ة أوزان فقط 
ج��اءت بناء عل��ى طل��ب الجهاز 
الفني لوجود العبين ممن ينطبق 
عليهم ش��رط العمر للمشاركة في 
اس��تحقاقات الع��ام المقبل، وتم 
إدارة هذه التجارب بش��كل كامل 

من قبل لجنة الحكام العليا.
توج��ه  إل��ى  )العل��ي(  وأش��ار 
االتح��اد نحو الزي��ارات الميدانية 
للمحافظ��ات لالط��الع على واقع 
اللعب��ة عن كثب، حيث ش��ملت 
محافظ��ات  الس��ابقة  الج��والت 
التي استضافت  حمص والالذقية 
للمنتخب  تدريبي��ة  معس��كرات 
كان��ت ناجحة ومتميزة بش��هادة 

الجمي��ع، وهن��اك زي��ارة حالية 
لمحافظ��ة حل��ب حي��ث توج��ه 
م��درب المنتخ��ب البيالروس��ي 
الكس��ندر دبروفس��كي إلى حلب 
يوم الخميس ف��ي زيارة اطالعية 
لمدة ثالثة أي��ام ولحق به رئيس 
اتح��اد المصارعة يوم الجمعة مع 
عدد م��ن أعضاء االتح��اد بهدف 
االجتماع م��ع كوادر اللعبة وتفقد 
االحتياجات  وتحديد  اللعبة  واقع 
المطلوبة إلع��ادة النهوض باللعبة 
ف��ي ه��ذه المحافظة الت��ي تعد 
ابرز معاقلها، وسيكون هناك  من 
لبقية  زي��ارات ميدانية مش��ابهة 

المحافظات في القريب العاجل.
تفعيل مصارعة الشرطة

في س��ياق متصل كشف أمين سر 
اتحاد المصارع��ة محمد الفاعوري 
عن إعادة تفعيل رياضة المصارعة 

في هيئة الش��رطة بعد توقف عدة 
سنوات رغم أنها كانت من األلعاب 
الفاعل��ة والمتميزة ف��ي الهيئة..، 
الفاع��وري أوض��ح أنه م��ن خالل 
تواص��ل االتحاد م��ع رئيس نادي 
الشرطة المقدم منيف طعمة أبدى 
تفهمًا وتعاونًا كبيرًا إلعادة تفعيل 
اللعبة التي بدأت نواتها األولى من 
خالل أكث��ر من 60 العبًا باش��روا 
تدريباته��م ف��ي ع��دة مراكز هي 
الفيح��اء والمرك��ز الوطني بمدينة 
تشرين وصالة نادي الشرطة إضافة 
لمرك��ز في ن��ادي ش��رطة حمص 
وقريب��ًا في ن��ادي ش��رطة حماه 
وحلب، وتم تكليف عدد من كوادر 
النادي لإلش��راف عل��ى التدريبات 
ه��م أيمن البل��ح وماه��ر جمعة 

ومحمد العلي واحمد مهاوش.
انعكاسات ايجابية

وأش��ار )الفاع��وري( أن التركي��ز 
س��يكون في البداي��ة على فئتي 
الشباب والناش��ئين ليكون إعادة 
بناء اللعبة في هيئة الشرطة وفق 
وسيكون  وقوية  أس��س صحيحة 
لمصارع��ة  النش��اطات  فاتح��ة 
الش��رطة إقامة لقاء ودي مشترك 
بين ع��دد من المراك��ز في اليوم 
األول من الش��هر الق��ادم، مؤكدًا 
أن إعادة تفعيل مصارعة الش��رطة 
ايجابية  انعكاس��ات  له  س��يكون 
كبي��رة على اللعبة على مس��توى 
القطر والمنتخب��ات الوطنية نظرًا 
لم��ا تمثله هيئ��ة الش��رطة من 
ثقل رياضي داع��م ألي لعبة يتم 
اعتماده��ا ضم��ن الع��اب نادي 

الشرطة والشواهد كثيرة.

محليات

التنافس متحمسين  نرى العبين يف ميادين  أن  حالة جميلة  الموجب 
المطلوب  الجهد  وغيورين عىل فرقهم وساعين بكل طاقاتهم لتقديم 
التي  اللعبة  قانون  ووفق  رياضية  روح  بكل  للخسارة  رفضاً  والللالزم 
أخرى فيها وحالة جميلة أكثر حين يدركون  يلعبونها وينافسون فرقاً 

معنى االحتراف يف الرياضة.

السالب أما السالب يف الموضوع فهو تحول المتحمس والغيور والمحب 
أو  العبين  منافسيه  عىل  وعدوانية  بتهور  يتصرف  وأن  متعصب  إىل 
يمارسها  التي  اللعبة  قانون  عن  وخارجاً  مؤذياً  يكون  وأن  غير العبين 
وبذلك فهو ليس العباً محترفاً عىل اإلطالق وهو نقمة عىل فريق وليس 

نعمة له.
والصور كثيرة ومتكررة يف دورينا لكرة القدم.

موجــــب

سالــب

معسكر ومشاركة خارجية لمنتخب المصارعة 
وأنشطة محلية متعددة التحاد اللعبة

أنور البكر

أكد الس��يد محم��د الحايك عضو 
لالتح��اد  التنفي��ذي  المكت��ب 
رئي��س مكتب  العام-  الرياض��ي 
العاب القوة المركزي دعم القيادة 
الرياضي��ة لكاف��ة ألع��اب الق��وة 
وتقديم كل ما يلزم لها لكي تحقق 
النتائج على كافة األصعدة  أفضل 

المحلية والعربية والدولية.
لقائ��ه  خ��الل  الحاي��ك  وأش��ار 
اللجن��ة العلي��ا للفن��ون القتالية 
إلى  بوكس��ينغ  الكي��ك  واتح��اد 
التجهيزات  تقدي��م  أن��ه س��يتم 
واألدوات الرياضي��ة ودع��م إقامة 
دورات التأهي��ل والصقل للحكام 
والمدربين مش��ددا عل��ى ضرورة 
الجماعية  ال��روح  وف��ق  العم��ل 
والمنهج المؤسساتي وطرح أفكار 

جدي��دة وكل ما من ش��أنه تطوير 
الرياض��ات القتالي��ة ليتم البحث 

فيها وتطويرها مستقباًل.
ونوه الحايك إلى ضرورة التواصل 
بين اللجنة العليا للفنون القتالية 
واتح��اد الكي��ك بوكس��ينغ مما 
يسهم باالرتقاء بواقع هذه األلعاب 
فني��ا ويحقق النهوض المنش��ود 
للرياض��ة الس��ورية الس��يما على 
الصغيرة  العمري��ة  الفئات  صعيد 
المنتخب��ات  وبط��الت  وأبط��ال 

الوطنية.
رئي��س اللجن��ة العلي��ا للفن��ون 
القتالية عدنان المصري أوضح أن 
لجنته س��تقوم بوضع خطة كاملة 
من خالل تأمين متطلبات العمل 
العقبات  القادمة وتذليل  للمرحلة 

والبح��ث ع��ن الحل��ول الناجعة 
وتوفي��ر ترب��ة خصب��ة يت��م من 
خاللها رعاي��ة األبطال المتميزين 
والمواه��ب والخام��ات الواع��دة 
وش��كر للمكتب التنفيذي حرصه 
لكافة  المتواصل  المستمر ودعمه 
ألعاب  والسيما  الرياضية  األلعاب 

القوة.
بوكس��ينغ  الكيك  اتح��اد  رئيس 
محمد خري��س أكد حرص اتحاده 
عل��ى تطوي��ر آلية العم��ل خالل 
الفترة القادمة من خالل توس��يع 
األبطال  ورعاي��ة  اللعب��ة  قاع��دة 
التعاون  جس��ور  ومد  الموهوبين 
مع كاف��ة المؤسس��ات الرياضية 
الفني  بالمس��توى  االرتقاء  بهدف 

واإلداري في المستقبل القريب.

الحايك يلتقي اتحاد الكيك بوكسينغ 
ولجنة الفنون القتالية

قرر اتحاد المالكمة إقامة تجارب لمنتخبي الرجال والشباب 
في صالة المنتخب الوطني بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق 
خ��الل 29/ 11 الجاري ولغاي��ة 1/ 12 وذلك لتقييم اللياقة 
البدنية والمس��توى الفني لالعبين استعدادا لالستحقاقات 

الخارجية مع بداية العام القادم.

يقي��م اتح��اد الريش��ة الطائ��رة تجارب��ًا النتقاء 
المنتخب الوطني للريش��ة الطائرة تحت 15 عامًا 
ودعا م��ن كل محافظة العبا والعب��ة إضافة إلى 
العبي المنتخب الوطني والبالع عددهم 9 العبين 

وذلك لمدة 3 أيام من 26/ 28 الشهر الجاري.

تجارب انتقاء للريشةتجارب اختبار للمالكمة

إعداد: محمد خير الكيالني أخبار رياضة حمص

دورة كروية لعمال حمص
افتتحت الدورة العمالية األولى 
بكرة القدم لشركات ومؤسسات 
القطاع العام بمناس��بة الذكرى 
التصحيحية  للحركة  الخمسين 
الذي أقيم  حيث رعى االفتتاح 
علي ملعب نادي عمال حمص 
الرفي��ق عمر حوري��ة أمين فرع 
حمص لح��زب البع��ث العربي 
فريقَا   12 بمش��اركة  االشتراكي 
وهم نادي عمال حمص وشركة 
مصفاة حمص ومديرية األحوال 
الش��خصية وش��ركة الكهرب��اء 
 STG وجريدة العروبة وش��ركة
والس��ورية للش��بكات وش��ركة 
التربية  س��كر حمص، ومديرية 
ومديري��ة الس��ياحة وجامع��ة 
العام��ة  والش��ركة  البع��ث 
لألسمدة، وحضر االفتتاح مفيد 
مس��وح عضو قيادة فرع حمص 
للح��زب وحاف��ظ خنصر رئيس 
وأعضاء  العم��ال  نقابات  اتحاد 

االتحاد
اللجنة  رئي��س  الدربي  وفيصل 
وعقي��ل  بحم��ص  التنفيذي��ة 

فاحلي عض��و اللجنة التنفيذية، 
اتح��ادات  ك��وادر  من  وع��ددًا 

العمال والرياضيين.
مس��وح أكد أن أهمية الرياضة 
تأتي من كونها تجمع كل فئات 
المجتم��ع وكم��ا اجتمع عمال 
سورية وتحدوا اإلرهاب وحافظوا 
على منش��آتهم، فإنهم اجتمعوا 
اآلن بالرياض��ة وله��م من��ا كل 
الدعم المطلوب، وتوجه بالشكر 
التحاد نقابات العمال على هذه 

الفعالية لعمال حمص. 
خنصر رح��ب بالضيوف والفرق 
المش��اركة وأكد على أن اتحاد 
نقاب��ات العم��ال معن��ي أيضًا 

بالرياض��ة وأكد عل��ى أنها حالة 
رياضي��ة لطبقتن��ا  اجتماعي��ة 

العاملة. 
فيصل الدربي أكد على أن هذه 
ال��دورة هي اس��تحقاق جميل 
مركزية، وس��وف  ل��دورة  ونواة 
يكون هنالك تعاون بين االتحاد 
الرياضي واتحاد نقابات العمال، 
وس��وف يتم مخاطب��ة االتحاد 
الرياض��ي العام إلج��راء بطولة 
مركزي��ة عمالية ف��ي محافظة 

حمص.
تكريم أبطال الريشة 

كرم��ت تنفيذية حمص األبطال 
األول  بالمركزي��ن  الفائزي��ن 

والثان��ي في بطول��ة الجمهورية 
ألعم��ار تحت ال١٥ س��نة وهم 
اس��ماعيل رفاعي )الوثبة( وفلة 
نجار )الش��رطة( والمش��اركين 
عبد  المفتوحة  حم��ص  ببطولة 
هللا جني��د، مرك��ز أول )الوثبة( 
وعبد الرحمن وحود، مركز ثاني، 
)الكرام��ة( راما الف��را، )الوثبة( 
لجين األنصاري )الوثبة( ش��هد 
الرفاعي  )الوثب��ة( محمد  بيطار 
إس��ماعيل  تدريب��ي(  )مرك��ز 
الرفاعي، )الوثبة( إضافة لالعبي 
منتخب الوطني تحت ١٣ وتحت 
١٥ س��نة وهم شادي االنصاري، 
تاال السواس، س��يدرا الحصني، 

بمنتخ��ب  األبط��ال  ويش��ارك 
المنتخب  حمص ضمن تجارب 
الوطن��ي المقامة ف��ي محافظة 

دمشق نهاية الشهر الجاري.
جودو شرطة حمص

أق��ام نادي ش��رطة حمص في 
بطولة  المغلقة  الرياضية  الصالة 
ودية في لعب��ة الجودو لجميع 
أندية  بمشاركة  العمرية  الفئات 
ش��رطة حمص والوثب��ة وخالد 
ابن الولي��د ومن حماه الطليعة 
وش��رطة حماه وتل درة , ومن 

الالذقية عمال الالذقية.
وقد ف��از العبو الوثب��ة بالمراكز 
يونس  محم��د  وه��م  األول��ى 

وأمج��د ك��در ومحمود س��لوم 
وداني��ال ديب وأمي��ن الحس 
ومحم��د  الحس��ن  وحم��زة 
مصطفى ومجد المحمد وعيسى 
مصطفى وخضر المحمد وجعفر 
واذدشير سالمة ويوسف  ملحم 
مصطفى ومحمود داود وشيرين 
سلوم..، وبالمركز الثاني رمضان 
يون��س وأيوب ملح��م ومحمد 
وزين  المحم��د  ويحي��ى  ديب 
محمود ومحمد مس��تو وجعفر 
جم��ال وهيلين العل��ي ونديم 
ويش��رف  العلي  وغدير  محمود 
لجميع  األبط��ال  تدري��ب  على 

الفئات الكابتن غازي المحمد.
رابطة مشجعي الكرامة

رابط��ة  تش��كيل  إع��ادة  ت��م 
مش��جعي الكرامة برئاس��ة عبد 
زهرة  باس��م  وعضوي��ة  الح��ق 
وهان��ي  الجرايح��ي  وقاس��م 
نمور  نذير  ومحمد  الطرابلس��ي 
ونضال ش��يحا وخال��د خطاب 
وحس��ين  معصراني  وجمي��ل 
أبيي��ر وعبيدة القدس��ي وبالل 

ظروف ورسالن العابد.

يجري اتحاد الترياثلون اليوم الس��بت تجاربًا للمنتخب الوطني المؤلف من 8 
العبين لالطالع على المس��توى الفن��ي والبدني الذي وصل إليه الالعبون في 
معسكرهم المحلي الذي بدأ في شهر أيلول ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

وم��ن جهة ثانية يش��ارك اتح��اد الترياثلون ف��ي انتخابات االتح��اد الدولي 
للترياثلون عبر اإلنترنت يوم 2020/11/29 والمرش��ح لهذا المنصب 3 أعضاء 

من القارة األوروبية واحدة أنثى.

تجارب للترياثلون

البط��والت  صال��ة  اس��تضافت 
أندية  بطولة  منافس��ات  بالحمدانية 
البدنية  بالق��وة  الس��ورية  الش��رطة 
بمش��اركة أندي��ة حل��ب، دمش��ق، 
الزور،  الالذقية، حماة، حم��ص، دير 
الحس��كة وجاءت النتائج على النحو 

التالي:
منافسات السيدات:

ب��دور  أليس��ار   -  1 ك��غ:   47 وزن 
)دمشق( 2 - روعة ريشة )الالذقية( 

3 - آالء شقرا )الالذقية(.
ش��موط  من��ى   -  1 ك��غ:   57 وزن 
)الالذقي��ة( 2 - نور أحمد )حماة( 3 

- دارين الحسن )حمص(.
وزن 63 ك��غ: 1 - بش��رى محم��د 
)حماة( 2 - س��اندي دمتي )حلب( 

3 - ريم المحمود )الالذقية(.
وزن 72 كغ: 1 - بيان جدوع )حلب( 
2 - رش��ا األحمد )حمص( 3 - منال 

شاهين )حمص(.
وزن 84 ك��غ: 1 - ديم��ا عبد الهادي 
قص��اص )حلب( 2 - رغد اليوس��ف 
)الالذقي��ة( 3 - ت��اال محم��د حالق 

)حلب(.
ترتيب األندية: 1 - ش��رطة حلب 48 
نقطة 2 - شرطة الالذقية 46 نقطة 3 
- شرطة حمص 38 نقطة 4 - شرطة 
حماة 27 نقطة 5 - شرطة دمشق 25 

نقطة.
6 و7 ش��رطة دي��ر ال��زور وش��رطة 

الحسكة 13 نقطة.
منافسات الرجال

وزن 74 ك��غ: 1 - عب��د هللا قش��اش 
)حم��اة( 2 - علي أس��امة خير بك 
)حم��اة( 3 - محمد محم��ود وردة 

)حلب(.
وزن 93 كغ: 1 - محمد أحمد قنوت 
)حماة( 2 - كرم هللا قنبور )حلب( 3 

- محمد نور طراب )الالذقية(.
وزن 83 ك��غ: 1 - مضر عيد )حلب( 
2 - خلدون غري )حماة( 3 - محمد 

عدنان عتر )دير الزور(.
وزن 105 ك��غ: 1 - أحم��د عب��د هللا 
المحم��د  يوش��ع   -  2 )الالذقي��ة( 

)حماة( 3 - طارق أسعد )دمشق(.
وزن 120 كغ: 1 - وصفي الش��اويش 
خي��ل  الفق��ار  ذو   -  2 )الالذقي��ة( 

)الالذقية(.
ترتيب األندية:

1 - الالذقي��ة 58 نقطة 2 - حماة 51 
نقط��ة 3 - حلب 35 نقط��ة 4 - دير 
الزور 13 نقطة 5 - دمش��ق 12 نقطة 

6 - حمص 7 نقاط.
تتويج وتكريم

عن��د نهاي��ة البطول��ة ق��ام رئيس 
وأعضاء اتحاد اللعبة ورئيس اللجنة 
التنفيذي��ة بحل��ب وأعض��اء اللجنة 
التنفيذية والفني��ة بتتويج الالعبين 

الفائزين بالميداليات والشهادات.

بطولة أندية الشرطة السورية بالقوة البدنية
محمد هاشم إيزا

صحي أبوكم
أقام اتحاد كرة المضرب بطولة للفئات 
العمرية ألعم��ار)12- 14-16-18( عاما 
عل��ى مالعب كرة المض��رب في مدينة 
الفيح��اء الرياضي��ة للذك��ور واإلن��اث 
واستمرت البطولة 3 أيام, وظهرت فيها 
مس��تويات جيدة بحاج��ة لصقل أكثر 
وكان المس��توى الفن��ي متقارب على 

المركزين األول والثاني.
نتائج اإلناث

الدهني)الالذقية( بطولة  نايا  - احرزت 
المجموعة االولى بفوزه��ا في المباراة 
النهائية على جودي جركس)الالذقية( 

.4/6 -2/6
- فازت ببطولة المجموعة الثانية علياء 
المرمور)الس��ويداء( 1/4- 1/4 بتغلبها 

على لونا داهوك )لسويداء(.
- ف��ازت ببطول��ة المجموع��ة الثالثة 
الكس��ندرا ابوفا )دمش��ق( على سيدرا 

شلق )حمص(.
- ف��ازت ببطول��ة المجموع��ة الرابعة 
الميت��ا حاتم )الس��ويداء( بفوزها على 

تاج إبراهيم )الالذقية( 0/4- 3/5.
نتائج الذكور

- فاز هاني س��راي الين )ريف دمشق( 
على غيث س��ليم )حماه(3/6-4/6 في 

المجموعة األولى.
- تغلب يامن نغنغ)دمش��ق( على فجر 

عيرو)دمشق( في المجموعة الثانية.
- فاز ف��واز زهر الدين )ريف دمش��ق( 
عل��ى لي��ث الحسن)الس��ويداء( ف��ي 

المجموعة الثالثة 3/5-1/4.
- فاز إياد سليم )دمشق( على مصطفى 
عدس)حم��اه( في المجموع��ة الرابعة 

.0-4-0/4
اجتماع تقييمي

على هام��ش البطولة عقد بش��ير عبود 
لالتح��اد  التنفي��ذي  المكت��ب  عض��و 
الرياض��ي العام, رئي��س مكتب العاب 

الكرات اجتماعا مع اتحاد كرة المضرب 
ج��رى خالل��ه تقيي��م واق��ع اللعب��ة 
انتشارها  التوسع في  والتوجيه لضرورة 
بالمحافظ��ات, ودراس��ة وضع المالعب 
واالهتمام بالفئات العمرية واالس��تفادة 
من فترة أيام فصل الشتاء التي يتوقف 
فيه��ا التدريب ألن المالعب مكش��وفة 
ويكون الطقس بارا بإقامة دورات تدريب 
وتحكي��م لزي��ادة ك��وادر اللعب��ة ورفع 
المس��توى الفني لبعض الالعبين الذي 
ظهروا في البطولة, وق��ام عبود بتتويج 
الفائزي��ن االوئل بعد نهاي��ة البطولة مع 

رئيس واعضاء اتحاد كرة المضرب.

مصارعة حلب مستويات جيدة في مضرب الفئات العمرية
تحتفي بأعياد 

تشرين

تش��رين  أعياد  بمناس��بة 
بالمصارعة  أقيم لقاء ودي 
محافظ��ة  العب��ي  بي��ن 
حم��اه ومحافظ��ة حل��ب 
الش��هباء  على أرض حلب 
بجه��ود طيبة م��ن رئيس 
اللجن��ة التنفيذي��ة بحلب 
اللجنة  ورئيس  بيرم  مازن 
الفني��ة للمصارع��ة بحلب 
والبطل  عب��د هللا ش��وبك 
والحك��م الدول��ي ص��الح 
غالية وبمتابعة من رئيس 
اتح��اد اللعبة محمد العلي 
التنفيذية  اللجنة  وبإشراف 

في محافظة حلب.
حضر اللق��اء أعضاء اللجنة 
عبد هللا  بحلب  التنفيذي��ة 
اس��كندراني رئيس مكتب 

العاب القوة 
وزكريا م��زة رئيس مكتب 
التدريبية وفوزي  المراك��ز 
مكت��ب  رئي��س  بيب��ي 

التنظيم.
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الحري��ة مجموع��ة حلب  تص��در 
الس��لة  لك��رة  الش��باب  ل��دوري 
بعدما حق��ق فوزه الثال��ث تواليًا 
في الجولة الثالث��ة على اليرموك 
بف��ارق نقطتين 73/71، وفي بقية 
المباريات التي أقيمت األس��بوع 
الماضي ف��از االتحاد على العروبة 
78/56، وف��از الطليعة على ضيفه 
دوري  وف��ي   ،60/48 حطي��ن 
الناش��ئات )مجموعة دمشق( فاز 
الث��ورة عل��ى ب��ردى 98/39 وفاز 
41- الجي��ش  عل��ى  المحافظ��ة 
30 والنص��ر عل��ى جرمانا 55/33 
والفيح��اء على قاس��يون 70/52 

وف��از النصر عل��ى جرمانا 55×33 
وفاز الحري��ة على االتحاد 61/50، 
وفي دوري الناشئين فاز قاسيون 

على الوح��دة 94/92 والنصر على 
على  والثورة   101/63 المحافظ��ة 

جرمانا 90-79.

اختتمت الثالثاء في الالذقية منافسات 
دوري عام كرة الس��لة لفئة الناش��ئين 
للمجموعة  الذهاب  والناشئات لمرحلة 
الس��احلية التي تضم حطين، تشرين، 
منافس��ات  وبعد  التضامن،  الش��رطة، 
جي��دة المس��توى الفن��ي م��ن كافة 
األندية والتي قدمت أداء فعااًل متمكنًا 
ومهارات وفنيات س��لوية بكفاءة وبرز 
من خاللها مواه��ب ووجوه واعدة وقد 
تصدر فريقا تش��رين للناشين وحطين 
للناش��ئات مرحل��ة الذه��اب وتأه��ال 
للدور النهائي حس��ب النظ��ام الجديد  

للبطوالت وقبل ختام مرحلة اإلياب.
تشرين × الشرطة 47/84

ناشئين
وبتمي��ز وفارق كبير م��ن النقاط 
تغلب تش��رين على جاره الشرطة 
بع��د مب��اراة تف��وق فيه��ا العبو 
تش��رين طيلة مراحلها وكانوا هم 
أداء ومس��توى  واألفضل  األمي��ز 
وفاعلية ونجاحًا واضحًا في تنفيذ 
خطة لع��ب محكم��ة مكنته من 
اإلطباق على المب��اراة وبهذا الفوز 
تصدر فريق تش��رين وتأهل للدور 
النهائي وقبل ختام مرحلة اإلياب.
الترتي��ب: 1- تش��رين 2- حطين 

3- التضامن 4- الشرطة.
ناشئات

فوزًا  ناشئات تشرين  وسجلت 

س��احقًا عل��ى فريق الش��رطة 
وفزن بفارق كبي��ر من النقاط 
النهائي��ة  النتيج��ة  وصل��ت 

إل��ى 55 نقط��ة مقابل 8 نقاط 
لمرحلة  الثالث  بالمركز  وجئن 

الذهاب.

حطين × التضامن 50/54
ناشئين

بفوزه على جاره التضامن 50/54 

بعد مباراة متكافئة في المستوى 
واألداء وقدم الفريقان عرضًا سلويًا 
ممتعًا وعامرًا بالمهارات والفنيات 
واللياق��ة العالية وتب��ادال التقدم 
عدة مرات قبل أن يحسم حطين 
األش��واط األربعة بصعوب��ة 7/11، 
15/16، 13/9، 15/18 وبذلك حقق 
الذهاب  لمرحل��ة  الثاني  المرك��ز 

الذي انتهى إلى الترتيب التالي:
1- تشرين 2- حطين 3- التضامن 

4- الشرطة.
الناشئات

بف��وزه الكبير على ج��اره التضامن 
بطل الدوري لمواس��م ثالثة تأهل 
فريق ناشئات حطين للدور النهائي 
حس��ب نظ��ام البطول��ة المب��اراة 
جاءت قوية ومثي��رة في مجرياتها 
واتس��م األداء بالفاعلي��ة وتوظيف 
اإلمكاني��ات ف��ي المه��ارات وعبر 
الثالثي��ات وق��د تأث��ر التضام��ن 
بتعرض العبة المنتخب الوطني يانا 
عفيف ألزمة صحية قب��ل المباراة 
وش��اركت رغم ذلك، تقدم حطين 
ف��ي الش��وط األول بصعوبة 12/13 
بالثاني  التع��ادل  وفرض التضامن 
8/9 لينش��ط التضام��ن ويف��رض 
نفسه بالثالث 12/16 بيد أن حطين 
سرعان ما اس��تلم الزمام مرة ثانية 

وأنهى الشوط الرابع 20/18.
 -1 النهائ��ي:  الترتي��ب  ليصب��ح 
حطين 2- التضامن 3- تش��رين 

4- الشرطة.

يلتق��ي منتخبنا الوطن��ي للرجال لكرة 
السلة مس��اء اليوم )السبت( المنتخب 
القطري في إطار الجولة الثالثة )النافذة 
الثانية( لتصفيات كأس آس��يا )2021( 
ف��ي صال��ة ن��ادي الغراف��ة بالعاصمة 
القطري��ة )الدوحة( الس��اعة السادس��ة 
مس��اء )بتوقيت دمش��ق( ث��م يواجه 
منتخبن��ا المنتخ��ب اإليران��ي مس��اء 
االثني��ن القادم )الس��اعة الثالثة عصرًا 
بتوقي��ت دمش��ق( وكان منتخبن��ا قد 
وص��ل صباح الثالث��اء الماضي للدوحة 
قادمًا من كازان الروس��ية بعد أن أنهى 
معس��كره التدريب��ي الخارج��ي والذي 
استمر لمدة )28( يومًا وخاض في آخر 
أيامه مباراة ودية خامس��ة جمعته مع 
فريق تانك كازان الروسي وانتهت بفوز 
منتخبنا بف��ارق )20( نقط��ة )81/61( 
 PCR �ولآلس��ف عكرت نتائج مسحة ال
لالعبين أنس ش��عبان وزكريا الحسين 
أج��واء  جيف��ري  الم��درب  ومس��اعد 
التحضي��رات بع��د أن ج��اءت إيجابية 
مما اضطر الجهاز الطبي المش��رف على 
التصفيات وض��ع منتخبنا بأجواء حجر 

صحي.
حصة تدريبية

الماض��ي  األربع��اء  منتخبن��ا  أج��رى 
حص��ة تدريبية في صال��ة الغرافة التي 
س��تحتضن لقائه مع المنتخب القطري 
السبت القادم علمًا أن هذا التمرين هو 
األول للفريق من��ذ وصوله للدوحة فجر 
يوم الثالثاء حيث ق��ام االتحاد الدولي 
لك��رة الس��لة )FIBA( مس��بقًا بتحديد 
مواعيد تدريب��ات منتخبات المجموعة 
ط��وال فت��رة التواج��د بقط��ر، ويمثل 
التمرين النش��اط الوحي��د الذي يمكن 
من خالله للمنتخب الخروج من الطابق 
المخصص له بالفندق حيث يتم تسليم 

وجبات الطعام ألفراد البعثة في غرفهم 
دون الخروج منها.

كم��ا تم األربعاء إجراء اختبارات خاصة 
لكل من الالعَبين زكريا الحسين وأنس 
ش��عبان ومس��اعد الم��درب جيف��ري 
موريس��ون والتأكد من أنهم ال يعانون 
من أي أعراض سواء بالنبض أو الضغط 
أو األكسجة أو الحرارة مع توجههم لعزل 
خاص تتوفر فيه كل الش��روط الصحية 
كما تم إج��راء اختب��ارات لباقي أفراد 
البعث��ة وتأكد من خالله��ا عدم معاناة 

أحد من أية مشاكل صحية.
سالمات زكريا وأنس وجيفري

بع��د صدور نتائج فح��ص ال� pcr الذي 
تم إجراؤه للمنتخب فور وصوله للدوحة 
تم عزل كل من الالعب زكريا الحس��ين 
ومساعد المدرب جيفري موريسون بعد 
أن جاءت نتيجة المس��حة إيجابية كما 
طلب��ت اللجنة المنظم��ة إعادة فحص 
أنس ش��عبان علمًا أن الثالثة ال يعانون 
من أي أع��راض واضح��ة وهم بصحة 
جي��دة وس��يتم اتخ��اذ كل اإلجراءات 
الطبي��ة الالزمة لمتابعته��م في حين 
جاءت نتيج��ة الفحص س��لبية لباقي 
أفراد البعثة، ومما يذكر إنه منذ وصول 
المنتخب لقطر تم عزل كل أفراد الفريق 
داخل الفندق وس��ط إجراءات مش��ددة 
حي��ث يتم الس��ماح للفري��ق بالخروج 
من الطابق المخصص له وقت التمرين 
فقط، وكان منتخبنا وصل فجر الثالثاء 
الماضي إل��ى مقر إقامته ف��ي الدوحة 
قادم��ًا من مدينة كازان الروس��ية التي 
احتضنت معسكر المنتخب التحضيري 
لمباريات الناف��ذة الثانية من تصفيات 

أمم آسيا 2021
وفور وصوله لمطار حمد الدولي استقبل 
المنتخب مندوب��ًا من FIBA وتابع مع 
إدارة المنتخب كل اإلجراءات التنظيمية 
لضمان تطبيق كل التعليمات الصحية 

وتسهيل اإلجراءات اإلدارية.

تدريبات 
في الي��وم ما قبل األخير من معس��كر 
منتخبنا في كازان خاض الفريق مباراة 
ودية خامس��ة جمعته م��ع فريق تانك 
كازان الروس��ي وانتهت بف��وز منتخبنا 
بف��ارق )20( نقطة )81/61( وفي اليوم 
األخيرأجرى الفريق حصتين تدريبيتين 
داخ��ل الفن��دق واح��دة ترك��زت على 
تماري��ن اللياقة وأخرى على التس��ديد 
لينته��ي بذلك المعس��كر ال��ذي امتد 
ألربعة أس��ابيع ف��ي عاصم��ة الرياضة 

الروسية.
المجنس الجديد 

خ��الل األي��ام الماضية ثب��ت االتحاد 
اآلسيوي )من خالل موقعه على الشبكة 
العنكبوتي��ة( اس��م مجّن��س منتخبنا 
الجديد األميركي جورج كيل مع قائمة 
اإلدارية جاهزة  المنتخب لتصبح أموره 
لخوض منافس��ات التصفيات القادمة، 

وكيل )193 س��م - 24 عامًا( يلعب في 
مركز صناعة األلعاب، وقد ظهَر بمستًوى 

جّيد وأداء جماعي في معسكر روسيا.
تشكيلة منتخبنا

تتألف تش��كيلة منتخبن��ا النهائية من 
)15( العبًا هم: رامي مرجانة )الجيش( 
وأنس شعبان )الكرامة( وطارق الجابي 
)الوحدة( وعمر الش��يخ علي )الكرامة( 
وأنطون��ي بكر )االتح��اد( وعبد الوهاب 
الحم��وي )الكرام��ة( ومحم��د عم��ار 
الغمي��ان )الوح��دة( وزكريا الحس��ين 
)الوثب��ة( وجمي��ل صدي��ر )االتح��اد( 
وشريف العش )الوحدة( ومجد أبو عيطة 
)الكرام��ة( وجورجي نظاريان )الكرامة( 
وتوفيق صالح )االتحاد( ووائل جليالتي 
)االتحاد( والالعب األميركي جورج كيل 

)المجّنس الجديد(.
مباراتان وإصابات

المنتخ��ب القط��ري إس��تعد لمواجهة 

منتخبنا والمنتخب السعودي من خالل 
مباراتي��ن وديتي��ن األول��ى كانت مع 
نادي الوكرة مطّعمًا ببعض المحترفين، 
والثانية م��ع فريق األهلي وكان الهدف 
منهما هو تنفيذ بعض األمور التكتيكية 
وطرق اللع��ب الخاصة بالمدرب الجديد 
م��ن أج��ل االطمئن��ان عل��ى جاهزية 

الالعبين للمباراتين. 
ه��ذا ودخ��ل المنتخ��ب القط��ري في 
الفقاع��ة الصحي��ة )الحج��ر الصح��ي( 
ابتداء من األس��بوع الماضي وتس��تمر 
حتى انتهاء منافس��ات النافذة القادمة 
م��ن التصفيات ولن يس��مح ألحد من 
أفراد العبي��ه أو طاقمه الفني واإلداري 

بمغادرة الفندق إال للتدريبات فقط.
وكان المنتخ��ب القط��ري يواصل أداء 
تدريباته اليومية بصال��ة االتحاد بنادي 
الغراف��ة تحت قي��ادة مدرب��ه الصربي 
بيريس��يتش ومساعده هاشم  ميودراغ 

الفن��ي لتجهيز  الجهاز  زيدان ويس��عى 
جميع الالعبي��ن بأفضل صورة للمرحلة 
المقبلة والهامة في التصفيات اآلسيوية 
الت��ي تعد عن��ق زجاجة. ويق��وم حاليًا 
الجهاز الفني بتجهير الالعبين بكل قوة 
من خالل التدريبات القوية للوقوف على 
مس��توى جميع الالعبي��ن وفي نفس 
الوقت رفع معدل اللياقة البدنية وقدرة 
التحمل عنده��م إلى أفضل صورة وهذا 
األمر يمثل أولوية يراهن عليها الصربي 
ميودراغ بيريسيتش قبل لقاء منتخبنا.

ويش��ارك في التدريبات حاليًا 15 العبًا 
حيث خ��رج 3 العبين من القائمة التي 
التدريبات  المدرب ف��ي بداية  اختارها 
وهم: محمد حسن عبدالمعطي )ميزو( 
بس��بب تعرضه إلصابة بكس��ر في يده، 
ولن يس��تطيع أن يكون مع المنتخب 
في الفترة المقبلة.وكذلك خرج الثنائي 
محمد عبدالعزيز وأمير موجيك بسبب 
اإلصابة أيضًا، وسوف يخرج من القائمة 
3 العبي��ن خالل االجتم��اع الفني قبل 
المباراة ويقوم المدرب باختيار 12 العبًا 

للعب المباراتين بهما.
والالعب��ون الحالي��ون ف��ي التدريبات 
القطري��ة هم: معمر تاال وخالد رش��دي 
)العربي( فيصل أبو عيسى وبابكر ديانج 
وعمر س��عد )الس��د( وف��ارس أفديك 
)الش��مال( وميهو هاراس��يك )الريان( 
وعب��د الرحمن يحي��ى وأحمد درويش 
وعرفان س��عيد )الوكرة( وعبد الرحمن 
س��عد ونديم موسيليك ومحمد يوسف 
)الغراف��ة( وس��عيدو ن��داي )األهلي(. 
باإلضاف��ة إل��ى مصطف��ى ف��ودة الذي 
يلع��ب مع فري��ق االتحاد الس��كندري 
والذي وص��ل إلى الدوح��ة وينتظر أن 
يمثل أحد عناصر القوة الضاربة للعنابي 
في المرحلة المقبل��ة والمهمة جدًا في 
مشوار التجهيز لهذه التصفيات الصعبة.

تدريبات جيدة
مدي��ر المنتخبات الوطني��ة القطرية 

عبد الرحم��ن الهتمي صرح لصحيفة 
ال��رأي القطري��ة ح��ول تحضي��رات 
المنتخب: التدريبات تس��ير بش��كل 
جي��د وبحماس كبير م��ن الالعبين 
والجمي��ع يريد أن يق��دم أفضل ما 
يمتل��ك من مس��توى فني من أجل 
خدمة المنتخب في المرحلة المقبلة، 
وأضاف: نحن نقف في منعطف مهم 
بالتصفيات وعلينا أن نحقق االنتصار 
ف��ي المباراتي��ن من أج��ل تجديد 
اآلمال في التأهل المباشر وهذا األمر 
يتطلب روحًا قتالي��ة عالية وتوفيقًا 
والس��عودية.  أمام س��ورية  لالعبين 
وأشار الهتمي إلى أن العبي العنابي 
لديهم الحم��اس والرغبة في تحقيق 
ذلك وق��ال: نع��رف إمكانياتنا جيدًا 
لهما  ونعم��ل  المنافس��ين  ونحترم 
حسابًا قويًا وعلينا أن نركز في كيفية 

أن نحقق االنتصار.
وع��ن عدم اللع��ب م��ع أي منتخبات 
في الوق��ت الحالي قال: في ظل جائحة 
كورونا وصعوبة التنقل بين الدول كان 
من الصعب اللعب مع أي منتخب في 
الوقت الحالي وتم تعويض ذلك بلعب 
الوكرة  مباراتي��ن وديتين مع فريق��ي 
واألهلي لالطمئنان على جاهزية العبي 

العنابي.
واختت��م الهتم��ي تصريحات��ه قائ��اًل: 
الظروف الحالي��ة صعبة وكان علينا أن 
نفكر في كيفية تجهيز الالعبين بصورة 
آمنة، قبل هاتي��ن المباراتين ونتمنى 
أن تسير األمور وفقًا لما هو مخطط لها 

ونحقق المطلوب من المباراتين.
نقل مباشر

مباراة منتخبنا مع مس��تضيفه القطري 
 )sport in be( منقولة مباشرة على قناة
العاشرة وقناة الكأس 2 ويمكن متابعة 
//:http :المباراة ببث مباشر على الرابط
.default/alkass/net.alkass.www

aspx

كرة السلة

أبي شقير 

النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا )2021( لكرة السلة

اليوم.. منتخبنا الوطني يلتقي قطر في الغرافة واالثنين يواجه إيران

حطين وتشرين 
تصدرا ذهاب سلة ناشئي وناشئات المجموعة الساحلية

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

بافتتاح الموسم السلوي انطلقت 
بطوالت ال��دوري العام لمختلف 
الفئات وأس��فرت المباريات عن 

النتائج التالية:
دوري الرجال

فاز االتحاد على اليرموك 91/53 
والنواعير عل��ى العروبة 91/67، 
الث��ورة 90/57  والج��الء عل��ى 
 76/72 اليرموك  عل��ى  والحرية 
العروبة 92/69  عل��ى  والطليعة 

والثورة على الحرية 58/55.
دوري الناشئين

فاز االتحاد على اليرموك 83/75 
والج��الء على الس��كك 114/71 
والعروب��ة 100/87 والحرية على 

السكك 108/59.

دوري الناشئات
العروبة  عل��ى  االتح��اد  تغل��ب 
بصعوبة كبي��رة 69/68 والحرية 
عل��ى اليرم��وك 83/45 والجالء 
عل��ى االتح��اد 73/62 والعروبة 
عل��ى اليرم��وك 49/28 والجالء 
عل��ى العروب��ة 70/53 والحرية 

على االتحاد 61/50.
دوري السيدات

فاز الجالء على الس��احل 72/54 
واألش��رفية على االتحاد 52/48 
وتش��رين على العروب��ة 50/49 
والث��ورة عل��ى الحري��ة 71/45 
تش��رين 64/55  على  والج��الء 
 52/51 األش��رفية  على  والحرية 
الس��احل 63/62  على  والعروبة 
بعد التمديد حيث انتهى الوقت 
األصلي بالتعادل 53/53 كما فاز 

الثورة على االتحاد 91/31.

الحرية بصدارة دوري الشباب لكرة السلة

أخبار سلوية

أق��ام اتح��اد ك��رة الس��لة المؤقت 
الماضي في مقر األكاديمية  الثالثاء 
تطوي��ر  دورة  الس��ورية  األولمبي��ة 
للمراقبين اإلداريين، بمشاركة )40( 
مراقبًا من نخبة خبرات كرة الس��لة 
الس��ورية تحكيمي��ًا وفني��ًا، وذلك 
بحض��ور المهندس��ة س��الم عالوي 
وأش��رف إيتون��ي عض��وي مجلس 
إدارة اإلتحاد والحك��م الدولي ماهر 
أبو هيالنة رئيس اللجنة الرئيس��ية 
للح��كام، والذي قدم بدوره ش��رحا 
تفصيليا عن مهام وواجبات المراقب 
اإلداري ف��ي الملع��ب قب��ل وأثناء 
وبعد المباراة، مع تقديم ش��رح عن 
التعدي��الت الجديدة على قانون كرة 
السلة، وأقيمت في الفترة المسائية 

امتحانات خطية للمشاركين.

دورة تطوير المراقبين 
اإلداريين
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المجموعة 1
حس��م بايرن ميون��خ األلماني تأهله 
إلى الدور الثاني )دور الس��تة عش��ر( 
بعدما تغلب على ريد بول س��الزبورغ 
النمساوي 3 / 1 عن المجموعة األولى 
والتي ش��هدت أيضا تع��ادل أتلتيكو 
مدريد اإلسباني مع ضيفه لوكوموتيف 

موسكو الروسي سلبيًا.
وعل��ى ملع��ب »أليانز أرين��ا« افتتح 
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
التس��جيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 
35 ثم جاء اله��دف الثاني لبايرن في 
الدقيقة 52 وسجله ماكسيمليان ووبر 
العب ري��د بول س��الزبورغ عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه.
وبعدها أض��اف الالعب البديل ليروي 
س��اني الهدف الثالث في الدقيقة 68 
قب��ل أن ي��رد ريد بول بهدف س��جله 

ميرجيم بريشا في الدقيقة 73 .
ورفع العم��الق البافاري حامل اللقب 
رصي��ده إل��ى 12 نقط��ة ف��ي صدارة 
المجموع��ة ليحس��م تأهل��ه إلى دور 
الس��تة عش��ر، بينما تجمد رصيد ريد 
بول س��الزبورغ عند نقط��ة واحدة في 

المركز الرابع األخير.
أم��ا أتلتيك��و مدريد فس��قط في فخ 
التع��ادل الس��لبي على ملعب��ه أمام 
أتلتيكو  ليرفع  موس��كو،  لوكوموتيف 
رصي��ده إلى خمس نق��اط في المركز 
الثاني مقابل ثالث نقاط للوكوموتيف 

موسكو في المركز الثالث.

المجموعة2
جدد فريق لاير مدريد اإلس��باني آماله 
في التأهل لدور الس��تة عش��ر عقب 
تغلب��ه 2 / صف��ر على مضيف��ه إنتر 
الثاني��ة من  بالمجموع��ة  اإليطال��ي 
مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، 
الت��ي ش��هدت أيضا ف��وز بوروس��يا 
مونشنغالدباخ األلماني 4 / صفر على 

ضيفه شاختار دونتيسك األوكراني.
تص��دره  مونش��نغالدباخ  وواص��ل 
المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق 
أق��رب مالحقيه  نقطة وحي��دة أمام 
الري��ال، بينما احتل ش��اختار المركز 
الثال��ث بأرب��ع نقاط، وقب��ع إنتر في 

مؤخرة الترتيب بنقطتين.
وتحدى الريال غياب نجميه المهاجم 
الفرنس��ي كري��م بنزيم��ة والمداف��ع 
بداعي  رام��وس  المخضرم س��يرخيو 
اإلصاب��ة ليحق��ق انتص��اره األول في 
تاريخ��ه عل��ى إنت��ر عل��ى المالعب 

اإليطالية بالمسابقات األوروبية.
ه��ازارد  إيدين  البلجيك��ي  وافتت��ح 
التس��جيل للفريق اإلسباني مبكرًا في 
الدقيقة الس��ابعة من ركلة جزاء، قبل 
أن تتضاعف معان��اة إنتر الذي اضطر 
للعب بعشرة العبين عقب طرد نجمه 

التشيلي آرتورو فيدال في الدقيقة 33 
لحصوله على اإلنذار الثاني.

وجاء الهدف الثاني للريال عبر النيران 
الصديقة بعدما أضاف المغربي أشرف 
حكيمي الع��ب إنتر الحال��ي والريال 
الس��ابق هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه 

في الدقيقة 59.
ويأتي هذا الفوز ليك��رر الريال تفوقه 
على إنتر بعدما س��بق أن تغلب على 
الفري��ق اإليطال��ي 3 / 2 ف��ي الجولة 
الماضي��ة للمجموع��ة ف��ي العاصمة 

اإلسبانية مدريد.
وعل��ى ملع��ب بروس��يا ب��ارك حقق 
الثاني  فوزه  بوروسيا مونش��نغالدباخ 
عل��ى التوال��ي بتغلب��ه 4 / صفر على 

ضيفه شاختار دونتيسك.
التس��جيل  ش��تيندل  الرس  افتت��ح 
لمصلحة مونش��نغالدباخ في الدقيقة 
17 م��ن ركلة جزاء، بينما أضاف نيكو 
إيلفي��دي الهدف الثان��ي في الدقيقة 

.34
وأضاف بريل إيمبول��و الهدف الثالث 
للفري��ق األلماني ف��ي الدقيقة األولى 
من الوقت المحتسب بدال من الضائع 
للش��وط األول، قبل أن يحرز أوس��كار 
فيندت الهدف الرابع في الدقيقة 77.

المجموعة 3
حس��م مانشس��تر س��يتي اإلنكليزي 
تأهله مبكرًا لدور الس��تة عشر لبطولة 
دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم عقب 
ف��وزه الثمين 1 / صف��ر على مضيفه 

أولمبياكوس اليوناني 
وواصل مانشستر سيتي صدارة ترتيب 
المجموع��ة بعدما رفع رصيده إلى 12 
نقطة محقق��ًا العالم��ة الكاملة حتى 
اآلن عق��ب فوزه في جمي��ع مبارياته 
األرب��ع التي خاضها ف��ي المجموعة، 
اإلقصائية  ل��ألدوار  ليضمن صع��وده 
قب��ل خ��وض الجولتي��ن األخيرتين 

للمجموعة.
رصي��د  تجم��د  النقي��ض  عل��ى 
أولمبياك��وس ال��ذي تلقى خس��ارته 
الثالثة على التوال��ي عند ثالث نقاط 
في المركز الثالث فيم��ا بورتو الثاني 
) 9 نق��اط( بعد تغلب��ه بهدفين دون 

رد على أولمبيك مارس��يليا الفرنسي 
متذيل الترتيب بال نقاط.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على 
اللقاء حيث كان األكثر استحواذًا على 
الكرة وإهدارا للفرص، فيما بدا واضحا 
تأث��ر أولمبياكوس بغي��اب عدد من 
عناصره األساسية في مقدمتهم ثنائي 
خط الهجوم المغربي يوس��ف العربي 
والمصري أحمد حس��ن كوكا، اللذين 

أصيبا بفيروس كورونا المستجد.
يدين س��يتي بفضل كبير في تحقيق 
هذا الفوز إلى العبه فيل فودين الذي 
أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 
36 ليعيد الفريق الس��ماوي البس��مة 
من جدي��د لوج��وه جماهي��ره التي 
ش��عرت باإلحباط من خس��ارته صفر 
/ 2 أمام توتنهام هوتس��بير في لقائه 
األخيرة ببطولة الدوري اإلنكليزي يوم 

السبت الماضي.

المجموعة 4
ع��زز أتاالنت��ا اإليطال��ي حظوظه في 
بلوغ دور الس��تة عشر عقب فوزه على 
مضيفه ليفرب��ول اإلنكليزي 2 / صفر 
في الجولة الرابعة والتي ش��هدت فوز 
أياك��س أمس��تردام الهولن��دي على 

ميتالند الدنماركي 3/1.
ورف��ع أتاالنتا رصيده إلى س��بع نقاط 
ف��ي المرك��ز الثالث بف��ارق األهداف 
الثاني  المركز  أياكس صاح��ب  خلف 
بالرصي��د ذات��ه حيث يلتقي��ان على 
ملعب األخي��ر في الجولة المقبلة من 

دور المجموعات.
عل��ى الجان��ب األخ��ر تجم��د رصيد 
ليفربول عند تس��ع نق��اط، لكنه ظل 
محافظ��ًا على ص��دارة الترتيب بفارق 

نقطتين عن أياكس وأتاالنتا.
وتق��دم أتاالنتا ف��ي الدقيقة 60 عن 
إيليس��يتش قبل أن  طريق جوسيب 
يسجل روبن جوسينس الهدف الثاني 

للفريق اإليطالي في الدقيقة 64.
وفي المب��اراة الثانية تق��دم أياكس 
ف��ي الدقيق��ة47 ع��ن طري��ق ريان 
جرافينبيرش  قب��ل أن يضيف نصير 
مزرواي الهدف الثاني في الدقيقة49.

وف��ي الدقيق��ة 66 س��جل البرازيلي 

ديفيد نيريس الهدف الثالث ألياكس، 
وسجل أوير مابل هدف تقليص الفارق 

للفريق الدنماركي في الدقيقة 80.
النتيجة ودع فري��ق ميتالند  وبه��ذه 
الدنماركي المنافسات القارية للموسم 
الحال��ي حي��ث يحتل المرك��ز الرابع 
واألخير بدون رصيد من النقاط بفارق 
سبع نقاط خلف أتاالنتا صاحب المركز 
الثالث وأياكس صاحب المركز الثاني 
وبالتال��ي لن يكون ق��ادرًا حتى على 
التأهل لمنافس��ات خ��روج المغلوب 

في الدوري األوروبي.

المجموعة 5
ضم��ن كل من تشيلس��ي اإلنكليزي 
وإش��بيلية اإلسباني عبورهما إلى دور 
ال���16 من دوري أبط��ال أوروبا وجاء 
ضم��ان البل��وز للعب��ور بع��د تخطي 
 2-1 الفرنس��ي  ري��ن  مس��تضيفهم 

لحساب المجموعة الخامسة.
كم��ا ضم��ن إش��بيلية حام��ل لقب 
ال��دوري األوروب��ي العبور إل��ى الدور 
المقب��ل م��ن أمج��د الك��ؤوس بعد 
تخطيه لمستضيفه كراسنودار الروسي 

.2-1
تشيلسي في صدارة المجموعة برصيد 
10 نقاط، وإشبيلية خلفه في الوصافة 

بفارق األهداف.
وأراح م��درب البل��وز فران��ك المبارد 
عددًا من العبيه األساس��يين السيما 
خ��وض  م��ن  العائدي��ن  الدوليي��ن 
المباري��ات م��ع منتخب��ات بالدهم 
تقدمهم المغرب��ي حكيم زياش نجم 
الفريق في اآلونة األخيرة، والفرنس��ي 
نغولو كانتي وأش��ركهما في الش��وط 

الثاني.
وه��و الف��وز الس��ادس توالي��ًا للبلوز 
ف��ي جميع المس��ابقات منذ انضمام 
الح��ارس الس��نغالي ادوار مندي إليه 
قادم��ًا من ري��ن بال��ذات مقابل 28 
ملي��ون دوالر ف��ي فت��رة االنتقاالت 

الصيفية.
التس��جيل  هودس��وناودوي  افتت��ح 
لتشيلس��ي ف��ي الدقيق��ة 22 بعدما 
قطع مايسون ماونت هجمة ألصحاب 
األرض ومرره��ا ل��ه من خلف وس��ط 
الملع��ب فتقدم بها وس��ددها ارضية 
زاحفة م��ن على خط منطق��ة الجزاء 
الح��ارس  ذراع  تح��ت  م��ن  م��رت 
الس��نغالي ألف��رد غومي��س وتابعت 

طريقها نحو المرمى )22(.
وعادل غيراس��ي النتيج��ة من ضربة 
رأس��ية عج��ز ح��ارس تشلس��ي عن 

التصدي لها )85(.
وهو الهدف األول في ش��باك الفريق 
القارية هذا  المس��ابقة  اإلنكليزي في 
الموس��م بعد ثالث مباري��ات نظيفة 
لم تهتز فيها ش��باك من��دي، والثاني 
في جميع المس��ابقات منذ انضمامه 

للفريق.
وفيم��ا كانت المباراة تلفظ أنفاس��ها 
األخير تشارك البديل زياش واأللماني 
تيم��و فيرن��ر والبدي��ل اآلخ��ر جيرو 
في إح��راز الفوز، إذ م��رر األول الكرة 
إل��ى األلماني فح��اول لعبها من فوق 
الحارس الذي تص��دى لها لتصل الى 
الفرنسي الذي لعبها بمهارة برأسه في 

المرمى )90+1(.
وفي المباراة الثانية س��جل الكرواتي 
ايفان راكيتيتش )4( ومنير الحدادي 

)5+90( إلشبيلية، والبديل البلجيكي 
واندرسون لكراسنودار )56(.

افتتح إش��بيلية التس��جيل سريعًا إذ 
احت��اج راكيتيتش ألرب��ع دقائق لهز 
شباك ايفيغني غورودوف من تسديدة 

طائرة من خارج منطقة الجزاء.
وع��ادل أصح��اب األرض م��ن جملة 
تكتيكية باهرة بعد أن مرر الس��ويدي 
فيكتور كاليس��ون الكرة عرضية فموه 
لها مواطنه كريستوفر أولسون وتركها 
الندرس��ون الذي سددها بين الحارس 
وثالث��ة مدافعي��ن لتخترقه��م وتهز 

الشباك )56(.
وخط��ف الح��دادي ه��دف الفوز في 
الدقيقة الخامس��ة من الوقت الضائع 

بتسديدة في الزاوية البعيدة.
ويلعب تشيلسي في ضيافة إشبيلية 
ف��ي الجول��ة القادمة ف��ي الثاني من 
كانون األول المقب��ل فيما يحل رين 
وفي جعبته نقط��ة واحدو ضيفًا على 

كراسنودار الذي يملك الرصيد عينه.

المجموعة 6
حقق بوروسيا دورتموند األلماني فوزًا 
عريض��ًا على ضيف��ه البلجيكي كلوب 
بروج بثالثية نظيفة ضمن منافسات 

المجموعة السادسة .
إيرلين��غ  النرويج��ي  النج��م  وض��ع 
هاالن��د فريق��ه على طري��ق االنتصار 
به��دف أول في الدقيق��ة 18 وأضاف 
جايدون سانش��و اله��دف الثاني قبل 
نهاية الشوط األول )د1+45(  قبل أن 
يختتم هاالند النتيجة بالهدف الثالث 

في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
وع��زز دورتمون��د صدارت��ه برصيد 9 
نقاط بفارق نقطة عن التس��يو الثاني 
الذي تغلب على زينيت الروسي 3-1. 
سّجل لالتسيو كل من إيموبيلي )د3 
و د55 من ركلة جزاء( وبارولو )د22( 

ولزينيت دزويبا )د25(.
يحت��ل كلوب ب��روج المرك��ز الثالث 
برصي��د 4 نق��اط ث��م زينيت س��انت 
بطرس��بورغ بنقطت��ه اليتيم��ة حتى 
اآلن وفق��د أمله بالمتابع��ة فيما عزز 
بالتالي حظوظهما  والتسيو  دورتموند 
في بلوغ الدور الس��تة عش��ر بش��كل 

كبير .

المجموعة 7
وحس��م يوفنت��وس اإليطالي صعوده 
إلى الدور الثاني )دور الس��تة عش��ر( 
بعدما حقق انتصارًا صعبًا على ضيفه 
فرينكف��اروزي المج��ري 2 / 1 ضمن 

مباريات المجموعة السابعة.
ورفع يوفنت��وس رصي��ده بذلك إلى 
تس��ع نقاط في المركز الثاني ليتأهل 
برفق��ة برش��لونة اإلس��باني المتصدر 
برصيد 12 نقط��ة، بينما تجمد رصيد 
فرينكف��اروزي عن��د نقط��ة واح��دة 
متس��اويًا في ذلك مع دينامو كييف 

األوكراني.
التس��جيل  أوزوني  ميرت��و  وافتت��ح 
لفيرنكف��اروزي ف��ي الدقيق��ة 18 ثم 
أدرك النج��م البرتغال��ي كريس��تيانو 
رونال��دو التع��ادل ليوفنت��وس ف��ي 
الدقيقة 35 ، وحس��م البدي��ل ألفارو 
موراتا المب��اراة وبطاقة التأهل لصالح 
يوفنت��وس به��دف الف��وز 2 / 1 ف��ي 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 

بدل الضائع للمباراة.
وأثقل برش��لونة على ش��باك مضيفه 
دينام��و كيي��ف األوكران��ي وغلبه 4 
/ صف��ر وتق��دم الفري��ق الكاتالون��ي 
بهدف س��جله س��يرجينو ديست في 
52 وأضاف مارتن برايثوايت  الدقيقة 
)هدفين( ف��ي الدقيقتي��ن 57 و70 
م��ن ركل��ة ج��زاء، قب��ل أن يختتم 
أنطوان غريزمان أهداف برش��لونة في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.
ولعب برشلونة المباراة بعدد كبير من 
الالعبين الشباب والبدالء، وغاب عن 
اللقاء نجوم الصف األول بالفريق وعلى 
ميس��ي  ليونيل  األرجنتيني  رأس��هم 
فاتي  وأنسوماني  أومتيتي  وصامويل 

وسيرجي روبرتو.

المجموعة 8
استعاد باريس سان جيرمان الفرنسي 
ف��وزًا  وحق��ق  االنتص��ارات  نغم��ة 
صعبًا عل��ى ضيفه األلمان��ي اليبزيغ 
به��دف نظيف ضمن منافس��ات آخر 

المجموعات »الثامنة«. 
وس��ّجل النجم البرازيلي نيمار هدف 
النادي الباريس��ي من ركلة جزاء في 

الدقيقة 11.
وأنع��ش س��ان جيرم��ان آمال��ه في 
المنافس��ة عل��ى بطاق��ة التأهل إلى 
ثمن النهائي إذ بات في المركز الثاني 
ف��ي الترتي��ب برصيد 6 نق��اط خلف 
مانشس��تر يونايتد )9 نقاط( الذي فاز 
على إس��طنبول باشاكش��هير التركي 
1-4، أما اليبزيغ فأصب��ح ثالثًا بفارق 
المواجهات المباش��رة ع��ن »بي أس 

جي«.
وث��أر مانشس��تر يونايت��د اإلنكليزي 
باشاكش��هير  أمام  ذهاب��ا  لخس��ارته 
الترك��ي وف��از عليه 1-4 ف��ي مباراة 
وبق��ي  ذاته��ا  بالمجموع��ة  أخ��رى 
مانشس��تر يونايتد متص��درًا برصيد 9 
نق��اط في حي��ن يحتل باشاكش��هير 

المركز األخير وله 3 نقاط.
وبدأ مانشس��تر يونايتد المباراة بقوة 
وضغط عل��ى مرمى منافس��ه وراوغ 
ماركوس راش��فورد أكثر م��ن مدافع 
داخ��ل المنطقة م��ن دون ان ينجح 
في التس��ديد نح��و المرمى )4(، لكن 
صانع األلعاب البرتغالي المتألق برونو 
فرنانديش منح فريق��ه التقدم عندما 
رف��ع البرازيلي اليك��س تيليس كرة 
من ركنية فش��ل دفاع باشاك شيهير 
في تش��تيتها فوصلت الى فرنانديش 
المنطقة  مش��ارف  عل��ى  المترب��ص 
فاطلقها على الطاير في سقف الشباك 

التركية )7(.
وأض��اف راش��فورد هدف��ًا ثاني��ًا بعد 
تمري��رة ماك��رة م��ن فرنانديش لكن 
الحكم لم يحس��تبه بداعي التس��لل 

.)12(
التركي فهمي  الفريق  وارتكب حارس 
ميرت غونوك خطأ فادحًا في التعامل 
مع تمريرة تيليس العرضية من الجهة 
اليمن��ى فأفلتت منه الك��رة ليتابعها 
فرنانديش داخل الش��باك من مسافة 

قريبة )20(.
وشن مانشستر يونايتد هجمة مرتدة 
س��ريعة قادها راش��فورد ال��ذي اعيق 
داخل المنطقة فاحتسب الحكم ركلة 
ج��زاء لصالح فريقه انبرى لها بنفس��ه 
خادع��ا الح��ارس )35( ليرفع رصيده 

الى 5 اهداف.
وأنق��ذ الحارس اإلس��باني دافيد دي 
خي��ا مرماه م��ن هدف أكي��د عندما 
ارتمى ببراعة لتس��ديدة دينيز توروك 
)52(. لكن دي خيا فشل في محاولة 
توروك الثانية من ركلة حرة مباش��رة 

سددها بيسراه داخل الشباك )75(.
لكن الويلزي داني��ال جيمس أضاف 
اله��دف الراب��ع ليونايتد م��ن هجمة 
مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع.

عالمي

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

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

إعداد ربيع حمامة

تأهل البافاري ومان سيتي وتشيلسي وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس 
للدور الثاني في دوري األبطال

شهد نهاية االسبوع الماضي ختام الجولة الرابعة في دور المجموعات من 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وحجزت خالله بعض األندية مقاعدها بالدور 
القادم قبل جولتين على النهاية فتأهل بايرن ميونيخ عن المجموعة األولى 
مونشنغالدباخ  بروسيا  واقترب   ، فيها  الثانية  البطاقة  على  الحسم  وتأجل 
وريال مدريد من حسم التأهل عن الثانية .. وحقق مانشستر سيتي العالمة 
بذلك  حجز  الرابعة  للمرة  وانتصر  المجموعات  ثالث  في  اآلن  حتى  الكاملة 
صعوده رسميًا للدور القادم .. وسقط ليفربول بشكل مفاجئ أمام اتالنتا 
نقاط   )9( لمجموعته  متصدرًا  اإلنكليزي  الفريق  وبقي  الرابعة  بالمجموعة 

يليه اياكس واتالنتا بنفس الرصيد)7( لكل فريق .
دور  إلى  عبورهما  اإلسباني  وإشبيلية  اإلنكليزي  تشيلسي  من  كل  وضمن 
ال�16عن خامس المجموعات وبفارق هائل عن رين وكراسنودار حيث أن لكل 

فريق 10 نقاط ..
وعزز دورتموند متصدر المجموعة السادسة ووصيفه التسيو حظوظهما 

في بلوغ الدور الستة عشر بشكل كبير .
بمتابعته  ذلك  عزز  لكنه  سابق  بوقت  تأهله  ضمن  قد  برشلونة  وك��ان 
للعالمة الكاملة باالنتصار الرابع على التوالي ضمن معه يوفنتوس الصعود 

بشكل رسمي ولو أنه جاء بشق األنفس لحساب المجموعة السابعة.
بالصعود  آماله  وأنعش  االنتصارات  نغمة  جيرمان  سان  باريس  واستعاد 
لحساب آخر المجموعات » الثامنة« وبات يتقدم على اليبزيغ بفارق األهداف 
فقط ولكل منهما 6 نقاط بينما يتصدر هذه المجموعة مانشستر يونايتد 
ال�3  األندية  من  ألي  مفتوحة  باحتماالت  غامضة  األمور  تزال  وال  نقاط  ب�9 

أعاله .
وتقام يومي الثالثاء واألربعاء القادمين الجولة ماقبل األخيرة وقد تكون 

حاسمة لبعض األندية لتثبيت مواقعها بالدور التالي .
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دوري الظل
يش��كل الدوري الممتاز لكرة القدم بكل إش��كاالته ومنغصاته 
حالة مقبولة بل وجيدة إذا ما تم مقارنته بدوري الدرجة األولى 
و)المس��رحيات( التي تتخلله في كل مرحلة من مراحله ومن 
كافة النواحي بداية من بعض المالعب التي فرضت على األندية 
أو تلك التي تم اختيارها عن س��ابق إصرار من األندية نفس��ها 
ألس��باب عديدة في مقدمها أن بعض األندية الضعيفة ترى في 
س��وء مالعبها س��الحًا تحارب به األندية األفضل مستوى منها 
والتي غالبًا ما تلعب بحذر ش��ديد على األرضيات السيئة تجنبا 
لإلصابات، إضافة إلى المرافق الخدمية للفرق في هذه المالعب 

التي تكاد تكون شبه معدومة أو في حالة مزرية. 
ف��ي جان��ب التحكيم تجد أحيان��ا أن بعض الح��كام )ومنهم 
دوليون( ينس��ون كل القواني��ن ويضعون أم��ام أعينهم هدفًا 
واح��دًا هو إيصال المباراة إلى بر األمان بغض النظر عن تحقيق 
عنصر العدالة بالقرارات التي يتخذونها، األمر الذي يلحق الضرر 
ببعض الفرق، هذا إذا اس��تثنينا تكليف بعض الحكام الضعفاء 
لقيادة بعض المباريات والذين يكون األذى الذي يتس��ببون به 

شامال للفريقين.
من جهة الجماهير وبعيدا عن موضوع المالعب التي تستضيف 
مباري��ات الدرج��ة األولى والت��ي ال تتوفر ف��ي معظمها أدنى 
الش��روط المطلوبة للحضور الجماهيري، فإن ما تقوم به بعض 
الجماهي��ر على قلتها يضاهي الكثير مما نش��اهده في الدوري 
الممتاز من ش��تائم وإس��اءة بحق الفري��ق المنافس والحكام 
والملفت في األم��ر أن بعض هذه األندية حديثة العهد في كرة 
القدم وجمهورها كذلك ومع ذلك تجدها تتقن )س��مفونيات( 
اإلساءة بش��كل احترافي وكأن أول شيء نلقنه لجماهير كرتنا 

هو الجانب السلبي من التشجيع ومؤازرة فرقها.
نعتقد أن اغلب المشكالت التي تحدث في دوري األولى سببها 
انه يق��ام بعيدا عن أضواء اإلعالم، حي��ث ال نقل تلفزيوني وال 
حض��ور إعالم��ي لمبارياته وه��و بالفعل كم��ا كان يطلق عليه 
س��ابقا )دوري الظل( بكل ما لهذه التس��مية م��ن معنى، مما 
يفسح المجال أمام كل المعنيين بإقامته ليعملوا وفق معادلة 
)تنفيذ نشاط( بغض النظر عن الجودة والنتائج وتطبيق القواعد 
والقوانين، ومعالجة هذا الواقع أو تحس��ينه قليال هو مسؤولية 
اتحاد الكرة ولجنة المسابقات إضافة إلى اإلعالم الرياضي الذي 

عليه أن يكون حاضرا..
أخيرا كل ما ذكر س��ابقا ينطبق بش��كل أو بآخ��ر على دوريات 
الفئات العمرية حتى في دوري ش��باب الممتاز سواء بالوقائع 

أو األسباب.

أنور البكر

معلول وخريبين
كرة  له سمعته وتاريخه ومكانته يف  نبيل معلول هو مدرب تونسي 
والهدف من  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  مدرب  اآلن  ببالده وهو  القدم 
التعاقد معه من أجل بناء فريق يستطيع تحقيق حلمنا بالوصول إىل 
نهائيات كأس العالم، وذلك بعد إعفاء أو انتهاء عقد مدربنا الوطني 
فجر إبراهيم الذي قاد المنتخب يف التصفيات اآلسيوية المزدوجة قبل 
توقفها بسبب ظروف »كورونا« وخاللها حقق مدربنا العالمة الكاملة 
متصدرًا مجموعته بعد خمس مباريات  وتواجد المعلول مع منتخبنا لم 
يكن بالصورة الملبية وجرعات تدريبية لالعبينا محدودة وحضوره إىل 
بلدنا كان بعد حضور التوقيع قليل وعمله اقتصر عىل انتقاء الالعبين 
واختيارهم ولعب المنتخب تحت قيادته مباراتين يف آخر أيام الفيفا 
الرضا  أوزبكستان واألردن  أمام  المباراتين  المنتخب يف  أداء  يلق  ولم 

وتعرض الفريق النتقادات شديدة، علماً أن المباراتين وديتين.
نادي  يف  المحترف  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  العب  خريبين  وعمر 
العب  أحسن  ولقب  بجائزة  فاز  تقريباً  عامين  وقبل  السعودي  الهالل 
محبوه  وله  والفعالة  الرئيسة  منتخبنا  أعمدة  من  وهو  آسيا  قارة  يف 
وعشاقه الكثيرون المتفائلون بوجوده بالمنتخب ويقولون: إنه قادر 
هدفنا  تحقيق  عىل  ومقيمين  محترفين  من  الموجودة  المجموعة  مع 

)الحلم( بالوصول إىل نهائيات كأس العالم وفقدانه خسارة كبيرة.

خالف االثنين
يف المعسكر األخير للمنتخب حدث خالف بين المدرب معلول والالعب 
أوزبكستان  أمام  األوىل  المباراة  عن  الالعب  إبعاد  إىل  أدى  خريبين 

وبالتايل قام بترك معسكر المنتخب والمغادرة دون إذن.
ولم يفصح أحد عن سبب الخالف الحقيقي ولم يصدر عن إدارة المنتخب 
أي بيان بهذا الشأن يف حينه فكثر القيل والقال والتكهنات وتأليف 
القصص والروايات وبعد أن انتهى المعسكر وعاد كل إىل موقعه بقي 
المدرب  أن صدرت تصريحات من  إىل  القصص  والقال وتأليف  القيل 
ومن الالعب ومن مدير المنتخب المدرب والالعب كل منهما يدافع عن 
نفسه ووجهة نظره ومدير المنتخب لم يضع بشكل حاسم النقاط عىل 
اآلن  للخالف وحتى  المباشر  السبب  ولم يظهر بشكل قطعي  الحروف 

الصورة ضبابية!!
به  أدىل  وما  مباشرة  وغير  مباشرة  أقللوال  من  رافقه  وما  األمللر  هذا 
المتابعون يشكل سابقة لم تحدث أبدًا يف تاريخ منتخباتنا وحتى حين 
كان يعاقب العب أو يبعد عن المنتخب كان األمر يسير بهدوء ولكل 

حده ويقف عنده.

أما اآلن فالصورة مختلفة، حيث األقوال والتصريحات كلها عىل جميع 
عبر  رسمي  شيء  وال  القدم  لكرة  اتحادنا  من  رسمي  شيء  وال  األلسنة 
مؤتمر صحفي للمدرب ولمدير المنتخب وهذا يعني ضياع هيبة الجميع 
وتجاوزًا لألنظمة والقوانين واللوائح الناظمة لعالقة الفرد بالجماعة 
الالعب  بين  بها  المسموح  للمسافات  وتجاوز  بالفرد  الجماعة  وعالقة 
وإدارته ومدربه وبين المدرب واإلدارة والالعبين، حيث الجميع يلتقون 

عند اتحادنا الكروي.

المطلوب
حتى ال تبقى األمور عائمة وغائمة وضبابية وحتى يعلم الجميع يف 
لهم من  ما  كل منتخباتنا العبين وإداريين ومدربين وأجهزة مختلفة 
هو  وما  وصالحياتهم  حدودهم  وأين  واجبات  من  عليهم  وما  حقوق 
وقفة  من  القدم  لكرة  التحادنا  البد  لهم  والمسموح  عليهم  الممنوع 
وتحديد  األمور  حقائق  والوقوف عىل  يحدث  ما  تجاه  وحاسمة  حازمة 
المسؤوليات ومعرفة الذنب وأسبابه ودوافعه واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
له  يكون  وأن  البد  »ثواب«  هناك  يكون  فحين  مناسباً  يراه  ما  وفق 
التي تحكم وهي  واألنظمة  والقوانين  اللوائح  ذلك وفق  عقاب وكل 
الداخيل  النظام  قلب  من  وهو  الكرة  التحاد  الداخيل  النظام  قلب 

لرياضتنا جمعاء.
الكلمة الفصل التحادنا والقرار الفصل له أيضاً والقرار الصادق والرواية 

الصادقة عنده ونحن بانتظارها.

تصريحات قاسية
بقي يف هذا الملف القول:

لقد فتح المدرب والالعب النار عىل بعضهما بشكل علني ودون تحفظ 
من خالل تصريحات لمواقع التواصل االجتماعي أو بعض وسائل اإلعالم 
وكأن كل منهما يبحث عن الخالص من اآلخر وقد اتخذ قرار الالعودة 
دون حساب ألي اعتبار وكأن المنتخب محصور بين المعلول وخريبين.

خالصة قول المعلول: لن يكون الالعب عمر خريبين يف منتخب سورية 
وأنا مدرب للمنتخب.

معلول  نبيل  ومدربه  المنتخب  مع  ألعب  لن  الخريبين:  قول  وخالصة 
فتصوروا إىل أين وصلنا؟؟

وقد كانت هناك تدخالت لمواقع التواصل ولكل منها أسبابه وانتماؤه 
وأهدافه .. وأخيرا قال اتحاد كرة القدم كلمته النهائية وما قاله يوجد 
ملزم  القرار  وهذا  الصحفي  المؤتمر  خالل  أخر عىل صفحاتنا  موقع  يف 

للجميع.

يف واحتنا األسبوعية هذه نتناول يف مرورنا )المشكلة( التي حصلت بين نبيل معلول مدرب منتخبنا األول لكرة القدم والعب 
وأحكاماً  فتاوات  المواقع  فيها  وأصدرت  األلسن  وتناولتها  وذيول  أبعاد  لها  صار  التي  المشكلة  تلك  خريبين  عمر  المنتخب 

وتصرف العارفون وغير العارفين بين مؤيد لهذا ومعاٍد لذاك.
لقد قيل كل شيء وطالعنا كل األقوال ولم نصل إىل لب المشكلة وعمق الموضوع لذلك لم تأخذ من عندنا قرارًا لنصرة أحد لكننا 
نؤكد عىل أنه يف بناء المنتخبات والعالقات بين كوادره جميعها هناك ضوابط ناظمة تحدد لكل فرد ما له وما عليه وأن عند 
اتحاد الكرة يقف الجميع أمام القانون واللوائح باحترام ويعرف المتخاصمون ما لهم وما عليهم وها نحن نطرح المسألة ونطلب 

من اتحاد كرتنا وضع النقاط عىل الحروف حتى ال تتشعب المواضيع وتتعقد األمور.

اتحاد الكرة والرواية الحقيقية لخالف معلول وخريبين

واحــــة االتحــــــاد

بك��ت كرة الق��دم والعالم رحيل أحد أهم أس��اطيرها عب��ر التاريخ 
)مارادون��ا( وذلك يوم األربعاء 25 تش��رين الثان��ي ، وتحديدًا عند 
الساعة العاشرة مس��اء وفق التوقيت المحلي لبوينوس أيرس التي 
أطلق��ت الهتافات واألبواق وصفارات اإلن��ذار وأضيئت األنوار للرجل 
الذي اش��تهر بارت��داء الرقم 10 بع��د دعوات انتش��رت على مواقع 
التواصل االجتماعي من أج��ل »التصفيق األخير« وأطلقت األلعاب 
النارية » في ملعب دييغو مارادونا موطن نادي أرخنتينوس جونيورز 
حيث لعب مارادونا عندما كان طفاًل وظهر ألول مرة كالعب محترف 
مع تدفق الحشود إلى الملعب وهي تصرخ باكية »مارادوو، مارادوو 
.. وألوقات طويلة تجمع اآلالف من محبي النجم األرجنتيني بالقرب 
من مالع��ب األندية التي لع��ب لها في بالده، ف��ي بوينوس أيرس 
)أرخنتينوس جونيورز وب��وكا جونيورز(، وروزاريو )نيويلز أولد بويز( 
وكذلك في ال بالتا  حيث أش��رف على نادي خيمناس��يا قبل وفاته 
في منزله ع��ن 60 عاما إثر أزمة قلبي��ة وتجمع آخرون حول نصب 
»اوبيليس��كو« في العاصمة وهو مكان تقليدي لالحتفال باألحداث 

الرياضية.
وودعت األرجنتين كما كل العالم بطلها دييغو أرماندو مارادونا الذي 
وصل جثمانه بعد منتصف ليل األربعاء الى القصر الرئاسي ليتمكن 
أبن��اء بلده من إلقاء النظ��رة األخيرة على أحد أعظ��م الالعبين في 
ك��رة القدم وأكثرهم إثارة للجدل وأعل��ن الرئيس األرجنتيني البرتو 
فرنانديس ف��وًرا الحداد لمدة ثالثة أيام، حي��ث دفن الخميس في 
مقبرة »خاردين دي باس« )حديقة السالم( في بيافيستا في شمال 

شرق بوينوس أيرس حيث يرقد والداه.
وكان لمارادونا مشوار طويل قاد خالله منتخب بالده إلى مجد الفوز 
بكأس العالم عام 1986 وتضمنت تلك البطولة مباراة في الدور ربع 
النهائي أمام إنكلترا س��جل فيها مارادونا هدفين يعتبران من أشهر 

أهداف كأس العالم على اإلطالق أحدهما سجله بيده خلسة .

وداعًا مارادونا..

علــي شحــــادة

في الصميم

انقضت يوم أمس الجمعة منافسات 
المرحلة الثامنة من دوري الش��باب 
لكرة الق��دم بدرجت��ه الممتازة في 
6 مواقع ش��هدت انتص��ارات كبيرة 
بقيت فيها الص��دارة على حالها مع 
تقدم للبعض درجة لألمام وحس��رة 
للبقي��ة خاص��ة المتأخ��ر منها على 
الئح��ة الترتيب، فزاد همه وتكاثرت 
أوجاع��ه مع تق��دم المجريات التي 
تن��ذر بتهدي��د للوق��وع ف��ي مطب 

الهبوط.
أصحاب األرض علت ضحكاتهم يوم 
أمس باس��تثناء فريق المجد.. ففاز 
االتحاد وتش��رين والطليعة وجبلة.. 
فيما تعادل الوحدة بدمشق والوثبة 
بحمص وكما ذكرن��ا فإن المجد هو 
الوحيد الذي تأخر على أرضه وخسر 

بهدفين أمام الضيف.

صدارة ومطاردة
لم يجد فريق االتحاد المتصدر صعوبة 
بتج��اوز ضيفه الش��رطة ف��ي ملعب 
الس��ابع من نيس��ان بحلب وس��جل 
ثالثية بمرماه عبر حمزة سواس وبشر 

شهابي ومحمود نايف.
ورفع الفائ��ز من رصيده الى 22 نقطة 
كرس به��ا صدارته لج��دول الترتيب 

بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.
ف��وز أهل��ي حلب ه��و الس��ابع هذا 
الموس��م ورفع رصيده التهديفي الى 
17 هدفًا بالمرتبة الثانية خلف تشرين 
22 فيم��ا هو الفريق األقل الذي تلقت 

شباكه األهداف )2(.
وكان المتص��در قد ف��از بالجولة قبل 
الماضي��ة عل��ى الجيش في دمش��ق 
به��دف دون رد، أما الش��رطة فقد تل 
قى خس��ارته السادس��ة هذا الموسم 
وتجمد رصيده عند )4( نقاط بالمركز 
قبل األخير على الئحة الترتيب وكان 
قد خسر أيضًا بالجولة السابقة )7( مع 

الوثبة بهدف دون رد في دمشق.
وضرب ش��بان البحارة بقوة في جولة 
األمس وتغلب��وا على الجيش بنتيجة 
4/0 وكانت خير صحوة بعد أن تعرضوا 
بالجولة قبل  لخسارة مفاجئة بدمشق 
الماضي��ة أم��ام المحافظ��ة 1/4 عاد 
التوازن بعده��ا للوصيف وحافظ على 
فارق النقاط ال�)3( مع المتصدر وتابع 

مالحقته نحو الظفر باللقب.
أهداف تش��رين أمس سجلها المقداد 
أحم��د )2( ومحمد أس��عد وإبراهيم 
شعبان ارتفع بها رصيد الفريق الى 19 
نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز 
الثال��ث جارهم حطي��ن فيما تجمد 
رصي��د الجيش عند 6 نق��اط وتراجع 

للمركز الثاني عشر على الالئحة.

تقدم وتأخر
في دمش��ق اس��تضاف الوحدة أمس 
فريق حطين، وش��هد ملع��ب الجالء 
تس��جيل 4 أه��داف مناصف��ة بي��ن 

الفريقي��ن والنقط��ة الوحي��دة أبقت 
حطين بالمركز الثال��ث وبقي الوحدة 
أيض��ًا بالمرك��ز الثامن بع��د 9 نقاط 

حققها حتى اآلن.

س��جل لحطي��ن زين وردة م��ن ركلة 
ج��زاء وخالد رمض��ان، فيما س��جل 
ألصحاب األرض الالعب حسان زياز 2.

وكان حطين قد فاز بالجولة الس��ابعة 

على جبلة 2/1 فيما خسر الوحدة في 
حلب أمام الحرية 0/2.

وفي الملعب الصناعي بحماة س��جل 
الطليعة ثالثي��ة دون رد في مواجهة 
ضيف��ه الحرية وق��ع علي��ه كل من 
بركات س��رميني ويزن سالمة وعدي 

حسون.
وتقدم الطليعة خط��وة لألمام وبات 
في المركز الس��ادس ب�13 نقطة على 
الئح��ة الترتيب وهو الف��وز الرابع له 
هذا الموس��م وكان بالجولة السابعة 

قد تعادل مع الكرامة 2/2.
م��ن جهت��ه تراج��ع الحري��ة للمركز 
الس��ابع بعد أن تجمد رصيده عند 11 
نقطة حيث تلقى خسارته الثالثة هذا 
الموس��م على عك��س المتوقع حيث 
كان قد فاز بالجولة قبل الماضية على 
الوحدة بهدفي��ن دون رد مع لحظ أن 
فريق الطليعة عنيد على أرضه وطموح 

لدخول بشكل أكبر جو المنافسة.
وفي ملعب ن��ادي المجد زاد الكرامة 

م��ن أوج��اع األول عندم��ا ن��ال كل 
النقاط وفاز بنتيجة 2/0 وتقدم خطوة 
في جدول الترتي��ب وأصبح بالمركز 
التاس��ع برصيد مش��ابه من النقاط 9 

متأخرًا بفارق التسجيل عن الوحدة.
وكان الكرام��ة ق��د تع��ادل بالجولة قبل 
الماضية مع الطليعة في حمص 2/2 كما 

تعادل المجد آنذاك مع النواعير 3/3.
الترتي��ب  يتذي��ل  العاصم��ة  أزرق 
بنقطتي��ن وتلق��ى أكب��ر ع��دد من 
األهداف عن باق��ي الفرق )23 هدفًا( 
وال زال يبح��ث عن منفذ للهروب من 

هذا المركز.
س��جل للكرامة عب��د الرحمن غالي 2 

بالدقيقتين )24- 64(.
في الملعب الصناعي بحمص صمتت 
الش��باك بلق��اء الوثب��ة م��ع ضيفه 
النواعي��ر، أصح��اب األرض تقدم��وا 
خطوة على الالئحة بعد أن اس��تغلوا 
تعث��ر المحافظ��ة بافتت��اح مباريات 
نقط��ة   15 له��م  وب��ات  المرحل��ة.. 

الراب��ع على الالئحة  بالمركز  تضعهم 
وهو التعادل الخام��س للفريق فيما 
للنواعي��ر 8 نقاط تراجع به��ا للمركز 

العاشر.
وكانت الجولة قد افتتحت بلقاء فاجأ 
فيه جبل��ة ضيفه المحافظ��ة وغلبه 
بهدفين لهدف ف��ي الملعب المدينة 

الصناعي بالالذقية.
س��جل للفائز عماد إبراهي��م وأيمن 

فخرو ، وللمحافظة مالك جنيد.
وتق��دم جبل��ة خط��وة واح��دة على 
الالئح��ة وبات بالمرك��ز 11 برصيد 7 
نق��اط بينما تجمد رصي��د المحافظة 
عن��د 14 نقط��ة بالمرك��ز الخام��س 

وتراجع خطوة بعد تلك الخسارة.
وكان جبل��ة قد خس��ر أم��ام حطين 
ف��از  فيم��ا  الس��ابعة 1/2  بالجول��ة 
بالجولة ذاتها على تشرين  المحافظة 
4/1 وال تعط��ي األندي��ة حت��ى اآلن 
مستوى ثابت باستثناء فريقا المقدمة 

بشكل نسبي.

دوري شباب الممتاز لكرة القدم.. االتحاد مستمر بالصدارة يطارده شبان البحارة
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