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تقام اليوم الس��بت مباري��ات دوري الدرجة 
األول��ى للش��باب لك��رة الق��دم بمرحلته��ا 
السادس��ة وتتج��ه األنظار لقمتي��ن يلتقي 
فيهم��ا متص��در كل مجموعة م��ع وصيفه 
بمنافسة قد تنهي أمور الصدارة بشكل نهائي 
وقد تشعلها من جديد وهذا الحديث ينطبق 

على المجموعتين الرابعة والخامسة.
ويحل النضال اليوم ضيفًا على الش��علة وقد 
ضمن الفريق��ان صعودهما للتجمع النهائي 
الحاس��م للصعود إلى ال��دوري الممتاز قبل 
3 جوالت عل��ى النهاية، لكن التنافس حاليًا 

على صدارة المجموعة.
النض��ال لدي��ه 14 نقط��ة بالص��دارة بفارق 
نقطتين عن الش��علة.. ويلع��ب المعضمية 
والكس��وة وجرمانا لضمان البقاء فيها، وكان 
النضال ق��د خس��ر نقطتي��ن هامتين بعد 
تعادل��ه األس��بوع الماضي أم��ام معضمية 
الشام بهدفين لمثلهما ودفع الفريق ضريبة 
ثقته الزائدة بعد سلسلة ناجحة فقلب تأخره 

بهدف إلى تقدم عبر وائ��ل رمضان ومحمد 
ش��ريقي، لكن المعضمية اس��تفاد من كرة 
وس��جل التع��ادل وأجرى النض��ال تدعيمًا 
لفريقه أمس األول حيث قامت إدارة النادي 
بتكليف حس��ام كيالني كمدير للفريق الذي 

يدربه عمار غزال.

مباراة اليوم صعبة عل��ى الفريقين بالتأكيد 
وإن كان الفوز وحده يفيد الش��علة صاحب 
األرض بينم��ا يريده��ا النضال ع��ودة الثقة 
بمجموعة تبحث بقوة عن منفذ نحو الدرجة 

الممتازة.
في المجموعة األولى يلعب كذلك متصدرها 

العربي مع وصيفه وجاره شهبا اليوم السبت.. 
وللعربي 18 نقط��ة يبتعد بفارق 5 نقاط عن 
جاره فيما الحرجلة 9 نق��اط بالمركز الثالث 

وللفتوة 3 وأخيرًا النبك خالي الوفاض.
ويلتق��ي بالمواجه��ة األخ��رى م��ن ه��ذه 
المجموعة فريق��ا النبك وحرجلة على أرض 
األول فيم��ا يلتق��ي بالمجموع��ة الس��ابقة 

معضمية الشام مع الكسوة في عرطوز.
وكانت الجولة الماضية قد شهدت فوزًا كبيرًا 
للعرب��ي على النبك في الس��ويداء بتس��عة 
أهداف نظيفة س��جلها يزن مرشد 2 ومحمد 
س��رحان 2 وعالء عراوي 2 وحيان الشوفي 
ومجد فرج، ومدافع النبك بالخطأ في مرمى 

فريقه.
وف��ي مقدمة اللقاء اآلخر حافظ حرجلة على 
آمال��ه ببلوغه التجمع النهائ��ي بتغلبه على 
الفت��وة بنتيج��ة 6/3 ليصارع الفت��وة فيما 
تبق��ى على البقاء هو والنبك صاحب المركز 

األخير.

أم المباريات في العاصمة بين 
ونتيجتها  والكرامة  الوحدة 
المسار  على  وتأثير  أث��ر  ذات 
للباقيات  المصير  وطبيعة 
القادمات وعلى جدول الترتيب 

وقد تقلب الموازين.
تكتسب  ال��م��ب��اري��ات  وبقية 
تدفع  فقد  قصوى  أهمية 
تكون  وق���د  ل��أم��ام  ب��ف��رق 
المراوحة  ف��ي  سببًا  النتائج 
ساخنة  كلها  لكنها  بالمكان 
في  القمة  مباراة  أما  شك  بال 
درجة الغليان وهي جماهيرية 
مباريات  ع��ن  ف��م��اذا  بامتياز 
ال��ت��اس��ع م��ن عمر  األس��ب��وع 

الدوري الممتاز.
قمة المرحلة

الوحدة يستقبل الكرامة في ملعب 
الفيحاء في قمة مباريات المرحلة 
وللمباراة خصوصية عند الطرفين.

فوزًا  يريدها  )المتص��در(  الكرامة 
استمرارًا لمسيرته الناجحة وللبقاء 
في الص��دارة وللخالص من فريق 
كبي��ر منافس على الص��دارة أواًل 
واللقب فيما بعد وتعزيزًا لرصيده 
الرقم��ي في هذا االتج��اه وإرضاء 
لجمه��وره وتلك أهداف��ه المعلنة 
الكرام��ة أن يحقق  فه��ل يقب��ل 

الوحدة ما يريد على حسابه؟؟
وه��ل يقب��ل الوح��دة أن يعب��ر 
الكرامة على حسابه كما فعل مع 

فرق كثيرة؟
تصحي��ح  يعن��ي  الوح��دة  ف��وز 
األوض��اع وإع��ادة التناف��س إلى 
مسار جديد وأبعاد جديدة وفائدة 
كبيرة له أيضًا في استعادة البريق 

من جديد.
وفوز الكرامة يعني الس��ير المريح 
المباريات  م��ن  القادم��ات  ف��ي 
بمعنوي��ات عالي��ة وبزخم جديد 
يزيده قوة ف��وق قوته أما التعادل 
فهو خس��ارة للفريقي��ن في رحلة 
كل منهم��ا لتحقيق ما يريد وهذا 
ما تريده الف��رق المطاردة للكرامة 
بالدرجة  بشكل رئيس��ي وللوحدة 

الثانية.
إمكانية فوز أحدهم��ا على اآلخر 

متوف��رة للطرفي��ن ألن كل فريق 
لدي��ه م��ن أوراق الحس��م الكثير 
وكالهم��ا يقدم��ان ك��رة أنيق��ة 

وجميلة وممتعة.
والسؤال من يفوز؟؟ سيفوز الفريق 
وهدوءًا  وانضباط��ًا  صب��رًا  األكثر 
واألكثر تركيزًا ومن يستغل فرصه 
المتوفرة لهز الش��باك ألن حظوظ 
كل منهما ونس��بة الفوز متساوية 
إلى حد كبير وبشكل واضح قياسًا 
بالس��وية الفني��ة وبق��وة المراكز 
وتبق��ى العوام��ل األخ��رى ه��ي 

المساعدة لذلك.
زح��ف  الوح��دة  يوق��ف  فه��ل 
الكرامة؟؟ وهل يفلت الكرامة من 

كمين الوحدة؟؟ كلنا باالنتظار.

تشرين × االتحاد
عوام��ل كثيرة تجعل م��ن مباراة 
واالتحاد  تش��رين  بي��ن  الالذقية 
األرض  صاح��ب  باتج��اه  تس��ير 
)حامل اللقب( الذي يقدم عروضًا 
طيب��ة في حل��ه وترحاله ويحصد 
النقاط دفاعًا عن لقبه في محاولته 
للحصول على الصدارة واستردادها 
وهذا ل��ن يكون إذا ل��م يفز على 

االتحاد.
واالتحاد يصل الالذقية وهو ليس 
في أفضل حاالته هذا الموسم بل 
إن هناك مش��كالت جسيمة في 
أدائ��ه ونتائجه رغم أنه اس��تعاد 
شيئًا من البريق والتوازن في آخر 
مباراتين لعبهما وأصبح في حالة 

مقبولة.
تش��رين في حالة جيدة واالتحاد 
ف��ي حالة مقبولة فهل يس��تمران 
هكذا في لقائهما ويفوز تشرين؟؟ 
ويفعله��ا  الموازي��ن  تنقل��ب  أم 
االتحاد رغم الترش��يحات الكثيرة 

لصالح حامل اللقب.
فوز تش��رين أكث��ر منطقية وغير 

ذلك مفاجأة كبرى.
الحرية × الجيش

يس��تضيف فري��ق الحري��ة فريق 
الجي��ش في مب��اراة ال يريد فيها 
أنصاف الحلول ويريد نقاطها كاملة 

له حتى يتقدم ويرتاح قلياًل.
ويص��ل فريق الجي��ش إلى حلب 
ليالقي الحرية ف��ي مباراة يريدها 

هو اآلخر فوزًا اس��تكمااًل لما بدأه 
واس��تمرارًا في مطاردة ما يسبقه 
على الج��دول وأماًل في صدارة إذا 

حدثت للمنافسين مفاجآت.
فالفوز مطل��ب االثنين فمن يقدر 

عليه؟؟
الحسابات  بكل  للجيش  األفضلية 
وعل��ى الورق أيضًا لك��ن للميدان 
كالم مختل��ف فلمن تكون الغلبة 

لكالم الورق أم للغة الميدان؟
الجيش أكثر صب��رًا وتوازنًا وثقاًل 
ومندف��ع  متحم��س  والحري��ة 
وس��يقاتل للخروج من أزمته في 
الس��فح وق��د يصل إل��ى التعادل 
ال��ذي ال يرض��ي الضي��ف لكن��ه 

مناسب للمضيف.

الفتوة × حطين
الفت��وة يس��تقبل حطي��ن ف��ي 
العاصم��ة وعل��ى كتفي��ه هموم 
كثيرة وجمهوره الذي يعش��قه لم 
يعد يتحمل هزات جديدة ألن أي 
هزة أخرى تعني تأخروا عن الركب 
ودخوله في دوامة غير مس��تحبة 
لذلك نري��د الف��وز وحطين يأتي 
وآماله عريضة ف��ي تعزيز رصيده 
والبقاء بين األقوياء منافس��ًا على 
االقتراب  وأهمها  متقدم��ة  مراكز 

من القمة وهو يريد الفوز.
األه��داف مختلف��ة لك��ن رغب��ة الفوز 
مشتركة فكيف يسعى إليها كل منهما.

في حس��اب الصف��وف المكتملة 
تميل الكفة لحطين وفي حساب 

تكفي  فه��ل  يتس��اويان  العزيمة 
لمواجه��ة  والحماس��ة  العزيم��ة 

النجومية واالنسجام.
رغم أرجحي��ة حطين وتوقع فوزه 
إال أن الفتوة ق��د يغير من عادته 

ويفعل شيئًا أقله التعادل.
الوثبة × حرجلة

الحرجلة في حمص  الوثبة يالقي 
بعد غي��اب ع��ن الف��وز واهتزاز 
في نتائج��ه فهل ذل��ك فرصة له 

الستعادة السكة الصحيحة؟؟
والحرجل��ة يحل ضيف��ًا في نيته 
الع��ودة بأق��ل األض��رار والتعادل 

شيء جميل له.
ال أفضلي��ة فني��ة ألحدهما على 
اآلخر واألفضلية قد تكون لصاحب 
األرض إذ قد تلع��ب مع أصحابها 
وغير ذلك فالف��رص متاحة أمام 
االثنين للفوز وربما التعادل يكون 

حاًل لكليهما.
الشرطة × جبلة

المباراة بين الشرطة وضيفه جبلة 
وكالهم��ا جريحان فم��ن يداوي 
جراحه على حساب اآلخر ويفوز؟؟ 

أم يكون التعادل سيد األحكام.
جبل��ة المتط��ور يق��دم عروض��ًا 
طيبة ونتائجه ملفت��ة إلى حد ما 
والش��رطة بدأ متطورًا ثم بدأ يهتز 

رويدًا رويدًا فهل يستعيد توازنه.
النق��اط مضاعف��ة والفوز به��ا ضروري 
للفريقين فم��ن هو صاحب الحظ ومن 
يكون أكثر صبرًا للحصول عليه والفرص 

متساوية والطرق مفيدة لذلك.

كرة القدم

محمد هاشم إيزا

علي شحادة

صبحي أبو كم
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انتهت مباريات الدور األول لكأس 
الجمهورية دور 32 مساء أول أمس 
الخميس إلى نتائج متباينة تخللها 
اعتذار عام��ودا والجهاد عن اللعب 
ألس��باب غي��ر معلنة، وخ��رج م. 
بانياس والتضامن بخسارتين أمام 
أندية من الدرج��ة الثانية والثالثة 
وشهد الدور الثاني النتائج التالية:

- ف��وز م. الش��ام عل��ى عرط��وز 
2/0 وتأه��ل ليواج��ه الطليعة في 
ال��ذي ينطلق في  الثان��ي  ال��دور 

.12/1/2021

- تف��وق عفرين على عرطوز بهدف 
دون مقابل ليواجه االتحاد.

- حقق العرب��ي نتيجة جيدة أمام 
ويلتق��ي   4/1 بنتيج��ة  الجاس��م 

الوحدة.
- فاز ش. حل��ب على عامودا 3/0 

باالنسحاب ليواجه النواعير.
- ف��از صافيت��ا عل��ى التضام��ن 
بركالت الترجي��ح 3/0 ليلعب مع 

الجيش.
- تغلب ع. حماة على الجبيرة 2/1 

ليواجه الشرطة.
- س��جل المحافظ��ة نتيجة جيدة 
أمام السيدة زينب 5/0 ليلعب مع 

جبلة.
- تف��وق النورس عل��ى م. بانياس 
ليواج��ه  الترجيحي��ة  لل��ركالت 

تشرين.
الجه��اد  عل��ى  الش��هباء  ف��از   -

باالنسحاب 3/0 ليلتقي الجزيرة.
- يلتقي المجد مع فريق الس��احل 
بعد فوزه برياعية نظيفة على القلعة 
سجلها أحمد المنجد هدفين وبهاء 

األسدي وأحمد باكير.
- يواجه الفائ��ز من دوما والمخرم 

فريق الحرية.
- ويواج��ه الحرجل��ة الفائ��ز م��ن 

الصفصافة ومورك.

واف��ق االتحاد اٱلس��يوي لك��رة القدم 
بش��كل رس��مي على مش��اركة ناديي 
تش��رين والوح��دة في مس��ابقة كأس 

االتحاد اٱلسيوي 2021.. 
تلك الغمامة مرت بس��الم.. حيث كان 
االتحاد القاري قد أص��در قائمة األندية 
المشاركة وأغلق نافذة القبول والتثبيت 
بع��د انتهاء المدة المحددة.. تلك المدة 
التي تجاوزناه��ا واعتبرنا بالتالي اتحاد 
القارة بأننا لن نش��ارك.. جاء بعد ذلك 

التح��رك س��ريعًا لتفادي ه��ذا الخطأ 
الفادح، فاس��تجاب االتحاد اآلس��يوي 
لمطلبن��ا وعذرن��ا وعاود فت��ح النافذة 
ولك��ن المهم حالي��ًا أن تبق��ى نافذة 
اتحاد الكرة مفتوحة ع��ن آخرها لترى 
كل من تسبب بهذا األمر بقصد أو دون 
قصد وإبعاده عن مش��هد كرتنا أو على 
األقل عدم تسليمه أي ملف في إهماله 
» خرب��ان« لكرة القدم الس��ورية أندية 

ومنتخبات وأشخاص.

سنشارك آسيويًا..

نتائج متباينة في الدور األول 
لكأس الجمهورية الكروي

اس��تمرت أزمة ك��رة الحرية التي 
كانت س��ائدة قبل الدوري وحتى 
األس��بوع الثامن وما يزال الصراع 
على أشده بين مدير الكرة الكابتن 
وليد الناص��ر والجهاز الفني لفريق 
الرج��ال، وحت��ى ما قب��ل اللقاء 
األخير للفريق م��ع الكرامة كانت 
اس��تقالة  إلى  تش��ير  المعلومات 
الكادر التدريبي بكامله لكنه سافر 
باس��تثناء مس��اعد  إل��ى حمص 
المدرب مهند الش��يخ ديب، وعند 
عودة الفريق إل��ى حلب أعلن عن 
وليد  الكابت��ن  وكان  االس��تقالة، 
الناص��ر ق��د ص��رح ل�«االتح��اد« 
أن كادر فري��ق الرج��ال س��يقال 
المباراة  من عمل��ه، وذلك قب��ل 

المذكورة بأربعة أيام.

نتيجة الصراع
الطرفين  بين  المس��تدام  الصراع 
ال��ذي دام ثالث��ة أش��هر انته��ى 
باس��تقالة جماعية لل��كادر وتدور 

الكباتنة  تكلي��ف  التوقعات حول 
ديبو شيخو لتولي شؤون التدريب 
مس��اعدًا  المهن��دس  ومأم��ون 
للمدرب وصافي شعار إداريًا وذلك 

بصف��ة مؤقت��ة ألن البحث ما زال 
جاريًا عن مدرب جديد وقد تتجه 
األنظ��ار نحو االتحاديي��ن رضوان 

األبرش أو محمد أسامة حداد.

نفي رسمي
صفحت��ه  وعب��ر  الحري��ة  ن��ادي 
التواصل  الرس��مية على وس��ائل 
االجتماع��ي نف��ى علم��ه بخب��ر 
ومضمون االستقالة وقال: إنها لم 
تصل لمجلس اإلدارة رسميًا سواء 
مكتوبة أو ش��فهية وطالب أنصار 
النادي الوق��وف خلف فريقه ونبذ 

اإلشاعات ودحضها.
أح��د أبناء الن��ادي م��ن أعضائه 
القدام��ى عبر م��ا يج��ري بقوله: 
احترنا من نص��دق؟! لكن الثابت 
أن الجهاز الفني يغيب بكامله عن 
تدريبات الفريق المدرب مصطفى 
حمصي، ومس��اعداه مقوم عباس 
ومهن��د الش��يخ دي��ب وم��درب 
الح��راس مض��ر األحم��د ومدرب 
الدين تفنكجي ويقوم  نور  اللياقة 
باإلش��راف عل��ى تماري��ن الفريق 

مأمون مهندس.

مشكــالت وتغييرات قائمة في كــرة الحريـــة

اليوم.. قمتان في دوري شباب األولى
يواصل محم��ود البحر العب فريق 
جبل��ة امتداده نحو ص��دارة الئحة 
هداف��ي الدوري ليصب��ح برصيده 
إل��ى م��ا قبل جول��ة الي��وم )8( 

أهداف. 
ويتفوق البح��ر بفارق هدفين عن 
عالء الدالي مهاجم فريق تش��رين 
الوصي��ف، فيما يحت��ل 4 العبين 
المركز الثالث بتسجيل كل منهم 
ألربع��ة أهداف وهم محمد الواكد 
من الجي��ش وورد الس��المة من 
تش��رين ومارديك مرديكيان من 
حطين وسامر السالم من الحرية.

البحر يمتد..

فترة متعثرة عاش��ها فريق حرجلة منذ بداية الدوري تمثلت بالعديد من 
االنتكاس��ات ونال خالل ذلك حبتين فقط من عنب الذهاب على عكس 
المتوقع منه بعد موج��ة التعاقدات الغنية قبل الدوري والبذخ في دعم 
صفوف��ه آنذاك بمقدمة ذل��ك التعاقد مع حارس مرم��ى منتخبنا األول 
إبراهي��م عالمة وبقيادة من مدرب المنتخب الس��ابق فجر ابراهيم حتى 
اعتقد البعض إنه س��يكون الحصان األس��ود بالدوري الحالي وعلى األقل 
من فرق الوس��ط لكن جرت الرياح عكس ما اشتهى القائمون عليه وبات 
الفري��ق يبحث عن النقطة الواحدة )بالش��معة والفتيل( فاعتذر المدرب 
فج��ر عن مهمته وتم تكليف مس��اعده بالمهمة ليب��دأ بحث اإلدارة عن 
البدي��ل حتى أعلنت ع��ن تعاقدها مع المدرب فراس معس��عس لتولي 
تدريب الفريق بما تبقى الموس��م الحالي مع المدرب المساعد أكرم علي 
ومدرب حراس المرمى اس��تمر مخلص بدوي حيث باش��ر الكادر الفني 

الجديد مهامه مباشرة.

جديــد حرجلـــة
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اختتم��ت صب��اح الجمعة منافس��ات المرحلة 
الرابعة من بطولة دمشق لفئة مواليد 2005 أي 

إعداد الشباب لكرة القدم .
 وتبقى جولة واحدة ستقام يوم الجمعة القادمة 
ينزل الس��تار بعدها على البطولة التي تقام من 
مرحلة واحدة على أرض حيادية بين )5( أندية 
فقط أعلنت مش��اركتها وغاب البقية تحت بند 

)إهمال هذه الفئة(! 
األندية المشاركة هي الجيش والنضال والوحدة 
والمحافظة والش��رطة .. ممن لعبوا حتى اآلن 
)8( مباري��ات فيم��ا بينهم ويرت��اح فريق بكل 
مرحل��ة بمتابع��ة واهتمام من اللجن��ة الفنية 
لكرة العاصمة وبإش��راف من اللجنة التنفيذية 

بدمشق. 
جولة الجمعة )الرابعة( حقق فيها الجيش فوزه 
الثاني بالبطولة على حساب الشرطة 2/1 وبات 
للفائز )7( نقاط بعد فوزه باالفتتاح على النضال 

2/0 وتعادل بعدها مع المحافظة 1/1. 
وبقي رصيد فريق الش��رطة خاليًا من أي نقطة 

بعد )3( خسارات. 

وفي المباراة الثانية رفع فريق المحافظة نقاطه 
أيضًا )7( ليتش��ارك مع الجيش بالمركز الثاني 
بعد فوزه على النض��ال 3/2 وبقي النضال دون 

نقاط رفقة الشرطة. 
يتص��در الترتيب فريق الوح��دة الذي ارتاح في 
جولة األمس حيث ل��ه )9( نقاط بعالمة كاملة 
بع��د تقبله على المحافظة 3/2 وعلى الش��رطة 

بالنتيجة ذاتها فيما فاز على النضال 3/1 ليكون 
بطابق منف��رد ع��ن البقية ويش��ترك الجيش 
بالمحافظ��ة بطاب��ق ثان وال يزال هم الش��رطة 
والنض��ال واليقظة، ولكن أمر ال ضير منه طالما 
الهدف م��ن البطولة هو الوقوف على مس��تواه 
الالعبين والكوادر من قبل األندية واالس��تفادة 
من البطولة بسلبياتها وإيجابياتها حيث يمكن 

ألي م��ن الفرق ف��ي البطولة القادم��ة أن يقفز 
ويتط��ور بناء عل��ى معطيات تقدمه��ا البطولة 

المتتالية. 
الجولة األخيرة ستقام يوم الجمعة القادم الذي 
س��يرتاح فيه نادي المحافظة وسيكون حاسمًا 
على البطولة حيث مواجهة الوحدة المتصدر )9( 
مع الجيش الوصيف )7( في ملعب الفيحاء، أي 
نتيجة سوى الخسارة س��تمنح البرتقالي اللقب 
وف��وز الجيش يعن��ي أنه اقتنصه أما خس��ارته 
فس��يبقى مش��تركًا مع المحافظ��ة برصيد )7( 
نقاط وينص نظام البطولة على لعب مباراة بين 
الفريقين المتعادلين مباش��رة دون النظر لفارق 
األه��داف أو النتيجة الحاصل��ة بينهما بالبطولة 
وعلي��ه س��يلعب فريق��ا الجي��ش والمحافظة 
لتحديد صاح��ب المركز الثان��ي بالبطولة بحال 

خسر الجيش لقاءه القادم مع الوحدة. 
المباراة الثانية س��تجمع الش��رطة مع النضال 

لفك الشراكة بالمؤخرة. 
الترتيب قبل جولة الختام: الوحدة )9( الجيش 

والمحافظة )7( الشرطة والنضال )صفر(.

اختتم��ت الجمعة مباري��ات الدوري 
الممتازة  بدرجت��ه  للش��باب  الكروي 
بأس��بوعها الثاني عش��ر بقيت خاللها 
النتائ��ج ضم��ن اإلط��ار المتوقع لها 
بعيدًا ع��ن المفاجآت حيث اس��تمر 
المتصدر بحصد النقاط وعاد الوصيف 
المحافظة  وتقدم  االنتصارات  لس��كة 
والطليعة وحطي��ن ، وتعادلت الفرق 
المتأخ��رة بوق��ت ال زال في��ه المجد 

يعاني وحيدًا في القاع. 
)6( مباري��ات جرت بعد ظهر الجمعة 
س��بقتها يوم الخميس مباراة وحيدة 
تعادل فيها الكرامة مع حطين بهدف 

لكل فريق. 
مواصلة التحليق 

كان االتح��اد عل��ى موعد م��ع الفوز 
الحادي عشر له بالدوري هذا الموسم 
وضحيت��ه الجدي��دة كان فريق الوثبة 
والنتيج��ة 1/2 وبقي المتصدر متقدم 
حتى الدقيق��ة 09 بهدفي��ن قبل أن  

يقلص الوثبة بقدم عمار عالمة. 
ورف��ع أبن��اء الم��درب معن الراش��د 
رصيده��م إل��ى النقط��ة 43 بفارق 9 
نقاط عن أقرب المنافس��ين تشرين، 
وه��و الفريق الوحيد الذي لم يخس��ر 
حتى اآلن فتع��ادل بواحدة وفاز ب�11 
مواجهة متسلحًا بمجموعة كبيرة من 
الالعبي��ن الجيدين بجمي��ع المراكز 
وبتوظي��ف جميل ف��ي الملعب أثمر 

عن أداء راق ونقاط إيجابية. 

وتجمد رصيد الوثب��ة عند النقطة 61 
بالمركز السادس متقدمًا بفارق هدف 
عن الكرامة الذي يمتلك الرصيد ذاته 

من النقاط. 
وكان االتح��اد قد فاز على المجد 0/2 
بالجولة قبل الماضي��ة )المرحلة 11( 
التي تعادل فيها الوثبة مع المحافظة 

سلبًا. 
ومع مواصلة التحليق االتحادي.. عاد 
تشرين لسكة االنتصارات بعد خسارة 
سابقة مع الطليعة وقبلها مع االتحاد 
اس��تدعت اعتذار المدرب عن مهمته 
الماضية  بالس��اعات  اإلدارة  وكلف��ت 
الم��درب ماهر قاس��م ليقود ش��باب 
البحارة ف��كان الفوز يوم الجمعة على 
المج��د بدمش��ق 1/3 س��جل للفريق 
محمد أس��عد وأنيس قاسم والمقداد 
أحمد، وحافظ بذلك الفريق على آماله 
بالبقاء ضم��ن دائرة المنافس��ة على 
اللقب بعد رف��ع نقاطه إلى 52 ويبدو 
األم��ر صعبًا بفارق النق��اط الكبير مع 

االتحاد 9 نق��اط لكن كل األمور واردة 
على اعتب��ار أننا برحلة ذهاب مر منها 

21 جولة. 
الف��وز هو الثام��ن لتش��رين اخترقه 
تع��ادل و3 خس��ارات بالمقاب��ل بقي 
المجد بدائرة المعان��اة والخطر يزداد 
من جولة ألخرى وبات الفريق بموقف 
ال يحس��د عليه حيث يتذيل الترتيب 
بنقطتين فقط بعد 01 خسارات حتى 

اآلن وتبتعد أقرب الفرق عنه بفارق 9 
نقاط. 

التقدم مستمر 
تقدم كل م��ن الطليع��ة والمحافظة 
مس��تمر مع تتالي المنافسات حيث 
فاز األول عل��ى الجيش بحماة بهدف 
دون رد.. وع��اد المحافظ��ة من حلب 
ب��كل النقاط بع��د فوزه عل��ى الحرية 

بهدف دون رد أيضًا. 

الطليعة بات ثالثًا على الئحة الترتيب 
إثر رفع نقاطه إلى 32 نقطة مع تحقيق 
الفوز السابع له بالدوري مقابل خسارة 
وتعادالن، أما الجيش فتجمد رصيده 
عند 51 نقط��ة بالمركز التاس��ع على 
الئح��ة الترتيب بعد تلقيه الخس��ارة 
الخامسة هذا الموسم وال يقدم الفريق 
مس��توى ثابت م��ع اقت��راب مرحلة 
الذهاب من نهايتها سجل هدف الفوز 

للطليعة الالعب عدي حسون د 66. 
بدوره نجح المحافظ��ة بتحقيق الفوز 
الس��ادس له ه��ذا الموس��م ورفع به 
رصي��ده إل��ى 12 نقطة على حس��اب 
الحرية بهدف سجله مالك صغير قبل 

نهاية المباراة ب�8 دقائق. 
رصي��د الحري��ة تجمد عن��د 21 نقطة 
يحت��ل به��ا المركز الثاني عش��ر بعد 

خسارته السادسة هذا الموسم. 
)3( تعادالت 

ضرب��ت نتيج��ة التع��ادل اإليجاب��ي 
به��دف لمثل��ه ف��ي 3 مباري��ات في 

ه��ذه المرحلة.. فش��هد ملعب الجالء 
تعادل الوحدة مع جاره الش��رطة 1/1 
في مباراة أضاع فيه��ا البرتقالي ركلة 
جزاء بعد أن س��جل سومر الدبل هدفًا 

للشرطة. 
الج��اران بمركز متأخر عل��ى الالئحة، 
فالوح��دة ل��ه 31 نقطة حالي��ًا تضعه 
بالمركز العاش��ر أما الش��رطة فيحتل 
المركز قبل األخير على الئحة الترتيب 
بنقاط��ه ال�11 ويتس��اوى بها مع جبلة 
لكن يتأخر عنه بفارق األهداف.  وكان 
الوحدة قد خسر مع الجيش بالجولة 11 
فيما فاز الشرطة على جبلة آنذاك 1/2. 
في جبلة تعادل فريقه��ا مع النواعير 
بهدف لمثل��ه.. صاح��ب األرض رفع 
رصي��ده إلى 11 نقط��ة بالمركز الثاني 
عش��ر بينما النواعير 61 نقطة وضعته 
بالمرك��ز الثام��ن م��ن مش��اركة مع 
الكرامة والوثبة ويتخلف عنهما بفارق 

التسجيل. 
التعادل هو الثاني لجبلة هذا الموسم 
والراب��ع للنواعي��ر ال��ذي كان قد فاز 
بالجول��ة 11 عل��ى حطي��ن بهدفي��ن 

نظيفين. 
وب��دأت الجولة ال�21 ي��وم الخميس 
بلقاء وحي��د جمع حطي��ن والكرامة 
وانته��ى 1/1 أبق��ى حطي��ن بالمركز 
الخامس بنقاطه ال�81 بفارق نقطتين 

فقط عن الكرامة. 
التع��ادل ه��و الثال��ث لحطي��ن هذا 
الموس��م والرابع للكرام��ة الذي كان 
قد تجاوز الحري��ة بالجولة 11 بثالثية 

نظيفة بوقت خسر فيه آنذاك 2/0.

كرة القدم

ما  ونوثق  نترقب  واألوىل..  الممتاز  رجال  دوري  عن  بعيدًا 
عند  ذاته  الصدى  تلقى  ال  قد  أخرى  بطوالت  من  يجري 
األغلبية، وهي دوريات الشباب الممتاز واألوىل وبطوالت 
رديف  لفئة  إضافة  بالمحافظات،  واألشبال  الناشئين 

الشباب.. 
بأعمار  التجديد  هو  الموسم  هذا  والمتفرد  المختلف  األمر 
فعل  وخيرًا  القارة..  ونشاطات  يتناسب  بما  الفئات  كل 
الكرة واليوم نحقق ما كان غائب عنا باألمس  ذلك اتحاد 
تجميعه  يمكن  القادم  الشباب  منتخب  الخصوص،  بهذا 
من دوري الشباب الحايل وكذلك الناشئين واألشبال بينما 
بفئته..  يلعب  العب  جهود  لكسب  نجهد  السابق  يف  كنا 
بالدوري  المميزين  يستقطب  لم  األخير  الشباب  فمنتخب 
الشاب بحكم العمر، ومنتخب الناشئين السابق اعتمد عىل 
ترشيحات المدربين واللجان الفنية وبعض األندية لغياب 
دوري األشبال آنذاك ألن دورينا الناشئ اعتمد عىل تجمعات 
وتفوق  المنتخب  تناسب  ال  أعمارهم  الحال  وبطبيعة 

المواليد المطلوبة.
فقط  األمر  كان  بل  التزوير  بند  تحت  يندرج  ال  نخطه  ما 
بحاجة لخطوة جادة تقلب أعمار الفئات العمرية وتجددها 
وتنفض عنها غبار السنوات ولو أن األمر يبدو صعبًا عىل 
األندية حاليًا لفئة باتت شبه هامشية وهم مواليد 2002-

بما  بالتأكيد  قريبًا  بثماره  سيؤتي  األمر  هذا  أن  إال   2005
ينعكس إيجابًا عىل منتخباتنا الوطنية الرديفة خاصة وأن 
أعوام   3 منذ  الزمنا  التصفيات  فترة  من  اآلسيوي  الخروج 
طال  أمر  وهو  الناشئين،  أو  الشباب  منتخبات  عبر  سواء 
نرجو تجاوزه ابتداء من التشكيالت القادمة لتلك المنتخبات 

طالما وأن األعمار يف مسابقات االتحاد مناسبة ألول مرة.
وللحديث بقية

للحديث بقية

ربيع حمامة

للمرة األولى

بع��د اعت��ذار ن��ادر جوخ��دار عن 
تدريب فريق النواعير للرجال لكرة 
القدم شكلت إدارة النادي الحموي 
كادرها الجديد الذي سيكون على 
رأس الفري��ق ابتداء م��ن مرحلة 
اليوم والمؤلف من مدربها القديم 
الجديد خالد حوايني مدربًا للفريق 

وتسمية كل من:
- مدي��ر الفري��ق الح��اج محم��د 

زكدوحة.
- مس��اعد المدرب الكابتن نضال 

رجب.
- مدرب ح��راس المرمى الكابتن 

أسد زيتي.

- إداري الفريق أسامة عنجاري.
- معال��ج الفري��ق عب��د الرحمن 

القاسم.
- مس��ؤول التجهيزات محمد نور 

عتال.
- مرافق الفريق محمد جبسة.

- المنسق اإلعالمي معاذ األخرس.

بات العب منتخبنا الوطني للرجال عمر السومة الهداف التاريخي 
للدوري الس��عودي منذ إقرار نظام االحتراف موسم 2008/2009 
وذلك بعد تسجيله هدف فوز فريقه أهلي جدة أمام الفتح )1-0( 

مساء الثالثاء الماضي.
ووصل الس��ومة إل��ى الهدف رق��م 127 ليحطم الرقم القياس��ي 
متخطيًا المهاجم الس��عودي ناصر الش��مراني الذي يمتلك 126 
هدفًا وس��جلها خالل 11 موس��مًا، حيث مثل الشمراني »الشباب 
والهالل واالتحاد« بينما اس��تطاع السومة الوصول لهذه الحصيلة 

خالل 7 مواسم مع أهلي جدة. 
وخاض السومة 139 مباراة مع أهلي جدة، بينما شارك الشمراني 

في 220 مباراة بدوري المحترفين.
كما تمكن مهاجم منتخبنا من التسجيل في جميع األندية التي 
لعب ضدها في دوري المحترفين )22 ناديًا( وكان الرائد ضحيته 

المفضلة حيث سجل 18 هدفًا في شباكه.
واعتلى الس��ومة ص��دراة هدافي الدوري الس��عودي في 3 أعوام 
متتالي��ة )2014/2015 و2015/2016 و2016/2017( كما إنه أول 

العب يتمكن من تسجيل هاتريك في 8 مباريات.

السومة يواصل ضرب األرقام القياسية

»حوايني« يقود كرة النواعير 

قلناها س��ابقًا بأن حب��ل العقوبات 
طوي��ل.. ق��د يمتد حت��ى صافرة 
نهاي��ة الدوري��ات المختلفة ولكل 
الفئ��ات الكروية وش��ملت القائمة 
األخيرة من الئح��ة العقوبات التي 
أصدره��ا اتحاد كرة القدم بناء على 
لجن��ة اإلنضباط لدي��ه العديد من 
بالالعبين  يتعل��ق  بما  العقوب��ات 
والجمه��ور والك��وادر وغيرها من 
األنظار  واتجهت  وحرمان،  غرامات 
أيض��ًا لما ت��م إقراره بم��ا يخص 
مباراة جبلة وتش��رين األخيرة وما 
تخلله��ا وتبعها من ش��غب، أيضًا 
مباراة المحافظة ومعضمية الشام 
بالدرجة األولى التي ش��هدت بعد 
المب��اراة )هرج وم��رج( وخرجت 
بعض الك��وادر عن الروح الرياضية 
ولع��ل أصعب ما يمكن أن يحدث 
بمالعبنا هي المشكالت الجماعية 
حي��ث تخرج عن س��يطرة من في 
الملع��ب كما أنها غالب��ًا ما يضيع 
فيها حقوق البعض وعلى النقيض 
ينفد به��ا البعض بفعلت��ه نتيجة 
اخت��الط الحابل بالناب��ل لذلك قد 
تتس��اوى أحيانًا عقوب��ة المعتدي 

بالمعتدى عليه.
ماس��بق بحاج��ة لعي��ن الصق��ر.. 
للمباراة اليكفي  اإلداري  والمراقب 
ولن يفيد بمش��كالت تقع في كل 
أرج��اء الملع��ب.. عل��ى المضمار 
الملع��ب،  وخ��ارج  والمدرج��ات 
القرار ولكن  بالطبع تقريره يدع��م 
مهما عال ش��أنه س��يكون منقوصًا 
بحس��ب ما ش��اهدناه مؤخرًا وهو 
أم��ر خ��ارج ع��ن إرادت��ه بالطبع، 

وبح��ث اتحاد الك��رة للوصول إلى 
العدالة يتطلب  أقصى درجة م��ن 
العديد من اإلجراءات الجديدة من 
كاميرات تصوي��ر فيديو ومراقبين 
معتمدين وليس بالضرورة ذكرهم 
ومهمته��م مختلف��ة ع��ن مراقب 
بالكاد  ال��ذي  االعتيادي  المب��اراة 
لبعض  االحتياطي  الص��ف  يضبط 
األندي��ة وغيره��ا م��ن إج��راءات 
الغ��رض منها لي��س العقوبة بحد 
ذاتها بل للوصول إلى صورة واضحة 
ونقي��ة لم��ا يجري من أم��ور غير 
نقي��ة.. يندى له��ا الجبين في كل 

مرحلة تقريبًا..
ونوث��ق آخر تعميم صدر عن اتحاد 
الك��رة بن��اء على لجن��ة االنضباط 
العقوبة  )وأب��رز ما ج��اء بس��بب 
م��ع  نفس��ه..(  الب��الغ  بحس��ب 
التنوي��ه إلى أن عدد المباريات هو 
رس��مي واإليقاف المتتالي يشمل 
مس��ابقتي الدوري والكأس، حيث 

تضمن ما يلي:
- إيقاف الالعب حمزة الكردي من 
ن��ادي جبلة أرب��ع مباريات لضربه 

المنافس والسلوك المشين.
- إيق��اف إعالم��ي فري��ق جبل��ة 
ماه��ر عباس لمدة ع��ام كامل مع 
اقت��راح فصله من المنظمة لقيامه 
بالتهج��م والض��رب عل��ى حك��م 
التماس وتغريم ناديه بمبلغ 500 

ألف ل.س.
- إقام��ة مباراة لن��ادي جبلة على 
أرضه م��ن دون جمه��ور وتغريم 
الن��ادي بمبل��غ ملي��ون ونص��ف 
الملي��ون ل.س ونق��ل مب��اراة له 

خارج أرضه.
- إيق��اف رئيس نادي جبلة س��امر 
محفوض مباراتين رسميتين بسبب 
دخوله ارض الملعب من دون ورود 

اسمه ضمن كشف المباراة.
- إيقاف عض��و مجلس إدارة نادي 
جبلة محم��ود فتينه أربع مباريات 

بس��بب التهج��م وتهدي��د الحكم 
المساعد.

- إيقاف معال��ج نادي جبلة حامد 
إبراهي��م لمدة عام كامل بس��بب 
ضرب��ه للحك��م المس��اعد وتغريم 

ناديه بمبلغ 100 ألف ل.س.
- إيقاف العب جبل��ة حازم جبارة 
أرب��ع مباري��ات بس��بب التهج��م 
المس��اعد  الحكم  عل��ى  وتهدي��د 

الثاني.
-تغريم نادي تشرين بمبلغ مليون 
ل.س بس��بب قيام جمهور الفريق 
الفارغة  الزجاجات  ورمي  بالش��تم 

والحجارة على أرض الملعب.
- إيق��اف الع��ب الوثب��ة إبراهيم 
عبد هللا مباراة واح��دة اعتبارًا من 

.20/12
- إيق��اف مس��اعد م��درب نادي 
الكرامة مره��ف دحبور عن مرافقة 
لالعتراضات  واح��دة  مباراة  فريقه 

المتكررة على حكم المباراة.

ن��ادي  فري��ق  مدي��ر  إيق��اف   -
المعضمية محمد رجب لمدة عام 
كامل إلثارة جمه��ور فريقه ونزوله 
ومحاولة  وتهجم��ه  الملعب  أرض 

ضرب المنافس.
- إيقاف كل من الالعبين أمجد كتكوت 
وزكريا الكرك من نادي المعضمية أربع 
مباريات لقيامهما بالس��لوك المش��ين 

وضرب الالعب المنافس.
- إيق��اف الالع��ب محمود معتوق 
من نادي المعضمية مباراة واحدة.
- إقامة مباراتين لنادي المعضمية 
للرجال م��ن دون جمه��ور وذلك 
الملع��ب  أرض  دخ��ول  بس��بب 
وقيامهم بالضرب واالش��تباك مع 

العبي نادي المحافظة.
- إيقاف العبي المحافظة حس��ن 
أصفر وهاني الدهان أربع مباريات 
المش��ين  بالس��لوك  لقيامهم��ا 

وضربهما الالعب المنافس.
- إيق��اف الالع��ب عل��ي األضمة 
من ش��باب ن��ادي النض��ال لمدة 
ع��ام كامل مع اقت��راح فصله من 
المنظمة لقيامه باالعتداء بالضرب 

وشتم الحكم المساعد.
- ايقاف الالعب يوسف ملحم من 

نادي الكسوة مباراة واحدة.
- إيق��اف الع��ب المعضمية مازن 

معتوق مباراة واحدة.
- إيقاف العب نادي الش��علة بشار 

مسالمه مباراتين.
- إيقاف العبة ن��ادي عامودا أربع 
العنيف  التدخل  بس��بب  مباريات 
عل��ى العبة من الخلف والس��لوك 

المشين.

إيقاف وتغريم وحرمان

حبل المشاكل والعقوبات يمتد ويستمر.. والمراقب وحده )ال يكفي(

كرمت اللجنة التنفيذية بدير الزور 
ناش��ئي يد اليقظة لحصولهم على 
المرك��ز األول ف��ي التجمع الذي 
اس��تضافته الصال��ة الرياضية في 
الالذقية ، وحض��ر التكريم الرفاق 

أعضاء اللجن��ة التنفيذية ورئيس 
ن��ادي  إدارة  مجل��س  وأعض��اء 

اليقظة.
وخالل حديثه أكد حسين المزيد 
رئيس اللجنة التنفيذية بدير الزور 
أهمية ه��ذا اإلنجاز ال��ذي يعيد 
لكرة اليد في ن��ادي اليقظة األلق 
والحض��ور من جدي��د لتعود هذه 

اللعبة كما كانت في السابق.
من جهته ش��كر نميري الش��يخ 
موس��ى مدرب الفريق هذه اللفتة 
الكريم��ة م��ن اللجن��ة التنفيذية 
النتائج  المزيد من  ووعد بتحقيق 
خالل المش��اركات القادمة لتبقى 
ك��رة اليد ف��ي ن��ادي اليقظة في 

المقدمة.

تنفيذية دير الزور تكرم ناشئي يد اليقظة

طابقية .. في كرة العاصمة لرديف الشباب 

مالك الجاسم

ربيع حمامة 

االتحاد يواصل تحليقه وعودة شباب البحارة لسكة االنتصارات 

تقدم الطليعة والمحافظة في دوري الشباب الكروي الممتاز  

ترتيب الجولة )12(
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
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1011-12327919جبلة12
1111-12327617الشرطة13
212-1202101334المجد14
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أعاد اتح��اد كرة الطاولة تش��كيل 
ع��دد من لجانه الرئيس��ية وتوزيع 
إش��راف االتحاد على المحافظات, 
الموافق��ات  ع��ددًا م��ن  وطل��ب 
بخص��وص تجمع��ات المنتخبات 
النش��اطات وذلك  بع��ض  وإقامة 
خ��الل االجتماع ال��دوري لالتحاد 
الذي عقد االسبوع الفائت وتضمن 
بنود محضر جلسته النقاط التالية: 
- تكلي��ف الحكم��ة الدولية لودي 
الح��كام  لجن��ة  برئاس��ة  هزي��م 
الرئيس��ية وفايز صالح أمينا للسر 
وعضوي��ة كل م��ن رام��ي نعيما 
ومحمد منير شامية واسعد بريجع. 
- تكلي��ف الم��درب ماه��ر برهم 
بعضوية لجنة المدربين الرئيس��ية 
بداًل من سهى انوس بسبب سفرها 
لتصبح لجنة المدربين على الشكل 
التالي رض��وان موصلي )رئيس��ًا( 

علي ح��الق )امين��ًا للس��ر( عماد 
ماردين��ي وعبدهللا نكدل��ي وماهر 

برهم )اعضاء(.
- لجنة المنتخبات الوطنية: محمد 
حزوري )رئيس��ًا( طوني أبو عسلي 
)أمينًا للسر( رش��ا الشمالي وبهاء 

عباسي وعلي حمامة )اعضاء(.
- لجنة المراك��ز التدريبية: جميلة 
الشعار )رئيسًا( معن سيف )امينا 
للس��ر( وعد الغضبان وراني صافيا 

ومريم عليوي )اعضاء(.
- كم��ا ق��رر االتحاد توزي��ع مهام 
المحافظ��ات بين  االش��راف على 
األعضاء لتصبح على الشكل التالي: 

بسام خليل: السويداء والحسكة.
رضا الدمقسي: دمشق والرقة.

دمش��ق  ري��ف  قصق��ص:  زين��ة 
والقنيطرة.

تحسين زيتون: دير الزور ودرعا.

الرا صدير: حمص وحماه.
صباح شحادة: الالذقية وادلب.
ديانا نعوس: حلب وطرطوس.

وتضم��ن محضر االجتم��اع طلب 
موافق��ة المكت��ب التنفيذي على 
اس��تقدام مدرب مص��ري لتدريب 

تجمع��ات المنتخب��ات الوطني��ة 
واقامة بطولة كأس الس��يد رئيس 
أس��ماء  وإص��دار  الجمهوري��ة، 
الالعبي��ن والالعبات المش��اركين 
في الدوري خاصة فئة الناش��ئين 
من أجل التفوق الرياضي وتسمية 

الفت��ال  بدي��ع  الدول��ي  الحك��م 
مستش��ارًا لالتحاد العربي السوري 

لكرة الطاولة.
وت��م خالل االجتم��اع اإلطالع على 
اإلج��راءات المتعلق��ة بتجهي��زات 
اللعبة التي وصلت إل��ى القطر بناء 
على العقد الموقع مع شركة )ستاج( 
مباركة  كت��اب  وإرس��ال  الهندي��ة، 
لالتحاد اللبناني الجديد لكرة الطاولة 
برئاسة جورج كوبلي, واإلطالع على 
اتحاد  المقدمة م��ن رئيس  المنحة 
كرة الطاولة لنادي السالم للرياضات 
الخاص��ة بحم��ص وهي عب��ارة عن 
مجموع��ة من التجهي��زات الخاصة 
باللعبة بن��اء على طلب النادي أثناء 
زي��ارة رئي��س االتح��اد إلى حمص 

خالل األسبوع الفائت.
كما ت��م االطالع على كتب اللجان 
ودرعا  حل��ب  بمحافظات  الفني��ة 

وحم��اه ودير الزور وريف دمش��ق 
وحم��ص وطرط��وس والس��ويداء 
دورات  إقام��ة  بطلب  والمتعلق��ة 
تدريبي��ة وتوفير بعض التجهيزات 
وافتت��اح مراكز تدريبي��ة جديدة، 
وتق��رر متابعة الموضوع ودراس��ة 
إمكانية تلبية ه��ذه الطلبات وفق 

األولوية والضرورة.
كما وافق االتحاد على انتساب كل 
م��ن نادي نصي��ب بمحافظة درعا 
ونادي تلبيسة من محافظة حمص 

إلى أسرة اللعبة.
وفي خت��ام االجتم��اع الذي عقد 
االتحاد  برئاسة بسام خليل رئيس 
وحض��ور رض��ا الدمقس��ي )أمين 
السر( واألعضاء زينة قصقص والرا 
وصباح  زيت��ون  وتحس��ين  صدير 
شحادة, تمت الموافقة على التقرير 

السنوي لعام 2020.

أحرز بش��ير عيت��ي وفاطمة مراد 
لقَب��ي بطول��ة كأس الجمهوري��ة 
للرجال والس��يدات التي اختتمت 
قب��ل أي��ام ف��ي صال��ة االتح��اد 
بمدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق 
ومنافس��ات  كبي��رة  بمش��اركة 
اس��تمرت لمدة س��تة أيام ارتفع 
وتقاربت  التنافس  مس��توى  فيها 
المس��تويات قب��ل أن يحس��مها 
عيتي وم��راد لمصلحتهم��ا، وتم 
تشكيل المنتخب بناء على نتائج 

المسابقة.
أبطال دمشق سيطروا على مقدمة 
الذكور.. بش��ير عيتي  منافس��ات 
وأحمد حم��اد الوصيف وآرام آدم 
صاحب المركز الرابع هم من نادي 
بردى وطالل الزعيم بالمركز الثالث 
من نادي المجد.. للمتصدر 7 نقاط 
بف��ارق نصف نقطة فقط عن حماد 
والزعيم وآدم تباعًا حس��ب كس��ر 
المنتخب  يشكلون  وهم  التعادل، 

الوطني.
بط��ل الجمهورية تغل��ب على كل 
من الالعبين أحمد حماد وحسين 
عبود وعل��ي كرم هني��دي وعلي 
حمودي، كما فاز على مالك قونيه 

ل��ي، مقاب��ل تعادلين م��ع طالل 
الزعيم وآرام آدمم وخسارة وحيدة 
أمام هيفاء خرفان بالجولة الثالثة. 
أم��ا فاطمة م��راد فنال��ت 8 نقاط 
وأحرزت اللقب الغالي بفارق نقطة 
عن من��ار خليل الوصيفة وأحرزت 

نايا أبو ف��رود المرك��ز الثالث ب�6 
نقاط ونبال الجل��دة المركز الرابع 
ب�5.5 نقطة وهم سيش��كلون قوام 
المنتخب الوطني بالفترة القادمة.

م��ن  كل  عل��ى  فاطم��ة  ف��ازت 
الالعبات رنا الس��نكري وعال بالل 

الترتيب  8 و7 عل��ى  بالجولتي��ن 
وتعادلت بالجولة السادسة مع روال 
محمود وف��از قبلها عل��ى نايا أبو 
فرود وميس وقاف ورضا شيحاني 
ومنار خليل، وكان��ت قد تعادلت 
بالجولة االفتتاحية مع نبال الجلدة 

وصاحبة المركز الرابع.
وتراجع��ت روال محم��ود للمرك��ز 
الخام��س وله��ا 5 نق��اط وتملك 
تصني��ف WFM فيما نبال الجلدة 
الوحي��دة المصنف��ة WIM به��ذه 

البطولة حيث لديها 1870 نقطة.
أم��ا بطول��ة الذكور ففيه��ا ألقاب 
متعددة حيث البط��ل IM وحماد 
 IM والزعيم الثالث FM الوصي��ف
أيض��ًا وتراج��ع مال��ك قونيه لي 
المصنف  المراكز وه��و  لخام��س 

.FM
وعل��ى العم��وم حفل��ت رياض��ة 
األذكياء بمسك الختام عبر بطولة 
ولقيت  وتنظيمي��ًا  فني��ًا  نجحت 
متابع��ة واهتمام��ًا كبيري��ن من 
المكتب  الرياضي��ة )عضو  القيادة 
المخت��ص( واتح��اد اللعبة ممن 
المنافس��ات ف��ي صالة  حض��روا 
الفيحاء وأغل��ب الجوالت، وتوجوا 
األبط��ال والبط��الت ف��ي خت��ام 

المنافسات.
تأل��ف طاق��م ح��كام البطولة من 
حمد الس��عد )الحكم الرئيس��ي( 
ميث��اق  المس��اعدين  والح��كام 
الحسن وغسان بللو وثابت وسوف 
ومازن أبو إسماعيل وأسامة رستم 
وعلي التوبة وعلي حس��ن وفيروز 

مناع ومحمد عباس.

توج الف��ارس محمد جوبراني بطاًل 
الحواجز  بقف��ز  الجمهورية  ل��كاس 
للفئ��ة العليا في ختام منافس��ات 
البطولة التي نظمها اتحاد الفروسية 
الش��هيد باسل  بالتعاون مع نادي 
األس��د خالل األسبوع الفائت منهيًا 
روزنامة نشاطه لهذا العام وأقيمت 
مباري��ات البطولة لجمي��ع الفئات 
بنظام )ش��وطين غي��ر متماثلين( 
وتح��دد المراك��ز حس��ب أخط��اء 
الش��وطين وزم��ن الش��وط الثاني 

وجاءت النتائج على النحو التالي:
الفئ��ة العليا )140 س��م(: الفارس 
محمد جوبراني من تيم س��بيرت 
بع��د اجتيازه ش��وطي المباراة من 

دون أخطاء.
س��م(:   135( المتوس��طة  الفئ��ة 
نادي  العلي م��ن  لي��ث  الف��ارس 
الجي��ش بع��د اجتي��ازه ش��وطي 

المباراة من دون أخطاء.
الفئة الصغرى )125 سم(: الفارسة 
ش��ام األسد من تيم س��بيرت بعد 
اجتيازها شوطي المباراة من دون 

أخطاء.
الفئة المفتوحة )115 سم(: الفارس 
أحمد المصري من نادي الش��رطة 
بع��د اجتيازه ش��وطي المباراة من 

دون أخطاء.
الفئ��ة الصغ��رى )105 س��م(: 1- 
الفارس أحم��د المصري من نادي 
الش��رطة بزمن )27:45( ومن دون 
أخطاء 2- الف��ارس حازم المصري 
من نادي الش��رطة بزمن )30:28( 
وم��ن دون أخط��اء، 3- الف��ارس 
محمد دولة من نادي دمشق بزمن 
)30:94( وم��ن دون أخط��اء، 4- 
الفارسة ش��روق المصري من نادي 
الش��رطة بزمن )31.88( ومن دون 
أخط��اء، 5- الفارس مروان الزبيبي 
من نادي الجي��ش بزمن )30.66( 

وأربعة أخطاء.
فئة األطفال )85 سم(: 1- الفارس 
الجيش  ن��ادي  الغفي��ر من  عمرو 
بزم��ن )33:94( ومن دون أخطاء، 
2- الف��ارس أحم��د قاطرجي من 
نادي الجيش بزمن )36:41( وخطأ 
واح��د لتجاوز الزمن، 3- الفارس��ة 
ش��روق المصري من نادي الجيش 
بزم��ن )27:33( وأربعة أخطاء، 4- 
الفارس حازم المص��ري من نادي 
الجي��ش بزم��ن )31:52( وأربع��ة 
أخطاء، 5- الفارس قاسم الحسين 
من نادي الجي��ش بزمن )32:57( 

وأربعة أخطاء.

محمد عجان

مالك الجاسم

ربيع حمامة

محليات

فترة  القدم يف  لكرة  األوىل  الدرجة  أندية  فرق  الخبر دخول 
استراحة بعد انتهاء منافسات فترة الذهاب.

الحسابات  إلعادة  المشاركين  لكل  فرصة  الفترة  هذه  التعليق: 
معالجة  وبالتايل  انتهت  التي  الرحلة  يف  مسيرتها  يف  وقراءة 
الفني  أو  اإلداري  الصعيد  عىل  كان  إن  حدثت  التي  األخطاء 
لتحقيق  أفضل  بشكل  اإلي��اب  رحلة  يف  الساحة  إىل  والعودة 
يجب  الذي  الطريق  األوىل هو  الدرجة  دوري  أحسن ألن  نتائج 
حيث  الممتاز  الدوري  إىل  للوصول  فيه  واالرتقاء  فيه  النجاح 

الشهرة والهدف المطلوب.
الدوري صورة مغايرة عن ذهابه من حيث  إياب  نرى يف  فهل 

االنضباط والسوية الفنية.

خبر

تعليق

الفارس محمد جوبراني بطاًل لكأس الجمهورية بقفز الحواجز للفئة العليا

مستويات متقاربة ومنافسات حسمت بجوالتها األخيرة

بشير عيتي وفاطمة مراد بطال الجمهورية للشطرنج

اختتم��ت ف��ي الالذقية منافس��ات دوري ك��رة اليد 
للناش��ئات والت��ي اس��تمرت أربعة أيام بمش��اركة 
أندي��ة النص��ر، النب��ك، مح��ردة، مصف��اة باني��اس، 
الكرامة، الش��رطة، االتحاد، قاس��يون والتي قس��مت 
إلى مجموعتين وحس��ب نظام البطول��ة لعبت فرق 
المجموعة األولى مع فرق المجموعة الثانية كمرحلة 

أولى للدوري على أن يلتقيا في المرحلة الثانية.
مس��توى البطولة بش��كل عام كان أكثر من جيد من 
حيث األداء واإلمكانيات والمه��ارات فجاءت معظم 
المباري��ات غاية ف��ي اإلث��ارة والندية نظ��رًا لتقارب 
المس��توى وخاصة من جانب أندي��ة الكرامة، النبك، 
قاس��يون، محردة والتي جاءت م��ن طابق واحد مع 
أفضلي��ة لفريق الكرام��ة الذي ظه��ر كفريق متمكن 
ومتماسك ويملك مواهب عديدة تتمتع بكفاءة فنية 
ممت��ازة مكنته من تحقيق الصدارة وبال أية خس��ارة 
ومحقق��ًا مفاجأة م��ن النوع الثقيل بف��وزه على بطل 
الدوري للموس��م الماضي وحامل اللقب نادي النبك 
بعد مباراة ماراثونية ومتكافئة فنيًا ومهاريًا وتكتيكيًا 
تب��ادل فيها الفريقان التقدم عدة مرات قبل أن ينجح 
الكرامة بالفوز بفارق هدف واح��د وفيما يلي النتائج 
الكاملة ألفضل ثالثة أندية مشاركة من المجموعتين.

الكرامة صدارة
بج��دارة وتف��وق وأداء عال ومتمكن نج��ح فريق الكرامة 
بالف��وز في أربع مباريات من ف��رق المجموعة األولى كما 
يل��ي: الكرامة × النبك 24/23، الكرام��ة × النصر 44/12، 

الكرامة × مصفاة بانياس 30/18، الكرامة × محردة 31/20.
النبك وصافة أوىل

وسجل فريق ناشئات النبك حامل اللقب نتائج جيدة 
وأداء ومس��توى متطورًا وتوظيف��ًا أمثل لإلمكانيات 
والمهارات في س��عي للحفاظ على اللقب موسم آخر 
لكنه تعثر أمام الكرامة وخرج خاس��رًا وبصعوبة بالغة 

ونتائجه تدل على حسن مستواه الفني.
النب��ك × الش��رطة 32/20، النبك × االتح��اد 28/7، 
النبك قاس��يون 29/22، قاس��يون × مصفاة بانياس 
21/24، قاس��يون × محردة 27/24، قاسيون × النصر 

21/3، قاسيون × النبك 22/29.
متابعات

أقيمت المباريات على مالعب صاالت مدينة األس��د 
الرياضية.

تابع رئيس وأعضاء اتحاد كرة اليد جميع المباريات.
وحده فريق نادي االتحاد رافقه طبيبة معالجة.

م��رة أخرى تغي��ب الالذقية مس��تضيفة البطولة عن 
المشاركة.

مواهب واعدة
برز من خ��الل البطولة مواهب واع��دة ومتميزة من 
كافة األندية ش��دت األنظ��ار إليها للمس��توى الجيد 

المتطور من الكرامة هديل وزينة الحسين.
وم��ن النص��ر جودي رمض��ان، نغم مصطف��ى، ومن 
االتحاد عائش��ة حم��و، مالك بكر، م��ن النبك كارين 
مال��ك، آية الزاناتي، عن محردة نانس��ي يعقوب، النا 
أبو عدلة، من الش��رطة قم��ر خليل، بيان الفندي، من 
قاس��يون جوى جراح، يمان ب��زازه، رهف خليل، من 

مصفاة بانياس حال شيحة.

قدم محافظ دير الزور فاض��ل نجار دعما ماديا لنادي 
الفت��وة إضافة إلى تخصي��ص باص لخدم��ة النادي 
وجماهيره وذلك خالل لقائه عددا من أعضاء مجلس 

إدارة النادي.
وخالل حديثه أكد الس��يد المحاف��ظ أن نادي الفتوة 
الذي يعد احد رموز الرياضة الس��ورية ويش��كل حالة 
وجدانية لدى أبناء دير الزور ينبغي أن نتعاون جميعا 
لدعمه به��دف اس��تعادة أمجاده الرياضي��ة الفتا أن 
الجهود تتركز حاليا لإلسراع في إعادة تأهيل الملعب 
البلدي لع��ودة الفرق الرياضية بالمحافظة لممارس��ة 
أنشطتها على أرضه وإنهاء معاناة األندية الديرية التي 
تمتل��ك الكثير م��ن الخبرات والمواه��ب والخامات 
القادرة على استعادة الوجه المشرق لرياضة دير الزور.
بدورهم وجه أعضاء مجلس إدارة النادي الشكر للسيد 
المحافظ على متابعت��ه واهتمامه مؤكدين أن كوادر 
الفتوة ستعمل ما بوس��عها لتحقيق النتائج اإليجابية 

التي ترضي عشاق النادي.
كما استقبل الس��يد محافظ دير الزور رئيس وأعضاء 
مجل��س ادارة ن��ادي اليقظة الرياضي وحض��ر اللقاء 
الرفيق حس��ين المزيد رئيس اللجن��ة التنفيذية بدير 

الزور وحسن ديواني عضو اللجنة التنفيذية
السيد المحافظ قام بتهنئة نادي اليقظة على النتائج 
المتمي��زة التي حققها فريق كرة اليد لفئة الناش��ئين 
وعلى اس��تمرار فريق رجال كرة القدم بالمنافسة على 

الصعود للدوري الممتاز.
واس��تمع الس��يد المحافظ لعرض من مجلس االدارة 
حول نشاط النادي وأهم الصعوبات والمعوقات التي 

تعترض سير العمل ووعد بالمساعدة في تذليلها..
وتطرق الحديث أيضًا حول منش��أة النادي في ش��ارع 
التكايا والبولمان العائد للنادي في دير الزور مع وضع 
دراس��ة عاجلة لترميم المنش��أة ووضع البولمان في 

الخدمة..
وف��ي نهاي��ة اللق��اء اعلن الس��يد المحاف��ظ تقديم 
المس��اعدة المادية والمعنوية لنادي اليقظة ومتابعة 

كافة شؤونه للعودة بالنادي إلى سابق عهده.

ناشئات الكرامة في صدارة دوري كرة اليد للمرحلة األولى

اهتمام ومتابعة من محافظ دير الزور لناديي الفتوة واليقظة

احصائيات الالعبين والالعبات

إعادة تشكيل عدد من لجان الطاولة ومدرب مصري لتجمعات المنتخبات 
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الصورتان المرفقتان هما لمنش��أة نادي 
الكرام��ة وهي بحاجة الس��تكمال البناء 
والتأهي��ل لتصبح جاهزة لتخديم العاب 
النادي، فماذا تنتظر إدارة النادي للقيام 
بذل��ك وه��ي الت��ي تبحث ع��ن صالة 
لتدريب فرقها؟ هل تنتظر تكريم مديرية 
التربية لتمنحها وقت��ًا لتدريب فرق كرة 

السلة بكافة فئاتها وكذلك كرة اليد.
لماذا ال تقوم اإلدارة بتوفير كل اإلمكانيات 
المادي��ة إلص��الح األرض الكبيرة وإقامة 
ملعب ومدرجات ومالعب ملحقة وتكون 
أرض خاص��ة له ال يزاحم��ه عليها أحد.., 

لماذا ال تقوم بإكساء الصالة المعدة لكرة 
الس��لة واليد مع مرفقاتها التي تتضمن 
مش��الح ومكاتب وصالة في القبو يمكن 

أن تكون صالة لالستثمار.

لماذا ال تهتم إدارة الكرامة بهذا الموضوع 
وتعطي��ه العناية الالزم��ة حتى ولو من 
خ��الل مس��تثمرين يقومون به��ذا األمر 

مقابل بعض االستثمارات في المنشأة.

لم��اذا ال تخص��ص إدارة ن��ادي الكرامة 
وغيره��ا م��ن إدارات األندي��ة جزء من 
المبال��غ الطائلة واألرق��ام المرعبة التي 
تقدمها مقابل عقود العبين... وإلى متى 

تبق��ى هذه اإلدارات تنتظ��ر من االتحاد 
الرياضي أن يق��وم بذلك وهو الذي لديه 
أولويات كثيرة وأعباء كبيرة على صعيد 

تأهيل المنشآت التابعة له.

محمد خير الكيالني

محليات

إداريين  مراقبين  بتكليف  الرياضية  االتحادات  تقوم  أن  الموجب 
األمور  لضبط  الدائمة  والرسمية  الموسمية  لنشاطاتها  وتحكيميين 

وإخراج النشاط بصورته المشرقة دون منغصات.

السالب أن ال يكون المكلفون من المراقبين مؤهاًل لهذا العمل وأن يتم 
تكليفه تحت عنوان )تنفيعة( وبالتايل ال يقوم بالواجب المطلوب منه 
ألنه يأتي )للفرجة( مثله مثل بقية القادمين من الجمهور وعليه تظهر 
ويكون  المطلوب  عن  تكون  ما  أبعد  بصورة  النشاط  ويأتي  الفوضى 
المشهد مزعجاً ومنفرًا وقاباًل للفلتان يف أي وقت من زمن النشاط ألن 

الرجل المناسب ليس يف المكان المناسب عىل اإلطالق.

موجــــب

سالــب

أكد األس��تاذ ف��راس مع��ال رئيس 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام االهتمام 
الكبير من قب��ل المكتب التنفيذي 
الت��ي تعد احد  المصارعة  برياض��ة 
ألعابنا االستراتيجية الرئيسية منوها 
بتاريخ وانجازات المصارعة السورية 

خالل عقود من السنوات.
ج��اء ذلك خ��الل االجتم��اع الذي 
اي��ام والمخصص لرياضة  عقد قبل 
المصارع��ة بحض��ور الس��ادة محمد 
الحايك رئيس مكت��ب العاب القوة 
المركزي ومحمد ن��ور العلي رئيس 
الفاعوري  اتحاد المصارع��ة ومحمد 
األمي��ن الع��ام لالتح��اد والمدرب 
االجنبي الكس��ندر دبروفسكي الذي 
قدم شرحا كامال لرؤية العمل الفني 

المستقبلية لتحضير المنتخبات.
وقدم رئي��س اتحاد المصارعة خطة 
عمل االتحاد للعام المقبل وبش��كل 
خ��اص خط��ة إع��داد المنتخب��ات 
وجوانب  المتوقعة  واالس��تحقاقات 
الدع��م المطلوب تقديمها النتش��ار 
ف��ي  العم��ل  وتفعي��ل  اللعب��ة 
والتس��هيالت  والمركز  المحافظات 
الالزم��ة لتطوير العم��ل اإلداري في 

اتحاد اللعبة.
واس��تعرض االمين الع��ام لالتحاد 
بع��ض جوانب  الفاع��وري  محم��د 
العم��ل اإلداري ومتطلبات التطوير 
وأشار إلى بعض االفكار التي يمكن 
أن تك��ون مفيدة وناجح��ة في هذا 

االطار.
معال اش��ار إلى اس��تعداد المكتب 
جوان��ب  كل  لتقدي��م  التنفي��ذي 

الدعم للعبة واثنى على عمل اتحاد 
الماضية  االش��هر  المصارعة خ��الل 
التي ش��هدت عدة مب��ادرات طيبة 
ف��ي الش��قين الفن��ي واإلداري من 
معس��كرات متمي��زة للمنتخب��ات 
الوطني��ة ودورات تأهي��ل الك��وادر 

واالستفادة من كافة الخبرات.
الحايك ن��وه باالهتمام الكبير الذي 
التنفي��ذي أللعاب  المكتب  يولي��ه 
الق��وة بش��كل ع��ام وم��ن ضمنها 
رياضة المصارعة الت��ي نراهن على 
االتحاد الحالي تحقيق انطالقة جيدة 
للعبة باالعتم��اد على كافة الخبرات 
والكوادر الق��ادرة على العطاء ضمن 
المنظمة  ورعاي��ة  اطار مؤسس��اتي 

االم.
بدوره ش��كر رئيس اتحاد المصارعة 
لرئي��س االتح��اد الرياض��ي الع��ام 
اللعبة  الكبير الحتياج��ات  تفهم��ه 
ودعمه الكبير لها، والذي تكرس من 
خالل ه��ذا االجتماع المثمر، مؤكدا 
أن اتحاد المصارعة سيبذل كل جهد 

ممكن في سبيل إعادة نهوض هذه 
اللعبة وبما ينس��جم مع توجيهات 
الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 

العام.
لقاء ودي مشترك

بهدف تنش��يط اللعبة وتوفير فرص 
احتكاك لالعبي المصارعة اقيم لقاء 
ودي مش��ترك ف��ي الالذقية يجمع 
منتخب��ات حماه وإدل��ب والالذقية 
ون��ادي الجي��ش لفئ��ة الناش��ئين 
تضمن تدريبات مشتركة ومباريات 
والمس��توى  بالندية  تمي��زت  ودية 

الجيد.
رئي��س االتحاد الس��وري للمصارعة 
محم��د نور العلي حرص على حضور 
اللق��اء يرافقه نائ��ب رئيس االتحاد 
ن��ادر الس��باعي وامين س��ر االتحاد 
محمد الفاعوري، وحضر من أصحاب 
الضيافة نضال يعقوب رئيس مكتب 
العاب القوة بالالذقية وأعضاء اللجنة 
االمحافظة  ف��ي  للمصارعة  الفني��ة 
وعدد م��ن كوادر اللعب��ة والخبرات 

الكباتن خالد البلح وفاروق الس��اس 
ومحمد الحسون وشيخ المصارعين 

ابراهيم غزولين.
ف��ي خت��ام المباريات ت��م تقديم 
ش��هادات تقدي��ر لالعبي��ن وتوزيع 
ش��هادات التدريب لمدربي الالذقية 
المركزية  الدورة  الذين ش��اركوا في 
التي جرت خالل شهر تشرين األول 

الفائت بدمشق.
ق��دم رئي��س االتحاد هدي��ة عينية 
لمنتخب الالذقية هي عبارة عن 10 
مايوه��ات مصارعة كما قدم مكافأة 
مالية للبطلة الواعدة شهد شعار التي 

أظهرت مستوى متميزًا في اللقاء.
بكلم��ة  االتح��اد  رئي��س  توج��ه 
للمش��اركين ش��كرهم م��ن خاللها 
على وجودهم في ه��ذا اللقاء الذي 
يعك��س الرغب��ة الحقيقي��ة بتطوير 
عل��ى  وأثن��ى  الفن��ي  مس��تواهم 
التي  و)الهم��ة(  الكبيرة  الحماس��ة 
لتقديم افضل  الجميع  لمس��ها من 
م��ا لديهم، وأكد )العل��ي( أن اتحاد 

المصارع��ة على مس��افة واحدة من 
المواهب  دع��م  وهدف��ه  الجمي��ع 
المتمي��زة اينما وجدت لتكون رافدا 
لمنتخباتن��ا الوطني��ة لكافة الفئات 
الن المنتخب��ات هي الغاي��ة العليا 
وهي مقياس تط��ور اللعبة والمرآة 
الت��ي تعكس نجاح العمل بش��كل 

عام.
وختم رئيس اتحاد المصارعة كلمته 
بالتأكي��د على حرصه حض��ور كافة 
فعاليات وأنش��طة المصارعة وتلبية 
كاف��ة متطلبات الك��وادر والالعبين 
الن االتح��اد موج��ود اص��ال للقيام 

بذلك.
اجتماع استثنائي

عق��د اتح��اد المصارع��ة اجتماع��ا 
اس��تثنائيا خ��الل األس��بوع الفائت 
وإصداره  الس��نوي  التقرير  لمناقشة 
بش��كله النهائي للمصادقة عليه من 

قبل المكتب التنفيذي.
وتضم��ن التقرير توثيقا دقيقا لكافة 
االعمال التي ق��ام بها االتحاد خالل 
العام 2020 وخط��ة عمله الداخلية 
2021 بجوانبها  للع��ام  والخارجي��ة 

الفنية والتنظيمية واإلدارية.
في  المعتم��دة  الخط��ة  وبحس��ب 
التقرير فإن باكورة روزنامة النش��اط 
الداخل��ي س��تكون إقام��ة بطول��ة 
الجمهورية للناشئين بمحافظة حلب 

ايام 28 و29 و30 / 1 / 2021.
الخط��ة  انطالق��ة  س��تكون  فيم��ا 
الخارجي��ة بإقامة معس��كر تدريبي 
إلى  للمنتخب في بيالروسيا إضافة 
المش��اركة في بطولة آسيا ولو بعدد 
محدود من الالعبي��ن الذين يمكن 
ان يحققوا مس��توى مقب��واًل وأداء 

منافسًا.

ابرز اتحاد ك��رة الطاولة في تقريره 
الواعدة هند  البطلة  السنوي تأهل 
ظاظا إل��ى اولمبياد طوكيو كإنجاز 
غير مس��بوق كونها الم��رة األولى 
التي تحصل بها طاولتنا على بطاقة 
تأهل مباش��ر إلى إحدى الدورات 
إلى كونها أصغر  األولمبية، إضافة 

العبة بتاريخ االولمبيادات.
ك��رة  التح��اد  الس��نوي  التقري��ر 
الطاولة ال��ذي صادق عليه االتحاد 
باجتماع��ه ال��دوري األخي��ر ل��م 
يتضمن روزنامة للنشاط الخارجي 
لعدم ورود أي دع��وات أو تحديد 
موع��د أي بطولة دولي��ة أو قارية 
بس��بب جائحة كورونا وترك األمر 
حسب المستجدات التي تطرأ على 
الوضع العام، فيم��ا وضع االتحاد 
على روزنامة نش��اطه الداخلي 11 
بطول��ة مركزية من بينه��ا بطولة 

الدوري العام لجميع الدرجات.
التقرير اس��تعرض كاف��ة االعمال 
التي قام به��ا االتحاد خالل 2020 
والت��ي كان��ت جي��دة ومتع��ددة 
بالقي��اس للظ��روف االس��تثنائية 
الجوانب  العام وشملت كافة  لهذا 
الفنية والتنظيمية واإلدارية وعلى 

النحو التالي: 
إقامة معسكر تدريبي دائم لالعبة 
هند  األولمبية  البطل��ة  منتخبن��ا 
ظاظا وعدد م��ن العبي المنتخب 

وهو مستمر منذ بداية العام.
إقام��ة معس��كر تدريب��ي متنقل 
حماه  ش��مل  الوطني  للمنتخ��ب 
والالذقية ودمش��ق شارك  وجبلة 
في��ه أكثر م��ن 200 العب والعبة 
أبطال  المخضرمين  م��ن  بعضهم 

الجمهوري��ة إل��ى جان��ب العب��ي 
انعكاس��ات  له  وكان  المنتخ��ب, 
ايجابي��ة كثي��رة بإجم��اع كاف��ة 
المش��اركين والفنيي��ن باللعب��ة 

والمتابعين لها.
- اس��تالم صالة المنتخب الوطني 
لك��رة الطاولة في مدين��ة الفيحاء 
بمواصفات  الرياضية وهي صال��ة 
دولية لجه��ة التجهيزات واألدوات 

والمساحة واالرتفاع واإلضاءة.
ش��ركة  م��ع  اتف��اق  توقي��ع   -
س��تاج الهندي��ة لتزويدن��ا مجانًا 
تخصصي��ة  وأدوات  بتجهي��زات 
وقد  دولي��ة،  وبمواصفات  للعب��ة 
وصلت ه��ذه التجهي��زات بالفعل 
إلى اتحاد اللعبة وسيتم االستفادة 
منها لتخدي��م اللعبة خالل الفترة 

المقبلة. 
- إقام��ة دورات صق��ل وتأهي��ل 

حكام ك��رة الطاولة لجميع الفئات 
محافظات  ف��ي  الدرجات  ول��كل 
دمش��ق والالذقي��ة وحماة وحلب 
وطرطوس ودير ال��زور. تم خاللها 
على  الجدي��دة  التعديالت  ش��رح 
الحاالت  وش��رح  اللعب��ة  قان��ون 
التي غالبًا ما يك��ون حولها بعض 
اللغط والتي كانت تس��بب بعض 
ف��ي  واالعتراض��ات  المش��كالت 

البطوالت السابقة.
االجتماع��ات  كاف��ة  حض��ور   -
)الدولي  االتح��ادات  عقدتها  التي 
واآلس��يوي والعربي وغرب آسيا( 
والت��ي نفذت عن بعد عبر ش��بكة 
اإلنترنت كما تم حض��ور اجتماع 
االتحاد اآلس��يوي ف��ي قطر مطلع 

العام الحالي.
ميداني��ة  بزي��ارات  القي��ام   -
المحافظ��ات واألندية  لعدد م��ن 

)حم��اه- طرط��وس- الالذقي��ة- 
المحافظة-  نادي  حمص-  جبلة- 
ت��م  وغيره��ا(  جرمان��ا..  ن��ادي 
اللعبة  خاللها االطالع عل��ى واقع 
والمس��اعدة  الكوادر  ومتطلب��ات 
بحل ع��دد من المش��كالت التي 
بع��ض  وتقدي��م  منه��ا  تعان��ي 
المس��اعدات على شكل تجهيزات 

وأدوات تخصصية للعبة.
- تش��كيل كافة اللجان الرئيسية 
والفرعية لالتحاد التي ضمت نخبة 
العاملة في كل اختصاص  الكوادر 
من هذه اللجان، وتم تقييم عملها 
بع��د فترة معين��ة وترميم بعضها 
وفق الفاعلية والنش��اط وما يخدم 

مصلحة اللعبة اواًل وأخيرًا.
راضون عن عملنا

رئيس اتح��اد كرة الطاولة بس��ام 
خليل تح��دث عن عم��ل االتحاد 

خ��الل الع��ام الحالي قائ��اًل: عام 
2020 كان عامًا استثنائيًا، صبغته 
القاس��ية  بصبغتها  كورونا  جائحة 
التي عطلت النش��اط الرياضي في 
أنح��اء العالم قاطبة, حيث ُألغيت 
كافة البط��والت والدورات الدولية 
وصواًل إل��ى أولمبياد طوكيو الذي 
ت��م تأجيل��ه إل��ى الع��ام 2021، 
وحتى عل��ى الصعيد المحلي كان 
لزام��ًا علينا أن نعم��ل في ظروف 
اس��تثنائية تس��تدعي الكثير من 
الحذر واتخ��اذ اإلجراءات الصحية 
الدقيقة لتنفيذ أي نشاط أو فاعلية 
والت��ي كانت في حدوده��ا الدنيا 

نتيجة هذه الظروف.
وأضاف: عملنا ما استطعنا كاتحاد 
لعبة وبالتعاون م��ع كافة اللجان 
المنبثقة والك��وادر العاملة لخدمة 
اللعبة واس��تمرارية نشاطها  تطور 
بصورة نحن كاتح��اد راضون عنها 
قياس��ًا للظروف القائمة وإن كانت 
ال ترتقي إلى مس��توى الطموحات 
واأله��داف الت��ي وضعناها نصب 

أعيننا قبل تفشي جائحة كورونا.
وختم )خليل(: كل الش��كر لكوادر 
اللعب��ة الت��ي لم تبخ��ل بجهدها 
ووقتها وخبرتها في سبيل رياضتنا 
الطاول��ة  ك��رة  رياض��ة  األجم��ل 
الس��ورية.., كل الش��كر للمكت��ب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
برئاس��ة االستاذ فراس معال دعمه 
الكبي��ر لك��رة الطاول��ة واهتمامه 
الدؤوبة لكل ش��ؤونها  ومتابعت��ه 
وبشكل خاص موضوع المنتخبات 
كل  له��ا  ق��دم  الت��ي  الوطني��ة 

االمكانات المطلوبة.

اجتماع مثمر للقيادة الرياضية مع اتحاد المصارعة 
ولقاء مشترك لعدد من منتخبات المحافظات

تقرير اتحاد كرة الطاولة يوثق أنشطتها ورئيس االتحاد يؤكد: راضون عن عملنا

أنهى اتحاد الريش��ة الطائرة صياغة 
تقريره الس��نوي، تحضي��رًا لعرضه 
عل��ى المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام للمصادق��ة على 
توصيفًا  التقري��ر  وتضم��ن  بنوده، 
لعم��ل االتحاد خالل عام كامل في 
والفنية  التنظيمية  المجاالت  كافة 
واإلدارية، مع تحديد مع الصعوبات 
والت��ي تعاني منه��ا اللعبة، إضافة 
إلى خطة العمل وروزنامة النش��اط 
المقترحة للعام القادم... وهنا ابرز 

ما تضمنه التقرير.
ما تم تنفيذه

- افتت��اح 12 مرك��زا تدريبي��ا في 
جميع المحافظات باستثناء دمشق 
اللعبة  والقنيطرة, ووزع��ت أدوات 
عل��ى جمي��ع األندي��ة الفاعلة في 
المحافظات لالس��تخدام والوصول 

إلى المستوى األفضل.
- إقامة عدد من الدورات المركزية 
والفرعي��ة لتأهيل وصق��ل وترقية 
الحكام والمدربين بدورات مركزية 
وفرعية ونف��ذت دورة مع الجانب 

اللبناني, واستطاعت تنفيذ بطوالت 
لجمي��ع الفئات العمري��ة وظهرت 
فيها مواهب كثيرة من الجنس��ين 
ونظم للمتفوقين منهم معسكرات 
لتطوير مس��تواهم وهذا  داخلي��ة 
مؤشر إيجابي للوصول الى مستوى 
للبطوالت  أرفع من ذلك استعدادا 
الخارجية س��واء منها الرس��مية او 
الودية أو اس��تضافة بطوالت مثل 
بطول��ة دمش��ق الدولي��ة أو بطولة 

الشاطئ السنوية. 
الصعوبات

الطائ��رة بعض  الريش��ة  واجه��ت 
الفائت  الموس��م  الصعوبات خالل 
مث��ل وقف التدريب ف��ي عدد من 
كورونا,  جائحة  بسبب  المحافظات 
وقلة تجهيزات اللعبة في األس��واق 
المحلي��ة. وع��دم وج��ود صاالت 
مخصصة لفرق للريش��ة في بعض 
تخصيص  ع��دم  أو  المحافظ��ات, 
منتخبات الريش��ة بأوق��ات كافية 
للتدري��ب ف��ي محافظ��ات أخرى 
وعدم وجود مدربين بمستوى عال 

في بعض المحافظات.
التوصيات والمقترحات

االمد  طويل��ة  إقام��ة معس��كرات 

وزيادة  الصغي��رة,  العمرية  للفئات 
الخارجي��ة  المش��اركات  ع��دد 
الفائدة  التكاليف وذات  المنخفضة 
الفنية, إيفاد المدربين والحكام إلى 
ال��دورات الخارجية لزي��ادة الخبرة 
إقامة معسكرات  المهارات,  وصقل 
العمرية،  الفئ��ات  لالعبي  خارجية 
إلزام األندية باالهتمام بلعبة الريشة 
الطائرة، زيادة عدد االيام التي تقام 
ضمنه��ا دورات التأهيل بحيث أن 
ال تقل عن 7 أي��ام للدورة الواحدة, 
)ح��كام  التأهي��ل  دورات  إقام��ة 
وتكليف  بالمحافظات  ومدربي��ن( 
المحاضري��ن من االتحاد الس��وري 
للريش��ة الطائ��رة, ع��دم االعتماد، 
التجهيزات  لبع��ض  بدائ��ل  إيجاد 
لها نفس المواصفات وبس��عر اقل, 
طلب م��درب أجنبي دو خبرة فنية 
عالي��ة , إقامة لق��اءات ودية بين 
المحافظ��ات وإرس��ال تقارير عنها 
إل��ى اتح��اد اللعبة, إقام��ة بطولة 
المحافظة لكل فئة تسبق البطوالت 
المركزية وإرسال تقرير عن مستوى 
المش��اركين إل��ى االتح��اد, إقامة 
بدورات  للمحاضرين  دورة خاص��ة 

التدريب والتحكيم.

اتحاد الريشة الطائرة يعرض في تقريره السنوي 
بعض الصعوبات ويقدم بعض المقترحات

أنور البكر

صبحي أبوكم 

صورتان وتعليق

اختتمت في دمشق الدورة المركزية لمدربي الدرجتين 
الثانية والثالثة لرياضة الس��ور بحض��ور رئيس وأعضاء 
اللجنة العليا للفنون القتالية وبمش��اركة 30 دارسا من 
جميع الفئات وأقيمت على مدى ثالثة أيام. ونجح في 
االختبارات 14 دارسا في شهادات مدرب بين الدرجتين 
الثالث��ة والثاني��ة وثبت منهم ش��هادات 10 دارس��ين 
واألربعة الباقين لم يحصلوا على شهاداتهم لصغر سنهم 
من مواليد 2001 /2002, وفاز في الحصول على شهادة 
األحزمة جميع الدارسين ما بين الحزام الفضي والحزام 

الذهبي.
الدورة هي األولى بعد انقطاع استمر عدة سنوات لرياضة 
السور التي تعد أحد األلعاب القتالية وهي سورية المولد 

قام بإنشائها المدرب عبد هللا عراط عام 2008.
آراء 

- عب��د الرحم��ن المجذوب م��درب تايكوان��دو وكيك 
بوكسينع: فنيات اللعبة تختلف عن جميع العاب القوة 
الممارس��ة في القطر وأن��ا العب رياضت��ي التايكواندو 
والكيك بوكس��ينغ وأتمن��ى للعبة االس��تمرار والتألق 

والنجاح.

- محمد جزائرلي: مارس اللعبة قبل توقفها وهو يحمل 
ش��هادة معالج فيزيائ��ي خريج معهد متوس��ط: تعتبر 
ال��دورة انطالقة جدي��دة للعبة بعد توقفه��ا, وأهميتها 
تكمن في أنها رياضة س��ورية وتمارينها تجعل الجس��م 
في حالة تكاملية بين الراحة والتنافس واألداء الحركي 

الجميل والمفيد للجسم.
- س��الم الناطور طالبة شهادة إعدادية وبطلة الجمهورية 
ف��ي التايكواندو لعام 2019 قالت: حضرت الدورة بدافع 
ورغبة شخصية والحركات التي نفذناها جميلة ومفيدة 

للجسم. 
- محم��د وائل الع��ص: هي رياضة جدي��دة وأتوقع أن 
يكون لها ش��أن كبير في الرياضة الس��ورية لما لها من 
مزايا جديدة من أدائها الحركي لم تتوفر في بقية ألعاب 

القوة.
- ثائر ش��يخ حس��ن عضو اللجنة العليا للفنون القتالية 
مش��رف على الدورة: إن رياضة الس��ور سورية وتوقفت 
لفترة بس��بب ظروف األزمة في بلدن��ا وظهر في الدورة 
مستويات جيدة من الالعبين ومع المواظبة واالستمرار 

سيكون لها شأن كبير محليًا وخارجيًا.

بعد غياب سنوات.. 

دورة مركزية لمدربي رياضة السور
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تختت��م مس��اء الثالث��اء الق��ادم 
منافس��ات مرحلة ذه��اب دوري 
السيدات لكرة السلة موسم 2020 
/ 2021 حي��ث تقام أربع مباريات 
بدمش��ق  الفيحاء  صالة  س��تكون 
مسرحًا ألبرزها حيث يلتقي الوحدة 
وجاره الثورة بطموحات التعويض 
بعد أن خسر الوحدة أمام األشرفية 
والثورة أمام قاس��يون وفي حلب 
يلتقي الحرية وجاره الجالء وتقابل 
س��يدات العروبة جاراتهن سيدات 

اليرموك.
الخسارة األوىل

مس��اء األربع��اء الماضي تعرضت 
األولى  للخس��ارة  الثورة  س��يدات 
أمام جاراتهن س��يدات قاس��يون 
بفارق نقطتين 73/75 بعد التمديد 
حي��ث انته��ى الوق��ت األصل��ي 

انتهت  حي��ث   65/65 بالتع��ادل 
-17/16  -21/12 المب��اراة  أرب��اع 

وش��هدت   )8/10(12/20  -15/17
المباراة غي��اب العبتي الثورة نورا 
بش��ارة وماريا دعيب��س لإلصابة ، 
وفي المباراة الثانية فازت سيدات 
األش��رفية عل��ى الوح��دة 59/63 
حيث إنتهت أرباع المباراة 10/18- 
8/11- 19/16- 22/18 ، وش��هدت 
بقية المباريات فوز قاس��يون على 
الساحل 56/72 حيث انتهت أرباع 

 -17/16  -9/18  -10/16 المب��اراة 
20/22. ومّك��ن هذا الف��وز فريق 
قاسيون الحتالل المركز الثالث ب� 
13 نقط��ة بعد الج��الء )15 نقطة( 
والث��ورة )14(. وفي مب��اراة ثانية 
حقق الوحدة فوزًا صعبًا على ضيفه 
تشرين 75/78 حيث انتهت أرباع 
 -24/19  -15/10  -19/28 المباراة 
17/21 ، وفازت س��يدات قاسيون 
على تشرين 55/67 والوحدة على 

الساحل 59/62.

كرة السلة

أبي شقير 

السلة  ك��رة  عشاق  سيكون 
ب��ح��ل��ب م��س��اء غ���د )األح����د( 
حلب  دي��رب��ي  م��ع  موعد  على 
ال��ج��الء  يجمع  ال���ذي  الكبير 
الساعة  عند  االتحاد  جاره  مع 
يطمح  حيث  مساء  السابعة 
نتائجه  ل��م��واص��ل��ة  االت���ح���اد 
التوجه لحمص  الممتازة قبل 
مساء  ال��ك��رام��ة  لمواجهة 
األرب��ع��اء ال��ق��ادم ف��ي أق��وى 
ال��ذه��اب  مرحلة  م��واج��ه��ات 
الفريقان  قدمه  لما  قياسًا 
وبنفس  السابقة  بالمباريات 
الموعد يحل الجالء ضيفًا على 
الجيش، ومن المقرر أن تقام 
الخميس  األول  أمس  مساء 
ثالث  الطابع(  على  )والجريدة 
الوحدة  يحل  حيث  مباريات 
ضيفًا على الطليعة في حماة، 
الكرامة  على  ضيفًا  وال��ث��ورة 
وي��س��ت��ق��ب��ل ال��وث��ب��ة ف��ري��ق 

النواعير في حمص 

الكرامة غلب الجيش
وكانت مباريات المرحلة الس��ابقة 

ش��هدت مواصلة الكرامة سلس��لة 
انتصارات��ه ف��ي ال��دوري محققًا 
انتص��اره الخام��س توالي��ًا دون 
حس��اب  عل��ى  وذل��ك  هزيم��ة 
)حام��ل  الجي��ش  مس��تضيفه 
اللق��ب( بف��ارق 4 نق��اط 75/71، 
وتف��وق الجيش ف��ي الربع األول 
19/12 والكرامة ف��ي الربع الثاني 
األول  النص��ف  لينته��ي   26/20
بتفوق الجيش بفارق نقطة واحدة 
)39/38( وفي الربع الثالث تعادال 
)20/20( ليأتي الحس��م في الربع 
الرابع حي��ث تفوق الكرامة 17/12 

وأنهى المباراة لمصلحته 75/71.
سجل للكرامة: مجد أبو عيطة )13( 
نقطة، إياد حيالني )13(، جورجي 
نظاري��ان )13(، عمر الش��يخ علي 
)11(، أنس ش��عبان )10(، أشرف 
األبرش )7(، عبد الوهاب الحموي 

)6(، مهند حتويك )2(.
سجل للجيش: رامي مرجانة )27( 
نقطة، هاني ادريب��ي )15(، عماد 
حس��ب هللا )11(، دياب الش��واخ 
)8(، عالء ادلبي )5(، خليل خوري 

)3(، منار حمد )2(.
وفي دمشق أيضًا فاز الوحدة على 

ضيف��ه النواعي��ر 85/78 ليحافظ 
الوحدة على مرك��ز الوصافة بفارق 
التس��جيل عن الجالء )المتصدر( 
والطليعة )الثالث(. وتفوق الوحدة 
في الرب��ع األول 20/16 والنواعير 
في الرب��ع الثان��ي 28/25، ليعود 
الوحدة ويتفوق ف��ي الربع الثالث 
17/10 والنواعير ف��ي الربع الرابع 
المباراة  الوح��دة  لينه��ي   24/23
نق��اط.وكان   7 بفارق  لمصلحت��ه 
أفضل مس��جل في المباراة العب 

الوحدة مجد عربشة ب� 24 نقطة.
وفي صالة ناصح علواني في حماة 
واصل الطليع��ة نتائجه اإليجابية 
وتفوق على ضيف��ه الوثبة 91/77 
المب��اراة  أرب��اع  انته��ت  حي��ث 

.21/17-20/20-28/24-22/16
وفي صالة األسد بحلب فاز االتحاد 
عل��ى اليرم��وك 100/62 حي��ث 
انته��ت أرب��اع المب��اراة 18/16- 

.26/21 -24/13-32/12

بداية مثالية
وكان الجي��ش بدأ رحل��ة الدفاع 
عن لقبه بطريقة مثالية وفاز على 
الثورة 89/50، حيث تفوق الجيش 

ف��ي األرباع ال��� 3 األول��ى بواقع 
27/13- 17/9- 29/6 فيم��ا تفوق 
 ،22/16 الراب��ع  الربع  الثورة ف��ي 
وحقق الجالء ف��وزه الخامس في 

على  وذل��ك  السادس��ة  مبارات��ه 
حساب ضيفه الوثبة 93/70 حيث 
انته��ت أرب��اع المب��اراة 24/26- 
وف��از   .21/17  -25/15  -23/12

الوح��دة على مس��تضيفه الحرية 
63/58 حيث انتهت أرباع المباراة 
 ،10/20  -16/7  -18/19  -19/12
وحقق االتحاد فوزه على حس��اب 
مس��تضيفه النواعي��ر 76/68 في 
المباراة الت��ي أجريت بينهما في 
صالة ناصح علواني في حماة، وقد 
الربعين األول  تفوق االتحاد ف��ي 
والنواعير   18/12-22/16 والثالث 
والراب��ع  الثان��ي  الربعي��ن  ف��ي 
أفض��ل  وكان   ،.23/21  -17/15
مسجل لالتحاد نديم عيسى ب� 22 
نقطة مع 8 ريباوند و2 أسيس��ت 
يلي��ه جميل صدير ب� 19 نقطة مع 
14 ريباوند و1 اسيست، كما سجل 
الع��ب النواعير محم��د ادلبي 19 

نقطة مع 3 ريباوند و3 أسيست.
الكرامة  وفي حمص أيضًا ألح��ق 
الطليعة  بمنافسه  األولى  الخسارة 
وتغل��ب علي��ه 87/68 واألرب��اع 
.15/24-27/17  -25/15  -20/12
وكان أفضل مس��جل في المباراة 
العب الطليع��ة يامن حيدر ب� 27 
نقطة مع 12 ريباوند و1 أسيست.

وفي صالة األسد بحلب فاز الجالء 
واألرب��اع   73/59 الوح��دة  عل��ى 

 .18/17  -18/15  -20/13  -17/14
وكان أفضل مس��جل في المباراة 
الع��ب الجالء مهران نرسيس��يان 
ب��� 24 نقط��ة م��ع 8 ريباوند و3 
أسيس��ت يليه زميله إسبر كرد ب� 

18 نقطة و8 ريباوند و1 اسيست.
الوثبة  الصالة احت��اج  وفي نفس 
ليتجاوز مستضيفه  إضافي  لوقت 
الحرية 92/89 بع��د انتهاء الوقت 
حيث   .83/83 بالتع��ادل  األصلي 
تف��وق الحرية ف��ي الربعين األول 
والثال��ث 22/21و 25/14 والوثبة 
في الربعين األول والرابع 20/18و 
28/18 وفي الوقت األضافي سجل 
الوثب��ة 9 نقاط مقاب��ل 6 للحرية. 
وكان أفضل مس��جل في المباراة 

العب الوثبة زكريا الحس��ين ب� 44 
نقطة مع 7 ريباوند.

ترتيب
ب��ات ترتي��ب الف��رق كاآلتي: 1- 
الج��الء )11( نقط��ة، 2- الوح��دة 
 -4  ،)11( الطليع��ة   -3  ،)11(
الكرام��ة )10(، 5- الحري��ة )9(، 
6- الوثب��ة )8(، 7- النواعير )7(، 
8- اليرم��وك )7(، 9- الثورة )6(، 
11- االتح��اد  العروب��ة )6(،   -10

)4(، 12- الجيش)3(.

درجة ثانية
ضم��ن منافس��ات دوري الرجال 
ألندي��ة الدرجة الثانية فاز الفيحاء 

على مستضيفه محردة 67/55.

دوري أندية الرجال لكرة السلة

الكرامة يحلق بدمشق بفوز ثمين على الجيش والوحدة غلب النواعير
األربعاء.. الجالء يحل ضيفًا على الجيش والكرامة يستضيف االتحاد

جدول المباريات القادمة

الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

األحد 27 / 12
صالة الفيحاء 6 مساءالجيش × الحرية
صالة األسد 7 مساءالجالء × االتحاد

صالة جمص 7 مساءالوثبة × الوحدةالثالثاء 29 / 12

األربعاء 30 / 12
صالة الفيحاء 7 مساءالجيش × الجالء

صالة حمص 7 مساءالكرامة × االتحاد

دوري أندية السيدات لكرة السلة

الثالثاء.. الوحدة يلتقي الثورة بطموحات التعويض األخير

تأه��ل االتحاد إل��ى نهائي��ات كأس االتحاد لكرة الس��لة 
للناش��ئين عن مجموعة حلب بإنتظار حسم صاحب الحظ 
الس��عيد لحسم البطاقة األخيرة بين الحرية والجالء، وجاء 
تأهل االتحاد بعد ف��وزه على الحرية 87/104 حيث انتهت 
األرباع 18/23- 23/19- 22/30- 24/32، وفي مباراة ثانية 
ف��از اليرموك على العروب��ة 90×83 واألرباع 22-22- 23-

22- 17-16- 28-23، وكان فري��ق حطين اعتذر عن عدم 
خ��وض مباراته مع مس��تضيفه الكرامة في إي��اب مباراة 
الملحق، وبالتالي فاز الكرامة قانونًا وتأهل إلى بطولة كأس 
االتحاد والتي ستقام في دمشق خالل العطلة االنتصافية. 
وكان الكرام��ة قد ف��از ذهابًا في الالذقي��ة 54/66 وبذلك 
س��يلعب الكرامة ف��ي نهائيات الكأس ضم��ن المجموعة 

الثانية إلى جانب الوثبة وقاسيون وبطل مجموعة حلب.
ناشئات

وفي منافس��ات ملحق الناش��ئات تأهل الفيحاء بعد فوزه 
على إزرع 27/53 في إي��اب الملحق واألرباع 7/26- 8/6- 
4/10- 8/11، لتصب��ح مجموعت��ي كأس االتح��اد تض��م 
الوحدة والجالء وحطين والفيحاء)األولى( والحرية والثورة 
والتضامن وسلمية )الثانية(، بعد تأهل التضامن والحرية 
والثورة وس��لمية في المجموعة الثانية بعد فوز التضامن 
على مس��تضيفه النواعير 30/56 واألرب��اع 6/12-10/14- 

7/16-7/14

تأهل ناشئو االتحاد وناشئات الفيحاء لكأس االتحاد

اعت��ذر اتحاد كرة الس��لة االماراتي عن عدم تنظيم بطولة المنتخبات العربي��ة التي كانت مقررة في دبي مطلع 
شهرش��باط القادم بس��بب المس��تجدات التي طرأت نتيجة لتصاعد فيروس كورونا وانتشاره في العالم بصورة 
جديدة مختلفة عما كان عليه االمر في المرحلة السابقة وقد ابلغ االتحاد الشقيق االمانة العامة لالتحاد العربي 
بقرار االعتذار وبناء على تلك التطورات الجديدة سيتم ترحيل البطولة الى نهاية العام القادم لتكون مسك ختام 
نش��اط االتحاد العربي الذي يشتمل على ست بطوالت وهي بطولة الناشئين والناشئات وبطولتا االندية للرجال 

والسيدات وبطولتا المنتخبات للرجال والسيدات.

اإلمارات تعتذر عن عدم استضافه بطولة المنتخبات العربية

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

الثالثاء 
12 / 29

صالة نادي الجالء5 مساءالجالء × الحرية
صالة نادي الجالء7مساءالعروبة × اليرموك
صالة الفيحاء5 مساءاألشرفية × قاسيون
صالة الفيحاء7مساءالوحدة × الثورة 
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

يس��تعد الدوري اإلس��باني لكرة الق��دم إلنزال الس��تار عن 
منافس��ات 2020 عبر الجولة السادس��ة عش��رة التي تنطلق 
الثالثاء وتختتم الخميس 31 كانون أول الحالي قبل ساعات 
قليل��ة بداية العام الجديد.. حيث يلتقي المتصدر على أرضه 
مع خيتافي ويحل لاير مدريد ضيفًا على التش��ي، ويسبقهما 

لقاء برشلونة مع إيبار يوم الثالثاء في كامب نو. 
وعزز أتليتيكو مدريد حملته للمنافسة على اللقب بالفوز على 
مضيفه لاير سوس��يداد صاحب المركز الثالث 2- صفر بفضل 
هدفي ماريو إيرموس��و وماركوس يورينتي في الشوط الثاني 

في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.
ولم ترت��ق المباراة للمس��توى المأمول في الش��وط األول، 
لكن أتليتيك��و أنهى حالة الجمود في بداية الش��وط الثاني 
بهدف س��جله إيرموسو بضربة رأس بعد ركلة حرة من يانيك 

كاراسكو.
وضاعف الفريق الزائر الغلة بتسديدة ماكرة من يورينتي بعد 

عمل رائع من لويس سواريز.

وحصل لاير سوس��يداد على دفعة بعودة صانع اللعب ديفيد 
س��يلفا من اإلصابة لكنه واجه صعوب��ات في صناعة الفرص 
ولم يسدد أية كرة على المرمى حتى أنقذ يان أوبالك حارس 
أتليتيكو ركلة حرة سددها مارتن ميركيالنز في وقت الحق.

م��ن جهته واصل فريق لاير مدريد انتصاراته المتتالية حيث 
حق��ق الفوز الخامس على التوالي وتغلب على ضيفه غرناطة 

2 / صفر بالجولة ذاتها.
وحس��م لاير مدريد المباراة بهدفين سجلهما كاسيميرو في 
الدقيق��ة 57 وكري��م بنزيمة في الدقيق��ة الثالثة من الوقت 
المحتس��ب ب��دل الضائع، ليرفع لاير مدري��د رصيده إلى 32 
نقط��ة في المركز الثاني بفارق األه��داف فقط خلف أتلتيكو 
مدري��د، بينما تجمد رصيد غرناط��ة عند 21 نقطة في المركز 

السابع.
وأثقل برش��لونة على مرمى مضيفه بلد الوليد وغلبه بثالثية 
دون رد س��جلها لينغليت وبرايثوايت وميسي ليرفع الفريق 

الكاتالوني رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الخامس.

وأوقف خيتافي انتصارات ضيفه س��لتا فيغو، التي استمرت 
في مبارياته األربع الماضية بالدوري وتعادل معه 1/1.

وتقدم خيتافي بهدف مبكر حمل توقيع داميان س��واريز في 
الدقيقة الس��ابعة، فيما تعادل ياجو أسباس لسلتا فيجو في 
الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وعجز كال الفريقين عن هز الشباك 

مجددا، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة التعادل.
بتلك النتيجة بات س��لتا فيغو في المركز الثامن برصيد 20 
نقط��ة، كما رفع خيتاف��ي رصيده إلى 17 نقط��ة في المركز 

الحادي عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.
وش��هدت المرحل��ة تعادل فيالاير م��ع اتلتي��ك بيلباو 1/1 
وبالنتيج��ة ذاته��ا هويس��كا م��ع ليفانت��ي، وخيتافي مع 
سيلتافيغو فيما فاز لاير بيتيس على قادش بهدف دون رد.

ص��دارة اتلتيكو ب�32 نقطة من 13 مب��اراة فيما لريال مدريد 
نفس ع��دد النقاط إنما من 15 مباراة ولريال سوس��يداد 26 
نقط��ة من 16 مباراة ولفيالاير أيض��ًا 26 نقطة من 15 مباراة 

ولعب برشلونة 14 مباراة وبجعبته 24 نقطة حتى اآلن.

قطبا مدريد يواصالن التحليق على خط الصدارة في الليغا 

أحرز تي��و هرنانديز هدف��ًا بضربة 
رأس في الوقت المحتس��ب بدل 
الضائ��ع ليقود مي��الن للفوز 3-2 
عل��ى ضيف��ه التس��يو ويحاف��ظ 
على ص��دارة دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة الق��دم بعدما حول 
الضي��وف تأخره��م بهدفين إلى 
تع��ادل وأحرج��وا المتصدر الذي 
أنهى ع��ام 2020 متص��درًا حيث 
س��تكون العودة بالجول��ة القادمة 
ف��ي الثالث م��ن كان��ون الثاني 

.2021
ورفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة 
يليه إنتر بفارق نقطة فقط بالمركز 
الثاني ثم روما 27 نقطة وساسولو 
26 وفي المرك��ز الخامس نابولي 

25 نقطة.
وب��دأ ميالن المباراة بش��كل رائع 
أنت��ي ريبيتش من  بفضل هدف 
ضرب��ة رأس بعد عش��ر دقائق من 
البداي��ة، قبل أن يضاعف النتيجة 

من ركلة جزاء بعدها بسبع دقائق.
التس��يو  ألبرت��و  لوي��س  وأع��اد 
للمب��اراة عندما هز الش��باك في 
الدقيقة 28 من متابعة ركلة جزاء 
نفذها تش��يرو إيموبيلي وتصدى 
لها جيانلويج��ي دوناروما حارس 

مي��الن، وأدرك إيموبيلي نفس��ه 
التع��ادل قب��ل مرور س��اعة من 

البداية.
لك��ن ضرب��ة رأس م��ن هرنانديز 
في الدقيق��ة الثانية م��ن الوقت 
المحتس��ب بدل الضائ��ع منحت 

ميالن، ال��ذي لم يخس��ر في 14 
مباراة هذا الموسم، الفوز ورفعت 
رصي��ده إل��ى 34 نقط��ة، متقدما 
بفارق نقط��ة واحدة عن جاره إنتر 
ميالن الذي سبقه للفوز 1-2 على 
فيرون��ا وتص��در بش��كل مؤقت.. 

مارتينيز  الوتارو  األرجنتيني  وقاد 
إنتر  والسلوفاكي ميالن سكرينيار 
للفوز الس��ابع تواليا ف��ي البطولة 
في  الفريق  هدف��ي  بتس��جيلهما 
51 و69 تواليا، فيما  الدقيقتي��ن 
ج��اء ه��دف فيرون��ا ع��ن طريق 
الصرب��ي إيف��ان إليت��ش )ق63( 
وتجمد رصيد فيرونا عند 20 نقطة 

في المركز التاسع.
ول��م يحقق فيرونا في مبارياته ال� 
19 األخيرة بم��ا فيها مباراة اليوم 
الف��وز ضد إنت��ر في ال��دوري )4 
تعادالت و15 خسارة(، ويعود آخر 
انتص��ار له ضد ال� »نيراتس��وري« 

إلى عام 1992.
وتراجع يوفنتوس بش��كل رهيب 
ليس��قط أم��ام ضيف��ه فيورنتينا 
بثالثي��ة جاءت بمثاب��ة الصاعقة 
على عش��اق فريق السيدة العجوز 
استدعت كبار نجومه لالعتذار عن 

تلك النتيجة بعد المباراة.

وص��ل كل من ليون ولي��ا صدارتهما للدوري 
الفرنس��ي لكرة القدم ول��كل منهما 36 نقطة 
بعدما تغلب األول على نانت 3 / صفر مس��اء 
األربعاء ضمن المرحلة الس��ابعة عش��رة من 
المس��ابقة، التي ش��هدت أيضًا انتصارًا صعبًا 
لفريق ليل خارج ملعبه على مضيفه مونبلييه 
3 / 2، وانتصارًا كبيرًا لباريس س��ان جيرمان 
عل��ى ستراس��بورغ 4 / صفر ليرف��ع رصيده 
إل��ى 35 نقطة ويواصل الضغ��ط على فريقي 

الصدارة.
وتنطلق منافسات المرحلة القادمة )18( في 

6 كانون الثاني القادم.
وف��ي مباريات أخ��رى جرت األربع��اء أيضًا 
خسر مارسيليا صاحب المركز الخامس أمام 
مضيفه أنجيه 1 / 2 وتعادل موناكو مع سانت 
إيتيان 2 / 2 ونيس مع لوريان 2 / 2 وتغلب 
ديغون على مضيفه نيم أولمبيك 3 / 1 ورين 
على ميتز 1 / صفر والنس على ستاد بريست 
2 / 1 وستاد ريمس على مضيفه بوردو 3 / 1.

ورفع لي��ون رصيده إل��ى 36 نقط��ة وانتزع 
الص��دارة بف��ارق األه��داف فقط أم��ام ليل، 
وتالهم��ا باريس س��ان جيرمان ف��ي المركز 

الثال��ث برصي��د 35 نقطة ورين ف��ي المركز 
الرابع برصيد 31 نقطة وتجمد رصيد مارسيليا 

عند 28 نقطة في المركز الخامس.
وحسم ليون مباراته أمام نانت بثالثة أهداف 
نظيفة سجلها كارل توكو ايكامبي وتينوتيندا 
كاديويري ولوكاس باكيتا في الدقائق 4 و37 

و44.
وحقق ليل انتصارا صعبا على مونبلييه حيث 

حس��م المباراة بهدف الفوز 3 / 2 قبل ثالث 
دقائق فقط من نهايتها.

افتتح تيموتي وياه التسجيل لفريق ليل في 
الدقيقة 23 ثم تعادل مونبلييه بهدف لالعب 

جايتان البورد في الدقيقة 57.
بعدها تقدم ليل مجددا بهدف سجله جوناثان 
ايكوني من ضربة ج��زاء في الدقيقة 68، ثم 
تعادل مونبلييه مج��ددا بهدف لالعب أندي 

ديلور في الدقيقة 70 قبل أن يس��جل بوراك 
يلماز هدف الفوز لفريق ليل في الدقيقة 87.

أما باريس سان جيرمان فحسم مباراته أمام 
ستراس��بورغ بأربع��ة أهداف نظيفة س��جلها 
تيموت��ي بيمبيلي وكيليان مبابي وإدريس��ا 
جاي ومويس كين في الدقائق 18 و80 و89 

و90.
وواص��ل رين انتصاراته ف��ي الدوري وتغلب 
على ميت��ز على ملع��ب روازون بارك بهدف 
وحيد س��جله كليمون جرينييه في الدقيقة 

52 ليكون فوزه الرابع على التوالي.
وخس��ر مارس��يليا أمام مضيفه أنجيه 1 / 2، 
حيث تقدم أنجيه بهدفين سجلهما ماتياس 
بيري��را الج ولوي��س ديوني ف��ي الدقيقتين 
الرابع��ة و23 ث��م رد مارس��يليا بهدف وحيد 

سجله فالنتين رونجيه في الدقيقة 75.
وأه��در موناك��و نقطتين عل��ى ملعبه بعدما 
تعادل مع س��انت إيتيان 2 / 2، ورفع موناكو 
رصي��ده إل��ى 27 نقطة في المركز الس��ادس 
بف��ارق األهداف فقط أم��ام النس ومونبلييه 
وأنجيه، كما رفع س��انت إيتيان رصيده إلى 

18 نقطة في المركز الرابع عشر.

تأهل��ت أندي��ة مانشس��تر س��يتي وبرنتفورد 
ومانشس��تر يونايتد وتوتنهام هوتس��بير للدور 
قب��ل النهائي لبطول��ة كأس رابطة المحترفين 

اإلنكليزية لكرة القدم.
وتغلب مانشستر يونايتد 1 / صفر على مضيفه 
إيفرتون فيما تغلب توتنهام 3 / 1 على مضيفه 
ستوك س��يتي، ولقن مانشستر سيتي مضيفه 
أرسنال درسًا قاسيًا وفاز عليه 4 /1 وفجر فريق 
برنتفورد مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه نيوكاسل 

يونايتد بالفوز عليه 1 /صفر.
على ملعب )جوديس��ون بارك(، تقمص النجم 
األوروغوايان��ي المخض��رم إدينس��ون كافاني 
دور البطول��ة ف��ي اللقاء عقب تس��جيله هدف 

مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 88.
وأفلت توتنهام هوتس��بير من فخ مضيفه ستوك 
س��يتي، عقب فوزه الثمي��ن 3 / 1 وبادر توتنهام 
بالتس��جيل عب��ر نجمه الويل��زي غاريث بيل في 
الدقيقة 22 لكن جوردان توميسون أدرك التعادل 

لس��توك س��يتي الذي يلعب ف��ي دوري الدرجة 
األولى )تشامبيون شيب( في الدقيقة 53.

وأع��اد بن دافي��ز التقدم لتوتنه��ام مرة أخرى 
عقب تس��جيله الهدف الثاني في الدقيقة 70، 

فيما تكفل هاري كين بإحراز الهدف الثالث في 
الدقيقة 81.

ولقن فريق مانشس��تر س��يتي مضيفه أرسنال 
درس��ا قاس��يا وفاز عليه 4 /1 في دور الثمانية 

على اس��تاد اإلم��ارات حيث تق��دم البرازيلي 
جابرييل جيسوس بهدف لمانشستر سيتي في 
الدقيق��ة الثالثة ثم تعادل المهاجم الفرنس��ي 

ألكسندر الكازيت ألرسنال في الدقيقة 32.
وف��ي الش��وط الثاني ف��رض س��يتي هيمنته 
بشكل كامل وتمكن الجزائري رياض محرز من 
تس��جيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 وبعدها 
بأرب��ع دقائق فق��ط أحرز فيل فودي��ن الهدف 
الثالث قب��ل أن يختت��م الفرنس��ي إيميريك 

البورت التسجيل في الدقيقة 73.
وعلى اس��تاد جريفي��ن بارك، س��جل بيليندا 
جوش��وا داس��يلفا هدف الف��وز لبرنتفورد في 
الدقيقة 66 في شباك نيوكاسل ليصعد الفريق 
إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة للمرة األولى 

في تاريخه.
وم��دد فري��ق برنتف��ورد مس��يرته الخالية من 
الهزائم للمباراة ال� 14 على التوالي على مستوى 

جميع المسابقات.

ميالن يحافظ على لقب الشتاء اإليطالي

صدارة ثنائية بمالحقة من سان جيرمان في الدوري الفرنسي 

سيتي يسحق أرسنال.. اكتمال عقد األربعة الكبار بكأس الرابطة اإلنجليزية

واصل البرغوث األرجنتيني ليونيل ميس��ي قائد فريق 
برشلونة اإلس��باني تحطيم األرقام القياسية ونجح في 
تحطيم رقم األسطورة البرازيلي بيليه في عدد األهداف 

مع فريق واحد.
وس��جل ميس��ي هدفًا ختم به ثالثية فريقه في مرمى 
بلد الوليد ضمن منافس��ات الجولة الخامسة عشرة من 

عمر الدوري ليكون الهدف رقم 644 مع برشلونة.
وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« بعد نهاية المباراة: عندما بدأت 
في ممارسة كرة القدم قبل عدة سنوات، لم أكن أعتقد 
يومًا ما أنني س��أحطم أي رقم قياس��ي، ال سيما هذا 

الرقم.. والذي كان مسجاًل باسم األسطورة بيليه.
وكان بيلي��ه قد وج��ه التهنئة إلى ميس��ي عقب مباراة 
فالنسيا بوقت سابق بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي 

الذي ظل صامدًا ألكثر من نصف قرن من الزمان.

هدف ميس��ي رف��ع رصيده م��ن األهداف م��ع فريق 
برشلونة إلى 644 هدفًا، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في 
مس��يرته ويصبح أكثر العبي العالم تسجياًل لألهداف 
م��ع فريق واحد، ويتج��اوز األس��طورة البرازيلي بيليه 
الذي س��جل خالل مس��يرته 643 هدفًا بقميص فريق 

سانتوس البرازيلي.
وس��جل ميسي هذا العدد الكبير من األهداف في عدد 
مباريات أقل من التي س��جل فيها بيليه أهدافه، فقد 
س��جل ال� 644 هدفًا في 749 مباراة مع البارس��ا، منه 
ظهوره األول مع الفريق الكتالوني في عام 2004، بينما 

سجل بيليه أهدافه في 757 مباراة.
يذكر أن ميس��ي المتوج بالك��رة الذهبية 6 مرات على 
م��دار تاريخه كان قد عادل رقم بيليه ب�643 هدفًا لكل 
منهما في مباراة فالنسيا األخيرة التي انتهت بالتعادل 

السلبي.

644 هدفًا والغلة تتزايد »ميسي« 
يحطم رقم األسطورة بيليه

كس��ب نابولي طعنًا عل��ى عقوبة اعتبرته خاس��رًا 3-صفر وقضت بخصم 
نقط��ة واحدة من رصيده لفش��له في خ��وض مباراة ف��ي دوري الدرجة 
الممتازة اإليطالي لكرة القدم أمام يوفنتوس في تش��رين األول الماضي 

بسبب التباس بشأن قواعد كوفيد-19.
وذك��ر موقع النادي ب��أن محكمة تابعة للجن��ة األولمبية اإليطالية وهي 
أعلى جهة لفض المنازع��ات الرياضية في البالد قبلت طعن نابولي على 

العقوبة وأمرت بإعادة المباراة.
وبهذا القرار يتس��اوى نابول��ي ويوفنتوس برصيد 24 نقط��ة لكل منهما 
م��ن 12 مباراة وهو نفس رصيد روما ال��ذي خاض 13 مباراة مثل ميالن 

المتصدر برصيد 31 نقطة وإنتر ميالن الثاني برصيد 30 نقطة.
وكان يوفنتوس، الذي يس��عى للفوز بلقبه العاش��ر تواليا، يحتل المركز 

الثالث برصيد 27 نقطة.
وقال أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي »نحن سعداء بهذا القرار. نعيش 
في بلد ال يمكن إدانة من يحترم القوانين فيه. نابولي يتبع القواعد دائما 
بالمقابل تجاهل فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس القراروقال: 
ال نهت��م كثيرا بهذا األمر، عندم��ا يطلبون منا اللعب فإننا س��نفعل، كنا 

مستعدين وقتها في الرابع من أكتوبر أيضا.
ولم يس��افر نابولي إلى تورينو لخوض المباراة في وقتها آنذاك، قائال أن 
الس��لطات الصحية المحلية في المدينة أبلغت العبيه بالبقاء في المنزل 

عقب إصابة فردين من التشكيلة بكوفيد-19.
ورفض��ت رابطة الدوري طلب نابولي تأجيل المباراة وقررت لجنة تأديبية 
بعد ذلك اعتباره خاسرا 3-صفر مع خصم نقطة من رصيده لكن كل ذلك 

ذهب أدراج الرياح بعد قرار المحكمة األخير.

» المباراة ستعاد« 
قبول طعن نابولي بمواجهة يوفنتوس

أعل��ن نادي لاير مدريد اإلس��باني 
عن انضمام حارس��ه السابق إيكر 
كاس��ياس إل��ى منظوم��ة اإلدارة 
بالنادي، وتعيينه في منصب نائب 

الرئيس التنفيذي.
وق��ال نادي لاير مدريد اإلس��باني 
في بيان رسمي له: إيكر كاسياس 
هو أحد أساطير لاير مدريد ويمثل 
قي��م نادينا، وه��و أفضل حارس 
مرم��ى ف��ي تاريخن��ا، يس��عدنا 
انضمام��ه لن��ا كنائ��ب للرئي��س 

التنفيذي.
وعلق كاس��ياس على قرار العودة، 
قائاًل: فخور بالع��ودة إلى المنزل، 
سأواجه هذا التحدي الجديد بكل 

حماس.

كاسياس 
يعود إلى بيته..



انطل��ق ماراث��ون اإلرادة والحياة من 
أمام ساحة العاصي بحماة إلى ضريح 
القائ��د المؤس��س حافظ األس��د في 
القرداح��ة والذي ينظمه اتحاد ألعاب 
القوى بمشاركة واسعة من منتخبات 
وريف دمش��ق  محافظ��ات دمش��ق 
وحمص وحم��اة وحلب ودي��ر الزور 
وطرط��وس والالذقية وإدل��ب ودرعا 
ونادي  والقنيطرة  والرقة  والس��ويداء 

الجيش.
وأوض��ح رئيس اتح��اد ألعاب القوى 
فياض بكور أن مس��ار الماراثون الذي 
تبلغ مسافته 120 كم بشكل تتابع حر 
يمر من محردة وسلحب والنهر البارد 
وصوال إل��ى ضريح القائد المؤس��س 
في مدين��ة القرداحة عن طريق نقطة 
الشعرة مبينا أن اجمالي المشاركين 
يبلغ 140 عداء ما بين الذكور واإلناث.
ولفت بك��ور إلى أنه تم توجيه الدعوة 
لع��دد من ال��دول العربية الش��قيقة 
والصديقة للمشاركة في هذا الماراثون 
لكن بسبب فيروس كورونا لم تتمكن 
هذه ال��دول من المش��اركة مبينا أن 
الهدف من الماراثون هو إيصال رسالة 
المحبة والوف��اء للعالم والتأكيد على 

أهمية الرياضة في المجتمع.
م��ن جهت��ه أش��ار رئي��س اللجن��ة 
الرياضي  االتح��اد  لف��رع  التنفيذي��ة 
بحم��اة عبد ال��رزاق زيت��ون إلى أن 
السباق يستمر نحو سبع ساعات بدءا 
من حماة وينته��ي عند ضريح القائد 
الفائزين  تكريم  المؤس��س وس��يتم 
الثالث��ة األوائ��ل بمبال��غ نقدية كما 
الكؤوس والميداليات  س��يتم توزيع 

الفتا في الوقت نفس��ه إلى أنه سيتم 
غ��دا غرس 500 ش��جرة في منش��أة 
الفروس��ية من قبل المش��اركين في 

الس��باق وذلك ضمن الحملة الوطنية 
للتش��جير وإع��ادة الحي��اة للغط��اء 

النباتي.
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ألخذ العبرة
غريب ما يحدث في كرة القدم، ففي كل أسبوع إشكالية جديدة 
أو أكثر ينش��غل بها الش��ارع الرياضي, ومعها يعيش اتحاد كرة 
القدم تحت ضغط ش��ديد من هذا الش��ارع ال��ذي يضع االتحاد 
موضع المتهم أو المقصر أو حتى المنحاز لطرف على حس��اب 
آخر، وغالبًا ما تأتي هذه اإلش��كاليات بعد نهاية كل مرحلة من 
مراح��ل الدوري الكروي والتي تكاد أن تصبح مس��ألة اعتيادية 
ال تس��تدعي الحديث عنها أو اإلش��ارة إليها, حت��ى وصل األمر 
بالبع��ض أن يطلب من الجمهور التعايش معها كواقع مفروض 

غير قابل للتغير أو مشكلة ال تقبل الحل.
جديد اتحاد كرة القدم هذه المرة هو ما حدث بملف مش��اركتنا 
في كأس االتحاد اآلسيوي وعدم تثبيت مشاركة ناديي الوحدة 
وتشرين ضمن المهلة المحددة، والتي كادت أن تكلفنا الغياب 
عن منافس��ات البطولة لوال تدخل القيادة الرياضية وتوس��طها 
لدى االتحاد اآلس��يوي، الذي تفهم أعذارنا ووافق على مشاركة 

الناديين.
القضية ليس��ت مؤامرة خبيث��ة كما حاول البع��ض تصويرها, 
واألس��باب باتت معروفة للكثيرين وف��ي مقدمتهم اتحاد كرة 
الق��دم الذي ش��كل لجنة تحقيق يعرف من��ذ اآلن النتائج التي 
ستس��فر عنها تحقيقاتها، وهو باألصل لم يش��كلها إال لذر الرماد 

في العيون، أو حتى يقال أن االتحاد اتخذ إجراء ما.
القضي��ة برمتها أو دعونا نقول )المش��كلة( ه��ي أن اتحاد كرة 
القدم كلف الش��خص غير المناس��ب أو المؤه��ل للقيام بهذه 
المهمة.., نعم لقد كلف االتحاد ش��ابًا ف��ي مقتبل العمر ما زال 
في طور التدريب إلرس��ال ملفات األندية إلى االتحاد اآلسيوي، 
وه��و قام بذلك بالفعل لكن األمر كان يحتاج إلى أكثر من ذلك 
وهو تثبيت المشاركة ضمن مهلة األسبوع التي يحددها االتحاد 
اآلس��يوي وهو ما لم تس��عفه خبرة الموظف الشاب القيام به, 

وهنا حدثت المشكلة.
نحن لسنا ضد أن يتم االستعانة بكوادر جديدة لتدريبها وتأهيلها 
واكتساب الخبرة المطلوبة لتوسيع قاعدة الكوادر العاملة باالتحاد 
بل نعتقد أن هذه الخط��وة جيدة ومطلوبة بل وضرورية, ولكننا 
نستغرب أن تكلف هذه الكوادر بملفات حساسة ومهمة قبل أن 
يشتد عودها وتكتسب الخبرة الكافية للقيام بمثل هذه المهام 
الكبيرة، وإن اضطر االتحاد لذلك ألس��باب معينة، فالواجب أن 
تك��ون المتابعة والتدقيق حاضرين من قبل المعنيين لألعمال 
التي يقوم بها هؤالء المتدربين، وليس مجرد توجيه سؤال لهم 

عن تنفيذهم للمهام كما حصل في هذه القضية.
نأمل أن يكون ما حصل درسًا للفائدة والعبرة وأن تتكلل مشاركة 
ناديي تش��رين والوحدة في مس��ابقة كأس االتحاد اآلس��يوي 
بتحقي��ق نتائج جيدة تمحو ه��ذه الغمامة التي صبغت تثبيت 

مشاركتهما في المسابقة. 

أنور البكر

تشرين والوحدة
كان خبر غياب فريقي تشرين والوحدة عن المشاركة يف مسابقة كأس االتحاد 
ألن  السورية  القدم  بكرة  المعنيين  لكل  مزعجاً  أمرًا  القدم  لكرة  اآلسيوي 
الفريقين هما سفيرا كرتنا لهذه المسابقة بجدارة واستحقاق والمشاركة هي 
الدوري وألن  جائزة كل منها إلنجاز تحقق وانتصار حصل ألن تشرين بطل 

الوحدة بطل الكأس.
وجاء الخبر الجديد ليؤكد أن االتصاالت التي تمت مع االتحاد اآلسيوي أثمرت 
فريقنا  عودة  قرار  كان  وبالتايل  تفهمها  تم  حصلت  التي  التوضيحات  وأن 
للمشاركة أمرًا مفرحاً ألسباب عديدة أهمها عدم غياب كرتنا عن المسابقات 
اآلسيوية تحت أي اعتبار وثانيها أن جماهيرنا يجب أن تكون يف مباريات 

تلك المسابقات فاعلة ومنفعلة وليست متفرجة.
الغياب يعني غياب للجميع والمشاركة مشاركة للكل وشتان بين الحالتين فشكرًا 
للقيادة الرياضية ممثلة برئيس االتحاد الرياضي العام األستاذ فراس معال الذي 

كان له الدور األكبر يف عودة كرتنا إىل المشاركة بنادي الوحدة وتشرين.

ماذا بعد؟؟
السؤال اآلن ماذا بعد هذه العودة التي جاءت بعد خبر الغياب؟؟ وما هو سبب 

خبر الغياب أصاًل؟؟
بعدم  القدم وتمثل  لكرة  اتحادنا  جدران  بين  ارتكب  إىل خطأ  يعود  السبب 
أرسال كل  أنهما  علماً  المذكورة  المسابقة  الناديين يف  تأكيد مشاركة  إرسال 
ما يلزم من ثبوتيات إىل اتحادنا كي يرسلها إىل االتحاد القاري لكن ذلك لم 
يحصل يف حينه لسبب ما زال مجهواًل حتى اآلن وهذا أمر يجب كشفه من قبل 
اتحادنا الكروي والوقوف عنه ومحاسبة المقصر أياً كان ألن هكذا خطأ يدل 

عىل عدم تركيز يف العمل وتقصير واهتمام بالواجب والوظيفة.
ألن موضوع استقبال المراسالت وإرسال الكتب والمراسالت حالة حساسة يف 
عالقة اتحادنا مع االتحادات األخرى القارية والدولية وهي كالشريان المتدفق 

باستمرار كما أن عملية )الصادر والوارد(.
التزامات  من  علينا  وما  لنا  ما  وتظهر  واجباتنا  وتؤكد  حقوقنا  توضح 
أين  لمعرفة  منه  البد  مفتاح  ومنتخباتنا وهي  أنديتنا  لصالح  واستحقاقات 
نحن ومتى نشارك ومتى نلعب وما هي خارطة العمل عندنا ومن حولنا ويف 
قارتنا ويف كل االتحادات التي البد من التعاون معها عربية وإقليمية وقارية 
ودولية وببساطة )الصادر والوارد( والمراسالت هي بوصلة العمل األساسي يف 

االتحادات الرياضية ومفرداته التي ال تنقطع عىل اإلطالق.
أي خلل وظيفي يف هذا الشأن كعدم استقبال مراسلة أو عدم إرسال أخرى 
أو عدم ترجمة ما يأتي عىل شكله الصحيح ويف وقته الالزم والمناسب فهو 
ضياع للفرص وضياع للجهد وحالة تدل عىل بدائية العمل وعدم استيعاب 
أهميته وخصوصيته وعدم احترام لمواعيده وضوابطه وبالتايل غياب مؤثر 

قد يكون له عواقب وعقوبات يف حاالت أكثر دقة ونوعية.
الكرام وأن  مرور  الحادثة  أن ال تمر هذه  القدم  كرة  اتحاد  نتمنى عىل  لذلك 

تكون  وأن  البد  الحساسة  الوظائف  ألن  وكفى  إنسانياً  خطأ  ذلك  نعتبر  ال 
متابعة ومراقبة وبشكل مستمر وبالجدية الكافية، خاصة وأن لدينا سوابق 
يف اتحادات سابقة وشواهد عىل خلل مؤثر وأخطاء عادت علينا يف كرة القدم 
الضوابط  إيجاد  يجب  لذلك  ودولية  قارية  مسابقات  من  إقصائية  بنتائج 

الكافية لعدم تكرار الخطأ يف عصر المعلومات الكبرى.

تصرفات مرفوضة
نلحظ  واألوىل«  »الممتاز  بلدنا  يف  القدم  كرة  لدوريات  متابعاتنا  خالل  من 
تصرفات مرفوضة وخروجاً عن المألوف وتمادياً يف السلوك الخارج عن أدبيات 
مشرقة  صورة  يف  تبقى  أن  يجب  التي  ومناخاتها  ونصوصها  المنافسات 
القادمة  لألجيال  حافزًا  تبقى  أن  يجب  والتي  ومطلوبة  ومرغوبة  وناصعة 

وللصغار منهم ودروساً يقتدون بها كي يسيرون يف درب الرياضة الطويل.
ما نلحظه يف بعض المباريات والمواقع التي هي مسارح للنشاط حاالت إساءة 
بأن  يشعرنا  وتقاليدنا  ولعاداتنا  للمشاعر  وأذى  ولوائحها  وقوانينها  للعبة 
الرياضة وأسباب ممارساتها وطبيعتها  بالتجاوزات ال يفهم قيمة  من يقوم 
واألهداف اإلنسانية واألخالقية والبدنية والسلوكية التي تحتويها وتعلمها 
وارتقاء  السليمة  لألجسام  وبناء  للنفوس  تهذيباً  تكون  بحيث  وتدرسها 
وإثارة  المألوف  عن  الخروج  يقتصر  وال  لقدراته  وتعزيزًا  اإلنسان  بإنسانية 
العبين  عند  عملياً  تصرفاً  ذلك  نرى  بل  فقط  شريحة  أو  فئة  عىل  الفوضى 

ومدربين وإداريين ومتفرجين.
ونرى تقصيرًا عند مراقبي بعض المباريات وتضارباً يف قرارات بعض الحكام 
واالبتعاد  القانون  تطبيق  وتقصيرًا يف  ومجامالت  تعويض  ومحاوالت  لها 

كلياً عن روحه يف حاالت كثيرة.
لذلك تابعنا مباريات يف دورينا عىل درجات عالية من الصعوبة والجماهيرية 

وانتهت ومرت مفرداتها دون منغصات وشاهدنا أيضاً عكس ذلك تماماً.
ونرى أن هناك تقصيرًا يف تطبيق التعليمات الناظمة إلقامة المباريات بين 
)مراقب إداري وآخر( وبين طواقم تحكيم متفاهمة ومتناغمة وبين طواقم 
ليست  وأخرى  فاهمة  ومدربين  وإداريين  والعبين  فرق  وبين  كذلك  ليست 
كذلك وبين أناس ينظرون إىل التنافس كحالة إنسانية وبين أناس يعتبرونه 

معارك وعنتريات ال بديل عن الفوز فيها وأنها وجه واحد فقط.
وقفة  الوقوف  من  القدم  كرة  التحاد  البد  المرفوضة  التصرفات  هذه  أمام 
حاسمة وحازمة أمام ما يحدث ووضع النقاط عىل الحروف وتطبيق اللوائح 
التأديبية بحدودها العليا بحق المتطاولين والمسيئين للنشاطات الرياضية 
ما يحدث  وأن  اإلطالق  عىل  احترافاً  ليس  أن هذا  نرى  بتنا  وقدسيتها ألننا 
هو استهتار وال مباالة وعدم تقبل لآلخر ولقواعد اللعبة وقوانينها وأدبياتها 
والمبتسم  الباسم  الوجه  وإعادة  وتقويمه  قمعه  من  البد  خطر  شيء  وهذا 
والمتفائل لرياضة نزيهة وشريفة وفاعلة ومنتجة وهذا مسؤولية كل من له 
عالقة يف هذا األمر وكل الحريصين والمحبين والفاعلين حسب الموقع وجهة 

االختصاص والعمل بمسؤولية وطنية.

نمر يف واحتنا لهذا األسبوع عىل حالة خلل تم إصالحها وإعادة المسار إىل 
حالته المطلوبة والمرغوبة وتخص فريقي تشرين والوحدة لكرة القدم.
حيث كانا غائبين عن المشاركة يف بطولة كأس االتحاد اآلسيوي وبجهود 
مشكورة وتدخالت مسؤولة عادا إىل المسابقة وسنراهما منافسين فيها.

ونمر أيضاً يف حديثنا عىل ما نراه من تصرفات مرفوضة وغير مقبولة 
المطلوب  والواجب  أيضاً  القدم  لكرة  الممتاز  وغير  الممتاز  دورينا  يف 
للتعامل معها بشكل جدي والوقوف أمامها بحزم وحسم ضماناً الستمرار 

المناخات المناسبة للتنافس الشريف.. فهيا نقرأ.

فريقا تشرين والوحدة.. تصرفات مرفوضة

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

استقبل الس��يد فراس معال رئيس 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام د.عب��د 
اللطيف عبد الوهاب القاسمي مدير 
العالقات العامة في االتحاد العربي 

لبناء األجسام.
اللق��اء حول  ودار الحدي��ث خالل 
واق��ع رياضة بن��اء األجس��ام في 
سورية ونش��اطها وخطة مشاركاتها 
الخارجية وآفاق التعاون مس��تقباًل 

مع االتحاد العربي للعبة. 
وتح��دث الس��يد معال فأش��ار إلى 
حرص المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي على االنفتاح والتعاون مع 
والدولية  العربية  االتح��ادات  كافة 
وتحقي��ق التواجد فيه��ا من خالل 
المش��اركة في مختلف أنش��طتها 
مؤك��دًا ح��رص القي��ادة الرياضية 

عل��ى تقديم كل ما يل��زم للوصول 
برياض��ة بناء األجس��ام إلى أفضل 

المس��تويات وأّن س��ورية جاه��زة 
الس��تضافة أي اجتم��اع أو بطولة 

لالتحاد العربي مستقباًل.
الش��كر  د.القاس��مي  وجه  ب��دوره 

الرياضي��ة رعايتها ودعمها  للقيادة 
ألنش��طة االتح��اد العرب��ي مؤكدًا 
األجس��ام  لبن��اء  االتح��اد  دع��م 
الس��ورية وأنها س��تكون متواجدة 
ف��ي مختلف البطوالت واألنش��طة 
الجمعية  اجتماع  والسيما  العربية 
الذي  العرب��ي  لالتحاد  العمومي��ة 
اإلس��كندرية  مدينة  في  س��ينعقد 
بالفترة من 16 ولغاية 18 /1 /2021. 
وفي نهاية اللقاء قّدم د.القاس��مي 
درع االتح��اد العربي للس��يد معال 

عربون شكر وتقدير.
حضر اللقاء الس��يد محمد الحايك 
عض��و المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياض��ي – رئيس مكت��ب ألعاب 
القوة والس��يد من��ار هيكل رئيس 

اتحاد بناء األجسام.

خالل استقباله مدير العالقات العامة في االتحاد العربي لبناء األجسام

معال: نحرص على االنفتاح والتعاون مع االتحادات العربية والدولية

انطلقت أول أمس الخميس في الصالة الرئيس��ية بمدينة حماه مباريات دوري أندية 
الرجال لكرة اليد بمش��اركة ستة أندية فقط قس��مت إلى مجموعتين، ضمت األولى 
أندية الطليعة والش��علة واليقظة, والثانية اندية الجي��ش, النواعير, الجزيرة. وتلعب 
اندي��ة كل مجموعة فيم��ا بينها في هذا الدور الذي يختتم اليوم )الس��بت( على أن 
تلع��ب في الدور الثان��ي )لم يحدد موعده( مع فرق المجموع��ة األخرى ويتأهل في 

نهايته الفرق األربعة االوائل للدور النهائي )البلي أوف(.
وتعد المش��اركة في هذه النس��خة من دوري الرجال هي األقل بين المواسم السابقة 
علمًا أن عدد االندية التي تشارك في دوري الشباب وصل إلى عشرة أندية وقد تكون 
هذه الظاهرة مؤش��رًا ايجابيًا يدلل على اهتمام االندي��ة بالفئات العمرية وبناء فرقها 
من القواعد خاصة إذا علمنا أن عدد االندية التي ش��اركت مؤخرًا في دوري الناشئين 

بلغ 11 ناديًا.

بمشاركة هي األقل.. اليوم ختام المرحلة األولى لدوري رجال كرة اليد

حددت لجنة مسابقات في االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« يوم 19 كانون ثاني القادم  موعًدا 
إلجراء قرعة مسابقة كأس العالم لألندية  والتي 

ستقام في الفترة من 1 إلى 11 شباط الُمقبل.
ويعتب��ر ليفرب��ول آخر فريق ت��ّوج بلقب كأس 
العال��م لألندية بع��د فوزه على ممث��ل أمريكا 
الجنوبية فريق فالمينغو البرازيلي بهدف نظيف 
بينم��ا يعتب��ر لاير مدريد أكثر فري��ق نال لقب 
كأس العالم لألندية بعد فوزه بالمس��ابقة بأربع 
نسخ، ويأتي غريمه برشلونة في الترتيب الثاني 

بثالث مرات.
وأعلن االتحاد الدولى لك��رة القدم »فيفا« في 
وقت س��ابق عن إقام��ة النس��خة المقبلة من 
كأس العالم لألندية 2021 بنفس النظام الحالي 
بمش��اركة 7 أندية من مختلف ق��ارات العالم، 
وذلك عل��ى هامش اإلجتماع ال��ذي عقد عبر 

الفيديو. 
وأك��د بي��ان الفيفا على أنه بع��د تأجيل كأس 
العالم لألندي��ة بنظامه الجديد، والذى كان من 
المق��رر أن يعمل به بداية م��ن عام 2021، قرر 
مجلس الفيفا إقامة نسخة كأس العالم لألندية 
2021 بنفس النظام الحالي، بمش��اركة 7 أندية 

مع منح حق اإلستضافة إلى اليابان. 
النظام الجديد لكأس ه��ذه البطولة لم ير النور 
بسبب تفش��ي وباء كورونا كوفيد 19 المستجد 
وكان ين��ص على مش��اركة 24 فريق��ًا ، كل 4 

سنوات لكن سرعان ما تقرر تأجيله.
جدي��ر بالذكر أن نس��خة كأس العال��م لألندية 
2020، مقرر لها في الفترة من 1 حتى 11  شباط 

من عام 2021.

تحديد موعد قرعة 
أندية العالم 

بمشاركة 140 عداء
انطالق ماراثون اإلرادة والحياة من حماة إلى القرداحة


