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الوثبة ×الكرامة صفر / صفر
محمد خير الكيالني 

لم تأت مب��اراة الديربي بي��ن الكرامة 
والوثبة بالمس��توى الفني المأمول فقد 
كانت مباراة هجومية من الطرفين لكن 
)العبط��ه( كانت مرافق��ة لالعبين مام 
والمرعي  النعس��ان  المرمى ووحدهما 
انق��ذا مرماهما م��ن هدفين محققين 
وعليه فإن التعادل كان س��يد االحكام 

وأسوأ نتيجة في عالم كرة القدم .
البداية كانت كرماوي��ة ضاغطة ودفاع 
للوثبة مع ارتداد هجومي مؤثر وطالب 
بج��زاء وم��ن ح��رة س��ددها العبد هللا 
مس��حت العارضة لكن الكرامة امتص 
فورة الوثبة وع��اد للهجوم ورد المرعي 
ك��رة قوي��ه لركنيه وكرة م��ن النكدلي 
للعوي��د ذهب��ت بجانب القائ��م وارتد 
الوثب��ة وحرة لعبها الب��رو لرأس باهوز 
رده��ا النعس��ان واللعب صار س��جااًل 
وتواجد الفريق��ان بجزاء كل فريق لكن 
)االنعباط( كان يالزم المهاجمين دون 
تركي��ز واكثر الكرامة م��ن دخول جهة 
الوثبة اليس��ري وايضا يرتد الوثبة من 
نف��س الجهة وجهة اليس��ار اليمر أحد 
منه��ا وتذكرها الكرام��ة فمرر الجنيات 
ورفع وعلى راس الرمضان مرت بجانب 

قائم المرعي .
الش��وط الثان��ي ب��دأ بمفرقع��ة رماها 
جمه��ور الوثب��ة ألرض الملع��ب م��ع 
االمتداد الكرماوي الخطر وبكرة قبل أن 
تصل لق��دم النكدلي أبعدها العبد هللا ، 
وعرضية أخرى للنكدلي أبعدها الدفاع 
وأخ��رى أبعدها المرعي وع��اد اللعب 
س��جااًل وهاج��م الوثبة ووج��د مراقبة 
دفاعيه وبهجم��ة مرتدة للكرامة يلتقط 
المرعي ك��رة الرمضان ورأس��ية لعلي 
م��ن الوثبة بيد النعس��ان ومع اقتراب 
النهاية بدأ التشنج والخشونة والمراقبة 
اللصيقة .. واعترض الكرامة علي إضافة 
دقيقتي��ن وق��ت ضائع وطل��ب بأكثر 
ولكن كانت صافرة الربيع كانت حاسمة 

للمباراة .
لقطات

-  تابع المباراة محافظ حمص بس��ام 
بارس��يك وقائد الش��رطة اللواء محمد 
مس��وح  مفي��د  والرفي��ق  الفاع��وري 
رئيس مكتب الش��باب بف��رع الحزب 

وشخصيات رسمية أخرى .

- الحكام : وس��ام ربيع للساحة عبد هللا 
كنعان عقبه الحويج للتماس عالء قناة 

حكمًا رابعًا 
- مقي��م الح��كام: خالد دل��و المراقب 

االداري نديم الجابي
-  جماهير كثيرة وعريضة من الكرامة 
تابعت المباراة وشجعت فريقها وكذلك 
فعلت جماهير الوثبه وشجعت فريقها .

-  أول مشاركه لالعب محمد الحموي 
العائد لصف��وف الكرامة كانت في آخر 
المباراة بعد غياب أكثر من 10 سنوات 

عن فريقه .
- قامت لجنة العالقات العامة في نادي 
الوثبة برئاس��ة حس��ان تالوي بتنظيم 

واإلشراف على السدة الرئيسية.

تشرين × الحرجلة 1/2
محمد عجان

على الرغ��م من ف��وزه المتوقع إال أن 
تش��رين واجه صعوبة بالغة في تحقيق 
ه��ذا الفوز وذلك لتأث��ره بغياب 6 من 
أبرز العبيه لإلصابة والبطاقات وكذلك 
بس��بب المس��توى واألداء الجيد الذي 
قدم��ه فري��ق الحرجلة ال��ذي لم يكن 
صيدًا س��هاًل أب��دًا بل ندًا قوي��ًا كاد أن 
يح��رج البحارة ويحق��ق مفاجأة عمومًا 
المباراة جاءت جيدة المس��توى الفني 
من الجانبين اللذين حرصا على تقديم 

كل اإلمكانيات لتحقيق الفوز.
ففريق البحارة ورغم أفضليته الهجومية 
إال أن تس��رع مهاجميه ورعونتهم حال 
دون استغالل عدة فرص بيد أن دفاعه 
بقيادة المخضرم رامي اليقة شكل سدًا 

منيعًا في وجه مهاجمي الحرجلة.
ه��ذا في الوقت ال��ذي كان فيه الفريق 
الضيف ندًا قويًا وفرض إيقاعه الس��ريع 
وصالبة دفاعه واستطاع تقليص الفارق 

وأهدر عدة فرص للتعديل.
الش��وط األول ش��هد بداية جيدة وأداء 
الجانبين لكن تش��رين  متكافئ م��ن 
س��رعان م��ا ف��رض أفضليت��ه فأهدر 
الس��المة 3 كرات، وك��رة للمالطة فوق 
العارض��ة وبنتيجة للضغ��ط المتواصل 
نج��ح العب تش��رين ع��الء الدالي من 
تس��جيل هدفين خ��الل 5دقائق األول 
ف��ي الدقيق��ة 38 مترجمًا ك��رة مررها 
ورد الس��المة وتابعها الدالي عن يسار 

العالمة.

واله��دف الثان��ي د 43 عندم��ا انف��رد 
الدالي )نجم المباراة( وسدد عن يمين 
ح��ارس الحرجلة لكن فري��ق الحرجلة 
ل��م يس��تكين ونظ��م ع��دة هجمات 
الحمدكو  سريعة ومنظمة وخطرة لكن 
والغب��اش والعب��و أه��دروا عدة فرص 

للتعديل.
ارتفع��ت حرارة اللعب بالثاني ونش��ط 
الفريقان وخاصة فري��ق الحرجلة الذي 
تمكن من تس��جيل ه��دف التقليص 
بواس��طة نور الحلب��ي د 49 بعد نجاحه 
في مراوغ��ة دف��اع تش��رين وانفراده 
بالمدنية وتس��ديده الكرة عن يس��اره 
وواصل بعدها الضغط بمحاوالت جادة 
إلدراك التعادل عبر الغباش والحمدكو 
واللحام ، وفي آخر المباراة عاد تشرين 
لخطورته لكن عارض��ة مرمى الحرجلة 
تدخل��ت ومنعت قذيف��ة محمد مالطة 
وأهدر الدعبول بجانب القائم والسالمة 

فوق العارضة.
متابعات

كان دخول المباراة مجانيًا بقرار مجلس 
إدارة نادي تشرين وحضرها حوالي 10 

آالف متفرج.
غ��اب ع��ن فريق البح��ارة 5 م��ن أبرز 
العبي��ه هم محمد مرمور و حس��ن أبو 
زينب و ياسر ش��اهين و نديم صباغ و 

كامل كواية.

الشرطة × الجيش 1/1
لم يس��تطع أي من الشرطة أو الجيش 
تجاوز اآلخر كما لم يس��تطع الش��رطة 
الحف��اظ عل��ى تقدم��ه ال��ذي امتد ل� 
70 دقيقة حيث س��جل ه��دف التقدم 
الدقيقة  بتوقي��ع عقب��ة المرعي ف��ي 
العاش��رة لكن الجيش استثمر ضغطه 
وأنقذه الش��اب محمد لولو قب النهاية 

ب�10 دقائق بتسجيله هدف التعديل .
تق��دم الش��رطة أتبعه تغطي��ة وحذر 
دفاعي محكم عبر قاس��م بهاء ومحمد 
عيس��ى وخال��د عكل��ة ومال��ك علي 
وبمس��اندة من مازن هلوان وبشار أبو 
خش��ريف ومن خلفهم حارس المرمى 
عل��ي مريمة فبقي��ت ك��رات الهداف 
محم��د الواكد واختراقات محمد البري 
وأحمد الخصي ومؤم��ن ناجي وقصي 
حبيب  تحت الس��يطرة لتبقى النتيجة 

على حالها حتى نهاية الشوط .

ف��ي الثان��ي دخ��ل الجيش مح��اواًل 
التعديل بشكل مبكر مع زيادة الكثافة 
الهجومية والمس��اندة من خط الوسط 
ونوع من دخول��ه عبر األطراف والعمق 
فيم��ا اعتم��د الش��رطة عل��ى الكرات 
المرت��دة عبر أحمد محي��ا وعمر الترك 
وم��ن خلفهم ه��ادي مل��ط لكن دون 
خط��ورة تذك��ر ليضغ��ط الجيش بكل 
ثقله مع تقدم ش��ريط المباراة وشعوره 
بالح��رج وكان له ماأراد عبر تس��ديدة 
محم��د لولو ف��ي الدقيق��ة 80 حاول 
بعدها قلب الطاولة على منافس��ه لكن 
لم يستطع استغالل مده لتعلن صافرة 
الدولي مس��عود طفيلية نهاية المباراة 
بالتع��ادل اإليجابي 1/1 رف��ع به فريق 
الجيش من رصي��ده للنقطة 24 وبقي 
رابع��ًا على الئح��ة الترتي��ب كما رفع 
الش��رطة من رصي��ده للنقط��ة الثامنة 
مشاركة مع حرلة بالمركز الحادي عشر 

.

الوحدة × حطين صفر / صفر
لم ترتق مب��اراة الوحدة وضيفه حطين 
إلى المس��توى المأمول كقمة المرحلة 
في الفيح��اء حيث م��رت هادئة قلت 
فيه��ا الفرص المباش��رة مع تس��جيل 
تواجد كثيف للجمهور الذي حضر أيضًا 

لمواكبة األزرق من الالذقية .
مرت أغلب دقائق الشوط األول بتحرك 
صبغ منطقة المنتصف إلغالق المنطقة 
الدفاعية هنا وهناك ، فلم نجد الفرص 
المباشرة إن كان على مرمى طه موسى 
أو ش��اهر الش��اكر رغم وجود األسماء 
الكبي��رة والالمعة في خط��ي المقدمة 
وكث��رت التمري��رات الخلفية ومحاولة 
البناء دون إيجاد ثغرة ممكنة أو إيجاد 
المس��احة المناس��بة حتى الدقيقة 27 
عندما هرب األشقر من وراء المدافعين 
ليترج��م مناولة عرضي��ة طويلة فانفرد 
بالمرمى تمامًا دون رقابة لكنه سددها 
بغرابة ورعونة كبيرة بيس��راه قوية لكن 
بعي��دة ع��ن المرمى رد علي��ه الحالق 
بكرة من خارج المنطقة هيأها لنفس��ه 
وكعادته سددها بيمناه قوية مرت من 

فوق العارضة د28 .
ع��دا عن الكرتين أعاله لم نجد ما يذكر 
م��ن خطورة م��ع أفضلية بش��كل عام 
لصاح��ب األرض من حي��ث نقل الكرة 

األرضية السريعة والدقيقة سواء بالبناء 
أو االنتق��ال بالكرة لنصف ملعب األزرق 
بخالف حطين الذي كان يخسر الكرات 
غالب��ًا بس��هولة خاصة الس��اقطة منها 
والطويلة لخط ج��زاء الوحدة . وانتهت 
الحصة األولى بصافرة الحكم طاهر بكار 

معلنة عن التعادل السلبي العادل .
الش��وط الثاني كان نس��خة لس��ابقه ) 
حركة بال برك��ة( حيث اختفت الفرص 
المباش��رة عل��ى المرميي��ن ول��م ير 
الجمه��ور م��ا يهت��ف له س��وى بعض 
الحاالت بفت��رات زمنية متباعدة وكما 
الش��وط األول ف��إن الفرص المباش��رة 
اقتصرت عل��ى واحدة ألصحاب األرض 
عب��ر مؤيد العجان في الدقيقة 56 بكرة 
قوية من خارج منطقة الجزاء بالمقص 
األيس��ر لمرمى حطين أبعدها ش��اهر 

الشاكر بصعوبة قبل أن تمر ..
فرصة حطي��ن كانت عبر مارديك الذي 
وصلته كرة بينية مرت من بين األرجل 
القليلة  الم��رات  البرتقالية وه��ي من 
التي يخطئ فيها دف��اع الوحدة فانفرد 
المرديكيان وس��دد ك��رة خفيفة بعيدة 

عن الجميع في الدقيقة 77 .
دع��م الوحدة تش��كيله بإدخ��ال الزينو 
ومي��دو للمي��دان كم��ا اش��ترك عنز 
وقلعج��ي ف��ي حطي��ن ومع تحس��ن 
الحرك��ة لكنه��ا بقي��ت دون خط��ورة 
فش��اهدنا ك��رات دولي��ة وعرضية هنا 
وهناك دون جدوى حتى كانت صافرة 
البكار النهائية مع بقاء النتيجة السلبية 

على حالها .
س��اعد البكار محمد قزاز وكنان حاطوم 
والرابع يوسف الحمد ، راقبها تحكيميًا 

نزار الرباط وإداريًا هشام جوالق .

الساحل ×الفتوة صفر/صفر
في لقاء ش��ريكا الترتيب والنقاط خرج 
الفريق��ان م��ن اللقاء أحب��اب بتعادل 
س��لبي خالل ٩٠ دقيقة حضرت الفرص 
وغاب��ت األهداف ف��ي الملعب البلدي 

بطرطوس.
بدأ الس��احل مهاجمًا وعرضية الغالب 
النش��يط وصلت لرأس الكالس��ي لكن 
عراب��ي الفتوة ابعدها عل��ى دفعتين .. 
محاوالت االختراق ناجحة من االطراف 
والعمق لكن اللمسة االخيرة غابت عن 
غانم الس��احل وابو عمش��ة ، بالمقابل 

ظه��ر الفتوة خ��الل الحص��ة األولى ال 
ح��ول وال قوة جرب العبادي من خارج 
المنطقة التس��ديد لك��ن المصري كان 

حاضرًا
في الثاني تحس��ن الفت��وة وخرج من 
مناطق��ه الدفاعي��ة وتوغ��ل بمنطق��ة 
المص��ري وكاد الخضر أن يس��جل لوال 
تألق حارس الس��احل بإبعادها س��بقها 
مطالب��ة العب��ي الفتوة بركل��ة جزاء  ، 
ليعود العوي��د بكرة ه��ي أخطر فرص 
اللق��اء تجاوز الح��ارس لك��ن رعونته 
وتأخره بالتسديد حالت دون التسجيل 
.. الس��احل أس��تمر بمسلس��ل اضاعة 
الف��رص مع دخول الحس��ن واالس��عد 
والعوض الذي س��دد االخي��ر كرة قوية 
من مباش��رة اس��تقرت بأحضان عرابي 
الفتوة وأخرى للغ��الب أبعدها الدفاع 
، لتغيب ش��مس اللقاء بتعادل سلبي 
ويستمر صيام الفريقين عن تحقيق اي 

فوز مع نهاية المرحلة العاشرة .
قاد المباراة حكم الساحة فراس الطويل 

وسساعده علي أحمد وفادي محمود.
الصال��ح  اس��ماعيل  إداري��ًا  راقبه��ا 

وتحكيميًا محمد كوسا.

جبلة × االتحاد 1/1
مصطفى عكو 

سجل لجبلة مصطفى شيخ يوسف د29 
ولالتحاد محمد عدرة د 32

تقاسم جبلة وضيفه االتحاد نقاط اللقاء 
بتع��ادل لم ي��رض الطرفي��ن ربما في 
مباراة افتق��دت فاكهة المدرجات وهو 

جمهور جبلة لعقوبة اتحادية .
جول��ة أولى غاب��ت فيه��ا المحاوالت 
الهجومي��ة في نصفها األول كان  االداء 
في وسط الميدان مع مناوشات حاول 
فيه��ا جبلة بالك��رات الطويلة واالتحاد 
عبر الك��رات البيني��ة القصيرة فالحت 
فرص��ة لع��درة االتحاد ابعدها االش��قر 
ح��ارس جبل��ة فيما جانبت تس��ديدة 

غريب جبلة القائم . 
هدف جبلة األول جاء عبرمرتدة سريعة 
للبح��ر من اليس��ار فمرر كرة للش��يخ 
يوس��ف فانف��رد وبقوة س��دد وس��جل 
، لك��ن الضي��وف لم يمهل��وا أصحاب 
األرض اال 3 دقائق ومن هجمة س��ريعة 
وبمرة مشتركة مع بيريش جبلة فوقع 
واصي��ب وخ��رج عل��ى اثره��ا فيتابع 

االتحاد الهجم��ة وانتهت بالعدرة الذي 
عدل لفريقه .

جولة ثانية كانت كسابقتها نصف ساعة 
دون تهديد حقيقي ودون فرص مباشرة 
حتى الدقائق ال�10 االخيرة حين حاول 
جبلة بعدة مح��اوالت هجومية اقلقت 
حاج عثمان الذي كان امينا على مرماه 
بمس��اندة دفاع��ه فضاع��ت محاولتي 
الش��يخ يوس��ف وحيدر والحمود إلى 
ركنيات ، فيما ضاعت ركني على رأس 
البح��ر الى خ��ط المرمى لك��ن الدفاع 
أبعدها ويرتد االتحاد مع غروب شمس 
اللق��اء بمرتدة س��ريعة أبعدها حارس 

المرمى بمساندة العارضة .

الحرية × الطليعة 2/1
محمد هاشم إيزا

األهداف: س��جل للحرية أيمن الصالل 
د 27 وللطليع��ة أحم��د عمير وصالح 

خميس د )7، 40(.
مني الحرية بخسارة جديدة على ملعبه 
وأم��ام جمه��وره أم��ام الطليع��ة بعد 
مباراة هابطة المس��توى من الجانبين 
حفلت بالعك الكروي والخشونة الزائدة 
فتوقفت كثيرًا بسبب إصابات الالعبين 
وكان س��متها البارزة أخط��اء التمرير، 
وظهر الحرية بوضع ال يحسد عليه أمام 
الفري��ق الضيف الذي مل��ك روح الفوز 
واإلرادة، اعتمد الطرفان على الهجمات 
من األط��راف والكرات العرضية وبدأت 
بطلع��ات من ا لجانبين والحت للحرية 
فرصة الدقيقة األولى من ركنية تابعها 
الص��الل بالقائ��م وفي غم��رة األعمال 
الهجومية تهيأت للبصيلة فرصة ولعب 
الك��رة في أحض��ان الح��ارس وعوض 
العمي��ر مس��تغاًل خطأ مش��تركًا بين 
)الس��الم( ومدافعي��ه وأحرز  الحارس 
اله��دف األول ث��م حص��ل الحرية على 
ركلة جزاء بعد عرقلة تعرض لها محمد 
الحس��ن ونفذها الصالل بنجاح محققًا 
ه��دف التع��ادل، ودف��ع الحرية ثمن 
أخط��اء مدافعيه عندما هي��أ )بصيلة( 
كرة إلى صالح خميس أودعها برأس��ه 
هدفًا ثاني��ًا للطليعة أضاع بعدها عمير 
فرصة للضيوف بالمقابل س��دد س��امر 
الس��الم كرة هوائية من خارج المنطقة 

ارتمى عليها الحارس محمود الخلف.
في الش��وط الثان��ي لم يتبدل ش��يء 

فاستمر األداء غير المقنع وزادت أخطاء 
الالعبين ون��درت الفرص وتعبت الكرة 
من الط��رق بأقدام الالعبين فس��ارت 
على غير هدى؟؟ وأهدر الحسن فرصة 
التع��ادل وجرب حنيطل بك��رة بعيدة 
للحارس ومرة أخرى سنحت  مباش��رة 
للمصطف��ى فرصة س��هلة أم��ام مرمى 
الطليع��ة وبين المد والج��زر كاد عمير 
أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثالث، وفي 
وق��ت متأخر رم��ى الحرية ب��كل قواه 
إلدراك التعادل، لك��ن جهوده جوبهت 

بدفاع طلعاوي متماسك.
يف الملعب

لع��ب للحري��ة: محمد الس��الم، خالد 
ب��ركات، عمر لح��ام، خال��د مصطفى، 
غي��ث حويجة، حس��ام الش��وا، محمد 
عجيل )ط��ه دياب(، أحم��د العبد هللا 
)عب��د اله��ادي عبود(، أيم��ن الصالل، 
محمد الحسن، س��امر السالم )محمود 

النشمي(.
لعب للطليعة: محم��ود الخلف، صالح 
خميس، حس��ن بوظان، وسام السلوم، 
عبد الهادي حنيظ��ل، أحمد دالي، عبد 
القادر عدي )محمد نور حميش(، خالد 
مبي��ض )أحم��د خليل(، زاه��ر خليل 
)علي خليل(، محمد بصلة، أحمد عمر.

لقطات
الالعبان اللذان س��جال هدفي الطليعة 
أحم��د عمي��ر، ص��الح خمي��س هما 
الطليعة  اللذان س��جال هدفي  نفسهما 

في مرمى االتحاد بحلب .
البطاق��ات الصف��راوات: خال��د بركات 
)الحرية(، صالح خميس، أحمد خليل 

)الطليعة(.
الحكام: مهند ناصيف، د. عبد الس��الم 
حالوة، حسام حس��ن، وديع الحسن ، 
مقيم الحكام موس��ى حس��ن ومراقب 

المباراة صخر جمعة.
نتائج الجولة 10

فاز الكرامة على الش��رطة 2/0 وتعادل 
الجيش مع تشرين 1 / 1 وتجاوز حطين 
فريق الش��رطة برباعية نظيفة ، وتعلب 
الوحدة على الفت��وة 4/1 واالتحاد على 
فريق الس��احل 1/0 وصمتت الش��باك 
بلقاء الطليعة والوثبة ، ولم تس��تكمل 
مب��اراة الحرجل��ة وجبلة حي��ث كانت 
النتيجة تش��ير للتع��ادل اإليجابي 1/1 

حتى الدقيقة 71 .

في األسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز

خمسة تعادالت والكرامة بالصدارة وتشرين يقترب منها

الدوري الممتاز لكرة القدم  الحادي عشر من  التعادالت على نتائج أغلب مباريات األسبوع  سيطرت 
على  تشرين  فوز  أن  إال  تذكر  تغيرات  تحدث  ولم  الترتيب  على  مواقعها  في  الفرق  بقيت  وبالتالي 
الحرجلة جعله يقلص الفارق بين الكرامة الذي بقي متصدرًا وبينه الى نقطة واحدة وزاد الطليعة 
من هموم الحرية في الشهباء بفوزه عليه فيما أشارت بقية النتائج الى تعادل الكرامة والوثبة 

والجيش والشرطة والوحدة وحطين وجبلة واالتحاد والساحل والفتوة ، مع التفاصيل..
في ديربي حمص خرج الكرامة المتصدر والوثبة أحبابًا أي ال غالب وال مغلوب وصمتت الشباك تمامًا 

وبالتالي بقي الكرامة متصدرًا لكنه تقلص الفارق بينه وبين مطارده تشرين.
المباراة شهدت التركيز الدفاعي الكبير بين الفريقين وبحثا عن عدم الخسارة أكثر من البحث عن 

الفوز، لذلك مال الفريقان الى تحصين الدفاعات وسد الثغرات وعليه فكالهما خسر نقطتين.
خسر  الحرجلة  أن  يعني  وهذا  بصعوبة  الحرجلة  ضيفه  على  وفاز  المراد  تشرين  حقق  الالذقية  في 

بصعوبة رغم محاوالته كي يدرك تعاداًل.
تشرين استمر مطاردًا للكرامة وانفرد بالصدارة ألن شريكه الجيش وقع في فخ التعادل.

تشرين حقق المطلوب والحرجلة خرج من الموقعة خاسرًا لكنه استحق التقدير كما استحق تشرين 
المباركة.

في ملعب الفيحاء بالعاصمة وفي مباراة جماهيرية بامتياز خرج الوحدة وضيفه حطين متعادلين 
في سباق مالحقته المتصدر وهنا خسر كل منهما نقطتين، وفاز بنقطة وهذا ليس في صالحهما.

حاول الفريقان الحسم وكسب النقاط كاملة لكن ذلك لم يحصل ألن الفرص التي سنحت لكليهما 
ضاعت للتسرع ولبراعة الحارسين.

وفي المحصلة يعتبر حطين من الناحية المعنوية فائزًا كونه يلعب في أرض الوحدة وفي المقياس 
ذاته يعتبر الوحدة خاسرًا ، والنقطة التي نالها حطين خارج األرض تعتبر مكسبًا ورغم أنه لم يفز 

لكنه أيضًا لم يخسر.
واستنادًا الى النتائج التي يسجلها الوحدة البد من إعادة النظر في طريقة لعبه وأسلوبه خاصة حين 

يلعب أمام الكبار.
في العاصمة لم يستطع الجيش او الشرطة في أحد ديربيات العاصمة الشهيرة الفوز فكان التعادل 
عنوانًا للقاء الذي أزعج الفريقين وخاصة الجيش الذي فقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة فيما 
كانت النقطة مفيدة للشرطة الذي صام كثيرًا عن حصد النقاط واليوم أفطر على نقطة زادت من 

رصيده.
ومما خفف النتيجة على االثنين ان التعادل كان السمة الغالبة على اللقاءات فلم يتأثر بالموقع 

واحتفظ بالمكان.
في جبلة كان اللقاء ساخنًا بين صاحب األرض وضيفه االتحاد وخرجا أحبابًا فرضيا كل بنصيبه وجبلة 
لم يستطع الفوز واالتحاد أراد التعادل فحققه وجبلة أفلت الفوز الذي سار على دربه أواًل وفي ذلك 

تعزيز لمكانه كل منهما على الالئحة حيث بقيا كل في موقعه.
وفي حلب الطليعة أكد حضوره القوي وغلب الحرية الباحث عن مكان آمن لكنه يخرج من هزة الى 
أخرى فيما الطليعة يكسب النقاط ويعزز مكانه ويحسن من سويته الفنية والرقمية ،فيما الحرية 
ال يزال في حالة من التوهان ولم يجد إلى الخالص من الهم سبياًل بل إن همومه في ازدياد ويبدو 

أن هذه إمكانياته وهذه حدوده حتى اآلن.
القدم  كرة  أح��وال  وه��ذه  حظوظه  يندب  منافسه  وت��رك  مسرورًا  الشهباء  من  عاد  الطليعة 

وصورها.
في طرطوس استمر الساحل في نتائجه السلبية ولم يستطع تسجيل فوز على منافسه في الموقع 

والمكان الفتوة فتقاسما النقاط بتعادل ليس كافيًا لكليهما حيث بقيا في الهم سواسية.
صحيح أن كال منها فاز بنقطة لكنها ليست كافية وليست شافية وال تقدم كثيرًا على الجدول 

وإن اقترب كل منهما الى األعلى قلياًل باتجاه فريق الحرية.
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ت��وج رجال نادي تلقط��ا بكرة القدم 
للدرجة  الق��دم  ل��دوري رجال  بطاًل 

الثانية بحمص
بعد ف��وزه على تلكل��خ ذهابا 10/1 
وإيابا 3/0 وس��يقام التجمع النهائي 
فيما بع��د للصعود للدرج��ة األولى 
حيث س��يلتقي أبطال حلب وإدلب 

في محافظة حماه. 
مدرب الفريق منذر س��ليمان تحدث 

بعد المباراتين أعاله قائاًل:
اس��تطعنا الف��وز رغم ع��دم وجود 
أي دع��م م��ادي ونتمن��ى وج��ود 
داعم يدعمن��ا ألن المرحلة القادمة 
التشكيل  س��نعدم  بالتأكيد،  صعبة 
بالفت��رة القادم��ة ببع��ض الالعبين 
من أندي��ة حمص لتحقي��ق إضافة 

نوعية متس��لحين بالعزيمة واإلرادة 
والتصميم لفعل شيء بالدور التالي.

التنفيذي��ة  اللجن��ة  رئي��س  وكان 
فيصل  بحم��ص  الرياضي  لالتح��اد 
الدرب��ي وأعضاء اللجن��ة التنفيذية 
قد استقبلوا رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة نادي تلقطا ممثاًل برئيسه وائل 
واإلداري  الفن��ي  وال��كادر  الحموي 
للفريق لتهنئتهم عل��ى التأهل، أكد 
فيصل الدربي على الدعم الدائم لهم 
للدرجة  بالوصول  طموحهم  لتحقيق 

األولى.

احتفظ االتحاد بلقب��ه بطاًل لدوري 
كرة ناشئي حلب في المسابقة التي 
شهدت تنافس 13 فريقًا واستمرت 
9 أس��ابيع بع��د فوزه ف��ي المباراة 
النهائي��ة على الحرية بثالثة أهداف 
مقاب��ل واح��د والش��وط األول 1/1 
س��جل لالتحاد محم��د غنام، أنس 
دهان، ياسر عرب، وللحرية عبد هللا 

بطل من ركلة جزاء.

وف��ي مب��اراة المركزي��ن الثال��ث 
والرابع فاز النيرب على شرطة حلب 
ب��ركالت الترجي��ح 5/6 بعد انتهاء 

الوقت األصلي بالتعادل 1/1.
وكان الحري��ة قد فاز على الش��رطة 
بالدور نص��ف النهائي 0/4 واالتحاد 

تغلب على النيرب 0/8؟؟
كرة الثانية

ف��ي ذه��اب األس��بوع الثالث من 

دوري الكرة الثانية لمحافظة حلب 
ف��از الحرفيون عل��ى اليرموك 0/5 
والشرطة على السفيرة 1/2 وتعادل 

القلعة مع العمال 1/1.
تع��ادل  الراب��ع  األس��بوع  وف��ي 
الحرفي��ون م��ع عمال حل��ب 1/1 
وش��رطة حلب مع القلعة من دون 
أهداف وفاز السفيرة على اليرموك 

.0/3

كرة القدم

تضج مالعبنا حاليًا بالمناسبات الكروية الرسمية والتي تشمل كافة 
الفئات والدرجات ، إن كان على مستوى الجمهورية أو المحافظات ، 
وسط كل هذا الزحام المدعم بحضور جماهيري ورسمي تطل بعض 
األصوات هنا وهناك التي تتساءل أين هو مدرب منتخبنا الوطني 
للرجال نبيل المعلول ؟ أليس من حقنا أن نراه في مباريات الدوري 
ومطبخنا الكروي والنقاشات والتحليالت ليرى عن قرب مايحدث 
ويدخل في صميم حياة ونفسيات الالعبين ، ويتحدث عن أنديتنا 
والعبينا الدوليين بداًل من أن يتغزل بالمس��ابقات واألندية العربية 

من بعيد .
ن��درك أن جميع العبي المنتخ��ب حاليًا مش��غولون مع أنديتهم 
المحلي��ة والخارجية ولو كان م��درب منتخبن��ا األول موجودًا قد 
اليلتق��ي أي منهم حتى ل��و بالصدفة .. ولكن هل ه��ذا األمر يبرر 
غياب الس��يد معلول ) 59 عامًا( عن مالعبنا بش��كل كلي ألش��هر 
؟ وه��ل رؤية مب��اراة أو اثنتين يتم نقلهما عل��ى قنواتنا الفضائية 
كافيتين للم��درب وتعّوضان أن يكون بيننا وفي حضن رياضتنا ؟ 

وما الضمانة بانه يرى تلك المباريات ؟
عملي��ًا تواجد الم��درب بمعس��كرات قليلة تعد عل��ى أصابع اليد 
الواح��دة، ورأيناه » يكوتش« خ��الل فوزنا على أوزبكس��تان وديًا 
بهدف دون رد بأداء متوس��ط ، ثم خس��ارتنا وديًا أما األردن بهدف 
في ظل أداء أقل من الوس��ط غزا خالله��ا المدرب البلجيكي فيتال 
نصف ملعبنا طيلة شوطها الثاني مع قناعتنا بأن النتيجة في هكذا 

مباريات غير مهمة.
79 يوم��ًا تبقى عل��ى مواجهة المالدي��ف ، وقبله��ا مواجهة ودية 
معلنة، فهل س��يبقى مدرب منتخبنا خارج نطاق التغطية إلى تلك 

الساعات؟ وللحديث بقية ..

للحديث بقية

ربيع حمامة

أين المعلول ؟

انزل الستار على مشهد ذهاب الدوري 
الشباب  لفئة  القدم  لكرة  الممتاز 
بتفاصيل مثيرة أفضت عن انفراد مريح 
الترتيب  الئحة  بإدارة  االتحاد  لفريق 
خسارة  دون  نقطة   37 حصد  أن  بعد 
 9 وبفارق  انتصار  و12  وحيد  وتعادل 
لهم  تاركًا  الوصيف  تشرين  عن  نقاط 
حيث  النقاط  تقارب  والملفت  للبقية 
إنه بين صاحب المركز السابع والثالث 
عشر قبل األخير 4 نقاط وهو أمر ينذر 
بتبدل المواقع وقد يكون هناك إياب 
مختلف يغص به عمق الترتيب بالفرق 
الهاربة من شج الهبوط.. وفي حديث 
بمعاناته  ينفرد  لمجد  ا  فإن  األخير 
جميعًا  فازت  التي  األندية  باقي  عن 
األزرق  إال  مفتوحة  وآمالها  وتقدمت 
الذي يمتلك نقطتين بفارق 10 نقاط 
ال  الالئحة..  على  له  فريق  أقرب  عن 
الواقع  ولكن  بالطبع  مستحيل  شيء 
ووفق اإلمكانيات والمعطيات فالفريق 

بخطر كبير.
أبرز  سنستعرض  القادمة  بالسطور 
حققته  وما  الذهاب  مرحلة  مالمح 
األندية ككشف حساب لتلك الجوالت 

قبل بدء نزاالت اإلياب.
جدارة بالصدارة

الشك بأن مسيرة فريق االتحاد مظفرة 
وتستحق التحية فتفوق بجمع األرقام 
عن منافسيه.. إن كان باالنتصارات 12 
وسجل  يخسر..  ولم  وحيد،  وتعادل 
من  األق��ل  وتلقى  هدفًا   28 األكثر 
الصدارة  بذلك  فاستحق   5 األه��داف 
الشاب  مدربه  بقيادة  ال���37  بنقاطه 

معن الراشد.
الجولة العاشرة للفريق كانت مفصلية.. 
الوحيد  منافسه  مع  جمعته  فقد 
 3 آنذاك  بينهما  الفارق  وكان  تشرين 
الحلبي فكانت  الفريق  نقاط لمصلحة 
على  بقسوة  بالتغلب  القاضية  الضربة 
الطيران  معها  بدأ   4/1 البحارة  شباب 
الخصم  أح��وال  سوء  بعد  بالصدارة 
وتأثير الخسارة عليه ليصل إلى 9 نقاط 

مع نهاية الذهاب.

الفريق فاز بداية على جبلة 2/0 اتبعه 
بهدف،  الحرية  جاره  ثم   3/1 بالوحدة 
حطين  على  فاز  الرابعة  الجولة  وفي 
نظيفة  سجلها  رباعية  ثم   2/0 بحلب 

بشباك مضيفه النواعير.
الفريق  تعادل  الجوالت  سادس  وفي 
لسكة  بعدها  عاد   1/1 الكرامة  مع 
االنتصارات بفوزه على الجيش بهدف 
بحلب  الشرطة  على  ثم  دمشق..  في 
3/0 فالمحافظة 2/1 قبل االنتصار على 
المجد  على  بفوز  اتبعه   4/1 تشرين 
بهدفين نظيفين وختم ذهاب بالعودة 
لقاء  من  الكاملة  بالنقاط  حمص  من 

الوثبة وفاز 2/1.
الئحة  رمضان  زكريا  نجمه  يتصدر 
11 هدفًا  الدوري حيث سجل  هدافي 
في 13 مباراة متقدمًا بفارق هدف عن 

محمد أسعد من تشرين.
تعثر متأخر

مشابهة  كانت  تشرين  فريق  مسيرة 
لفريق االتحاد وتصدر الجوالت الثالث 
أن  قبل  الكاملة  بالعالمة  األول��ى 
يتفاجئ بالحرية بالجولة الرابعة ووقع 
بفخ التعادل اإليجابي 1/1 عاد بعدها 
الشرطة  على  بفوزه  االنتصارات  لسكة 
فاز  فقد  وللتذكير  بهدف،  بدمشق 
على حطين  األولى  الثالث  بالجوالت 
 5/1 جبلة  على  ثم   4/1 باالفتتاح 

فالكرامة بهدف.
تشرين  سجل  السادسة  الجولة  في 

خماسية بشباك النواعير وتابع شبان 
قبل  المتصدر  على  ضغطهم  البحارة 
ذكرى  السابعة  المرحلة  تحمل  أن 
مع  بقسوة  خسر  حيث  للفريق  سيئة 
ابتعد   1/4 المحافظة وبشكل مفاجئ 
االتحاد..  عن  نقاط   3 بفارق  بذلك 
الجيش  على   4/0 ليفوز  الفريق  وعاد 
ثم تجاوز الوثبة بهدف قبل أ، يتعرض 
لمطب جديد مع االتحاد 1/4 استدعى 
لفاح  ياسر  الفريق  م��درب  استقالة 
وتكليف ماهر قاسم بدياًل عنه بعد لقاء 
استمرت  التي  عشرة  الحادية  الجولة 
معاناة الفريق بالخسارة أمام الطليعة 

1/2.. استعاد الفريق توازنه بالجلوة 12 
بفوز  وختمها   3/1 المجد  تجاوزه  بعد 

كبير على الوحدة 5/1.
مقابل  مرات   9 الفريق  فاز  بالمحصلة 
 23 خاللها  و3 خسارات سجل  تعادل 
هدفًا مقابل 13 سجلت بمرماه وله 28 

نقطة.
طابقية يف البقية

الثالث  أنهى المحافظة ذهابه بالمركز 
ب�24 نقطة يليه الطليعة رابعًا ب�23 ثم 
الوثبة وحطين ولكل منهما 19 نقطة 

ثم الكرامة والنواعير ب�16.
جيدة  مباريات  قدمت  أعاله  الفرق 

ثابت  مستوى  تقدم  لم  لكن  نسبيًا 
الذي  المحافظة  أفضلها  بالمجمل 
دفعًا  أعطاه  النواعير  على  بفوز  انطلق 
 2/2 المجد  مع  يتعادل  أن  قبل  قويًا 
أمام  3/0 وخسر  الشرطة  على  فاز  ثم 
الطليعة 2/3 وتعادل سلبًا مع الجيش، 
على  وتغلب  بهدف..  الوحدة  وتجاوز 
جبلة  مع  يخسر  أن  قبل   4/1 تشرين 

في ثامن الجوالت 1/2.
مع  التاسعة  الجولة  في  ليسخر  وعاد 
االتحاد بحلب 2/1 واستعاد نغمة الفوز 
على حساب حطين بهدف دون رد لكن 
التعادل  بفخ  أوقعته  النتائج  تذبذب 
على  يفوز  أن  قبل  الوثبة  مع  السلبي 

الحرية بهدف وعلى الكرامة 2/1.
نقطة  ب�24  رابعًا  ذهابه  أنهى  الطليعة 
الالئحة  على  روي��دًا  روي��دًا  وارتقى 
 3/0 المجد  كانت  االفتتاحية  ضحية 
لكنه تأخر مع الوثبة 0/2 ومع الوحدة 
بقسوة 0/4 انتفض الفريق بعدها وفاز 
على المحافظة 3/2 لكن طب مجددًا 
جبلة  بعدها  تجاوز   0/2 حطين  أمام 
بهدف ثم تعادل والكرامة 2/2 وسجل 
وثنائية  الحرية  بشباك  نظيفة  ثالثية 
بشباك الشرطة، وتعادل بديربي حماة 
مع جاره النواعير 1/1 وفاز على تشرين 
2/1 في الجولة الحادية عشرة ثم على 
ختام  جولة  وخسر  بهدف  الجيش 

الذهاب مع االتحاد بهدف دون رد.
مباريات   7 في  الفريق  فاز  بالمجمل 

وتعادل باثنتين وخسر أربعة سجل 18 
هدفًا ودخل مرماه 15 وله 23 نقطة.

وكما ذكرنا أعاله الوثبة تاله ثم حطين 
الكرامة  ثم   19 النقاط  عدد  بنفس 

والنواعير أيضًا 16.
طموح مشترك

البعض  بعضها  من  الفرق  اقتراب 
وإثارة  وحماس  إضافية  نكهة  يعطي 
بالهم  األندية  من  العديد  وتشترك 
والطموح المشترك وهي االبتعاد عن 
أكثر  الترتيب  عمق  والدخول  الهبوط 

ثانيًا.
نقطة   15 لهما  والجيش  فالحرية 
 14 له  عشر  الحادي  بالمركز  جبلة  ثم 
له  الثاني عشر  بالمركز  فالوحدة  نقطة 
13 نقطة يليه الشرطة ب�12 نقطة وهنا 
يبدو جليًا قوة التنافس وعدم إمكانية 
توقع ما ستؤول إليه األمور بالقادمات 
مفتوحة  بالتأكيد  االحتماالت  ألن 
نقاطًا  سيعطيه  آخر  على  فريق  وفوز 

مضاعفة.
وله  أخيرًا  المجد  بأن  التنويه  مع 
نقطتين وتبدو أموره صعبة جدًا وفق 
واإلمكانيات،  والمعطيات  الواقع 
فالفريق خسر 11 مرة وتعادل مرتين، 
 36 مرماه  ودخ��ل  هدفًا   14 سجل 
هدفًا حيث خسر األزرق باالفتتاح مع 
الطليعة 0/3 ثم تعادل مع المحافظة 
2/2 قبل أن يخسر مع جبلة 2/1 ومع 
جاره الوحدة 2/4 ثم الحرية 1/5 وأمام 
الجوالت  سابع  وشهدت   0/3 حطين 

تعادله الثاني مع النواعير 3/3.
وفي الجولة الثانية خسر أمام الكرامة 
بدمشق 0/2 ثم مع الجيش 4/3 وأمام 
بهدفين  االتحاد  الشرطة بهدف وأمام 
حالة  تغيير  يستطع  ولم  نظيفين 
فسقط مجددًا بالجولة 12 مع تشرين 
1/3 وأخيرًا مع الوثبة في حمص 1/2.

الهدافون:
رمضان  زكريا  االتحاد  العب  يتصدر 
الئحة الهدافين ب�10 أهداف ثم محمد 
أسعد من تشرين 10 ويتساوى العبان 
بالمركز الثالث ولكل منهما 8 أهداف 
مهند فاضل من الكرامة وعدي حسون 
من الطليعة، يليهم حذيفة خلوف من 

النواعير وله 7 أهداف.

كشف حساب لذهاب الدوري الممتاز لكرة الشباب

االتحاد تصدر بواقعية ومستويات متفاوتة للبقية

ترتيب مرحلة الذهاب
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
13121028537االتحاد1
13913231328تشرين2
13733201024المحافظة3
13724181523الطليعة4
1354412919الوثبة5
13544151419حطين6
13445181816الكرامة7
13445182316النواعير8
13436121315الحرية9
13436101515الجيش10
13427112014جبلة11
13346192213الوحدة12
1333771812الشرطة13
13021114362المجد14

ربيع حمامة

االتص��االت  م��ن  سلس��لة  بع��د 
والمش��اورات واللقاءات التي أجرتها 
إدارة ن��ادي الحري��ة م��ع كوادره��ا 
المدرب  وخبراتها توصلت إلى صيغة 
الجديد الذي سيكمل مشوار الموسم 
بعد اس��تقالة الجه��از الفني واإلداري 
الس��ابق بقي��ادة مصطف��ى حمصي، 
واس��تقر رأيه��ا على أن الن��ادي ألي 
خدمه س��وى أبن��اؤه ف��كان أن وقع 
االختيار على محمد اس��طنبلي، على 
أن يتم طوي صفح��ة الماضي وإنهاء 
العالق��ة بين الطرفين  األزمة المالية 
بالتراض��ي حيث كان األس��طنبلي قد 
رفع ش��كوى إلى اتحاد الكرة كما هو 
بمس��تحقاته خالل  مطالبًا  مع��روف 
الفترة التي عمل بها في الموسم قبل 

الماضي.
الجهاز الجديد

للكرة  الجدي��د  الفني  الجهاز  تش��كل 
الخضراء من الكباتنة:

ولي��د الناص��ر: عضو مجل��س اإلدارة 
مشرفًا عامًا.

صاف��ي ش��عار: مدي��رًا فني��ًا، محمد 
اس��طنبلي: مدرب��ًا، محم��د نصر هللا: 
مساعدًا للمدرب، نور الدين تفنكجي: 
مدرب لياقة وإعداد بدني، رامي بيطار 

إداريًا للفريق.
تبديل شامل

وش��ملت التغيي��رات مختل��ف فرق 
النادي وخاصة الش��باب والناش��ئين 

كما يلي:
الش��باب: علي الش��يخ دي��ب مدربًا، 
محمد كوس��ه مس��اعدًا للمدرب، بدر 
الدين األزور: مدرب��ًا لحراس المرمى، 

مروان مداراتي: إداريًا.
الناش��ئون: إدري��س ماردنل��ي مدربًا، 

مصطف��ى بطل مس��اعدًا للم��در، بدر 
الدي��ن األزور مدربًا لح��راس المرمى، 

محي الدين أسعد إداريًا.
وراء الجدران

وكان الكابتن ولي��د الناصر قد التقى 
في وق��ت س��ابق بالكابت��ن رضوان 
األب��رش وعرض عليه مهم��ة تدريب 
فريق رج��ال كرة الحرية فوضع األخير 

أمام الناصر شرطين هما:
- عدم التدخل في ش��ؤون عمله من 
أي كان حت��ى من الناصر نفس��ه مع 
الفريق  أم��ور  إمكانية مناقش��ته في 

دون التدخل.
- أن يتقاض��ى راتبًا ش��هريًا مقداره 3 

ماليين ليرة.
الكابتن وليد الناصر وافق على الشرط 
األول وعرض على األبرش راتبًا شهريًا 
قدره نصف مليون ليرة ورفع الس��قف 
إل��ى 6 ماليي��ن لي��رة مقاب��ل نهاية 
الموس��م، لكن األبرش رفض األمرين 
خاص��ة أن الناص��ر قال لألب��رش أننا 
نعطي لالسطنبلي نصف مليون عندها 
رد األبرش بإمكانكم تكليفه وأنا أعتذر 
عن ع��دم القبول بعد أن خفض قيمة 

العقد إلى مليوني ونصف المليون.
يذك��ر أن فري��ق رجال الحرية ش��هد 
تبدي��ل ثالثة مدربين هذا الموس��م، 
كان آخرهم الكابتن مأمون المهندس 

الذي استمر أسبوعًا واحدًا.
دعم

من جهت��ه ق��دم عدنان نقش��بندي 
دعمًا لفرق نادي الحرية وقام بتأمين 
ألبسة رياضية لجميع فرق النادي مع 
االسطنلي  للمدرب  ودفع  مستلزماتها 
نص��ف المبالغ المترتب��ة على النادي 
وفق الدعوى المسجلة لصالح المدرب 
ل��دى اتح��اد الكرة بع��د االتفاق معه 
بالتراض��ي مقابل تن��ازل المدرب عن 

الشكوى بموافقته.

الحرية يرتب بيتـه الكـروي

محمد عجان

محمد هاشم أيزا

محمد عجان

االتحاد بطاًل لكرة ناشئي حلب

تلقطا بطاًل للدرجة الثانية بحمص

كادر تدريبي جديد لنادي التضامن

التقت اللجنة الفنية المؤقتة لكرة حلب مش��رفي اللعبة وكوادرها في أندية المحافظة بحضور: عبد المنعم 
ري��اض المصطفى رئيس مكتب الش��باب ورئيس وأعض��اء اللجنة التنفيذية وتم اس��تعراض واقع اللعبة 
على مس��توى األندية بالدوري ومنتخبات حلب لمختلف الفئات واس��تكمال خطة اللجنة الفنية في تنفيذ 
مسابقات الموسم وتم التأكيد على االلتزام والتعاون بين كافة األطراف لضمان نجاح عمل اللجنة وتهيئة 
واس��تعداد المنتخبات لبطوالت محافظات القطر وس��بل تذليل المعوقات والصعوب��ات وإعداد المالعب 

وجهوزيتها وتشكيل اللجان النوعية الفرعية للحكام والمدربين. 
على صعيد آخر اس��تعرض حكام كرة حل��ب في اجتماعهم الدوري بحضور رئيس وأعض��اء اللجنة التنفيذية 
هم��وم التحكيم ومعاناة الحكام وتحدث��وا باألرقام عن المظالم التي يتعرضون لها بالتكاليف في مس��ابقات 
ال��دوري العام لمختلف الفئات وطالبوا بإنصافهم ورفع الغبن واإلجحاف عنهم وعرضوا لمطالبهم والصعوبات 
الت��ي ترافقهم أثناء تنفي��ذ مهامهم التحكيمية وتم التأكيد على االلتزام بالتدريبات األس��بوعية ووعد رئيس 

التنفيذية بتقديم التسهيالت لنجاح حكام المحافظة ودعمهم في شتى المجاالت.

كرة حلب على بساط الحوار

اختتام دورة المدربين D بالالذقية

في جلسته األخيرة قرر مجلس إدارة 
نادي التضامن تس��مية كادر جديد 
لتدريب فري��ق الرجال الذي يخوض 
منافس��ات دوري الدرج��ة األول��ى 

وتألف الكادر من: ياس��ر لفاح مدربًا، 
إسماعيل سالوخا مس��اعدًا، يوسف 
نزار  إسماعيل مدرب حراس مرمى، 
فياض منس��قًا إعالميًا، مضر حماد 

مسؤول تجهيزات.
يذكر أن نادي التضامن وصل لألدوار 
المحترفين  النهائية للصعود لدوري 

ويسعى هذا الموسم لتعزيز مسيرته 
نحو تحقي��ق هدفه والصع��ود هذا 

الموسم.
كما يجب أن نشير أن الكابتن ياسر 
لفاح سبق وكان مدربًا لشباب نادي 
تش��رين لعدة مواس��م وأحرز معه 

بطولة الدوري موسمين متتاليين.

دورة  الالذقي��ة  ف��ي  اختتم��ت 
المدربي��ن D الت��ي نظمها نادي 
حطين وش��ارك فيها 42 دارس��ًا 
ودارس��ة من كوادر أندية الالذقية 
والعب��ي األق��دم القدامى وطالب 

كلية التربية الرياضية.
حاضر في الدورة التي اس��تمرت 
خمسة أيام المحاضر الدولي مهند 
الفقير وتلقى الدارسون محاضرات 

نظرية ودروس��ًا عملي��ة وقد يتم 
تس��مية كيفورك مردكيان مديرًا 
لل��دورة وأحم��د رجوب مش��رف 
ال��دورة ممثاًل للجن��ة الفنية لكرة 

القدم.
ال��دورة ت��م توزيع  ف��ي خت��ام 
الدارس��ين من  ش��هادات حضور 
قبل وسام ش��مالي رئيسة اللجنة 
التنفيذية وعضو اللجنة التنفيذية 
نض��ال يعق��وب وأعض��اء اللجنة 
الفني��ة ورئي��س ن��ادي حطي��ن 

المحامي خالد طويل.

يقيم اتحاد كرة القدم )الدائرة الفنية( ابتداء من اليوم السبت الدورة التدريبية 
اآلس��يوية للمستوى c والتي س��تقام بدمش��ق وتحديدًا في مقر األكاديمية 
السورية بمدينة الفيحاء الرياضية حيث تستمر الدورة حتى الواحد والعشرين 

من شهر كانون الثاني الحالي.
وتضم الدورة عددًا جيدًا من الدارس��ين بعد نجاح الدورات الس��ابقة والرغبة 
ل��دى األغلبية بدخول نط��اق التأهيل األكاديمي لممارس��ة دورهم فيما بعد 

بالمالعب.
الدارسون هم: فراس قاسم ، محمد ساري ، ميالد سيدا ، عبد الرحمن قاروط 
، راني الغائب ، ربيع ليال ، ياس��ر جاجان ، محمد المصري ، أحمد الخطيب ، 
جهاد مؤذن ، أنور سويد ، طالل شعبان ، منيف خرسه ، هاني الشماط ، مهند 
طعان ، طارق العمري ، وس��يم زبداني ، فادي ده��ب ، عبادة الرحوم ، أحمد 
رمضان ، جعفر س��كاف ، رامي الحلواني ، محمود عواد ، محمد العيسى ، أبي 
العرفي ، هشام الكردي ، جعفر أبو صالح ، بيدرو بارصوميان ، محمد آل رشي 

، محمد عبد الجواد ، جعفر محمد الحاضر ، غيث ديبس ، خالد الصالح.

اليوم.. انطالقة دورة C اآلسيوية بدمشق

لمالعبنا هذا  الهدي��ر  يع��ود 
االس��بوع عبر مس��ابقة كأس 
الق��دم  لك��رة  الجمهوري��ة 
بدورها الثان��ي حيث تنطلق 
المباري��ات بعد غ��د اإلثنين 
وف��ق  الثالث��اء  وتختت��م 
الج��دول التال��ي علم��ًا أننا 
اعتمدن��ا ترتي��ب المباريات 
كما جاء في بالغ اتحاد الكرة 
المباراة  رقم  إلى  والمس��تند 
حيث ستتأهل األندية الفائزة 
لدور الس��تة عش��ر من عمر 
المس��ابقة وقد دخلت الفرق 
بالدوري  الموج��ودة  الكبيرة 
الممتاز على خط المنافس��ة 
ابتداء من جولة هذا االسبوع 
، فهل سيشهد المفاجآت ؟..

» االثنين » انطالقة الدور الثاني لكأس الجمهورية
التاريخالمباراةالملعب
الثالثاء 12/1صافيتا × الجيشالنبك

اإلثنين11/1م. الشام × الطليعةطرطوس
=ع. حماه × الشرطةانبك

الثالثاء 12/1صوران × الوثبةطرطوس
=عفرين × االتحاد7 نيسان
=م. القنيطرة × حطينالجالء

=المخرم × الجزيرةدمشق \ تشرين
األثنين 1/11المجد × الساحلحماه\ صناعي
الثالثاء 12\1بانياس × الكرامةحمص\ الباسل

=العربي × الوحدةالفيحاء
=النورس × تشرينالمصفاة

األثنين 11\1ش. حلب× النواعيرالالذقية\ صناعي
=السفيرة × الفتوةحماه \ صناعي
=مورك × الحرجلةحمص البلدي
=المحافظة × جبلةحمص الباسل

=الشهباء× الحرية7 نيسان
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غ��ادرت )األحد( بعث��ة المنتخب 
الوطن��ي للمالكمة إل��ى العاصمة 
اإليراني��ة طهران إلقامة معس��كر 
تدريبي مش��ترك م��ع المنتخب 
اإليران��ي للرجال بالفت��رة ما بين 
1/23 - 2021/2/6, وذل��ك ضمن 
تحضي��رات المنتخب للمش��اركة 
في البطول��ة العربية التي تنظمها 
الكوي��ت بالفترة م��ن 20 ولغاية 
25 ش��باط القادم. وتتألف البعثة 
م��ن: محمود س��لوم أمين س��ر 
اتح��اد المالكم��ة رئيس��ا للبعثة 
وأحمد وتار رئيس لجنة المدربين 
في اتحاد المالكم��ة مدربا, ومن 
الالعبين: حس��ين المصري, بالل 
جوخدار, عالء الدين غصون, أحمد 
غص��ون, ب��الل جوخ��دار, حيدرة 
العسلي, علي محمد, عبد الرحيم 
ابو دراع, جعفر إس��ماعيل, محمد 

مليس, عمار حيدر.
انتقاء النواعم

تجارب  المالكم��ة  اتح��اد  أق��ام 
الس��يدات  منتخ��ب  النتق��اء 
والشابات استعدادًا للمشاركة في 
البطولة العربية, وأقيمت التجارب 

في الالذقية بمشاركة منتخبات 8 
السويداء,  دمشق,  هي  محافظات 
حمص, طرطوس, الرقة الحس��كة, 
الالذقية وهيئة الش��رطة وجاءت 

نتائجها على الشكل التالي:
 - ومن 57 كغ: 1 - عبير الرفاعي 

)دمشق( 2 - ليلى بوز)السويداء(.
 - وزن 15 كع: 1 - ماسة الصهيرة 

)دمشق(2 - ماريا بلو )حمص(.
 - وزن 60 ك��غ:1 - باس��مة ملح��م 
)الشرطة( 2 - قمر عبد هللا )الحسكة(.

 - ومن 69 كغ: 1 - عفاف رحباني 

)الشرطة( رزان القصير)الالذقية(.
وزن 75 ك��غ: 1 - ناه��دة ش��اط 
)طرط��وس( 2 - حني��ن ش��حدة 

)الرقة(. 
وجاءت ه��ذه التجارب بعد غياب 
طويل للمالكمة الناعمة عن ساحة 
النشاط الرياضي التحاد المالكمة.

اختبارات للشباب
يتواصل اتحاد المالكمة مع نظيره 
اإليران��ي إلقامة معس��كر تدريبي 
لفئة الشباب من مواليد 2004  - 
2005 لم��دة 15 يومًا في كل من 
طهران ودمشق ويحدد موعده بعد 
إقامة تجارب لفئة الشباب لنفس 
المنتخب  صال��ة  ف��ي  الموالي��د 
الفيح��اء  مدين��ة  ف��ي  الوطن��ي 
بطوالت  إج��راء  بع��د  الرياضي��ة 
اتحاد  ويرش��ح عضو  المحافظات 
المؤهلين  المش��رف  الدراج��ات 
للمش��اركة في التجارب المركزية 
التجارب  وتق��ام  بع��دد مح��دد، 

المركزية 19 22-/2021/1.

أخبار رياضة دير الزور

دوري الدرجة الثانية 
ح��ددت اللجنة الفني��ة لكرة الق��دم بدير 
الزور الس��ابع عش��ر م��ن الش��هر الجاري 
موعدا النط��الق منافس��ات دوري الدرجة 
الثانية بك��رة القدم بدير الزور، بمش��اركة 
ستة أندية تم تقس��يمها إلى مجموعتين 
ضمت المجموع��ة األولى: )الطلبة - مراط 
- حطلة( وتقام مبارياتها على أرض ملعب 
ال��رول الصناع��ي بديرال��زور، فيما ضمت 
المجموع��ة الثانية كاًل م��ن: )الميادين - 
العش��ارة - صبيخان(، وتق��ام المباريات 

على أرض ملعب الميادين.
وينص نظ��ام الدوري على صع��ود الفريق 

األول من كل مجموع��ة للتجمع المؤهل 
ل��دوري الدرج��ة األول��ى الذي يق��ام في 
حلب بمش��اركة أندية )دير ال��زور - الرقة 
- الحس��كة(، ويهبط الفري��ق الذي يحتل 

المركز األخير. 
كما تنطل��ق مباريات دوري الدرجة الثالثة 
بكرة القدم في العش��رين من شهر كانون 
الثان��ي الحالي بمش��اركة نادي��ي القورية 
م��ن ديرالزور ومعدان م��ن محافظة الرقة 
كاس��تضافة, على أن تقام مباراة الذهاب 
عل��ى أرض الملعب الصناع��ي بدير الزور 

واإلياب في الميادين.
دعم ليد اليقظة

ق��دم عضو مجلس الش��عب مدلول العزيز 
دعم��ا مادي��ا للعبة ك��رة اليد ف��ي نادي 
اليقظ��ة بعد النتائج االخي��رة التي حققها 

فريق الناش��ئين في بطولة الدوري ووعده 
بتقدي��م المزيد م��ن الدعم له��ذه اللعبة 
وللنادي بشكل عام.., بدورها ادارة النادي 
المتواج��دة في دير ال��زور عمر حاج خضر 
وفواز الهادي وخالد الحنادة قامت بتقديم 

درع تذكاري للمدلول.
ملعب البوكمال 

أقيم��ت مب��اراة بك��رة القدم عل��ى أرض 
الملع��ب البلدي بمدين��ة البوكمال، وهي 
أول مباراة تقام بعد غياب عش��ر سنوات، 
وجمع��ت بين فريق كتائب البعث، وفريق 
األصدق��اء، حي��ث انتهى اللق��اء لمصلحة 
الترجيحية،  الجزاء  الكتائب بفارق ضربات 
وفي نهاية المباراة تم تكريم الفريقين من 
قبل اللجنة التنفيذية وش��عبة الحزب في 

البوكمال.

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

محليات

الخبر ازدياد عدد مراقبي مباريات كرة القدم نظرًا لزيادة عدد 
المباريات يف دوريات مختلف الفئات وذلك بعد أن يخضع 

المراقبون لدورات تخصصية يف ذلك..

المراقبين  لعدد  )الكم(  يف  الزيادة  المطلوب  ليس  التعليق.. 
ولكن المطلوب الزيادة يف النوع ألنه ولألسف من يقوم بواجبه 
من المراقبين وبالكفاءة المطلوبة عدد محدود ومن لمسنا ذلك 
القيام  من  للمراقبين  البد  وعليه  نتابعها  التي  المباريات  يف 
بالمسؤولية بعزم وحزم وإحساس بالمسؤولية والمطلوب عمل 

جدي وليس تسلية وقبض تعويض.

خبر

تعليق

في الذكرى الرابعة النتص��ار حلب وتحريرها 
م��ن دنس اإلرهاب وطرد العصابات اإلرهابية 
المجرمة المس��لحة من أحياء المدينة أقامت 

اللجنة التنفيذية احتفااًل رياضيًا كبيرًا لتكريم 
األبط��ال الرياضيي��ن الذين حقق��وا إنجازات 
على المس��تويات المحلية والعربية والقارية 
برعاية وحض��ور فراس معال رئي��س االتحاد 
الرياض��ي الع��ام رئي��س اللجن��ة األولمبية 
السورية في صالة البطوالت بالمدينة الرياضية 

ف��ي الحمدانية حض��ره عب��د المنعم رياض 
المصطف��ى رئيس مكتب الش��باب والدكتور 
مروان دويع��ر والمهندس ع��الء جوخه جي 
التنفيذي ورئي��س وأعضاء  المكت��ب  عضوا 
اللجن��ة التنفيذية ورؤس��اء مجال��س إدارات 
األندية الرياضية واللجان الفنية وحش��د كبير 

من رياضيي المحافظة.
بدأ االحتف��ال بالوقوف دقيق��ة صمت إجالاًل 
وإكب��ارًا ألرواح ش��هدائنا األب��رار وألقى معال 
والمصطف��ى وبيرم كلم��ات معبرة عن وحي 
المناس��بة وتم تكريم األبطال الرياضيين في 

حلب في مختلف األلعاب الرياضية.

وكان األستاذ فراس معال قد زار أندية االتحاد 
والحري��ة والج��الء واس��تعرض م��ع اللجنة 
التنفيذي��ة واق��ع العمل الرياض��ي في حلب 
واحتياج��ات المحافظة ومس��تلزمات تطوير 
األداء الرياضي وسبل تذليل المعوقات لعودة 
رياض��ة المحافظة إلى تألقه��ا وتوهجها كما 

كان��ت ووعد ببذل الجه��ود ووضع إمكانيات 
المنظم��ة ف��ي خدم��ة الحرك��ة الرياضي��ة 
والمس��اعدة في إعادة تأهيل كافة المنشآت 
الرياضية ووضعها ف��ي الخدمة خاصة الصالة 
الرياضي��ة المغلق��ة وصالة األس��د الرياضية 

ومنشآت األندية.

في ذكرى انتصار حلب: احتفال كبير بتكريم الرياضيين

منتخب رجال المالكمة يتدرب في إيران وانتقاء منتخب النواعم 

انطلقت أمس الجمعة منافس��ات 
بطول��ة دوري ع��ام الك��رة الطائرة 
للرج��ال ألندي��ة الدرج��ة األول��ى 
للمرحلة األولى من ذهاب الدوري 
لموس��م 2020-2021 بع��د إعالن 
اتح��اد الك��رة الطائرة ب��دء تنفيذ 
نش��اطاته وبرنامج ال��دوري العام 
للرجال والس��يدات ولكافة الفئات 
والدرجات والتي كانت البداية مع 
دوري رجال الدرج��ة األولى حيث 
المباريات  الجمع��ة  أم��س  جرت 

التالية.
في دمشق استضاف الوحدة فريق 
جيرود على ملعبه كما لعب فريق 
الشرطة مع القطيفة بصالة الشرطة 
وفي حلب التقى االتحاد مع السودا 
بصال��ة األس��د وفي حم��اة لعب 
الس��لمية مع نادي درع��ا الصاعد 

حديثًا لمصاف الدرجة األولى.

وتختت��م اليوم الس��بت مباريات 
المرحل��ة األول��ى بلقاءي��ن األول 
الش��رطة مع جيرود بصالة  يجمع 
الشرطة والثاني يلتقي فيه الوحدة 
مع القطيفة بصالة النادي والجدير 
بالذكر أن فريق ن��ادي الوحدة هو 
 2020-2019 الدوري لموسم  بطل 
كون��ه ل��م تق��م األدوار النهائي��ة 

لتحديد  الماضي  الموس��م  لدوري 
بطل الدوري بس��بب قرار المكتب 
التنفيذي بإيقاف النش��اط وينتظر 
الموس��م  أن يش��هد دوري ه��ذا 
منافس��ة قوية بين أندية الوحدة، 
كونها  القطيفة،  الشرطة، س��لمية، 
متقارب��ة ف��ي المس��توى واألداء 

واإلمكانيات.

انطالق دوري أندية الدرجة األولى للرجال لكرة الطائرة

وض��ع اتحاد رفع األثق��ال خطة عمله للعام الجديد على المس��تويين 
الداخلي والخارجي واعتمد أس��ماء لجانه الرئيسية عبر تقريره المقدم 
للمكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياض��ي العام للمصادق��ة عليه والذي 
تضمن أيض��ًا بعض المقترحات والتوصيات التي تس��اعد على نجاح 

العمل ومع التفاصيل:
اللجان الرئيسية 

اللجن��ة العليا للحكام: كمال قربي رئيس��ًا. محمد علي الروماني أمينًا 
للس��ر, لطفي الش��يخ عيس��ى, جهاد الخضراء، عدنان الضاه��ر, رانيا 

سليمان, عبد الغني األلفي أعضاء.
اللجنة العليا للمدربين: أحمد فياض رئيس��ا, طاهر الشيخ أمينا للسر, 
عصام النجار, بس��ام حمدان, حسن الجاسم, زاريه باليان, محمد علي 

شعبان أعضاء.
لجنة الخبرات: أحمد أورفلي, مصطفى أبو عجيب, رهيف اآلغا, محمد 

عسكر, سالم عجوب.
لجنة المس��ابقات: محمد وس��يم تقي الدين رئيسا, زياد محمد, زاريه 

باليان أعضاء.
التوصيات والمقترحات

- استمرار المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب الوطني على مدار العام.
- تأمين الفيتامينات واألحماض األمينية لالعبي المنتخب الوطني.

- رفع رواتب المدربين والالعبين.
- تفريغ العبي المنتخبات الوطنية بشكل دائم.

- تأمي��ن التجهي��زات الرياضية من ديس��كات, طارات ل��كل األوزان 
ولباس أثقال لالعبين.

اتحاد رفع األثقال يعتمد لجانه الرئيسية 
ويضع خطة نشاطه الداخلية والخارجية

النشاط الداخيل والخارجي.
التاريخالمكانالنشاطالشهر
12/14/1حلببطولة جمهورية أشبالكانون1
أول آذاردمشقبطولة جمهورية للشباب والرجالشباط

9/3مؤتمر دوليآذار
19/30/5جدةبطولة العالم للسيدات

نيسان
4/8/6الالذقية- حلببطولة الجمهورية للناشئين

4/25/15أوزبكستانبطولة آسيا للرجال
18سدمشقدورة مركزية للحكام والمدربين

الالذقية- حمصبطولة الجمهورية لإلناث عامةأيار

-27/7 8/8الياباناولمبياد طوكيوتموز
يحدد بعددورة مركزية للحكام والمدربين

حلباالولمبياد الوطني للناشئينآب
10/19/9تركيادورة التضامن اإلسالميأيلول 
لم يحدد بعدبطولة آسيا للناشئينت 2

صبحي أبوكم

ش��ارك اتح��اد الج��ودو ممثال برئيس��ه 
المهندس عماد حاج ق��دور في اجتماع 
)الكونغ��رس(  الس��نوي  الجمعي��ة 
لالتحادين الدوليين الكوراش والس��امبو 
ع��ن طريق��ة  ال���zoom بس��بب جائحة 
كورونا حي��ث أقيم األول في صربيا على 
هامش بطولة العالم والثاني في طشقند 
عاصمة أوزبكس��تان وتمت المناقش��ات 
حول الميزانية العامة للطرفين وتوجهات 
العم��ل الرياض��ي للعام الجدي��د 2021 

وطريقة دعم الدول المتأخرة.
دورات دراسات مركزية

يقيم اتحاد الجودو دورة دراسات مركزية 
للح��كام وترقية من الدرج��ة الثالثة إلى 
الدرجة الثانية م��ن 16 ولغاية 18 كانون 
اول الجاري 16 في االكاديمية األولمبية 
بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق يحاضر 
فيه��ا المهندس عماد ح��اج قدور رئيس 
اتح��اد الجودو والخبير ياس��ين األيوبي, 
واحمد تواتي والمرش��دة النفس��ية سمر 

سليمان, وشروط حضورها: 
- أن يكون قد امضى 3 س��نوات عامال في 
الدرج��ة الثالثة, ومعتمد بس��جالت اتحاد 
الجودو- والعمر 25 عام��ا للذكور واإلناث, 

حيازة الحزام األس��ود على األقل, وان يتم 
ترشيحه من قبل محافظته بكتاب رسمي, 
واختي��ار اإلمكانيات, اجتي��از االمتحانات 

المقررة, التحريري والفني والعملي. 
دورة دراسات عليا 

ينظم اتحاد الجودو يومي 23 و24 كانون 
أول الجاري دورة دراسات مركزية للترفيع 
إل��ى الدرجة األول��ى والدرج��ة الدولية,، 

ويحاضر فيها نخبة الحكام العاملين من 
أعلى األحزمة.

معسكر استعدادي
وأعلن اتحاد الجودو عن إقامة معس��كر 
تدريب��ي لمنتخب��ي الش��باب والرج��ال 
استعدادا للمش��اركة في البطولة العربية 
للج��ودو الت��ي تس��تضيفها مص��ر ف��ي 

منتصف شهر شباط القادم.

اتحاد الجودو يشارك 
في اجتماعات االتحاد الدولي للكوراش والسامبو 

مالك الجاسم
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بعد توقف لمدة طويلة نس��بيًا عن 
المش��اركات وحت��ى التجمعات، 
عادت رياضة الجمباز لتس��ير جنبًا 
إلى جن��ب مع باقي الرياضات عبر 
فترة تحضي��ر داخلية طويلة األمد 
الرياضة  في س��ابقة نوعية له��ذه 
وف��ق خط��ة وتوجه��ات المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
وبمتابعة من اتحاد وكوادر اللعبة، 
فب��دأت المعس��كرات الداخلي��ة 
منذ منتصف الع��ام الماضي على 
مرحلتين واستمرت مع هذا العام 
للوصول إلى حال��ة مثلى، واألهم 
هو ماتم من وضع ه��ذه الرياضة 
على الس��كة الصحيحة، والبدايات 
الجيدة س��تؤتي بنتائجها وثمارها 

تباعًا. 
» االتح��اد« كان له��ا إطاللة على 
معس��كر المنتخ��ب ف��ي صال��ة 
الجمب��از بمدينة الفيحاء الرياضية 
بدمش��ق والتقت نس��رين طراد » 
أمينة س��ر اتحاد الجمباز« اإلدارية 
العامة للمعس��كر التي تتابع أدق 
التفاصيل وتعمل بش��كل مكثف 
ومتسمر وتالزم المنتخب لتذليل 
أي عقبة بمتابعة من رئيس اتحاد 
اللعبة، ف��كان الحديث عن الفترة 
الس��ابقة وم��ا تخلله��ا، باإلضافة 

للقادم وتطلعاته.
انطالقة وتحضير

في انطالقة المعس��كر وما تخلله 
التوقف  بع��د  تحدث��ت نس��رين: 
القسري للنش��اط الرياضي داخليًا 
وخارجيًا بس��بب جائح��ة كورونا 
ولفترة امت��دت إلى أربعة أش��هر 
بالتعاون  الجمب��از  اتح��اد  أق��ام 
والتنس��يق مع المكتب التنفيذي 
مغلقًا  معس��كرًا  الرياضي  لالتحاد 
ف��ي مدين��ة الفيح��اء الرياضي��ة 

بهدف  المميزين  لالعبين  بدمشق 
رف��ع مس��توى اللياق��ة واإلعداد 
البدني تحضي��رًا للبدء بالتدريبات 
الفنية التخصصي��ة بلعبة الجمباز 
وقد ب��دأ المعس��كر األول بتاريخ 
20 تم��وز العام الماض��ي ولغاية 

منتصف شهر أيلول.
ولفتت أمينة الس��ر بأنه منذ تلك 
الفترة جرت تدريبات مكثفة على 
ث��الث فت��رات يومي��ًا )صباحية 

ومسائية( تخللتها نشاطات داعمة 
كالس��باحة والس��اونا وعقد خالل 
ذلك اتحاد الجمباز عدة اجتماعات 
مع الكادر الفني واإلداري المشرف 
عل��ى المعس��كر تم خالل��ه وضع 
تص��ور وتقيي��م فني ليص��ار إلى 
الع��دد واإلبق��اء عل��ى  تقلي��ص 
الالعبين النوعيي��ن فقط وتمديد 
المعس��كر لفترة ثانية ابتدأت من 

.2020/10/31

بادرة ومتابعة
إدارية  أك��دت  حديثه��ا  وخ��الل 
المنتخ��ب إن��ه ف��ي ب��ادرة غير 
مس��بوقة وألول م��رة ق��ام اتحاد 
والالعبات  الالعبين  بنقل  الجمباز 
من خارج محافظة دمشق )حلب، 
حم��اه، الس��ويداء( إل��ى مدارس 
دمشق وتحديدًا القريبة من مدينة 
الفيح��اء الرياضية وذل��ك حفاظًا 
التعليمي  الالعبين  على مستقبل 

إلى  دراستهم  بمتابعة  وليستمروا 
جانب تدريباتهم ضمن المعس��كر 
المستمر، مضيفة: ومن ضمن خطة 
االتحاد واس��تعدادًا لالستحقاقات 
العربية  األندي��ة  )بطولة  القادم��ة 
وكأس العال��م في قط��ر( وبدعم 
كبير من القي��ادة الرياضية ممثلة 
العالمي األس��تاذ فراس  بالبط��ل 
معال تم��ت الموافقة عل��ى إقامة 
معس��كر مغلق لالعب��ي والعبات 
اعتبارًا  للجمباز  الوطني  المنتخب 
م��ن بداية العام الحالي ويس��تمر 
حتى نهاية شهر آذار القادم ويضم 
محمد  الالعبي��ن  المعس��كر  هذا 
الدي��ن نصري وعبد  خليل ومجد 
هللا طراب وماجد قصار والالعبات 
لين تكريتي ورزان زرزوري وديانا 
ك��ردي وتاال م��كارم ويضم الكادر 
ط��راد  نس��رين  واإلداري  الفن��ي 
إدارية عامة ومدربي البنين أسامة 
شربجي وعمار نون ومدرب البنات 
مصطفى الح��اج كم��ا أن رئيس 
اتحاد الجمباز يقدم الدعم المادي 
بفترة صعبة  والمعنوي خصوص��ًا 

أدت لهجرة أغلب الالعبين.
إيجابيات وصعوبات

التمرين الجماعي وروح المنافسة 
إضاف��ة  إيجابي��ة  حال��ة  يش��كل 
لالنسجام بين الالعبين والكادر أما 
لعبة  ب��أن  فتتلخص  الصعوب��ات 
الجمب��از بحاج��ة لوق��ت طوي��ل 
وبحاج��ة الحتكاكات  وجهد كبير 
الحديث  خارجي��ة،  ومعس��كرات 
دائم��ًا لنس��رين طراد أمينة س��ر 
اتح��اد الجمب��از الت��ي ختم��ت 
مس��تمرون  نحن  بالقول:  حديثها 
ومتفائلون  والتدريبات  بالمعسكر 
باالستحقاقات القادمة ومتكاتفون 
والعبي��ن  وإداري  فن��ي  ككادر 
القيادة على  وتوجهت بالشكر من 
دعمها الكبير وتوفير كل ما يخدم 

اللعبة ومنتخباتنا الوطنية. 

م��ع كل التغير الذي طرأ على حياتنا الرياضية خالل 
االزم��ة من غي��اب لألنش��طة الرياضية ث��م عودتها 
تدريجي��ا لمالع��ب دمش��ق والالذقي��ة ث��م بعدها 
إل��ى حمص وحم��اه وحلب وعودة النش��اط لألندية 
والمنتخبات ومع كل ما شهدته االندية من تغيرات 
فرضتها ظ��روف االزمة إال أن ع��ودة انتظام الدوري 
الكروي شهد عودة كبيرة للجماهير ومع هذه العودة 
ظهر ما يسمى األلترس كشكل جديد لما كان يعرف 
بروابط المش��جعين لكن هذا الشكل لم يأت بجديد 
س��وى المظهر بينما غ��اب المضمون ول��م يتغلب 
على نوعية التش��جيع التي باتت متوارثة من الفاظ 
المشجعين الذين رسخوها كشكل مستفز لجماهير 

االندية االخرى التي تأتي ألرض المنافس وبالعكس 
يكون ال��رد بالمثل من الجماهير فتس��تفز الجمهور 
الق��ادم اليها ويدل ذل��ك على أن ثقافة التش��جيع 
لم تتغي��ر وإن كانت في البداية ترحيبًا واس��تقبااًل 
للجماهي��ر القادم��ة وربما يتم تب��ادل دروع تعبيرا 
عن االلفة والمحبة وتبدأ المباراة بموشحات جميلة 
من باب الترحيب بالفري��ق الضيف وتوجيه التحية 

لمدينته. 
ولك��ن الغريب ف��ي األم��ر أن الصورة تنقلب رأس��ًا 
على عقب عن��د اول احتكاك بي��ن العبي الفريقين 
حيث يعلن بذلك انتهاء ش��هر العسل بين جمهوري 
الفريقي��ن وتب��دأ الموش��حات البعيدة ع��ن القيم 
األخالقية والمخالفة ألبسط عادات وأعراف المجتمع 
وهك��ذا تس��ير أجواء المباراة من س��يء إلى أس��وأ 
حتى يصل األمر بالجمهور إل��ى التهجم على الفريق 

المناف��س ورمي االحجار أو قنان��ي الماء على ارض 
الملعب، وهذا األمر ال ينطبق فقط على مباريات كرة 
القدم فهناك فصول مش��ابهة اصبحنا نشاهدها في 
مباريات كرة الس��لة خاصة تلك الت��ي تجمع اندية 

جماهيرية. 
هك��ذا هي ثقافة التش��جيع في مالعبن��ا لم تتغير, 
فهي قائمة على السب والشتم واإلساءة وربما يكون 
القادم اعظم ألننا نرى س��ير األمور نحو األس��وأ منذ 
بضع سنوات, خاصة أن الجيل الحالي عاش وترعرع 
ف��ي زمن الح��رب واألزمات وتش��بع بثقافة العنف 
والفوضى وهو األمر الذي يخش��ى م��ن انتقاله إلى 

المالعب وعندها سيكون األمر اسوأ مما نرى حاليًا.
• األدهى من ذلك أن دور االداريين وبعض الجمهور 
الواعي ال��ذي ال يقبل بمثل هذه التصرفات غير قادر 
على القيام بأي ش��يء اتجاه ه��ذه التصرفات وكل 

محاوالتهم للجم المش��اغبين تبوء بالفش��ل, بل قد 
يتحول غض��ب وش��تائم الجمهور إليه��م، علمًا أن 
البعض ممن يقودون ه��ذه الجماهير معروفون من 
قبل ادارات االندي��ة التي غالبًا تبقى مكتوفة االيدي 
وال تتخ��ذ إج��راء رادعًا ضد هؤالء االش��خاص وهي 

قادرة على ذلك إن توفرت االرادة القوية.
ومم��ا زاد الطين بلة هو تل��ك الحوارات التي تجري 
قبل المباريات عبر وسائل التواصل االجتماعي والتي 
تبدأ بنقاشات عادية ثم تتحول إلى سجاالت وبعدها 
إلى تبادل الش��تائم والتهدي��د والوعيد بين جمهور 

الناديين والذي يتم تنفيذه بالفعل اثناء المباريات.
والس��ؤال هنا متى نرتقى بمس��توى ه��ذا الجمهور 
ليصبح كما الجماهير التي نش��اهدها في الدوريات 
األوروبية؟ متى س��نتخلص من ه��ذه الفوضى وهذا 

اإلرث السيئ من ثقافة التشجيع؟ 

ظاهرة شغب المالعب تتفاقم... هل هناك رؤية للحل؟!

محليات

الموجب مراقبة طواقم التحكيم يف نشاطاتنا الرياضية بشكل ميداني 
ومتابعتهم ميدانياً وتوجيههم باستمرار للوصول إىل المستوى األفضل 

من أدائهم عىل طريق تحقيق العدالة بين المتنافسين.

أما السالب يف الموضوع فيتمثل بعدم حماية طواقم التحكيم وعدم 
يف  لالستعمال  مطلوبة  وتقنيات  أجهزة  من  نجاحهم  وسائل  توفير 
نظرائهم  من  التكافؤ  من  حالة  يف  ليسوا  فإنهم  وبالتايل  مهامهم 
من  وخروجهم  نجاحهم  أسباب  ألن  المجاورة  وغير  المجاورة  الدول  يف 
العليا  بالحدود  متوفرة  غير  األخطاء  بأقل  يقودونها  التي  المنافسات 

المطلوبة.
ويضاف إىل ذلك المجاملة يف التعيينات.

موجــــب

سالــب

يسعى اتحاد المصارعة لفتح جسر للتعاون واالنفتاح 
على االتحاد العربي للعبة واالتحادات المنضوية تحت 
مظلته من خالل اإلعداد لمعس��كر تدريبي مش��ترك 
للمنتخب��ات العربية في ربوع س��ورية وباس��تضافة 
اتحادنا, ويح��اول االتحاد اخذ الموافق��ات المطلوبة 
لإلع��الن عن��ه وتوجيه الدع��وة أوال لالتح��اد العربي 
ليكون تحت رعايته ومظلته وإغالق صفحة المقاطعة 

التي عانت منها مصارعتنا طوال عدة سنوات.
رئيس اتح��اد المصارعة محمد ن��ور العلي أوضح أن 
االتحاد وصل إلى المراح��ل األخيرة من التحضيرات 
لهذا المعس��كر وقد يعلن عنه رس��ميًا خالل االسبوع 
الق��ادم بعد أخ��ذ الموافق��ة النهائية م��ن المكتب 
التنفيذي, وقال )العلي( أن فكرة المعسكر مهمة جدًا 
لناحي��ة فتح نافذة للمصارعة الس��ورية على نظيراتها 
ف��ي ال��دول العربية والذي س��يكون له انعكاس��ات 
ايجابي��ة كثيرة على الجانبين, وهي ستس��مح بإنهاء 
حال��ة المرواحة التي ش��هدتها عالقتنا م��ع االتحاد 
العربي منذ حوالي عام ونصف حين س��مح لمنتخبنا 
بالمش��اركة في البطولة العربية ف��ي العراق لكنه مع 
ذلك واجه نوعًا من التحفظات من قبل بعض الوفود.
وأض��اف العلي: إذا تمت الموافقة م��ن االتحاد العربي 
إلقام��ة هذا المعس��كر تحت مظلته فإن ذلك س��يفتح 
الباب أمامنا لطلب اس��تضافة إحدى البطوالت العربية 

مع كل م��ا يعني ذلك من فوائ��د لمصارعتنا وكوادرنا, 
خاصة أن المصارعة العربية خاصة في الش��ق االفريقي 
عريقة ومتطورة جدًا, كما أن المصارعة العربية في شقها 
اآلس��يوي ش��هدت نقالت نوعية كبيرة خالل السنوات 
الماضية, وبالتالي س��تكون الفائدة مش��تركة للجانبين 
لناحي��ة االحتكاك والبطوالت التي يتم تنظيمها برعاية 

االتحاد العربي.
رئيس اتحاد المصارعة أشار إلى ناحية معنوية مهمة 
بخصوص أهمية العودة للمنافسات العربية وهي أن 
اغلب ابطال اللعبة وكوادرها لهم ذكريات مع البطولة 
واالنجازات في الميدان العربي وهذا يدفعنا للطموح 
بأن تكون ع��ودة مصارعتنا الى المنافس��ات العربية 
مقترنة باالنجازات والبط��والت لالعبينا وهو أمر في 

غاية األهمية.
رئي��س اتح��اد المصارعة أكد أن ه��ذه المبادرات ما 
كان��ت لتطرح اصاًل ل��وال تفهم القي��ادة الرياضية لما 
ه��و مطلوب لع��ودة نهوض اللعبة، وهذا ما لمس��ناه 
حقيقة خالل االجتم��اع األخير التحاد اللعبة ورئيس 
مكتب العاب القوة األستاذ محمد الحايك مع رئيس 
االتح��اد الرياضي العام االس��تاذ ف��راس معال الذي 
قدم تس��هيالت كبيرة واش��ار إلى ض��رورة أن يأخذ 
االتحاد كافة صالحياته ف��ي تقديم اي مبادرة تخدم 
تطور اللعب��ة مع تأكيده على تقديم الدعم الالزم من 
قب��ل االتحاد الرياضي العام, وه��و األمر الذي يدفعنا 
باس��تمرار لنكون عند هذه الثقة ونقدم اقصى الجهود 

في خدمة اللعبة وكوادرها وأبطالها.

مبادرة جديدة التحاد المصارعة 
عنوانها االنفتاح على االتحادات العربية 

أنور البكر

محمد عجان

صبحي أبو كم

ربيع حمامة

»االتحاد« في معسكر منتخب الجمباز

نسرين طراد: تجديد ومتابعة ودعم وانطالقتنا مستمرة 

انطلقت أم��س الجمعة مباريات المرحلة األولى من دوري 
الس��يدات لكرة اليد الذي أعلن اتح��اد كرة اليد عن إقامته 
هذا الموسم بطريقة الذهاب واإلياب وبمعدل مباراة واحدة 
في األس��بوع لكل فريق ويشارك في منافساته 7 أندية هي 
الكرام��ة, النبك, محردة, قاس��يون, النص��ر، ش. طرطوس, 

هيئة الشرطة.
ووجه اتح��اد اللعبة تعليم��ات حول إقام��ة البطولة وفق 

التالي:
- يحق للجنة المش��رفة إجراء التعديالت حس��ب الظروف 

والمصلحة العامة. 
- تطب��ق التعليمات الخاصة لالتح��اد اللعبة التي عممت 

سابقا.
- تتحمل األندية المشاركة أجور التحكيم والمراقبة.

وفيما يلي جدول مباريات المرحلتين األولى والثانية:

انطالق دوري السيدات لكرة اليد 
على صاالت األندية ذهابًا وإيابًا

م��ع انتهاء مرحلة الذهاب من دوري كرة 
الدرجة األولى  الس��لة للس��يدات ألندية 
واحت��الل فري��ق ن��ادي تش��رين المركز 
الخامس بفارق المواجهات عن س��يدات 
نادي الوحدة صاحب المركز الرابع، والذي 
قدم فيه فريق تشرين أداء متميزًا ووجودًا 
فعااًل ونجح في مقارعة أقوى فرق الدوري 
بأداء متميز وجماعي ومس��توى متطور 
وتوظي��ف مثال��ي إلمكاني��ات ومهارات 
الالعب��ات وكان منافس��ًا قويًا في جميع 
المباري��ات وتأل��ق فيه وبش��كل ملفت 
وب��ارز الالعبة الموهوبة ديانا بالوش التي 
كانت بحق عاماًل مكم��اًل لكل مباراة فاز 
بها الفريق وذلك لحسن توظيف مهاراتها 

الفنية وإمكانياتها العالية.
فه��ي تمتاز باللياق��ة العالية والرش��اقة 
والس��رعة والمراوغة والتس��ديد المحكم 
واألهم الثالثي��ات البعيدة وحرصها على 

تطوير نفسها وبشكل دائم.
دعونا نتعرف عل��ى هذه الالعبة الموهبة 
فهي م��ن مواليد الالذقي��ة 1997 طالبة 
جامعية تدرجت في فرق نادي تش��رين 
من الصغيرات وحتى الس��يدات وبرزت 
من خاللها بش��كل رائ��ع كموهبة واعدة 
وهكذا كان حيث أصبحت العبة أساسية 
في فريق الس��يدات ولعلها األب��رز حاليًا 

فنيات ومهارات وإمكانيات.

أم��ا م��ا تميزت ب��ه ديانا خ��الل مرحلة 
الذهاب مع فريقه��ا من توظيف مهارات 
وإمكانيات وفنيات وكانت عاماًل أساسيًا 

في تحقيق االنتصارات.
شاركت في جميع المباريات التي لعبها 
الفريق بالدوري كالعبة أساس��ية بجموع 

295 دقيقة من أصل 396 دقيقة.
جاءت ديانا األولى من حيث عدد النقاط 
المس��جلة حيث س��جلت 125 نقطة من 
اص��ل 384 نقط��ة س��جلها فريقها حيث 

حققت مع��دل تس��جيل 13.8 نقطة في 
المباراة الواحدة.

س��جلت أكبر عدد ممكن م��ن الرميات 
الثالثية في الفريق حيث حققت 17 رمية 
ثالثية ناجحة وبنس��بة نج��اح %27 من 

محاوالتها.
نف��ذت 14 رمي��ة ح��رة بنجاح وبنس��بة 

تسجيل %63 من أصل 22 رمية.
في التمريرات الحاس��مة جاءت ديانا في 
المركز الثان��ي بعد زميلتها ي��ارا بركات 

مجموع 25 تمريرة ناجحة.
عملت 31 ك��رة مرتدة ريباون��د منها 28 

ريباوند دفاعي.
تقول ديانا إنها سعيدة جدًا إلحراز فريقها 
المرك��ز الخام��س ذهابًا ولك��ن الطموح 
والتصميم على المنافس��ة ضمن المربع 
الذهبي إيابًا إن ش��اء هللا وفريقنا مؤهل 
لذلك كونه متكامل ومنس��جم ومتعاون 
ومتفاه��م ويلعب بجماعي��ة وأداء فني 

جيد والجميع يسعى للتطوير.
يعود الفضل في وصولنا لهذا المس��توى 
واألداء للم��درب الناج��ح إبراهيم حلبي 
ال��ذي يعمل ب��كل مس��ؤولية وتصميم 
عن الوص��ول بالفريق ألعل��ى حالة فنية 

وجهوزية عالية.
لمنتخ��ب  ألع��ب  أن  طموح��ي 
البط��والت  ف��ي  وأمثل��ة  الوط��ن 
 وال��دورات وأرف��ع اس��م وعل��م بالدي.
الشكر إلدارة النادي على دعمها ورعايتها 

ومواكبتها للعبة كرة السلة بالنادي.

ديانا بالوش نجمة سلة نادي تشرين: طموحي اللعب للمنتخب
ڈبعد خس��ارة رجال النواعير أمام الوثبة بدوري 
الرجال لكرة الس��لة تعالت بعض األصوات بين 
كوادر وجماهير الن��ادي مطالبة بإبعاد المدرب 
عدي خباز، بالمقابل كانت هناك أصوات تؤيد 
بقاءه عل��ى رأس الجهاز الفني، األمر الذي دفع 
المدرب لتقديم اس��تقالته معتذرًا عن متابعة 
مهامه ، ليتم تعيين المدرب جورج شكر مدربًا 
للفري��ق ، وعن أس��باب ابتعاده ص��رح الخباز: 
بصراح��ة هناك العدي��د من األس��باب أهمها 
أن بع��ض األصوات ب��دأت تطال��ب بإبعادي، 
ألن الفريق خس��ر أمام بع��ض األندية الكبيرة، 
وهم يعتقدون أن المدرب بيده عصا س��حرية 
قادر عل��ى صناعة فريق ينافس في فترة زمنية 
قصي��رة، وه��ؤالء األش��خاص يري��دون نتائج 
سريعة، لذلك وجدت من المناسب أن أنسحب 
خوف��ًا من وقوع مش��كالت م��ع الفريق بغنى 
عنها ، ولقد اس��تقلت ألني رأيت أن األجواء لم 
تعد مريحة، وربما تكون هناك مش��اكل بسبب 

بقائي.
عدم وجود إدارة

وأضاف الخباز: ال يوجد إدارة بنادي النواعير إلى 
اآلن، لع��دم وجود رئيس ناد، هناك لجنة فنية 
مش��رفة على اللعبة، وهي مقس��ومة قسمين، 
قس��م مع بقائي، والقس��م اآلخر مع ابتعادي، 
ألني بنظرهم أنا س��بب هذه النتائج، وهم غير 
مدركي��ن أن الفري��ق عانى كثيرًا خ��الل فترة 
تحضيره التي تأخرت، إضافة إلى طريقة الدوري 

التي أوقعتنا مع فرق كبيرة خارج أرضنا.
أسباب الخسارة

وختم الخباز: لعبنا ست مباريات فزنا بفارق كبير 

على العروبة واليرموك، وخس��رنا أمام الطليعة 
الذي يتفوق علينا بكل ش��يء، وخس��رنا أمام 
االتحاد بفارق ثماني نقاط وال أعرف ماذا كانت 
نتائج النواعير أمام فريق االتحاد في المواس��م 
السابقة حتى يطالبوا بالفوز عليه، وخسرنا أمام 
الوثبة في حمص وهو يضم العبين متميزين، 
فهل كانت س��لة النواعير على منصات التتويج 
وأصبحت تخسر في عهدي ، وكما قلت الفريق 
كان يتصاعد مس��تواه من مباراة ألخرى، ومع 
قليل من الصبر كانت النتائج ستتحس��ن، لكن 
بعض األشخاص علت أصواتهم بطريقة مزعجة، 
وهم وجدوا المش��كلة بوجود المدرب ، وطبعًا 
االس��تقالة لن تكون في يوم م��ن األيام الحل، 
لك��ن األجواء لم تعد مريحة وهناك أمور بدأت 

تعكر تحضيرات الفريق.

لهذه األسباب استقال خباز من تدريب سلة النواعير 

مرحلة أوىل
الملعبالتوقيتالتاريخالفريقانم

الكرامة × النبك1

 8/1/2021

صالة حمصالساعة 15,30

محرده × قاسيون2

الساعة 14

 صالة محرده

فيحاء فرعية النصر× ش طرطوس3

مرحلة ثانية
الشرطة × قاسيون4

الساعة 2020/1/1514

فيحاء فرعية

صالة حمصالكرامة × ش طرطوس5

صالة محردهمحرده × النصر6

محمد خير الكيالني 
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 )1/16( الق��ادم  الس��بت  تختت��م 
منافسات مرحلة ذهاب دوري أندية 
الرجال لكرة الس��لة موس��م 2020 / 
2021 حيث ستسعى أندية المقدمة 
فيم��ا تبقى لمواصل��ة رحلة التفوق 
المتقدمة  المراكز  على  والمنافس��ة 
لضمان مواجهات أس��هل في األدوار 
النهائية وقد ش��هدت عطلة األعياد 
مباريات مثي��رة حيث نجح الكرامة 
باإلنفراد بص��دارة الترتيب بعد فوزه 
على ضيف��ه االتح��اد والتفوق على 
الوحدة  وكسب  الجيش،  مستضيفه 
االمتح��ان األبرز بف��وزه على ضيفه 
حاضرة  اإلث��ارة  وس��تكون  االتحاد، 
مساء الثالثاء القادم حيث سيتواجه 
المقرر  الوحدة، ومن  الجيش وجاره 
أن تقام أمس الجمعة مباراتان من 
العيار الثقي��ل حيث يلتقي بحمص 
الكرام��ة م��ع الوح��دة وف��ي حلب 
الجيش  االتحاد فري��ق  يس��تضيف 
المباراتي��ن  بنتائ��ج  )س��نوافيكم 
تفاصيل  إليك��م  الق��ادم(...  بالعدد 
ونتائج المباريات الس��ابقة ومالمح 

المباريات القادمة :
الخسارة الثانية

ألح��ق الجي��ش )حام��ل اللق��ب( 
الخسارة الثانية بضيفه الطليعة )رابع 
الترتيب( بفارق 15 نقطة 63/78 في 
بينهما في  الت��ي أجري��ت  المباراة 
صالة نادي الوحدة بدمشق )األسبوع 
الماضي( وف��رض الجيش أفضليته 
من��ذ البداي��ة وتفوق ف��ي الربعين 
األول والثاني 13/24و 14/21 لينهي 
بف��ارق  لمصلحت��ه  األول  النص��ف 
27/45، وفي النص��ف الثاني حاول 
الطليعة تقليص الفارق وتمّكن من 
ذلك عندما تفوق ف��ي الربع الثالث 
24/18 لكن الجيش عاد وتقدم في 
الربع الراب��ع 12/15 لتنتهي المباراة 

لمصلحة الجيش 63/78.
وكان أفضل مس��جل ف��ي المباراة 
الع��ب الطليعة يامن حي��در ب� 32 

نقطة مع 13 ريباوند و3 أسيس��ت، 
يليه الع��ب الجيش رامي مرجانة ب� 
31 نقطة مع 3 ريباوند و4 أسيست، 
ثم زميله دياب الش��واخ ب� 14 نقطة 

مع مع 7 ريباوند و2 أسيست.
وكان الطليع��ة ق��د تلقى خس��ارته 
األولى أمام الكرامة على أرضه بفارق 
)19( نقطة 87/68 مقابل تحقيقه ل� 
6 انتصارات عل��ى كل من اليرموك 
والعروبة والث��ورة والنواعير والوثبة 
والوح��دة، أما الجي��ش فحقق فوزه 

الرابع في مقابل خسارة واحدة.
فوز سهل لالتحاد

عّوض االتحاد خس��ارته أمام الوحدة 
بالفوز على مس��تضيفه الثورة بفارق 
)35( نقطة 52/87 بعد سيطرة كاملة 
لالتح��اد في جميع األرب��اع وبواقع 
 ،17/-25  15/-29  12/-16  8/17
وكان أفضل مس��جل ف��ي المباراة 
العب االتحاد وائ��ل جليالتي ب� 16 
نقطة مع 2 ريباوند و2 اسيست يليه 
العب الث��ورة عمر ادلبي ب� 13 نقطة 

مع 6 ريباوند و3 أسيست.
الوحدة هزم االتحاد

حقق الوحدة ف��وزًا مهمًا على ضيفه 
االتحاد بف��ارق 11 نقطة 72/83 في 
بينهما في  الت��ي أجري��ت  المباراة 
صالة ن��ادي الوحدة. وكانت المباراة 
متكافئ��ة حيث تف��وق الوحدة في 
الربع األول 13/16 واالتحاد في الربع 
الثان��ي 21/19 لينتهي النصف األول 
)34/35( لمصلحة الوحدة الذي عاد 
ليتقدم في الربعي��ن الثالث والرابع 
المب��اراة  لينه��ي   22/26 16/22و 
بفوز مس��تحق جعله يرف��ع رصيده 
إلى 16 نقط��ة، وفي باقي المباريات 
التي أقيمت األسبوع الماضي حقق 
الجالء فوزه الس��ادس ف��ي مباراته 
التاسعة على حساب الحرية 48/55، 
حي��ث تفوق الج��الء ف��ي الربعين 
األول والثان��ي 7/9 و11/17 وتعادال 
في الربع الثال��ث 14/14 فيما تفوق 
الحرية في الربع الرابع 16/15، وحقق 
اليرموك فوزه ألول بعد 8 خس��ارات 
متتالية على حس��اب العروبة الذي 

تلقى خسارته السابعة تواليًا 66/91 
وق��د انتهت أرباع المب��اراة 13/22، 

.22/37 ،19/20 ،12/12
الكرامة بالصدارة

الدوري بعدما  الكرامة بصدارة  انفرد 
حق��ق ف��وزه الس��ابع توالي��ًا دون 
هزيم��ة وذلك على حس��اب ضيفه 
االتح��اد بف��ارق 22 نقط��ة 49/71، 
فرض الكرام��ة أفضليته منذ البداية 
وأنهى الرب��ع األول لمصلحته 6/21، 
وكان الب��د لالتح��اد أن يس��ترجع 
ق��واه والعودة إلى األج��واء وتمكن 
من التقدم ف��ي الربع الثاني 13/20 
لينتهي النصف األول بتقدم كرماوي 
)26/34(. وف��ي الرب��ع الثالث عاد 
الكرامة لُيوّسع الفارق وتقدم 14/21 
موس��عًا الفارق قبل الربع الرابع إلى 
15 نقط��ة )40/55( ليواصل بعدها 
أفضليت��ه وس��ط التراج��ع الكبي��ر 
لالتحاد وأنهى الرب��ع 9/16 لتنتهي 

المباراة بفوز كبير للكرامة 49/71.
وكان أفضل مسجل في المباراة العبي 
ن��ادي الكرامة مجد أب��و عيطة وعمر 

الشيخ علي ولكل منهما 15 نقطة.
فوز غال للجيش

تف��وق الجيش على ضيف��ه الجالء 
بفارق 16 نقطة 69/85، حيث تفوق 
الجيش في الربعي��ن األول والثاني 
14/22و 12/34 لينهي النصف األول 
لمصلحته بف��ارق 30 نقطة 26/56، 
فيما كان التفوق للجالء في الربعين 
الثال��ث والرابع بواقع 21/22و 8/21 
لتنتهي المب��اراة بفوز ثالث للجيش 
بنتيجة 69/85. وكان أفضل مسجل 

رامي  الجي��ش  المب��اراة العب  في 
مرجانة ب� 33 نقطة ثم العب الجالء 

الياس عازرية ب� 25 نقطة.
االتحاد تفوق عىل الجالء

نج��ح االتح��اد بالتفوق عل��ى جاره 
الجالء بف��ارق )12( نقط��ة 50/62، 
الج��الء تقدم ف��ي الربعي��ن األول 
والثال��ث 14/15  - 10/14 واالتحاد 
ف��ي الربعين الثان��ي والرابع 10/18  
- 11/20. وكان أفض��ل مس��جلين 
ف��ي المب��اراة العب الج��الء مهران 

نرسيسيان ب� 18 نقطة مع 3 ريباوند 
ب�  والع��ب االتح��اد توفي��ق صالح 
18 نقط��ة أيضًا م��ع 11 ريباوند و3 
أسيس��ت، ث��م جميل صدي��ر من 
االتحاد ب� 14 نقطة م��ع 13 ريباوند 

و1 أسيست.
وف��ي مب��اراة ثانية حق��ق الجيش 
فوزًا س��هاًل على ضيفه الحرية بفارق 
)36( نقطة 53/89 وقد إنتهت أرباع 
المب��اراة 12/25  - 11/21  - 17/21  
مس��جل  أفض��ل  وكان   ،13/22  -

رامي  الجي��ش  المب��اراة العب  في 
مرجانة ب� 19 نقطة مع 3 ريباوند و3 
أسيست.يليه زميله هاني ادريبي ب� 
17 نقطة مع 6 ريباوند و2 أسيست.

الطليعة غلب الوحدة
حقق الطليعة فوزًا مثيرًا وهامًا على 
ضيفه الوحدة بفارق 5 نقاط 83/88 
في المباراة، وتبادل الفريقان التفوق 
ف��ي األرب��اع، حيث تق��دم الطليعة 
ف��ي الربعي��ن األول والثالث 17/19 
30-/20 فيم��ا تق��دم الوح��دة في 
 18/20 والراب��ع  الثان��ي  الربعي��ن 

.21/-26
وكان أفضل مس��جل ف��ي المباراة 
الع��ب الطليعة يامن حي��در ب� 30 
نقطة م��ع 13 ريباوند و3 أسيس��ت 
يليه العب الوحدة ش��ريف العش ب� 
19 نقطة مع 8 ريباوند و7 أسيست، 
وف��ي مباراة ثانية حقق الكرامة فوزًا 
كبيرًا على ضيفه الثورة بفارق )28( 
نقط��ة 49/77 بعدما فرض أفضليته 
ف��ي جميع األرب��اع بواق��ع 18/19، 
أفض��ل  7/22.وكان   ،11/15  ،13/21
مس��جل في المب��اراة العب الكرامة 
العمالق عبد الوهاب الحموي ب� 21 
نقطة م��ع 15 ريباوند و2 أسيس��ت 
يلي��ه العب الثورة ماي��كل مرجي ب� 
14 نقطة مع 10 ريباوند و3 أسيست.

الفوز الخامس
س��جل الكرامة فوزه الخامس تواليًا 
دون هزيم��ة وذل��ك على حس��اب 
مس��تضيفه الجيش )حامل اللقب( 
بفارق 4 نقاط 71/75. وتفوق الجيش 
في الرب��ع األول 12/19 والكرامة في 
20/26 لينتهي النصف  الثاني  الربع 
األول بتف��وق الجيش بف��ارق نقطة 
واحدة )38/39( وف��ي الربع الثالث 
تعادال )20/20( ليأتي الحس��م في 
الرب��ع الراب��ع حيث تف��وق الكرامة 
لمصلحته  المب��اراة  وأنه��ى   12/17

.71/75
سجل للكرامة: مجد أبو عيطة )13( 
نقطة، إياد حيالن��ي )13(، جورجي 
نظاري��ان )13(، عم��ر الش��يخ علي 
)11(، أنس ش��عبان )10(، أش��رف 

األبرش )7(، عب��د الوهاب الحموي 
)6(، مهند حتويك )2(.

س��جل للجيش: رامي مرجانة )27( 
نقط��ة، هان��ي ادريب��ي )15(، عماد 
حسب هللا )11(، دياب الشواخ )8(، 
عالء ادلب��ي )5(، خليل خوري )3(، 

منار حمد )2(.
فوز الوحدة عىل النواعير

المباريات الس��ابقة شهدت أيضًا فوز 
الوحدة على ضيف��ه النواعير 78/85 
بعد أن تفوق الوحدة في الربع األول 
16/20 والنواعي��ر في الرب��ع الثاني 
25/28، ليعود الوح��دة ويتفوق في 
الرب��ع الثال��ث 10/17 والنواعير في 
الرب��ع الراب��ع 23/24 لينهي الوحدة 
المب��اراة لمصلحته بف��ارق 7 نقاط.

وكان أفض��ل مس��جل ف��ي المباراة 
الع��ب الوح��دة مجد عربش��ة ب� 24 
نقط��ة، وكان الوحدة نجح بالفوزعلى 
مس��تضيفه الوثب��ة 78/88، وفرض 
الوح��دة أفضليته منذ البداية وتفوق 
ف��ي الربع األول بف��ارق 10 نقاط 26 
16- وتأخ��ر في الرب��ع الثاني بفارق 
نقطة واح��دة 22 23-، وحافظ على 
أفضليت��ه في الربع الثال��ث وأنهاها 
لمصلحته 17 15- فيما تفوق الوثبة 
في الرب��ع الراب��ع بف��ارق نقطة 24 
23- لتنته��ي المباراة بف��وز الوحدة 
بفارق 10 نقاط 88 78-.وكان أفضل 
مس��جل في المباراة الع��ب الوحدة 
مجد عربشة ب� 30 نقطة مع 2 ريباوند 
و4 اسيس��ت يلي��ه الع��ب الطليعة 
فيلي��ب الدخيل ب��� 25 نقطة مع 8 
ريباوند، ونجح الطليعة بالتفوق على 
ضيفه الوثبة 77/91 واألرباع 17/21، 

 ،16/22 ،24/28 ،20/20
ترتيب الصدارة

أصب��ح ترتي��ب الفرق بع��د النتائج 
المسجلة : 1  - الكرامة )16( نقطة، 
2 - الوح��دة )16(، 3 -الجالء )15(، 
4/ الطليعة )14(، 5 - االتحاد )12(، 
6 - الوثب��ة )12(، 7 - الحرية )11(، 
8 -اليرموك )10(، 9 - الجيش )9(، 
10 - النواعي��ر )8(،  - الث��ورة )8(، 

12 - العروبة )7(.

كرة السلة

أبي شقير

دوري أندية الرجال لكرة السلة

)الثالثاء( قمة الكبار في الفيحاء بين الجيش والوحدة... والكرامة بالصدارة من دون خسارة

جدول المباريات القادمة

الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

صالة األسد7 مساءالعروبة × االتحاداالثنين 11 / 1

صالة الفيحاء7 مساءالوحدة × الجيشالثالثاء 12 / 1

صالة األسد7 مساءاالتحاد × الوثبةالخميس 14 / 1

الجمعة 15 / 1

صالة األسد5 مساءالحرية × النواعير

صالة األسد7 مساءالجالء × الطليعة

صالة الفيحاء5 مساءالثورة × اليرموك

صالة الفيحاء7 مساءالجيش × العروبة

شهد ختام منافسات مرحلة الذهاب 
دوري الس��يدات لكرة السلة موسم 
2020 /  2021 ص��دارة ثالثية بين 
أندية الجالء والثورة وقاس��يون مع 
المواجهات  التس��جيل في  أفضلية 
تاله  الج��الء  لمصلح��ة  المباش��رة 
الثورة ثم قاسيون ، وكانت المرحلة 
األخيرة ش��هدت ف��وز العروبة على 
جاره االتح��اد 65/ 52 واألرباع 11/ 
 .11  /31  -  13  /8  -  14  /15  -  14
وكانت أفضل مس��جلة في المباراة 
العب��ة العروبة آن��ا اصالنيان ب� 23 
نقطة مع 20 ريباوند ليتقدم العروبة 
للمركز السادس ، وحقق الجالء فوزًا 
متوقعًا عل��ى جاره الحرية 70 - 55 
واألرباع 17 - 12، 21 - 13، 16 - 11، 
16 - 19. وكانت أفضل مسجلة في 
المباراة العب��ة الجالء ميرا عجان ب� 
21 نقطة )مع 5 أسيس��ت( والعبة 
الحرية بروين خليل ب� 21 نقطة )11 

ريباوند و1 أسيست(.
فوز كبير للثورة

ختم الثورة مرحلة الذهاب مس��جاًل 
فوزًا كبيرًا على ج��اره الوحدة بفارق 
29 نقط��ة 91/ 62 ليزيد من معاناة 
الفريق البرتقالي الذي تكّبد خسارته 
 ، انتص��ارات   4 مقاب��ل  الخامس��ة 
ورغم ذلك تقدم الوحدة من المركز 
الخامس إلى الرابع بفارق المواجهة 

المباش��رة مع تشرين. وتفوق الثورة 
في األرباع األول��ى والثالثة والرابعة 
21 - 14، 26 - 15، 26 - 12 فيم��ا 
تف��وق الوحدة في الرب��ع الثاني 21 
- 18. وكان��ت أفضل مس��جلة في 
المباراة العبة الثورة سيدرة سليمان 
ب� 36 نقطة مع 8 ريباوند و4 اسيست 
تليها زميلتها أليسيا مكاريان ب� 22 
نقط��ة مع 19 ريباوند و6 اسيس��ت، 
وجيس��يكا حكيمة ب� 22 نقطة ايضًا 

مع 2 ربباوند و3 اسيست.
وفي نفس الصالة ، فاز قاسيون على 
األش��رفية بفارق 32 نقطة 62 - 30 
واألرب��اع 15 - 10، 12 - 1، 17 - 10، 

.9 - 18
الخسارة األولى للثورة

المرحلة ما قبل األخيرة فوز قاسيون 
على الثورة بصعوبة وبفارق نقطتين 
75/ 73 بع��د التمدي��د إث��ر انتهاء 
الوق��ت األصلي بالتع��ادل 65/ 65. 
وتق��دم الثورة أغلب فت��رات اللقاء 
حيث تفوق في الربع األول 21 - 12 
وف��ي الربع الثان��ي 17 - 16 لينهي 
النصف األول لمصلحت��ه بفارق 10 
نق��اط 38 - 28 ، وفي الربع الثالث 
قّلص قاس��يون الف��ارق إلى 8 نقاط 
بتفوق��ه 17 - 15، وح��اول جاه��دًا 
تقليص الفارق في الربع الرابع وكان 

ل��ه م��ا أراد عندما تق��دم 20 - 12 
لتنتهي المباراة بالتعادل 65 - 65. 
وفي الوقت اإلضافي تفوق قاسيون 
لينه��ي   8 -  10 نقطتي��ن  بف��ارق 

المباراة بالفوز 75 - 73.
وبهذا الف��وز رفع قاس��يون رصيده 
إلى 15 نقطة بالتس��اوي مع الجالء 

والثورة.
وكان��ت أفضل مس��جلة لقاس��يون 
ابتسام الزير 24 نقطة مع 8 ريباوند 
و2 أسيس��ت، تليه��ا ليانا غنوم 14، 
أما أفضل مس��جلة للث��ورة فكانت 
سيدرة س��ليمان ب� 25 نقطة مع 6 
ريباوند و5 اسيس��ت تليها إليس��يا 

مكاريان ب� 24 نقطة مع 15 ريباوند 
و4 اسيست.

وفي مباراة ثانية حقق األشرفية فوزًا 
مثيرًا على الوح��دة 63 - 59 بعدما 
تقاس��م الفريقان التفوق في األرباع، 
الربعين  حيث تفوق األش��رفية في 
 8  -  11 10و   -  18 والثان��ي  األول 
والوحدة في الربعين الثالث والرابع 
19 - 16و 22 - 18.وكان��ت أفض��ل 
مس��جلة لألش��رفية إيناس بدران ب� 
26 نقطة مع 14 ريباوند و4 أسيست 

، فيما كانت أفضل مس��جلة للوحدة 
أسمى الحاج )العبة األشرفية سابقًا( 

ب� 17 نقطة مع 7 ريباوند.
ترتيب الصدارة

لمرحلة  النهائ��ي  الترتي��ب  وهن��ا 
الذهاب: 1 - الج��الء )17( نقطة، 2 
- الثورة )17(، 3 - قاس��يون )17(، 
4 - الوحدة )13(، 5 - تشرين )13(، 
6 - العروبة )12(، 7 - االتحاد )12(، 
8 - الساحل )12(، 9 - الحرية )11(، 

10 - األشرفية )11(.

دوري أندية السيدات لكرة السلة 

الجالء بالصدارة.. وفوز كبير للثورة على الوحدة

بع��د ف��وز االتح��اد على الج��الء في 
ذهاب دوري السلة ازدحمت صفحات 
التواص��ل االجتماعي بعب��ارات الثناء 
والمدي��ح والتقدي��ر لم��درب الس��لة 
الكوتش عثم��ان قبالوي  االتحادي��ة 
مش��يدة بجهوده وكفاءت��ه وإخالصه 

مبجلة شخصيته وهمته العالية.
وبعد أي��ام جاءت الخس��ارة الكارثية 
للسلة االتحادية أمام الكرامة فانهالت 
الصفح��ات ذاتها وبلس��ان المدونين 
المذكور بأشد  المدرب  أنفس��هم على 
عب��ارات التوبي��خ وال��ذم والتش��هير 
والق��ذف والطع��ن إلى درجة الس��ب 
والش��تيمة واالته��ام بالفق��ر والعجز 

الفني والتدريبي؟
فماذا حدث؟؟ وما الذي تبدل؟

حم��ل  والطع��ن  الهج��وم  ه��ذا 
الم��درب قب��الوي عل��ى االس��تقالة 

 والرحي��ل ع��ن القلعة الحم��راء تاركًا 
»الش��قى لمن بق��ى« كم��ا يقولون، 
الن��ادي  رئي��س  المهم��ة  فاس��تلم 
المهندس باس��ل حموي وهو المدرب 
الس��ابق التاريخي للفري��ق.. وكان أن 
خس��ر الفريق تحت ظ��ل قيادته من 

جديد أمام الوحدة!
على صعيد آخ��ر كلف الالعب الدولي 
الس��ابق ياس��ر لبابي��دي العائ��د من 
االغتراب عضوًا في مجلس إدارة نادي 
االتح��اد ب��داًل من العضو المس��تقيل 
الكابتن  الدين حمصي وتس��لم  مجد 
)اللبابي��دي( ولف كرة النادي وعلمت 
»االتحاد« أن تشكيل جهاز فني جديد 
لكرة االتحاد سيكون على رأس أولوياته 
وق��د يحصل ه��ذا األمر خ��الل فترة 
االس��تراحة ما بين الذه��اب واإلياب، 
وقد يقع التفكير على المدرب الوطني 
أنس صابون��ي الذي يرجح، المراقبون 
توج��ه اللبابيدي نحوه ليكون المدرب 

القادم للكرة األهالوية.

تقلبات اتحادية واستقالة قبالوي السلة

محمد هاشم إيزا
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يخ��وض س��يرخيو راموس موس��مه 
مدري��د  لاير  م��ع  عش��ر  الس��ادس 
اإلس��باني، لكنه قد يك��ون األخير في 
ظ��ل تعث��ر المفاوضات بي��ن النادي 
الملك��ي وقائد الفري��ق المخضرم في 

الساعات األخيرة.
وينتهي عقد رام��وس )34 عامًا( مع 
لاير مدري��د الصي��ف المقب��ل ووفقا 
لصحيفة “ماركا” الرياضية اإلس��بانية 
فقد رف��ض المدافع الصل��ب العرض 
المقدم من ناديه لتجديد تعاقده لمدة 

عام واحد فقط بنفس الراتب.
وحس��ب الصحيف��ة يطال��ب الالعب 
بعقد جديد لس��نوات عدة رافضًا فكرة 

التجديد لموسم واحد فقط.
لرام��وس  “الملك��ي” عرض��ًا  وق��دم 
بالتجدي��د حتى صي��ف 2022 بنفس 
الرات��ب البال��غ نحو 12 ملي��ون يورو 

سنويًا.
وبعد مفاوضات جيدة الشهر الماضي 
قرر راموس رفض عرض العام الواحد 
المفاوضات  بشكل نهائي، وفتح باب 

مع أندية أخرى للتعاقد معه.
وقد يك��ون الدافع الجدي��د لراموس 
للرحيل المفاجئ، ق��رب تعاقد ناديه 
م��ع مدافع باي��رن ميوني��خ األلماني 
دافيد أالبا الذي سينتقل لريال مدريد 
مجان��ا الصي��ف المقبل بع��د رفضه 

تجديد عقده مع بطل أوروبا.
ورش��حت مص��ادر إعالمي��ة انتق��ال 
راموس بالمقابل إلى العمالق البافاري 

خاصة مع العالقة الجيدة بين إدارتي 
الناديين.

بش��كل  المقبلة  األي��ام  وستكش��ف 
أوض��ح مصي��ر راموس، ال��ذي قضى 
معظم مشواره الكروي مع لاير مدريد 
وحق��ق مع��ه 4 ألق��اب دوري أبطال 

أوروبا و5 ألقاب للدوري اإلسباني.
أهداف مستقبلية

بعيدًا عن مس��ألة راموس.. ربما وافق 
لاير مدري��د عل��ى تمديد عق��د العبه 
لوكا مودريتش لم��دة عام واحد لكن 
ذلك ل��ن يؤثر على خطط��ه بالتعاقد 
م��ع إدواردو كامافينغ��ا الع��ب خط 
وسط رين والبالغ من العمر 18 عامًا، 
ويرى النادي االس��باني أن الصفقتين 
كامافينغا  ليك��ون  تمامًا،  منفصلتان 

صفقة ش��راء تمث��ل مس��تقبل خط 
وسط الريال مع االحتفاظ ببقاء النجم 
الكروات��ي، ليمثل جان��ب الخبرة في 

الفريق “الملكي”.
وإذا نج��ح لاير مدري��د ف��ي اقتناص 
“البرنابيو”  رؤس��اء  ف��إن  كامافينغ��ا 
يعتقدون أنه سيكون من المثالي أن 
يقضي الالعب الدولي الفرنسي الشاب، 
فت��رة من اللعب إلى جانب العب كرة 
قدم يتمتع بق��درة وخبرة مودريتش، 
ويث��ق النادي ف��ي أن الثنائي الحالي 
لمدريد، مارتن أوديج��ارد وفيديريكو 
العمر  يبل��غ من  فالفيردي، وكالهما 
22 عامًا، سيكونان شخصيات محورية 
في عملية التس��ليم السريع لألجيال 
في خط الوس��ط، م��ع توقع أن يكون 

كاس��يميرو )28 عام��ًا( بمثابة حلقة 
وصل بين الالعبين.

وأشارت صحيفة “آس” إلى أن األزمة 
المالي��ة الناجمة ع��ن جائحة كورونا 
أثرت على استراتيجية االنتقاالت في 
مدري��د، وكانت الخطة األولية التعاقد 
مع اثنين م��ن الالعبين البارزين في 
وكيليان  كامافينغ��ا،   ،2021 صي��ف 
مبابي العب باريس سان جيرمان، وال 
يزال النادي يخطط لمالحقة الثنائي، 
لكنه شهد انخفاضًا كبيرًا في اإليرادات 
مع توقعات بتسجيل انخفاض بنسبة 

٪25 في الدخل على مدار عامين.
ويع��د التوقيع عل��ى مباب��ي عنصرًا 
أساس��يًا ف��ي اس��تراتيجية مدري��د 
المس��تقبلية، وهو جزء من سياس��ة 

رئي��س الن��ادي فلورنتين��و بيريز في 
جلب النجوم الكبار الذين يتوقع منهم 
تحقيق عائد مالي كبير من االتفاقيات 
التجارية، وكامافينغا العب اس��تهدفه 
أيضًا المدرب زي��ن الدين زيدان، مع 
تضاؤل حماسه بالتعاقد مع بول بوغبا 

العب مانشستر يونايتد.
وأدى تغيي��ر كامافينغا األخير لوكيل 
أعمال��ه إلى زي��ادة احتمالية خروجه 
من رين ف��ي نهاية الموس��م الحالي 
إذ ال ين��وي الالع��ب الش��اب تجديد 
عقده المقرر حتى عام 2022 وتراجع 
مس��تواه في األش��هر األخيرة زاد من 
اقتن��اع ناديه ببيع عقده مقابل صفقة 
يتوقع أن تتراوح بين 50 و80 مليون 

يورو.

قال االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم 
الخمي��س إن النس��خة 18 من كأس 
أمم آسيا والتي تس��تضيفها الصين 
س��تقام في الفترة م��ن 16 حزيران / 

يونيو وحتى 16 تموز /يوليو 2023.
وتس��تضيف الصين البطولة في عشر 
مدن بمش��اركة 24 منتخبًا على مدار 
31 يومًا وه��و أكثر بثالث��ة أيام عن 
النسخة الماضية في اإلمارات 2019.

البطولة ف��ي الصي��ن للمرة  وتق��ام 
الثاني��ة بعد تنظيمه��ا ألول مرة في 

.2004
وقال ويندس��ور جون األمي��ن العام 
لالتحاد اآلسيوي: نثق في أن البطولة 
المقبلة ف��ي الصين س��تكون األكبر 

واألروع في تاريخ كرة القدم اآلسيوية 
ونعلم أن اللجن��ة المنظمة واالتحاد 
الصيني لكرة القدم س��ينظمان بطولة 

تاريخية في 2023.

وكانت نس��خة 2019 ه��ي األول من 
البطول��ة التي تق��ام كل أربعة أعوام 
التي تتوس��ع فيها المشاركة من 16 

إلى 24 منتخبًا.

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

إعداد ربيع حمامة

تحديد موعد إقامة كأس آسيا )الصين 2023(

شعارات جديدة للبطوالت اآلسيوية

40 إصابة جديدة.. 
كورونا يضرب الدوري اإلنكليزي

ق��رر االتحاد اآلس��يوي لك��رة الق��دم تغيير الش��عارات 
والعالمات المرئية الخاصة ببطوالت المنتخبات الوطنية، 
وتتضمن التصفيات اآلس��يوية، كأس آس��يا، كأس آسيا 
للسيدات، وكأس آسيا تحت 23 عامًا، إلى جانب بطولتي 
دوري األبطال ، وكأس االتحاد ، وتم إعداد التصاميم على 
مدار 15 شهرًا لتكون معبرة عن روح البطوالت ومستلهمة 

من مالعب كرة القدم وألوان المنتخبات في قارة آسيا.
وتتش��ارك شعارات كأس آس��يا، وكأس آسيا للسيدات، 
وكأس آس��يا تح��ت 23 عام��ًا، ف��ي العناصر األساس��ية 
للتصمي��م، كما تعرض ه��ذه التصاميم الكؤوس الخاصة 
بكل بطولة، وس��وف يتم تعديل الشعارات في كل نسخة 

لتحمل عناصر محلية من االتحاد الوطني المضيف.
وحظيت بطولة دوري أبطال آسيا بتصميم جديد لشعارها 
وال��ذي يعرض كأس البطول��ة إلى جان��ب عناصر تمثل 

منطقتي الغرب والش��رق، كما يحمل ش��عار بطولة كأس 
االتحاد اآلس��يوي 5 ألوان تعبر ع��ن المناطق الجغرافية 

الخمس في القارة عبر تصميم حديث ومميز.

أعلن��ت رابطة ال��دوري اإلنكلي��زي الممتاز لك��رة القدم 
تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع نهاية 
األسبوع الماضي وهو أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد 
هذا الموس��م وذل��ك بعد جولتين م��ن الفحوصات التي 

جرت منتصف االسبوع.
ومن��ذ انطالق الموس��م الجديد أصي��ب 171 في الدوري 

الممتاز بفيروس كورونا خالل 19 جولة من الفحوصات.
ويج��ري الدوري حاليًا جولتين من الفحوصات أس��بوعيا 
ولم يكش��ف عن أس��ماء المصابين الجدد لكنه قال إنهم 

يخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام.
وقال مس��ؤولون ع��ن الدوري ف��ي بيان: يؤك��د الدوري 
الممت��از أنه بين يوم االثني��ن 28 كانون أول والخميس 
31 الش��هر ذات��ه خضع 1311 م��ن الالعبي��ن والعاملين 
الختب��ارات كوفيد19- وظهرت من بينهم 28 حالة إصابة 
جديدة. وأضافوا: وخالل الفت��رة بين الجمعة أول كانون 
الثان��ي واألح��د الثالث من��ه خضع 984 م��ن الالعبين 
والعاملي��ن الختبارات كورونا وظهرت من بينهم 12 حالة 

إصابة جديدة.

في ريال مدريد.. راموس يفتح باب الرحيل وكامافينغا هدفًا استراتيجيًا 

جولة جديدة يش��هدها الدوري اإلس��باني 
اليوم الس��بت على وق��ع الخروج المدوي 
لمتص��دره أتلتيك��و مدريد من مس��ابقة 
كأس الملك مع ناد درجة ثالثة! ويس��تعد 
المتصدر اليوم للق��اء ضيفه أتلتيك بلباو، 
وألبناء س��يميوني 38 نقطة من 15 مباراة 

لعبها الفريق حتى اآلن.
أم��ا لاير مدريد الثان��ي والفريق الكاتالوني 
الثال��ث فيلعب��ان خ��ارج مواقعهما.. لاير 
يحل ضيفًا على أوساوسونا، بينما برشلونة 
س��يكون بضيافة غرناطة، وللفريق الملكي 
36 نقط��ة م��ن 17 مباراة ولبرش��لونة 31 

بنفس عدد المباريات.
أتلتيكو مدريد سيكون له لقاء هذا األسبوع 
س��يجمعه مع إش��بيلية ي��وم الثالثاء 12 
كان��ون الثان��ي وهو مؤجل م��ن المرحلة 
األولى لو فاز فيه س��يحلق بالصدارة وهذا 
متوقف أيضًا على مواجهة اليوم بالمرحلة 
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ي��وم األربع��اء الماضي جرى لق��اء مؤجل 
من األس��بوع الثان��ي وفاز فيه برش��لونة 
على مضيفه أتلتيك بلباو 2/3 سجل منها 
ميسي ثنائية ووقع بيدرو لوبيز على األول 
بينما سجل لصاحب األرض ويليامز وإيكار.
الجولة الماضي��ة 17 فاز فيها أتليتكو على 
ديبورتيفو أالفيس 1/2 وتجاوز الريال فريق 
سيلتا فيغو بهدفي فاسكيز وأسينسيو، كما 
س��جل دي يونغ هدف برشلونة قاده للفوز 
على هويس��كا، وفي بقي��ة المواجهات فاز 
إيبار على غرناطة 0/2 وتعادل سوس��يداد 
م��ع أوساس��ونا 1/1 وفاز بل��د الوليد على 

خيتاف��ي بهدف وبنف��س النتيجة أتلتيك 
بلباو على التشاي.

كم��ا تعادل لاير بيتيس مع إش��بيلية 1/1 
وافتتحت الجولة بفوز فيالاير على ليفانتي 

.1/2
إثارة وندية

في إنكلترا األمر مختلف نس��بيًا عن باقي 
الدوري��ات الكبرى.. متص��دران على خط 
المنافس��ة الواحد هما ليفربول ومانشستر 
يونايت��د 33 نقط��ة بفارق نقط��ة فقط عن 
ليس��تر الثال��ث.. يليه��م 4 أندي��ة لها 29 
نقط��ة ه��ي توتنهام ومانشس��تر س��يتي 
وس��اوثمبتون وإيفرت��ون.. أي أن تقلبات 
الصدارة ستبقى مس��تمرة وقد يتم نسف 
ه��ذا الترتيب مع أي جول��ة فيما لو تعثر 

أحدهم وفاز اآلخر على مستوى المقدمة.
بعض مباري��ات الجولة 18 س��تجري يوم 
الثالثاء القادم في أبرزها يحل مانشس��تر 
يونايتد ضيف��ًا على بيرنلي، ويس��تضيف 
مانشستر سيتي يوم األربعاء فريق برايتون 
بوقت يستضيف أستون فيال فريق توتنهام 
هوتس��بير بينما يلتق��ي الخميس القادم 

آرسنال مع كريستال باالس.
وحمل��ت الجول��ة 17 مفاجأة م��ن العيار 
الثقي��ل تلق��ى فيه��ا ليفرب��ول المتصدر 
خس��ارته الثاني��ة ه��ذا الموس��م على يد 
مضيفه ساوثمبتون بهدف داني أنجز الذي 
جاء بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء ولم 
يس��تطع صالح ورفاقه فعل أي شيء بما 

تبقى من المباراة.
وحس��م مانشس��تر س��يتي بالجولة ذاتها 

القم��ة مع تشيلس��ي وغلبه بقس��وة 1/3 
كما فاز ليس��تر على نيوكاسل 1/2 وسحق 
إرس��نال مضيفه البيون برباعية وتوتنهام 
سجل في مرمى ليدز يونايتد ثالثية وكان 
مانشس��تر قد افتتح الجول��ة بتغلبه على 
أستون فيال 1/2 وهذه أبرز مواجهات تلك 

الجولة.
قمة إيطالية

وتش��هد المالعب اإليطالية اليوم الس��بت 
انطالق��ة الجول��ة 17 من دوريه��ا المحلي 
بمواجه��ات بمعظمه��ا طابقية باس��تثناء 
مواجه��ة نارية ف��ي ملع��ب األولمبيكو.. 
ويلتق��ي المتص��در مي��الن 37 نقطة مع 
ضيفه تورينو ويحل إنتر الوصيف 36 نقطة 
ي��وم غد األح��د ضيفًا على روم��ا في قمة 
مواجهات المرحلة حي��ث لروما 33 نقطة 
بالمركز الثالث والفوز سيحيي آماله بينما 

االنتكاسة ستمنح النقاط المضاعفة إلنتر.
أما يوفنت��وس يحل ضيفًا على ساس��ولو 
يوم غد األحد بلقاء س��هل نس��بيًا رغم أن 
المصن��ف ل��ه 29 نقط��ة تضع��ه بالمركز 
الخام��س لك��ن أي نتيجة باس��تثناء فوز 
فريق الس��يدة العج��وز س��يكون مفاجأة 

وإحباط لعشاق الفريق بالتأكيد.
ولليوفي 30 نقطة ال زال خالل ذلك يبحث 
عن منفذ نحو المقدمة وكان له ما أراد يوم 
األربع��اء الماضي عندما ألح��ق بالمتصدر 
خسارته األولى هذا الموسم وغلبه بنتيجة 

ثقيلة 1/3 برسم الجولة 16.
س��جل للفريق المخط��ط فيدريكو هدفين 

ومكيتي وقلص للميالن دافيد كاالبريا.
وفي باق��ي مواجهات الجولة ذاتها خس��ر 
نابول��ي أمام س��يبيزيا 2/1 وفاز ساس��ولو 
على جن��وى 1/2 وروما على كروتوني 1/3 

وس��مبدوريا على إنتر ميالن 1/2 والتسيو 
على فيورنتينا 1/2 في أبرز المباريات.

س��يتي وتوتنه��ام وجهًا لوج��ه في نهائي 
كأس الرابطة اإلنكليزية

بل��غ فريق��ا مانشس��تر س��يتي وتوتنهام 
هوتس��بير نهائ��ي كأس رابط��ة األندي��ة 

االنكليزية لكرة القدم.
تأهل سيتي هو للمرة الرابعة على التوالي 
بعد أن هز جون ستونز وفرناندينيو الشباك 
ليقودا فري��ق المدرب بيب غوارديوال للفوز 
-2صف��ر على مانشس��تر يونايتد في الدور 

قبل النهائي في أولد ترافورد.
وس��يلتقي س��يتي م��ع توتنه��ام بقيادة 
الم��درب جوزيه مورينيو ف��ي النهائي في 

ويمبلي في 25 نيسان / أبريل القادم.
وف��ي بداية مثي��رة للمب��اراة ألغى الحكم 
هدفين للفريقين بس��بب التس��لل وسدد 

كيف��ن دي بروين في القائ��م قبل أن يهز 
فيل ف��ودن الش��باك أيضا لس��يتي لكن 
الحكم ألغى الهدف مجددًا بسبب المخالفة 

ذاتها.
وتقدم س��يتي بع��د مرور خم��س دقائق 
من الش��وط الثاني بواسطة ستونز قبل أن 
يحسم فرناندينيو نتيجة المباراة قبل سبع 

دقائق من النهاية.
وفي نصف النهائي اآلخر س��جل موس��ى 
سيس��وكو وس��ون هيونغ-مي��ن ثنائي��ة 
توتنهام هوتس��بير في الف��وز -2صفر على 

برنتفورد المنافس بالدرجة الثانية.
وبدأ برنتفورد اللندني المباراة بشكل جيد 
وه��و الذي يخ��وض أول مب��اراة في قبل 
نهائ��ي بطولة كب��رى، لكنه تأخ��ر بعد 12 
دقيق��ة م��ن البداية عندما اس��تغل العب 

الوس��ط الفرنس��ي غير المراقب سيسوكو 
تمري��رة س��يرجيو ريجيلون م��ن الناحية 

اليسرى ليسجل الهدف األول.
واعتقد الضي��وف أنهم أدركوا التعادل بعد 
االس��تراحة عندم��ا وضع المهاج��م إيفان 
توني ضربة رأس ف��ي المرمى لكن تقنية 
الفيديو ألغ��ت الهدف بعد مراجعته بعدما 

تبين وجود تسلل بفارق ضئيل للغاية.
ورد توتنهام عندما تسلم الكوري الجنوبي 
س��ون تمريرة رائعة من تانجاي ندومبلي 
قب��ل أن يرك��ض نحو المرمى وس��دد في 
ش��باك ديفيد رايا حارس برنتفورد ليجعل 

النتيجة -2صفر.
وتفاقمت خيب��ة أمل برنتف��ورد عند طرد 
جوش داسيلفا قبل ست دقائق من النهاية 

بعد التحام مع بيير-إيميل هويبرج.

قمة إيطالية في جولة جديدة للدوريات األوروبية

أبرز مباريات األسبوع

التوقيتالدوريالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 1/9

3.00إسبانيإشبيلية × سوسيداد
5.15إسبانيأ. مدريد × أ. بلباو
7.30إسبانيغرناطة × برشلونة
10.00إسبانيأوساسونا × ر. مدريد

9.45إيطايلميالن × تورينو

األحد 10/1
1.30إيطايلروما × إنتر ميالن
4.00إيطايلبارما × التسيو

21.45إيطايليوفنتوس × ساسولو
10.15إنكليزيبيرنيل × مان يونايتدالثالثاء 12/1

األربعاء 13/1
8.0إنكليزيمان سيتي × برايتون

10.10إنكليزيأستون فيال × توتنهام

كالعادة خ��رج أتلتيكو مدريد مبكرًا من 
كأس ملك أس��بانيا أمام فريق متواضع 
وه��ذه المرة ض��د كورني��ا وبهدف في 
مش��هد أح��زن عش��اق القط��ب اآلخر 

لمدريد.
اليوجد أي حجة لسيميوني ورجاله فهم 
يالعبون فريق يلعب في الدرجة الثالثة 
وخاسر آخر ثالثة مباريات في الدوري..

بينما أتلتيكو مدريد متصدر الليغا؟.
بقي��ة مواجه��ات الدور الثاني ش��هدت 
خروج لاير مايوركا عل��ى يد فويتالبرادا 
بركالت الترجي��ح 6/7 وفاز ماالقا على 
لاير افوفييدو بهدف بصعوبة بعد تمديد 
المباراة وتجاوز أوساس��ونا فريق أولوت 
بثالثي��ة دون رد وإس��بانيول على لاير 
بورغ��وس 0/2 وديبورتيفو أالفيس على 
ديبورتيف��و الكورون��ا 0/1 وتافالكارتيرو 
عل��ى الس بالماس بالنتيجة ذاتها ولاير 

بيتيس على موتيلفي��را 1/3 وبالنتيجة 
ذاتها تج��اوز لاير فاليكان��و فريق هارو 

ديبورتيفو.
وفي ال��دور الثان��ي أيضًا ف��از غرناطة 
عل��ى كولت��ورال 1/2 وليغاني��س على 
سوكويالموس 0/2 والتشي على النوسيا 
0/1 وليفانت��ي عل��ى بورتغاليت��ي 1/2 

وبالنتيجة ذاتها الميريا على نومانسيا.
س��بق ذلك فوز بلد الولي��د على ماريبال 
2/3 وخرج سرقسطة على الكوركون 2/1 
واشبيلية على ليناريس ديبورتيفو 0/2 
وس��جل فيالاير 4 أهداف بشباك زامورا 
لقاء هدف وفاجأ ايبيزا فريق سيلتافيغو 
عندما س��حقه 2/5 وافتتح ه��ذا الدور 
بمفاجأة أيضًا بخ��روج خيتافي على يد 
قرطبة بهدف دون رد ، وبعد اس��تكمال 
مباري��ات هذا ال��دور س��يكون تحديد 

مواجهات الدور 32.

خروج اتلتيكو مدريد! 
ومفاجآت مبكرة في كأس اسبانيا

عاود النجم البرازيلي نيمار التمارين في صفوف ناديه 
باريس سان جرمان الفرنسي بعد أن تعافى تمامًا من 

إصابة في كاحله تعرض لها الشهر الماضي.
وغاب نيمار عن مباراة فريقه ضد سانت اتيان األربعاء 
الماضي في الدوري الفرنسي، وسيكون جاهزًا اعتبارًا 
من لقاء فريق ضد بريست اليوم السبت وضد مرسيليا 
في كأس األبطال الفرنس��ية في 13 الحالي في مدينة 
لن��س. وتعرض نيمار لالصابة ف��ي المباراة ضد ليون 
في 13 كانون أول الماضي وُحددت فترة غيابه حينها 

بثالثة اسابيع.
في المقابل يس��تطيع مدرب س��ان جرم��ان الجديد 
االرجنتيني ماوريس��يو بوكيتينو االعتماد على العب 
الوسط بابلو سارابيا والمدافع عبدو ديالو بعد تعافيهما 

تمامًا من االصابة.
ويس��تمر غياب العديد من الالعبين عن صفوف فريق 
العاصمة الفرنسية وأبرزهم المهاجم األرجنتيني ماورو 
ايكاردي والعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا واإليطالي 
اليساندرو فلورنسي وبريسنل كيمبيبي بداعي اإلصابة.

عودة نيمار



مرحلة جديدة من العمل بدأت مطلع شهر شباط من 
عام 2020 مع ختام المؤتمر العاشر لالتحاد الرياضي 
الع��ام الذي انتهى بانتخاب قي��ادة جديدة لمنظمة 
االتح��اد الرياض��ي العام برئاس��ة الس��باح العالمي 
فراس معال, وس��ط ما تعانيه الرياضة الس��ورية من 
معوق��ات كثيرة، خاصة ف��ي البن��ى التحتية التي 
ش��كلت الشغل الشاغل لالتحاد الجديد مع تطلعات 
مستقبلية لرياضة أفضل وتأمين كافة المستلزمات 
وتذلي��ل العقبات لتحقيق اإلنج��ازات والبطوالت.., 
في السطور القادمة نتابع أبرز المحطات خالل العام 
الماضي التي رسمت مالمح وتوجهات العمل القادم 

للقيادة الجديدة لالتحاد الرياضي العام. 
المنشآت الرياضية 

بع��د أيام من توزيع المهام بي��ن أعضاء االتحاد بدأ 
رئيس االتحاد وعدد م��ن اعضاء المكتب التنفيذي 
بج��والت ميدانية إل��ى المحافظ��ات لالطالع على 
واق��ع العمل الرياض��ي والمعاينة ع��ن كثب لواقع 
المنش��آت الرياضية فكانت المحطة األولى محافظة 
الس��ويداء لالس��تماع إلى هموم ومطالب رياضييها 
ثم إلى محافظة طرطوس حيث اطلع رئيس االتحاد 
الرياض��ي على وضع المدين��ة الرياضية في بانياس 
وملعب الصالة والمسبح األولمبي وصالة الباسل في 
طرطوس ومن هن��اك بدأ الحديث عما يجب القيام 
ب��ه خالل وقت قصير من تأهيل وصيانة لمنش��آت 
طرط��وس ومالعبها والذي ب��دا بالفعل بعد ايام من 

تلك الزيارة.

زيارات مثمرة
ابرز ج��والت وأكثر زيارات القي��ادة الرياضية كانت 
إلى مدينة األس��د الرياضية في الالذقية التي اثمرت 
عن اعم��ال انش��ائية وصيانة في عدد م��ن مواقع 
المدينة, والعمل جار حت��ى اآلن على مواقع أخرى 
في المدين��ة.., رئيس االتحاد الرياض��ي العام كان 
قد اس��تبق زياراته إلى المحافظات بجوالت تفقديه 
للمنش��آت المركزية وأندية العاصمة دمش��ق ومن 
خاللها ب��دأ العمل عل��ى عدة مواق��ع, وخالل فترة 
قصي��رة تحولت زيارات القيادة الرياضية إلى جوالت 
تفقدية ألعمال أنج��زت أو قيد االنجاز حيث البداية 
كانت من ملعب الفيحاء بدمشق وتأهيل صالة كرة 
الس��لة وملع��ب الحمدانية في حلب والباس��ل في 
حمص وملعب الصالة في طرطوس وصيانة وتأهيل 
وتحسين العديد من المرافق العامة وإنشاء متحف 

الشهيد باسل األسد بمدينة األسد الرياضية بالالذقية 
باإلضافة للعديد من المش��اريع التي ستنتهي خالل 
الربع األول من هذا العام وصالة الحمدانية في حلب 
بالمقدمة إضافة إلى استاد حلب وملعب العباسيين 
في دمش��ق وخالد ب��ن الوليد في حم��ص التي تم 

وضعها على سلم األولويات واالهتمام.
مع نهاي��ة العام كان في حلب مس��ك الختام ففي 
ذك��رى تحريرها كرم معال )أصح��اب الهمم( وعددًا 
من االبطال والك��وادر وزيارة هام��ة لناديي االتحاد 
والحرية وهي الزيارة الثانية لهما بعد أن كان قد قام 
بزيارات مماثلة قبل عدة اش��هر شملت إلى جانبهما 
أندية الجالء والعروبة واليرموك حيث تفقد منشآتها 

واستمع إلى مطالب كوادرها.
اهتمام حكومي

وضع الكابتن )فراس معال( ملف المنشآت الرياضية 

على س��لم أولويات عمل االتح��اد فكان لقاؤه األول 
برئيس الحكومة مع نهاية شهر شباط لدعم منشآتنا 
الرياضية بش��كل عام وترميم البن��ى التحتية التي 
طالتها يد اإلرهاب كملعب العباس��يين ومنش��آت 
دي��ر ال��زور وحلب وحم��ص وأكد على ذل��ك أيضًا 
خالل لقائه رئيس مجلس الش��عب حمودة الصباغ 
خالل ش��هر أيلول كما ابرم مذك��رة تعاون مع وزارة 
السياحة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتخطيط المواقع 
وإعداد التقارير الفنية والمالية والقانونية التي يرغب 
االتحاد في طرحها لالس��تثمار السياحي إضافة إلى 
إعادة تقييم االستثمارات السياحية الحالية وتقديم 

بعض االمتيازات والحسومات الخاصة للرياضيين
عىل دروب تشرين 

من ضمن األعمال التي قامت بها القيادة الرياضية 
خ��الل هذا الع��ام إقامة الفعالي��ات والمهرجانات 

والبطوالت المحلي��ة والدولية والتعاون في مجال 
التروي��ج الس��ياحي من خالل األنش��طة الرياضية 
فأنجز س��باق )دروب تش��رين( في ري��ف الالذقية 
كثمرة للتعاون بي��ن االتحاد الرياضي العام ووزارة 
الس��ياحة ومحافظ��ة الالذقية وجه��ات حكومية 
وفعالي��ات اقتصادي��ة ع��دة ليك��ون أول تظاهرة 
رياضية بمش��اركة دولية في س��ورية منذ سنوات 
وبنجاح تنظيمي مميز تبعه أيضًا س��باق س��ورية 
الدولي للس��باحة الطويلة الذي أقيم في السادس 
عشر من تشرين الثاني بمشاركة إحدى عشرة دولة 
كما وقع االتحاد الرياض��ي العام مذكرة تعاون مع 
االولمبياد الخ��اص لبناء مدين��ة رياضية متكاملة 
ل��ذوي االحتياجات الخاص��ة وتخصيصهم بقطعة 
ارض بمس��احة 3500م2 ضم��ن مدين��ة الفيحاء 

الرياضية.

تطلعات
ملف استضافة دورة العاب التضامن اإلسالمي 2025 
ودورة الع��اب غرب آس��يا 2023 أهم ما تحدث معال 
به خ��الل االجتم��اع األول للجنة األولمبية الس��ورية 
في الس��ابع من تم��وز بإعالن مرحل��ة جديدة ومنح 
اللجنة كل الصالحيات بما يخدم مس��يرة العمل وقد 
س��بق اجتماع اللجنة األولمبية الس��ورية اجتماعًا هو 
األول للمجلس المركزي ببداية ش��هر تموز وفيه عن 
االهتمام بالبطل الرياضي والمنش��آت ليخصص 80% 
م��ن الميزانية االس��تثمارية للمنش��آت وتحدث عن 
اإلعالم كشريك أساس��ي في تطوير الرياضة السورية, 
وأكد على محاسبة المخطئين »لن نسمح للمتطفلين 
والفاس��دين أن يكس��روا جمهور الرياضة الحقيقي أو 
أن يس��يئوا ألحد منهم وس��تبقى الرياضة مصدر فرح 

للجميع«.
البطل الرياضي

لعل أكثر ما لمسه الجميع خالل الفترة الماضية هي 
االهتمام الكبير باألبطال الرياضيين من خالل توفير 
افضل ظ��روف التحضير ورف��ع التعويضات المادية 
له��م وغيرها من األم��ور التي تتعل��ق بتوفير بيئة 
مناسبة لتقديم افضل مالدى الالعبين من امكانات, 
إضافة إلى اللقاءات المباش��رة معهم وتكريمهم بما 
يس��تحقون أمثال بطلة كرة الطاولة هند ظاظا التي 
حصدت المركز األول في بطولة غرب آس��يا وتأهلها 
إل��ى أولمبياد طوكيو ومنتخبنا الوطني لرفع االثقال 
ومنتخب الجودو وليس آخرها منتخب كرة الس��لة 
الذي حقق انتصارًا هام��ًا على نظيره اإليراني ضمن 

النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة ألمم آسيا. 
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االنسجام ثم االنسجام
عندم��ا تم انتخاب االتحاد الحالي لكرة القدم في مث��ل هذه االيام قبل عام بنى الكثيرون 
آم��ااًل كبي��رة على هذا االتحاد الذي يضم اس��ماء لها بصمات مضيئة على الكرة الس��ورية 
كنجوم للعبة كان لهم ش��أن كبير كالعبين متميزين صدحت المالعب باسمائهم.., ولكن 
من س��وء حظ هذا االتحاد إنه جاء في ظروف استثنائية صعبة في مقدمتها جائحة كورونا 
الت��ي اوقفت العالم عل��ى قدم واحدة منذ مطل��ع هذا العام، إضافة إل��ى وجود تراكمات 
كثيرة خلفتها الس��نوات الس��ابقة من عمر كرتنا وفي كافة مفاصل العمل االداري والفني 

والتنظيمي وحتى الجماهيري.
مع كل ما ذكر س��ابقا يج��د المتتبع لعمل االتحاد الحالي أن حجم االخطاء والمش��كالت 
الت��ي تواجهه أو يقع فيه��ا، تتجاوز تلك الظروف التي تحدثنا عنها، والتي بدأت منذ االيام 
األولى لعمل االتحاد ولم تنته حتى اليوم، حتى بات هناك من يشيع أن هناك عماًل مدبرًا 

إلفشال االتحاد وهو أمر لم يثبت بالدليل حتى اآلن.
وبعيدًا عن االخطاء االدارية التي وقع بها االتحاد والعثرات التحكيمية التي تقع بها طواقم 
التحكي��م التابعة له والتي بات��ت معضلة المعضالت إضافة لقضاي��ا أخرى باتت معروفة 
للجميع, فإن مش��كلة االتح��اد األكبر هي التردد في اتخاذ القرار بع��د كل حادثة من تلك 

الحوادث أوفي كل مرة يكون مطلوبًا منه أن يكون حازما وصارمًا.
وعلى س��بيل المثال ال الحصر فإن قضية نادي الكس��وة بقيت معلقة أكثر من ثالثة أشهر، 
ثم جاءت مش��كلة الالعب ش��عيب العلي التي تأجل البت فيها إلى ما بعد نهاية الدوري، 
وتتويج تش��رين باللقب الذي هو طرف اساس��ي بالموضوع, وبعدها مش��كلة عدم تثبيت 
مشاركة االندية السورية في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي، والتي تم تشكيل لجنة تحقيق 
على اثرها لتحديد المقصرين ولم يصدر عنها أي شيء حتى اآلن, لتأتي هذه المرة مشكلة 
االعتداء على الحكم والتي احتاجت لعقد عدة اجتماعات للبت فيها دون االتفاق على قرار 

محدد.
مص��ادر من داخل االتحاد تش��ير إلى أن أحد اهم اس��باب ما يحدث هو عدم االنس��جام 
الحاصل في جس��م االتحاد حيث يقوم كل فريق بشد البساط باتجاه معين وبالتالي اصبح 
حسم كل قضية يحتاج لوقت اطول وسجاالت أكثر وصواًل إلى الحاجة لتدخل اطراف أخرى 

لتقريب وجهات النظر بين الفريقين في أكثر من قضية.
ومن هذا المنطلق نعتقد أن مشكلة االتحاد داخلية أكثر منها مشكلة وجود أطراف خارجية 
تعمل على إفش��ال عمل االتحاد كما يحاول البع��ض الترويج له, لذلك فإننا نرى أن نجاح 
االتح��اد وتعزيز قدرته لتجاوز أي مطبات قادمة يحتاج إلى أجواء أكثر ايجابية وانس��جامًا 

بين أعضاء االتحاد أنفسهم قبل الحديث عن أي شيء آخر.

أنور البكر

تصرف مرفوض
الدوري  العاشر من  الختامية لألسبوع  المباراة  ما حدث يف 
فريق  بين  الفائت  السبت  جرت  التي  القدم  لكرة  الممتاز 
المباراة  حكم  عىل  االعتداء  وصورة  جبلة  وفريق  الحرجلة 
»محمد عبد الله« من أحد المتواجدين حيث نزل إىل ميدان 
الملعب وقام )برفس( الحكم بصورة بشعة مما دفع الحكم 

إىل إنهاء اللقاء والنتيجة تشير إىل التعادل 1/1.
القدم  لكرة  اتحادنا  سيتخذها  التي  القرارات  عن  وبعيدًا 
وأخالقياً  واجتماعياً  رياضياً  مرفوض  أمر  الذي حصل  فإن 
األمور  تصل  أن  المقبول  أو  المعقول  غير  ومن  وإنسانياً 
إىل االعتداء عىل حكم المباراة كائن من كان ويف أي زمان 
التلفزة  شاشات  وأمام  وبشعة  عدوانية  وبصورة  ومكان 
الدرجة  هذه  إىل  األم��ور  وصلت  ولماذا  المسؤول؟  فمن 
الخروج  كيفية  يف  جديد  لتحول  بداية  حصل  ما  وهل 
الرياضية  وال��روح  الرياضي  والسلوك  المالعب  أدب  عن 
القدم  ك��رة  اتحاد  يف  للمعنيين  خطر  ناقوس  هو  أم 
وطبيعة  االنضباط  لوائح  يف  والقراءة  الحسابات  إلعادة 
العقوبات كافية  باألخطاء وهل هذه  المتعلقة  العقوبات 
رادعاً  يشكل  الذي  بالشكل  تعديلها  من  البد  أم  وملبية 
يف  يكون  أن  ارتضى  ولمن  الضعيفة  النفوس  ألصحاب 
المشهد الرياضي الشغب يف كل األحداث التي تمت ونوجه 
تمر  ال  أن  القدم  كرة  اتحاد  ونطالب  الشجاع  للحكم  تحية 
تحديد  يف  مدى  أبعد  إىل  والذهاب  الكرام  مرور  الحادثة 
تكفل  بصورة  حصل  ما  ومعالجة  واألسباب  المسؤولية 
الحق لكل األطراف والعمل من جديد بإقرار ما يجب إقراره 
لكل  وتوفير  المباريات  حكام  لحماية  عملية  تحركات  م 
الظروف المناسبة لتكون مالعبنا آمنة ومناخات لتنافس 
الكريم  والخلق  التسامح  روح  تسوده  شريف  رياضي 
للوصول إىل قناعات وثقافة أن الرياضة تنافس البد فيه 
وأن  حرباً  ليست  القضية  وأن  أو متعادل  فائز وخاسر  من 

تعني  ال  الخسارة  وأن  عدوًا  أو  خصماً  ليس  ينافسك  من 
االنتصار  يعني  ال  الفوز  وأن  إهانة  وليست  الدنيا  نهاية 
عىل عدو بل هو محطة للوصول إىل مستوى فني أفضل 
الحروف  عىل  النقاط  وضع  يجب  األخالقيات  هذه  ووفق 
بكثير مما مضى ويلتزم كل واحد  أفضل  يأتي  ما  ليكون 
من أركان اللعبة بالمسموح له واالبتعاد عن الممنوع عنه 

فهل يكون ما حصل فرصة لتأكيد: )رب ضارة نافعة(!!!

وجهات نظر مختلفة
الجيش  فريقي  مباراة  يف  للقراءة  الخاص  االستديو  يف 
خوري  جورج  أفاد  القدم  لكرة  الممتاز  بالدوري  وتشرين 
كان  التعادل  أن  التلفزيون  شاشة  عىل  والخبير(  )المدرب 
الفرص  عىل  وقياساً  الفريقان  أداه  ما  مع  قياساً  ع��اداًل 

لكليهما. للتسجيل  السانحة 
أما الخبير التحكيمي باسل حجار فقال أن الحكم »صفوان 
وبالتايل  لتشرين  جزاء   ضربات  أربع  يحتسب  لم  عثمان« 
تشرين  أن  أي  المباراة  نتيجة  عىل  مؤثرة  ق��رارات  هي 
التحكيم يف  سير  عن  آخر  شيئاً  يذكر  ولم  التحكيم  ظلمه 

اللقاء. مفردات 
فاختلفوا  بعد  فيما  استشارتهم  تم  آخرون  تحكيم  خبراء 
ومنهم  ثالث  عىل  أكد  من  فمنهم  الجزاء  ضربات  عدد  يف 
أن  إىل  أخ��رى  زاوي��ة  من  أش��ار  من  ومنهم  اثنتين  عىل 
الحكم المذكور جامل تشرين حين لم يطرد العبه وأفضل 
الجيش  مدافع  لضربه  ال��دايل(  )ع��الء  ال��دويل  مهاجميه 
الممكن  من  كان  طرد  حالة  إىل  إضافة  حموي  يوسف 
يف  الزائدة  لخشونته  تشرين  من  كردغيل  خالد  ينالها  أن 
لبعض  توجه  أن  يجب  إنذارات  عن  تغاضى  وأنه  المباراة 
العبي تشرين بسبب الخشونة الزائدة والتهور يف االلتحام 
وهكذا نرى أن وجهات نظر مختلفة رددها أصحابها حول 

حاالت حصلت يف تلك المباراة.
هذه  النظر  وجهات  اختالف  يف  السبب  عن  سألنا  وحين 

جاءت اإلجابة:
القدم كأنها جزء  التحكيمية يف مباريات كرة  إن األخطاء 
األدنى  الحد  يرتكب  الذي  هو  الناجح  والحكم  اللعبة  من 
من األخطاء حين يقود مباراة أي أن األخطاء واردة بشكل 
تكون  من  واألفضل  العالم  حكام  أفضل  قبل  من  مستمر 

أخطاؤه هي األقل.
ومن أجل السيطرة عىل هذه المسألة والتقليل من آثارها 
أضرارها تتم مساعدة الحكام بوسائل مساعدة وتجهيزات 
وتقنيات متطورة آخرها تقنية »الفار« ومع ذلك األخطاء 
أفكارًا  تكون  المساعدة  وهذه  تنتهي  وال  قائمة  زالت  ما 
ثم خطوات عملية تنفيذية تطبق يف كل اتحادات العالم 

وفق التعديالت التي تحصل يف قانون اللعبة باستمرار.
عندنا طواقم التحكيم تعمل بال مساعدات وبال تجهيزات 
أو وسائل مساعدة وبتقنيات معدومة يف أبسط حاالتها 
من  ويتقاضون  المطلوبة  الضرورية  األشياء  يملكون  وال 
منهم  ونريد  أقساها  األعباء  من  ويتحملون  أدناها  األجور 
أخطاء  وبال  المشاهد  وأحىل  الصور  أبهى  يف  يكونوا  أن 

بأقل أنواع المساعدات هذا إن وجدت!!!
هي معادلة صعبة وغير منصفة وال يمكن الوصول إليها 
أنهم  ويكفي  منحازين  غير  أنهم  ويكفي  اإلط��الق  عىل 
بالكلمة  نبادرهم  الظروف فهل  العمل يف أصعب  يقبلون 
التعرض  أداء مهامهم وذلك بعدم  الطيبة ونساعدهم يف 
االتهامات  وإلقاء  واالعتداءات  والشتائم  بالتصرفات  لهم 
عليهم وإلباسهم أثواب التزوير رفقاً بحكام كرتنا لقد كانوا 
مسيرة  األضعف( يف  )الحلقة  السنوات  مر  عىل  زالوا  وما 
والالعبين  الفرق  إخفاقات  تبعات  تلقى  وعليهم  اللعبة 
والمدربين والجماهير وهذا المسلسل يجب أن ينتهي حين 

تتعزز ثقافة قبول نتائج المنافسات.

يف مطلع العام الجديد نتمنى لقرائنا األعزاء عاماً سعيدًا ولرياضتنا كل الخير 
الرياضية النجاح وتحقيق األهداف المرجوة  والبركات والتفوق وألنشطتنا 
اإلنجازات  األلعاب  بمختلف  الوطنية  ولمنتخباتنا  النشاطات  هذه  من 

المطلوبة.

ونقرأ يف واحتنا األوىل لهذا العام موضوعين:
أولهما بعنوان »تصرف مرفوض« والثاني »وجهات نظر مختلفة« ونتمنى 
أن نكون قد وصلنا إىل ما نريده من هذين الموضوعين الخاصين بكرة القدم 

ونشاطاتها المحلية عىل صعيد الدوري الممتاز.. فهيا نقرأ..

تصرف مرفوض.. وجهات نظر مختلفة

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

الحصاد الرياضي لعام 2020 يرسم مالمح وتوجهات العمل القادم لالتحاد الرياضي العام 

صبحي سحاري 


