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ترتيب المرحلة )11(

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
11830112927الكرامة1
118211961326تشرين2
11731147724الجيش3
117221751223حطين4
11551167920الوحدة5
11452128417الطليعة6
104421715216جبلة7
213-11344911الوثبة8
212-113351012االتحاد9
68-10226612حرجلة10
88-111551018الشرطة11
135-11128618الحرية12
123-11038416الفوة13
143-11038418الساحل14

القدم  لكرة  الممتاز  الدوري  وصل 
إلى محطته الثانية عشرة التي ستبدأ 
وتنتهي  السبت  اليوم  منافساتها 
الفرق  وت��دخ��ل  ذات���ه  ال��ي��وم  ف��ي 
مختلفة  ب��ط��م��وح��ات  االم��ت��ح��ان 
على  ومواقف  متفاوتة  وأهداف 

جدول الترتيب متباينة..
على  )ال��م��ق��دم��ة(  القمة  ف��أه��ل 
حرصًا  أكثر  السفح  وأهل  استعداد 
شيء  إل��ى  للوصول  سعيهم  في 
ومنهما  واالطمئنان  األم��ان  من 

إلى راحة البال مستقباًل.
والكرامة المتصدر )مواله( مختلف 
ولقاء من العيار الجماهيري الكبير 
وتشرين  وال��وح��دة  االت��ح��اد  بين 
األق��رب  والمطارد  اللقب(  )حامل 
ثقيل  وظله  عزيز  ضيف  للكرامة 
لقاء  ف��ي  وحطين  الطليعة  على 
صعب أمام الشرطة والجيش يلتقي 
الحرجلة الوافد الجديد والفتوة في 
منعطف كبير أمام الوثبة وكذلك 
فهيا  الحرية..  ضيفه  مع  الساحل 

إلى التفاصيل..

الكرامة × جبلة
وبدعم  المتص��در  الكرامة  فري��ق 
العري��ض  كبي��ر م��ن جمه��وره 
يس��تقبل فريق جبلة ف��ي مباراة 

اس��تمرارًا  األرض  صاحب  يريدها 
لحالة توهج والس��ير في المقدمة 
بال خس��ارة والع��ودة إل��ى الفوز 
ال��ذي اعتاد عليه بع��د تعادل مع 
الج��ار الوثبة في ديرب��ي المدينة 
باألس��بوع الفائ��ت ويريدها جبلة 
اس��تمرارًا لحال��ة طيب��ة يمر بها 
هذا الموس��م وتأكي��دًا على تطور 
مس��تواه وترس��يخًا لنتائج ملفتة 
حققها حتى اآلن وبالتالي أهداف 
الفريقي��ن معلنة وف��ي مقدمتها 
الف��وز وعدم القس��مة على اثنين 

ألن في ذلك خسارة للفريقين.
األوراق ما  الفريقان يملكان م��ن 

يؤهلهما لتحقيق المراد.
الكرامة بأس��لوب الكرة الش��املة 
والدفاع الق��وي واللدغ في الوقت 

المناسب.
وجبلة بهجوم فعال يقوده هداف 
الدوري )البحر( فوز الكرامة يعني 
اس��تمراره بالصدارة وبق��وة وفوز 
جبلة يدفع ب��ه إلى األمام بالكثير 
والتعادل خس��ارة  االطمئنان  من 
للفريقين وإن كان يرضي الضيف 

وبال شك يزعج المضيف.
وبالمحصل��ة وموازين القوى تبدو 
كف��ة الكرامة أرج��ح وفرصة فوزه 

أوفر.
الطليعة × تش��رين فريق تش��رين 
)حام��ل اللقب( ووصيف المتصدر 

يتوجه إلى حماة لمالقاة فارس��ها 
الطليعة في مباراة ليست مضمونة 
النتائج بالنسبة للضيف والمضيف 
مع��ًا فالقوة التي يملكها تش��رين 
وهي ال تحت��اج إلى أدلة وبراهين 
الطليع��ة بين أرضه  يوازيها ق��وة 

وجماهيره وهذا ظاهر للعيان.
طموح تش��رين قوي ورغبته في 
الدف��اع ع��ن اللقب واالس��تمرار 
في مط��اردة الكرامة على الصدارة 
حالة معلنة وطموح الطليعة كبير 
وحص��د النق��اط ضم��ن هواياته 
وقدرات��ه والتق��دم عل��ى الالئحة 
من بين رغباته وبالتالي فالمباراة 
فرصة لكل فريق كي يقول كلمته 
الورق  بفصاح��ة وصراح��ة عل��ى 
تش��رين مدج��ج بالنج��وم وعلى 
األرض قد تختلف األمور باختالف 
األداء وإن كان تش��رين دائمًا في 
فالس��ؤال: كيف سيكون  جهوزية 

الطليعة في هذا اللقاء؟؟
إن كان في صحوته فاألمور صعبة 
على تش��رين كثي��رًا وإن لم يكن 
فإن رحلة تش��رين ستكون مريحة 
ويس��تحق األهداف الت��ي يريدها 
وغير ذلك فالتعادل قد يكون سيد 

الموقف.

الجيش × الحرجلة
كثيرون يعتقدون أن لقاء الجيش 

ثالث الترتيب والس��اعي للوصول 
إلى الص��دارة مع فري��ق الحرجلة 
الضيف الجديد بالدوري محس��وم 
للجي��ش ب��األداء والنتيجة، لكن 
األمور ليست كذلك على اإلطالق.

صحيح أن الجيش مرشح للبطولة 
ونتائجه تؤيد ه��ذا الطرح وأداؤه 
كذلك إال أن المنافس الذي دخل 
المنافس��ة خجواًل ومترددًا وخائفًا 
أصبح اآلن واثقًا وقويًا ومتماسكًا 
وق��ادرًا على مقارع��ة الكبار، ولم 
يع��د صيدًا س��هاًل عل��ى اإلطالق 
ويؤدي بش��كل جماعي متناس��ق 

وفعال دفاعًا وهجومًا.

من هن��ا نرى أن المب��اراة صعبة 
على الفريقين إن استمر الحرجلة 
ف��ي صحوت��ه وإن بق��ي الجيش 

بعيدًا عن حماسته.
أم��ا إن نظ��ر الجي��ش للموضوع 
بالنظرة الواقعية وأدى باألس��لوب 
تميل  فالكف��ة  والفعال  اله��ادف 
له دون ش��ك فم��ن منهما يكون 
عل��ى الموعد باألداء والتماس��ك 
بتاريخ��ه  الجي��ش  واالنس��جام 
وإنجازات��ه أم الحرجل��ة بحضوره 

وحماسته واندفاعه وتماسكه؟؟

حطين × الشرطة

حطين من أهل القمة ومن دائرة 
الكب��ار وال يزال يقدم نفس��ه قويًا 
ومقتدرًا وصاح��ب خطوات واثقة 
لتحقي��ق الطم��وح الكبي��ر الذي 
يسعى إليه ويملك أسلحة تمكنه 
من ذلك وهو يس��ير على الطريق 
الصحي��ح بثب��ات ويس��تمد قوة 

إضافية من جمهور عاشق وكبير.
الش��رطة  فريق  يس��تقبل  حطين 
تح��ت عن��وان واحد )الف��وز( وال 
ش��يء غي��ره ألنه طريقه األس��لم 

للوصول إلى غاياته.
والش��رطة يحل ضيفًا على حطين 

على أمل العودة بأقل األضرار.
بدايته الشرطة كانت قوية وملفتة 
بيان��ه هب��ط كثيرًا  لك��ن خ��ط 
واألس��بوع الفائت ق��ارع الجيش 

بقوة فكيف سيكون اآلن؟؟
إن كان مترددًا فهو أمام خس��ارة 
وحطين س��يفوز وإن كان صاحيًا 
فق��د يك��ون صعب��ًا ول��ن يكون 
صي��دًا س��هاًل على اإلط��الق رغم 
أن الترجيح��ات تص��ب في خانة 

أصحاب األرض.

االتحاد × الوحدة
لقاء جماهيري بامتياز ذلك الذي 
يجمع ف��ي الش��هباء االتحاد مع 
ضيفه الوح��دة في مب��اراة يفوح 
منه��ا عب��ق الزم��ن الجميل في 

حدوده الدنيا اآلن.
كان  كم��ا  لي��س  االتح��اد  ألن 
والوحدة مت��رددًا كثي��رًا، االتحاد 
اس��تعاد بعض��ًا م��ن عافيته بعد 
نتائ��ج صعبة وأداء غي��ر متوازن 
والوح��دة م��رة فوق وم��رة تحت 
وبالتال��ي ال ثبات بالمس��توى وال 
الوحدة  أح��وال  بالعموم  بالنتائج 
أفضل وعناص��ر فريق أقوى وأبرع 
من االتح��اد الذي ل��م يصل بعد 
إلى ما يتمن��ى أنصاره وليس في 
صفوفه الالعب��ون الذين يصنعون 
فارقًا في المباريات الكبرى وهذه 
منها لكنه يعوض بجمهوره وأرضه 

وهما سالحان فاعالن.
وإذا كان الفريقان صاحيان فنحن 
أمام مباراة س��اخنة فني��ًا ورائعة 

من الطرفين.
ليس غريبًا أن يفوز أحدهما على 
اآلخ��ر إذا ال أفضلي��ة مطلقة وقد 

يكون التعادل سيد األحكام.

الفتوة × الوثبة
فرصة مناس��بة للفت��وة كي يقول 
نتيج��ة ترضي  كلمت��ه ويحق��ق 
عشاقه حين يس��تقبل الوثبة بعد 
أن طال انتظاره وانتظارهم وثالث 
نق��اط إن أحرزها س��تكون بقيمة 
الذه��ب وخط��وة إلى األم��ام قد 

تكون له بداية لطريق الخالص.

فهل يرضى الوثبة أن يكون جسرًا 
يمر منه الفتوة.

والوثبة ال مس��توى ثاب��ت ورغم 
ذلك فه��و األقوى وهو المرش��ح 

للفوز فهل يفعل ذلك؟؟
التبدي��الت  ورغ��م  الفت��وة 
والتغيي��رات إال أن نتائج��ه غير 

مريحة له ولجمهوره.
والوثبة في أم��ان أكثر وطمأنينة 
وبال ضغوط فمن يتفوق؟؟ الفتوة 
الوثبة  أم  والمتحم��س  المحتاج 

الواثق والمطمئن.

الساحل × الحرية
الس��احل أمام مهمة ق��د ال تأتيه 
مثلها مس��تقباًل وفرصت��ه كبيرة 
كي يحصد ما يبحث عنه ويرضي 
به طموحات��ه في مب��اراة النقاط 

المضاعفة.
إذًا لي��س له أس��هل م��ن الحرية 
القري��ب من��ه عل��ى الالئحة كي 
يحقق أحد أهدافه ويفوز بعد طول 
انتظ��ار والحرية يدرك أبعاد اللقاء 
والخطر منه والخط��ر األكبر الذي 

ينتظره إن لم يفز أو يتعادل.
فمن يداوي جراحه على حس��اب 
اآلخر وم��ن يعبر إلى ش��يء من 
االطمئنان على حساب اآلخر ومن 

ستزيد همومه لننتظر.
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الكرامة يدافع عن الصدارة.. وكالسيكو كبير بين االتحاد والوحدة

تنطل��ق يوم��ي الثالث��اء واألربعاء القادمي��ن مرحلة 
إي��اب دوري كرة القدم ألندي��ة الدرجة األولى، حيث 
تلع��ب المجموعت��ان األول��ى والثالثة ي��وم الثالثاء 
والمجموعت��ان الثاني��ة والرابع��ة ي��وم األربعاء كما 
كان الح��ال في مرحلة الذه��اب, وكان التنافس في 
المجموعات األربع على أش��ده ويختلف من مجموعة 
ألخ��رى م��ع مالحظة أن الفارق بس��يط بي��ن الفرق 
المتص��درة والفرق الت��ي تليها مباش��رة مما يجعل 
التنافس أق��وى في مرحلة االي��اب للصعود إلى دور 

التصفيات النهائية للصعود إلى الدوري الممتاز.
ترتيب

انتهى ترتيب األندي��ة في مرحلة الذهاب إلى النتائج 
التالية:

المجموعة األوىل
نادي��ا المجد واليقظ��ة في المركزي��ن األول والثاني 
ولكل منهما 10 نقاط والمجد تغلب على اليقظة ذهابًا 
2/1, وفي المركز الثالث المخرم وله 8 نقاط والشعلة 

7 نقاط وقارة 5 نقاط وجرمانا آخر الترتيب 3 نقاط.
المجموعة الثانية

تصدر نادي المحافظة الترتيب وله 10 نقاط والضمير 
والعربي لكل منهما 8 وتعادال في المباراة بينهما 1/1 
على ملعب الضمير وف��ارق األهداف لمصلحة العربي 
5/3 وحل في المركز الرابع النضال وله 4 نقاط وأخيرًا 

نادي النبك وله نقطتان.
المجموعة الثالثة

تصدر الترتيب نادي م��ورك وله 6 نقاط يليه الجزيرة 
4 نق��اط وحل في المركز الثال��ث عامودا وله 2 نقطة 

وأخيرا الجهاد آخر الترتيب وله نقطة واحدة.
المجموعة الرابعة

تص��در الترتي��ب نادي عفري��ن وله 13 نقط��ة ويليه 

النواعي��ر 10 نقاط وح��ل ثالثا ع. حم��اه وله 7 نقاط 
وتعادل عل��ى المركز الرابع النيرب وم. بانياس ولكل 
منهم��ا 4 نقاط والمباراة بينهم��ا لمصلحة م. بانياس 

على أرضه 2/1 وحل أخيرا نادي التضامن 3 نقاط.
مرحلة االياب

مباريات يوم الثالثاء
المجموعة األوىل

ا - المخرم يس��تقبل جرمان��ا على ملعب حمص ص 
وسبق أن فاز المخرم 2/1. 

2 – المج��د يواجه قارة على ملعب الجالء وس��بق أن 
فاز عليه 3/0.

3 - الش��علة يستقبل اليقظة على ملعب درعا البلدي 
وسبق أن فاز ذهابا 2/1

المجموعة الثالثة
1 - لجهاد يس��تضيف عامودا في الحس��كة وسبق أن 

تعادال دون أهداف ذهابا.
2 - مورك يلتقي ش. حماه وسبق أن فاز مورك ذهابا 

 .0 - 1
مباريات يوم االربعاء
المجموعة الثانية

1 - الضمي��ر يلتقي م. الش��ام على ملع��ب الفيحاء 
الصناعي وسبق أن تعادال ذهابا 1/1.

2 - النبك يس��تقبل المحافظة على ملعبه وسبق أن 
فاز المحافظة 3/2.

3 - النضال يستقبل العربي على ملعبه وسبق أن فاز 
العربي 6/0.

المجموعة الرابعة
1 - التضامن يس��تقبل النيرب عل��ى ملعب المدينة 

الرياضية وسبق أن تعادال ذهابا 1/1.
2 - عفرين والنواعير يتواجهان على ملعب 7 نيس��ان 

وسبق أن تعادال ذهابا 0/0.
3 - ع. حماه يس��تقبل م. باني��اس على ملعب حماه 

ص, وسبق أن فاز ذهابا 2/1.

هذا األسبوع.. 
انطالقة إياب دوري الدرجة األولى لكرة القدم 

ت��كاد رياض��ة العاصم��ة ال تهدأ 
كروي��ًا.. وهدي��ر أغل��ب مالعبها 
مس��تمر على م��دار الع��ام صيفًا 
وشتاء س��واء ببطوالت تنشيطية 
متك��ررة، أو رس��مية الهدف منها 
التأهل لنهائ��ي المحافظات، وهو 
أمر كان واضحًا وكبيرًا على أرض 
الواقع في األعوام األخيرة، فبالرغم 
الرس��مية  دورياتنا  توق��ف  م��ن 
على مس��توى الشباب والناشئين 
األزمة  والصغار بسبب  واألش��بال 
فإن فئ��ات العاصمة بتلك األعمار 
اس��تمراريتها  عل��ى  حافظ��ت 
وأكث��رت من دورياته��ا وصبغتها 
تنافس��ي وحماسي،  بلون رسمي 
األمر الذي نّش��ط األندية والكوادر 
والالعبين وفق خطة ودعم اللجنة 
التنفيذية بدمش��ق ونش��اط عمل 
اللجنة الفني��ة الفرعية بالعاصمة، 
يض��اف إليها الدورات اآلس��يوية 
لتأهيل المدربين أكاديميًا والقت 
األخيرة إقبااًل كبيرًا باآلونة األخيرة 
لنج��اح تنظيمها وحس��ن س��ير 

عملها.
» االتحاد« وخالل متابعتها لدورة 

التدريب C اآلسيوية التقت رئيس 
اللجنة الفنية بدمشق بشار شريف 
» مش��رف ال��دورة« للحديث عن 
األخي��رة وعن بع��ض النقاط بما 
يخ��ص عم��ل اللجن��ة وبطوالتها 
المس��تمرة وآخ��ر مس��تجداتها، 

فماذا قال؟ لنتابع..
دورة تدريبية

بداي��ة ح��ول ال��دورة التدريبي��ة 
اآلس��يوية المقام��ة حالي��ًا ق��ال 
بش��ار: تختتم يوم الثالثاء القادم 
حيث تترك��ز الدروس النظرية في 
بمدينة  الس��ورية  األكاديمية  مقر 
والعملية في  الرياضي��ة،  الفيحاء 
ملعب الفيح��اء الصناعي، وتضم 
الدورة عددًا جيدًا من الدارس��ين 
بع��د نج��اح ال��دورات الس��ابقة 
والرغب��ة ل��دى األغلبي��ة بدخول 
نطاق التأهيل األكاديمي لممارسة 
دوره��م فيم��ا بع��د بالمالع��ب 
المدربين  ويحاضر فيها كل م��ن 
إبراهي��م ومهند  الوطنيي��ن فجر 
فقير ويض��م ال��كادر اإلداري كاًل 
من سامح ش��ربجي )مديرًا( وعبد 
هللا دروبي )أمينًا للس��ر( وهشام 
)إداريًا( وس��ميح بالل  ش��ربيني 
)مس��ؤواًل ماليًا( ويوس��ف مرعي 
ووردة  للتجهي��زات(  )مس��ؤواًل 

جمعة )منسقًا آسيويًا(.
الدارس��ون هم: رام��ي الحلواني، 
فراس القاسم، ماجد الحاج، محمد 
س��اري، عبد الرحمن قاروط، راني 
الغايب، ربيع ليال، ياسر الجاجان، 
أحم��د الخطي��ب، جه��اد مؤذن، 
طالل شعبان، منيف خرسا، هاني 
الش��ماط، مهن��د طعان، وس��يم 
زبدان��ي، عب��ادة الرح��وم، أحمد 
رمض��ان، جعفر اس��كاف، محمود 
عواد، هش��ام الك��ردي، جعفر أبو 
بارصومي��ان،  بي��دروس  صال��ح، 
محمد آل رش��ي، جعف��ر الحاضر، 
محم��د غي��ث دعيب��س، خال��د 
العم��ري، محمد  الصالح، ط��ارق 
الس��الم، أحم��د دروي��ش، رامي 
ميمون  محم��د،  تيس��ير  المربد، 
سوادة، عمار مستت، ساالر سيدرا، 

ياسين األقرع.
كامل  الت��زام  ويضي��ف: هن��اك 
من جميع الدارس��ين بحضورهم 
وس��يتم  وتجهيزاتهم  ولباس��هم 
توزي��ع الش��هادات ي��وم الثالثاء 
الق��ادم بحض��ور رئي��س اتح��اد 
كرة القدم يس��بق ذل��ك الفحص 
الحالي��ة هي  ال��دورة  النظ��ري.. 
الثانية بعد دورة D اآلسيوية التي 
الدورة  الماضي وبعد  الشهر  جرت 

الحالي��ة س��نقوم بتنظي��م دورة 
 c تنظيم وإدارة كما س��نقيم دورة
لالعبي األندية بين فترة استراحة 
الذهاب واإلياب ممن لم تس��نح 
لهم الظروف باتباع الدورة المقامة 

حاليًا.
منتخبات وبطوالت

عم��ل  ع��ن  للحدي��ث  وانتق��ااًل 
البط��والت الفرعي��ة ق��ال بش��ار 
أربع��ة  حالي��ًا  لدين��ا  ش��ريف: 
منتخب��ات لدمش��ق ف��ي الفئات 
العمري��ة ونش��كر رئي��س اللجنة 
التنفيذية األستاذ مهند طه لدعمه 
التنفيذية  وتأمي��ن  لها  ومتابعته 
للفئات األربع وينش��ط  تجهيزات 
أعض��اء اللجن��ة الفنية بدمش��ق 
م��ع الكوادر س��واء بال��دورات أو 
مؤهلة  عناصر  وه��ي  المنتخبات 

وتعمل بجد.
القليل��ة  االي��ام  ف��ي  مضيف��ًا: 
العطلة  م��ع  وتحدي��دًا  القادم��ة 
البراعم  بطولة  سنقيم  اإلنتصافية 
النتق��اء منتخب دمش��ق لبطولة 
المحافظ��ات، حيث نعمل كلجنة 
فنية على إقام��ة بطوالت الفئات 
المختلفة على مدار العام أش��بااًل 
وناشئين وفئة 2002 كما سنقيم 
مرحلة ثانية من بطولة فئة 2005 

بعد بطولة األش��بال.. جميع فرق 
دمش��ق تس��تعد وبدورن��ا نعطي 
الج��دد  للح��كام  كبي��رة  أدوارًا 
بالتعاون مع لجنة الحكام الفرعية.
وف��ي حديث��ه ع��ن منتخب��ات 
المحافظة أيضًا أكد رئيس اللجنة 
الفنية بدمشق أن فريق الناشئين 
يتم تجهي��زه حاليًا أيض��ًا بقيادة 
وتعيين  الح��اج،  عم��اد  المدرب 
المدربين يت��م وفق خطة ومنهج 
يس��تلم منتخب  نتبع��ه حي��ث 
دمش��ق مدرب النادي الحائز على 
البطولة ومس��اعده وباق��ي كوادر 
المنتخ��ب من أصح��اب المراكز 
الحال��ة  م��ن  كن��وع  المتقدم��ة 
التش��جيعية له��م ولك��ي يكون 
هناك ضبط وأحقية ومساواة بين 

جميع الكوادر.
وختم بش��ار ش��ريف حديثه بأن 
اللجنة الفنية تقف على مس��اواة 
واح��دة بين جميع كوادرها حيث 
أن اله��دف األول واألخير متابعة 
القدم بدمشق  النهوض بواقع كرة 
خاصة بالفئات األمر الذي ينعكس 
على ك��رة الق��دم الس��ورية على 
منتخباتنا  بخدمة  ويصب  العموم 

الوطنية.

نشاطات مكثفة للجنة الفنية لكرة القدم بدمشق 

بشار شريف: مستمرون بالدورات التدريبية 
وبطوالت كافة الفئات وتشكيل المنتخبات 

علي شحادة

ربيع حمامة

صبحي أبوكم
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بدأ نادي الس��احل مبك��رًا بتدعيم 
صف��وف فريق��ه ال��ذي يعاني من 
مقاع��د  وخل��و  ضع��ف خطوط��ه 
احتياط��ه هذا وإن لم يس��جل أي 
إصاب��ة فما بال��ك بإصابات متكررة 

وقد تكون طويلة..
عل��ى ذلك بدأ عب��د الناصر مكيس 
ال��ذي تس��لم مهمة تدري��ب فريق 
الس��احل خلف��ًا للم��درب محم��د 
اليوس��ف بتطعي��م الفري��ق وأول 
خياراته المهاج��م عبد هللا الجمعة 
وحطي��ن  للكرام��ة  لع��ب  ال��ذي 

والنواعير ومصفاة بانياس.
وفي ذلك قال المكيس ل�«التحاد« 
أن الفري��ق بحاجة لالع��ب مهاجم 
يمتلك الخبرة والش��ك أن الجمعة 
م��ن الالعبي��ن المميزي��ن الذين 

يمتلكون ذلك.
إدارة نادي الس��احل أيض��ًا أعلنت 
ع��ن تعاقده��ا مع الالع��ب محمد 
حديد في مركز الظهير ولعب ألندية 
الطليعة وش��رطة حماة والش��رطة 
المركزي وسبق له أن لعب للساحل 
الوس��ط  الماضي والعب  الموس��م 
ماهر ب��رازي لعب ألندي��ة النواعير 
والقرداح��ة،  والكرام��ة  والطليع��ة 
وقد س��بق لها االتفاق مع الالعبين 

المذكورين قبل استالم المكيس.
عبد الناصر مكيس سبق له تدريب 
أندي��ة الطليعة والكرامة وتش��رين 
وخاض تجربة احترافية في األردن 
عندما درب الرمث��ا عام 2009 عن 
ه��ذه المهمة ق��ال ل���« االتحاد«: 

صحي��ح أن المهم��ة صعب��ة جدًا 
لظ��روف الفريق الس��يئة والذي لم 
يحق��ق أي فوز من بداي��ة الدوري 
لكنه��ا ليس��ت مس��تحيلة ونأمل 
بتحقي��ق نتائ��ج إيجابية وإس��عاد 
الجمهور بالدرج��ة األولى واالبتعاد 

عن دائرة الهبوط 
الفن��ي لفريق  ال��كادر  كم��ا ض��م 
الس��احل عمار شيخ إبراهيم الحائز 
على شهادة التدريب c والذي يعمل 
مدرب��ًا ضم��ن أكاديمية الس��احل 
الكروي��ة ولفئات حطي��ن العمرية 
وم��درب الحراس لؤي عثمان الذي 
سبق له تدريب حراس فريق شباب 

تشرين. 
ويختتم الس��احل آخر لقاءاته على 
أرض��ه ف��ي مرحلة الذه��اب فريق 
الحري��ة صاحب المرك��ز 12 برصيد 
خمس نقاط بينما الساحل بالمركز 

األخير برصيد ثالث نقاط.

مضت مباري��ات دور ال�32 من مس��ابقة 
كأس الجمهوري��ة لكرة القدم ضمن اإلطار 
المتوق��ع له��ا ول��م تخرج ع��ن المألوف 
وبالتالي غاب��ت المفاجآت بوقت حضرت 
في��ه األه��داف بغ��زارة وكادت تتم��زق 
الش��باك ببع��ض المباري��ات والس��بب 
اصطدام أندي��ة مغمورة مع أندية ممتازة 
من غير المنطق المقارنة فيما بينها نظريًا 
أو عملي��ًا وتم تس��جيل 88 هدفًا في 16 

مباراة فقط.
ف��ي جول��ة األس��بوع الماض��ي حضرت 
األهداف وتأهلت األندية الفائزة لمواجهات 
فيها قمة مبكرة بدور الس��تة عشر وكانت 
القرعة ق��د ظلمت البعض على حس��اب 
أندية أخرى وبدت المس��يرة نحو النهائي 
وفق خطين غير متناس��بين على اإلطالق 
م��ع احترامنا لكل األندي��ة.. لكن األندية 
الكبيرة س��تمضي بخط وس��تصطدم مع 
بعضها البعض، وأندية أخرى وجدت بين 
ليلة وضحاها طريقه��ا معبدًا نحو النهائي 
ولعب الحظ دوره بهذا األمر وس��ننتظر ما 

ستسفر عنه األمور بالقادمات.
مهرجان تهديف

النتائ��ج األعلى حملت تس��جيل عش��رة 
أه��داف مقابل ال ش��يء.. زرعها تش��رين 
وصي��ف دوري الممت��از الحال��ي بمرمى 
النورس، كما س��جلها الوثبة في ش��باك 

صوران.
ثمانية أهداف كان��ت من نصيب الوحدة 
في مرمى العرب��ي ومثلها للجيش تغلب 
بها عل��ى صافيتا، وأيض��ًا ثمانية أهداف 
كانت من نصيب الشرطة خالل فوزه 8/1 

على فريق عمال حماة.
س��بعة أهداف س��جلها حطين في مرمى 
فري��ق محافظة القنيطرة، وكذلك تحققت 
بلقاء الفتوة خالل فوزه على السفيرة.. كما 
س��جلها الحرية في شباك مرمى الشهباء، 
وفيها أيض��ًا تجاوز النواعير على ش��رطة 

حلب.
األه��داف الخمس��ة كان��ت م��ن نصيب 

الكرامة في شباك بانياس.
ثالث��ة أه��داف فاج��أ بها المخ��رم فريق 

الجزيرة.
هدفان حققهما جبلة في مرمى المحافظة، 

ومثلهما للحرجلة في شباك مورك..
أيضًا فاز بهما االتحاد على عفرين.

األق��ل تهديفًا كانت بتقدم الطليعة بهدف 
دون رد على معضمية الشام.

اللقاء الوحيد الذي لم يش��هد هز الشباك 
وبقيت األخيرة صامتة هي مواجهة المجد 

والس��احل فانتهت سلبية قبل أن تبتسم 
ركالت الترجيح للساحل 4/3.

المتأهلون
إذًا.. حج��ز 16 ناديًا موقع��ه بالدور التالي 
وه��م أندي��ة الجيش وتش��رين وحطين 
والفت��وة والطليع��ة واالتح��اد والوح��دة 
وحرجل��ة إضاف��ة ألندية الحري��ة وجبلة 
والنواعي��ر والش��رطة والوثبة والس��احل 

والكرامة والمخرم.
قمة مبكرة

دور الستة عش��ر القادم سيشهد مواجهة 
من العيار الثقي��ل ظلمت بها القرعة قبل 
فترة وها ه��ي اليوم تصبح أم��رًا واقعًا، 

الجيش بمواجهة تشرين..
المباراة الثانية ستجمع حطين مع الفتوة 

بالدور ذاته.
والطليع��ة س��يلتقي فريق االتح��اد، كما 
يواجه الوحدة فريق حرجلة الوافد الجديد 

للدرجة الممتازة هذا العام.
مباريات دور الستة عشر القادمة سيلتقي 
فيها الحرية مع جبلة، كما يواجه النواعير 
فريق الشرطة، ويلتقي الوثبة مع الساحل، 

وضرب الكرامة موعدًا مع فريق المخرم.
خطان مختلفان

بإطالل��ة س��ريعة للمس��تقبل القري��ب.. 
وتحديدًا بما بعد الدور القادم من مسابقة 
كأس الجمهورية يمكن أن نسجل ما يلي 
بالطري��ق نحو نهائي ال��كأس ونيل اللقب 

الغالي للعام 2021.
الطري��ق األول: - الفائز من مباراة الجيش 
مع تشرين.. سيلتقي مع الفائز من مباراة 

حطين مع الفتوة.
- الفائ��ز من مباراة الطليع��ة مع االتحاد 
س��يلتقي الفائز م��ن مب��اراة الوحدة مع 

الحرجلة!
- خالص��ة المباري��ات أع��اله س��تكون 

مب��اراة نص��ف النهائ��ي أي أن الفائزين 
م��ن المباري��ات ضم��ن الطري��ق األول 
س��يتواجهون حتى النهاي��ة )دور ما قبل 
النهائي( بقم��م حقيقية بدأت مبكرة من 
الدور القادم وستستمر حتى مباراة نصف 

النهائي.
الطري��ق الثاني: - الفائز من مباراة الحرية 
مع جبل��ة.. س��يلتقي الفائز م��ن مباراة 

النواعير مع الشرطة.
- الفائز من مواجهة الس��احل مع الوثبة.. 
س��يلتقي الفائز م��ن مب��اراة الكرامة مع 

المخرم.
- الطريق الثاني سيفضي إلى نصف نهائي 
آخر ولكن هل هذا الطريق مساويًا لسابقه!
حديثنا ه��ذا ليس متأخرًا، ولكن اآلن بدأ 

الجد وبدأت صدامات األندية فيما بينها.
نتائج المباريات

نذكر بنتائج دور ال�16 من مسابقة الكأس 
ونستعرض بعدها بعض تقارير الزمالء لما 

جرى في بعض المباريات.
صافيتا × الجيش 0/8، النورس × تشرين 
0/10، م. القنيطرة × حطين 0/7، السفيرة 
× الفت��وة 0/7، م. الش��ام × الطليعة 0/1، 
عفري��ن × االتح��اد 0/2، العربي × الوحدة 
0/8، م��ورك × الحرجل��ة 0/2، الش��هباء 
× الحري��ة 0/7، المحافظ��ة × جبلة 0/2، 
شرطة حلب × النواعير 0/7، عمال حماة × 
الشرطة 1/8، صوران × الوثبة 0/10، المجد 
× الساحل 0/0 وبالترجيح 3/4، بانياس × 

الكرامة 0/5، المخرم × الجزيرة 3/0.
تقارير وأهداف

قدم الزميالن محمد هاش��م إيزا ومحمد 
عجان أب��رز لمحات مباري��ات الحرية مع 
الش��هباء واالتحاد م��ع عفرين كذلك فوز 
حطين وتش��رين الكبي��ران على كل من 
محافظة القنيطرة والنورس على الترتيب 

إضافة لسباعية النواعير في شباك شرطة 
حلب.. كما يلي..

تفوق الحرية
تغلب الحرية على جاره الشهباء بسباعية 
نظيفة من األهداف ضمن مباريات الدور 
الثاني لكأس الجمهوري��ة بكرة القدم في 
المب��اراة الت��ي جمعتهما ف��ي ملعب 7 
نيسان، تعذب الحرية خالل الشوط األول، 
وصمد الش��هباء طيل��ة 43 عندما اهتزت 
شباك مرماه بركلة جزاء جاء منها الهدف 

األول عن طريق طه دياب.
في الش��وط الثاني رغ��م أن الحرية لعب 
ناقص الصف��وف بعد طرد حارس��ه الذي 
لمس الكرة خارج منطقة الجزاء فقد تسيد 
وقائع الشوط وس��جل عبد هللا نجار ثالثة 
أه��داف متتالية وأضاف محمد الحس��ن 
اله��دف الخامس وأحمد الدبل الس��ادس 

واختتم أحمد العبد هللا المباراة بالسابع.
ثنائية اتحادية

ف��از االتح��اد عل��ى عفري��ن بهدفين من 
دون رد بع��د مباراة حماس��ية غاب عنها 
الجانب الفن��ي وبدا االتح��اد بصورة غير 
مقبول��ة بخالف عفرين ال��ذي قدم عرضًا 
مرضي��ًا لكن اللمس��ة األخي��رة افتقدها 
وعلى مر المب��اراة لم نش��هد فرصًا تذكر 
س��وى حالتين جاء منهما الهدفان، ففي 
الدقيقة األولى من فرق الشوط األول أحرز 
إبراهيم الزين هدفًا مبكرًا من ضربة ركنية 
تابعها برأس��ه وبعد ث��الث دقائق أضاف 
زميله أحمد األحمد اله��دف الثاني الذي 
اكتفى بهما االتحاد طيلة اللقاء، وفي بقية 
مراحلها خاصة في الش��وط الثاني حاول 
كال الفريقين التس��جيل، لكن هجماتهما 

افتقدت التنسيق والتركيز والنهايات.
سباعية حطينية

حقق حطين فوزًا طبيعي��ًا ومتوقعًا على 

ضيفه نادي محافظة القنيطرة وبس��باعية 
نظيفة من األهداف بعد مباراة من جانب 
واحد س��يطر فيها حطي��ن على مجريات 
المب��اراة من بابها لمحرابها قياس��ًا لفارق 

المستوى والخبرة واإلمكانيات.
الش��وط األول وبعد صيام عن التس��جيل 
لع��دة مباريات ع��اد المردكي��ان وعوض 
بتس��جيله س��تة أهداف منه��ا أربعة في 
الش��وط األول في الدقائ��ق 13 و20 و22 
و32 وس��جل الهدف الخام��س وأنهى به 

الشوط األول مصطفى جنيد د 42.
الشوط الثاني أشرك مدرب حطين العبيه 
االحتياط واس��تمر ف��ي أفضليته وترجم 
ذلك بهدفي��ن آخرين للمردكي��ان د 73 
و87 فيما كانت هن��اك محاوالت للفريق 
الضي��ف عبر هجمات مرت��دة لم يتمكن 
خالله��ا م��ن اخت��راق دفاع��ات حطين 
واكتفى بالتسديد البعيد إما فوق العارضة 
أو جان��ب القائمي��ن وبهذا الف��وز انتقل 
حطين إلى دور ال�16 من مس��ابقة الكأس 

ليالقي فريق نادي الفتوة.
مهرجان أهداف

حقق فريق تش��رين فوزًا متوقعًا وس��هاًل 
على فريق النورس ضمن منافسات بطولة 
كأس الجمهوري��ة وغلبه بعش��رة أهداف 
لال ش��يء وبعد مباراة أشرك فيها مدرب 
تش��رين العبيه الش��باب ومدعمين بال 
كردغلي والس��المة والصباغ والمالطة في 
الش��وط األول الذي انتهى بتقدم تشرين 

4/0 سجلها الصباغ ومحمد مالطة.
في الش��وط الثان��ي دفع مدرب تش��رين 
بالمرم��ور إل��ى الملع��ب والذي س��جل 
هدفًا والس��المة وليث ناص��ر والكردغلي 
ولكل منهم هدف وختمها علي بش��ماني 

بهدفين.
ه��ذا في الوقت الذي ل��م يكن فيه فريق 
الن��ورس مؤهل لمج��اراة البح��ارة لكن 

بالتأكيد اكتسب خبرة واحتكاكًا.
فرحة للنواعير

وف��ي الالذقية أيضًا س��جل النواعير فوزًا 
كبيرًا على فريق ش��رطة حلب وبس��باعية 
نظيف��ة من األه��داف بعد مب��اراة جيدة 
المس��توى م��ن الجانبي��ن م��ع أفضلية 
واضحة للنواعير الذي أنهى الش��وط األول 
لصالح��ه بثالثة أه��داف س��جلها أحمد 

عكعك 2 وفهد الدالي.
في الش��وط الثاني تاب��ع النواعير بوتيرة 
عالية وبتصميم وش��هية على التس��جيل 
وتمكن من التسجيل عبر العكعك بثالثية 
بالهدف  الزيدي  متتالية وختمها طري��ف 
السابع وشهدت بعض المراحل محاوالت 
جادة من قبل فريق الشرطة وعن مرتدات 

سريعة لكن لم تكن نهاياتها سعيدة.

كرة القدم

صفحات وهمية.. تصريحات خرافية.. قرارات وتحليالت وتسريبات 
جهنمية.. مناصب، ومدراء ومساعدين مدراء، بل وأنظمة غير محددة 

تحكم عملها.
ما سبق وأكثر يحفل فيه »الفيسبوك« أو ما يسمى وسائل التواصل 
االجتماعي، يشد المتابعين، ويثير الفضوليين، ويجمع »الاليكات« 
والس��بب هو إيصال المعلومة سريعًا بحسب حاجة الشارع الرياضي 
دون مراعاة دقتها أو »صالحيتها« وقد يتحول لما يش��به برنامج »ما 
يطلبه الجمهور« ألنه ليس هناك ما يحكم عمل بعض الصفحات أو 
األشخاص وتخليهم أنفسهم عن المهنية أو الشخصية السوية ببعض 
األحيان، إضافة ألن حذف أي معلومة يتم ب�«لمس��ة« في حال ثبت 
ع��دم صدقها وبعدها عن الواقع.. وبالتالي التهرب ببس��اطة عن أي 

مسؤولية.
الحالة الس��لبية طغت باآلونة األخيرة على الفيسبوك ورياضيًا بات 
بأغلبه مصدرًا لإلزعاج البصري والسمعي ومن يتم الوثوق به ال يكاد 
يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة و«النسخ واللصق« بات قاعدة وشبه 
قانون متبع وما عليك س��وى نسخ لصق أي منشور جاهز ليلقى من 
التعليقات ما يلقى دون تبصر من يقرؤه وتدقيق من ينش��ره ولذلك 

فالمسؤولية مشتركة، وجميعنا معنيون بهذا األمر..
اليوم بعد س��نوات ع��دة لدخولنا عالم الفيس��بوك وبعد كل ما يتم 
التداول خالله رياضيًا فإن مس��ماه األقرب للواقع لدينا هو »وس��ائل 
الخصام االجتماعي« واس��تعضنا به عن كتاب »كيف تصبح خصمًا 

في بوست واحد«.
وللحديث بقية

للحديث بقية

ربيع حمامة

كيف تصبح خصمًا 
في بوست واحد؟

ربيع حمامة

صبحي سحاري

محمد هاشم إيزا

محمد عجان

شهية التهديف مفتوحة على آخرها

قمة مبكرة تتصدر مواجهات دور الستة عشر في كأس الجمهورية لكرة القدم

مكيس: مهمتي بقيادة الساحل 
صعبة ولكن ليست مستحيلة 

خالف فريق أش��بال كرة الحري��ة جميع توقعات 
المراقبي��ن والمهتمين، عندما أح��رز لقب بطولة 
حل��ب بعد ف��وزه على منافس��ه التقلي��دي فريق 
االتح��اد المدجج بالنجوم والذي يضم في صفوفه 
18 العب��ًا من عناصر منتخ��ب حلب من أصل 20 
الذي ف��از ببطولة محافظات القطر قبل ش��هرين، 
علم��ًا بأن فري��ق الحرية ال يضم ف��ي صفوفه أي 

العب في المنتخب؟؟
تفاصيل

أنجز الحرية اس��تحقاقه على مس��توى المحافظة 
فلعب ضمن المجموعة الثانية وتأهل إلى النهائي 
عل��ى رأس مجموعته بفوزه على الحرفيين بهدف 
وعل��ى الني��رب 2/0 ونب��ل 5/1 واليرم��وك 5/1 
والش��هباء 10/0 وش��رطة حلب 4/1 وفي المربع 
الذهب��ي تغل��ب على عم��ال حل��ب 4/1 ثم على 
االتحاد بهدف وحيد في المباراة النهائية وس��جل 

هدف الفوز أحمد قطان.
أهداف وهدافون

في مشوار البطولة سجل الحرية 36 هدفًا واستقبل 
مرماه هدفين وتعاقب عل��ى إحراز األهداف نجم 
الفري��ق وهداف��ه الواعد أحمد قطان مس��جاًل 12 
هدفًا أي ثلث أهداف فريقه في البطولة تاله أحمد 

قاس��م 10 وجانيار عبد هللا هدفين ومثله عبد هللا 
كنان ومحمد أبو أحمد ثم جمال جاس��ر ويوسف 

عجالني ولكل منهما هدف واحد.
الحديقة الخضراء

الجهاز التدريبي واإلداري: 
وليد الناصر عضو مجلس اإلدارة مشرفًا.

عدنان أبو عجوز إداريًا.
محمد طاهر وراق مدربًا.

خالد الجابر مساعدًا للمدرب.
الالعبون: موفق دوبا، كرم مدرس، جانيار عبد هللا، 
محمد ن��ور قاضي، محمد دملخي، يحيى الحمود، 
يوس��ف ديري، أحمد قطان، محمد القاس��م، عبد 

الرحمن بركات، محمد كالس��ي، مهند ظاظا، يزن 
نص��ر هللا، محم��د أبو أحمد، ن��وار حنش، عبد هللا 
كن��ان، حاتم حاج ديبو، جمال جاس��ر، عبد القادر 
أبو عجوز، عب��د هللا عنداني، مصعب المحمد، عبد 
الق��ادر جال��ق، أحمد أب��و عاصي، محم��د حمادة 

خطيب.
تكريم

ن��ال فري��ق مواهب الحري��ة تكريمًا الئق��ًا يوازي 
إنجازه، فقدمت اللجن��ة التنفيذية مكافآت مادية 
لالعبيه خالل االحتفال الذي حضره الرفيق فراس 
معال رئيس االتحاد الرياضي العام العام كما حظي 
بدعم وتكريم خاص من اإلدارة وبعض المحبين.

أشبال الحرية أبطال كرة حلب

- محمد البري نجم فريق الجيش خضع للراحة لمدة يومين مبدئيًا بعد ش��عوره 
بآالم خالل لقاء فريقه مع صافيتا في مسابقة كأس الجمهورية، وأثبتت المعاينة 

وجود التهاب عقد لمفاوية وتبين عدم وجود أي إصابة.
- تعيين الكابت�ن ياس��ر لبابيدي عضوًا لمجلس إدارة نادي االتحاد ومسؤواًل عن 

كرة القدم بالنادي خلفًا لمجد حمص.
- أعلن��ت إدارة نادي تش��رين رس��ميًا عن مغ��ادرة هداف الفريق ع��الء الدالي 
لالحت��راف خارجيًا مع ن��ادي العربي الكويتي، وذلك بع��د نهاية مرحلة الذهاب 
من الدوري الس��وري الممتاز، وس��اهم الدالي بمسيرة ناجحة للبحارة حتى اآلن 

وضعتهم بالمركز الثاني خلف الكرامة على الئحة الترتيب.
- أصب��ح نجم فريق الوحدة أس��امة أومري الهّداف التاريخ��ي لفريق الوحدة بعد 
ثنائية في شباك العربي بمسابقة كاس الجمهورية ليرفع رصيده من األهداف مع 

البرتقالي إلى 77 هدفًا حتى اآلن.
- الس��احل يتعاقد مع الالعبي��ن ماهر برازي ومحمد حدي��د قادمين من نادي 
الطليعة ليمثلوه لنهاية الموس��م 2020/2021 س��بق ذلك ض��م الالعب عبدهللا 

جمعة.

متفرقات كروية
اختتم��ت مباري��ات بطولة دوري 
الثانية بكرة  للدرج��ة  أندية حلب 
الق��دم للرج��ال مرحل��ة الذهاب 
األس��بوع  مباري��ات  وأس��فرت 

السادس عن النتائج التالية:
ف��از عمال حل��ب على الس��فيرة 
بهدف وحيد وتغلب ش��رطة حلب 
اليرم��وك بهدفين من دون  على 

رد وتعادل الحرفي��ون مع القلعة 
سلبيًا.

وبذل��ك تصدر نادي��ا عمال حلب 
والحرفيون الئح��ة الترتيب ولكل 
منهما 11 نقطة تالهما شرطة حلب 
7 نقاط ثم القلعة 6 فالس��فيرة 4 
وأخيرًا اليرموك بال أي نقطة بعد 

أن خسر جميع مبارياته.

كرة حلب الثانية

أخبار كروية من الالذقية

 C أعلن نادي حطين عن إقامة دورة تدريبية للمدربين -
اآلسيوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الفنية لكرة 

القدم بالالذقية.
- كادر جديد: تم تس��مية كادر جديد لفريق ناشئي الكرة 
بن��ادي حطين وتألف م��ن: طالل عبدو مدرب��ًا، محمود 

فياض م. مدرب، خالد دمياطي مدرب حراس مرمى.
- البس��ما مديرًا: قرر مجلس إدارة نادي حطين بجلس��ته 
األخيرة تس��مية الكابتن محس��ن بس��ما مديرًا لمدرسة 

حطين الكروية الخاصة بالفئات العمرية.
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عقدت لجن��ة المنتخبات الوطنية 
اتحادات  اجتماع��ا م��ع رؤس��اء 
األلع��اب ج��رى خالله مناقش��ة 
المنتخب��ات  تحضي��رات  واق��ع 
االس��تحقاقات  واب��رز  الوطني��ة 
المنتظرة له��ا وتحديد التوجهات 
العامة للمعس��كرات االستعدادية 
له��ا  االس��تعداد  لتنفي��ذ خط��ة 
وف��ق أفض��ل الش��روط المتاحة, 
وبمتابع��ة من لجن��ة المنتخبات 
التنفيذي  المكتب  ودعم  الوطنية 
الذي  الع��ام  الرياض��ي  لالتح��اد 
يؤكد أن موضوع المنتخبات أحد 
للمنظمة  العم��ل  اولوي��ات  أهم 

الرياضية.
لجنة اشراف

افتت��ح االجتماع الس��يد بش��ير 
عب��ود رئي��س اللجن��ة موضح��ًا 
بالمنتخب��ات  العناي��ة  أهمي��ة 
الوطنية والتي تشكل ثمرة العمل 
بكافة  االلعاب  الرياضي التحادات 
مسمياتها, وأشار إلى طبيعة عمل 
اللجن��ة وهيكليته��ا وصالحياتها 
االولمبية  اللجن��ة  من  الممنوحة 
واإلشراف  المتابعة  في  الس��ورية 
ومعس��كرات  تحضي��رات  عل��ى 
أن  مؤكدًا  الوطني��ة  المنتخب��ات 
الفن��ي لأللع��اب م��ن  الجان��ب 
مهم��ة اتحاداته��ا, ومهم��ة لجنة 
الخدم��ات  تقدي��م  المنتخب��ات 
تحتاجه��ا  وم��ا  اللوجس��تية 

لالرتقاء  وس��ائل  من  المنتخبات 
بالمس��توى الفن��ي للمنافس��ات 
الخارجية واإلش��راف هو لتسهيل 
بدياًل  العمل وتطويره وليس  آلية 

عن االتحادات الرياضية.
برمجة

وأكد عب��ود على إرس��ال روزنامة 
النش��اط المحل��ي والمش��اركات 
الخارجي��ة لاللعاب خالل 15 يوما 
وفق صيغة محددة تشمل تسمية 
الكوادر الفنية واإلدارية للمنتخبات 
وأعداده��م  الالعبي��ن  وأس��ماء 
لكل اس��تحقاق وبقرار رسمي من 
اتح��اد كل لعب��ة, وأن يتم وضع 
خطة النش��اط الخارجي في لوحة 
المنتخبات جميعه��ا لعام 2021 
على مس��توى البط��والت العربية 

وألعاب البحر االبيض المتوس��ط 
وبطوالت  واس��يا  آس��يا  وغ��رب 
العال��م وااللع��اب االولمبية, وأن 
تقدم طلبات المعسكرات قبل 15 
يوما للتنسيق مع لجنة المدربين, 
وطل��ب أن تكون الف��رق على قدر 
من االس��تعداد وأن تك��ون مدة 
ومستوى  تتناس��ب  المعسكرات 
أهميتها  وحسب  خارجيا  البطولة 
وأهمي��ة المش��اركة, ويج��ب أن 
يتواج��د الم��درب واالداري م��ع 
الالعبين بش��كل مدروس وبعيدا 
عن الفوض��ى, وأض��اف عبود إنه 
تم اعتماد فندق تشرين الرياضي 
كم��كان اقامة لجميع المنتخبات 
وفي ح��ال زيادة العدد عن الطاقة 
االس��تيعابية للفن��دق يمكن نقل 

فندق  إل��ى  المنتخب��ات  بع��ض 
العباس��يين وسيكون التوزيع في 
المنام��ة ف��ي الغرف��ة الواحدة 2 

رجال و3 ناشئين و4 أشبال.
االنضباط عنوان العمل

وأكدت عضو اللجنة السيدة شذى 
جروان على مسألة االنضباط التي 
يجب أن تكون عنوانًا للعمل بغية 
الوص��ول إل��ى منتخب��ات رفيعة 
بالتعليمات  وااللتزام  المس��توى 
والس��لوك الجماعي في التدريب 
والراح��ة وتناول الطع��ام وغيرها 
االخ��رى، وضرورة  االنش��طة  من 
تقديم كل ما يل��زم من امكانات 
ومتطلب��ات فنية وإدارية وبأفضل 
ص��ورة ممكن��ة وتطبي��ق قانون 
الثواب والعقاب في كافة مراحل 

واالهتم��ام  وتفرعات��ه،  العم��ل 
بموض��وع اوقات الف��راغ لعناصر 
المنتخبات بحيث يتم استثمارها 
في انش��طة موازية تدعم الجانب 
لالعبي��ن  والمعن��وي  النفس��ي 
منع��ًا للرتابة والمل��ل خاصة في 
المعس��كرات طويل��ة األم��د من 
خ��الل تنظي��م انش��طة متنوعة 
ثقافية واجتماعية وطبية وعلمية 
تتيح لالعبين والالعبات توس��يع 
والحياتي��ة  العلمي��ة  معارفه��م 
لالرتق��اء بالعم��ل بص��ورة أفضل 
وايالء الجانب العلمي للرياضيين 
بحيث  خاص��ًا  اهتمامًا  الط��الب 
في  االس��تمرار  ف��ي  نس��اعدهم 
إلى  الدراس��ي  والتفوق  التحصيل 

جانب تفوقهم الرياضي.

برنامج آدم
واش��ار عض��و لجن��ة المنتخبات 
الدكت��ور صف��وح الس��باعي إل��ى 
بمكافح��ة  االهتم��ام  ض��رورة 
المنش��طات كونها ض��ارة بالصحة 
وممنوع��ة من كافة المؤسس��ات 
الرياضية ويترت��ب عليها عقوبات 
كبيرة وصارمة بداي��ة من حرمان 
الرياضي من المش��اركات الدولية 
وصواًل لحرم��ان منتخبات كاملة, 
وق��ال الس��باعي إنه ت��م اعتماد 
برنامج )آدم( الخاص برصد حركة 
للمش��اركة من  المؤهل  الالع��ب 
خالل التعريف ع��ن طرق وكيفية 
التدريب موضحًا أن سالمة الالعب 
في االبتعاد عن كل ما هو ممنوع 
تناول��ه ف��ي التدري��ب أو خ��ارج 

التدري��ب, والمكم��الت يحب أن 
تؤخذ وفق استمارة طبية لتحقيق 
س��المة الالعب ويج��ب أن تكون 
حدود تناول المكمالت بين 10الى 
%15 واحيانا تكفيه %5 وأشار أن 
المطل��وب حاليًا ه��و التركيز على 
الش��عار  الغ��ذاء والذي يجس��ده 
الرياضة وهو:  المعتمد في عال��م 
الغذاء لرفع األداء بعيدا عن الدواء.

مداخالت مفتوحة
وتع��ددت الطروح��ات من جانب 
طلب  تناول��ت  والت��ي  الحض��ور 
زيادة وجبات الغذاء لرفع االثقال, 
وتنشيط  نفس��ي,  طبيب  وتواجد 
الطب الرياضي, والعمل بالعقوبات 
لوق��ف المخالفات, وعدم إمكانية 
تأمي��ن روزنام��ة النش��اط خالل 

المدة المحددة من اللجنة, وتوفير 
التجهي��زات التخصصي��ة وغيرها 
وكان رد رئي��س اللجنة بالموافقة 
عل��ى تلبيته��ا مؤك��دًا أن هناك 
اتحادات  منف��ردة مع  اجتماعات 
التفاصي��ل  لمناقش��ة  األلع��اب 

الخاصة به.
السيد محمد خضر عضو المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
اوض��ح أن هذا االجتم��اع هدفه 
الكش��ف عن خطة عم��ل اللجنة 
واآلف��اق المطل��وب الوصول اليها 
م��ن خ��الل البرام��ج الموضوعة 
األساس��ية  الخط��وط  وتوضي��ح 
له��ا ولي��س لتحقي��ق مطال��ب 
االتح��ادات الن العم��ل فيها هو 
لخمس سنوات  استراتيجي  عمل 
قادمة وهي ستمثل عمل االتحاد 

الرياضي.
يش��ار إلى أن لجن��ة المنتخبات 
برئاس��ة  تش��كيلها  تم  الوطني��ة 
السيد بش��ير عبود عضو المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
)رئي��س مكتب ألع��اب الكرات( 
وعضوية كل من الس��يدة ش��ذى 
الجروان عض��و المكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياضي العام )رئيس��ة 
نائبا  العام��ة(  العالق��ات  مكتب 
للرئي��س ومهند طه رئيس اللجنة 
التنفيذي��ة بدمش��ق أمينا للس��ر 
والعقيد حسن سويدان مدير عام 
الوطني��ة, ود. صفوح  المنتخبات 
السباعي وعيس��ى بغدادي وألين 

علي.

أخبار رياضة دير الزور

- وجه محافظ دير الزور الس��يد فاض��ل نجار بإعادة 
جمي��ع اآللي��ات والبالغ عددها ثالث لف��رع االتحاد 
الرياض��ي بدير ال��زور وطلب تش��كيل لجنة من فرع 

االتحاد الرياضي الستالم اآلليات بأقرب فرصة.
بدورها اللجنة التنفيذية قامت بتوجيه الشكر للسيد 
المحافظ على متابعته لهذا الموضوع وسيتم تشكيل 

لجنة الستالم اآلليات خالل األسبوع القادم.
- تقديرًا لحصولهم على بطولة المحافظة بكرة القدم 
كرمت إدارة نادي الفتوة أشبال وناشئي النادي بحفل 
أقيم في الصالة الرياضية بدي��ر الزور بحضور اللجنة 
التنفيذي��ة، وعدد من أعض��اء وإدارة ن��ادي الفتوة 
والمش��رفين على اللعبة والك��وادر العاملة ورئيس 
اللجن��ة الفني��ة لكرة الق��دم بالمحافظ��ة.., وألقيت 
بالمناس��بة كلمات أكدت على أهمي��ة هذا اإلنجاز 
الذي يعكس مدى االهتمام بالقواعد على اعتبار أن 
النادي خزان بش��ري يعج بالمواهب والخامات التي 
تحتاج لمتابعة وصقل لبناء أس��اس صحيح للنادي 

ويكون هؤالء الالعبون ضمن فريق الرجال مس��تقبال 
وإدارة ن��ادي الفتوة وضعت ضمن األولويات التركيز 

على القواعد والفئات العمرية.
- أص��درت اللجنة الفنية لكرة القدم بديرالزور جدول 
مباري��ات دوري الدرجة الثاني��ة والثالثة لكرة القدم 
ال��ذي ينطلق ي��وم األح��د القادم وس��يكون ملعب 
الرول الصناعي بديرالزور وملعب الميادين مس��رحا 
لمباري��ات المجموعتي��ن األولى والثاني��ة، على أن 
تنطلق مباري��ات دوري الدرجة الثالث��ة يوم الثالثاء 
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- قرر االتحاد العربي الس��وري لكرة اليد دعوة الكادر 
الفني واإلداري لمنتخب الناشئين لمعسكر مغلق في 
مدينة الفيحاء اس��تعدادا للمشاركة في بطولة آسيا 
وش��هدت الدعوة تواجد 4 العبي��ن من نادي اليقظة 
وه��م أحمد حمادة وأحمد العبد هللا وأحمد العفيف 
وعبد الجبار س��فان لصفوف المنتخب الوطني, هذه 
الدعوة لنجوم أخضر الدير لم تأت من فراغ بل جاءت 
بعد أن قدم الفريق عروض��ًا ونتائج كبيرة في دوري 
الي��د وآخرها تصدر الفريق ذهاب الدوري الذي أقيم 

في مدينة الالذقية قبل فترة قصيرة.

أنور البكر

صبحي أبو كم

محليات

المنتخبات  لجنة  تشكيل  ق��رار  يعتبر  الموجب 
العامة  المحصلة  يف  موجباً  أم���رًا  الوطنية 
والموجب أيضاً األسماء التي ضمتها اللجنة وهي 
يف  قادم  جيد  بمردود  وتبشر  التفاؤل  إىل  تدعو 

المهام الموكلة إليها.
عاماًل  وتكون  دورها  اللجنة  تأخذ  أن  والموجب 
فاعاًل يزيد من فعالية منتخباتنا وتطوير سويتها 

الفنية وهذا بيت القصيد.

السالب أما السالب فهو أن تبقى اللجنة حبرًا عىل 
ورق فقط وأن يكون دورها هامشياً ومقترحاتها 
ال يؤخذ بها كما جرت العادة مع لجان سابقة حملت 
يكن  ولم  حمله طوياًل  واستمرت يف  ذاته  االسم 
األثر  لها  يكن  ولم  المطلوب  الفعال  ال��دور  لها 
األلعاب  تلك  ألعابنا ومنتخبات  دعم  الموجب يف 

ولو باالستشارة فقط.

موجــــب

سالــب

التلفزيونية  سما  قناة  إدارة  أعلنت  احتفال  الخبر يف 
عن نجاحها يف رعاية دوري كرة السلة للموسم -2020 
شاشاتها  خ��الل  من  المباريات  بث  وأصبح   2021

وتسويقها من حقها.

التعليق كرة السلة من األلعاب المنتجة وتويل شركة 
)مؤسسه( وطنية حقوق رعاية نشاطها أمر مطلوب 
ويف  مناسباً  التعويض  يكون  حين  خاصة  ومرغوب 
المساعدة  يف  الوطنية  شركاتنا  من  مساهمة  ذلك 
لو  وحبذا  منتخباتنا  وتطوير مستوى  رياضتنا  ببناء 
تقدمت شركات أخرى واستثمرت يف الرياضة وكانت 
للمسيرة الرياضية ودعماً لخطواتها مالياً أسوة  عوناً 

بكل المؤسسات االقتصادية يف مختلف دول العالم.

خبر

تعليق

مالك الجاسم

لجنة المنتخبات الوطنية تلتقي اتحادات األلعاب لبحث خطة العمل للمرحلة المقبلة

ت��وج منتخ��ب حم��ص بالمركز 
األول بالترتي��ب الع��ام في ختام 
الجمهوري��ة  بطول��ة  منافس��ات 
للكيك بوكسينغ التي استضافتها 
محافظة حلب بمشاركة 120 العبا 
والعبة مثلوا عشر محافظات هي 
طرطوس  الالذقي��ة  حم��اه  حلب 
الس��ويداء درعا الحس��كة حمص 
الرق��ة ريف دمش��ق باإلضافة إلى 
هيئتي الجيش والشرطة وتغيبت 
كل م��ن دمش��ق والقنيطرة ودير 
الزور وإدلب, وشملت المنافسات 
أربعة أساليب من اللعبة وشهدت 
تنظيمًا جيدًا لتشكل عودة موفقة 
للعب��ة بعد انقطاع عن االنش��طة 
بس��بب جائحة كورون��ا, وحظيت 
البطول��ة باهتم��ام ممي��ز م��ن 
المعنيين بداية من رئيس مكتب 
العاب القوة المركزي السيد محمد 
الحاي��ك وم��رورًا باتح��اد اللعبة 
واللجنة التنفيذي��ة بحلب وليس 
انتهاء بمكتب العاب القوة الفرعي 
الذين تابعوا ع��ن كثب فعاليات 
البطولة وقدموا كل شروط نجاحها 
وفنيًا، والس��يما  وإداريًا  تنظيميًا 
وأن البطولة أقيمت في مناس��بة 
غالية عل��ى الجميع ه��ي ذكرى 

تحرير مدينة حلب من اإلرهاب.
النتائج الفنية

شهدت مباريات البطولة منافسات 
مثي��رة وندية خاصة ف��ي أدوارها 
النهائي��ة وج��اءت نتائجه��ا على 

النحو التالي:
مس��ابقة الف��ل كونتاك��ت: ف��از 
بش��ار العلي بمنافس��ات وزن 51 
ك��غ وأحم��د ريحاوي ب��وزن 54 
ك��غ وأحمد مقس��ومة ب��وزن 63 
كغ ونش��أت ف��رح ب��وزن 71 كغ 
وجميعهم م��ن حل��ب فيما فاز 
العبو حمص حي��در صارم وهايل 
دي��اب وباس��ل جرج��س وعب��د 
الكري��م عي��د وفواز األش��قر على 
التوالي ب��أوزان 57 و67 و75 و81 
و86 و91 ك��غ وفاز الع��ب نادي 
الشرطة مهدي الخطيب بوزن فوق 
91 كغ والع��ب درعا محمد أحمد 

بوزن 60 كغ.
مس��ابقة )K1(: ف��از العبا حمص 
محم��د دي��اب ومحم��د المرعي 
ببطول��ة وزن��ي 61 ك��غ و76 كغ 
والع��ب حماة عب��د العزي��ز قمر 
الدين ب��وزن 54 كغ والعب حلب 
محمد ش��مة بوزن 66 كغ والعب 
الجيش خالد ش��وقل بوزن 71 كغ 
فيما انتهت مسابقة فئة السيدات 
بفوز شهد ريحاوي من حلب بوزن 
50 كغ وس��ارة األحم��د من نادي 
الش��رطة بوزن 55 كغ ونور الناصر 

من ريف دمشق بوزن 60 كغ.
كونتاك��ت:  الس��يمي  مس��ابقة 
أس��فرت نتائجها عن ف��وز العبي 
حم��ص عبد هللا البخي��ت واحمد 
النزال بوزن��ي 55 و65 كغ وأحمد 
رمضان من الحسكة بوزن 75 كغ.

مس��ابقة ال� )MMA(: فاز عبد هللا 
الحوراني من درعا وأحمد ضميرية 
م��ن الش��رطة وعمر ح��وران من 

حلب بأوزان 60 و70 و80 كغ.
الترتي��ب الع��ام: حق��ق منتخب 
حمص المركز األول تاله منتخب 
حلب ثم الش��رطة ودرعا فالجيش 
والحس��كة وريف دمشق ثم حماة 
وطرط��وس والالذقية والس��ويداء 

والرقة ودمشق.
انطباعات وآراء

بوكس��ينغ  الكيك  اتح��اد  رئيس 
محم��د خريس: البطولة ش��كلت 
نقط��ة انطالق جدي��دة للعبة بعد 
التوق��ف االضط��راري لم��دة عام 
تقريبًا، وقد ش��هدت نجاحًا ملفتًا 
م��ن كاف��ة الجوانب بجه��ود كل 
القائمين على تنظيمها وال س��يما 
اللعبة في حلب والقائمين  كوادر 
على العمل ف��ي اللجنة التنفيذية 
الفرعي  الق��وة  الع��اب  ومكت��ب 

وباهتمام كبير من رئيس مكتب 
الع��اب الق��وة المرك��زي.., ومما 
زاد من جمالي��ة البطولة الحضور 
رافق  ال��ذي  الكبير  الجماهي��ري 
المنافس��ات  اعط��ى  المباري��ات 
مزيدا من الحماس, وال سيما في 
النهائي��ة”..، وكان ملفت��ًا  األدوار 
غياب محافظات إدلب ودير الزور 
إضافة  المش��اركة  عن  والقنيطرة 
إلى دمشق التي ش��اركت بالعب 
واحد فقط علما أن لديها نخبة من 
المتميزين  والالعب��ات  الالعبين 
في جميع فنون وأساليب اللعبة، 
ونأمل اللجنة الفنية بدمشق ايالء 
االهتمام بهذه البطوالت األساسية 
ف��ي روزنامة النش��اط وأن يكون 
اللعبة  لثق��ل  موازي��ًا  حضوره��ا 

وانتشارها في العاصمة.

جاسم شبيب رئيس اللجنة الفنية 
للكي��ك بوكس��ينغ بحمص: توج 
فريقنا بالمرك��ز األول لفئة الرجال 
ف��ي البطولة بحصوله على تس��ع 
 ميداليات ذهبية وأربع ميداليات 
فضية وث��الث ميداليات برونزية, 
المكثفة  وهذه حصيلة  التدريبات 
الت��ي أجراه��ا العب��و المحافظة 
اس��تعدادا للبطولة رغم المنافسة 
القوية  التي ش��هدتها البطولة, أما 
على صعيد بطولة الس��يدات فقد 
عل��ى العبة  اقتصرت مش��اركتنا 
واحدة نظ��را العتماد  اتحاد اللعبة 
على األوزان دون 60 كغ في حين 
أن أغلب العب��ات المحافظة فوق 

وزن 60 كغ. 
للعب��ة  الفني��ة  اللجن��ة  رئي��س 
بالسويداء أس��امة الحلبي: شاركنا 

البطول��ة بس��بعة العبي��ن  ف��ي 
وحققن��ا نتائج مقبولة وفي حدود 
التوقعات قياس��ًا لفت��رة وظروف 
التحضي��ر وحص��ل فريقن��ا على 
خمس ميداليات )فضيتان وثالث 
تمي��زت  والبطول��ة  برونزي��ات( 
بالتنظيم الجيد والمستوى الفني 

العالي والمشاركة الواسعة.
رئي��س اللجنة الفني��ة للعبة في 
حماة باسل حصرية: نتائج العبي 
والعب��ات منتخ��ب حم��اه جيدة 
المتواض��ع  بالتحضي��ر  مقارن��ة 
للبطول��ة ونتمن��ى أن يتم تكريم 
لتحفيزهم  المتميزي��ن  الالعبين 
مستقبال، وش��كرا لمحافظة حلب 
وللقائمين  االستضافة  على جودة 

على البطولة حسن التنظيم. 
رئي��س تنفيذية حلب أحمد مازن 
البطولة بحلب  بي��رم: اس��تضافة 
ف��ي هذا الوقت بال��ذات له رمزية 
ودالالت مهم��ة وه��ي مش��اركة 
المدينة  باحتف��االت  الوطن  أبناء 
بذكرى التحري��ر, أما على الصعيد 
الفني ف��إن اس��تضافة مثل هذه 
لعودة  يمهد  المركزي��ة  البطوالت 
موقعها  إل��ى  الش��مال  عاصم��ة 
الطبيع��ي كرائ��دة ومتفوق��ة في 
جمي��ع األلع��اب وه��و اله��دف 
الذي نعمل علي��ه هنا في اللجنة 
التنفيذي��ة بحل��ب, فرحتنا كانت 
كبي��رة باس��تضافة ه��ذا الحدث 
الرياضي المركزي ونحن جاهزون 
بطول��ة مركزي��ة  الس��تضافة أي 
ولكافة األلعاب وس��نقدم لها كل 

الدعم واالهتمام. 

منتخب حمص بطاًل لكيك بوكسينغ الجمهورية واستضافة مميزة لحلب في ذكرى تحريرها

بدأ منتخبنا الوطني لرفع االثقال مطلع االس��بوع الفائت معسكرا تدريبيًا 
ف��ي الصالة التخصصي��ة للعبة بمدينة الفيحاء الرياضية ويس��تمر حتى 
نهاية شهر حزيران من العام الحالي وذلك في اطار استعدادات المنتخب 
للمشاركة في بطولة آسيا للرجال التي ستقام في أوزبكستان بالفترة من 
16 ولغاية 25/4/2021 وبطولة العالم للشباب التي ستقام في السعودية 

اعتبارًا من 19/5/2021.
ويتأل��ف المنتخب من: عهد جغيلي – قيس أس��عد »مدربان« – مهران 
حرستاني »مس��اعد مدرب« - »الالعبون والالعبات«: جعفر ميا – كامل 
األس��مر – أحمد العلي – عز الدين الغفير – مؤيد النجار - ماري جغيلي 

– ميرنا حسن.
أما بالنس��بة للرباع البطل معن أسعد فهو يتابع معسكره التدريبي الدائم 
بإش��راف المدرب قيس أس��عد والهدف التحضير لبطولة آس��يا المؤهلة 

ألولمبياد طوكيو.
رئيس االتحاد حس��نين الش��يخ اوض��ح أن العبي رفع االثق��ال بحاجة 
لمعس��كرات طويلة األمد لخصوصية اللعب��ة وحاجة العب االثقال لوقت 
اطول من غيره من االلعاب ليستطيع تطوير أدائه وأرقامه وهذا ما سعينا 
إليه من خالل هذه المعسكر الذي وافقت عليه القيادة الرياضة مشكورة, 
وأضاف حس��نين أن امام اللعبة استحقاقات مهمة خاصة إذا ما تم فتح 
النش��اط الخارجي وعودة البطوالت والدورات الدولية لذلك من الضروري 

أن يبقى الالعبون في جاهزية دائمة.

معسكر تدريبي لمنتخب رفع األثقال 
يستمر حتى نهاية حزيران القادم 

تلق��ى االتحاد العربي الس��وري للكرة الطائ��رة دعوة من االتح��اد العربي للعبة 
للمش��اركة في البطول��ة التاس��عة والثالثين لألندي��ة العربية للرج��ال والتي 
تس��تضيفها مملكة البحري��ن بالفترة من 18 آذار الق��ادم ولغاية 29 منه وحدد 
االتح��اد العربي يوم 18 ش��باط الق��ادم كآخر موعد الس��تالم الطلبات وتثبيت 

المشاركة النهائية والموافقة على شروط المشاركة.
ومن المتوقع أن يوجه اتحاد الكرة الطائرة دعوة المش��اركة إلى صاحبي المركز 
األول والثاني في آخر موس��م وهما الوحدة والش��رطة لتأكيد مش��اركتهما من 
عدمها, وفي حال اعتذار أحدهما قد يوجه االتحاد الدعوة لنادي س��لمية صاحب 

المركز الثالث.

اس��فرت مباريات االسبوع االول لدوري س��يدات الدرجة االولى لكرة اليد 
التي تقام بطريقة الدوري ذهابًا وايابًا عن النتائج التالية:

1 - خسرت سيدات الكرامة أمام ضيوفهن سيدات النبك 17/ 23.
2 - فازت سيدات النصر على ضيفاتهن سيدات شرطة طرطوس 37/16.

3 - وتعادلت سيدات محردة مع ضيفاتهن سيدات قاسيون 20/20.
يذكر أن الفرق التي تش��ارك ف��ي البطولة 7 فرق ه��ي: الكرامة, محرده, 
النصر, ش. طرطوس, قاس��يون, النبك, الش��رطة, وهذه أول بطولة تقام 
بالدوري ذهاب وإيابا في المحافظات بكرة اليد منذ حوالي عشرة مواسم. 

دعوة عربية للكرة الطائرة

نتائج األسبوع األول لدوري يد السيدات
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حلقت طائرة ال��دوري العام ألندية 
الدرج��ة األول��ى للرج��ال مبتدئة 
الدوري  المرحلة األولى من  مشوار 
الذي ش��هد عدة مباري��ات في كل 

من دمشق، حلب، حماة.
وإن كان��ت نتائج األس��بوع األول 
متوقع��ة ولكنها جاءت بمس��توى 
وأداء فعال م��ن جانب كل األندية 
وفني��ات  وإمكاني��ات  بمه��ارات 
وتوظي��ف أمثل لها ف��ي الملعب 
وهذا مؤش��ر عل��ى أن الدوري لهذا 
الموسم سيكون الهبًا ومثيرًا خاصة 
بين أندية المقدمة الوحدة )حامل 
اللقب( الش��رطة البطل التقليدي، 

السلمية المنافس األقوى.
فالوح��دة الذي يس��عى لالحتفاظ 
باللقب نجح في استقطاب ثالثة من 
أب��رز العبي نادي القطيفة والدوري 
إلى صفوفه وأصب��ح متكامل بكل 
اللقب وه��و مؤهل لمتابعة  مراكز 
االحتف��اظ بالقمة وكاد القطيفة أن 
يحقق مفاجأة أولى بفرض أس��لوبه 
وق��وة أدائه وتطور مس��تواه فنجح 
في انتزاع ش��وط للذكرى من فريق 
الش��رطة وجارى فريق الوحدة في 
الشوط الثاني وخسره بصعوبة بعد 

التمديد ثالث مرات.
م��اذا عن مباريات األس��بوع األول 

لنتابع..

الوحدة × القطيفة 0/3
ف��ي دمش��ق وبع��د مب��اراة ندية 
ومثيرة وعامرة ب��األداء الفعال من 
الجانبي��ن م��ع تنفي��ذ خطة لعب 
محكم��ة وإبراز للموهب��ة والمهارة 
نجح الوح��دة وبعد س��اعتين من 
اللعب بالفوز بثالثية من األشواط، 
تقدم ف��ي األول 25/15 لكنه واجه 
ندًا قويًا في الثاني وتبادل الفريقان 
التعادل  التس��جيل والتقدم ووقع 
الوحدة  واحت��اج  وم��رات  م��رات 
لجهد مضاعف وحذر شديد وحرص 
وتصميم لينتهي الش��وط بصعوبة 
بالغة 27/25 وعزز تقدمه بالش��وط 

الثالث 55/18.

كم��ا فاز الوحدة عل��ى جيرود 3/0 
بالتغيب وبنتيجة 75/0.

الشرطة × القطيفة 1/3
على الرغم من أن فوز الشرطة كان 
متوقعًا إال أنه واجه منافس��ًا عنيدًا 
ج��اراه ف��ي األداء الفعال وتوظيف 
اإلمكاني��ات وخس��ر في الش��وط 

الثاني.
الش��وط األول تقدم فيه الش��رطة 
25/13 وبس��هولة وعب��ر أداء فعال 
وحائط جيد منيع والضرب الساحق 
لكن��ه أخف��ق بالش��وط الثاني بعد 
القطيفة الش��باب  أن تأل��ق العبو 
وبمه��ارات وفني��ات عالية وخبرة 
19/25 لكن��ه س��رعان ما اس��تعاد 

الت��وازن وأنه��ى الش��وط الثال��ث 
25/15 والرابع 25/13.

سلمية × درعا 0/3
في حماة استضاف س��لمية فريق 
ن��ادي درعا الرج��ال حديثًا للدرجة 
األول��ى وأحس��ن وفادت��ه بتغلبه 
عليه وبس��هولة وبال أي عناء بثالثة 
أشواط مقابل ال ش��يء بعد مباراة 
كان للخب��رة والمس��توى دوره��ا 
في تحقيق الف��وز -25/15 -25/6 
25/15 ومرح��ى لفري��ق درعا الذي 
استطاع الوصول إلى نقاط متقدمة 

في الشوطين األول والثالث.
االتحاد × السودا 3/0

في حلب خس��ر فريق االتحاد أمام 

ضيفه نادي السودا 0/3 بعد مباراة 
لم يجد فيها الس��ودا أي��ة صعوبة 
أو مج��اراة ف��ي اللع��ب وكذل��ك 
ف��ارق المس��توى والخب��رة بي��ن 
فريق يضم مجموعة من الش��باب 
والمخضرمين وفريق االتحاد الواعد 

بشبابه.
نتائج األشواط تدل على أن السودا 
ق��دم أداء جي��دًا واس��تحق الفوز 

السريع -10/25 -13/25 12/25.
الشرطة × جيرود

بالتغيب  الشرطة على جيرود  وفاز 
3/0 وبنتيجة 75/0.

الجمعة مباريات  وانطلقت أم��س 
الثانية ففي السودا يلعب  المرحلة 
فريقه��ا مع القطيفة وفي دمش��ق 

يستضيف الوحدة نادي درعا.
وفي دمش��ق أيضًا المباراة األقوى 
واألمي��ز يلتقي فيها الش��رطة مع 
الس��لمية في صالة نادي الش��رطة 
وف��ي يب��رود يلتق��ي جي��رود مع 

االتحاد.
مباريات السبت

اليوم الس��بت في دمش��ق يلتقي 
الوح��دة مع الس��لمية ف��ي أقوى 
مباريات األس��بوع الثاني في صالة 
نادي الوحدة، ف��ي طرطوس وعلى 
ملعب الس��ودا يلع��ب فريقها مع 
جيرود، وفي دمش��ق يح��ل فريق 
نادي درعا ضيفًا على فريق الشرطة.

فيما يلتقي في يبرود القطيفة مع 
االتحاد.

نتائج متوقعة بدوري الكرة الطائرة للرجال
محمد عجان

صبحي سحاري
مالك الجاسم

صبحي أبو كم

قرر اتحاد التايكواندو البدء بالتدريبات ضمن أربعة تجمعات 
المنتخبات الوطني��ة اعتبارًا من يوم أمس )الجمعة( ودعا 
إليها الالعبين والالعبات الحاصلي��ن على المركزين األول 
والثاني من كل وزن في التجارب األخيرة النتقاء المنتخب 
الوطني للرجال والسيدات والش��باب والشابات, وأصحاب 
المرك��ز األول لفئ��ات الناش��ئين والناش��ئات واألش��بال 
والش��بالت.., وف��ي اجتماعه األخير والموس��ع الذي عقده 
اتحاد اللعب��ة بحضور الكوادر الفني��ة واإلدارية للمنتخبات 
الوطنية, اعتمد االتحاد أس��ماء الكوادر التي ستشرف على 
التدريبات في هذه التجمعات، وطلب من اللجان التنفيذية 
بالمحافظات التي س��يكون لديها تجم��ع للمنتخب تأمين 
صال��ة مناس��بة للتدريبات, كما أك��د على ض��رورة التزام 
الالعبي��ن والالعبات ف��ي تدريبات ه��ذه التجمعات وإال 
س��يفقد حقه بالدعوة إلى المعس��كر المغلق المقرر إقامته 
في وقت الحق في دمشق استعدادًا للمشاركات الخارجية.

المدعوون
فئة الرجال: تراب نيسانة - نور الدين جعيداني- نور الدين 
درويس- محمد خي��ر هللا- خالد صادق��ة- ابراهيم كلعو- 
معتص��م البقاع��ي- نزار بك��داش- جعفر خلي��ل- عبدهللا 

محمد- محمد سالمة.
فئة الس��يدات: وردة جمعة- ش��مس احمد- لين سلهب- 

لالس الياس- اليسار الياس.

فئ��ة الش��باب: أحمد محمد صياد- وس��ام خ��داج- علي 
إبراهيم- مجد علي- حسين الرضوان- احمد عرب الحلبي- 

فؤاد دلول قصي بالن.
فئة الش��ابات: ش��يرين فرحان- وعد س��لمو- آية مبارك- 
روز ابراهيم- ش��يماء ابراهيم- تسنيم سلو- نغم كحيلة- 

سالف سعود- يوال عباس.
فئة الناشئين واألشبال: محمد بكرو- انس نجيب- محمود 
الرش��يد- انس س��كر- محمد الفضلي- عامر سكر- محمد 
البعلي- بشير محمد- س��مير القدة- عبد المجيد دروبي- 

حيدر العريفي- هشام الحلبي.
فئة الناش��ئات والش��بالت: جنى صيداوي- نب��ال الدواليبي- وعد 
عوض- االء الجوراني- فاطمة النابلسي- ميس عالف- ليان الحلبي.

الكادران الفني واالداري
تجمع دمش��ق: المدربان ماهر بعيون وزياد حمشو )رجال 
وس��يدات( المدربان خالد ابراهيم وخميس كردية )شباب 
وشابات( المدربان اس��امة االدلبي ومحمد بيطار )ناشئين 

وناشئات( االداريان نسرين ديركي ومؤمن المحمد.
تجمع حمص: المدرب تمام النقري واالدارية عبلة الرضوان

تجمع الالذقية: المدربان اس��بر الياس وزياد معال واالدارية 
ساندي دعاس.

تجمع الس��ويداء: المدرب اشرف الحكيم واالدارية ناريمان 
سراي الدين. 

انطالق التدريبات في أربعة تجمعات للمنتخبات 
الوطنية للتايكواندو ولجميع الفئات

مع خت��ام الجولة الحادية عش��رة كش��فت 
إدارة نادي الس��احل عن مدربها الثالث لهذا 
الموس��م )عبد الناصر مكيس( مدربًا جديدًا 
لقيادة فريق الساحل الذي يملك ثالث نقاط 
هي حصيلة ثالثة تع��ادالت وثماني هزائم، 
الفري��ق الذي لم يتذوق طع��م االنتصار منذ 
الموس��م بمجموعة م��ن الالعبين  انطالقة 
ضمت ألول مرة هذا الموس��م )محمد عوض 
– احم��د االس��عد – حس��ن أبو ك��ف – طه 
العايق – وسيم النبهان –زكريا دهنة - أحمد 
غالب – عمار سليمان وهذان الالعبان سبق 
لهم��ا االنضمام إلى فريق الس��احل موس��م 
2019/2018 أما )أحمد كالسي – جعفر ديبو 
– محمد قطايا – مؤنس أبو عمش��ة – محمد 
المصري – حسن الخضور- علي سعيد( فقد 
تم التجديد لهم هذا الموسم ولينضم مؤخرًا 
إل��ى قائمة العبي الفري��ق )عبد هللا جمعة – 
محمد حديد – ماهر البرازي( س��بعة عش��ر 

العبًا أي فريق ونصف تم التعاقد معهم.
لحظة!

ما ي��زال هناك العب��ون من أبناء الس��احل 
س��بعة العبين فق��ط والكثير م��ن األحيان 
يتواجد من اثنين إلى الثالثة في التش��كيلة 
الرس��مية للفريق وهم )علي حس��ن – عبد 
الكريم حس��ن – يوس��ف فياضي – محمود 

غانم – علي الزي��ر – عمار رحال – والحارس 
زين عيزوق��ي( والمصاب من��ذ فترة طويلة 

سليمان إبراهيم؟
أول إجابة عندما يخطر ببالك السؤال أين هي 
هوية الس��احل؟!!! اإلجابة حتمًا أننا نعيش 
في عصر االحتراف وأي احتراف هذا ال يشكل 
العبي النادي أو المحافظة الذي ينتمي إليها 
)النصف( ما هو إال دليل على إهمال القواعد 
وبنائه��ا بالش��كل الصحيح خالل الس��نوات 
بالتعاقدات بينما  الماضية االحتراف موجود 
هو غائب عن المكات��ب والعمل اإلداري في 
المؤسس��ات واألندية الرياضية ليشكل كتلة 
مالية كبيرة جدًا م��ن الصعب تأمينها وهذه 
ه��ي المش��كلة األساس��ية لنادي الس��احل 
ليس هذا الموس��م فقط بل خالل الس��نوات 
الماضي��ة فق��د عانى النادي ال��ذي ال يملك 

أي اس��تثمارات يس��د به��ا العجز الس��نوي 
ال��ذي يتجاوز 300 مليون ليرة س��ورية غالبًا 
ما تأتي م��ن المحبين والداعمين من بعض 
المحافظة بعيدًا  الفعاليات االقتصادية ف��ي 
عن حل المش��كلة بش��كل جذري من خالل 
إيج��اد مخ��رج حقيقي لما تعاني��ه االدارات 
المتعاقبة على الساحل التي تولي اهتمامها 
بالفريق األول ويكون الشغل الشاغل للجميع 
والخوف من شبح الهبوط مع كل موسم يبعد 
تل��ك اإلدارات عن حلول أكث��ر نفعًا للخروج 
من دائرة االزمات التي تعيش��ها طوال فترة 
إدارته��ا ف��ي طليعته��ا )االهتم��ام بالفئات 
العمرية وإنش��اء أكاديمية أو مدرسة كروية 
لالهتم��ام بالمواهب وتنميته��ا بالرغم من 
محاولة فعل ذلك لكن دائمًا ما يعيق الوضع 
الم��ادي للن��ادي إحداث أي تط��ور أو تقدم 

باتجاه )القواعد( التي تعد الركيزة األساس��ية 
ألي ناد رياضي في مختل��ف األلعاب ليبقى 
مجرد أمر ثانوي لن أعتبر تصدر فريق شباب 
الس��احل مج��رد )طفرة( م��ن المبكر إطالق 
االح��كام لكن نج��ح الفريق بتص��در مرحلة 
الذهاب ضمن مجموعت��ه وبالعالمة الكاملة 
ف��ي دوري المجموعات ألندية الدرجة األولى 
لك��ن الفريق هبط منذ موس��مين إلى دوري 
األولى وبغ��ض النظر عن الظلم الذي تعرض 
له لكنه تذيل الترتيب وتعرض ألقسى الهزائم 
وكالعادة هناك دائمًا شماعة )الدعم المادي 
واإلمكاني��ات المح��دودة( التي ال تغيب مع 
كل إخف��اق ومع كل تعاقد فاش��ل ومع كل 

تغيير إداري أو فني. 
عدم االستقرار

عل��ى مس��توى اإلدارة ش��هد الن��ادي عدم 
استقرار من خالل عمليات التغيير والترميم 
التي وصلت إلى س��بع مرات وعلى مستوى 
ال��كادر الفني تس��ع م��رات لتكس��ر األرقام 
القياس��ية خالل موس��مين ونص��ف فقط..، 
فعامل االس��تقرار )غائب( ومن حق جمهور 
طرطوس أن يش��اهد فريقه يحص��د النتائج 
اإليجابية ويس��تمتع باألداء لك��ن ووفق ما 
ذكرت سيبقى الجمهور طوياًل يطالب بإيجاد 
الحلول المناس��بة من قب��ل القائمين على 
رياضة طرطوس عمومًا ونادي الس��احل على 

وجه الخصوص.
ويبقى السؤال إلى متى؟؟ 

بقيت معاناة الفتوة قائمة، وبقي طعم 
الف��وز غائب��ًا برغم كل الحل��ول التي 
تس��عى اإلدارة الزرقاء لوضعها عس��ى 
أن تك��ون عاماًل مس��اعدًا ف��ي عودة 
الفريق للطريق الصحيح، ومع  مس��ار 
الجوالت العش��ر التي قطعها الدوري 
الممت��از، تذيل الفت��وة الترتيب في 
المركز الثالث عشر برصيد ثالث نقاط 
حصل عليهما من ثالثة تعادالت أمام 
الش��رطة والطليعة وأخرها الس��احل، 
فيما خس��ر س��بع مباريات، وبقي له 
ث��الث مباريات أم��ام الوثبة والوحدة 

والحرية.
ومن خالل ه��ذه النتائ��ج يتضح أن 
هناك مش��كلة في بنية الفريق تكمن 
في الضعف الدفاعي وهذا يفس��ر عدد 
التي هزت ش��باكه، وبلغت  األهداف 
12 هدفًا، فيما س��جل مهاجموه ثالثة 
أهداف وهي مشكلة أخرى في العقم 
الهجومي، وب��ات فريق الفتوة حديث 
عش��اقه ال��ذي يطلق��ون الصرخ��ات 
للقي��ادة السياس��ية والرياضي��ة في 
دير الزور للتدخل وتقويم مس��ار هذا 
الن��ادي صاحب الص��والت والجوالت 
الطويلة، وأمام هذه الصرخات تنبري 
إدارة الفتوة لتتصدر المشهد باجتماع 

دع��ت إليه بدمش��ق يضم ع��ددًا من 
واإلعالميي��ن  الرياضي��ة  الخب��رات 
لمناقش��ة واقع الفتوة الحالي، وإيجاد 
الحلول، ومع هذا االجتماع الذي أدى 
إلى الكثي��ر من األخذ وال��رد بطريقة 
الدعوة وغياب الكثير من األسماء عن 

حضور هذا االجتماع.
وبالعموم حض��ر االجتماع حوالي 50 
ش��خصًا وكان من المفترض وحسب 
ما ت��م اإلع��الن عن��ه بص��دور بيان 
ختامي، ولكن ذلك ل��م يحصل على 
الرغم من أن الصفحة الرسمية للنادي 
أش��ارت لذلك، ولكن في اليوم الثاني 
اكتفت الصفحة بنشر مادة بعدة أسطر 

توجز االجتماع.
وم��ا هي إال أي��ام قليل��ة حتى صدر 
ع��ن اإلدارة الزرق��اء ق��رارات جديدة 
بقبول اعتذار المدرب الحالي عس��اف 
خليفة، وتعيين س��ائد سويدان مديرًا 
فني��ًا، ومطيع دوغوط ويامن ش��لبي 
مس��اعدان للمدرب، ومالك شكوحي 
مدربًا للحراس، ومع صدور هذا القرار 
ب��رزت الكثير م��ن ردود األفعال من 
الشارع الرياضي بأن المشكلة ال تكمن 
ف��ي الم��درب بالرغم م��ن أن اإلدارة 

قامت من ذي قبل بتغيير المدرب.
وف��ي اإلط��ار الع��ام ما زال��ت األمور 
داخل ن��ادي الفتوة بحاجة للكثير من 
العمل، وقد أثبتت المباريات العش��ر 

الت��ي خاضها الفتوة ف��ي الدوري بأن 
هناك عدة مش��اكل وف��ي مقدمتها: 
التعاق��دات الت��ي قامت به��ا اإلدارة 
بالتع��اون مع الم��درب األول للفريق 
والت��ي أثبتت أن الكثير منها لم يكن 
الفني  المس��توى  موفقًا، وهذا يفنده 
للفريق بالرغم من أن هناك من يقول: 
بأن الفتوة ف��ي بعض المباريات قدم 
األداء ولكنه لم يربطها بالنتيجة، وهذا 
األمر ال يعترف به في كرة القدم التي 
تعترف فق��ط بالنتائج والموقع اآلمن 
على س��لم الترتيب، واألمر اآلخر هو 
التزمي��ر والتطبيل الذي يس��بق كل 
مباراة وال��ذي عانينا منه طوياًل خالل 
السنوات السابقة ولكنه ال يزال حاضرًا 

حتى اآلن.
وأمام كل ما يجري داخل نادي الفتوة، 
ب��دأ الكثير يطالب بعودة الفتوة للعب 
في دير الزور واعتماد أحد الملعبين، 
التجريبي أو ملع��ب الميادين، وكما 
نعرف أن الفتوة يشكل رقمًا صعبًا إذا 

ما لعب على أرضه وبين جمهوره.
الفت��وة م��ا ي��زال يعان��ي، والقيادة 
الرياضية في دير ال��زور تتابع مجرى 
موس��ع  الجتم��اع  ودع��ت  األم��ور، 
لمناقش��ة واقع هذا الن��ادي، ووضع 
الحلول الس��ريعة حتى يع��ود الفتوة 
التي تفرح  النتائج  لمس��تواه ويحقق 

جماهيره العريضة.

نادي الساحل: غياب االستراتيجية والمال سببًا في عدم االستقرار 

كرة الفتوة والحلول الغائبة

قدم اتح��اد الترياثلون عبر تقريره الس��نوي 
رؤية ش��املة عن عمل��ه للمرحل��ة المقبلة 
ترتكز على عدة مح��اور تتعلق بكوادر اللعبة 
المرك��زي  المس��توى  عل��ى  المتواجدي��ن 
والمحافظ��ات وذل��ك م��ن خ��الل خط��ة 
استراتيجية تهدف إلى االرتقاء بعمل الكوادر 
من مدربين وحكام والعبين وإدخال الجانب 
االداري في عملية التقييم على المس��توى 
الفن��ي وإقام��ة معس��كرات تدريبي��ة على 
المستوى المحلى والخارجي ومتابعة تقييم 
أداء الالعبي��ن بطريقة تكش��ف المس��توى 
الفن��ي لجميع الالعبي��ن وإمكانية تطورهم 
وحض��ور مؤتم��رات اللعبة على المس��توى 
العرب��ي اآلس��يوي والدول��ي, والتركيز على 
ط��الب الجامع��ات والمعاهد ورف��ع عطاء 

اللجان الفنية بالمحافظات.
محاور خطة العمل 

التعري��ف باللعبة ف��ي االوس��اط الرياضية 
الطالبية بالجامعات ومعاهد التربية الرياضية 
والممارسين في النوادي العامة, واستقطاب 
الكفاءات المؤهلة, وتأمين المواد التعليمية 
الحديثة, واالستفادة من الخبرات الموجودة, 
وتقييم الك��وادر الموجودة وإع��داد دورات 
صقل وتأهي��ل والعمل عل��ى إقامة دورات 
تدريب دولية ع��ن طريق التضامن األولمبي 
من خالل التواصل مع االتحاد الدولي للعبة.

تقييم الالعبين 
تس��مية المنتخب الوطن��ي وتحديد معايير 
الرياضي والصحي  الوضع  االنتقاء, ودراس��ة 
لالعبين واالس��تفادة من تاريخهم الرياضي 
في إيج��اد افض��ل اس��تراتيجيات التطوير 
الممكنة, وتش��جيع ودعم المحافظات لرفد 
منتخباته��ا بمراحل عمري��ة مختلفة وتعزيز 
الرياضة االنثوية بشكل أفضل مما هي عليه 

حاليا.
المشاركات 

ايجاد فرص مش��اركة تتناسب مع امكانيات 
االتح��اد تؤم��ن الط��رق االفض��ل لالعبين 
لالس��تفادة من ه��ذه المش��اركات في رفع 
المس��توى الفن��ي وتوفير ف��رص احتكاك 
مناسبة لالس��تفادة من خبرات المنتخبات 
األخ��رى ف��ي تحس��ين خططن��ا التدريبية 
ف��ي الداخل, وإع��داد متوازن للمش��اركات 

الخارجية.
معسكرات 

التعري��ف باللعب��ة على المس��توى الوطني 
ونش��ر االنجازات على المس��توى العالمي, 
وحضور المؤتمرات الخاصة باللعبة والتواجد 
ضمن االجتماعات التي تؤمن فرص تمتين 
العالقات مع االتحادات والش��ركات الراعية 

في إقامة معسكرات تدريبية قوية
مهام الخطة

أن العمل في رياض��ة الترياثلون بحاجة إلى 
تنظي��م وإدارة دقيق��ة نظرا لتن��وع االلعاب 
الترياثلون وتنوع مسابقاتها  المركبة لرياضة 

ومهم��ة الخطة تجزئ وت��وزع األلعاب على 
ع��دة لجان متكاملة يتم م��ن خاللها انجاح 
ه��ذه الرياضة من كافة النواحي وتعتبر هذه 
اللجان من صلب االتحاد وعملها ينطلق من 
اختصاصاته��ا وينصب في بوتقة تطوير هذه 

الرياضة والتنفيذ الدقيق لخطط االتحاد. 
توجه��ات خط��ة االتح��اد عل��ى مس��توى 
المنتخب��ات الوطني��ة تتركز كل االنش��طة 
العام  الخارجي��ة في  المركزية والمش��اركة 
الدائ��م  واالع��داد  التحضي��ر  عب��ر   2021
للمش��اركات الخارجية والتركيز على توسيع 
المش��اركات ف��ي البطوالت اآلس��يوية من 
حيث الع��دد والفئات لتقارب المس��تويات 
وإمكانية تحقيق أفضل النتائج على مستوى 
الميداليات, وعلى مس��توى نشر اللعبة وان 

االتحاد سيعمل على االس��تمرار في تنظيم 
البطوالت الداخلية وزيادة عددها مما يؤدي 
إلى تطوير وتوس��يع عدد المش��اركين فيها 
إضافة إلى زي��ادة عدد البط��والت المركزية 
وخاصة للفئ��ات العمرية بما يتناس��ب مع 

ميزانية االتحاد.
دورات التأهيل

سيقوم االتحاد بش��كل دوري بإقامة دورات 
تأهيل وصق��ل للحكام والمدربي��ن وإقامة 
دورات باش��راف االتحاد الدولي أو بالتعاون 
مع لجن��ة التضامن االولمب��ي كذلك بعض 

الحكام والمدربين التباع دورات خارجية.
الصعويات

عدم وجود ك��وادر تدريبية في المحافظات, 
وع��دم فعالي��ة وقل��ة االندي��ة المنتس��بة 

للعب��ة, وع��دم فعالي��ة اللج��ان الفنية في 
التدريبية  الك��وادر  بعض المحافظات, وقلة 
للمنتخ��ب الوطن��ي, وع��دم وج��ود خطة 
تدري��ب وطنية, وعدم وجود س��يارة مرافقة 
للفريق أثن��اء التدريب على الدراجة, وضعف 
التواجد االنثوي, والتكاليف العالية لممارسة 
انش��طتها ومش��اركاتها,  اللعب��ة وتنظي��م 
ووج��ود تنوع المس��افات الخاص��ة باللعبة 
واختالف المس��توى الفن��ي لالعبين, وعدم 
وجود كوادر تحكيمي��ة خاصة للعبة, ضعف 
الجانب االداري للكوادر, وعدم تناسب حجم 
العالم��ي, وخالل  الص��دى  اإلنج��ازات مع 
الع��ام 2019 واج��ه الالعبون ع��دة اصابات 
وأذي��ات, تفاوتت مس��تويات الالعبين بين 

المحافظات.

مقترحات
إقام��ة دورات تدريبي��ة ودراس��ة جدواه��ا 
ومتابع��ة مخرجاتها, والتواص��ل مع اللجان 
الفرعية وتأمين جس��ور تواصل بين االندية 
وممارس��ي اللعبة في المحافظ��ات وايجاد 
نظام متابعة وجس��ر تواص��ل دائم للوقوف 
عل��ى المصاع��ب ووالخط البيان��ي للتطور, 
عل��ى  والعم��ل  الخب��رات  والتعاق��د م��ع 
تأهي��ل مدربي��ن عل��ى المس��توى الوطني 
وإعداد خط س��ير يتناس��ب مع المحروقات 
المخصصة وبالتواريخ المحددة ومناقش��تها 
م��ع المعنيي��ن, وتش��جيع اللج��ان الفنية 
باس��تقطاب المواه��ب االنثوي��ة وتفعي��ل 
دور اللجن��ة االنثوية, وإع��داد ملف تعريفي 
والس��عي ال يجاد فرص مش��اركات وتمويل 
عن طريق الجه��ود التنظيمية, وإعداد خطة 
تنظيمي��ة تقييمي��ة لالعبي��ن تطبق على 
السوية الوطنية والمقاربة لها من الكفاءات. 

مقترحات منوعة
إقام��ة دورات تدريبي��ة وتأهيلي��ة للح��كام 
وتش��كيل خطة عمل وصقل مستمرة للكوادر 
إضافة قسم خاص للتطوير االداري في دورات 
التدري��ب والتطوير عن طريق تعزير المهارات 
المطلوبة, المشاركة في المؤتمرات اآلسيوية 
والدولي��ة للعب��ة, مش��اركة فعال��ة وتقديم 
بيانات وتحديث مس��تمر إلنج��ازات اتحادنا 
على المنصات العربية واآلس��يوية والدولية, 
تش��كيل لجنة طبية من كوادر االتحاد تعنى 
بمتابعة الوضع الصحي وتقييمي لالعبين في 

فترة المس��تويات وذلك ضمن خطة االتحاد 
الرياض��ي الع��ام وبمش��اركة مع المش��افي 
والبح��ث عن س��بل تقليل االض��رار الناجمة 
عن التدري��ب والعودة لبناء الخطط التدريبية 
الفعال��ة والتأمين على حياة العبي المنتخب 
الوطن��ي بتأمي��ن صح��ي, وتأمين معس��كر 
مشترك لالعبي منتخبات المحافظات ولمرة 
واحدة في الع��ام بهدف االحتكاك من خالل 

تأمين مستوى تدريب واحد للجميع. 
توصيات

العم��ل بالكش��ف االحادي ال��ذي يتضمن 
بيانات كاملة وصحيحة متطابقة مع مكتب 
التنظيم المركزي, وتصنيف المحافظات من 
خ��الل البطوالت باالعتم��اد على عدد العبي 
المحافظة  الكامل ويدرس مس��توى  الفريق 
حس��ب النتائج والمس��توى الفني, وتنفيذ 
خط��ة اللجان الفني��ة الفرعي��ة وخاصة في 
التدريب والتحكيم ليتس��نى مش��اركة عدد 
من الحكام من ضم��ن المحافظة لتخفيف 
النفق��ات عل��ى الموازنة بنس��بة %50 من 
المحافظة المس��تضيفة, التأكيد على صيغة 
العالق��ة بي��ن اتح��اد اللعبة والمؤسس��ات 
الرياضية المختلف��ة وفروع االتحاد الرياضي 
في المحافظات من حيث تش��كيل اللجان 
الفني��ة الفرعية الخاصة باللعبة, التأكيد على 
االلتزام باس��تمارة المشاركة لتصل قبل 20 
يوما من موعد البطولة إلى اتحاد الترياثلون 
ليتس��نى له تدقي��ق وتنظيم للمش��اركين 

حسب كشوف الالعبين المجهزة سلفا.

اتحاد الترياثلون يعتمد خطة عمله للمرحلة المقبلة ويؤكد على وجود بعض المصاعب
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أق��ام فريق س��يدات ب��ردى لكرة 
معسكرًا  الماضي  األس��بوع  السلة 
تدريبي��ًا ف��ي حلب لع��ب خالله 
الفري��ق مباراتي��ن وديتين حيث 
س��يدات  م��ع  باألول��ى  تع��ادل 
ناش��ئات فريق  اليرموك ثم غلب 
الج��الء بفارق 6 نقاط 48/42، وقد 
المعس��كر  إلى  ضمت بعثة بردى 
ش��فيق الحموي )رئيس��ًا للبعثة( 
وزينة األعور )إدارية( وأمين خوري 
)مدرب��ًا( والالعبات: مرح قزعون- 
سيدرة جمعة- سارة حاج صالح- 
نايا عبدو- شام أوطه باشي- شام 
جولي  عب��ود-  ميريام  حلوان��ي- 
العقلة- هب��ة عبدو- راما كويفي- 
ربا درويش- ي��ارا يونس. ويغيب 
ع��ن المعس��كر بس��بب الظروف 

الدراسية مايا جمعة ومايا فنصة. 
تص��در  ب��ردى  أن  يذك��ر  مم��ا 
المجموعة األولى في ذهاب دوري 

الدرجة الثانية دون هزيمة محققًا 
الفوز في مبارياته ال� 4 على جرمانا 
والمحافظة والعربي والفيحاء، وقد 

علمت االتح��اد أن المدرب أمين 
خ��وري اعت��ذر عن ع��دم متابعة 

المهمة فور العودة من حلب.

كرة السلة

أبي شقير 

تختتم األس��بوع القادم منافسات 
الرج��ال  دوري  ذه��اب  مرحل��ة 
لكرة الس��لة موسم 2020 / 2021 
حيث تقام مس��اء اليوم )السبت( 
أربع مباري��ات تلعب مناصفة في 
دمش��ق وحل��ب ومس��اء الثالثاء 
والجمعة س��تلعب ست مباريات 
ومس��اء أمس الجمعة من المقرر 
أن تلع��ب أرب��ع مباري��ات حيث 
يلتقي الحرية مع النواعير والجالء 
م��ع الطليعة في حل��ب ويتواجه 
الثورة م��ع اليرموك والجيش مع 
العروبة في دمش��ق )س��نوافيكم 
بنتائ��ج المباري��ات بالعدد القادم 
الطباعة( وكانت مباريات  لظروف 
المراح��ل الماضي��ة ش��هدت فوز 
الكرامة على الوحدة واالتحاد على 
الوحدة..  عل��ى  والجيش  الجيش 

إليكم التفاصيل: 
تفوق الجيش بقمة دمشق

نجح الجيش بحس��م قمة دمشق 
التي جمعته الثالثاء الماضي مع 

ج��اره الوح��دة في صالت��ه بفارق 
نقطة واحدة 60 / 59، وكان لنجم 
الفريق رامي مرجانة دور بارز بفوز 
فريقه )األفضل بالفاعلية:لعب 36 
دقيقة / سجل 29 نقطة - الرميات 
الح��رة 6 / 6 - النقطت��ان 4 / 11 
- الثالثي��ات 5 / 11 - أسيس��ت 
2 - الريباون��د 5(وقد انتهت أرباع 
 -  13  /  21  -  9  /  13( المب��اراة 
16 / 21 - 10 / 16( وعل��ى ض��وء 
هذه النتيجة ح��رم فريق الجيش 
جاره الوحدة من ص��دارة الدوري 
مؤقتًا، وبه��ذا الفوز تقدم الجيش 
رافعًا رصيده  المركز السادس  إلى 
إل��ى 12 نقط��ة بعدم��ا حق��ق 5 
فيما  مقابل خسارتين،  انتصارات 
بق��ي الوحدة وصيفًا ب��� 18 نقطة 
وبف��ارق المواجهة المباش��رة مع 
الكرامة )المتص��در( مما يذكر أن 
الوحدة أنه��ى مبارياته في مرحلة 
الذه��اب محقق��ًا 7 انتصارات و4 
خسارات، في حين يبقى للجيش 
4 مباري��ات، حي��ث سيس��تقبل 
العروبة )مساء أمس(ثم سيلتقي 
م��ع اليرموك اليوم بدمش��ق، ثم 

يحل ضيفًا على الوثبة يوم الثالثاء 
الق��ادم ويختت��م مباريات��ه بلقاء 
ضيف��ه النواعير ي��وم الجمعة 22 

كانون الثاني الحالي.
االتحاد ثالثاً

تقدم االتحاد مركزًا واحدًا وأصبح 
ثالث��ًا في ترتي��ب مرحلة الذهاب 
بع��د فوزه األس��بوع الماضي على 
ج��اره العروب��ة بف��ارق 63 نقطة 
وبنتيج��ة 133 / 70 ف��ي المباراة 
الت��ي أقيمت ف��ي صالة األس��د 
الرياضي��ة بحلب، وتف��وق االتحاد 
ف��ي األرباع جميعه��ا بواقع 34 / 

 / 39 - 17 / 20 - 19 / 40 - 16
18(، ورفع االتحاد رصيده إلى 16 
نقطة من 7 انتصارات وخسارتين 
وتراجع الجالء إل��ى المركز الرابع 
ب��� 15 نقط��ة. أم��ا العروبة فبقي 
متذياًل للترتي��ب ب� 8 نقاط من 8 

خسارات.
الكرامة يف القمة

حس��م الكرامة مواجهته مع ضيفه 
ووصيفه الوح��دة لمصلحته بالفوز 
علي��ه بفارق 22 نقطة 73 / 51 بعد 
بداية متكافئة في الربع األول قبل 
أن يفرض الكرامة أفضليته، حيث 

تفوق الكرامة ف��ي األرباع جميعها 
بواق��ع )12 / 10 - 20 / 12 - 24 / 
15 - 17 / 14( وكان أفضل مسجل 
ف��ي المب��اراة الع��ب الكرامة عبد 
الوهاب الحموي ب� 19 نقطة مع 14 
ريباون��د و2 أسيس��ت، يليه زميله 
جورجي نظاريان ب� 16 نقطة مع 3 
ريباوند، أما أفضل مسجل للوحدة 
ف��كان محي الدي��ن قصبلي ب� 10 

نقاط مع 12 ريباوند و2 أسيست.
وه��ذا هو الف��وز التاس��ع للكرامة 
توالي��ًا دون هزيم��ة، فيم��ا تكّبد 
الثالثة في مقابل  الوحدة خسارته 
7 انتصارات. ورفع الكرامة رصيده 
إلى 18 نقطة ف��ي الصدارة، وبقي 
الوحدة وصيفًا ب��� 17 نقطة، وفي 
مب��اراة ثاني��ة وعل��ى أرض صالة 
ناص��ح علوان��ي ف��ي حم��اة، فاز 
النواعير على ضيفه الثورة 76 / 58 
وقد انتهت أرباع المباراة )15 / 16 
.)19 / 18 - 11 / 26 - 12 / 17 -

االتحاد تفوق عىل الجيش
تغل��ب فريق االتح��اد على ضيفه 
فري��ق الجي��ش بف��ارق 13 نقطة 
70/83 في المب��اراة التي أقيمت 

بينهم��ا على أرضية صالة األس��د 
الرياضي��ة ف��ي حل��ب، إذ حولها 
جماهير األحمر إلى كرنفال حافل 
على المدرجات التي امتألت حتى 
آخرها، وحلق االتحاد بقيادة رئيس 
الن��ادي المهندس باس��ل حموي 
المش��رف عل��ى الفري��ق، بنتيجة 
المباراة في الدقائ��ق األخيرة إلى 
ف��ارق زاد عن 21 نقط��ة قبل أن 
يقل��ص المخضرم رام��ي مرجانة 
الف��ارق إل��ى 9 نقاط قب��ل نهاية 
المباراة بدقيقتي��ن تقريبًا، ليعود 
االتحاد إلى الفورمة ويحافظ على 
ف��وزه المعنوي ويس��تعيد توازنه 

من جديد.
ترتيب الفرق

أصب��ح الترتيب بعد مب��اراة قمة 
دمشق بين الوحدة والجيش على 
الش��كل التالي: 1 - الكرامة )18( 
نقطة 2 - الوحدة )18( 3 - االتحاد 
)16( 4 - الجالء )15( 5 - الطليعة 
)14( 6 - الجيش )12( 7 - الوثبة 
)12( 8 - الحرية )11( 9 - النواعير 
 - 11 اليرم��وك )10(   - 10  )10(

الثورة )9( 12 - العروبة.

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 - 2021

الكرامة واصل التحليق بالفوز على الوحدة.. والجيش كسب الديربي 
اليوم..الجالء يواجه النواعير والحرية يستضيف الطليعة في ختام مرحلة الذهاب 

جدول مباريات المرحلة األخيرة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

السبت 16 / 1

صالة األسد4 عصرًاالجالء × النواعير
صالة األسد6 مساءالحرية × الطليعة 
صالة الوحدة4 عصرًاالثورة × العروبة 

صالة الوحدة6 مساءالجيش × اليرموك

الثالثاء 19 / 1
صالة حمص7 مساءالوثبة × الجيش
صالة حماة7 مساءالنواعير × الكرامة
صالة األسد7 مساءاالتحاد × الطليعة

الجمعة 22 / 1
صالة حمص5 مساءالوثبة × الثورة

صالة األسد5 مساءالعروبة × الكرامة
صالة الوحدة7 مساءالجيش × النواعير

عمم اتحاد كرة الس��لة األس��بوع الماضي ج��دول مباريات كأس االتحاد 
للناش��ئات الذي س��ينطلق األحد القادم بصالة الفيحاء الفرعية بمشاركة 
)8( أندية وزعت على مجموعتين ضمت األولى الوحدة والجالء وحطين 
والفيح��اء، فيم��ا ضمت المجموع��ة الثاني��ة الحرية والثورة وس��لمية 

والتضامن. 
أما بطولة كأس االتحاد للناشئين ستنطلق الخميس القادم بمشاركة )8( 
أندي��ة وزعت على مجموعتين ضمت األولى الجيش واالتحاد وتش��رين 

والوحدة، فيما ضمت الثانية الجالء وقاسيون والوثبة والكرامة.

غدًا انطالق منافسات كأس اتحاد 
السلة للناشئات.. والخميس للناشئين 

جدول مباريات الدور األول
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

األحد 17 / 1

الفيحاء الفرعية 1.001الوحدة × الفيحاء
الفيحاء الفرعية 2الجالء × حطين

الفيحاء الفرعية 3.001الحرية × التضامن
الفيحاء الفرعية 2الثورة × سلمية

االثنين 18 / 1

الفيحاء الفرعية 1.001حطين × الوحدة 
الفيحاء الفرعية 2الفيحاء × الجالء
الفيحاء الفرعية 3.001سلمية × الحرية 
الفيحاء الفرعية 2التضامن × الثورة

الثالثاء 19 / 1

الفيحاء الفرعية 1.001حطين × الفيحاء
الفيحاء الفرعية 2الوحدة × الجالء

الفيحاء الفرعية 3.001سلمية × التضامن 
الفيحاء الفرعية 2الحرية × الثورة

جدول مباريات الدور األول
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

الخميس 21 / 1

الفيحاء الفرعية 1.001الجيش × الوحدة
الفيحاء الفرعية 2االتحاد × تشرين 
الفيحاء الفرعية 3.001الجالء × الكرامة

الفيحاء الفرعية 2قاسيون × الوثبة 

الجمعة 22 / 1

الفيحاء الفرعية 1.001تشرين × الجيش 
الفيحاء الفرعية 2الوحدة × االتحاد
الفيحاء الفرعية 3.001الوثبة × الجالء 

الفيحاء الفرعية 2الكرامة × قاسيون 

السبت 23 / 1

الفيحاء الفرعية 1.001تشرين × الوحدة 
الفيحاء الفرعية 2الجيش × االتحاد
الفيحاء الفرعية 3.001الوثبة × الكرامة 
الفيحاء الفرعية 2الجالء × قاسيون

قررت إدارة نادي الوحدة من��ذ أيام إقالة مدرب 
فريق س��يدات كرة السلة س��امر اإلمام وتكليف 
مس��اعد مدرب فريق الرجال هاني الخولي مدربًا 
للفريق رغم احتالل الفريق المركز الرابع في نهاية 
مرحلة الذهاب وقد صرح المدرب المقال لالتحاد 
قائاًل: تمت إقالتي من مهامي قبل أيام قليلة، وال 
أعرف الس��بب الحقيقي وراء هذا التصرف الذي 
سيؤثر على الفريق، ومن يحاول التبرير أن سبب 
اإلقالة س��وء النتائج المحققة فه��ذا الكالم غير 
صحي��ح، الفريق احتل المرك��ز الرابع على الئحة 
الترتيب، والجميع يعرف أننا في طور بناء فريق 
جديد للمستقبل، بعد التغييرات الكبيرة الطارئة 

على صفوفه هذا الموسم، والفريق جميع العباته 
صغيرات الس��ن، ولذلك جاءت النتائج طبيعية 
وكنت واثقًا من تحس��ن النتائ��ج إيابًا، وأضاف 
اإلمام: البعض يفهم ب��أن بناء فريق يحتاج إلى 
أس��بوع أو أسبوعين، وهذا الشيء مغلوط، لدينا 
فري��ق العباته صغيرات، وهن بحاجة للخبرة في 
التعامل مع األف��كار الجديدة التي قدمتها لهن، 
ومع ذلك الفريق لعب بش��كل جيد، وخاصة من 
الناحي��ة الجماعية، وبدأت الالعبات يكتس��بن 

الخبرة.
وختم اإلمام تصريحه: ت��م التعاقد مع العبات 
دون علمي المسبق بهن كمدرب، وهن ال يمكن 

أن يفي��دن الفريق، وقد تعامل��ت مع الموضوع 
بت��وازن، بعد ذلك ب��دؤوا يضغط��ون علي من 
أجل إش��راكهن في المباريات، وكان هذا تدخل 
في أم��وري الفنية، وقد رفضت بش��دة وال أريد 
أن أذك��ر اس��م أي العبة ألني أحت��رم الجميع، 
ولقد عمل��ت بمهنية عالي��ة، ووضعت مصلحة 
الن��ادي في المقدم��ة، وبناء فريق للمس��تقبل 
كان هدف��ي، وه��ذا ما اتفقت م��ع اإلدارة عليه 
منذ بداية تعاقدي معه��ا، وقمت بترفيع بعض 
الناش��ئات للفريق األول، وعملت عليهن الكثير، 
كن��ت أتمنى الصبر على الفريق، وهذا القرار فيه 

ظلم كبير.

إقالة سامر إمام وتكليف الخولي مدربًا لسلة سيدات الوحدة

فوز وتعادل لسيدات بردى في حلب واعتذار الخوري

يصل م��درب منتخبنا الوطني للرجال 
لكرة السلة األميركي جوزيف ساليرنو 
لدمش��ق خ��الل أيام لإلش��راف على 
لمنافس��ات  المنتخ��ب  تحضي��رات 
الناف��ذة القادمة م��ن تصفيات كأس 
آس��يا، حيث من المقرر أن يصل إلى 
دمش��ق في السابع عش��ر من الشهر 
الحال��ي، ومم��ا يذك��ر أن منتخبن��ا 
وقطر  الس��عودية  منتخبي  س��يالقي 
ضمن النافذة الثالث��ة، ومما يذكر أن 
منتخبنا فاز في الناف��ذة األولى على 
أمام  الس��عودي وخس��ر  المنتخ��ب 
إيران، وفي النافذة الثانية خس��ر أمام 

قطر وحقق فوزًا جديرًا على المنتخب 
اإليران��ي، ويحتل المركز الثاني ضمن 

مجموعته بعد منتخب إيران.

قريبًا.. مدرب منتخبنا الوطني 
ساليرنو في دمشق

جورج كيل محترفًا في الدوري البولندي

مهران حاتمي يعتذر عن عدم تدريب االتحاد

تعاق��د الالعب األميرك��ي جورج ترى 
كي��ل )الذي لعب كمجن��س بصفوف 
منتخبن��ا الوطني في الناف��ذة الثانية 
للتصفيات اآلس��يوية( مع نادي ستال 
اوسترو المشارك في منافسات الدوري 
البولندي الممتاز ويحتل الفريق المركز 
الخام��س حالي��ًا من أص��ل 16 فريقًا 
برصيد 13 انتصارًا و7 خس��ارات، علمًا 
أن الدوري البولندي يتوقف مابين 6 - 
27 ش��باط القادم خالل مباريات )فيبا 
ي��وروب كاب( وبالتالي فالفرصة تبدو 
ممكن��ه لكيل للمش��اركة مع منتخبنا 

في النافذة الثالثة والتي تقام مباراتاها 
في الدوحة.

يتاب��ع مجلس إدارة ن��ادي االتحاد 
التواص��ل م��ع عدد م��ن المدربين 
لتدري��ب فري��ق رجال كرة الس��لة، 
وبع��د أن وصل��ت المفاوضات مع 
الم��درب اإليران��ي مه��ران حاتمي 
لمرحل��ة متقدم��ة وحصل��ت على 
موافقة من اتحاد كرة السلة االيراني 
على انتقال��ه وتم االتفاق على كافة 
تفاصي��ل العقد ولكن لألس��ف فإن 
إصابة زوجته بفايروس كورونا أدى 
إلى اعتذاره عن عدم قبول المهمة، 
مم��ا اس��تدعى أن يتاب��ع مجلس 
إدارة ن��ادي االتحاد المفاوضات مع 
المرش��حين اآلخري��ن للتعاقد مع 
االفضل منهم بأس��رع وقت ممكن 

وعلمت االتحاد أن مفاوضات جادة 
مع م��درب صربي وصل��ت لمرحلة 
متقدمة، مما يذكر أن حاتمي سبق 
وأن ق��اد منتخ��ب إي��ران لوصافة 

بطولة آسيا عام 2017.
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بسبب مسابقة كأس السوبر.. تقام 
مباريات المرحلة التاس��عة عش��ر 
من الدوري اإلس��باني لكرة القدم 
نهاية االس��بوع الحالي ابتداء من 

يوم الثالثاء.
وكان أتليتيك��و مدري��د متص��در 
ال��دوري قد أثبت م��رة أخرى إنه 
ق��ادر على إح��راز اللق��ب عندما 
هزم إشبيلية المتألق -2صفر في 
الجولة 18 ليبتعد بفارق أربع نقاط 
عن أقرب مالحقيه مع أفضلية أن 

لديه مباراتين مؤجلتين.
بطريقة  المب��اراة  أتليتيك��و  وبدأ 
مثالية عندما تلق��ى أنخيل كوريا 
تمريرة م��ن الظهير األيمن العائد 
إش��بيلية  وفاجأ  تريبيير  كي��ران 
بتس��ديدة دخل��ت المرم��ى بعد 
اصطدامه��ا بالقائم القريب ليمنح 
س��يميوني  دييجو  المدرب  فريق 

التقدم في الدقيقة 17.
وحسم العب الوسط ساؤول نيجيز 
االنتصار بتس��ديدة من عند حافة 
منطق��ة الج��زاء ف��ي الدقيقة 76 
ليس��جل هدفه األول هذا الموسم 
ويكبد إشبيلية خسارته األولى في 

عشر مباريات بجميع المسابقات.
أتليتيكو  رصي��د  االنتص��ار  ورفع 
إلى 41 نقطة من 16 مباراة بفارق 
أرب��ع نقاط عن لاير مدريد صاحب 
المرك��ز الثان��ي ال��ذي خاض 18 
مب��اراة بينما لبرش��لونة 34 نقطة 

من 18 مباراة ثم فيالاير رابعًا على 
الئح��ة الترتيب برصي��د 32 نقطة 

من 18 مباراة أيضًا.
بتع��ادل  مدري��د  لاير  واكتف��ى 
مخيب 1-1 م��ع مضيفه المتعثر 
إلتش��ي ليبتعد أكثر عن أتليتيكو 

المتصدر.
ومنح هدف لوكا مودريتش بضربة 
رأس التق��دم لحام��ل اللقب في 
الدقيق��ة 20 لكن إلتش��ي أدرك 
التعادل بركلة ج��زاء نفذها فيدل 

تشافيز بعد االستراحة.
وأتيحت الفرص للفريقين لخطف 
الفوز، وس��دد لوكاس بوي مهاجم 
إلتش��ي في القائ��م بينم��ا أنقذ 
الح��ارس إدجار بادي��ا محاولتين 
م��ن دان��ي كاربخال وس��يرجيو 
رام��وس وأوقف التعادل مس��يرة 
لاير مدري��د عند س��تة انتصارات 
المس��ابقات  بجمي��ع  متتالي��ة 
ويحتل إلتش��ي المركز 15 برصيد 

16 نقطة.
من جهته س��حق برشلونة مضيفه 
غرناط��ة برباعي��ة نظيف��ة جاءت 
بتوقيع غريزمان وميسي مناصفة.
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إعداد ربيع حمامة

ضرب إنتر موعدًا مع جاره اللدود ميالن في الدور 
رب��ع النهائي لمس��ابقة كأس إيطالي��ا بكرة القدم 
بفوزه في الرمق األخير م��ن الوقت اإلضافي على 
مضيفه فيورنتينا 1-2، فيم��ا عانى نابولي حامل 
اللقب األمرين للفوز على إمبولي )الدرجة الثانية( 
2-3، واحت��اج يوفنت��وس وصيفه إل��ى التمديد 

لتخطي عقبة فيرونا بالنتيجة ذاتها.
وكان مي��الن أول المتأهلي��ن إلى رب��ع النهائي 
بتخطيه ضيفه تورينو ب��ركالت الترجيح 4-5 اثر 

تعادلهما سلبًا.
ويعود الفضل بتأهل إنتر لهدافه البلجيكي روميلو 
لوكاك��و صاحب هدف الفوز ف��ي الدقيقة األخيرة 
من الوقت اإلضافي الثاني )د119( بكرة رأسية من 
منتصف منطقة الج��زاء اثر عرضية للبديل نيكولو 
باريال علمًا أن لوكاكو دخل بديال في الدقيقة 69.

وس��ّجل التش��يلي ارتورو فيدال هدف إنتر األول 
من ركل��ة جزاء في الدقيق��ة 40، في حين أدرك 
فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه العاجي كريستيان 
كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة )ق57(.
وهي المرة الس��ابعة على التوالي التي يبلغ فيها 
إنتر الدور ربع النهائي وضمنا الثاني بالتمديد بعد 

موسم 2017-2018.
تأهل صعب لنابويل واليويف

وانض��م نابولي إل��ى فريقي مدين��ة ميالنو بفوزه 
الصعب عل��ى ضيفه إمبولي متصدر ترتيب دوري 
الدرجة الثانية 2-3 ومنح جيوفاني دي لورنتس��و 
التقدم لنابولي من كرة رأسية في الزاوية العكسية 

للحارس جاكوبو فورالن )د18(، لكن السويس��ري 
ندي��م بايرام��ي أدرك التع��ادل ف��ي الدقيقة 33 

بتسديدة خادعة من الجهة اليسري.
واستعاد صاحب األرض التقدم بعد 5 دقائق فقط 
بتس��ديدة صاروخية بعيدة للمكسيكي هيرفينغ 
رودريغ��و لوس��انو )د38(، ورد بايرام��ي مج��ددا 
بتسديدة قوية من حدود المنطقة ارتطمت بالقائم 
األيس��ر لمرمى الحارس اليك��س ميريت وتابعت 

طريقها إلى الشباك )د68(.
وخطف أندريا بيتانيا هدف الفوز لنابولي بتسديدة 
قريب��ة بعد دربكة أم��ام المرمى اث��ر ركلة ركنية 
)د76( ويلع��ب نابولي في رب��ع النهائي مع الفائز 

من مباراة روما وسبيتسيا الثالثاء.
واحتاج يوفنتوس إلى ش��وطين اضافيين لحسم 
تأهله على حس��اب جنوى 2-3 بعد تعادلهما في 

الوقت األصلي 2-2.
واس��تهل يوفنتوس الذي خاض المباراة بتشكيلة 
أغلبها من االحتياطيين بهدف س��ريع للس��ويدي 
ديان كولوسيفسكي بعد دقيقتين فقط من صافرة 
البداية، اث��ر تمريرة أمامية طويلة من قائد الفريق 

العائد جورجيو كييليني.
وأضاف اإلس��باني ألفارو مورات��ا العائد بدوره من 
اإلصابة، الهدف الثاني بعد اختراقه منطقة الجزاء 
وس��دد على يمين الحارس البيرت��و بالييري في 

الزاوية الضيقة )د23(.
ورد جن��وى بع��د خم��س دقائ��ق عب��ر األلماني 
لينارت تشس��يبورا بضربة رأسية حاول المخضرم 
جانلويجي بوفون إبعادها بكف يده اليسرى لكنها 

تحولت إلى المرمى )د28(.
وأدرك جنوى التعادل بتسديدة بعيدة المدى من 

الش��اب فيليبو ميليغوني في الزاوية العكس��ية 
لبوفون )د74(.

واش��رك المدرب أندري��ا بيرلو هداف��ه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو قبل دقيقتين من نهاية الوقت 
األصل��ي على أمل إحراز ه��دف الفوز، لكن جنوى 

جره إلى التمديد.
وعانى جنوى في الش��وط اإلضافي األول بس��بب 
الضغط الكبير ليوفنتوس واستسلم بهدف للبديل 
الواعد التونس��ي حم��زة رفيعة ه��و األول له مع 
الس��يدة العجوز، من تس��ديدة قريب��ة بعد دربكة 

أحدثها الثنائي رونالدو وموراتا )د104(.
وانقلب الوضع رأسا على عقب في الشوط اإلضافي 
الثان��ي، وكان بوف��ون حائط األمان أم��ام اندفاع 
العبي جنوى بعدما أنقذ ش��باكه من كرة من على 

خط المرمى )د 109(.
ويلع��ب يوفنتوس في الدور المقبل مع الفائز من 

مباراة اليوم الخميس بين ساسوولو وسبال.
ويحم��ل يوفنتوس بطل الدوري في آخر تس��عة 
مواس��م الرقم القياس��ي بعدد م��رات إحراز لقب 
ال��كأس )13 م��رة(، متقدمًا على روم��ا )9(، إنتر 
والتس��يو )7(، فيورنتين��ا ونابول��ي )6(، تورينو 

وميالن )5(.
وتتواصل مباريات الدور ثمن النهائي حتى اليوم 
الخميس المقبل، فيما تقام مباريات ربع النهائي 
في 27 كانون ثاني الجاري ونصف النهائي )ذهاب 
واياب( في 3 و10 ش��باط، ويتبارز المتأهالن إلى 

النهائي على اللقب في 19 أيار المقبل.

ق��اد حارس المرمى الدولي األلماني مارك-
اندريه تي��ر ش��تيغن فريقه برش��لونة إلى 
المباراة النهائية لمس��ابقة الكأس الس��وبر 
اإلس��بانية بكرة القدم في صيغتها الجديدة 
بمس��اهمته ف��ي غي��اب القائ��د والنج��م 
األرجنتين��ي ليونيل ميس��ي المصاب، في 
الف��وز عل��ى لاير سوس��ييداد 2-3 بركالت 
الترجيح بع��د تعادلهما 1-1 ف��ي الوقتين 

األصلي واإلضافي في نصف النهائي.
وتأل��ق تير ش��تيغن ف��ي ركالت الترجيح 
بتصديه ألول محاولتين لريال سوس��ييداد 
عبر جون باوتيس��تا وميكل اويارسابال قبل 
أن يه��در البرازيلي وليان جوزيه دا س��يلفا 

الثالثة في القائم.
في المقابل سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي 
بيانيتش وريكي بويغ  والبوس��ني ميراليم 
لبرش��لونة وأهدر له الهولن��دي فرينكي دي 
يون��غ ومهاج��م لاير سوس��ييداد الس��ابق 

الفرنسي انطوان غريزمان.
ومن��ح دي يونغ التقدم لبرش��لونة )د39(، 
قب��ل أن يتس��بب بركلة جزاء من لمس��ة 
ي��د أدرك منها اويارس��ابال التع��ادل لريال 

سوسييداد )د51(.
وتش��ارك أربعة فرق في المس��ابقة بحلتها 

الجدي��دة، ه��ي لاير مدري��د بط��ل الدوري 
اللقب، وبرش��لونة وصيف الدوري،  وحامل 
ولاير سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصال 
إلى نهائي الكأس الموس��م الماضي والذي 
أرجئ إلى الرابع من نيس��ان المقبل بسبب 

تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تقام المس��ابقة في 
الس��عودية كما حصل في النس��خة األولى 
لكن تفش��ي »كوفيد19-« ح��ال دون ذلك 
ليكون إقليم األندلس مستضيفًا لمبارياتها 

الثالث.
وخاض برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد 
األلقاب )13(المباراة من دون نجمه ميسي 
بس��بب اإلصابة التي لحقت به في المباراة 
التي فاز فيها فريقه -4صفر على غرناطة في 

الدوري المحلي.
وهذا هو النهائ��ي األول لكومان مع الفريق 
الكاتالوني منذ تسلمه لمهامه خلفا لكيكي 

سيتيين في آب الماضي.
وافتتح دي يونغ التس��جيل من ضربة رأس 
ارتق��ى لها عالي��ا بعد تمري��رة عرضية من 
غريزمان )د39(وأدرك سوس��ييداد التعادل 
من ركلة جزاء انبرى لها اويارس��ابال بنجاح 

بعد لمسة يد على دي يونغ )د51(.

تير شتيغن يقود برشلونة إلى نهائي كأس السوبر

تأهل صعب للكبار إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

بلغ بالميراس وس��انتوس البرازيلي��ان نهائي كوبا 
ليبرتادوري��س بع��د تخطيهم��ا ريفر بلي��ت وبوكا 
جوني��ورز األرجنتينيان على التوال��ي.. وكان اتحاد 
أمي��ركا الجنوبية لك��رة القدم واالتح��اد البرازيلي، 
أعلنا عن إقامة المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس 
في س��تاد ماراكانا الشهير بريو دي جانيرو، يوم 30 

كانون ثاني الحالي دون حضور الجماهير.
ويتأهل الفائ��ز في هذه المباراة إل��ى بطولة العالم 

لألندية والتي تقام شباط المقبل.
وكانت البطولة استأنفت نشاطها في أيلول الماضي 
بع��د توقف دام لنحو س��تة ش��هور بس��بب جائحة 

كورونا.
وانته��ت مواجهة إياب نص��ف النهائي التي أقيمت 
عل��ى ملع��ب براخو انتاريخ��ا في مدينة س��او بالو 

البرازيلي��ة بفوز ريفر بليت 0-2 ف��وز لم يكن كافيًا 
لألرجنتينيي��ن ألن مب��اراة الذه��اب انتهت بتفوق 

بالميراس بثالثية نظيفة على أرض ريفر بليت.
وتحصل بالمي��راس على فرصة مواتي��ة جدًا لقتل 
المب��اراة مبكرًا عن طريق روني الذي انفرد بالحارس 
الدولي أرماني لكن األخير أنقذ الموقف في الدقيقة 

 .9
ومع تحس��ن أداء ريفربليت في النصف الثاني من 
الش��وط نجح الضيف األرجنتيني بتس��جيل هدفه 
األول م��ن رأس��ية رائع��ة 29 أودعها قل��ب الدفاع 
الباراغويان��ي روبيرت روخاس ف��ي مرمى الحارس 
البرازيلي ويفيرتون، مس��تغاًل ركني��ة األوروغوياني 

ديال كروز.
وأض��اف الكولومبي رفائيل س��انتوس بوري الهدف 

الثاني لريفربليت من متابعة رأسية أخرى 44 لتلوح 
ريمونتادا تاريخية للفريق األرجنتيني.

وبدأ ريفر بليت الش��وط الثاني بقوة وس��جل الثالث 
عبر يميني��ة ممتازة م��ن غونزال��و مونتييل الذي 
تابع الكرة المرفوعة من الظهير األيس��ر فابريس��يو 
انغيليري 52، لكن الحكم ألغاه بداعي التس��لل بعد 

االستماع لحكام الفار.
واصل ريفر بليت ضغطه وس��يطر بشكل مطلق على 
اللقاء وس��ط غي��اب كامل لبالمي��راس، لكنه تلقى 
ضربة كبيرة بطرد مسجل الهدف األول روخاس بعد 

نيله اإلنذار الثاني 74.
وجاءت اللحظة المنتظ��رة حين تحصل ريفر بليت 
عل��ى ركلة ج��زاء لكن آم��ال الفري��ق األرجنتيني 
م��رة جدي��دة ُخيّبت بع��ودة الحك��م األوروغوياني 

أوستويتش إلى الفار وإلغاء قراره.
وعلى الرغم من إضافة 9 دقائق على الوقت األصلي 
إال أن النتيجة لم تتبدل فخطف بالميراس التأهل، 
رغم مطالب��ة ريفر بلي��ت بركلة جزاء ف��ي الثواني 
األخي��رة لكن الحكم تأكد م��ن الوضعية من خالل 

الفار فاحتسب تسلاًل على الضيوف.
من جهته تأهل فريق سانتوس البرازيلي إلى النهائي 
عقب فوزه عل��ى ضيفه بوكا جوني��ورز األرجنتيني 
3 / صفر.. وس��جل األهداف كل م��ن دييغو بيتوكا 
ويفيرسون س��وتيلدو ولوكاس براجا في الدقائق 16 
و49 و51 وش��هدت المباراة ط��رد فرانك فابرا العب 

بوكا جونيورز في الدقيقة 56.
وكانت مباراة الذهاب الت��ي جمعت بين الفريقين 

على ملعب بوكاجونيورز انتهت بالتعادل السلبي.

النكهة البرازيلية في نهائي كوبا ليبرتادوريس 

أتلتيكو مدريد يتمسك بصدارة الدوري االسباني 

نفى منظمو دورة األلع��اب األولمبية »طوكيو2020-« 
المق��رر إقامتها في ش��هر تموز، إجراء مناقش��ات في 
شباط المقبل لدراسة احتمال إلغائها بعدما تم تأجيلها 

صيف العام الماضي بسبب كورونا.
ووصف المدير العام للجنة المنظمة توشيرو موتو خالل 
كلمة ألقاها أمام العاملي��ن في ملف »طوكيو 2020« 
تكهنات وسائل اإلعالم اليابانية بضرورة مناقشة مصير 
األولمبياد في شباط مع اللجنة األولمبية الدولية بأنها 

»معلومات خاطئة«.
وقال: عندما يظهر هذا النوع من المعلومات قد يش��عر 
بعض الن��اس بالقلق.. أريد أن أقول إنن��ا ال نفكر بهذه 

الطريقة على اإلطالق، وأن هذه المقاالت خاطئة.
وقلل موتو من أهمية اس��تطالع نشر ااالسبوع الماضي 
يش��ير إل��ى مزيد م��ن االنخفاض في الدعم الش��عبي 

الياباني لألولمبياد.
وفي أحدث اس��تطالع أجرته وكالة أنب��اء كيودو، أراد 
45 % ممن شملهم االس��تطالع تأجيل األلعاب للمرة 

الثانية، فيما أيد 35 % منهم اإللغاء التام.
وحاول موتو إضفاء طابع إيجابي على هذا االس��تطالع: 
لقد زاد عدد األش��خاص الذين يطلبون تأجيل األلعاب 
بش��كل كبير، لكن هذا يعني أن هؤالء األش��خاص ما 

زالوا يريدون إقامة األلعاب.
وأض��اف: بالطبع، من أجل أن تحدث، علينا التأكد من 
أنن��ا ننظم ألعابًا آمن��ة، مع تدابير ض��د الفيروس، إذا 
فكرت في األمر بهذه الطريقة، أعتقد بش��كل راسخ أن 

المزيد من الناس سيوافقون على هذه الفكرة.
وأعلن��ت اليابان األس��بوع الماضي حال��ة الطوارئ في 
طوكيو والمناطق المجاورة لها، في مواجهة تصاعد حاد 
في حاالت اإلصابة بالفيروس، ما عزز ش��كوك الجمهور 

بشأن تنظيم األلعاب األولمبية.
ووفقا لوسائل اإلعالم المحلية، باتت المطاعم والحانات 
تغلق في الس��اعة الثامنة مساء، فيما تشجع الشركات 
عل��ى اللج��وء أكثر إلى العم��ل عن ُبع��د، كما طالبت 

السلطات بتجنب التنقل غير الضروري في الليل.

توج باريس س��ان جيرمان بأول ألقاب الموسم بالفوز 
على غريم��ه التقليدي أولمبيك مارس��يليا، بنتيجة 

1-2في كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.
وه��و أول لقب للمدرب ماوريس��يو بوتش��يتينو في 
مسيرته التدريبية وجاء بعد أيام معدودة على تعيينه 
مدربًا لنادي العاصمة الذي س��بق له الدفاع عن ألوانه 
كالع��ب في الفترة بي��ن 2001 و2003، وتحديدًا بعد 
ثالث مباري��ات على خالفته األلماني توماس توخيل 

المقال من منصبه.
س��جل إيكاردي ونيمار هدفي باريس في الدقيقتين 
39 و85 بينما قلص ديمتري باييه الفارق لمارس��يليا 

في الدقيقة 89.
وسيطر العمالق الباريسي على أحداث الشوط األول، 
وبدأ المباراة بتس��ديدة طائشة لدى ماريا، ثم اقترب 
بقوة من المرمى بهدفين س��جلهما إيكاردي وكيليان 

مبابي، لكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.
وترج��م البي إس جي س��يطرته به��دف بعد عرضية 
م��ن دي ماري��ا، ارتقى لها إيكاردي برأس��ه، وفش��ل 
ماندان��دا في إبعادها، ليكمله��ا المهاجم األرجنتيني 

في الشباك.
ليحقق الفريق الباريسي اللقب الثامن تواليا والعاشر 

في تاريخ المسابقة.

فجر هولش��تاين كيل من الدرجة الثاني��ة مفاجأة من العيار 
الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل مس��ابقة 
كأس ألماني��ا في كرة القدم عندم��ا تغلب عليه 5-6 بركالت 
الترجيح اثر انته��اء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 2-2 
في ختام الدور الثاني. وتقدم بايرن ميونيخ مرتين عبر سيرج 
غناب��ري )د14( ول��وروا س��انيه )د47(، ورد أصحاب األرض 

مرتين أيضًا بواسطة فين بارتلز )د37( وهاوكي د )د90+5(.
ولجأ الفريقان إلى الشوطين اإلضافيين من دون أن تتغير 
النتيج��ة، فاحتكما إل��ى ركالت الترجيح التي ابتس��مت 
لهولش��تاين بعدم��ا أه��در اإلس��باني م��ارك روكا الركلة 
الترجيحية السادسة لبايرن وسجل بارتلز الركلة الترجيحية 

ألصحاب األرض. 

أولمبياد طوكيو بين إشاعة اإللغاء والنفي..

للمرة الثامنة على التوالي.. سان جيرمان بطاًل للكأس

صاعقة تضرب العمالق البافاري في كأس المانيا
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ظاهرة سلبية
تق��ول القاعدة العام��ة أن الجمهور الرياض��ي هو فاكهة 
المالعب وهو الالعب الثاني عش��ر ف��ي فريق كرة القدم 
نظ��رًا للتأثير االيجابي الذي يصنعه من خالل مس��اندته 
لفريقه ف��ي المباريات، وه��و الذي يعطي المنافس��ات 
الرياضية تلك األهمية والحماس والش��غف، إال أن لهذه 
القاعدة الكثير من الش��واذ التي بدأن��ا نراها في مالعبنا 
الكروية والتي تترك الكثير من اآلثار الس��لبية على هذه 

المباريات وبالتالي على البنية الجماهيرية ككل.
ولعل ابرز تلك الس��لبيات هي ظاه��رة الجمهور الذي ال 
يتقبل معادلة أن الرياضة فوز وخسارة، بل يريد دائمًا أن 
يرى فريقه فائزًا وإال فالويل والثبور وعظائم األمور للفريق 
الخصم وجمهوره ومنظمي المباراة وحتى القائمين على 

اللعبة.
ظاهرة باتت واضحة للعيان وأصبحت ميزة لصيقة بعدد 
من جماهير األندية على س��احتنا المحلية, والغريب في 
األم��ر أن هذا النوع من جماهير األندية الذي كان يقتصر 
س��ابقًا على ناديي��ن أو ثالثة بات يتكاثر في الس��نوات 
األخيرة, واألدهى من ذلك م��ن قبل أندية حديثة العهد 
وتلعب فرقها في دوريات الدرجات الدنيا وليس الممتاز, 
وعدد الجماهير التي تساندها قليل نسبيًا إال إنه لألسف 
فاعل ومتمكن في افتعال الش��غب واإلس��اءة لكل من 

يكون موجودًا في المباراة.
الالف��ت في هذا الموضوع هو الدور الس��لبي الذي تلعبه 
بعض ك��وادر الفرق م��ن مدربين وإداريي��ن وحتى من 
أعضاء اإلدارة والمتمثل بتش��جيع الجمهور على افتعال 
المشاكل بقصد أو من دون قصد من خالل انفعاالتهم غير 
المتوازنة واعتراضاتهم غير الصحيحة على دكة االحتياط 
أو افتعال اش��كاالت مع طاقم التحكيم والقائمين على 
تنظي��م المباراة وهو األمر الذي يزيد من انفعال الجمهور 

وتهيئته للقيام بما ال يحمد عقباه.
قضي��ة يج��ب أن تأخذ االهتم��ام المطلوب م��ن اتحاد 
ك��رة القدم من خ��الل الحوار م��ع إدارات ه��ذه االندية 
بال��ذات، التي يجب عليها تنظيم وتوعية جماهيرها من 
خطورة افتعال الش��غب في المباري��ات وأن يتعامل مع 
ه��ذه الظاهرة بصورة حازمة وفاعل��ة حتى لو اضطر األمر 
إلى إقام��ة جميع مبارياته م��ن دون حضور جماهيري، 
ومعاقبة كل متس��بب بذلك، أما مس��ألة التحكيم التي 
تعتب��ر أحد أهم اس��باب المش��كالت الت��ي تحدث في 
المباري��ات فيبدو أنها عصية عل��ى الحل في ظل ما نراه 
في عديد من المباريات التي تش��هدها مالعبنا... والكرة 

دائمًا في ملعب اتحادها ولجنة حكامها. 

االتحاد

وجهة نظر
يف  المدربين  تغيير  مسلسل  استمرار  مع 
بالدوري  فرقها  تشارك  التي  أنديتنا  بعض 
الممتاز لكرة القدم ولم ينته مشوار الذهاب 
الممتاز وهو مسلسل يتكرر يف  الدوري  من 
ويستمر  التنافس  مواسم  من  موسم  كل 

حتى نهاية الموسم.
يقود ثالثة فرق أو أكثر  وقد نشاهد مدرباً 
وتم  فريق  مع  ينجح  لم  أنه  ورغم  اقل  أو 
معه  يتعاقد  من  يجد  أن��ه  إال  استبداله 
السعد  وجه  يكون  أن  أمل  عىل  جديد  من 
يكون  ال  وقد  اختاره  الذي  الجديد  للفريق 
وعليه نجد أن الدوالب يدور واألندية تغير 
إىل  ناد  من  يتنقلون  والمدربون  المدربين 
تلحق  األرزاق  إنها  نقول  يجعلنا  مما  آخر 

النصيب. صاحب 
بغض النظر عن شهادته التدريبية ودرجتها 
المهم  ألن  ومدتها  التدريبية  خبرته  وعن 
الوجوه والحظوظ  اإلدارات هو تبديل  عند 
وقد ينجح وجه جديد بحظ جديد قادم معه 

ولم يظهر مع فريق سابق وظهر اآلن. 
التي  النظر  وجهة  يمثل  ال��ذي  والسؤال 
نريدها هو: »لو أن اتحادنا لكرة القدم أصدر 
انطالق  بعد  األندية  بموجبه  يمنع  ق��رارًا 
عنه  االستغناء  ت��م  م��درب  م��ع  الموسم 
فكيف  ذات��ه  الموسم  يف  تعاقده  فك  أو 
أو  المقالين  المدربين  موقف  سيكون 

المستقيلين؟«.
آخرين  بمدربين  األندية  ستأتي  أين  ومن 
عمن  استغنت  حين  حدث  الذي  الفراغ  لسد 

سيفهم؟
التي  التعاقدات  أن  عىل  ي��دل  يحدث  ما 
موثقة  غير  والمدربين  األندية  بين  تتم 
وال  النهاية  وال  ال��ب��داي��ة  م��ح��ددة  وغ��ي��ر 
للنادي  ما  تبين  العقد  يف  جزائية  شروط 
مبدأ  عىل  برمتها  والعملية  للمدرب  وما 
رب  من  بتقدير  يسير  والمركب  يسر(  )رب 
وصاحب  أرزاق  أشرنا  كما  والدنيا  العالمين 

هو  الحظ  وصاحب  نصيبه  سيأخذ  النصيب 
من يتنقل يف الموسم الواحد من ناد إىل ناد 
إىل ناد ثالث، وربما رابع كما تتنقل الطيور 
الواحدة  الشجرة  يف  غصن  إىل  غصن  من 
شجر  بالدنا  يف  الدوري  فهل  الربيع  بفصل 

وربيع؟ وعصافير 

اقترب الموعد
أندية  دوري  إي��اب  انطالق  موعد  اقترب 
الدرجة األوىل لكرة القدم يف المرحلة األوىل 
بعد  الثاني  للدور  المؤهلة  المنافسات  من 
المجموعات  يف  المتنافسة  للفرق  استراحة 
بها  للمنافسة  وستعود  فيها  نافست  التي 
الفرق  قضت  كيف  وال��س��ؤال:  جديد  من 
التعبير؟؟  جاز  إذا  المحارب  استراحة  فترة 
التي  استفادت وعالجت أخطاء فرقها  وهل 
سيكون  وهل  الذهاب؟؟  مشوار  يف  ظهرت 
نتائجها  وهل  اإلياب؟؟  يف  أفضل  حضورها 

ستصبح أفضل وأحسن؟
التي  هي  أكثر  باإلجابة  المعنية  الفرق 
مجموعاتها  يف  ال��ص��دارة  ع��ىل  تنافس 
وما  الثاني  الدور  إىل  االنتقال  وطموحها 
الممتاز  الدوري  إىل  الوصول  والهدف  بعده 
ال  بأن  تأمل  الوسط  وف��رق  جهة  من  هذا 
وتصبح  أق��ل  درج��ة  إىل  بنتائجها  تصل 

بالهبوط. مهددة 
مجموعة  كل  يف  األخير  الترتيب  فرق  أما 
والبقاء  والنجاة  الصورة  تغيير  فهدفها 

بالدرجة األوىل فمن تتحقق أحالمه؟؟
المتنافسة  الفرق  عند  ستكون  اإلجابات 

وبعد انتهاء اإلياب؟؟

الدوري والمنتخب
العبين  ينتج  القوي  ال��دوري  »إن  يقال: 
أقوياء والالعبون األقوياء يشكلون منتخباً 

قوياً«.
كانت  إن  األول  المنتخب  عىل  ينطبق  هذا 
الفئات  منتخبات  وعىل  صحيحة  المقولة 

العمرية أيضاً يف كرة القدم السورية.. 
تقديم  عىل  ق��ادرة  عندنا  ال��دوري��ات  فهل 
يكونون  عالية  فنية  سوية  عىل  العبين 
نريده  لتشكيل منتخب قوي  أعمدة وأسساً 
قادرًا وملبياً ومنافساً وله شخصية وحضور 

فعال يف المنافسات المستحقة القادمة؟
بكرة  الممتاز  للدوري  متابعتنا  خالل  من 

القدم نستطيع القول:
العائدين  أو  منهم  القدامى  الالعبين  إن 
من  الصاعدين  أو  الخارجي  االحتراف  من 
الرجال والذين يلعبون يف  الشبان إىل فئة 
فرق  بمختلف  الموسم  هذا  الممتاز  الدوري 
من  ثابت  غير  بمستوى  يظهرون  األندية 
المراكز  أكثر  تفحصنا  ولو  أخرى  إىل  مباراة 
التي يحتاجها كل منتخب فإن معظم فرقنا 
التي  الالعبين  نوعية  يف  نقصاً  تعاني 

تحتاجها المراكز الحساسة لبناء منتخب.
أي بصراحة أكثر:

)نجم(  بسوية  العبين  نلحظ  لم  اآلن  حتى 
صمام  يكون  أن  أو  ف��ارق  صنع  عىل  ق��ادر 
الذين  البعض  إال  اطمئنان  وعامل  أمان 
يمكن عدهم عىل أصابع اليد الواحدة، وهذا 
المعادلة  يف  اإلط��الق  عىل  كاف  غير  عدد 
قوي  »بمنتخب  والمتمثلة  نريدها  التي 

وقادر وفعال ومنافس«.
وبقية الالعبين من طينة واحدة وكلهم يف 
الفني سواء أي مواهب محدودة  المستوى 
للعب  يصلحون  وهم  كاملة  ليست  وقدرات 
منتخبات  يف  للعب  جاهزين  وغير  بالدوري 

وأمام منتخبات كبرى.
)الالعبين  إىل  تتجه  فالعيون  وبالتايل 
العمود  هم  ليكونوا  خارجياً  المحترفين( 
الفقري للمنتخب الذي نريده ونتمناه فهل 
خارجياً  المحترفين  من  العدد  هذا  نملك 
بشخصية  منتخب  صنع  ع��ىل  ال��ق��ادري��ن 
من  ال��ع��دد  ه��ذا  نملك  كنا  كما  متميزة 
بأفضل  صورتنا  قدموا  الذين  المحترفين 

صورة قبل عامين؟؟

يف واحتنا لهذا األسبوع مرور عىل مسلسل تعودنا عليه كل 
موسم من مواسم كرة القدم وهو )مسلسل تغيير المدربين( 

ولنا وجهة نظر يف ذلك..
ومرور عىل دوري الدرجة األوىل بكرة القدم من خالل العودة 

للتنافس يف رحلة اإلياب.

وأخيرًا مرور عىل الدوري والمنتخب وعالقة كل منهما باآلخر 
من حيث األول مصنع لتقديم الالعبين للمنتخب ومن حيث 
الثاني هو نتيجة طبيعية للسوية الفنية لالعبين القادرين 

عىل الوصول إىل درجة العب منتخب.
فهيا نقرأ..

الخطيب األول عربيًا و19 عالميًا 
في قائمة أفضل هدافي كرة القدم 

منذ عام 2001 حتى 2020

حقق الالعب الس��ابق لمنتخب سورية لكرة القدم فراس الخطيب 
المركز األول عربيًا والتاسع عشر عالميًا في قائمة أفضل الهدافين 
من��ذ 2001 حت��ى 2020 الت��ي نش��رها االتحاد الدول��ي لتاريخ 

وإحصاءات كرة القدم.
وج��اء الخطيب في المركز األول عربيًا و19 عالميًا بعد تس��جيله 
344 هدف��ًا في الفترة المذكورة آنفا تاله الكويتي بدر المطوع في 

المرتبة الثانية عربيا وال�27 عالميا بتسجيله 322 هدفًا.
وتصدر البرتغالي كريس��تيانو رونالدو القائم��ة برصيد 756 هدفًا 
تاله األرجنتيني ليونيل ميس��ي بتسجيله 715 هدفا ثم السويدي 
زالت��ان إبراهيموفيتش ب� 543 واألوروغواياني لويس س��واريز ب� 

489 هدفا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ب� 473 هدفا.
وس��جل الخطي��ب مع المنتخ��ب 36 هدفا لحي��ن اعتزاله نهاية 
عام 2019 في 72 مباراة دولية ويعد أول العب آس��يوي وس��ابع 
الع��ب في العالم يش��ارك مع منتخب بالده في س��ت تصفيات 
لمسابقة كأس العالم وأول العب سوري يسجل في أربع من هذه 
التصفيات حيث ش��ارك في تصفيات كأس العالم أعوام -2002 

.-2014-2018-2022 2006-2010
وبدأت رحلة الخطيب في عالم كرة القدم من نادي الكرامة لتنطلق 
مسيرته االحترافية عام 2002 في أندية النصر والعربي والقادسية 
والكويت والسالمية الكويتية إضافة إلى احترافه في زاخو العراقي 

واألهلي وأم صالل القطريين وشنغهاي شينهوا الصيني.
واالتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم هي منظمة موازية 
للفيفا مقره مدينة البزيغ األلمانية يعمل على أرش��فة إحصائيات 
كرة الق��دم وتعطي معلوم��ات دقيقة عن قائم��ة هدافي العالم 
وأفضل صانع ألعاب وأشهر العب في العالم وإصدار ترتيب شهري 

لألندية على مستوى العالم.

وجهة نظر.. اقترب الموعد.. الدوري والمنتخب

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

بحضور المهن��دس عالء جوخه جي )عضو 
المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 
- رئيس مجل��س إدارة االتحاد الس��وري 
لكرة السلة المؤقت( احتفل مساء األربعاء 
الماضي في فندق شيراتون دمشق بإطالق 
رعاي��ة قن��اة س��ما الفضائية ل��دوري كرة 
الس��لة، وحصولها على الحق��وق اإلعالمية 
واإلعالنية، وحضر الحفل أعضاء اتحاد كرة 
السلة المؤقت )طريف قوطرش والمهندسة 
سالم عالوي وإياد السباعي( وعمر حسينو 
)ممثل قناة سما( وعدد من خبراء وكوادر 

ومدربي كرة السلة ورجال اإلعالم.
عضو اتحاد الس��لة ومسؤول التسويق إياد 
السباعي أش��اد بالتجربة السابقة والمميزة 
لقناة سما في نقل مباريات الدوري السوري 
لكرة الس��لة، مم��ا يضاعف من مس��احة 
التف��اؤل بال��دور اله��ام والممي��ز لها في 
النقل التلفزيوني الحالي وبطريقة حضارية 
وملبية لعش��اق كرة الس��لة السورية، وأن 
المبلغ العائد من تس��ويق الدوري سيعود 
بالفائ��دة على اللعب��ة والالعبين والحكام 
أيض��ا. وان النق��ل التلفزيون��ي المباش��ر 

سيكون لثالث مباريات أسبوعيا. 
ب��دوره تح��دث الكابتن عمر حس��ينو عن 
األه��داف االس��تراتيجية لقناة س��ما من 
خالل الش��راكة مع اتحاد الس��لة، والعمل 
بفكر إعالمي متطور للمساهمة في نهوض 
اللعبة من خالل استخدام أحدث األساليب 
والتقنيات واإلمكانات، وأنه سيتم إطالق 
تطبي��ق إلكترون��ي مجان��ي لنق��ل كافة 
مباريات الدوري الس��وري عبر النت، وأنه 
يمكن لبقية المحطات التلفزيونية تصوير 
المباريات لكن بعد التنسيق مع قناة سما 

التي ستكون مرنة في هذا الخصوص.

إطالق رعاية قناة سما لدوري كرة السلة 

قرر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام إعادة تش��كيل 
مجلس إدارة االتحاد العربي الس��وري لكرة اليد برئاسة محمد 
ناص��ر غازي وتكليف بش��ار رضوان أمينًا للس��ر وعضوية كل 
م��ن علي فاتح برغ��ل ومهند الحرفي ومن��ى عثمان وصالح 
الدين حصن��ي ومحمد الحريري ونمير الش��يخ موس وبالل 
العبد هللا..., وكان المكتب التنفيذي قد قرر قبول االس��تقالة 

المقدمة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد. 
م��ن جهة أخرى قرر المكتب التنفي��ذي ترميم مجلس إدارة 
ن��ادي اليرم��وك الرياضي بحل��ب بالمحامية ن��ورا نظاريت 
قراجي��ان بداًل م��ن كارو معصرجي��ان الس��تقالته، كما قام 
بترميم مجلس إدارة نادي االتحاد بالس��يد ياسر لبابيدي بداًل 

من مجد حمصي نظرًا إلعفائه.
وأصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام قرارًا بتسمية 

أيهم منير كحيلة مديرًا لمدينة األسد الرياضية في الالذقية.

إعادة تشكيل اتحاد اليد 
وترميم إدارتي االتحاد واليرموك

برعاية من ش��ركة أجنحة الشام للطيران 
الصحفيي��ن  لجن��ة  بي��ن  وبالتع��اون 
الرياضيي��ن واالتح��اد الرياض��ي الع��ام 
واتح��اد الصحفيين يقام يوم غد )األحد( 
حفل تكريم الرياضيين واإلعالميين لعام 
2020, وذلك في الس��اعة الثانية عش��رة 
ظهرا في الصال��ة الملكية بمدينة الجالء 

الرياضية.
وس��يتضمن الحفل كلم��ات للمعنيين 
الخاص��ة  الرياض��ات  ابط��ال  وتكري��م 
المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو وعدد من 
الرياضيين واألندية الذين حققوا انجازات 
متميزة خالل العام 2020 إضافة للزمالء 

المرش��حين من  الرياضيين  االعالميين 
مؤسس��اتهم, وبعض الخبرات االعالمية 

العاملة في الحقل الرياضي.
يش��ار إل��ى أن احتفالي��ة التكريم باتت 
الصحفيي��ن  للجن��ة  س��نويا  تقلي��دًا 
الرياضيي��ن تنظمه في مث��ل هذه االيام 
من كل عام وكان يسبقه خالل السنوات 
السابقة استطالع لرأي الزمالء االعالميين 
الختي��ار افضل الرياضيي��ن خالل العام 
ليتم تكريمهم, إال أن جائحة كورونا التي 
اجتاحت العالم وأوقفت النشاط الرياضي 
والبطوالت الدولية واإلقليمية, استدعت 

شكال جديدًا للتكريم في هذا العام.

األحد.. تكريم اإلعالم الرياضي 
برعاية شركة أجنحة الشام للطيران 

بدأ االتحاد المؤقت لكرة الس��لة تحركاته لتنظيم دورة دولية ودية عربية 
للمنتخبات الوطنية للرجال بكرة السلة ستقام في صالة الفيحاء الرئيسية، 
على ضوء صعوبة في تأمين معسكر تدريبي للمنتخب في الفترة الحالية 
نظرًا لعدم وجود رحالت طيران بش��كل اعتيادي، إضافة لتفشي جائحة 
كورونا وع��دم قدرة أي دولة على اس��تقبال منتخبنا بمعس��كر تدريبي 
خارجي، لذلك وجد اتحادنا ض��رورة إقامة بطولة المنتخبات العربية في 
العاصمة دمش��ق على أن يكون موعد انطالقتها في الس��ابع والعشرين 
من الش��هر الحالي وتمتد للثاني من ش��باط القادم، وتم توجيه الدعوة 

لمنتخب��ات: مصر، الع��راق، األردن، لبنان، إضافة لمنتخبنا، وس��يتزامن 
موع��د انطالق��ة البطولة مع موع��د افتتاح صالة الفيحاء الرئيس��ية بعد 
عملي��ات اإلص��الح والترميم التي خضعت لها الصالة منذ س��تة أش��هر 
تقريبًا، وأكد اتحاد السلة المؤقت في دعوته المنتخبات المراد مشاركتها 
بأنه س��يلجأ إلى تطبي��ق البروتوكول الصحي المعتم��د من قبل االتحاد 
اآلس��يوي الخاص بجائحة كورونا، وحس��ب بعض المصادر فإن اتحادنا 
ينتظر الرد من المنتخبات المش��اركة من أج��ل تثبيت الموعد والعمل 

على تأمين كل ما يلزم نجاح البطولة.
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