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ذهاب دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021

الكرامة صدارة بالعالمة الكاملة واالتحاد 
وصيفًا والجيش ثالثًا

الوحدة في صدارة دوري الكرة الطائرة للرجال

برعاية أجنحة الشام.. 

لجنة الصحفيين الرياضيين تكرم الرياضيين المتفوقين وأصحاب القلم

////

الدوري الممتاز

انتصاران صعبان للمجد والمحافظة بدوري األولى.. 
والنواعير استرد الصدارة من عفرين

5

3 كرة االتحاد 
بقيادة اللبابيدي

اجتماعات تحضيرية النطالق موسم 
النشاط التحاد كرة الطاولة

الرياضة المدرسية 4
والجامعية تبصر النور من جديد

العمالق البافاري 7
يمضي بثقة في البوند سليغا

تقرؤون أيضًا

4
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67 4 فقرات متنوعة في مهرجان 
اتحاد الجمباز »سورية يا حبيبتي«

خسارة مفاجئة تقصي ريال 
مدريد من مسابقة الكأس

استعدادًا للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
دعوة )23( العبًا للمعسكر التدريبي المغلق بدمشق ومساعد مدرب جديد

3

الرحمة 
لشهدائنا األبرار

المرحلة )13( من الدوري الكروي الممتاز

تشرين والجيش في صدارة الترتيب لمشوار الذهاب
المرحلة )13( من الدوري الكروي الممتاز

تشرين والجيش في صدارة الترتيب لمشوار الذهاب
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تشرين ×الكرامة 1/ صفر
محمد عجان

نجح فريق البحارة باستعادة الصدارة 
وأنهى الذه��اب بفوز 1/0على ضيفه 
المباراة  حت��ى  المتص��در  الكرام��ة 

األخيرة.
المباراة كانت متوس��طة المس��توى 
الفني  على العموم كان فيها أصحاب 
األرض الطرف األفضل بالشوط األول 
، وف��ي الثان��ي تف��وق الكرامة ولم 
يس��تطع التس��جيل والتعديل على 
أق��ل تقدير خاصة بتدخ��ل العارضة 

في وجه كرة الحموي.
دخ��ل تش��رين والكرام��ة المب��اراة 
بهم��ة وعزيمة ونش��اط دون تهديد 
الذي  بالمقدمة مع أفضلية لتشرين 
سنحت لمهاجميه عدة فرص أهدرها 
المرمور وورد الس��امة لكن الصباغ 
صبغ مرمى الكرامة بهدف وال أحلى 
عندما س��دد كرة مباغت��ة ومفاجئة 
من زاوي��ة أخفق النعس��ان حارس 
الكرامة في إمساكها لتعانق الشباك 
دقيق��ة 34 هذا في الوقت الذي كان 
فيه الكرامة يش��كل خطورة مباشرة 
عل��ى مرم��ى البحارة فرأس��ية علي 
رمضان حولها حارس تشرين لركنية 
وصاروخية ريف��ا عبد الرحمن تكفل 

دفاع تشرين بإبعادها.
الشوط الثاني نش��ط الكرامة بشكل 
واضح وصريح وسيطر على مجريات 
اللع��ب وامت��د بكامل العبي��ه وبدا 
سلسلة من التسديدات ومن مختلف 

الجهات بغية إدراك التعادل.
فج��اءت ك��رة عل��ي رمض��ان فوق 
العارضة ورد دفاع تش��رين مباش��رة 

النكدلي.
وأخف��ق الحموي ف��ي ترجمة بينية 
عل��ي رمض��ان وهو أق��رب للمرمى 
لكن��ه أه��در بالعالي مفوت��ًا فرصة 
ذهبية وتدخلت عارضة تش��رين في 
رد قذيفة سددها تامر محمد ومنعت 

هدفًا محققًا.
وكاد النكدل��ي ال��ذي أتع��ب دفاع 
أصح��اب األرض بتحركاته أن يدرك 
التع��ادل مرة ثانية لك��ن كرته مرت 
بجانب القائم ليعود تش��رين وعلى 
فترات وعبر مرت��دات لتعزيز تقدمه 

لكن المرم��ور والصباغ أه��درا فوق 
العارض��ة لتنتهي مب��اراة القمة بفوز 
وتصدر للبحارة ومرحى للكرامة الذي 

قدم مباراة كبيرة.
متابعات

- حضر المباراة د. هيثم إس��ماعيل 
أمين فرع حزب البعث و فراس معا 

رئيس االتحاد الرياضي .
- قام غس��ان القصي��ر رئيس نادي 
الكرامة بزيارة نادي تش��رين مس��اء 
الخميس وقدم له درع نادي الكرامة 
عربونًا ألواصر األخ��وة والمحبة بين 

الناديين.
- حضر المباراة 30 ألف متفرج منهم 
3 آالف تقريب��ًا من مش��جعي نادي 

الكرامة.

جبلة× الجيش صفر /1
عمار شربعي

سجل الهدف محمد الواكد د 59
ف��ي ملعب حم��اه البل��دي وتنفيذًا 
لعقوب��ة إتحادي��ة طال��ت جبلة بدأ 
الح��وار الميداني باكرًا بين الفريقين 
وكاد الواكد أن يقص شريط األهداف 
مع الدقائ��ق األولى قب��ل أن يعاود 
زميل��ه الناجي الخط��ورة بكرة ثانية 
ليش��عر بعدها العبو جبل��ة بحراجة 
لمناطق  لإلنتقال  موقفهم وس��ارعوا 
الجيش بعدة ك��رات أخطرها كرتي 
المحم��د والحفي��ان بالتزام��ن مع 
قوقع��ة دفاعي��ة من جان��ب العبي 
الجي��ش ولفترة طويلة ليرتقي األداء 
بجهود  أفض��ل  بش��كل  الجب��اوي 
والبيريش  والعيد  يوس��ف  الش��يخ 
النوارس  ال��ذي الزم  التس��رع  ولوال 
عن��د أعتاب الجيش لكان للتفاصيل 
كام آخ��ر وإن كان مدافعوا الجيش 
الت��رك والحم��وي والباع��ور فبذلوا 
جهدًا مضاعفًا لدفع الخطر الجباوي 
قب��ل وصول��ه لحارس��هم االبراهيم 
ومع خواتيم الش��وط األول يستيقظ 
مهاجمو الجيش بعدة كرات متتالية 
للواك��د والناجي لم تصل لمس��توى 

الطموح.
في الثاني دخ��ل جبلة مصممًا على 
ضرب مرمى اإلبراهيم وبنشاط كبير 
أم��ام المرمى كاد البح��ر والحفيان 

أن يس��جا باكرًا قبل أن يرتد العبو 
الجي��ش بس��رعة كبي��رة ويخت��رق 
الخص��ي الخاص��رة اليس��رى لجبلة 
ويحول كرته لداخل الصندوق يدخل 
عليها محمد الواك��د ويودعها مرمى 
الش��يخ عن��د الدقيق��ة 59  وبرغم 
المح��اوالت المتناوب��ة للجباويين 
إلدارك التع��ادل بك��رات الحفي��ان 
والبحر  والش��يخ يوس��ف إال أن قلة 
التركي��ز وخاصة في خواتيم الهجمة 
حال دون التس��جيل ومع ذلك عرف 
العب��و الجيش كيف يدافعون ومتى 
يهاجمون وظهر التنظيم في صفوفه 
من خال كرات سهلة وصلت لحدود 
الش��يخ في كثير من األحيان وكان 
أخطره��ا ك��رة مؤم��ن ناج��ي التي 
تعملق الشيخ في إبعادها ومع مرور 
الوقت ينحصر اللعب وسط الميدان 
بخبرة العبي الجيش الذين أضافوا 3 

نقاط هامة لرصيدهم .

الوثبة ×حطين صفر/1
محمد خير الكيالني 

 سجل الهدف احمد االشقر د68
فع��ل الوثب��ة المس��تحيل ليخ��رج 
متع��اداًل بع��د الهدف الذي س��جله 
حطي��ن بهفوة دفاعية هزت ش��باك 
المرع��ي وضغ��ط ب��كل ثقل��ه دون 
ج��دوى حيث ان حطين ق��دم اداًء 

ملفتًا .
م��ن  متش��نجة  المب��اراة  ب��دأت   
الفريقين فطالب الوثبة بجزاء وبادله 
حطين الطل��ب بجزاء لك��ن الحكم 
محم��د قرام لم ي��رد وتابع اللعب .. 

ورفع والت كره بالعالي للوثبة ويعود 
حطي��ن لارت��داد ويرتق��ي الجميع 
لك��رة المارديك ويص��اب 3 العبين 
ويعالجون ويعود اللعب السجال مع 
امتداد اوضح لحطين وتسجيله هدفًا 
النس بوطة تلغيه راية التسلل وقبله 
العوض سدد كره مس��حت العارضة 
وعاد الوثبة مرت��دًا ودخل كثيرا من 
جه��ة حطين اليس��ري واعتمد رفع 
الكرات من رامي عامر لكن رفاقه لم 
يستفيدوا من الكرات واستمر اللعب 
بهجم��ات خاطفه من الفريقين لكن 
صافرة القرام والدقيقتان المضافتان 

تنهي الشوط سلبيًا:.
العنف والتش��نج  بالثان��ي اس��تمر 
وهاجم حطين وتراجع الوثبة وكان 
الكرة ويوجهها  ينسل سعد ويخطف 
للوسط ويقود الهجمة المرتدة ويتألق 
المرعي بحماي��ة مرماه وبلعبة هات 
وخد بي��ن ماردي��ك وزميله وصلت 
للبوطة سددها بالعالي وكرة مرفوعة 
م��ن رامي لرأس عل��ي حلوي وفوق 
العارض��ة وارت��د حطي��ن بخط��ورة 
وضغط عل��ى دفاع الوثبة واضاع عبر 

البوط��ة ونتيج��ة الضغط يس��تقبل 
االشقر كرة طويلة من الوسط ويسدد 
للش��باك  تتجاوزه  المرعي  لمرم��ى 

وهدف لحطين د68 .
ويحاول الوثبة بهجوم منظم إلدراك 
التع��ادل وكاد عل��ي حل��وي بك��رة 
سددها مس��حت زاوية قائم الشاكر 
االيمن الس��فلى وظل السجال قائما 
وع��اد الوثبة ليطالب بركلة جزاء من 
عرقله للبس��تاني .. لكن التس��ديدة 
االحل��ى بالمب��اراة كانت للش��وفان 
الوثبة  الش��اكر وضغط  انقض عليها 
بأواخر المباراة بكل ثقله مع الدقائق 
ال���4 المضافة حتى ح��ارس الوثبة 
المرع��ي تقدم للهج��وم ولعب دبل 
كي��ك لك��ن الصافرة كان��ت خاتمة 

للمباراة بفوز حطين .
لقطات

*الح��كام محم��د ق��رام للس��احة 
محمود اس��ماعيل وحس��ن حسين 
للتماس وع��دي االحمد رابعًا راقبها 
اداريًا هاشم ايزا وتحكيميًا خاد دلو 

* ق��اد المب��اراة م��ن المدرج��ات 
حسين عفش بالتواصل مع مساعده 

بال المصري بالهاتف 
* احتفل��ت جماهي��ر حطين التي 
رافق��ت فريقها بفرح ب��ارض ملعب 
الباس��ل تب��ادل الم��درب العف��ش 
ورئي��س الن��ادي الطوي��ل القبات 
وتهنئة الجماهير التي احتفلت بفوز 

فريقها .

الوحدة ×الساحل 1/2
االتحاد- خاص

س��جل للوح��دة محمد الح��اق د 9 
وعبد الرحمن بركات د 72 وس��جل 

للساحل محمد عوض د5.
دمش��ق  موقع��ة  الوح��دة  حس��م 
لمصلحته على حسب ضيفه الساحل 
بنتيجة 2/1 حاف��ظ بذلك البرتقالي 
عل��ى ترتيبه كخام��س الائحة بعد 
تحقيق��ه الف��وز الخام��س ل��ه هذا 
الموس��م ليختم ذهابه وفي جعبته 
24 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر 

.
بالمقاب��ل الس��احل يعان��ي بمركزه 
الثان��ي عش��ر ليتجمد رصي��ده عند 
6 نق��اط وال زال يبح��ث ع��ن منفذ 
للهروب من هم الهبوط ولو بش��كل 
مؤقت لك��ن نتائج األم��س خدمته 
خاص��ة بلقاء قم��ة المؤخ��رة الذي 

انتهى بتعادل الحرية والفتوة .
الوح��دة لعب ل��ه طه موس��ى بين 
الخش��بات وأمام��ه قلب��ي الدف��اع  
يوس��ف محمد وأنس بلحوس على 
اليمين علي رمال وفي اليسار مؤيد 
عجان واالرتكاز مازن العيسى وعلى 
يمينه محمد الحاق ويس��اره ضياء 

الحق محم��د ، ولعب ع��دي جفال 
خل��ف المهاجم��ان عب��د الرحم��ن 

بركات ومحمد زينو .
على النقيض دخل الساحل بتشكيل 
ض��م محم��د المصري في حراس��ة 
المرم��ى  وأمام��ه أحم��د كاس��ي 
وحسن خضور وأحمد اسعد ومحمد 
ع��وض وفي المنتصف علي س��عيد 
ومحمد قطايا وعلي حس��ن ويوسف 
فياضي وفي المقدم��ة أحمد غاب 

ومؤنس أبو عمشة .
ولم يس��تطع الس��احل الحفاظ على 
تقدمه المبكر برأس��ية محمد عوض 
حي��ث ضغط عليه أصح��اب األرض 
طيلة مراحل الش��وط ليستعيد زمام 
األم��ور ويتقدم بنهايت��ه عبر الحاق 
والبركات وضاع��ت بقية الكرات في 
الشوط الثاني لتبقى النتيجة بالنهاية 

على حالها .

الحرجلة × االتحاد 1/ 2
واص��ل االتح��اد نتائج��ه اإليجابية 
وصحوت��ه الت��ي كان��ت بوقتها بعد 
العديد من االنتكاس��ات خال رحلة 
الذه��اب وفاز على حرجلة بدمش��ق 

. 2/1
به��ذا الفوز رفع الفري��ق الحلبي من 
رصي��ده للنقط��ة 16 بالمركز الثامن 
مشاركة مع الوثبة بينما تجمد رصيد 
حرجلة عند النقطة 11 بالمركز العاشر 
رفقة الش��رطة بينما لألخي��ر مباراة 

اليوم السبت مع الطليعة .
لع��ب للحرجلة ابراهي��م عالمة بين 
القوائم  وأمام��ه عبد الرحمن فوزي 
وأحمد حمو وجاب��ر خطاب ومحمد 
علي وف��ي المنتصف محم��د العبو 
ومحم��د غب��اش ومحم��د حمدكو 
ومحمد كروما وياس��ين سامية ونور 

الحلبي .
ولع��ب ف��ي االتح��اد خال��د حجي 
عثمان بحراس��ة المرمى وفي الدفاع 
ابراهيم سواس وابراهيم الزين وعمر 
حمي��دي وبره��ان صهيون��ي أمامه 
زكريا عزيزة ومحمد ريحانية ومحمد 
عنز وطالب عبد الواحد وفي المقدمة 

أحمد األحمد ومحمد األحمد .
الش��وط األول أنهاه الضي��ف بركلة 

جزاء س��ددها بنجاح ابراهيم الزين 
عن يس��ار العالمة وف��ي الثاني عزز 
االتحاد تقدمه به��دف أحمد األحمد 
المنفرد بالمرمى دون رقابة ليستثمر 
عرضية وعالمرتاح يضعها بالشباك .

ومع تحس��ن أداء حرجلة اس��تطاع 
التسجيل بعد عدة نقات على محور 
خط ال� 16 انتهت لقدم يوسف عرفة 
وبيسراه وضعها بالزاوية البعيدة عن 

متناول حجي عثمان .

الحرية × الفتوة 1/1
انته��ى لق��اء قم��ة الق��اع بالتعادل 
اإليجابي بهدف لمثله ولم يس��تطع 
أي من الفريقين تجاوز اآلخر لتستمر 
المعان��اة لكليهما حي��ث للحرية 6 
نقاط بالمركز 13 تاركًا المركز األخير 
للفت��وة ال��ذي رفع رصي��ده للنقطة 

الرابعة مع ختام رحلة الذهاب .
ولم يس��تطع أخضر حل��ب الحفاظ 
عل��ى تقدم��ه طيلة المب��اراة بهدف 
محمد عجيل الذي جاء في د45 بعد 
تمريرة ذهبية من منتصف الملعب 
لس��مير بال وضعها عب��دهللا النجار 
للعجي��ل الذي س��ددها ع��ن يمين 
الحارس لتتجاوز خ��ط المرمى قبل 

إبعادها من المدافع .
وف��ي الثان��ي ضاع��ت ع��دة فرص 
الفتوة حتى  للفريقين ولم يستسلم 
الرم��ق األخي��ر ليس��تطيع اقتناص 
نقطة التعادل في الدقيقة القاتلة 90 
عبر رأسية للمدافع شمس الدخيل .

لعب للفتوة يزن عرابي في حراس��ة 
المرم��ى أمام��ه ليث عل��ي وعبيدة 
السقي وشمس الدخيل وعبد الكريم 
فتيح وفي المنتصف محمد كنيص 
واياد عويد وسليمان سليمان ومازن 
عم��ارة وفي المقدمة أس��عد الخضر 

وياسر ابراهيم .
بالمقاب��ل أش��رك الحرية تش��كيله 
المؤلف من عبد الباس��ط بس��تاني 
ومعطي كي��اري وحس��ن مصطفى 
وغي��ث عويج��ة وأمامه��م في خط 
ب��ركات ومحمد  المنتص��ف خال��د 
عجيل وس��مير بال ومحمد الحسن 
وأيم��ن ص��ال وفي خ��ط الهجوم 

حسام الشوا وعبدهللا نجار 

المرحلة )13( من الدوري الكروي الممتاز

تشرين والجيش في صدارة الترتيب لمشوار الذهاب

مع ختام مشوار الذهاب للدوري الممتاز لكرة القدم ابتسم تشرين حامل 
الختامية  مباراته  في  منهما  كل  فاز  حين  »الزعيم«  والجيش  اللقب، 
وبالتالي ارتقيا معًا إلى الصدارة ويمتاز تشرين عن الجيش بفارق األهداف 

بعد تساويهما بالنقاط.
تشرين غلب الكرامة في مباراة المسمار، والجيش تفوق على جبلة.

الساحل  على  الوحدة  العاصمة  وفي  الوثبة  على  حطين  فاز  حمص  وفي 
واالتحاد على حرجلة وتعادل الحرية مع الفتوة.

وتختتم المرحلة اليوم بمباراة الشرطة وضيفه الطليعة..
صدارة تشرينية

في مباراة القوة واألعصاب المتينة وزعامته رحلة الذهاب تفوق تشرين 
)حامل اللقب( مع ضيفه الكرامة الذي كان متصدرًا الى ما قبل المباراة.

المباراة لم ترتق للمطلوب وكانت النقاط هو الهدف بعيدًا عن السوية 
الفنية.

وبين  التسجيل  يستطع  لم  ألنه  خسر  والكرامة  سجل  ألنه  فاز  تشرين 
الهدف والصيام سارت المفردات كما تشتهي سفن تشرين فبقي فائزًا 

وارتقى  الصدارة  عن  الكرامة  فتنازل  التعادل  إدراك  عن  الكرامة  وعجز 
تشرين لها مشاركة مع الجيش.

المباراة سارت بهدوء وبقيادة تحكيمية حيادية وحضور جماهيري كبير 
تقدمه رئيس االتحاد الرياضي العام األستاذ فراس معال.

المقاييس ألنه حقق  إلى جبلة ناجحة ومفيدة بكل  الجيش  كانت رحلة 
هدفًا  وسجل  لتشرين  شريكًا  للصدارة  وقفز  الثالث  النقاط  ونال  الفوز 

وحافظ عليه وكان كافيًا لتحقيق ما يريد وبالتالي دانت النهاية له.
أما جبلة ورغم أدائه الجيد إال أنه لم يستطع الوصول لمرمى الجيش الذي 

دافع عنه العبون خبراء وأقوياء.
بهذا الفوز تغيرت خارطة المقدمة ووضعت أسس إلياب يجب أن يكون 
هدايته  الى  الزعيم  وعاد  للتنافس  جاهزة  كلها  مقدمة  بفرق  الهبًا 

كفريق يحب األلقاب ويسعى من أجل تضييقها.
فوز الجيش جاء مستحقًا ويشكر جبلة على محاولته تفادي الخسارة.

وفي حمص ورغم كل الصعوبات استطاع حطين الفوز على الوثبة قافزًا 
فوق عقوبات اتحادية طالت مدربه »العفش« وبالتالي عاد للسكة التي 

تعود عليها هذا الموسم وتقدم إلى األمام واضعًا لنفسه خارطة عمل 
إلياب المشوار.

الفتوة  بالعاصمة على حساب  بدأه  الوثبة فلم يستطع استكمال ما  أو 
ومرة  تحت  ومرة  فوق  مرة  لعادته  استمرارًا  جديد  من  كبا  أرضه  وفي 

مراوحة وعليه استقر في مكانه دون زيادة.
في العاصمة لم يكن فوز الوحدة على الساحل يسيرًا ألنه اصطدم بفريق 
مهاجمو  وصل  بقوة  فدافع  األم��ان  منطقة  إلى  الدخول  عن  يبحث 
الدفاعي  أدائ��ه  في  استبسل  الذي  الساحل  مرمى  إلى  طريق  ال  الوحدة 
لكن الرياح سارت مع سفن الوحدة في الشوط الثاني وخرجت عليه وفاز 

بصعوبة.
فكسب ثالث نقاط كرصيد مفيد له البد منه لمشوار اإلياب فيما راوح 

الساحل في مكانه وبقي في دائرة الهموم.
منتظرًا ما ستحمل له مباريات اإلياب من إيجابيات وسلبيات.

في العاصمة أيضًا كان لالتحاد قول وفعل على حساب الحرجلة فاستكمل 
مسلسل صحوته وألحق بالوافد الجديد للممتاز خسارة.

االتحاد أكد من جديد أنه يمضي على الطريق الصحيح والحرجلة أكد الكثير 
من هويته بأنه يلعب لكنه عند النهايات يتعثر.

االتحاد دخل المياه الدافئة ويبحث عن الدخول لمركبة الكبار والحرجلة 
وإن كان آمنًا اآلن إال أنه خط سيره الناجح يومًا والمتعثر يومًا ال يطمئن 

وال يدعو لالستقرار رغم ما يقدم له من إمكانيات.
وفي حلب لم يستطع الحرية تسجيل الفوز على منافس مباشر في السفح 
فكان  انتصار  أول  وتحقيق  جلدته  تبديل  الفتوة  يستطع  لم  وكذلك 
اآلن  حتى  مهددان  فالفريقان  حالها  على  األمور  لتبقى  بينهما  التعادل 

محاطان بالخطر من شبح الدرجة األولى.
يستطع  لم  الذي  للحرية  أكثر  خسارة  وهو  للفريقين  خسارة  التعادل 
اإلفالت من جزء كبير من همومه وهو بالنسبة للفتوة حالة مقبولة 
من  االستفادة  بعد  اإلي��اب  رحلة  في  المحاوالت  استئناف  طريق  على 

استراحة المحارب إذا جاز التعبير.
وسيبقى الفريقان في دائرة الهم إلى حين وإلى مراحل عديدة من اإلياب 

حتى تفرج عليهما.

الجولة 12
للتذكير فقد شهدت الجولة 12 التي جرت االسبوع الماضي 
مع  والطليعة    ، لمثله  بهدف  الوحدة  مع  االتحاد  تعادل 
الكرامة  بلقاء  الشباك  وصمتت   ، ذاتها  بالنتيجة  تشرين 
وجبلة ، وفاز الشرطة خارج أرضه على حطين بهدف دون 
الجولة ذاتها  2/1 وفي  الجيش فريق حرجلة  ،  وتجاوز  رد 

فاز الساحل على الحرية 2/0 والوثبة على الفتوة 2/1 .
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حط المدرب الوطني عماد خانكان 
رحال��ه في حمص بزي��ارة خاطفه 
بع��د فترة غياب كان معظم عمله 
خاله��ا مدربًا لع��دة أندية أردنية 
وه��ي ذات رأس والرمثا واألهلي 
والبقع��ة ومعان )أفض��ل مدرب 

لثاثة مواسم باألردن(.
»االتحاد« التقت المدرب الحاصل 
على ش��هادة )ب��رو( وكان الحوار 

التالي.
- ما ه��ي إنجازاتك م��ع األندية 

التي دربتها؟
-حقق��ت م��ع ذات رأس الصاعد 
حديثا ألض��واء المحترفين نجاحًا 
مبه��رًا فنلت بطول��ة كأس األردن 
أندية كبي��رة كالوحدات  متجاوزا 
والرمثا  األردن  وشباب  والفيصلي 
ووصل��ت به لرب��ع نهائ��ي كأس 
االتحاد اآلس��يوي والمركز الثالث 
بال��دوري وكان ه��ذا غريبا حيث 

سجل النادي انجازًا 
بع��دم خس��ارته أي مب��اراة من 
2014/7/15 حتى 2014/4/1 على 

الصعيدين اآلسيوي والمحلي
وم��ع فريق البقع��ة حققت انجازا 
حيث كان برصي��ده نقطة واحدة 
اإلي��اب  ف��ي  تس��لمته  عندم��ا 
واستطعنا أن نحرز بطولة اإلياب.. 
وكذل��ك ن��ادي األهل��ي األردني 
حص��ل معه ما حص��ل مع البقعة 
لكن بشكل أفضل حيث استلمته 
في اإلي��اب فوصلت ب��ه لمنطقة 
األم��ان وبنيت لهم فريق��ا مازال 
ل��ان يقط��ف الثم��ار ونلت لقب 
أفضل مدرب ثاثة مواس��م ونلت 

جائزة سمو األمير علي. 
كم��ا درب��ت بعمان في مس��قط 

بنادي سحم ونادي النصر وحققت 
بطولة صالة وكأس الكؤوس. 

- لم��اذا ل��م تقترب م��ن األندية 
الكبيرة كالوحدات والفيصلي؟

لق��د دربت الوحدات ولم اس��تمر 
معه��م بس��بب صراع��ات عنيفة 
الصراعات  وه��ذه  الن��ادي  داخل 
تقع برأس المدرب فآثرت االبتعاد 

فتركته متصدرا للدوري. 
- حدثنا عن شهاداتك التدريبية 

إضاف��ة لدورة الب��رو حصلت على 
لقب محاضر م��ن الفيفا واالتحاد 
اآلسيوي، والبرو خضتها مدة عام 
وثمانية أش��هر على س��ت مراحل 
باألردن وهي من أصعب الدورات 
التدريبية.. صعبة جدًا فيها مشقة 
واس��تنفذت مني جهدًا كبيرًا في 
وأنجزتها  ومحاضراته��ا  س��اعاتها 
بنجاح، بعكس أيام الكورونا التي 
مرت على العالم فقد تقلص وقت 
الدورة ودمج��ت المراحل بمرحلة 

واحدة تقام بشهر ونصف.
- ماذا طبقت من هذه الدورة على 

الفرق التي دربتها
ك��رة القدم ي��وم بعد آخ��ر تزداد 
حداثة وتغييرًا باألفكار التي كانت 
متبعه س��ابقا.. وأصبح��ت اليوم 
علما بح��د ذاته، وكل جديد يجب 

أن نعطيه لاعبين.
- حدثن��ا ع��ن مس��يرتك قب��ل 
التدريب��ي  المغ��ادرة لاحت��راف 

الخارجي؟
- قبل مغ��ادرة الوطن كانت آخر 
محط��ة ل��ي تدري��ب المنتخ��ب 
األولمبي وحققت نتائج جيدة معه 
بظروف  المنتخب  استلمت  حيث 
صعبه ببداي��ة األزمة بعد أن ترك 
المدرب األجنبي ارميدا وتش��تت 
الفري��ق وحققن��ا نتائ��ج مبه��رة 

للمنتخ��ب ففزن��ا عل��ى البحرين 
خارج أرضنا 0/3 وفزنا على ماليزيا 
0/2 بكوااللمبور وبطوكيو خس��رنا 
بآخر دقيقه 1/2 بخطأ ساذج آنذاك 
واس��تمرارا لنتائج المنتخب فوزه 
ب��األردن وبالمحصلة  اليابان  على 
وصول المنتخب للملحق المؤهل 
الولمبياد لندن كانت محطه جيدة 
بالنسبة لي كمدرب إضافة لألندية 
الجيش  بس��ورية  دربته��ا  الت��ي 

والطليعة والكرامة.
- كي��ف تقارن بين كرة القدم في 

بلدنا وفي األردن؟
تنظيم��ا  أكث��ر  األردني��ة  الك��رة 
ومواكب��ة للعصر والظ��روف التي 
للكرة األردنية مختلفة عن  هيأت 
ظروف كرتن��ا التي تعرضت ألزمة 
حرب عشر سنوات أرخت بظالها 
على مسيرة التطور، الكرة األردنية 
لديها اس��تقرار إداري واس��تقرارًا 
بالبني��ة التحي��ة واس��تفادوا من 
تنظي��م كأس العال��م للس��يدات 
وأصبح لديها منشآت كافيه إلجراء 
الحص��ص التدريبي��ة والمباريات 

الودية عكس الكرة السورية. 

- لكنا شهدنا تغييرًا بأبطال الكرة 
المحلية؟

نعم دخل تش��رين ون��ال البطولة 
والوحدة كأس  الوصاف��ة  والوثب��ة 
الجمهوري��ة وكأس الس��وبر، ك��رة 
األندية تتطور ولكن تتحسن بشكل 
بط��يء وما يثل��ج الص��در جمهور 
األندية العظيم الذي يزين الماعب 
ولك��ن مازلن��ا نفتق��د للجوان��ب 
الحديثة بك��رة الق��دم واألداء غير 

مقنع باستثناءات بسيطة.
الوص��ول لكأس  - ه��ل يمك��ن 

العالم؟ 
- الكرة الس��ورية زاخرة بالمواهب 
والك��وادر الفنية وإذا ت��م العمل 
بش��كل صحيح قادرون أن نصنع 
إنج��ازًا بجمي��ع الفئ��ات حت��ى 
المنتخ��ب األول ونص��ل لمراحل 

متقدمة.
- أي��ن أنت م��ن تدري��ب نادي 

الكرامة؟
تم الحدي��ث معي قبل اس��تام 
الم��درب الحال��ي والموضوع أخذ 
أكث��ر من ح��ده وعندما درس��ت 
الش��يء المتاح ل��م أر هناك أي 

وس��يلة للنجاح فق��د عرضوا علي 
مبلغ��ًا لل��كادر الفن��ي والاعبين 
والمعس��كرات  واإلداريي��ن 
والتجهي��زات والتنقات والطبابة 
ولم��ا رأوا أن المبل��غ قليل قالوا 
يمك��ن أن يرتفع أكثر وهذا برأيي 
كان ش��يئًا مس��تحيًا، وأرى اآلن 
بع��د مضي ذه��اب كام��ل ومع 
انتهاء ال��دوري أن المبلغ يتجاوز 
الس��ابق بكثير.. ه��ذا هو الموقف 
ال��ذي ح��دث، وال اعل��م هل هو 
موقف عن حسن نية وسوء تقدير 
أو موقف تعجيزي ال يريدون عماد 
خان��كان علما إن��ه تربطني عاقة 
جيدة ومحترمه مع الدكتور غسان 
القصير رئي��س النادي والذي أراه 
والنفيس إلس��عاد  الغالي  يق��دم 
جماهير الكرامة باإلضافة للدكتور 

فراس صنوفي.
الفري��ق  - كي��ف ت��رى ص��دارة 

الحالية؟ 
لنكن واقعيين ومن باب المحبة 
العميقة جدًا، المدرب أحمد عزام 
م��درب ش��اب وطم��وح وأمامه 
مس��تقبل كبير ويج��ب أن يكون 
الفريق بمس��توى أفض��ل كما كنا 

نأمل، فقد تأمنت له. 
جميع المتطلبات وأولها أن لديه 
حوالي أحد عش��ر العب��ًا محترفًا 
اختارهم المدرب كأفضل ما أتيح 
ل��ه من خ��ال العب��ي المنتخب 
الوطن��ي مصعب بلح��وس وتامر 
حج محم��د واألخوين عمرو وعبد 
النكدل��ي  ونص��وح  جني��ات  هللا 
وحي��ان الحموي وأخيرًا ش��قيقه 
ش��ادي وبالتال��ي الص��دارة أم��ر 
الش��يء  بصراحة  ولك��ن  طبيعي 
المزع��ج والملف��ت لانتباه األداء 

المتواضع للفريق. 

كرة القدم

للحديث بقية

ربيع حمامة

قمة المتغيرات ..

غرامة وإيقاف
- اتخذ اتح��اد الكرة في باغه األخير عددًا من 
العقوب��ات )غرامات وإيقاف��ات( أبرزها تغريم 
نادي الفتوة بمبلغ مليون ليرة سورية مع إقامة 

مباراة على أرضه من دون جمهور.
- تغريم نادي حطين بمبلغ مليون وخمسمئة 
ألف ليرة س��ورية وإقام��ة مب��اراة على أرضه 
م��ن دون جمهور وتوجيه إنذار ل��كادره الفني 

واإلداري.
- إيقاف مدرب رجال حطين حسين عفش عن 

مرافقة فريقه حتى نهاية الموسم الحالي.
- إيقاف العب��ا حطين وائ��ل الرفاعي وأحمد 
الش��مالي عن مرافق��ة الفريق مباراة رس��مية 

واحدة.

انطل��ق دوري الدرجة األولى لكرة 
القدم في مرحلة اإلياب »المرحلة 
إمكاني��ات  بغي��اب  السادس��ة« 
وقدرات متفاوتة بعضها تحس��ن 
أداء العبيه مستفيدًا من تصحيح 
أخطاء فريقه ف��ي مرحلة الذهاب 
وبع��ض آخ��ر تراج��ع مس��تواه 
خاص��ة في أندي��ة المقدمة وعلى 
س��بيل المثال تفوق النواعير على 
عفري��ن وأذاق��ه طعم الخس��ارة 
الرابعة،  المجموعة  وتصدر  األولى 
وأوق��ف عمال حم��اة م. بانياس 
بنتيجة ثقيلة، وجرمانا آخر ترتيب 
األول��ى تفوق��ه على مس��تضيفه 
المخ��رم وبي��ن جمه��وره، وم��ا 
زالت المجموعة الش��مالية تسبح 
في بح��ر التعادالت بي��ن الجهاد 
وعام��ودا وم��ورك وش. حم��اة، 
وهذه النتائج تدل في بعضها على 
غي��اب رؤية الجه��از الفني الذين 
ضل��وا الطريق في قي��ادة فرقهم، 
وهذا ليس ببعيد عن الجهاز الفني 
في الدوري الممتاز الذي يتعرض 
لسلس��لة تغيرات بين إعفاءات أو 
اس��تقاالت أسبوعيًا مما يدعو إلى 
التدريبي  األس��لوب  هيكلة  إعادة 

المتغير باستمرار.
نتائج األسبوع السادس:

المجموعة )1(
أك��د المجد تفوقه عل��ى قارة في 
مب��اراة لجأ فيه��ا أصحاب األرض 
عل��ى إغاق منطق��ة دفاعهم مما 

تأخ��ر في تس��جيل ه��دف الفوز 
ليتابع صدارت��ه بعد هدف محمد 

رمضان.
وتفوق جرمانا على مضيفه المخرم 
في ملع��ب حمص 2/1 في مباراة 
لم ترتق إلى المس��توى المطلوب 

في األداء وفنيات اللعبة.
واليقظة  الش��علة  وتأجلت مباراة 
الق��ادم لألج��واء  الثاث��اء  إل��ى 

المناخية.
المجموعة )2(

كسر م. الشام تعادله مع الضمير 
في لق��اء الذهاب بينهم��ا وغلبه 
في ملع��ب الفيحاء الصناعي 3/1 
س��جل أهداف المعضمية عدنان 

تقي ومحمد معتوق هدفين.
رفع النض��ال من مس��توى أدائه 
رغم خس��ارته أمام ضيفه العربي 
بهدف دون رد سجل للعربي صياح 

نعيم وس��بق أن ف��از العربي في 
لقاء الذهاب 6/0.

وخسر النبك بصعوبة أمام ضيفه 
المحافظ��ة متص��در المجموع��ة 
بهدف دون رد وم��ا زال في دائرة 

الهبوط.
المجموعة )3(

لم يستطع الجهاز بخبرته الطويلة 
أن يفك عق��دة التعادل مع فريق 

عامودا وخرجا متعادلين.
وتراجع مستوى مورك الذي كان 
متصدرًا ف��ي الذهاب وتعادل مع 

ش. حماة بهدف لكل منهما.
المجموعة )4(

تع��رض عفرين للخس��ارة األولى 
أمام ضيفه النواعير حيث س��يطر 
ش��به   س��يطرة  األرض  أصح��اب 
مطلقة في الشوط األول من دون 
فرص تذكر وانتهى الش��وط األول 

سلبًا.
وزاد عفرين من ضغطه في الثاني 
على مرمى الضي��وف وتهيأت له 
جمل��ة فرص أمام المرمى بحضور 
جمه��وره الكبير دون جدوى ومن 
وس��يم  اس��تفاد  مرتدة  هجمات 
إبراهيم من إحداها وسجل هدف 
المب��اراة الوحي��د د 82 وتص��در 

المجموعة بفارق األهداف.
وأوق��ع ع. حماة ف��وزًا كبيرًا على 
ضيفه م. باني��اس وغلبه برباعية 
نظيف��ة مؤكدًا على ضيف��ه ذهابًا 

.2/1
وانتف��ض التضامن أم��ام ضيفه 
النيرب وس��جل أول فوز له في 6 

لقاءات بهدفين دون رد.
ويذك��ر أن المرحلة الس��ابعة من 
إيابًا«  الثان��ي  »األس��بوع  ال��دور 

ستقام في األسبوع بعد القادم.

انتصاران صعبان للمجد والمحافظة بدوري األولى.. والنواعير استرد الصدارة من عفرين
المجموعة الثالثة- الحسكة

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
104-211الجزيرة
003-3-3عامودا
012-2-3الجهاد

المجموعة الثالثة- حماة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
شرطة 
3120435حماة

625-312مورك
2160-20قمحانة

المجموعة الرابعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
641117413النواعير
641112213عفرين
عمال 
631210510حماة

61326146التضامن
61143104النيرب

61144174م. بانياس
المجموعة الثانية

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
64113613المحافظة

63213411العربي
6231869المعضمية

6222868الضمير
61143144النضال
33363-6النبك

المجموعة األوىل
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
64117213المجد
2549-53اليقظة
6222788المخرم
5212877الشعلة
46106-62جرمانا
61238105قارة

صبحي أبو كم

عماد خانكان: كرتنا قادرة على صنع إنجاز لها.. 
ونتمنى مستوى أفضل للكرامة المتصدر

محمد خير الكيالني 

محمد هاشم إيزا

التدريبي��ة  ال��دورة  اختتم��ت 
اللجنة  أقامتها  التي   C للمستوى 
الفنية لكرة القدم بدمشق بالفترة 

من 9 ولغاية 17 الحالي.
وج��رت دروس ال��دورة النظري��ة 
عاليين  وتنظيم  بدق��ة  والعملية 
الس��ورية  األكاديمية  مق��ر  ف��ي 
بمدين��ة الفيح��اء الرياضية وفي 
ملع��ب الفيح��اء الصناعي وكان 
الختام بالفحص النظري والخاص، 
تاه توزيع شهادات الحضور على 

الدارسين.
وعبر سامح ش��ربجي مدير الدورة 
ع��ن ش��كره التح��اد ك��رة القدم 
بدمش��ق  التنفيذي��ة  واللجن��ة 
الق��دم  لك��رة  الفني��ة  واللجن��ة 
بالعاصم��ة لدعمه��م ومتابعتهم 
وإش��رافهم عل��ى دورة فيها من 
الفائدة الكثير مع تواجد 36 دارسًا 
متمني��ًا أن يكونوا قد اس��تفادوا 
م��ن جميع المعلومات بش��قيها 
عدها  والت��ي  والنظري  العمل��ي 

كافية ووافية وشاملة.
وأضاف: شهدت الدورة مستويات 
متفاوتة بين الدارسين في خطوة 
هي األولى ألي متدرب أو دارس 
أنفس��هم  يط��وروا  أن  وأتمن��ى 
ومواصلة العمل على أرض الواقع.
وختم » شربجي« حديثه بالقول: 
التنظيم واإلدارة في أي مجال أو 
مهنة يمنح األريحية باالس��تمرار، 
وهو احد الجوانب التي تم التركيز 
عليها، وقد شهدت الدورة الحالية 
الجميع  التزامًا جي��دًا جدًا م��ن 
بالنس��بة للوقت والعم��ل إضافة 
للتجاوب الجي��د مع المحاضرين 

سواء في القاعة أو الملعب.
وضمت الدورة: 

ومهند  إبراهيم  فجر  المحاضرين: 
فقير.

ش��ريف  بش��ار  اإلداري:  ال��كادر 
)مش��رفًا( سامح ش��ربجي )مدير 
ال��دورة( عبد هللا دروب��ي )أمين 
)إداريًا(  السر( هش��ام ش��ربيني 

إعاميًا(  ربيع حمام��ة )منس��قًا 
ماليًا(  )مس��ؤواًل  ب��ال  س��ميح 
يوسف مرعي )مسؤول تجهيزات( 

وردة جمعة )منسقًا آسيويًا(.
القاس��م،  فراس  هم:  الدارس��ون 
ماجد الحاج، محمد س��اري، عبد 
الغايب،  ران��ي  ق��اروط،  الرحمن 
ربيع ليا، ياس��ر الجاجان، أحمد 
الحلواني، جهاد  رام��ي  الخطيب، 
مؤذن، طال شعبان، منيف خرسا، 
هاني الشماط، مهند طعان، وسيم 
زبدان��ي، عب��ادة الرح��وم، أحمد 
اس��كاف، محمود  رمضان، جعفر 
عواد، هش��ام الك��ردي، جعفر أبو 
بارصومي��ان،  بي��دروس  صال��ح، 
الحاضر،  محمد آل رش��ي، جعفر 
محم��د غي��ث دعيب��س، خال��د 
الصال��ح، طارق العم��ري، محمد 
الس��الم، أحم��د دروي��ش، رامي 
المربد، تيس��ير محم��د، ميمون 
سوادة، عمار مستت، ساالر سيدرا، 

ياسين األقرع.

أصدرت القي��ادة الرياضية قرارًا بتكليف الكابتن ياس��ر 
لبابيدي والمهندس جان قصابيان عضوين في مجلس 
إدارة نادي االتحاد بداًل من العضو المستقيل مجد الدين 
حجار الذي تخلى عن مهامه في وقت سابق وقد سمت 
اإلدارة االتحادية لبابيدي مسؤواًل عن كرة القدم وأناطت 
به مهم��ة البحث عن مدرب جديد لكرة النادي الذي ما 
يزال ش��اغرًا منذ اس��تقالة الكابتن مهند البوشي ومن 
بعده أنس صاري حي��ث يتولى حاليًا المهمة التدريبية 
الكابتن أحمد هواش بش��كل مؤقت وفي الوقت نفسه 
يعمل مديرًا فنيًا للكرة االتحادية، وقد علمنا من مصادر 
موثوقة االط��اع أن اللبابيدي يتجه إلى تعيين الاعب 
الدولي الس��ابق أنس صابوني مدربًا للفريق وس��يتولى 
األخير المباشرة في عمله بعد نهاية مرحلة الذهاب فورًا 

بموجب االتفاق الذي أبرمه مع اللبابيدي.
بينما ج��اء تكليف المهندس قصابيان بداًل من ش��اغر 

كممثل عن الشركة الراعية للنادي.

36 دارسًا في دورة C التدريبية بدمشق

كرة االتحاد بقيادة اللبابيدي

احتفظ نادي االتحاد بلقبه بطًا لناش��ئي 
الك��رة الحلبي��ة للس��نة 17 توالي��ًا عقب 
فوزه ف��ي المباراة النهائية على منافس��ه 
التقليدي الحرية، وكان 13 فريقًا ش��اركوا 
ف��ي دوري المحافظ��ة وتص��در االتح��اد 
مجموعته األولى بفوزه على السفيرة 8/1 
وعفرين 5/1 والقلعة 13/0 والجيش 17/0 
والش��رطة 7/0 وفي نصف النهائي تغلب 
على النيرب 9/0 وف��ي المباراة الختامية 

فاز على الحرية 3/1.
أرقام

جمع االتحاد العامة الكاملة في مبارياته 
وكان��ت 24 م��ن 24 بف��وزه ف��ي جميع 
مباريات��ه ف��ي أدوار البطولة وس��جل 62 

هدف��ًا بمعدل 10 أه��داف ف��ي المباراة 
الواح��دة واس��تقبلت ش��باك مرم��اه 3 
أهداف فقط وضم مجموعته من الناشئة 
 2007  2006- موالي��د  م��ن  الواعدي��ن 
سيكون لهم شأن في المستقبل وشهدت 
كافة مبارياته حض��ورًا جماهيريًا متميزًا 

واهتمامًا إعاميًا.
مواهب

ضم االتحاد الاعبين التاليين وتش��جيعًا 
لهم نذكر أسماءهم:

أحم��د عثمان، مال��ك مارديني، وس��يم 
شحرور، أسعد سواس، ياسر عرب، محمد 
غنام، أنس دهان، أسامة سواس، إبراهيم 
عبود، مضر الجاسم، محمد عبد هللا، ضياء 

خليل، محمد نور شيخ العشرة، عبد القادر 
أبو رأس، عبد الهادي فياض، حمزة عزيزة، 
محم��د براء خوج��ة، محمد نعم��ة، عمر 

حلبي، بشير عيشة.
الجهازان اإلداري والتدريبي

مشرف الفريق: سمير عنجريني.
إداري الفريق: محمد يمان شيخ الكار.

المدرب: خالد عريان.
مساعد المدرب: يوسف شيخ العشرة.

مدرب حراس المرمى: عبد المنعم سواس.
المعالج: محمد بهلوان.

وكان فري��ق االتحاد للناش��ئين قد خاض 
عدة مباريات ودية ف��از فيها جميعًا على 
شباب العمال والقلعة والحرفيين وغيرها.

االتحاد يحافظ على بطولة ناشئي كرة حلب

مب��اراة وحيدة كانت كفيلة بإيقاف المد األزرق .. خربطت كل أوراق 
دوري الرج��ال الممتاز لكرة القدم عل��ى صعيد المقدمة ، فأرهقت 
المتصدر وهوت به مركزين بعد مس��يرة مظف��رة مر خالها بإثنتي 

عشرة محطة لم يخسر خالها إال باألمس .
الكرامة ) المتصدر الس��ابق( يستحق اإلش��ادة والمرور بعد أن قدم 
دروسًا في اإلصرار والصبر والهدوء ، وكرس الوجه الجميل في عالم 

كرة القدم ليعيد نفحة عطرة من ماضيه الجميل .
خس��ر ازرق حمص أمس أمام تش��رين بالنتيجة لكن��ه ربح فريقًا 
منظمًا متماس��كًا ويعرف ماذا يريد ب��أرض الملعب وما تبقى من 
أم��ور يندرج تحت عن��وان الرياضة ربح وخس��ارة ، علمًا أن العقدة 
التشرينية اس��تمرت للسنة التاسعة على التوالي حيث ان آخر فوز 

للكرامة عليه كان في العام 2011 .
بعد قمة المتغيرات أمس ..  لبس جدول ترتيب الدوري ثوبًا جديدًا 
، فخلع األزرق وارتدى األصفر واألحمر وسيخلد دورينا على العموم 
للراحة ، لكن التقاط األنفاس لن يطول حيث سيحفل هذا االسبوع 
بمواجهات كأس الجمهورية وبقمم وحسابات أخرى ال تقبل المزاح  
،وال القس��مة على اثنين،كما يصعب به��ا التعويض .. يعود بعدها 

هدير كرة الممتاز في الخامس من شهر شباط القادم .
عناوي��ن كثيرة تن��درج تحت ما حدث باألمس م��ن نتائج ، وبات 
فريقان على خط المقدم��ة الواحد مع أفضلية للبحارة عن الجيش 
بفارق هز الش��باك .. وتراجع الكرام��ة مرتبتين تحت أنظار وترقب 

وضغط من الحوت ..
اليوم بات دورينا أحلى بغض النظر عن القمة الباهتة نوعًا ما أمس 
، حي��ث أن توقع البطل بات ضربًا من الجنون ، حيث أن كل األمور 
واردة وتبادل المراكز قادم بقوة وسيحضر من جولة ألخرى ليسعدنا 
كحياديين ومتتبعين لكل ش��اردة وواردة بهذا الدوري ،  وللحديث 

بقية ..
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ش��ّكل المكتب التنفيذي لاتحاد 
الرياضي العام في جلسته الدورية 
األخي��رة برئاس��ة الس��يد ف��راس 
معا رئيس االتح��اد هيئة مكتب 
الرياضة المدرسية والجامعية على 

النحو التالي:
الرياض��ة  مكت��ب  رئي��س   -  1

المدرسية والجامعية رئيسًا.
2 - من��دوب ع��ن وزارة التربي��ة 

)مدير التربية الرياضية(.
3 - أعض��اء اللج��ان التنفيذية – 

رئيس دائرة التربية الرياضية.
4 - رئيس اتح��اد اللعبة لأللعاب 

المنهجية المعتمدة.
5 -من��دوب ع��ن وزارة التعلي��م 

العالي.
6 -ممث��ل ع��ن االتح��اد الوطني 

لطلبة سورية.
7 -من��دوب ع��ن اتحاد ش��بيبة 

الثورة.
8 - من��دوب عن منظم��ة طائع 

البعث.
9 - أمين س��ر الرياضة المدرس��ية 

والجامعية.
كم��ا ت��ّم تش��كيل هيئ��ة فرعية 
المدرس��بة  الرياض��ة  لمكت��ب 
والجامعية على مستوى المحافظة 

من السادة:
1 - رئيس اللجنة التنفيذية.

2 - رئيس دائ��رة التربية الرياضية 
بمديرية التربية.

3 - رئيس نادي الش��هيد باس��ل 
األسد الجامعي.

4 - ممثل عن الشبيبة.
5 - ممثل عن الطلبة.

6 - ممث��ل ع��ن منظم��ة طائع 
البعث.

7 - ممثل عن المحافظة.
على أن تك��ون مهمة الهيئة تنفيذ 
خطة مكت��ب الرياضة المدرس��ية 

والجامعية ووضع الخطة الفرعية.
السيد فراس العزب عضو المكتب 
التنفيذي لاتحاد الرياضي العام – 
المدرس��ية  الرياضة  رئيس مكتب 
الهيئة ستعمل  أّن  والجامعية أكد 
عل��ى رس��م السياس��ة الرياضي��ة 
والرؤية لمكتب الرياضة المدرسية 
والجامعي��ة م��ن خال اس��تمرار 
التنس��يق والتعاون بي��ن االتحاد 
الرياضي الع��ام ووزارة التربية عبر 
البطوالت  األلعاب إلقامة  اتحادات 
والمهرجانات المدرس��ية المركزية 
التدريبي��ة  ال��دورات  وتنظي��م 
المركزي��ة وورش��ات العم��ل في 
والتنس��يق مع  األلعاب  مختل��ف 
دائرة التربية الرياضية بالمحافظات 
التدريبية  المراكز  من أجل تفعيل 

التربية وتش��جيع  ل��وزارة  التابعة 
إقام��ة بط��والت مش��تركة بي��ن 
مراك��ز االتح��اد الرياض��ي ومراكز 
الاعبي��ن  الس��تخاص  التربي��ة 
المميزي��ن والموهوبين لاهتمام 
به��م ورعايته��م في معس��كرات 
تدريب نوعية ف��ي الفترة الصيفية 
والتنس��يق مع وزارة التربية لوضع 
نظ��ام إح��داث م��دارس رياضية 
الموهوبي��ن  لرعاي��ة  تخصصي��ة 
وإقامة الدورات التدريبية المركزية 
ومتابع��ة وصق��ل وتطوير س��وية 
موجهي التربية الرياضية ومشرفي 
التربي��ة  ومدرس��ي  البط��والت 
الط��اب  واس��تقطاب  الرياضي��ة 
الرياضيين وتنظيمهم في كلياتهم 
ونش��ر مفهوم الرياض��ة الجامعية 
لتكون  الجامعيين  بين  وتعميمها 
هدفًا يس��عون إلي��ه ورابط وصلة 
قوي��ة تربطهم بالجامعة لتس��اهم 
في عملية دعمهم وتحفيزهم لرفع 
إضافة  العلمي  تحصيلهم  مستوى 

إل��ى تفعيل العم��ل التطوعي عبر 
وتعديل  برام��ج منظمة وهادف��ة 
النظ��ام المالي للنش��اط الرياضي 
المدرس��ي واص��دار نظ��ام خاص 
يتعلق بالحوافز والمكافآت لجميع 
المحافظات المتميزة )درع التفوق 

الرياضي(.
ونوه العزب إل��ى أّن محاور الخطة 
تتركز في إع��داد القواعد الرياضية 
النوعية وتنمية  بالرياضة  واالرتقاء 
الرياضية  التربية  مدرس��ي  قدرات 
وتطوير الرياض��ة الجامعية وتعزيز 

الرياضة كثقافة في المجتمع.
وأضاف العزب أّن الرياضة المدرسية 
والعريضة  األساس��ية  القاع��دة  هي 
والتربوي��ة لخل��ق أجي��ال س��ليمة 
والخطوة األولى نحو تحقيق مستوى 
عال في أي نش��اط رياضي والرياضة 
المدرس��ية ه��ي الحق��ل الخص��ب 
للمواهب  الس��ليم  العلمي  لانتقاء 
الرياضية المتميزة متوجهًا بالش��كر 
للقي��ادة الرياضية على دعمها لخطة 
عمل المكتب في العمل على إنشاء 
جي��ل رياضي يك��ون رديف��ًا مميزًا 

للرياضة األهلية االتحادية.
والجدير ذكره أّن األلعاب الرياضية 
المنهجي��ة المعتم��دة ف��ي وزارة 
التربية: هي كرات )القدم – السلة 
– اليد – الطائرة – الطاولة – الريشة 
الطائرة(  - الش��طرنج – الجمباز – 
الس��باحة – ألعاب القوى وتجرى 
لها بط��والت فرعية تق��وم بها كل 
مديري��ة من المديري��ات وتنفذها 

دوائر التربية الرياضية.
المكتب الصحفي

للفن��ون  العلي��ا  اللجن��ة  عق��دت 
القتالي��ة اجتماعها ال��دوري األول 
م��ع لجانه��ا الفنية الرئيس��ية في 
قاع��ة االجتماع��ات بمبنى االتحاد 
الرياض��ي العام وت��م خاله عرض 
خطة اللجن��ة العليا للفنون القتالية 
للمرحل��ة القادمة ومناقش��ة خطط 
اللجان الفنية لعام 2021 )الداخلية 
بالنظام  العمل  وآلي��ة  والخارجية( 
المال��ي الجدي��د المق��دم من قبل 

اللجنة العليا للفنون القتالية.
وأشار الس��يد محمد الحايك عضو 
المكتب التنفيذي لاتحاد الرياضي 
العام إلى تقديم كل الدعم الممكن 
للفنون  الرياضية  القي��ادة  من قبل 
نحو  بواقعه��ا  للنه��وض  القتالي��ة 
األفضل مشيرا إلى الحضور المميز 
للجن��ة العليا خال الفت��رة القليلة 
الماضي��ة مش��يدًا بعمله��ا ال��ذي 
اعتم��د المنهجية من خال تنظيم 
الدورات النوعية في مجال التدريب 
والتحكي��م ووض��ع خط��ط علمية 
لارتقاء  القتالي��ة  الفن��ون  أللعاب 
به��ا لتكون ق��ادرة على المنافس��ة 
والتتوي��ج ف��ي أق��وى البط��والت 

العالمية والدولية واإلقليمية.
وقال السيد عدنان المصري رئيس 
اللجنة العليا: دخلت الفنون القتالية 
مرحلة جديدة من النهوض والتطور 
وفق منظوم��ة ورؤية جديدة هدفها 
ماءم��ة الواقع وص��واًل إلى مرحلة 
متطورة أكثر ، مشيرا إلى ان اللجنة 
اعتم��دت على تنظي��م أمورها من 
خال خط��ط فنية وإدارية معتمدة 

دولي��ًا، إضاف��ة لتطبي��ق الائح��ة 
المالية الجدي��دة في كل ما يتعلق 
بال��دورات والبط��والت عب��ر خطة 
ليس هدفها مالي��ًا بالدرجة األولى، 
إنم��ا لها أهداف تطويري��ة لارتقاء 

بالمستوى الفني نحو األفضل.
وتابع رئيس اللجن��ة العليا للفنون 
المطل��وب م��ن  جميع  القتالي��ة: 
اللج��ان الفنية العم��ل على تطوير 
واقعه��ا وفق لوائ��ح داخلية خاصة 
تعم��ل عل��ى إيج��اد بيئ��ة علمية 
لتطوير األلعاب بم��ا ينعكس على 
الوطنية  المنتخب��ات  ونتائج  واقع 
وتط��رق إلى ما نفذت��ه اللجنة منذ 
انطاقتها تش��رين الثاني المنصرم 
والى خطة العام القادم والبطوالت 
الجدي��دة الت��ي من ش��أنها تطوير 

المستوى الفني لكافة األلعاب.
وأكد المصري بان الرياضة السورية 
أثبت��ت للجمي��ع أنها ق��ادرة على 

المنافس��ة والتتوي��ج ف��ي أق��وى 
والدولي��ة  العالمي��ة  البط��والت 
التي  الظ��روف  رغ��م  واإلقليمي��ة 
تتع��رض له��ا س��ورية م��ن حرب 
إرهابي��ة كوني��ة وان رف��ع العل��م 
الس��وري وع��زف النش��يد الوطني 
ه��و مفخ��رة للجميع بش��كل عام 
للتأكي��د عل��ى دور الرياض��ة ف��ي 
تحقيق االنتصارات إلى جانب رجال 
الجيش العربي السوري في القضاء 
عل��ى اإلره��اب ف��ي ظ��ل القيادة 
الحكيمة للسيد الرئيس بشار األسد 

راعي الرياضة والرياضيين.
وأش��ار رئيس اللجنة العليا للفنون 
القتالي��ة إل��ى الدعم ال��ذي قدمه 
الس��يد فراس معا رئيس االتحاد 
التنفيذي  والمكتب  العام  الرياضي 
من تخصيص مقر للجنة في مدينة 
تشرين الرياضية وصالة للمنتخبات 
الوطنية في مدينة الفيحاء الرياضية 

بدمشق للمساهمة في إيجاد أرضية 
القتالية لارتقاء بها  للفنون  جديدة 
نحو األفضل ، إضاف��ة لدعمه الفكر 
والتنظيمي  والعلم��ي  التطوي��ري 
للفن��ون القتالي��ة بش��كل خ��اص 

وللرياضة السورية بشكل عام.
يش��ار إلى ان المكت��ب التنفيذي 
لاتحاد الرياضي العام أصدر مؤخرا 
قرارًا بتش��كيل اللجنة الفنية العليا 
عدنان  برئاس��ة  القتالي��ة  للفن��ون 
مصطفى المص��ري وعضوية: زهير 
أحم��د الحاق - ضي��اء مارديني - 
ثائر شيخ حسين وأيمن البندقجي.

وتتول��ى اللجن��ة اإلش��راف عل��ى 
األلع��اب وه��ي: الم��واي ت��اي - 
كيوكشن كاي - اإليكيدو - النسور 
عن  والدفاع  الشخصية  والحمايات 
النفس - التايكونجتس��و - الكونفو 
- الوش��و - الجوجتسو – قوة الرمي 

- السور اليوني فايت.

محليات

أنور البكر

احتفل ي��وم األحد الفائت ف��ي الصالة الملكية 
بمدين��ة الج��اء الرياضي��ة بتكريم ع��دد من 
الرياضيي��ن المتميزين واإلعاميين الرياضيين 
المخضرمين وممثلي وس��ائل اإلعام المحلي 
بتنظيم من لجنة الصحفيين الرياضيين ورعاية 
مجموعة شموط التجارية ممثلة بالناقل الوطني 

شركة أجنحة الشام للطيران.
حضر االحتفالية األستاذ احمد ضوا معاون وزير 
اإلعام واألس��تاذ ف��راس معا رئي��س االتحاد 
الرياضي العام واألستاذ موسى عبد النور رئيس 
اتحاد الصحفيين والس��يد أنور ش��موط رئيس 
مجلس إدارة مجموعة ش��موط التجارية وشركة 
أجنحة الشام للطيران والعميد محسن العباس 

ممثل رئيس هيئة اإلعداد البدني والرياضة في 
الجيش والقوات المس��لحة وع��دد من أعضاء 
المكت��ب التنفي��ذي لاتح��اد الرياض��ي العام 

واتحاد الصحفيين.
األس��تاذ ف��راس معا أك��د في كلمت��ه أهمية 
اإلع��ام الرياض��ي ودوره ف��ي دع��م العم��ل 
الرياضي مؤكدا عل��ى التعاون الوثيق بين لجنة 
الصحفيي��ن الرياضيي��ن والمكت��ب التنفيذي 
لاتح��اد الرياضي العام والذي س��يتم تنظيمه 
وفق بروتوكول للتعاون بين الجانبين س��يعلن 
عنه قريبا، وفي الجانب الرياضي أش��ار معا إلى 
عدد من الخطوات واإلجراءات الملموس��ة التي 
نفذها االتح��اد الرياضي خال الع��ام المنصرم 
في مجال دعم األبطال الرياضيبن والمنتخبات 
الوطنية والبنية التحتية للرياضة السورية مؤكدًا 

أن القادم أفضل بفضل الدعم الحكومي والرعاية 
السامية لقائد الوطن السيد الرئيس بشار األسد.

األس��تاذ موس��ى عبد الن��ور أثنى عل��ى العمل 
المتميز للجن��ة الصحفيين الرياضيين وش��كر 
الش��ركة الراعي��ة لدعمه��ا ه��ذه االحتفالي��ة 
وفعاليات وطنية عديدة، وأش��ار إلى الخطوات 
الطيبة التي يق��وم بها االتح��اد الرياضي العام 
وال س��يما في مجال تأهيل المنشآت الرياضية 

ودعم المنتخبات.
وتحدث عبد النور عن االس��تحقاقات المنتظرة 
التح��اد الصحفيين خ��ال الع��ام الحالي على 
صعي��د االس��تحقاق النقابي المتمث��ل بإجراء 
انتخابات للمكتب التنفيذي وأكد أن االستحقاق 
األهم بالنس��بة لكل أبناء الوطن هو االستحقاق 
الرئاس��ي مش��ددًا على أن خيارنا كان وسيبقى 

الوفاء والوالء للسيد الرئيس بشار األسد.
بدوره رئيس لجنة الصحفيي��ن الرياضيين إياد 
ناص��ر أض��اء على أعم��ال اللجنة خ��ال العام 
الفائت وش��كر ش��ركة أجنحة الش��ام لرعايتها 
هذه االحتفالية للمرة الثانية كما ش��كر لاتحاد 
الرياض��ي العام واتح��اد الصحفيي��ن دعمهما 

الكبير لعمل اللجنة في كافة المجاالت.
مدير التطوير في ش��ركة أجنحة الشام للطيران 
الدكتور أس��امة ساطع أش��ار إلى رعاية الشركة 
ودعمها للكثير من المش��اريع في كافة مناحي 
الحياة في سورية إيمانًا من دورها الوطني بدعم 
كل المبادرات التي تخدم الصالح العام وتعكس 
الصورة الحضارية لبلدنا وش��عبنا ومؤسس��اتنا 
الوطني��ة مؤكدا أن هذا العم��ل هو مصدر فخر 

واعتزاز بالنسبة للشركة والقائمين عليها.

فق��رة التكريم ش��ملت تقدي��م دروع تقديرية 
للسادة المسؤولين والش��ركة الراعية والكابتن 
ماهر الس��يد لدخوله ن��ادي المئة إضافة لهداف 
الدوري محمد الواكد كما تم تقديم درع تقديري 
لكل من ن��ادي تش��رين بطل ال��دوري ونادي 

الوحدة بطل الكأس والسوبر.
وقدمت دروعًا تقديري��ة ومكافآت مالية ألبطال 
الرياض��ات الخاص��ة المتأهلين إل��ى اولمبياد 
طوكيو وهم عاء عبد السام وعلي اسعد ونورا 
بدور وفاطمة الحس��ن إضافة إلى بطلنا الدولي 
برفع األثقال عهد جغيلي بمناسبة إعان اللجنة 
االولمبية الدولية عن حصوله على المركز الرابع 
في اولمبياد لندن بعد اكتش��اف حاالت تعاطي 
منش��طات لبعض الاعبين، ورافق هذه الفقرة 
ع��رض فيديو ألبرز المحطات الرياضية في حياة 

هؤالء األبطال.
تكري��م أصح��اب القل��م ش��مل مجموعة من 
اإلعاميي��ن المخضرمين من دمش��ق وبعض 
المحافظ��ات إضاف��ة لمجموع��ة مم��ن قدموا 
إنتاجات مهمة خال العام الفائت والمرشحين 

من قبل وسائل اإلعام التي يعملون بها.
خت��ام التكري��م كان بمبادرة طيبة من ش��ركة 
أجنح��ة الش��ام بتكري��م لجن��ة الصحفيي��ن 
الرياضيي��ن إضاف��ة لعضو المكت��ب التنفيذي 
التحاد الصحفيين مشرف اللجنة محمد عباس.

واختتمت االحتفالي��ة بتقطيع قالب من الكاتو 
والتق��اط الص��ور التذكاري��ة للحضور الرس��مي 
المتمي��ز والحضور اإلعام��ي والرياضي الكبير 
الذي غصت به الصالة وس��ط إش��ادة كبيرة من 

الجميع بتنظيم وأناقة االحتفالية.

برعاية أجنحة الشام.. 
لجنة الصحفيين الرياضيين تكرم الرياضيين المتفوقين وأصحاب القلم

أشاد السيد فراس معا رئيس االتحاد 
الرياضي العام بعم��ل اتحاد الرياضة 
للجميع ولجانه الفاعلة ومش��اركتهم 
الفعالي��ات  أغل��ب  افتت��اح  ف��ي 

والمهرجانات الرياضية.
ونوه معا خال حف��ل اختتام دورة 
إع��داد مدرب��ي ومدرب��ات الرق��ص 

الرياضي التي أقامه��ا اتحاد الرياضة 
للجمي��ع ب��دور الرياض��ة في نش��ر 
الصحة العام��ة والتوعية ألغلب أفراد 
المجتمع وخلق فرص عامة للمدربين 
ومش��اركتهم بالرياضات المجتمعية 
واألنش��طة  والتخيي��م  كالمش��ي 

الخارجية لجميع فئات المجتمع.

حضر الختام الس��يد عبد الناصر كركو 
الجاس��م عض��و المكت��ب التنفيذي 
لاتح��اد الرياضي الع��ام والمحامية 
ثن��اء محمد رئيس��ة اتح��اد الرياضة 
للجميع وأمين الس��ر فريد صحناوي 
ورانيا أرش��يد رئيس��ة لجن��ة الرقص 

الرياضي.

ختام دورة إعداد مدربي ومدربات الرقص الرياضي

إهداء ووف��اء لتضحيات وانتص��ارات الجيش 
العربي الس��وري أقام اتح��اد الجمباز مهرجانه 
األول »س��ورية يا حبيبتي« ف��ي صالة الجمباز 
المركزي��ة بمدين��ة الفيح��اء الرياضية بحضور 
أعض��اء المكت��ب التنفيذي لاتح��اد الرياضي 
الع��ام الدكتور م��روان دويعر والس��ادة محمد 
الحاي��ك ومحم��د خضر وعب��د الناص��ر كركو 
الجاسم والمقدم منيف طعمه وعدد من رؤساء 
اتحادات األلعاب ورؤس��اء اللج��ان التنفيذية 

في محافظات دمش��ق وريف دمشق والقنيطرة 
ورئيس وأعضاء اتحاد الجمباز وأهالي الاعبين 

المشاركين.
وألق��ى محمد حبوباتي رئي��س اتحاد الجمباز 
كلمة أك��د فيها أهمية المهرج��ان الذي يأتي 
تكريمًا لجيشنا الباسل الذي صان سيادة سورية 
واس��تقالها وقدم دروسًا عظيمة في التضحية 

والفداء   بقيادة السيد الرئيس بشار األسد.
وتضمن المهرجان فقرات جمباز فني جماعية 

في الح��ركات األرضية للصغي��رات ولاعبات 
المنتخب الوطني وسلس��لة عروض على جهاز 
الح��ركات األرضية لاعبة س��يما تلل��و وجهاز 
حص��ان الحل��ق لاعب المنتخ��ب ماجد قصار 
ومجموع��ة فق��رات متنوعة على جه��از طاولة 
القفز وسلس��لة ح��ركات على جه��از المتوازي 
لاع��ب المنتخ��ب الوطن��ي عب��د هللا طراب 
واستعدادًا للمش��اركة في سلسلة كأس العالم 
والدورة العربي��ة القادمة ق��دم الاعب محمد 

خليل قفزتين مختلفتين من أعلى الصعوبات 
في القان��ون الدولي للجمباز وفقرة الكالس��يو 
قامت بتأديتها بطلة الع��رب لأللعاب الهوائية 

سارة البواب.
وقام باإلش��راف على الفق��رات مدربو الجمباز: 
أس��امة الش��ربجي – مصطفى الحاج – عائشة 

شاهين – عمار النونو.
وقامت اآلنس��ة نس��رين طراد أمينة س��ر اتحاد 
الجمباز باإلشراف على إعداد وتنظيم االحتفالية.

فقرات متنوعة في مهرجان اتحاد الجمباز »سورية يا حبيبتي«

الرياضة المدرسية والجامعية تبصر النور من جديد

العزب: نحو إنشاء جيل رياضي يكون رديفًا مميزًا للرياضة للسورية
اللجنة العليا للفنون القتالية 

تؤكد على تفعيل عمل اللجان الفنية الرئيسية
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الموجب أن يكون للنشاط الكروي )دوري( لمختلف الفئات وأن 
يكون لهذا الدوري مراقبون وضوابط وأنظمة تحكمه من أجل 
المشاركة ويف كل  الفرق  العدالة فيه بحيث تكون كل  تأمين 
فئة عىل مسافة واحدة منها وأن تكون خيارات اللجان المختصة 
اختيار  عىل  وق��ادرة  ومقبولة  معقولة  بالتنظيم  والمعنية 

المناسب للمهمة المناسبة ويف المكان المناسب.

الواقع  أرض  عىل  يظهر  وال��ذي  األمر  يف  السالب  أما  السالب 
البعض  إهمال  يف  ويتمثل  )المباريات(  بالعمل  البدء  وعند 
ثانوية  بأشياء  واللهو  لمهامهم  األمور  بتنظيم  المكلفين  من 
مراقبة  صعيد  عىل  وذلك  والرسمية  األساسية  المهمة  ونسيان 
ال  بحيث  اإلداري  والمراقب  الرابع  والحكم  الحكام  وأداء  الحكام 
واللوائح  لألنظمة  والمرغوب  والمطلوب  الفعيل  التطبيق  يتم 
والتعليمات فيكون الخلل ومنه الفوضى التي تؤدي إىل شغب 
ال  فكأنما  متناغمين  عليه  القائمون  يكن  لم  إن  التنظيم  ألن 

وجود لهم.

موجــــب

سالــب

الخبر وصول مدرب منتخبنا األول لكرة القدم التونسي نبيل 
معلول إىل دمشق.

السالمة وأخيرًا تم وصوله بعد غياب  لله عىل  الحمد  التعليق 
كان  وإن  الحضور  وهذا  أطول  لقدومه  انتظار  وبعد  طويل 
متأخرًا لكننا نتمناه أن يكون مؤثرًا ومنتجاً وهادفاً يف القادمات 
لبناء منتخب قادر عىل  بدأ  األيام عىل طريق استكمال ما  من 
منافسة الكبار وإكمال ما بدأه منتخب قبله يف قطف النقاط 

الكاملة وختام التصفيات األوىل والثابتة بتحقيق الحلمين.
قد  تقريباً  وهذا  آسيا  كأس  نهائيات  إىل  التأهل  األول  الحلم 
مجموعتنا  يف  النقاط  رصيد  من  نملكه  ما  مع  تناسباً  حصل 
عىل  وقياساً  وتناسباً  مباريات  من  لنا  تبقى  ما  عىل  وقياساً 
حاجتنا من النقاط والحلم الثاني وهو بيت القصيد والمتمثل 
بحصد النقاط الكافية لتأهلنا إىل نهائيات كأس العالم القادم 

ومن أجله تم التعاقد مع المعلول.

خبر

تعليق

حفلت منافسات دوري الكرة الطائرة 
للرجال في أسبوعه الثاني بمفاجآت 
م��ن العي��ار الثقيل ف��ي مباريات 
الجمعة وتمثلت بفوز السلمية على 
السودا فيما  الشرطة والقطيفة على 
ج��اء فوز الوحدة عل��ى درعا متوقعًا 

وسهًا.
الشرطة × سلمية 3/0

في صال��ة الش��رطة بدمش��ق كان 
اللق��اء الكبير الذي جمع الش��رطة 
التقلي��دي مضيفه  ال��دوري  بط��ل 
الس��لمية والذي جاء ندي��ًا ومثيرًا 
ف��ي مجرياته وعامرًا ب��األداء العامر 
والفني��ات والمه��ارات حيث تبادل 
الفريقان التقدم في جميع األشواط 
لكن السلمية بشبابه الواعد نجح في 
حس��مها لصالحه ولو بصعوبة بالغة 

وبالتمديد.
الش��وط األول ش��هد ق��وة وتوظيفًا 
مثالي��ًا لإلمكاني��ات تب��ادل في��ه 
الفريق��ان التقدم عدة مرات قبل أن 
يف��رض التعادل نفس��ه أيضًا مرات 
وم��رات لكن الس��لمية نج��ح بعد 

التمديد بالفوز 21/25.
الش��وط الثاني استمر األداء متكافئًا 
وب��ذل  اللع��ب  ح��رارة  وارتفع��ت 
الاعبون جهدًا مضاعفًا في تسجيل 
النق��اط حي��ث تبادال التق��دم لكن 

السلمية استطاع التقدم 25 /21.
الشوط الثالث واصل الفريقان األداء 

الفع��ال والق��وي وتبادال تس��جيل 
النقاط والتقدم نقط��ة بنقطة وتألق 
شباب السلمية عبر الضرب الساحق 
العالية ونجح  وحائط الصد واللياقة 

في إنهاء الشوط بنتيجة 25 /23. 
السودا × القطيفة 3/2

نادي  في طرط��وس وعلى ملع��ب 
السودا قلب القطيفة تأخره بشوطين 
إلى الفوز بثاثة أش��واط بعد مباراة 
حماس��ية ومثيرة غلب عليها طابع 
األداء الس��ريع والمتمكن والشباب 
تقدم فيها أصحاب األرض بالشوطين 
األولي��ن 25 /11 وبالتمديد 26 /24 
ومع الش��وط الثالث تع��رض العبه 
الضارب الواعد فايز موس��ى وخس��ر 
الفريق جه��وده ليخرج خاس��رًا في 
 ،19/25  ،19/25 الثاث��ة  األش��واط 

والشوط الحاسم 10/15.

الوحدة × درعا 0/3
لم يجد فريق الوح��دة صعوبة تذكر 
في تجاوز ضيف��ه درعا وافد الدوري 
الجدي��د وغلبه بثاثي��ة نظيفة من 

األشواط 25 /18، 25 /10، 25 /9.
مباريات السبت

الوحدة × سلمية 0/3
بج��دارة واس��تحقاق وتمي��ز واصل 
نتائج��ه  تحقي��ق  الوح��دة  فري��ق 
التي مكنته م��ن تصدر  اإليجابي��ة 
الئحة الترتيب حيث نجح في الفوز 
على منافس��ه القوي فريق س��لمية 
المنتش��ي بف��وزه قب��ل ي��وم على 
الش��رطة وغلبه بثاثية من األشواط 
مقابل ال شيء وجاءت األشواط كما 

يلي: 25 /13، 25 /13، 25 /23.
الشرطة × درعا 0/3

تجاوز فريق الش��رطة بسهولة فريق 

درع��ا وغلب��ه بثاثي��ة نظيف��ة من 
األش��واط 25 /14، 25 /21، 25 /19 
وياح��ظ هنا ارتفاع الخ��ط البياني 
وتصاع��ده لفري��ق درعا م��ن مباراة 

ألخرى ومن شوط الشوط.
القطيفة × االتحاد 0/3

وفي صالة يبرود اس��تضاف القطيفة 
فري��ق االتح��اد من حلب وأحس��ن 
وفادت��ه بالفوز عليه بثاثة أش��واط 
مقابل ال ش��يء بعد مباراة كان فيها 
القطيفة هو األميز بمهارات وفنيات 
العبي��ه وكانت نتائج األش��واط 25 

.13/ 25 ،12/ 25 ،17/
الترتيب

1 - الوحدة 2 - س��لمية 3 - الشرطة 
4 - القطيف��ة 5 - الس��ودا 6 - درعا 

7 - االتحاد.
مباريات األسبوع الثالث

الجمعة
إن الجمعة وحس��ب جدول الدوري 
فق��د التقى في حلب االتحاد متذيل 
الوحدة المتصدر  الترتيب مع  الئحة 

وهي سهلة للوحدة.
وف��ي درعا يس��تضيف فريقها نادي 
القطيفة في مباراة متكافئة ويصعب 

التكهن بنتيجتها.
وف��ي طرطوس وعل��ى ملعب صالة 
السودا يلعب فريقها مع سلمية في 

مباراة قوية ومتكافئة وندية.
الس��بت وتختتم منافسات المرحلة 
الثالثة بلقاء واح��د في حلب حيث 

يلتقي االتحاد مع الشرطة.

النشاط  اس��تعدادا النطاق موس��م 
للعام الحالي ش��كل اتح��اد الجودو 
الرئيسة  اللجان  والسامبو  والكوراش 
لاتح��اد والتي جاءت على الش��كل 

التالي:
- اللجنة الرئيس��ة للمدربين والكاتا: 
ياس��ين االيوبي رئيسا, محمد بشير 
عاش��ور أمينا للس��ر, س��مير النجار, 
جمال عب��د الحق, مفي��د البارودي 

أعضاء.
- اللجنة الرئيس��ة للح��كام: محمد 
نادر حسونة رئيسا, عبدالرحمن حيبا 
أمينا للس��ر, محمد الصفدي, محمد 

أمين حوران, نبيل الحكيم, اعضاء.
الرئيس��ية لألحزمة: أحمد  اللجنة   -
تواتي رئيسا, بشير كامل أمينا للسر, 
محمد حسن الكردي, حسان بارتجي, 
أنور الصالحي, أعضاء ومهمة اللجنة 
إقامة فحوص الحزام البني وفق خطة 
الحزام  بط��والت  وتنظيم  االتح��اد، 
االس��ود والنقاط واستام الثبوتيات 
وتدقيقها والفحوص, ويتم تش��كيل 
اللجن��ة الفاحصة م��ن قبل مجلس 

إدارة االتحاد قبل كل فحص.
الرئيس��ية لإلن��اث: عزيره  - اللجنة 
حسن رئيس��ا, عا دياب: أمين سر، 
روال أب��و صعب, ش��ذى أبو حس��ن, 

سوزان فطوم. 
- اللجنة الرئيسية لتنظيم البطوالت: 
عماد زكريا رئيسا, رضوان قنبر أمين 

سر, يامن ديبو عضوا.
- لجن��ة الخبرات: نعي��م جيرودي 
رئيس��ا, الياس قبط��ي, احمد صاح 
الدين, غسان خدام الجامع, محمود 

سعد.
قانون االتحاد الدويل

تلقى اتحاد الجودو كتابًا من االتحاد 
الدول��ي للعب��ة يتضم��ن النس��خة 
الجديدة من قان��ون االتحاد الدولي 
للعبة وال��ذي يتضمن أعمار وأوزان 
الاعبي��ن وطرق تنظي��م البطوالت 
وعدد أيامه��ا وكل ما يخص تنظيم 
لعبة الجودو, وتقرر التقيد بمضمونه 

ف��ي البط��والت المحلي��ة وإع��داد 
المنتخبات الوطنية. 

دورة دراسات
يقيم اتح��اد الجودو دورة دراس��ات 
للدرجتي��ن االول��ى والدول��ي اليوم 
)السبت( وتس��تمر لمدة يومين في 
االكاديمي��ة الرياضية وصالة الجودو 
في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، 

ويحاضر حاضر فيها كل من:
- المهندس عماد حاج قدور: ش��رح 
قان��ون التحكي��م الدول��ي, وتقدير 

العامات )فيديو(
الحك��م  دور  االيوب��ي:  ياس��ين   -
وصفاته, وااليجابيات والسلبيات في 

التحكيم.
- محمد نادر الحسوني وعبد الرحمن 

حيبا: ش��رح قانون التحكيم الدولي 
)االشارات( وقياس البدلة.

دورة صقل وترفيع
للدرجتين  اقام دورة صقل وترقي��ة 
الثالث��ة للثانية وحاض��ر فيها نفس 
المحاضرين بمشاركة 40 دارسًا تقدم 
منه��م للفحص 8 دارس��ين والبقية 
الدراس��ات,  دورة  حضوره��م  بع��د 
وحضر حفل االفتتاح الس��يد محمد 
الحايك رئيس مكت��ب ألعاب القوة 
والمهندس عماد ح��اج قدور رئيس 
اتحاد الجودو ووجهة األستاذ الحايك 
كلمة للدارس��ين في ضرورة تحقيق 
االس��تفادة القصوى من المعلومات 
المحاضري��ن لتطوير  المقدمة م��ن 

العمل.

يمكن القول وبصراحة وموضوعية 
الاذقية تعيش حاليًا  أن مصارعة 
فترة من النش��اط المضاعف وعبر 
االهتمام بالفئ��ات العمرية للعودة 
باللعب��ة إل��ى ما كان��ت عليه من 
توهج وتواجد فعال ومنافسة على 
البطوالت المركزي��ة بعد فترة من 

التراجع والترهل.
وللحقيقة أن مش��اركة هذا العدد 
العبي  الموهوبي��ن  م��ن  الكبي��ر 
المستقبل من الفئات العمرية هو 
مؤشر إيجابي وجدير باإلشارة له أن 
الاذقية وعما قريب ستعود بلعبة 
المصارعة نحو الصدارة والمنافسة.

والمدربين  الفني��ة  للجنة  فمرحى 
التي  لعبته��م  عل��ى  والغيوري��ن 

مارسوها وأحبوها.
وع��ودة للبطول��ة الت��ي ش��هدت 
مش��اركة وفي��رة وصل��ت إلى 92 
الواع��دة  المواه��ب  م��ن  العب��ًا 
تنافسوا بمس��توى ومهارات جيدة 

وعلى كاف��ة األوزان وللمصارعتين 
الرومانية والحرة.

الرومانية
وزن 45 كغ: 1 - عبد الرزاق اإلمام 
2 - جه��اد مكي��س 3 - منص��ور 

جعجوع.
وزن 48 ك��غ: 1 - عب��د الرحم��ن 
حسيو 2 - أحمد علوش 3 - خالد 

منى.
وزن 50 ك��غ: 1 - عبد الغني عكرة 
2 - عبادة حيش 3 - أحمد سعيد.

وزن 55 ك��غ: 1 - محمد صهيوني 
2 - معاذ محمد 3 - أحمد يعرب.

وزن 60 كغ: 1 - محمد العاصي 2 
- بشار عرب 3 - علي مشو.

وزن 65 ك��غ: 1 - محمد الحمدو 2 
- علي صالح 3 - محمد راعي.

وزن 71 ك��غ: 1 - س��ند كردي 2 - 
عاء داية 3 - سمير سلمان.

وزن 80 ك��غ: 1 - خض��ر فران 2 - 
علي محمد 3 - مازن عمر.

وزن 92 ك��غ: 1 - نبي��ل ناصر 2 - 
فادي أبو شام 3 - محمد العبد هللا.

وزن 110 ك��غ: 1 - إبراهيم حلبي 
2 - أحمد عجان 3 - علي كردي.

الحرة
وزن 45 ك��غ: 1 - محمد س��عيد 2 
- إبراهيم السقا 3 - محمد كردي.

وزن 48 ك��غ: 1 - أحمد أصفر 2 - 
يامن آني 3 - عمر بدوي.

وزن 50 كغ: 1 - جال طوشكار 2 - 
سامر خالد 3 - زين شحادة.

وزن 55 ك��غ: 1 - عب��ادة حي��ش 
2 - أحم��د عج��ان 3 - عبد الرزاق 

قنيفدي.
وزن 60 ك��غ: 1 - محم��د راعي 2 
- علي الكردي 3 - محمد األبرص.

وزن 65 ك��غ: 1 - عب��د الرحم��ن 
العجي��ل 2 - محم��د دي��ب 3 - 

مصطفى علي.
وزن 71 كغ: 1 - علي هش��وما 2 - 

علي خاسكي 3 - علي صقور.

وزن 80 ك��غ: 1 - أحمد زوزو 2 - 
حمزة أمين 3 - يوشع مقصود.

وزن 92 كغ: 1 - إبراهيم مس��قله 
2 - أحمد حناوي 3 - حسام عاقل.

وزن 110 كغ: 1 - يوس��ف علي 2 - 
علي ريا 3 - إسماعيل سوسي.

متابعات
حضر البطولة عضو اتحاد المصارعة 
خال��د حم��وي إلى جان��ب نضال 
يعقوب رئيس مكتب ألعاب القوة 
واللجنة الفني��ة وجمهور كبير من 

أهالي الاعبين.
رأي فني واتحادي

خالد حموي عضو اتحاد المصارعة 
أب��دى ارتياح��ه وتفاؤل��ه بع��ودة 
س��ريعة لمصارع��ة الاذقي��ة نحو 
التألق والمنافسة وبقوة مشيرًا إلى 
نج��اح البطولة من كاف��ة النواحي 
وأثن��ى على جه��ود المدربين في 
إع��داد هذا الكم الكبير من واعدي 

المستقبل.

92 العبًا شاركوا في بطولة ناشئي مصارعة الالذقية

اس��تعدادًا النطاق موسم النشاط 
التحاد ك��رة الطاول��ة عقد رئيس 
االتحاد بس��ام خلي��ل اجتماعين 
والمدربين  الح��كام  لجنت��ي  مع 
الرئيس��تين اللتي��ن ت��م إع��ادة 
ت��م خالهما  تش��كيلهما مؤخرًا, 
المطلوب��ة  التحضي��رات  بح��ث 
لتنفيذ خط��ة العمل بصورة جيدة 
وملبية م��ن خال ط��رح األفكار 

والمقترحات الجديدة.
الح��كام  لجن��ة  اجتم��اع  عق��د 
الرئيس��ية بحضور رئيس��ة اللجنة 
هزيم  ل��ودي  الدولي��ة  الحكم��ة 
وأعضاء اللجنة السادة فايز صاح 
ورام��ي نعيم��ة ومني��ر ش��امية 
االجتماع  وتناول  بريجع  واس��عد 

عدة محاور ونقاط أساسية.
كم��ا  االجتم��اع  مح��اور  أول��ى 
أوضح��ت رئيس��ة اللجن��ة كانت 
توزيع إش��راف أعضاء اللجنة على 
المحافظ��ات وم��ن ثم مناقش��ة 
موض��وع توثي��ق أس��ماء الحكام 
العاملين مع األخذ بعين االعتبار 
التدريبي  العم��ل  بي��ن  الفص��ل 
والتحكيم��ي منع��ًا لازدواجي��ة 
آلية تواصل س��ريعة بين  وإيجاد 

أعضاء اللجنة.
هزيم أوضحت أن أولى مقترحات 
اللجنة التح��اد اللعبة كانت إقامة 
ورش��ة عمل للحكام لم��دة ثاثة 
أيام يتم خالها عرض فيديوهات 
الخاصة  الح��االت  بعض  وتطبيق 
بالتعديات الجدي��دة على قانون 
اللعب��ة الت��ي تم ش��رحها خال 
الدورة األخي��رة التي أقيمت قبل 

عدة أشهر. 
وقالت هزي��م إنه تم التأكيد على 
الحكام  الئح��ة  تعدي��ل  ض��رورة 

كونها  لدين��ا  حاليا  المس��تخدمة 
قديمة ج��دا وتحتاج للتطوير وقد 
تم خال االجتماع توزيع الائحة 
القديم��ة ألعض��اء اللجن��ة لوضع 
مقترحاتهم عليها ومن ثم طرحها 
على ورش��ة العمل قب��ل تقديمها 

لاتحاد العتمادها.
أن  اللجن��ة  رئيس��ة  واش��ارت 
االجتم��اع ال��ذي اس��تمر حوالي 
ثاث ساعات ونصف تضمن طرح 
الكثي��ر من االف��كار والمقترحات 

مثل اقام��ة دورة صق��ل للحكام 
قبل بدء موس��م النش��اط واخرى 
للترقية كونه يوجد عدد ال بأس به 
من الحكام لم يتح لهم المشاركة 
ف��ي دورات ترقية منذ زمن طويل 
كما تم التأكيد على اقامة دورات 
التي  المحافظ��ات  ف��ي  فرعي��ة 

بحاجة لذلك.
وختم��ت هزيم حديثه��ا بتوجيه 
اللعب��ة وأعضاء  الش��كر التح��اد 
اللجنة متمني��ة أن يترك عملهم 

بصم��ة مفي��دة للعب��ة من خال 
تطوير كافة مجاالت عملها وصوال 

لتحقيق األهداف المرجوة.
رئي��س اتح��اد ك��رة الطاولة أكد 
الح��كام  لجن��ة  عم��ل  أهمي��ة 
كأح��د المفاصل الرئيس��ية لعمل 
االتحاد... وق��ال خليل أن جميع 
اللجنة س��تكون موضع  مطال��ب 
اهتمام االتح��اد وهي بكل تأكيد 
ستصب في مصلحة تطوير العمل 

وارتقاء سويته.
وأشار خليل إلى ثقة االتحاد بهذه 
اللجنة التي تض��م خبرات كبيرة 
نعتز بها ونتوقع منها الكثير خال 
الفترة القادمة، والسيما أننا لمسنا 
ل��دى الجميع الحماس��ة والرغبة 

بالعمل لخدمة اللعبة.
من جه��ة أخ��رى عق��دت لجنة 
اجتماعًا هو  الرئيس��ية  المدربين 
األول له��ا بع��د إعادة تش��كيلها 
برئاس��ة رضوان موصلي وعضوية 
كل من علي حاق عماد مارديني 
وعب��د هللا نكدل��ي وماه��ر برهم, 
وتناول االجتماع عددًا من القضايا 
التي تخ��ص التحضي��ر النطاقة 

النشاط للموسم الجديد.

الوحدة في صدارة دوري الكرة الطائرة للرجال

استقالة جديدة في الحرية

منافسات مثيرة في بطولة شطرنج الالذقية للفئات العمرية

اجتماعات تحضيرية النطالق موسم النشاط التحاد كرة الطاولة

اتحاد الجودو يسمي لجانه الرئيسية ويقيم دورتي ترقية ودراسات للحكام 

محمد عجان أنور البكر

صبحي ابو كم

محمد هاشم إيزا

خ�ط���ة النشاط الداخلي التحاد كرة الطاول��ة لعام 2021
اس������م ال�نش����اطت
بطولة الجمهورية للفئات العمرية )للذكور واإلناث دون ال� 10 سنوات(1
بطولة الجمهورية للفئات العمرية )للذكور واالناث دون ال� 12 سنة.(2
بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات )فرق(3
بطولة الجمهورية لألشبال والشبات4
بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات5
بطولة الجمهورية للرجال والسيدات6
بطولة الجمهورية للفرق مفتوحة.7
بطولة الجمهورية للشباب والشابات تحت ال��� 21 سنة.8
مهرجان اليوم العالمي لكرة الطاولة )6 - نيسان - 2021( 9

دوري عام ولجميع الدرجات )اولى – ثانية – ثالثة (10
دوري السيدات )جميع الفرق (

معسكرات داخلية وخارجية للمنتخبات )لجميع الفئات( للذكور واالناث.11
قدمت اآلنس��ة منى حي��داري عضو مجل��س إدارة 
نادي الحرية استقالتها بس��بب وضعها الصحي من 
جهة وعدم االنس��جام في مجلس اإلدارة والخافات 
المس��تمرة التي ال تخ��دم مصلحة الن��ادي، وكان 
المحام��ي محمود عتيق عض��و مجلس اإلدارة كلف 
برئاس��ة النادي بداًل من الدكتور س��مير بيبي الذي 
ترك منصبه بسبب انشغاله في عمله المهني وعدم 

وجود أوقات فراغ لديه.
ويجري النقاش في الوسط الرياضي حول هوية رئيس 
النادي القادم بداًل من عتي��ق رئيس النادي المؤقت 
وهناك على طاولة البحث أسماء عديدة أبرزها الحكم 
الدولي الس��ابق ورئيس لجنة الحكام األس��بق وعضو 
اتحاد الكرة نزار وتي وماهر حريتاني، وأنس بوادقجي 
ونور الدي��ن تفنكجي وكم��ال ح��زوري ومحمد نور 

شمسه وسيتم اختيار أحدهم لهذه المهمة.

دعوة
وقد دعا رئيس مكتب الش��باب عبد المنعم رياض 
المصطفى خبرات النادي وكوادره وقياداته الس��ابقة 
إلى اجتماع تش��اروي عقد في مكتب��ه لبحث أزمة 
النادي وبداًل من الحديث عن حلول إنقاذية تنتش��ل 
ن��ادي الحرية من مأزق��ه وتنقذه م��ن دوامة خطر 
الهبوط وتخرجه من غرفة اإلنعاش والعناية المشددة 
تس��ابق الحضور إلى استعراض تاريخهم وإنجازاتهم 
وس��رد أمور ال عاقة لها بالدعوة وكان آخرهم همهم 
)هم��وم النادي( وكما يقول المثل »كأنك يا أبا زيد 

ما غزيت؟!« وعادوا من حيث أتوا.
تأكيد

من جديد نؤكد على أن أزمة نادي الحرية ليست فنية 
بمعنى أن الفريق الكروي ال يعيبه ش��يء بل هي أزمة 
انتم��اء وأخاق ومصالح، وهي بالتأكيد ليس��ت أزمة 
أشخاص تم تبديلهم بغيرهم س��واء كانوا مدربين أو 
إداريي��ن وما إلى ذلك بل هي أزمة مصالح ش��خصية 

فرضت نفس��ها وأدت إلى أما آلت إليه أمور النادي من 
تراجع على كافة المستويات، وإال ما معنى أن تتعرض 
كل إدارة تأتي إلى انتقادات حادة تصل إلى الش��تائم 
وما وضع اإلدارة الحالية أفضل من سابقاتها إذ تتعرض 
لحملة واس��عة النطاق من خصومها ومحبيها على حد 
سواء تطالبها بالرحيل واالس��تقالة وكأنما اإلدارة التي 
س��تأتي بعدها تمتلك )عصا موسى( ومفاتيح سحرية 
وما معنى أيضًا أن يرفض هداف الفريق المشاركة في 
المباراة األخيرة أمام الساحل ألن المدرب رفض إعطاءه 
شارة الكابتن، ألن من يريد أن يكون قائدًا لفريق عليه 
أن يضح��ي وأن يكون مخلصًا في انتمائه وقدرة لغيره 

ومثًا أعلى في االنتماء واإلخاص والتضحية.
أخيرًا

أم��ا قلت لكم غير مرة إن أزمة نادي الحرية ليس��ت 
فنية أمام المعطيات واألمثلة التي سقتها لكم.

إنه��ا أزمة مصالح فقط، وبصراح��ة أكثر أزمة منافع 
مادية وأبحث عن دور المال في واقع نادي الحرية.

تابع��ت اللجن��ة الفني��ة للش��طرنج 
بالاذقي��ة تنفي��ذ برنامجه��ا وخطة 
نش��اطاتها للموس��م الجديد وأقامت 
بطول��ة الفئ��ات العمري��ة ألعمار من 
6 ولغاية 14 س��نة للبني��ن والبنات 
بمشاركة 84 العبًا والعبة من أصحاب 

الذكاء والحضور الجيد.
البطولة التي أقيمت بصالة الشطرنج 
باستاد الباسل الدولي شهدت منافسة 
قوية ومثي��رة وغاية في المس��توى 
والتحضي��ر الجيد واإلع��داد المؤهل 
للمنافسة من قبل الواعدين والبراعم 

وفيما يلي النتائج الكاملة للبطولة.
بطولة البنين

6 س��نوات: جاد القصير، 8 سنوات: 1 
- كريم األطرش 2 - هادي حمامة.

10 س��نوات: 1 - جعفر زيتي 2 - ورد 

حس��ن، 12 سنة: 1 - يحيى رضوان 2 
- يوسف بال.

14 س��نة: 1 - حس��ن عبود 2 - تيم 
حسن.

بطولة البنات
4 س��نوات: بتول ش��يحا، 8 سنوات: 

ميريام س��لطانة، 10 س��نوات: جنى 
جامع.

12 سنة: 1 - سارة حسان 2 - جيسكا 
ديب.

14 سنة: 1 - سارة زيدان 2 - بيلسان 
شداد.

متابعات
في ختام البطولة ت��م تتويج األوائل 
بالميدالي��ات والك��ؤوس م��ن قبل 
رئيس��ة اللجنة التنفيذية رشا شمالي 

بحضور اللجنة الفنية.
رأي فني

تيس��ير أحم��د حك��م ع��ام البطولة 
تحدث  الاذقي��ة  ش��طرنج  وع��راب 
لاتح��اد بأن البطولة أف��رزت وجوهًا 
ومواهب واعدة عديدة تملك الكفاءة 
والذكاء والحضور الجيد الذي يؤهلها 
للمنافس��ة وبق��وة ولتك��ون عم��اد 
منتخب��ات الاذقي��ة للمنافس��ة في 
بطوالت الجمهورية وأثنى على جهود 
المدربين وتش��جيع األهل والعبيهم 
المواصلة م��ع األوائل على  وتمن��ى 

مدار العام.
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وج����ه ات���ح���اد ك����رة ال��س��ل��ة 
الماضي  األس��ب��وع  المؤقت 
الع��ب��ًا   )23( إل����ى  ال���دع���وة 
التدريبي  للمعسكر  لالنضمام 
الوطني  للمنتخب  المغلق 
ينطلق  أن  )ال��م��ق��رر  ل��ل��رج��ال 
والجريدة  الماضي  األرب��ع��اء 
)دام��ا  بفندق  ال��ط��اب��ع  على 
ل��خ��وض  اس���ت���ع���دادًا  روز(( 
أمام  الثالثة  النافذة  مباراتي 
ضمن  وق��ط��ر  ال��س��ع��ودي��ة 
لكأس  المؤهلة  التصفيات 
الصين  ف��ي  ال��م��ق��ررة  آس��ي��ا 

الصيف القادم.

23 العباً محلياً
المدعوين  الاعبين  قائمة  ضمت 
للمعسكر )6( العبين من الكرامة 
ومثله��م م��ن االتح��اد و)4( من 
الوح��دة و)3( م��ن الجيش و)2( 

من الوثبة والع��ب واحد من كل 
من الج��اء والثورة وق��د تألفت 
م��ن جورج��ي نظاري��ان وأن��س 
ش��عبان وأش��رف األب��رش وعمر 
أب��و عيطة  الش��يخ عل��ي ومجد 
وعبد الوه��اب الحموي )الكرامة( 

وسيبوه خراجيان ووائل جلياتي 
وجميل صدير وأنطوني بكر ونديم 
)االتحاد(  صالح  وتوفيق  عيس��ى 
وعم��ار الغمي��ان ومجد عربش��ة 
العش  وش��ريف  الجابي  وط��ارق 
)الوحدة( ورام��ي مرجانة وخليل 

خوري وهان��ي ادريبي )الجيش(
و زكريا الحسين وجوزيف يوسف 
)الجاء(  عازرية  الياس  )الوثبة(- 
وعمر ادلبي )الثورة(، ومن المقرر 
أن ينطل��ق المعس��كر مبدئيًا من 
دون العبي��ن أجان��ب ويلتح��ق 

الاعب��ون اآلخرون بالمنتخب في 
الخارجي وضمن نظام  معس��كره 
االتح��اد الدول��ي لكرة الس��لة ال� 
)FIBA(، ومم��ا يذكر أن منتخبنا 
يحت��ل المركز الثاني على س��لم 
بعد  الخامس��ة  المجموعة  ترتيب 

أن خ��اض 4 مباري��ات حيث فاز 
عل��ى الس��عودية 75/ 70 وعل��ى 
إي��ران 77/ 70 وخس��ر أمام قطر 
 ،94  /48 إي��ران  وأم��ام   79  /72
وس��يلتقي الس��عودية )19 شباط 
الق��ادم( ف��ي الدوحة ث��م يواجه 

منتخب قطر )21 شباط(.
ساليرنو ولوغان يف دمشق

مدرب منتخبنا األميركي جوزيف 
ساليرنو وصل إلى دمشق األسبوع 
المساعد  المدرب  برفقته  الماضي 
الجدي��د األميركي لوغان س��توتز 

ال��ذي س��يتولى المهم��ة خلف��ًا 
للكندي جيف موريس��ون المدرب 
لمنتخبنا في  الس��ابق  المس��اعد 
الناف��ذة الثانية، وم��ن المقرر أن 
يب��دأ س��اليرنو ولوغ��ان المه��ام 
التدريبي��ة م��ع المنتخ��ب ف��ي 
المعس��كر الداخلي، وسبق للوغان 
اللعب في ألمانيا وكندا والس��ويد 
وبلغاري��ا والنمس��ا واليابان، كما 

درب أحد األندية في كندا.
ساليرنو يتابع المباريات

في الي��وم التال��ي لوصولهما إلى 
دمش��ق، كان األميرك��ي جوزيف 
س��اليرنو مدرب منتخب س��ورية 
ومس��اعده  الس��لة  لك��رة  األول 
يتابعان  س��توتز  لوغان  األميركي 
مباريات كأس اإلتحاد للناش��ئات 
بكرة الس��لة التي تق��ام في صالة 
الفيحاء بدمش��ق، برفق��ة الكابتن 
اإلتحاد  )عض��و  قوط��رش  طريف 
الس��وري لك��رة الس��لة - مدي��ر 

المنتخب(.

كرة السلة

أبي شقير 

استعدادًا للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

دعوة )23( العبًا للمعسكر التدريبي المغلق بدمشق ومساعد مدرب جديد

ذهاب دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021

الكرامة صدارة بالعالمة الكاملة واالتحاد وصيفًا والجيش ثالثًا

واصل الكرامة صدارة دوري الرجال لكرة الس��لة 
موسم 2020/ 2021 مع اقتراب مرحلة الذهاب 
عل��ى النهاية )قبل ثاث ج��والت( حيث تبقى 
للفري��ق مباراة واح��دة أم��ام العروبة( وضمن 
االتحاد مركز الوصي��ف بعد فوزه على الطليعة، 
فيما استقر الجيش بالمركز الثالث بفوزه السهل 
عل��ى الوثبة ويبقى ل��ه مباراة واح��دة له أمام 
النواعير لن تؤثر على موقعه على سلم الترتيب 
)ف��ي حال الخس��ارة( إضاف��ة أن أندية الجاء 
والوحدة والطليعة س��تحافظ على مواقعها من 

الرابع إلى السادس.
الفوز العاشر للكرامة

نجح الكرامة بمواصلة سلسلة انتصاراته محققًا 
فوزه العاش��ر تواليا على حس��اب مس��تضيفه 
النواعي��ر بف��ارق )23( نقط��ة 69/ 46 بعد أن 
إنتهت أرباع المباراة )20/ 11، 14/ 16، 15/ 12، 
20/ 7 في المباراة التي أجريت بينهما في صالة 
ناصح علواني في حماة وكان أفضل مسجل في 
المباراة العب الكرام��ة عبد الوهاب الحموي ب� 
20 نقطة مع 21 ريباوند مع 2 أسيس��ت، فيما 
كان أفضل مس��جل للنواعي��ر محمود طرقجي 
ب��� 14 نقطة مع 11 ريباوند، وف��ي مباراة ثانية 
تف��وق الجيش عل��ى مس��تضيفه الوثبة بفارق 

)25( نقطة 86/ 61 بعد أن إنتهت أرباع المباراة 
22/ 16، 16/ 22، 18/ 12، 30/ 11. وكان أفضل 
مسجل في المباراة العب الجيش هاني ادريبي 
ب��� 34 نقطة مع 13 ريباوند و2 اسيس��ت، يليه 
الع��ب الوثبة زكريا الحس��ين ب� 23 نقطة مع 3 
ريباوند و5 أسيست، وفي صالة األسد الرياضية 
بحل��ب، فاز االتحاد على ضيف��ه الطليعة بفارق 
)14( نقطة 88/ 74 بعد أن إنتهت أرباع المباراة 
وكان   )22  /21  ،25  /21  ،14  /18  ،13  /28(
أفضل مسجل في المباراة العب الطليعة هشام 
العرواني ب� 22 نقطة مع 4 ريباوند و4 أسيست.

فوز االتحاد
محمد هاشم إيزا

االتحاد × الطليعة 74/88
الحكام: د. س��امر دالي، د. حسام عكام، جورج 

طنوز.
األرباع: 28/ 13، 18/ 14، 21/ 25، 21/ 22.

حقق االتحاد ف��وزًا طبيعيًا على ضيفه الطليعة 
وغلبه بفارق 14 بعد مباراة س��يطر االتحاد على 
نصفها األول وتفوق الضيوف في النصف الثاني 
بعد أن دفع مدرب االتحاد )الحموي( بالبدالء، 
تقدم االتحاد في الربع األول 28/ 3 وفي الثاني 
18/ 14 لتصل النتيجة إلى 46/ 27، وفي الرابع 

الثالث تكافأ األداء والتسجيل وانتهى لمصلحة 
الطليعة 21/ 25 بعد أن تقدم االتحاد في إحدى 
مراحله إلى 20 نقط��ة فانتهى 67/ 52 وكذلك 
بالربع األخير 21/ 22 والختام لاتحاد 88/ 74.

نقاط وهدافون
سجل لاتحاد: أنطوني بكر 20، سيبوه خراجيان 
21، جميل صدي��ر 12، يزن حريري 8، علي ديار 
بكرل��ي 7، نديم العيس��ى 6، توفي��ق صالح 6، 

وسام يعقوب 6، وائل جلياتي 2.
س��جل للطليعة: يامن حيدر 16، جميل برام 2، 
هش��ام عرواني 22، محمد زي��دان 15، فيليب 
ظريف 10، بش��ار خنفور 5، ومحمد الشامي 12، 

أحمد غندور 2.
أصاب االتحاد: 8 رميات ثاثية من 21 محاولة 
وكانت لنديم عيس��ى 2 جميل صدير 2، توفيق 

صالح 2، أنطوني بكر 1، سيبوه خراجيان 1.
أصاب الطليعة 6 رميات ثاثية من 22 محاولة 

وكانت للعرواتي 3، حيدر 2، الظريف 1.
احتس��ب الحكام على االتح��اد 22 خطأ وخرج 
صدي��ر بأخطائه وحصل الفري��ق على 21  رمية 

حرة أصاب منها 14.
احتس��ب على الطليعة 22 خط��أ وخرج خنفور 
بأخطائ��ه وحص��ل الفريق عل��ى 23 رمية حرة 

أصاب منها 12 نقطة.
خسارة الجالء 

تعرض الجاء لخس��ارته الرابعة هذا الموس��م 
وكانت أمام ضيفه النواعير بفارق نقطتين 67/ 
69 في المباراة التي أجري��ت بينهما في صالة 
األس��د. وتفوق النواعير في الربع األول 18 - 17 
والج��اء في الربع الثان��ي 18 - 20. وفي الربع 
الثالث خرج الجاء متقدما أيضًا 16 - 17 لتشير 
النتيجة مع نهاية هذا الربع بتقدم الجاء بفارق 
نقطتي��ن، لكن النواعير ح��اول جاهدًا تقليص 
الفارق وكس��ب النقاط الكاملة وكان له ما أراد 
ليتفوق في الربع الرابع 17 - 13 ويفوز 69 - 67.

وقت إضايف 
احتاج الحرية لوقت إضاف��ي ليحقق فوزًا غاليًا 
على ضيفه الطليعة بف��ارق 4 نقاط 78/ 74 إثر 
انتهاء الوقت األصل��ي بالتعادل 67/ 67، حيث 
تفوق الحرية ف��ي الربع األول 18 - 6 والطليعة 
في الربع الثان��ي 12 - 28 ليعود الحرية ويتفق 
ف��ي الربع الثال��ث 18 - 14 فيم��ا انتهى الربع 
الرابع بالتع��ادل 19 - 19. وفي الوقت اإلضافي 
تف��وق الحري��ة 11 - 7. وكان الحرية قد تجاوز 
منافس��ه النواعي��ر أم��س األول 86 - 79 بعد 

التمديد )الوقت األصلي 70 - 70(.

فوزان للجيش والثورة 
حقق الجيش فوزًا سهًا على ضيفه العروبة 80 
- 39 بعد أن إنتهت أرباع المباراة )24 - 10، 25 
- 7، 14 - 13، 17 - 9(، وف��از الثورة على ضيفه 
العروب��ة 94/ 55 بعد أن إنته��ت أرباع المباراة 

.)14 - 36 ،21 - 19 ،19  - 18 ،10 - 21(
فارق 3 نقاط

بلغت اإلثارة أقص��ى درجاتها في مباراة الحرية 
والنواعير التي أقيمت بينهما في صالة األس��د 
الرياضية بحلب، حيث احتاج فريق الحرية لوقت 
إضافي ليحس��م مواجهته لمصلحت��ه بفارق 7 
نقاط 86/ 79 إثر انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 
70/ 70 علم��ًا أن النواعي��ر تقدم ف��ي الربعين 
األول والثان��ي 14/ 15، 5/ 18 قب��ل أن يع��ود 
الحري��ة من بعيد ويتقدم ف��ي الربعين الثالث 
والراب��ع 25/ 17، 26/ 20 وفي الوقت اإلضافي 
16/ 9. وكان أفضل مس��جل في المباراة العب 
الحرية بس��ام معاذ ب� 21 نقطة م��ع 5 ريباوند 
و1 أسيس��ت، وفي نفس الصالة لم تكن مباراة 
الجاء وضيفه الطليعة أقل إثارة عن س��ابقتها، 
حيث حقق الجاء فوزًا شاقًا بفارق 3 نقاط 73/ 
70 بع��د أن إنتهت أرباع المباراة )18/ 15، 22/ 
19، 16/ 20، 17/ 16( وكان أفضل مس��جل في 

المب��اراة العب الطليعة هش��ام العرواني ب� 22 
نقط��ة مع 3 ريباون��د و2 أسيس��ت، فيما كان 
أفضل مس��جل للجاء إسحاق عبيد ب� 20 نقطة 
م��ع 6 ريباوند و3 اسيس��ت، ووفي صالة نادي 
الوحدة بدمشق فاز الجيش على ضيفه العروبة 
106 - 78 بع��د أن أنتهت أرب��اع المباراة )28/ 
33( وكان أفض��ل   /22  ،21  /26  ،14  /30  ،10
مسجل في المباراة العب العروبة جورج سابا ب� 
18 نقطة مع 5 ريباوند و2 أسيس��ت فيما كان 
أفضل مسجل للجيش خليل خوري ب� 17 نقطة 
مع 11 ريباوند و1 أسيس��ت، وفي نفس الصالة 
فاز الثورة على ضيفه اليرموك 87 - 55 واألرباع 
16.وكان   -  21  ،12  -  18  ،11  -  17  ،16  -  31
أفضل مس��جل ف��ي المباراة العب��ا الثورة عمر 

ادلبي وجوزيف لطفي ب� 16 نقطة.
جدول ترتيب الفرق

على ضوء النتائج المس��جلة بالمراحل السابقة 
أصبح جدول ترتي��ب الفرق: 1 -  الكرامة )20( 
نقطة، 2 -  االتحاد )20(، 3 -  الجيش )18(، 4 
-  الجاء )18(، 5 -  الوحدة )18(، 6 -  الطليعة 
)17(، 7 -  الحري��ة )15(، 8 -  الوثبة )14(، 9 -  
النواعير )14(، 10 -  الثورة )13(، 11 -  اليرموك 

)12(، 12 -  العروبة )10(. 

تأهل��ت أندي��ة الج��اء والحري��ة والفيح��اء 
والوحدة للدور نصف النهائي لمس��ابقة كأس 
االتحاد للناش��ئات لكرة السلة بعد فوز الجاء 
عل��ى الث��ورة 66/ 55 واألرب��اع 11 4، 16 25، 
25 12، 14 14، وف��وز الحرية على حطين 76/ 
46 واألرب��اع 21 8، 21 9، 10 11، 24 18، وفوز 
الوحدة على السلمية 69 52 واألرباع 27 5، 12 
18، 15 10، 15 19، وفوز الفيحاء على التضامن 
79 72 واألرب��اع 18 16، 16 19، 26 20، 19 17 
بالدور ربع النهائي الذي أقيم األربعاء الماضي.

الدور األول
وكان الج��اء ق��د حل ثانيًا ف��ي المجموعة 

األول��ى بفوزين على حطي��ن 60/ 48 وعلى 
الفيح��اء 60/ 43 قبل أن يخس��ر أمس أمام 
الوح��دة 48/ 77. ف��ي المقابل ح��ل الثورة 
ثالثًا في المجموع��ة الثانية بفوز يتيم على 
الس��لمية 69/ 48 وخسارتين أمام التضامن 
)حام��ل اللق��ب( 79/ 85 وأم��ام الحري��ة 
)وصي��ف حامل اللق��ب( 61/ 77، فيما حل 
التضامن ح��ل ثانيًا ف��ي المجموعة الثانية 
بفوزين على الثورة 85/ 79 وعلى الس��لمية 
73/ 67 وخس��ارة أم��ام الحرية 64/ 88. في 
حين حل الفيحاء ثالثًا في المجموعة األولى 
بفوز يتيم على حطين 76/ 70 وخس��ارتين 

أمام الوح��دة 43/ 71 وأمام الجاء 43/ 60، 
أما بقي��ة المباريات فقد أس��فرت على فوز 
الحرية على التضام��ن 88/ 64 والثورة على 
الس��لمية 69/ 48، وفي الجول��ة الثانية فاز 
الحرية على الس��لمية 83 46، وفاز التضامن 

على الثورة بعد مباراة مثيرة 85 79.
حدث ملفت

للم��رة األول��ى بتاريخ البطولة ش��ارك فريق 
التضامن م��ن دون كادر فني وإداري بعدما 
ارت��أت إدارة الن��ادي إقال��ة الكادرين الفني 
المسابقة  انطاق  الس��ابق عش��ية  واإلداري 
وأخذت نجمة الفريق يانا عفيف على عاتقها 

دور المدربة والاعبة في وقت واحد وكان لها 
اليد الطولي بتحقيق الفوز المثير على الثورة 
عندما س��جلت أكثر من نص��ف نقاط فريقها 
في ظل تألق بقية الاعبات والس��يما صانعة 

اللعب يانا قنوع ورند درغام وسارة الشيخ.
مسابقة مهارات

على هامش بطولة كأس االتحاد لكرة السلة 
للناشئات المقامة في صالة الفيحاء الفرعية 
بدمش��ق ج��رى س��باق التح��دي للمهارات 
الفردية فف��از الجاء في س��باق الفرق فيما 
ف��ازت العبة ن��ادي الوحدة آي��ة محمد في 

مسابقة الفردي.

انطلق��ت أمس األول )الخميس( ف��ي صالة الفيحاء 
الفرعية بدمشق منافس��ات كأس االتحاد لكرة السلة 
للناش��ئين بمش��اركة )8( أندي��ة ت��م توزيعهم إلى 
مجموعتي��ن تلعب بطريقة الدوري من مرحلة واحدة 
وتتأهل األندية األربعة في كا المجموعتين إلى دور 
الثمانية )رب��ع النهائي( بحيث أول المجموعة األولى 
مع رابع المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع 
رابع المجموعة األولى، وثان��ي المجموعة األولى مع 
ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع 

ثالث المجموعة األولى.
وتض��م المجموع��ة األولى الجيش )حام��ل اللقب( 
والوح��دة واالتحاد وتش��رين، وتض��م الثانية الجاء 

وقاسيون والكرامة والوثبة.
ففي الجولة االفتتاحية يلعب الجيش )حامل اللقب( 
مع جاره الوحدة الس��اعة الواح��دة ظهرًا ، وفي نفس 
التوقيت يلعب االتحاد مع تش��رين، وفي المجموعة 

الثانية يلعب الجاء مع الكرامة الساعة الثالثة عصرًا 
، والوثبة مع قاسيون في نفس التوقيت. 

وحس��ب نظام المسابقة يتم تحديد األندية المتأهلة 
إلى نهائي��ات كأس االتحاد مع نهاية مرحلة الذهاب 
من ال��دوري ، فقد تأه��ل الجيش بط��ًا لمجموعة 
دمشق بفوزه في نهائي الملحق على قاسيون 86-74 
ليتأهل األخير كوصيف لمجموعة دمشق، كما تأهل 

الوحدة ثالثًا بفوزه على الفيحاء 88-60.
وتأه��ل الجاء بطًا لمجموعة حل��ب بعدما جمع 9 
نقاط متفوقًا بفارق المواجهة المباشرة مع االتحاد )9 

نقاط ايضًا( ليتأهل االتحاد وصيفًا. 
وتأهل تش��رين بطًا للمجموعة الس��احلية والوثبة 
بط��ًا للمجموع��ة الوس��طى ، فيما خ��اض وصيفا 
المجموعت��ان )الكرام��ة وحطي��ن( مباراتي ملحق 
لتحديد المتأهل الثام��ن واألخير ففاز الكرامة ذهابًا 

54-66 وإيابًا 0-20 بالتغيب.

الحرية والجالء والفيحاء والوحدة لنصف نهائي كأس االتحاد للناشئات إثارة وتنافس قوي بمسابقة كأس االتحاد للناشئين

فريق الجيش 
حامل اللقب
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كشف االّتحاد األوروبي لكرة القدم 
عن تش��كيلة عام 2020 حس��ب 

تصويت الجماهير.
أربعة العبين  التش��كيلة  وضّمت 
أوروبا  باي��رن ميونيخ بط��ل  من 
اله��ّداف  يتقّدمه��م  وألماني��ا 
البولن��دي روبرت ليفاندوفس��كي 
إلى جان��ب زمائه مانوي��ل نوير 
وجوش��وا كيميت��ش وألفونس��و 
ديفيس كما ش��هدت التش��كيلة 
تواجد قائد برشلونة ليونيل ميسي 
كريس��تيانو  يوفنت��وس  ونج��م 
رونالدو وصانع ألعاب باريس سان 
جيرم��ان نيمار وأيض��ا قائد لاير 
مدريد سيرخيو راموس إضافة إلى 
كّل من متوّس��ط ميدان ليفربول 
حالّيا وبايرن سابقا، تياغو ألكانتارا 
وزميله فيرجيل فإن دايك ونجم 
مانشس��تر س��يتي كيفي��ن دي 

بروين.
هذا وشارك في االس��تفتاء قرابة 

ستة مايين مصّوت.

أعلن نادي ميان اإليطالي التعاقد 
مع المهاج��م الكرواتي المخضرم 
ماري��و ماندزوكيت��ش لعقد يمتد 
حتى نهاية الموس��م الجاري، مع 

خيار التوقيع لموسم إضافي.
وقال ميان في بيان على موقعه 
الرسمي: يس��ر ميان اإلعان عن 
النادي  اتفق  ماندوكيتش،  توقيع 
والمهاجم على صفقة حتى نهاية 
الموس��م الحالي، مع خيار تمديد 

العقد للموسم التالي.
لقبًا  ب���24  ماندزوكيتش  وت��وج 
منها دوري أبطال أوروبا، والسوبر 

األوروب��ي، وكأس العالم لألندية، 
وه��و ثان��ي أفضل ه��داف على 

الكروات��ي  للمنتخ��ب  االط��اق 
برصيد 33 هدفًا في 89 مباراة. 

عالمي

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

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

إعداد ربيع حمامة

س��حبت في مقر االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« قرعة كأس العالم لألندية 
قطر 2020 والتي أس��فرت عن وقوع 
الدحيل فريق الدولة المستضيفة في 
مواجهة األهل��ي المصري حامل لقب 
دوري أبطال إفريقيا في قمة مرتقبة، 
المكسيكي  تيغريس  س��يواجه  فيما 
بط��ل الكونكاكاف أولس��ان هيونداي 
بطل دوري أبطال آس��يا، وذلك ضمن 

الدور الثاني من البطولة.
وفي نص��ف النهائي األول س��يلتقي 
بط��ل كأس ليبرتادوري��س، ممث��ل 
أمي��ركا الجنوبي��ة م��ع الفائ��ز م��ن 
تيغريس وأولس��ان في نصف النهائي 
األول الذي س��يقام األحد السابع من 

شباط.
وس��يكون العم��اق األلمان��ي بايرن 
ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على 
موعد مع مواجه��ة متباينة في الدور 
نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة 
الدحيل واألهلي وذل��ك يوم االثنين 

الثامن من شباط.
ي��وم  النهائي��ة  المب��اراة  وس��تقام 

الخميس الحادي عش��ر من ش��باط/
فبراير.

ويس��تقبل العال��م موندي��ال األندية 
الق��ادم بحماس وارتي��اح كبير كونها 
أول بطولة كب��رى تنظمها الفيفا منذ 
جائحة فيروس كورونا المستجد الذي 

يعاني منه العالم منذ عام تقريبًا.
وكان فريق أوكاند سيتي النيوزيلندي 
قد انس��حب من مواجهت��ه في الدور 
األول أمام الدحيل بس��بب تداعيات 
فيروس كورونا المس��تجد ونتج عن 
ذلك تأه��ل ممثل قطر مباش��رة إلى 

الدور الثاني.
ويترق��ب الجميع المواجه��ة الكبرى 
التي س��تجمع بين عماقي البرازيل 
سانتوس وبالميراس في نهائي كأس 
صاحب  الفريق  لتحديد  ليبرتادوريس 
المقعد السادس واألخير في البطولة.

وس��تقام المباري��ات على اس��تادي 
المدين��ة التعليمي��ة وأحمد بن علي 
)الري��ان(، بينم��ا لن يتم اس��تخدام 
استاد خليفة الدولي بحسب ما أعلن 

االتحاد الدولي )فيفا(. 

يوفنتوس بطاًل لكأس السوبر اإليطاليكأس العالم لألندية على صفيح ساخن

وألفارو  رونالدو  كريس��تيانو  أحرز 
يوفنتوس  ليق��ودا  موراتا هدفين 
للفوز -2صفر عل��ى نابولي وإحراز 
لقب كأس الس��وبر اإليطالية لكرة 

القدم.
انتصر على  ال��ذي  نابول��ي،  وكاد 
كأس  نهائ��ي  ف��ي  يوفنت��وس 
إيطاليا في الموس��م الماضي، أن 
يتقدم في منتصف الش��وط األول 
لكن فويتش��يخ تش��يزني حارس 
يوفنت��وس أنقذ ضرب��ة رأس من 

هيرفينج لوزانو.
كييزا  فيدريك��و  البدي��ل  وت��رك 
بصمته على الفور في بداية الشوط 
الثاني لكن ديفيد أوسبينا حارس 
نابول��ي حرم��ه من هز الش��باك، 
من  التس��جيل  رونالدو  وافتت��ح 

مدى قريب في الدقيقة 64.
وأهدر لورينتس��و إنس��يني فرصة 
بركلة  التعادل عندما أطاح  إدراك 
جزاء خ��ارج الملعب بع��د عرقلة 

دريس ميرتنز.
وهاج��م فري��ق الم��درب جينارو 
جاتوس��و في الوقت المحتس��ب 
بدل الضائع لكن يوفنتوس حسم 
الفوز من هجمة مرتدة عبر موراتا 
ليحقق أندريا بيرلو لقبه األول على 

اإلطاق كمدرب.
تصريح��ات  ف��ي  بيرل��و  وق��ال 
تلفزيونية »س��عادة كبي��رة بالفوز 
باللق��ب.. إنه أفضل م��ن الفوز به 
كاعب وم��ن الصعب مش��اهدة 
مباري��ات نهائية ممتعة، كان من 
المهم تحقيق الف��وز بعد الهزيمة 
أمام إنت��ر وكان علينا الدفاع عن 

كرامتنا.
وف��ي المعتاد تقام كأس الس��وبر 
واس��تضافتها  إيطالي��ا  خ��ارج 
السعودية في آخر موسمين لكن 
المباراة اقيمت بملعب ساس��ولو 
في إيطاليا بسبب جائحة فيروس 

كورونا.

وكانت مواجهة متواضعة في أول 
ساعة من اللعب مع فرص قليلة.

ونجح رونالدو في تس��جيل هدفه 
20 بجميع المس��ابقات رغم أدائه 

المتواضع.
واحتس��ب الحك��م ركل��ة ج��زاء 
لنابول��ي بعد مراجع��ة اللعبة في 
شاشة خارج الملعب لكن إنسيني 
أض��اع الفرصة ليه��در ثالث ركلة 
ج��زاء أم��ام يوفنت��وس بجميع 

المسابقات.
ليحس��م  كبديل  موراتا  وش��ارك 

الفوز لبطل الدوري.
وقال غاتوس��و: أول ش��يء يجب 
لورينتس��و )إنس��يني( عدم  على 
بمف��رده..  المس��ؤولية  تحم��ل 
المس��ؤول األول ه��و أن��ا وليس 
إنس��يني وأوجه التهنئ��ة لاعبي 
فريق��ي ألنهم قدم��وا األداء الذي 
كان يج��ب عليهم تقديمه.. يجب 

علينا احترام يوفنتوس.

البولندي روبرت  الدولي  المهاجم  قاد 
ليفاندوفس��كي فريق��ه بايرن ميونيخ 
إلى تعزي��ز صدارته بتس��جيله هدف 
الفوز على مضيفه أوغس��بورغ -1صفر 
في ختام المرحلة السابعة عشرة من 

الدوري األلماني.
وس��جل ليفاندوفسكي الهدف الوحيد 
ف��ي الدقيق��ة 13 من ركلة ج��زاء إثر 
عرقل��ة المداف��ع الفرنس��ي ل��وكاس 
هرناندي��ز داخ��ل المنطق��ة من راني 
االختصاصي  له��ا  فانب��رى  خضي��رة 
»ليف��ا« بنجاح رافع��ا رصيده إلى 22 

هدفا في صدارة الئحة الهدافين.
وحطم ليفاندوفس��كي الرقم القياسي 
ف��ي عدد األهداف المس��جلة في دور 
الذهاب لل��دوري )17 مرحلة( والذي 
كان بح��وزة »المدفعجي« غيرد مولر 
منذ أكث��ر من نصف ق��رن وكان 20 

هدفا موسم 1968-1969.
وع��زز ليفاندوفس��كي حظوظ��ه في 
تحقيق رقم قياس��ي ث��ان لمولر وهو 
عدد األهداف المس��جلة في موس��م 
واحد وه��و 40 هدفا وحققه موس��م 

.1971-1972
وهو الفوز الثاني عشر لبايرن ميونيخ 
ه��ذا الموس��م فرفع رصي��ده إلى 39 
نقطة محافظا على فارق النقاط األربع 
الذي يفصله عن أقرب مطارده اليبزيغ 
الذي اس��تعاد توازن��ه والمركز الثاني 
من باير ليفرك��وزن عندما تغلب على 

ضيف��ه أوني��ون برلين به��دف وحيد 
س��جله العب وسطه الدولي السويدي 

إميل فورسبرغ في الدقيقة 70.
وعان��ى اليبزي��غ كثيرا إليج��اد ثغرة 
ف��ي خط دف��اع أونيون برلي��ن قاهر 
الكبار حتى قبل هذه المرحلة وانتظر 
الدقيق��ة 70 الفتتاح التس��جيل عبر 
فوسبرغ بتس��ديدة بيمناه من داخل 
المنطق��ة إث��ر تمريرة من اإلس��باني 
دان��ي أولم��و. ورفع اليبزي��غ رصيده 
إلى 35 نقطة بف��ارق ثاث نقاط امام 
باير ليفركوزن الذي كان انتزع المركز 
الثان��ي مؤقتا بف��وزه على بوروس��يا 

دورتموند 1-2 في افتتاح المرحلة.
برلين  أوني��ون  المقاب��ل، تراجع  في 
الذي ش��كل كابوس��ا للف��رق الكبرى 
ف��ي البوندس��ليغا، بم��ا إن��ه فرض 
التع��ادل على باي��رن ميونيخ )1-1( 
وف��از عل��ى بوروس��يا دورتموند )-2
1( وباي��ر ليفرك��وزن )-1صف��ر(، إلى 
المركز الس��ادس بعدما تجمد رصيده 
عن��د 28 نقطة بف��ارق نقط��ة واحدة 
خلف فولفس��بورغ الفائز على مضيفه 

ماينتس -2صفر الثاثاء.
كولن يتنفس الصعداء

وتعادل فرايبورغ مع ضيفه إينتراخت 

فرانكف��ورت 2-2 في مب��اراة مثيرة.. 
وبك��ر الضيوف بالتس��جيل عبر أمين 
يون��س )6( وأدرك أصح��اب األرض 
عب��ر المج��ري رونالد ش��االي )32( 
ث��م تقدم��وا مطل��ع الش��وط الثاني 
بواس��طة نيلز بيترسن، قبل أن يمنح 
مدافعهم كيفن ش��لوتيربيك التعادل 
لفرانكفورت عندما س��جل بالخطأ في 

مرمى فريقه )75(.
وتنفس كولن الصعداء بفوز قاتل على 
مضيفه شالكه عندما تغلب عليه 2-1.

وكان كول��ن البادئ بالتس��جيل عبر 
ش��يخوس ف��ي الدقيق��ة 31 بضربة 

رأس��ية من مس��افة قريبة إثر تمريرة 
عرضية من دومينيك دريكسلر.

ونج��ح ش��الكه ف��ي إدراك التعادل 
مطلع الش��وط الثاني عبر ماثيو هوب 
بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر 
تمريرة من سياد سردار )57(، قبل أن 
يخطف ي��ان ثييلمان هدف الفوز في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
بتس��ديدة بيمناه من داخل المنطقة 

إثر تمريرة من إلفيس ريتشبيكاي.
وهو الفوز الثالث لكولن هذا الموس��م 
واألول ف��ي مبارياته الس��ت األخيرة 
فعزز موقعه في المركز السادس عشر 
الذي يف��رض على صاحبه خوض دور 
فاصل م��ع ثالث الدرج��ة الثانية في 
نهاية الموسم من أجل تفادي الهبوط، 
برصيد 15 نقطة من فوزه بفارق نقطة 
واحدة نقطتين خلف ارمينيا بيليفيلد 
صاح��ب آخ��ر المراكز الت��ي تضمن 
لصاحبها البقاء في البوندسليغا والذي 
أكرم وفادة شتوتغارت بثاثية نظيفة 
تناوب على تس��جيلها فابيان كلوس 
)27( ومارك أوليفر كيمبف )47 خطأ 
في مرم��ى فريقه( والياباني ريتس��و 

دوان )86(.
ف��ي المقابل مني ش��الكه بخس��ارته 
الثانية على التوالي بعد تحقيقه فوزه 
األول هذا الموسم فتجمد رصيده عند 
س��بع نقاط في المركز الثامن عش��ر 

األخير.

يبتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه 

العمالق البافاري يمضي بثقة في البوند سليغا

ودع لاير مدريد كأس ملك إسبانيا من الدور الثالث بعد 
هزيمته المفاجئة 1-2 أم��ام مضيفه ألكويانو المنتمي 
للدرجة الثالث��ة بعد وقت إضافي رغ��م إكمال صاحب 

األرض المباراة بعشرة العبين.
ومن��ح البرازيلي إيدر ميليتاو التق��دم لريال مدريد بعد 
تمريرة عرضية من مواطنه مارس��يلو في نهاية الش��وط 
األول لك��ن البديل خوس��يه س��ولبيس أدرك التعادل 
لصاح��ب األرض قبل عش��ر دقائ��ق من النهاي��ة ليلجأ 

الفريقان للوقت اإلضافي.
وُطرد رامون لوبيز الع��ب ألكويانو في الدقيقة 110 بعد 
حصوله على اإلن��ذار الثاني وبعد ذل��ك بخمس دقائق 

خطف خوانان الفوز لصاحب األرض من مدى قريب.
وأدخ��ل زي��ن الدين زي��دان مدرب لاير مدريد تس��عة 
تغييرات على تشكيلته التي خسرت 1-2 أمام أتليتيك 
بيلباو في نصف نهائي كأس الس��وبر اإلس��بانية ورغم 

ذلك كان هناك خمسة العبين سبق أن نالوا لقب دوري 
أبطال أوروبا في مواجهة ألكويانو.

وبدا أن لاير مدريد يحكم قبضته على المواجهة لكن لم 
يصنع الكثير من الفرص.

واختبر فيدي بالبيردي الحارس خوسيه خوان بتسديدة 
بعيدة المدى في الشوط األول لكن حارس ألكويانو أبعد 
الكرة كما أنقذ فرصة من المهاجم البرازيلي فينيسيوس 

جونيور بعد االستراحة.
وسقط ميليتاو داخل منطقة الجزاء بعد إدراك سولبيس 

التعادل لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء.
وتجاه��ل الحك��م مطالب��ة البدي��ل ماركو أسينس��يو 
بالحصول على ركلة جزاء في الوقت اإلضافي بعد تدخل 

من خوسيه خوان.
واتيحت لمارس��يلو فرص��ة إدراك التع��ادل في الوقت 
المحتس��ب بدل الضائ��ع للوقت اإلضاف��ي لكنه أطاح 

بالكرة فوق العارضة.
ومع إقام��ة المباريات من دون جماهير بس��بب قيود 
مكافحة فيروس كورونا كانت جماهير ألكويانو تشاهد 
المواجهة م��ن المنطقة المحيط��ة بالملعب وانطلقت 

أفراحها بعد صفارة النهاية.
زيدان يبرر

ق��ال زين الدي��ن زيدان م��درب لاير مدري��د إنه يجب 
عل��ى فريقه عدم فقدان التركي��ز بعد الخروج من كأس 
ملك إس��بانيا أم��ام ألكويانو وأبلغ المدرب الفرنس��ي 
الصحفيين: ليست مخجلة، هذا أمر يمكن حدوثه دائما 
في كرة القدم.. أمر مثل هذا يمكن حدوثه في مس��يرة 
أي العب لكني أتحمل مسؤوليتها وسنواصل العمل، لن 

يجن جنوننا بسبب ذلك.
وأضاف زيدان بتصريح صحفي بعد هزة فريقه المدوية: 
الاعبون قدموا كل ش��يء عل��ى أرض الملعب، حصلنا 

على عدة فرص وعندما ال تسجل فهذا ما يمكن حدوثه، 
حارس مرمى )ألكويانو( أنقذ فرصتين أو ثاث بش��كل 
رائع ولم نستطع تس��جيل الهدف الثاني.، لو كنا فعلنا 
ذلك كانت المباراة س��تتغير تمام��ا، إنها لحظة صعبة 
علينا بس��بب الخروج من ال��كأس، ونحن بحاجة لفعل 

أكثر مما فعلناه لكن على األقل قدمنا كل ما لدينا.
وأجاب زيدان عند س��ؤاله بش��أن قلقه على مس��تقبله 
بعد تراجع النتائج: عندما تخس��ر يتحدث الجميع عن 
رحيلك لكني أتحمل المس��ؤولية وفليحدث ما يحدث، 
أن��ا هادئ، الاعبون يريدون الفوز بكل مباراة ويحاولون 
فع��ل ذلك دائما لكن في بع��ض األحيان تحدث بعض 

األمور األخرى.. علينا التعامل مع ذلك.
وختم: كنا نلعب بشكل جيد وتراجع األداء مؤخرا لكن 
بغض النظر عن آخر مباراتين فاألمور تسير بشكل جيد 
هذا الموسم ونحن بحاجة لتذكر ما الذي بإمكاننا فعله.

زيدان: ليست مخجلة.. وسنواصل العمل

خسارة مفاجئة تقصي ريال مدريد من مسابقة الكأس

اس��تعاد مانشس��تر يونايتد صدارة 
الدوري اإلنكليزي الممتاز من جاره 
س��يتي بفوزه الصعب على مضيفه 
منافس��ات  ضم��ن   2-1 فوله��ام 
م��ن  عش��رة  الثامن��ة  المرحل��ة 

ال�«بريميرليغ«.
وفق��د فري��ق المدرب أول��ي غونار 
سولش��ار الص��دارة لس��اعات فقط 
لصالح ليستر س��يتي ثم مانشستر 
الثامن  س��يتي لكنه رّد بانتص��اره 

خارج ملعبه هذا الموسم. 
ورف��ع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة 
من 19 مب��اراة متقدم��ًا بنقطتين 
على مان سيتي الذي يملك مباراة 

مؤجلة، وليستر سيتي. 
وب��دا يونايت��د ف��ي م��أزق عندما 

أكمل أديم��وال لوكمان بداية رائعة 
لصاحب األرض بافتتاح التس��جيل 

بعد خمس دقائق. 
بدايت��ه  تج��اوز  يونايت��د  لك��ن 
األوروغواياني  وأدرك  المتواضع��ة 
إدينسون كافاني التعادل من مدى 
قريب في الدقيقة 21 بعد خطأ من 

الحارس ألفونس أريوال. 
ووضع الفرنسي بول بوغبا فريقه في 
المقدمة في الدقيقة 65 بتس��ديدة 

قوية في شباك أريوال. 
وبقي »الشياطين الحمر« من دون 
هزيمة للمباراة الثالثة عشرة توالًيا 
ف��ي ال��دوري منذ س��قوطهم أمام 
أرس��نال في المرحلة الس��ابعة في 

األول من تشرين الثاني الماضي.

وحق��ق مانشس��تر س��يتي ف��وزه 
الس��ادس تواليًا وجاء على حساب 
ضيفه أستون فيا بهدفين نظيفين 
في مباراة مؤجلة من الجولة األولى.

وس��ّجل كل من البرتغالي بيرناردو 
إل��كاي  واأللمان��ي   )79( س��يلفا 
غوندوغ��ان )90 م��ن ركل��ة جزاء( 

الهدفين.
ورفع س��يتي برصي��د 38 نقطة في 

المركز الثاني.
ف��ي المقابل تجمد رصيد أس��تون 
فيا ال��ذي أخفق ف��ي تحقيق أي 
فوز للمباراة الثالثة على التوالي في 
المس��ابقة عند 26 نقطة في المركز 
الحادي عشر، ومازال يمتلك ثاث 

مباريات مؤجلة.

فقدها لساعات قليلة.. 
مانشستر يونايتد يواصل صدارة الدوري اإلنكليزي

بايرن ميونيخ يهيمن على تشكيلة »يويفا« 

المخضرم ماندزوكيتش في ميالن
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ثقٌة تزيل االلتباس
تكري��م الرياضيين المتفوقي��ن واإلعاميين الرياضيين 
عن��وان االحتفالية التي أقيمت األس��بوع الفائت بحضور 
مميز من مس��ؤولي الرياضية واإلعام الذين أكدوا على 
أهمي��ة التعاون والش��راكة بين الجانبي��ن لما فيه خير 

بلدنا.
االحتفالية أظهرت كم االنس��جام والثق��ة المتبادلة بين 
الجانبين، والذي كرسها الفهم المتبادل لطبيعة وظروف 
عمل كل منهما بحس��ب ما ورد في الكلمات التي جاءت 

في سياق االحتفالية.
ه��ذه الحالة من الثق��ة تولدت وتتكرس يوم��ا بعد يوم 
من خال التعاون والتج��اوب الكبير الذي يبديه رئيس 
االتح��اد الرياضي العام األس��تاذ ف��راس معا مع كل ما 
يط��رح في اإلعام من نقد أو مطالب��ات للقيام بعمل ما 
هنا أو هناك واألمثلة أكثر من أن تعد حتى باتت بحكم 
االمور االعتيادية ف��ي حياتنا الرياضية واإلعامية، وبات 
اإلعام شريكًا مهمًا في صنع القرار الرياضي وهو ما أشار 
إلي��ه رئيس االتحاد في أكثر من مناس��بة مؤكدا أن هذا 
األمر حالة صحية وحضاري��ة ومصدر قوة ألصحاب القرار 

الرياضي وليس العكس كما يرى البعض.
المب��ادرات التي يق��وم بها االتحاد الرياض��ي العام تجاه 
اإلعام والتي سيتم تأطيرها خال فترة قريبة من خال 
بروتوك��ول للتعاون بي��ن المكتب التنفي��ذي واإلعام 
الرياض��ي ممثًا بلجنة الصحفيي��ن الرياضيين تؤكد أن 
القيادة الرياضية ماضية في س��عيها لفك حالة االلتباس 
الت��ي صبغ��ت العاقة بي��ن الجانبين لس��نوات طويلة 
ووصل��ت في حاالت كثيرة إلى مرحل��ة الصدام والتنازع 
أمام القضاء، في مواقف كانت مضرة ومسيئة للجانبين.

ال نريد الحديث هنا عن حالة مثالية بين االتحاد الرياضي 
واإلع��ام الرياضي فما زالت هن��اك بعض الحاالت التي 
يكون فيها االتح��اد الرياضي أو باألصح أحد مؤسس��اته 
ومفاصل عمله على طرفي نقيض مع اإلعام، والس��بب 
غالب��ًا هو وج��ود أخطاء ف��ي طريق��ة إدارة العمل لهذا 
المفصل مع عدم قناع��ة القائمين عليه بدور اإلعام في 
عملية اإلصاح، دون اإلنكار أن هناك إعاميين يرغبون 
التغريد خارج الس��رب من باب خالف تعرف، أو ألسباب 

شخصية مختلفة ال سبيل للخوض في تفاصيلها.
بالعموم العاقة اليوم هي أفضل بكثير مما سبق واألمل 
أن تصل فعًا إلى الش��راكة الحقيقية، بل والعمل كفريق 
واحد لما فيه خدمة الرياضة السورية وتطوير أداء اإلعام 
الرياضي وفاعليته التي طغى عليها عمل وسائل التواصل 
االجتماعي وباتت آثاره بنوعيها السلبي وااليجابي كبيرة 

جدًا على حساب دور وفاعلية اإلعام.

االتحاد

تكريم مستحق
تعودنا يف وطننا العظيم أن نكرم شهداءنا 
ومن  وعلماءنا  وشيوخنا  وكبارنا  وأبطالنا 
تفوق  أو  اختراع  برع يف  أو  أدب  تجىل يف 
يف  تألق  أو  عمل  يف  أخلص  أو  علم  يف 
الرياضة زهوًا  إنجاز ومن دانت لهم ساحات 
الغايل  علمنا  رفع  يف  ساهم  ومن  وانتصارًا 

ويف عزف نشيدنا الوطني.
واإلخ��الص  والعمل  الجهد  يكرم  وب��ذل��ك 
وتكرم  واالن��ت��م��اء  وال��ع��ط��اء  وال��ت��ف��ان��ي 
من  يسح  ال��ذي  والعرق  الفتية  السواعد 
الجبين والوفاء النابع من القلب والتضحية 
مساحات  وتجتاز  وقت  كل  عىل  تكبر  التي 

المكان وتعلو فوق األزمان.
ومن  التكريم  يستحق  من  يكرم  وبالتايل 
أفعااًل  المكرمين  ش��روط  عليه  تنطبق 
المحصلة  يف  وهو  وواقعاً  وأقوااًل  وأعمااًل 
يستحق  لمن  التكريم  أصحاب  من  الوفاء 
العمل  ساحات  يف  له  ك��ان  ولمن  الوفاء 
والعطاء  الالئق  والتفوق  الصادق  الحضور 
وطنية  وقامة  قيمة  وكان  الدافق  الكبير 

وإنسانية. وإعالمية واجتماعية 
ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م ال����ذي أق��ام��ه االت��ح��اد 
ولجنة  الصحفيين  واتحاد  العام  الرياضي 
أجنحة  وش��رك��ة  الرياضيين  الصحفيين 
عام  يف  الرياضيين  من  للمتفوقين  الشام 
مضى ولمجموعة من اإلعالميين حالة وفاء 
عمل  وهو  الوفاء  يستحق  لمن  أوفياء  من 
وهو  بامتياز  ووطني  واجتماعي  إنساني 
تقدير لمن استحق التقدير وتعزيز لعاملين 
عماًل  الميادين  يف  ومستمرين  ومتواجدين 

وإنتاجاً وعطاء.
للقادمين  وتشجيع  تحفيز  ذلك  فوق  وهو 
إىل ساحات الرياضة والعمل ورسالة مفادها.
وفوزوا  وأنجزوا  وأبدعوا  واجتهدوا  اعملوا 
وأخلصوا  وت��اب��ع��وا  وت��وج��وا  وت��ف��وق��وا 
ويحترمه  ذلك  يقدر  من  وهناك  وأصدقوا 
ولديه اإلجابة الصادقة الصدوقة والوحيدة 

أال وهو التكريم الكريم.
مع  المكرمين  أهداف  تلتقي  أن  أروع  وما 
وطن  يف  التكريم  استحقوا  من  أه��داف 
سورية  والمقاومة  والصبر  والمحبة  الحب 

العظيمة.

التكليف واالزدواجية
يف العمل الرياضي وغير الرياضي قد يصبح 
تكليف  يمكن  وعليه  إىل حين  مكان شاغر 
وت��ويل  فيه  للعمل  مناسباً  ي��ك��ون  م��ن 
له  التابعة  األعمال  وتصريف  مسؤولياته 
المهام  ويتسلم  أصيل  بديل  يأتي  ريثما 
وقد  طبيعية  حالة  التكليف  ه��ذا  ويف 
طالما  ومستحقة  وواجبة  ضرورية  تكون 
عىل  التكليف  صاحب  ويكون  مؤقتة  أنها 
آخر  ميدانياً  عماًل  يشغل  أو  آخر  عمل  رأس 
خالف  وال  ومقبولة  معقولة  هنا  والصورة 

عليها بالمنظور العام والتقويم الخاص.
أو  شخص  يشغل  أن  فهي  االزدواجية  أما 
ويف  واح��د  وقت  يف  مناصب  عدة  ما  أحد 
القطاع متفرع  أو أن هذا  قطاع عمل واحد 
مكملة  أو  لبعضها  منتمية  قطاعات  إىل 
األنشطة  من  كثير  يف  وتتشابك  لبعضها 
التي  والعقوبات  وال��ق��رارات  واألع��م��ال 
وهنا  مخالفات  أو  تجاوزات  نتيجة  تصدر 
مبررة وليست ضرورية ألن  االزدواجية غير 
والقامات  والكفاءات  الخبرات  من  لدينا 
العمل  إدارة  يستطيع  م��ن  واألش��خ��اص 
يكون  ألن  حاجة  ودون  وبحيادية  وبقدرة 
لشخص  ثالثة  أو  عمالن  أو  عمل  هناك 

واحد.
للمكان  المناسب  اإلنسان  يكون  ذلك  ويف 
والقيل  ال��ق��ال  يمنع  وعندها  المناسب 
ويكون التركيز يف العمل والقرار يف المقام 
األول والحيادية سيدة المواقف والواقعية 
ال  والمزاجيات  األوراق  وخلط  مكانها  يف 
النتائج  وتكون  اإلطالق  عىل  لهما  مكان 
والتلقي لها والقرارات والتفاعل معها أكثر 
وبالتايل  وقبواًل  وتفهماً  وعقالنية  قناعة 

التكليف  والمنتمون  المعنيون  يتفهم 
يرغبون  وال  حين  إىل  نتائجه  ويتحملون 
باالزدواجية وآثارها حتى لو كانت يف أعىل 

الحيادية والمنطقية. درجات 
نعم  ال��ق��ول  إىل  ك��ث��ي��رون  ي��ذه��ب  ل��ذل��ك 
واستثنائية  ضرورية  حاالت  يف  للتكليف 
والمكان ومعروفة مدتها  بالزمان  محكومة 
تكون  التي  الحدود  كل  يف  لالزدواجية  وال 
غير مفهومة األسباب والدوافع واألهداف.

التي  الرياضية  المؤسسات  يف  وخاصة 
وأحكامها  وأهدافها  نشاطاتها  تلتقي 
أكثر  يف  واالنضباطية  الناظمة  وقوائمها 

من مفصل.

بين الذهاب واإلياب
لكرة  الممتاز  الدوري  ذهاب  مشوار  انتهى 
وان��ط��الق  ال��ذه��اب  نهاية  وب��ي��ن  ال��ق��دم 
المحارب  استراحة  هي  استراحة  اإلي��اب 
فيها  يكون  أن  ويجب  التعبير(  جاز  )إذا 
والمالحظات  الوقفات  من  الكثير  الكثير 
والمراجعات والخطط الهادفة لعودة قوية 
يفعله  ما  هذا  فهل  جديد  من  الساحة  إىل 

المعنيون عن الفرق المتنافسة؟
تمضي  كما  تمضي  االستراحة  أيام  أن  أم 

بقية األيام؟!
وال  مراجعات  وال  مالحظات  وال  وقفات  ال 
كل  يف  حالها  عىل  األمور  وتبقى  تعديالت 
الوحيدة  الوسيلة  هو  الدعاء  ويبقى  فريق 
الصدارة وهو  اعتالء  أو  الكبار  بين  للتواجد 
يف  الخطر  مناطق  من  للهروب  الوسيلة 

السفح وتفادي الهبوط.
أغلب الظن أن األيام ستمر عند العدد األكبر 
من الفرق دون قفزات نوعية تذكر ألن تلك 
الفرق ال تملك الكثير المفيد مادياً وبشرياً 
وبعض الفرق وهي قليلة ال تتجاوز بعددها 
أصابع اليد الواحد قد يحقق قفزات نوعية 
إمكانيات  من  تملكه  ما  مع  تناسباً  وذلك 

بشرية ومادية.

ثالث وقفات يف واحتنا لهذا األسبوع ومن خاللها نتحدث عن 
التكريم النوعي والحفل الذي أقيم من أجله وكان حفاًل شاماًل 
ومعبرًا ورسالة يف مسيرة الرياضة واإلعالم المتخصص بها..

العمل ومن  واالزدواجية يف ساحات  التكليف  ونتحدث عن 

المقبول ومن عليه مالحظات.
ونتحدث بشكل بسيط عن االستراحة التي بدأت والمحصورة 
بين نهاية ذهاب الدوري الممتاز وبداية إياب الدوري المذكور 

وأهدافها.. فهيا نتابع..

تكريم نوعي.. التكليف واالزدواجية.. الذهاب واإلياب

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

الهدير هذا األسبوع لماعب  يعود 
لكرة  الجمهوري��ة  كأس  مس��ابقة 
الق��دم وتحدي��دًا يوم��ي الثاثاء 
يجري  حيث  القادمي��ن  واألربعاء 
مناصف��ة  مباري��ات   8 خالهم��ا 
برس��م دور ال�16 ويكش��ف الستار 
بعدها عن الثماني��ة الكبار الذين 

سيكملون المشوار.
الس��اعة  جميعًا  المباريات  وتقام 
الواحدة ظه��رًا وفي ح��ال تعادل 
الفريقان يحتكم مباش��رة لركات 
الترجيح حيث إن التمديد لوقتين 
إضافيين اقتصر فقط على المباراة 

النهائية للكأس.
متباينة

مواجهات الثاث��اء يمكن عنونتها 
يواجه  الحرية  الممتنع(  ب�)السهل 
جبلة ف��ي ملعب حم��اة البلدي.. 
الفريق الحلبي منت��ٍش بفوز كبير 
على الش��هباء 7/0 بالدور الماضي 
كم��ا أن جبل��ة ف��رح بهدفيه في 

شباك المحافظة بالدور ذاته.
المباراة األخرى س��يكون مسرحها 
ملعب الباس��ل بحمص وستجمع 
حطي��ن م��ع الفت��وة.. والفريقان 
جريحان بالدوري.. الفتوة بعمومه 
وحطين بلقائ��ه األخير على أرضه 

ومطبه المفاجئ مع الشرطة.
أما عل��ى صعيد مس��ابقة الكأس 
الماضي  بال��دور  تج��اوز  فحطين 
القنيطرة بس��باعية نظيفة..  فريق 

وبنف��س النتيج��ة وال��دور تجاوز 
الفتوة فريق السفيرة.

يلتقي  الثاث��اء  ثالث مواجه��ات 
فيها الوثبة مع الس��احل بدمش��ق 
وتحديدًا في ملعب الجاء، وال زال 
الفريقان يبحثان عن منفذ متقدم 
بائحة الدوري بينما األمر مختلف 
بال��كأس حيث لم يعان��ي الوثبة 
بلقائه الس��ابق مع ص��وران وغلبه 
بنتيجة كبيرة وصلت ل�10/0 بينما 
بصعوبة  المج��د  تجاوز  الس��احل 
ب��ركات الترجي��ح 4/3 بع��د أن 

صمتت الشباك طوال الشوطين.
رابع مباريات الثاثاء وآخرها يلتقي 
الوحدة فيها مع حرجلة في ملعب 
تش��رين بدمش��ق، الوحدة الطامح 
للق��ب مع فري��ق ال زال يبحث عن 
ضالت��ه حيث لم يس��تطع الدخول 
أجواء الدوري إال مع اقتراب نهايته 

وهو الوافد الجديد إليه.
فريق الوحدة تجاوز العربي بسهولة 
بالدور الس��ابق 8/0 بينما حرجلة 

فاز على مورك بهدفين دون رد.
قوية

يوم األربعاء سيكون مختلف حيث 
المواجهات الت��ي وضعتها القرعة 
صعب��ة وقمم مبك��رة وبمقدمتها 
مواجه��ة تش��رين م��ع الجي��ش 
م��ع ملعب حم��اة البل��دي وهما 

المنافسان على األلقاب المحلية.
الجي��ش س��جل 8 أه��داف ف��ي 
مرمى صافيتا بالدور الس��ابق فيما 
س��جل تش��رين 10 أه��داف في 

مرمى الن��ورس.. ذاك الدور الذي 
كثرت فيه األهداف وبدت ش��هية 
الهدافي��ن مفتوح��ة ع��ن آخرها 
بس��بب الفروق��ات الكبي��رة بين 

األندية من جمي��ع النواحي ومن 
الظل��م وضعه��ا بمج��ال المقارنة 
لكنه��ا كان��ت فرص��ة للع��ب في 
مس��ابقة رسمية بين أندية حديثة 

العهد ومغم��ورة مع أخرى لها باع 
طويل بك��رة القدم وف��ي خزائنها 

العديد من البطوالت.
لق��اء األربع��اء الثاني يس��تضيفه 
ويجمع  بالاذقية  الباس��ل  ملعب 
الطليعة مع االتحاد، األول كان قد 
تجاوز المعضمي��ة بصعوبة بهدف 

دون مقابل.. 
وهو يس��عى لمركز أكثر أمانًا على 
الئح��ة الترتيب، كم��ا أن االتحاد 
بهدفي��ن وه��و  عفري��ن  تج��اوز 

يستعيد ثقته رويدًا رويدًا.
ف��ي النبك يح��ل فريق��ا النواعير 
والش��رطة ضيفين عليها، النواعير 
يتص��در دوري األول��ى ويس��تعد 

ليعود إل��ى الدرجة الممتازة وكان 
ق��د تجاوز ش��رطة حلب بس��بعة 
أه��داف نظيف��ة، بينم��ا تغل��ب 
الش��رطة عل��ى عمال حم��اة 8/1 
بالدور الس��ابق أيض��ًا وهو منتش 
بفوز حطين في حسابات الدوري.

العموم  المواجه��ات عل��ى  آخ��ر 
س��تجمع فريق��ا حم��ص الكرامة 
والمخ��رم ف��ي ملع��ب الباس��ل، 
الكرام��ة متصدر ترتي��ب الممتاز 
بمواجهة خصم ليس سهًا بحكم 
م��ا يقدم��ه م��ن نتائ��ج إيجابية 
ومفاجئ��ة بدوري الدرج��ة األولى 
وقد يك��ون أحد فرس��ان التجمع 

النهائي المؤهل للدرجة الممتازة.
الكرام��ة س��جل خمس��ة أهداف 
بش��باك بانياس في الدور السابق 
للكأس وفعلها المخرم عندما فاجأ 
الجزيرة بثاثية نظيفة فهل يكمل 
مغامرته أم يضع لها الكرامة حدًا.

دور الثمانية
حدد القرع��ة بوقت س��ابق طريق 
ال��كأس حت��ى النهائ��ي.. وبمرور 
سريع للدور التالي نذكر بمواجهات 

دور الثمانية )ربع النهائي(..
)الجيش × تش��رين( – )حطين × 

الفتوة(
)الطليع��ة × االتحاد( – )الوحدة × 

حرجلة(
)الحري��ة × جبل��ة( – )النواعير × 

الشرطة(
)الوثبة × الس��احل( – )الكرامة × 

المخرم(.

في مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم

هذا األسبوع.. يكشف الستار عن الثمانية الكبار

مباريات ثمن النهائي
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

الثاثاء 1/26

حماة / البلديالحرية × جبلة
حمص/ الباسلحطين × الفتوة
دمشق / الجاءالوثبة × الساحل
دمشق / تشرينالوحدة × حرجلة

األربعاء 27/1

النبكالنواعير × الشرطة
الاذقية / الباسلالطليعة × االتحاد
حماة / البلديتشرين × الجيش
حمص / الباسلالكرامة × المخرم

ربيع حمامة

صوت أعض��اء االتحاد العربي لبناء األجس��ام على منح س��ورية 
استضافة منافسات البطولة العربية لبناء األجسام والمقرر إقامتها 
خال ش��هر ايلول القادم ج��اء ذلك خال اجتماع��ات الجمعية 
العمومية لاتحاد العربي التي عقدت في االسكندرية بالفترة من 
16 ولغاية 18 الشهر الجاري, بمشاركة 16 دولة هي: مصر, اإلمارات, 
عمان, ليبيا, تونس, فلسطين, المغرب الجزائر, السعودية, سورية, 

لبنان, اليمن, االردن موريتانيا, العراق, السودان.
هذه االس��تضافة لم تكن المكس��ب الوحيد ال��ذي حققه االتحاد 
الس��وري لبناء األجس��ام في هذه االجتماع��ات التي كان هدفها 
األساس��ي إجراء انتخابات الختيار مجل��س لاتحاد العربي ألربع 
س��نوات قادمة حيث ت��م انتخاب رئيس االتحاد الس��وري لبناء 
األجس��ام منار هيكل عضوا في االتحاد العربي وكانت تش��كيلة 
االتحاد الجديدة قد جاءت على النحو التالي د.عادل فهيم رئيس��ًا 
لاتحاد بالتزكي��ة وللمرة الرابعة على التوال��ي. كما فاز بالتزكية 
ثاثة نواب للرئيس من س��لطنة عمان وليبيا والس��عودية، وفاز 
بعضوية االتحاد العربي إلى جانب ممثل س��ورية كل من ممثلي: 

تونس والعراق واليمن والمغرب والسودان وفلسطين.
وف��ي تصريحات ل� )االتح��اد( قال منار هي��كل أن حصولنا على 
اس��تضافة البطول��ة العربية هو انج��از كبير بعد س��نوات طويلة 
عن اس��تضافة أي حدث رياضي عربي, وهو ما س��عينا أن نكون 
السابقين إليه وفعلنا كل ما بوسعنا لتحقيقه، وكلنا ثقة أن سورية 
قادرة كعادتها على تقديم اس��تضافة ممي��زة ألي بطولة رياضية 
تتص��دى لها, خاص��ة أن توجه��ات المكتب التنفي��ذي لاتحاد 
الرياضي العام تدعم س��عي أي اتحاد الس��تضافة بطوالت دولية 
وعربية على ارض سورية وهذا ما أكد عليه رئيس االتحاد الرياضي 
العام األستاذ فراس معا خال اجتماعنا األخير معه قبل السفر.

وأضاف هي��كل: أما الفوز الذي حققناه ف��ي االنتخابات لعضوية 
المكت��ب التنفيذي لاتحاد العربي فه��و دليل على صوابية عملنا 
الذي نقوم به في اتحاد بناء األجس��ام بدعم من االتحاد الرياضي 
الع��ام الذي يقدم لن��ا كل ما يلزم لتطوير عم��ل اتحادنا وهو ما 

سينعكس باإليجاب على جميع مشاركاتنا القادمة.

وّدع األستاذ محمد الحايك والسيدة شذى جروان عضوا المكتب 
التنفيذي لاتحاد الرياضي بعثة منتخب الماكمة المسافرة إلى 
إيران إلقامة معس��كر تدريبي مشترك مع المنتخب اإليراني في 
مدينة طهران بالفترة من 23 الشهر الجاري ولغاية 5 شباط القادم 
على أن يرد المنتخب اإليراني الزيارة إلى س��ورية في وقت يحدد 
فيما بعد، علمًا أن المنتخب اإليراني يضم 4 العبين ممن تأهلوا 

إلى أولمبياد طوكيو 2021.
ويمث��ل منتخبن��ا الوطني ب��ال جوخدار وزن 56 ك��غ وحيدرة 
العس��لي وزن 60 كغ وعب��د الرحمن أب��و دراع وزن 64 وجعفر 
إس��ماعيل وزن 69 وأحمد غصون وزن 75 وعاء غصون وزن 91 
كغ، وأحمد مليس وزن 91+ ومدرب المنتخب أحمد وتار رئيس 
لجنة المدربي��ن في اتحاد اللعبة وترأس البعثة محمود س��لوم 

أمين سر اتحاد الماكمة.
وص��رح لاتح��اد رئيس البعث��ة س��لوم: إن هدف اللق��اء رفع 
المستوى الفني لاعبين للقدرات التي يتمتع بها الفريق اإليراني 
ومن جانب آخر سيكون هناك إيفاد لمنتخب الشباب على نفس 

الطريقة لمنتخب الرجال في شهر شباط القادم.

هيكل عضوًا في االتحاد العربي

سورية تستضيف البطولة العربية 
لبناء األجسام في أيلول القادم

منتخب المالكمة يتدرب في طهران 
مع نظيره المنتخب اإليراني


