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استعدادًا للنافذة الثالثة لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة
تقليص عدد الالعبين بالمعسكر المغلق 

وإصابة رامي مرجانة واعتذار ميشيل معدنلي

معال: يجب وضع استراتيجية عمل يكن عنوانها إعادة األلق لهذه اللعبة
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واالتحاد الجديد يعرض خطته
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مش��رعة  بقي��ت  كثي��رة  تس��اؤالت 
وتحتاج إلى أجوبة شافية تروي ظمأ 
جماهير أزرق الدير الذي وقف مذهواًل 
من المعطي��ات التي اتيحت لفريقه ، 
ولكن��ه بقي تائهًا في ظل هذه النتائج 
التي لم يتوقعها أكثر المتش��ائمين ، 
وخرج الفريق م��ن مرحلة كاملة دون 
تحقي��ق أي فوز ، وحص��ل على أربع 
نقاط من أربعة تعادالت أمام الشرطة 
والطليع��ة والس��احل والحرية ، فيما 
خس��ر تس��ع مباريات ، وسجل ستة 
أهداف ، فيما دخل مرماه تسعة عشر 

هدفًا.
ورس��مت ه��ذه النتائ��ج الكثير من 
يج��ري  لم��ا  االس��تفهام  إش��ارات 
داخ��ل هذا الفري��ق صاحب الصوالت 
والج��والت ، وال��ذي ق��دم في بعض 
المباريات أداًء لم يترجم إلى فوز ، إذ 

أضاع العبوه فرصًا سهلة.

وعلى العم��وم وإن كانت اإلدارة الزرقاء 
قدمت ما عليها من خالل تقديم الدعم 
وس��د جوانب كثيرة ، إال أن المسؤولية 
تقع عليه��ا ، وفي مقدمتها العقود التي 
وقع��ت مع عدد م��ن الالعبين ، والتي 
أثبت��ت أرض الملع��ب ع��دم جديتها ، 

وهنا تقع المس��ؤولية على اإلدارة ، هذا 
من جانب ومن جان��ب آخر لم تعتمد 
اإلدارة عل��ى أبن��اء الن��ادي ، وعدم زج 
الش��باب ضم��ن الجوقة الزرق��اء التي 
س��جلت أضعف هجوم ، وأضعف دفاع 
، وهذا يعتمد على نس��بة التسجيل في 

المرمى.
موضة تغيير المدربين

الفت��وة أنه��ى مرحلة الذه��اب وفي 
قائمت��ه أربع��ة مدربي��ن ، حيث بدأ 
المش��وار مع المدرب إياد عبد الكريم 
، وبعدها تم تس��مية المدرب عساف 

خليف��ة ، وم��ن ث��م المدرب س��ائد 
س��ويدان ، وفي آخ��ر مب��اراة والتي 
جمعت الفتوة م��ع الحرية قاد الفريق 
الكابتن هم��ام حم��زاوي ، وما يتم 
مالحظته بأن اإلدارة الزرقاء بدأت مع 
ثالث��ة مدربين ، ول��م ترضخ لمطالب 

الجماهي��ر بض��رورة تس��مية مدرب 
من أبناء الن��ادي إال مع نهاية مرحلة 
الذهاب ، وربما يكون هذا األمر ارتبط 
بمس��يرة الفتوة الرياضي��ة ألنه ينجح 
مع كوادر الفريق ، واألمثلة كثيرة على 

ذلك.

تغييرات قادمة
م��ن خ��الل م��ا نتابع��ه بش��كل يومي 
لمجريات األمور داخل نادي الفتوة تبدو 
األمور تتجه لعملية تطعيم جديدة لوجوه 
جديدة لس��د بعض الثغرات ، وهذا األمر 
ال يختلف عليه اثن��ان ، كون الحالة هذه 
باتت مطلوبة ، وبخاصة في هذه المرحلة 

والتي باتت مخيفة.
والحدي��ث ع��ن هب��وط الفري��ق في 
ظ��ل ه��ذه النتائج ، كون ك��رة القدم 
ال تعت��رف بتقدي��م األداء والتزمي��ر 
والتطبي��ل ، وإنما تعت��رف بالنقاط ، 
والموقع على سلم الترتيب ، وكل هذا 
يرتب على اإلدارة إعادة ترتيب األوراق 
إذا م��ا أرادت أن تبق��ي الفتوة ضمن 
عت��اد الدوري ، وك��ون األمور مرتبطة 
بأقدام الالعبين ، فيجب عليها تهيئة 
األجواء لذلك ، ولن أدخل في تفاصيل 
لقاء رئيس الن��ادي الفخري منذ فترة 
ف��ي الب��ث المباش��ر عل��ى الصفحة 
الرسمية ، وبعض ما تم الحديث عنه 

من تصرف��ات بعض الالعبين ، ولكن 
الموض��وع يحتاج لمتابع��ة والضرب 
بي��د من حديد ، وتطبيق مبدأ الثواب 

والعقاب على كل الالعبين.
ختام القول

الفت��وة لم يعد يبحث ع��ن بطولة ،و 
لكن الش��يء الوحيد الذي يبحث عنه 
اآلن ه��و البق��اء في ال��دوري ، وهذا 
مره��ون بتحقي��ق نتائ��ج تزي��د من 
غلته بالنقاط ، ألن��ه يقبع في مؤخرة 
الترتيب ، وضياع أية نقطة في مرحلة 

اإلياب سيكون ثمنها كبيرًا.
فمطلوب اليوم العمل على إنقاذ هذا 
الفريق ، واالبتعاد قدر المس��تطاع عن 
التزمي��ر والتطبيل الذي يس��بق كل 
مباراة ، وبخاصة أن الفتوة يلعب تحت 
الضغط ، وهذا يع��ود لحاجته للنقاط 
،ومن جه��ة اخرى أن الفت��وة يلعب 
خ��ارج أرضه وبعيدًا ع��ن جماهيره ، 
ويجب أن نؤمن له األرضية المطلوبة 

لتحقيق النتائج.

أنه��ت كرة رج��ال جبلة مش��وار 
ذهابه��ا بالمرك��ز الس��ابع ب 17 
نقط��ة ج��اءت م��ن الف��وز ب 4 
مباريات وتعادل 5 مرات وخسارة 
 17 مباريات..حق��ق مهاجموها   4
هدفًا وتعرض مرماها ل 19 هدفًا 
يعتب��ر خط هج��وم الفريق كرابع 
أقوى خط هجوم الذهاب ودفاعه 
صاح��ب المرك��ز 12 وه��و مركز 
متراجع! ونخط باآلتي أبرز مالمح 

الذهاب للفريق.
ظروف مؤثرة 

بدأت سفينة الفريق رحلتها بنتائج 
طيب��ة ه��الل األس��ابيع األول��ى 
وكانت بأداء هجومي تام فقدمت 
نفس��ها كأفضل خط هج��وم عبر 
هدافها ومتصدر الهدافين محمود 
البح��ر.. لكن ب��دأت بعدها تظهر 
االعتراضات  االداء  س��يناريو  على 
التي  التحكيمي��ة  األخط��اء  على 
تركت بصماته��ا على نتائج بعض 
المباري��ات وعل��ى ج��و الفري��ق 
وجماهير النادي خاصة لجهة عدم 
احتساب ركالت جزاء كان اخرها 
امام الجيش في حماة والمطالبة 

ببعض األه��داف الملغاة وآخرها 
كان في حمص مع الكرامة.

كل م��ا س��بق م��ن أم��ور اثرت 
ودفع جمه��ور جبلة ثمنها فكانت 
س��فينة  هزت  الت��ي  العقوب��ات 
الفري��ق واجوائه فكان��ت العقوبة 
بعد مباراة الس��احل في طرطوس 
وبعدها بعد مباراة تش��رين ومن 

ثم العقوبة بعد مباراة الحرجلة.
تم ف��رض عقوبات مالية على ادارة 
النادي عدة مرات اثرت على خزينة 
الن��ادي ودفع��ت رئي��س مجلس 

االدارة لدفعه��ا م��ن جيبه ،وفرض 
االتح��اد عقوب��ات عل��ى الجمهور 
بحرمانه من حضور بعض المباريات 
، وعقوب��ة مباراة خ��ارج جبلة كما 
ف��رض عقوبة مضاعفة على العبين 

اثنين مؤثرين 4 مباريات. 
موسم مقبول 

يعتبر هذا الموسم في ذهابه من 
الفترات  المواس��م خ��الل  افضل 
الماضية لجه��ة تقديم اداء ارضى 
جمهور النادي وكان سببا مباشرا 
بالالعبي��ن  الثق��ة  ازدي��اد  ف��ي 

وجهازه��م الفن��ي م��ن الجمهور 
الذي كان متابع��ا لكل المباريات 
داخل وخ��ارج جبلة ،وكان هناك 
تكامل واضح مابين دور الجمهور 
بالمستوى  االرتقاء  والالعبين في 

واالداء.
مباراة قادمة 

بداية االياب 5 شباط ستكون امام 
الطليعة وفريق جبلة اليعرف اين 
س��تقام! ألنها في ضيافته ولكنها 
ايض��ا ضمن العقوب��ة االتحادية.. 
وكان جبلة قد اس��تضاف الجيش 

في حماة الت��ي اعتبرها ملعبا له 
، لكنه االن مع الطليعة ابن حماة 

اليمكنه اللعب هناك. 
ويتس��اءل البعض بأنه بعد اقامة 
المباريات دون جمهور ، ما المانع 

من اقامتها في ملعب جبلة؟
وكانت مب��اراة الذهاب في حماة 
قد انتهت الى التع��ادل االيجابي 

بثالثة أهداف لكل فريق.
بحاجة لدعم

بالمقارن��ة مابي��ن خط��ي الدفاع 
والهجوم هناك فرق بين ادائهما.. 

والش��ك الجهاز الفن��ي يعي هذا 
االختالف ومدى حاجة هذا الخط 
الكثي��ر من  وان  للعالج..خاص��ة 
األه��داف التي تع��رض لها مرمى 
الفريق كانت بأخطاء.. لذلك يجب 
دعم هذا الخط وأقله ايجاد العب 
او اثني��ن ارتكاز يجي��دان الحالة 
الدفاعية للتغلب على هذا النقص 
الحاص��ل لجهة تعزي��ز دور الدفاع 

في ابطال الهجمات على الفريق.
مهمة وإمكانيات

كان  الش��مالي  عم��ار  الكابت��ن 
عليه  المعقودة  اآلمال  بمس��توى 
م��ن جمهور الن��ادي واالدارة فهو 
وضع الفريق ف��ي وضع آمن على 
س��لم الترتيب حت��ى االن خاصة 
الفري��ق خ��الل  بع��د ان ع��اش 
المواس��م الماضية اجواء قاس��ية 
ومحبطة للهروب من شبح الهبوط 
تكرر كثيرًا واالم��ل مازال متواترًا 

في مرحلة االياب القادمة.
وف��ي الختام الش��ك ف��ان ادارة 
النادي عبر رئيسها المحامي سامر 
محف��وض قدم��ت كل امكانياتها 
لمس��يرة الفريق رغم كل الظروف 
، ويأمل مشجعو الفريق ان يستمر 

الدعم المالي والمعنوي.

كرة القدم

مصطفى عكو

مالك الجاسم

علي شحادة

تشرين وحطين
مب��اراة من العيار الثقي��ل جدًا تلك ه��ي ديربي الالذقية 
الشهير تش��رين )حامل اللقب( والمتصدر مع جاره العزيز 

حطين.
اللقاء ال يحمل القس��مة أبدًا والفوز وحده هدف كل فريق 
والتع��ادل خس��ارة لكليهما في س��باق الكب��ار نحو القمة 

واللقب الجديد.
في الذهاب كان تش��رين في أبهى صوره ففاز 2/ 0 وفوزه 
كان بركة عليه حيث اس��تمر قويًا وتصدر مش��وار الذهاب 
وحطين لم يكن في يومه وصحا من الضربة وسار بخطوات 
ل��م تكن بالقوة ذاتها في كل خط��وة ومع ذلك فهو يبتعد 
عن المتصدر مس��افة قليلة وبرصيد 26 نقطة أي بفارق 4 

نقاط فقط قابلة لالختصار إن فاز.
عل��ى الصعيد الفني الفريقان متش��ابهان بالقوى الدفاعية 
والهجومية وحراسة المرمى خاصة بعد نقصان في صفوف 

تشرين وكذلك في صفوف حطين.
وفي التنافس المعنوي يتساويان من حيث الحافز والرغبة 

واالستعداد والطموح.
تش��رين يطمح للف��وز ومتابعة الصدارة وتج��اوز منافس 

عنيد.
وحطي��ن يطمح للف��وز لتقلي��ص الف��ارق واالقتراب من 

الصدارة ورد الدين والتفوق على الشقيق العزيز.
والف��رص متاحة لالثنين لتنفيذ األف��كار وتحقيق الطموح 

وألنها مباراة )ديربي( فالحس��ابات مختلفة والموازين غير 
ثابت��ة ويبقى ميزان التحكم باألعصاب عاماًل حاس��مًا في 
إع��الن هوية الفائز وقد يك��ون التع��ادل وإن كان مزعجًا 

لكليهما إال أنه عادل في هذا الوقت.
االتحاد × الجيش

يحل فريق الجيش ضيفًا على االتحاد بالشهباء وهو شريك 
بالصدارة وهدفه متابعة المشوار الذي يسلكه بنجاح والفوز 
عل��ى االتحاد طموح لكل العبيه ولجهازه الفني خاصة وأنه 
تجاوز تش��رين ف��ي مباراة رائعة ضم��ن كأس الجمهورية 
ذهابًا فاز الجيش باالفتت��اح 2/ 1 بالعاصمة وكان االتحاد 

في ذلك الوقت غير اتحاد اليوم.
اتحاد اليوم صحح مس��اره وتوازن ف��ي أدائه وعرف طريق 
الفوز بال��دوري وبالكأس وترابطت صفوفه وتجانس أفراده 
ويري��د المزي��د ورد الدي��ن »للزعيم« والتقدم على س��لم 
الترتي��ب لكن ذلك ليس باألمر الس��هل ألن فريق الجيش 
يعرف م��ن أين تؤكل الكت��ف وهو واقعي ف��ي التعامل 
مع الفرق المنافس��ة ويأخذ كل مب��اراة لوحدها وفق نظام 
مباري��ات الكؤوس ولديه من األوراق ما يؤهله للفوز داخل 

أرضه وخارجها.
المب��اراة صعبة على الفريقي��ن وإن كانت الموازين تميل 
فني��ًا للجي��ش إال أن ذلك لي��س مقياس��ًا ألن التفاصيل 

الصغيرة هي التي تقلب الموازين.
االحتماالت مفتوحة وربما كان التعادل سيد الموقف وإن 

كان مزعجًا للجيش أكثر.
الكرامة × الحرجلة

الكرام��ة ثالث الترتيب والمتصدر في أكثر مراحل الذهاب 
فقد الصدارة في األس��بوع األخير ذهابًا ونقاطه تس��مح له 
للعودة إلى األض��واء والتصدر من جديد اس��تنادًا لنتيجة 
مباراته مع »الحرجلة« واس��تناد لنتائج الفرق المنافسة له 

على جدول الترتيب.
الكرامة يأتي إلى العاصمة لمالقاة »الحرجلة« الذي يختلف 
عن فريق افتتاح الدوري حيث خسر في حمص أمام الكرامة 

وهو اليوم أقوى عودًا وأصعب مكسرًا وأقوى حضورًا.
نظري��ًا الكرامة صاحب الحظ األوفر بالفوز ألس��باب عديدة 
فنية وف��ارق بالنجومية وعمليًا فإن ح��رص الحرجلة على 
البقاء في صورة طيبة والسعي لتحسينها يجعل منه مقاومًا 

صلبًا وخطرًا وقد يدرك تعاداًل سيكون مفاجأة إن حصل.
الوحدة × الحرية

يبدأ الوحدة رحلة اإلياب باس��تقبال الحرية وكان فاز عليه 
في الش��هباء باالفتت��اح 1/ 0 ومن فاز بالش��هباء ففرصته 
بالعاصمة وافرة لتأكيد الفوز وكس��ب نقاط ثالث، ستكون 
ل��ه زادًا في زيادة الرصيد ودافعًا للس��ير قدمًا للحاق بركب 
من س��بقه وهي نقاط ممكنة دون شك الحرية يعاني من 
س��وء النتائج وزيادة الهموم وه��و ليس في أفضل حاالته 

وسيحاول العودة من العاصمة بأقل األضرار فهل ينجح؟
مهم��ة الحرية صعب��ة إن لم تكن مس��تحيلة ولديه ورقة 

واحدة مس��اعدة وهي غياب جمهور الوحدة أس��وة ببقية 
الجماهير.

احتم��االت فوز الوحدة وافرة وتحقيقه��ا متوفر وغير ذلك 
أمر غير طبيعي.

جبلة × الطليعة
جبلة يلتقي الطليعة في جبلة والفريقان متشابهان وقويان 
ومتجانس��ان وصلبان وكالهما ضمن المياه الدافئة وهما 
طامحان للمزيد وتحس��ين الموقع وكالهم��ا قادران على 

ذلك.
ذهاب��ًا في حماة تع��اال 3/ 3 أي بمهرج��ان أهداف وقدما 
معًا عرضًا كبيرًا ومشهودًا وألنهما مرتاحان فالمتوقع تكرار 
المشهد التهديفي مع أفضلية فوز لصاحب األرض وحضور 
قوي للضيف الذي يحاول أن يعود بشيء من الرصيد وإن 

كان نقطة.
الفريق��ان يملكان العزيمة واإلصرار واألداء الهادف الممتع 
وم��ن هن��ا ننتظر مباراة ذات س��وية فنية غني��ة بأهداف 
ومرشحة بأفضلية لجبلة إذا كان بحره في يومه وغير ذلك 

فالتعادل أقرب للواقع.
الوثبة × الساحل

ف��ي االفتتاح زار الوثبة طرطوس وعاد فائزًا على الس��احل 
وكان ضيفًا ثقيل الظل وانتصر 2/ 1.

واألس��بوع الفائت تف��وق الوثبة على الس��احل في كأس 
الجمهورية 1/ 0 وانتقل على حسابه لألمام واعتبر الساحل 

نفسه مظلومًا بالمباراة.
وس��يلتقيان للمرة الثالث��ة في تنافس مختل��ف والوثبة 
مرتاح والس��احل قلق وبين الراحة والقلق تكون المفردات 

صعبة على الضيف وربما أسهل على المضيف.
الس��احل يحتاج ألية نقطة تس��اعده في رحل��ة التخلص 
من الهموم وس��يتعذب في الحصول عليها وذلك مفاجأة 
والوثبة يطمع بالثالث نقاط للتقدم وهو يالحق ركب الكبار 
وهو ق��ادر على ذلك وذلك أمر طبيع��ي إن كان في يومه 
فهل يخفف الساحل شيئًا من همومه أمر يزيد الوثبة تلك 

الهموم همًا جديدًا.
الشرطة × الفتوة

ذهابًا تعادال 1/ 1 وسار كل منهما في دربه.
الش��رطة كان نتائجه مرة فوق وم��رة تحت وجمع نقاطًا ال 

بأس بها وقدم عروضًا قوية في مباريات عديدة.
والفت��وة عاكس��ه التوفيق في محط��ات الذه��اب كثيرًا 
وأصب��ح في آخر الترتيب ويحمل من الهموم أكثرها ومن 

الضغوطات أقساها ومن الظروف أصعبها.
فهل يكبر على همومه ويحقق أول فوز له بالدوري؟

أم يستمر على حاله ويبقى مراوحًا بالمكان؟
ذلك يعود لدور الش��رطة بالمب��اراة وكيفية ظهوره وكيف 
س��يقدم نفس��ه وكل األمور تصب في مصلحته وتساعده 
ليك��ون صاحب الق��ول والفعل ف��ي المب��اراة فهل يقبل 

مساعدة ظروفه أم يرفضها؟؟

األسبوع األول من إياب الدوري الممتاز

محطات ساخنة وديربي بدرجة الغليان في الالذقية

مالعبنا  إلى  الحياة  تعود   2021 شباط   5 الموافق  القادم  الجمعة 
وفي  إيابه  من  األول  األسبوع  في  الممتاز  الدوري  بنكهة  الخضراء 
كأس  مسابقة  في  الفرق  لعبت  واإلي���اب  ال��ذه��اب  بين  ما  فترة 
الجمهورية فاستمر من فاز وغادر من خسر وبقي من فرق الممتاز 
ثمانية لتتنافس على الكأس وفي الدوري وغادر ستة فرق وستبقى 

تنافس بالكأس فقط.
صعيدي  على  بدايتها  منذ  ساخنة  ستكون  المنتظرة  اإلي��اب  رحلة 
القمة والسفح ونقاط كل لقاء غالية وللنقطة حساب وأثر وتأثير 
األول  األسبوع  عن  فماذا  السفح  وأه��ل  القمة  أهل  مسير  على 

وحظوظ كل فريق في المواجهة االفتتاحية؟ هيا نقرأ..

كرة جبلة وسط الترتيب.. هل كان باإلمكان أفضل مما كان؟

أربع نقاط ولم يتذوق طعم الفوز.. جردة حساب كرة الفتوة في مرحلة ذهاب الدوري

نقطة غالية لجبلة من المتصدر 
والفوز األول للمجد في دوري كرة الشباب

انطل��ق يوم الجمع��ة قطار اإلياب ل��دوري كرة القدم بدرجت��ه الممتازة ، 
حافظ��ت خالله االندية عل��ى مقاعدها ولم يطرأ أي تعديل س��وى أنه تم 
تس��جيل عدة عناوين عريضة أبرزه��ا اقتناص فريق جبلة نقطة ثمينة من 
المتصدر ، وتذوق المجد حالوة االنتصار للمرة األولى هذا الموس��م بعد 11 

خسارة وتعادلين . 
 ختام الجولة 14 واألولى إيابا ش��هدت تعادل االتحاد مع ضيفه جبلة 1/1 
رفع بها المتصدر رصيده إلى 38 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين 
بينما رفع جبلة أحد الفرق المهددة بالهبوط رصيده إلى 15 نقطة وكان لقاء 

الذهاب قد حسمه االتحاد بهدفين دون رد .
وخس��ر تش��رين الوصيف فرصة االقتراب من المتص��در عندما وقع بفخ 
التعادل السلبي مع حطين فرفع رصيده إلى 29 نقطة ولحطين 20 تضعه 

بالمركز السادس وتغلب شباب البحارة ذهابا 1/4 .
وبقي المحافظة ثالثا لكنه تعرقل أيضا بتعادل فرضه النواعير 1/1 ليخس��ر 
فرصة تقدم كانت سانحة نحو الوصافة وللفريق 25 نقطة بينما رفع النواعير 

رصيده للنقطة 17 بالمركز السابع على الالئحة. 
وفك الوثبة الشراكة مع حطين على الئحة الترتيب لينفرد بالمركز الخامس 
22 نقطة بعد ف��وزه العريض 1/5 على الوحدة المهدد بالهبوط الذي تجمد 
رصيده عند 13 نقطة تضعه بالمركز 11 وكان الفريقان قد تعادال ذهابا 1/1 .
وج��دد الكرامة فوزه على الش��رطة 1/3 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بالمركز 

السابع، وتجمد رصيد الشرطة عند 12 نقطة بالمركز 12 قبل األخير .
وف��ي ملعبه أعلن المجد أخيرا عن فرحته األولى بعد مس��يرة حزينة لهذا 
الفري��ق برحل��ة الذهاب ، حيث ف��از على الطليع��ة 2/3 بصحوة قد تكون 
متأخرة بعض الشيء لكن اإلياب الزال ببدايته، وبات لألزرق 5 نقاط تضعه 
بالمرك��ز األخير بينما تجمد رصيد الطليع��ة عند النقطة 23 تضعه بالمركز 

الرابع على الئحة الترتيب
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بقيت مباريات دور الس��تة عش��ر 
الجمهورية لكرة  من مسابقة كأس 
القدم ضم��ن اإلط��ار المتوقع لها 
من حي��ث النتائج التي حس��مت 
المواجهات ورسمت الطريق القادم 
نح��و النهائي بع��د أن حجز ثمانية 
كبار مواقعهم في الدور ربع النهائي 
الذي سيكون مع مطلع شهر نيسان 

القادم.
وحدها مب��اراة تش��رين والجيش 
للندي��ة  القم��ة  اس��تحقت لق��ب 
وم��ا يتمت��ع ب��ه الطرف��ان م��ن 
إمكاني��ات حقيقي��ة للظفر باللقب 
وس��ارت به��دوء قب��ل أن يرتف��ع 
رتمه��ا بانتهاء مرحل��ة الحذر أمام 
مدرجات خاوية إث��ر القرار بإيقاف 
الحض��ور الجماهيري بش��كل كلي 
باس��تثناءات قليل��ة حددها اتحاد 

الكرة قبل أيام.
الفرح  أعلنت  القاتلة )90(  الدقيقة 
الجيش��اوي بقذيف��ة ثابت��ة قبلها 
الواكد من فوق الكرة تاركًا تسديدها 
لخط��اب مش��لب ال��ذي أطلقه��ا 
بيس��راه في أقصى الزاوية اليمنى 
لمرمى المدينة الذي طار لها لكنها 
س��بقته لقوتها لتنته��ي المواجهة 
به��دف للجيش أكد العق��دة التي 
أخرجت البحارة مجددًا من مسابقة 
الكأس، علمًا أن األخير لعب ناقص 
الصفوف بسبب خروج العبه كامل 
حميشة بعد نيله إنذارين قبل ربع 

ساعة تقريبًا من النهاية.

تأهل سهل
الكرامة صعوب��ة بتجاوز  لم يج��د 
جاره المخ��رم بخماس��ية دون رد 
)كما س��تورد تفاصيله��ا في تقرير 
الزمي��ل محمد خير كيالني( حيث 

جرب األزرق عدد من العبيه.
وحسم المواجهة عبر حسن العويد 
)هدفي��ن( ومي��الد حم��د وجهاد 

بسمار وعالء حمادي.
وفي دمش��ق لم يجد الوحدة أيضًا 
صعوب��ة بتج��اوز الحرجلة بهدفين 
دون رد ج��اءا عب��ر عب��د الرحمن 
بركات ومحم��د الحالق وذلك بعد 
البرتقالي  ساعات قليلة من إيقاف 
لالعبيه عبد الهادي ش��لحة وأيمن 
عكيل، حطي��ن أيضًا لعب بواقعية 
مع الفت��وة وزاد من عثرات األخير 
عودة  أعلن��ت  بثنائي��ة  وتج��اوزه 

فسجل  الش��باك  لمغازلة  مارديك 
الهدفي��ن الكافي��ن لتأهل حطين 

إلى الدور القادم.
اعتراض وصعوبة

مباراة الوثبة والس��احل ش��هدت 
ج��داًل بوقتها ب��دل الضائع حيث 
كانت النتيجة سلبية حتى اخترق 
مهاج��م الوثب��ة ج��زاء الس��احل 
وأمس��كه مدافع الساحل ليمنعه 
م��ن التس��ديد وهذا المس��ك أو 
العرقل��ة تص��ح ع��ادة )تكتيكيًا( 
الملع��ب وف��ي منطق��ة  وس��ط 
بعي��دة إليقاف الخصم لكن كانت 
مس��تغربة بأنه��ا ضم��ن منطقة 
الج��زاء وبش��كل واض��ح.. ورغم 
بأن  ذلك كان االس��تغراب األكبر 
الس��احل اعت��رض كادره وطالب 
العبيه باالنس��حاب حتى عاد إلى 

رش��ده وعاد الجميع إلى الملعب 
بعد فترة توقف زادت عن الخمس 
دقائق وبركلة جزاء س��ددها سعد 
نهاية  أعلن��ت  بالش��باك  أحم��د 

المباراة بعده بدقيقة.
فريقا  قدمه��ا  الجميل��ة  المب��اراة 
الحرية وجبلة بندية كبيرة وأهدافًا 
رائعة لكالهما اس��تحقا بها اإلشادة 
م��ع أفضلية نس��بية لجبل��ة الذي 
حسمها بالنهاية بنتيجة 3/2 حيث 
سجل له حمود الحمود وعبد القادر 

غريب وحمزة الكردي.
اإليجابية  بنتائجه  الشرطة  واستمر 
في اآلون��ة األخيرة ليتج��اوز بهذا 
الدور فريق النواعير 2/1 س��جل له 
الترك وللنواعير  أحمد محيا وعمر 

عبد الهادي الدالي.
ركالت الترجي��ح حضرت في الدور 

16 بلق��اء وحين جمع الطليعة مع 
االتحاد حيث صمتت الشباك طيلة 
المباراة التي انتهت سلبية النتيجة 
ليحتكم الفريقان لركالت الترجيح، 
بواقع  لالتحاد  األخيرة  فابتس��مت 

.4/3
مواجهات نيسان

في نيس��ان القادم س��يكون الدور 
ربع النهائي حيث سيلعب الجيش 
مع حطين، واالتح��اد مع الوحدة، 
ويواج��ه جبل��ة فري��ق الش��رطة، 
كما تش��هد حمص ديرب��ي الوثبة 

والكرامة.
وكم��ا هو معل��وم س��يكون الدور 
بمب��اراة وحيدة ول��ن يكون هناك 
تمديد للمباري��ات وبحال التعادل 
يخض��ع الفريقان مباش��رة لركالت 

الحظ.

هدفان لحطين وخماسية للكرامة

تمك��ن حطين م��ن تج��اوز الفتوة 
بهدفين نظيفين س��جلهما مارديك 
الثاني حيث  الش��وط  ماردكيان في 
جاء الش��وط األول دون المس��توى 
لكن الش��وط الثاني كان أكثر فاعلية 
بنش��اط الفريقين وتسجيل هدفين 
عندما تلق��ى مارديك ك��رة مرفوعة 
األول  اله��دف  ث��م   60 بالدقيق��ة 
هدفًا ثاني��ًا بالدقيق��ة 68 لمارديك 
ايضًا وتم تبادل الهج��وم في أواخر 
المب��اراة الفت��وة يري��د التس��جيل 
والتعديل وحطي��ن زيادة الغلة لكن 
صافرة الحكم النشيط وديع الحسن 
وس��اعده على التماس عام��ر العبد 

هللا ومحم��ود علي محم��ود والرابع 
عالء قناة وراقبها تحكيميًا خالد دلو 

وإداريًا أنور جرادات.
متابعات

لم يس��مح لالعب الدولي والمدرب 
الوطني بشار سرور بالدخول للملعب 
حس��ب ق��رار اتح��اد الك��رة ال��ذي 
ينص على من يس��مح ل��ه بالدخول 
واضطر الس��رور للعودة إلى الالذقية 
،والمالح��ظ ان القرار يب��دو لن يتم 
التس��اهل ألح��د بالدخ��ول دون ان 

يكون له صفة رسمية.
وخماسية للكرامة

ال��ذي صمد أمام  )براف��و( للمخرم 
الكرامة وج��اراه باالقتراب من جزاء 
الكرام��ة حي��ث وصل الفري��ق عدة 
م��رات ، في واحدة انقض على الكرة 
الكنع��ان والثاني��ة أبعده��ا الدفاع 

وأخرى ف��وق العارض��ة وظل يلعب 
بحم��اس بينما الكرامة جرب معظم 
احتياطي��ه والح��ارس احمد كنعان 
ال��ذي زاد ع��ن مرم��ى الكرامة وقد 
جاءت األهداف كالتالي ،في الدقيقة 
30 س��جل الهدف االول حسن عويد 
عندما كسر التسلل واستلم كرة من 
بالمرمى، وبالدقيقة  النكدلي سددها 
السادس��ة من الش��وط الثاني ارتقى 
جهاد بس��مار لكرة علي زكريا اودعها 
اله��دف الثاني للكرام��ة ،ومن ركلة 
حرة مباشرة س��ددها العويد للمرمى 
كانت اله��دف الثال��ث بالدقيقة 63 
واعتمد الكرامة التس��ديد من بعيد 
علي ح��ارس المخرم بش��ار ناصيف 
الذي كان متألقًا بالش��وط االول ثم 
اضاف ميالد حمد الرابع بالدقيقة 75 
عندما استغل الكرة التي مررها علي 
رمض��ان وارتدت من حارس المخرم 
واودعه��ا المرم��ى ورد قائم المخرم 

األيسر كرة الحارث.
األه��داف  حم��ادي  ع��الء  وخت��م 
بالخامس بعد حرك��ة جميلة ضمن 
ال16 ف��ي نهاية المب��اراة مع صافرة 
الحكم عمار بدور ومس��اعديه امجد 
خليل ومهن��د محمود واحمد خليفة 
رابع��ًا وراقبه��ا إداري��ًا زي��اد حمود 

وتحكيمًا محمد عيسى.
- ج��رت المب��اراة كامل��ة م��ن دون 
حضور سيارة اإلسعاف أو طاقم الهالل 
األحمر ولو حدث اصابة ألي العب من 

الفريقين فكيف سيتم إنقاذه؟
- كان هن��اك تس��ريب م��ن بعض 

الجمهور!

كرة القدم

)8( أندية حجزت مواقعها في مسابقة كأس الجمهورية

الجيش حسم المواجهة مع تشرين في الدقيقة )90( وانتصارات البقية ابتعدت عن المفاجآت
ربيع حمامة

صبحي أبو كم

صبحي سحاري

محمد هاشم إيزا

محمد خير الكيالني

وضعت قرعة بطولة كأس االتحاد 
 2021 الق��دم  لك��رة  اآلس��يوي 
في  والوحدة  بتش��رين  ممثلين��ا 
نس��بيًا  متوازنتين  مجموعتي��ن 
وتحديدًا في المجموعتين األولى 
والثالثة حيث جاء فريق تش��رين 
بط��ل ال��دوري ف��ي المجموع��ة 
الثالثة إلى جانب السيب العماني 
والفيصلي األردن��ي والفريق الفائز 
من مب��اراة )الكويت الكويتي مع 
الفلس��طيني(  ش��باب األمع��ري 
فيما جاء فريق الوحدة بطل كأس 
الجمهورية ف��ي المجموعة األولى 
التي ضم��ت العهد اللبناني والحد 

البحريني والنصر العماني.

النس��خة القادمة ه��ي األكبر من 
مس��ابقة كأس االتحاد اآلس��يوي 
حيث ُرفع عدد األندية من 36 إلى 
39 مع اعتم��اد مجموعة إضافية 

لمنطقة الوسط.
وضمت منطقة غرب آس��يا ثالث 
مجموعات، جنوب آسيا مجموعة، 
الوسط مجموعتين، اآلسيان ثالث 
مجموع��ات والش��رق مجموع��ة 

واحدة.
وستقام مباريات دور المجموعات 
بنظام التجمع بالمناطق الجغرافية 
الخمس م��ن دور واحد كما أعلن 
االتح��اد القاري بس��بب تداعيات 

فيروس كورونا المستجد.
وتنطل��ق المنافس��ات في مناطق 
الجنوب والوس��ط والشرق اعتبارًا 

م��ن 14 أي��ار ، قب��ل أن تنطل��ق 
منافس��ات الغرب ي��وم 23 أيار ، 
عل��ى أن تجري مباري��ات منطقة 
آس��يان ف��ي الفترة م��ن 22-28 

حزيران.
هي المرة األولى التي يدخل فيها 
البحارة المسابقة، بينما هي المرة 
الس��ابعة للوحدة في هذه البطولة 

ووصل للنهائي مرة واحدة.
وس��بق أن ش��اركت ف��ي ه��ذه 
المس��ابقة عدة أندية محلية هي 
الجيش 10 م��رات وأحرز البطولة 
لم��رة واح��دة كانت في موس��م 
األول��ى  النس��خة  وه��ي   2004

للبطولة.

كما أح��رز نادي االتح��اد الحلبي 
كأس البطول��ة م��رة واح��دة في 
موس��م 2010 بعد أربع مشاركات 
له ف��ي المس��ابقة، عندما فاز في 
النهائ��ي عل��ى فري��ق القادس��ية 
الكويت��ي 2×4 ب��ركالت الترجيح 
بعد تعادلهما ف��ي الوقت األصلي 

للمباراة 1×1.
كما ش��ارك فري��ق الكرامة ثالث 
النهائية  للمب��اراة  ووص��ل  مرات 
وخسر أمام الكويت الكويتي 2×1 

في موسم 2009.
الش��رطة  وكذل��ك ش��ارك فريق 
مرتين بينما ش��ارك فريق الوثبة 

مرة واحدة فقط.

قرعة متوازنة لممثلينا في كأس االتحاد اآلسيوي

عبد الناصر مكيس: الساحل يعاني من البديل وسأعمل على تالفي األخطاء

البداي��ات ليس��ت كل ش��يء والعب��رة 
بالخواتي��م فم��ا ي��زال ال��دوري طوياًل 
هك��ذا يتح��دث أهل االختص��اص لكن 
أيضًا لم تكن بداية الس��احل كسابقاتها 
خالل الموس��مين الماضيين في دوري 
2018/2019 حيث أنه��ى رحلة الذهاب 
برصيد خمسة عشر نقطة بالمركز العاشر 
خلفه كاًل م��ن الكرام��ة والمجد وجبلة 
والحرفيي��ن وف��ي دوري 19/20 بثالث 
عشرة نقطة بالمركز الحادي عشر وخلفه 

الفتوة وجبلة والجزيرة.
هذا الموسم اختتم الساحل مشواره في 
رحلة الذهاب برصيد س��ت نقاط واحتل 
المركز الثاني عشر بتعرضه لتسعة هزائم 
أمام )الوثبة – تشرين – جبلة – الكرامة 
– الجيش – حطين – الطليعة – االتحاد 
–الوحدة( وثالثة تعادالت مع )الش��رطة 
– الحرجل��ة – الفتوة( وف��وز يتيم على 

الحرية.

بينما سجل الساحل سبعة أهداف ثالثة 
لالعب��ه أحمد الغ��الب ومثله��ا لالعب 
محمد عوض وهدف وحيد لالعب أحمد 
االس��عد وتلقى ش��باكه عش��رين هدفًا 
ويعتب��ر أس��وأ دفاعًا بع��د الحرية الذي 

استقبل 21 هدفًا.
الساحل بدأ موسمه الكروي مع المدرب 
فراس معس��عس واس��تقال بعد خمس 
خس��ارات وتعادل وحيد أم��ام الحرجلة 
محمد  الم��درب  المعس��عس  ليخل��ف 
اليوسف فخس��ر ثالث مباريات وتعادل 
مع الفتوة لينهي مرحلة الذهاب المدرب 
عبد الناصر مكيس فاز على الحرية وخسر 
م��ع الوحدة وخ��رج من مس��ابقة كأس 
الوثبة بعدما  أمام  الجمهورية بخس��ارته 
تجاوز المجد في الدور األول من البطولة.

م��درب الس��احل عب��د الناص��ر مكيس 
مس��تاء من الفترة القصيرة لالس��تراحة 
بين المرحلتي��ن وأضاف )لالتحاد( كان 
بإمكان اتحاد كرة القدم على األقل إعطاء 
عش��رين يومًا راحة لفرق ال��دوري التي 

يعاني معظمها من إصابات العبيها.
عن فري��ق الس��احل تح��دث المكيس 
بكل صراحة لم نتمك��ن بعد من تجاوز 
األخطاء منها الفردية والتكتيكية إضافة 
إل��ى معنوي��ات محبط��ة بع��د تعرض 
الفريق لهزائم متالحقة وبصراحة الفريق 
بحاجة لتدعيم خطوطه بالعبين جيدين 
وخاصة أننا نعان��ي من خلو دكة البدالء 
وخاصة مع وج��ود إصاب��ات مؤثرة في 
ح��ال غيابها عن الفري��ق.. دخلنا مرحلة 
التحضير لمرحلة اإلياب صحيح أنها فترة 
قصيرة جدًا والفريق منهك لكن علينا أن 
نستعد جيدًا بمعنويات عالية وما أتمناه 
من جمهور الس��احل الوقوف إلى جانب 
الالعبي��ن دائمًا أقدر تمامًا ما يش��عر به 
الجمه��ور وفريقه ليس بأفضل حال لكن 
ب��ذات الوقت لدينا عمل نقوم به جميعًا 
باالبتعاد عن مكان الخطر بتضافر جهود 
الجميع كادرًا والعبين وجمهورًا واإلدارة 
التي تس��عى لتوفير كل شيء في سبيل 

إعادة الفريق للسكة الصحيحة.

تصدرت سيدات نادي محافظة حمص بكرة القدم 
المرحلة األولى من إياب دوري كرة القدم بفوزهن 
على سيدات عمال السويداء 0/ 2 سجلتهما بيان 
المبيض والنا إبراهيم وجرت المباراة على ملعب 
منش��أة البعث التارتاني بحض��ور الرفيق فيصل 
الدربي رئي��س اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 
بحمص والرفيقة لمى طب��اع عضو مجلس إدارة 
ن��ادي المحافظة الرياضي وأهالي الالعبات وعدد 
من المشجعين ، وأرسل لهم رئيس النادي فضل 
الزي��ن مباركة وتمن��ى لهم االس��تمرار بالصدارة 

وإحراز البطولة.
وكانت الجولة قد شهدت تغيب شرطة حماه عن 
الحض��ور للقاء الوحدة ، كم��ا تغيب فريق فيروزة 

عن الحضور للقاء العربي؟؟..

سيدات حمص بصدارة دوري الكرة 

في األس��بوع الثاني م��ن مباريات مرحلة 
اإلياب لدوري الدرج��ة الثانية بكرة القدم 
في حلب تعادل شرطة حلب مع الحرفيين 
من دون أه��داف كما تع��ادل القلعة مع 
الس��فيرة به��دف لكل منهم��ا، وفاز عمال 
حلب على اليرموك به��دف وحيد وتصدر 
العمال الئحة ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة 
يلي��ه الحرفيين وله 12 نقطة ثم القلعة 11  
فالش��رطة 9 والس��فيرة 8 وأخيرًا اليرموك 
برصي��د صفر م��ن النقاط بعد أن خس��ر 7 

مباريات تواليًا.

كرة الدرجة 
الثانية الحلبية

الس��ابعة  المرحل��ة  تنطل��ق 
لك��رة  األول��ى  الدرج��ة  ل��دوري 
الق��دم )المرحل��ة الثاني��ة إياب��ا( 
القادمين  واالربعاء(  يومي)الثالثاء 
في أج��واء التحدي لجم��ع النقاط 
بي��ن المتنافس��ين عل��ى ص��دارة 
المجموع��ات وبي��ن الهاربين من 
شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية مع 
اقتراب خط النهاية ووضوح الفوارق 

بين األندية.
المجموعة األوىل

- تقام مبارياتها )الثالثاء 2/2/21( 
حيث يلتقي المجد مع المخرم على 
ملعب الجالء في مباراة يسعى فيها 
المجد لكسب النقاط وفرصته كبيرة 
للفوز واس��تمراره في الصدارة، وقد 
تنقل��ب عليهم الخس��ارة لمصلحة 

المطاردين له.
- اليقظة يستضيف قارة على ملعب 
المحافظ��ة بدمش��ق، ويتخلف عن 
المتص��در بنقطة واحدة وس��تكون 
المباراة قوية للطرفين في موقعهما 

المختلف.
- جرمانا يستقبل الشعلة على أرضه 
بعد صحوة حققها على المخرم 2/1 
وابتع��اد ع��ن دائرة ش��بح الهبوط 
وفرص��ة قد تك��ون والش��علة يئن 

تحت وطأة خسارته من اليقظة.
المجموعة الثانية

- تق��ام مبارياته��ا ي��وم )االربعاء 
3/2/21( حي��ث يلتق��ي معضمية 

الش��ام عل��ى ملع��ب الج��الء مع 
النضال وكفة أصحاب األرض أرجح 
ف��ي تكرار الف��وز بنتيجة 2/1 وهذا 
ال يعني أن النتائ��ج تتكرر ويمكن 
للمتأخر أن يتق��دم أو يحافظ على 

مستواه.
- العرب��ي يس��تضيف النب��ك في 
الس��ويداء في لقاء تصحيح المسار 
بالنس��بة للضيوف وكانا قد تعادال 

في مرحلة الذهاب صفر/صفر.
- المحافظة يستضيف الضمير على 
ملعبه وس��بق له أن فاز علية ذهابا 
على ملعب الفيح��اء الصناعي 1/0 
وإمكانيات أصح��اب األرض أفضل 

من جميع النواحي.
المجموعة الثالثة

- تقام مباريات المجموعة)الثالثاء 
2/2/2021 حيث يلتقي عامودا مع 
الجزيرة على ملعب الحسكة وسبق 
أن تع��ادال 0/0 والنتيج��ة القادمة 

تتبع التحضير.
- ش��رطة حماه يقاب��ل قمحانة في 
لقاء التعويض على خس��ارته ذهابا 
1/2 وهذا ما يجعل المنافسة بينها 

تزداد. لقمحانة.
المجموعة الرابعة

-تق��ام المباري��ات ي��وم األربع��اء 
3/2/20, حي��ث يلتقي النيرب مع 
ع. حم��اه عل��ى ملعب 7 نيس��ان 
وسبق أن فاز النيرب ذهابا على ع. 

حماة 1/0.
- مصفاة بانياس يقابل عفرين في 
المركز الثاني وس��بق أن فاز عفرين 
3/0 وقد يس��تطيع أصحاب  ذهابا 

األرض أن التعويض.
النواعي��ر  يس��تقبل  التضام��ن   -
متص��در المجموعة ونتائج النواعير 
لم تحقق المس��توى المطلوب منه 
وس��بق أن فاز النواعير 4/0 الفرصة 
أمام النواعير لتحقيق نتيجة أفضل.

هذا األسبوع.. عودة منافسات دوري كرة األولى 

عفرين يعفي مدربه الطراب

في خطوة متوقع��ة أعفت إدارة نادي 
عفري��ن م��درب فري��ق رج��ال كرتها 
الكابت��ن بك��ري طراب م��ن مهتمه 
الكابتن محمد أس��امة حداد  وكلفت 

مدربًا جديدًا للفريق.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعرض 
متتاليتين  لخس��ارتين  عفري��ن  كرة 
األولى في مسابقة الكأس أمام االتحاد 
بهدفي��ن والثانية ف��ي افتتاح مرحلة 
اإلي��اب من دوري الدرجة األولى أمام 
النواعير في حل��ب بهدف بعد أن قاد 
الطراب الك��رة العفرينية في المرحلة 
الس��ابقة وأنجز مرحل��ة الذهاب من 

دون خسارة متصدرًا لمجموعته.
وق��د اعتبر الطراب الق��رار مبيتًا قبل 
فت��رة وقيد اإلص��دار واإلع��الن عنه 
لكنه ينتظر اللحظة المناس��بة إلى أن 
النواعير،  الثانية أمام  وقعت الخسارة 
وعلل األس��باب بخالف وقع مع أحد 

أعضاء مجلس اإلدارة حين قام األخير 
بتوجيه الالعبين في إحدى المباريات 
لكن الطراب طلب منه الكف عن ذلك 
ألن المهم��ة من اختص��اص المدرب 
حينه��ا تس��ربت األخبار م��ن داخل 
مجلس اإلدارة عن قرب إعفاء المدرب 

إلى أن حان وقت التنفيذ.
رأي مسؤول

أحمد مدو رئيس النادي قال لالتحاد 

عن سبب إعفاء المدرب:
مما الش��ك فيه أن الم��درب الكابتن 
بكري ط��راب ش��اب طم��وح أعطى 
لفريقنا ش��كاًل جمياًل وأرسى قواعده 
عل��ى أس��س متينة ولي��س لنتيجة 
مباراتنا األخيرة مع النواعير تأثير على 
قرار اإلعفاء ولم تكن سببًا مباشرًا، بل 
إن األس��باب تعود لحالة إساءة بدرت 

منه تجاه أحد أعضاء النادي.
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- تص��در الطلبة فرق المجموعة 
األول��ى برصيد س��ت نقاط في 
خت��ام مباري��ات دوري الدرجة 
الثاني��ة لك��رة الق��دم لمرحلة 
الذه��اب، الذي تقيم��ه اللجنة 
الفنية لك��رة الق��دم، بعد فوزه 
عل��ى حطل��ة بهدفي��ن مقابل 
ه��دف، وعل��ى م��راط بثالث��ة 
أه��داف لهدفين وح��ل حطلة 
ثانيًا بثالث نقاط من فوزه على 
مراط به��دف وحيد، وحل مراط 
ثالثًا من دون نقاط..فيما تصدر 
الثانية  المجموعة  العشارة فرق 
برصيد س��ت نقاط كذلك حيث 
ف��از عل��ى الميادي��ن بهدفين 

بثالثة  وعل��ى صبيخان  لهدف، 
أهداف لهدفين وحل الميادين 
ثالثًا  وصبيخ��ان  بنقط��ة  ثانيًا 
بنقطة، وتق��ام مباريات مرحلة 

اإلياب خالل األسبوع القادم.
- ف��ي مباري��ات دوري الدرجة 
الثالثة تأه��ل نادي معدان من 
دوري  لمصاف  الرق��ة  محافظة 
الدرجة الثاني��ة بكرة القدم بعد 
فوزه على ضيف��ه نادي القورية 
بثالثة أه��داف نظيفة في لقاء 
اإلي��اب الذي أقي��م على أرض 
ملع��ب ن��ادي الميادي��ن بعد 
ف��ي   2/2 اإليجاب��ي  التع��ادل 
الذهاب الذي اس��تضافه ملعب 
ال��رول الصناع��ي بدي��ر ال��زور 

األسبوع الماضي.

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

مالك الجاسم

مالك الجاسم

صبحي أبو كم

الموجب أن يكون هناك تعاون مثمر بين طاقم تحكيم كل مباراة يف 
المساعد  للحكم  الدوري والكأس وأن يكون  القدم خالل منافسات  كرة 

قراره الصحيح كي تكون العدالة بين المتنافسين أمرًا جلياً.

أما السالب أن يتأخر حكم الساحة يف التجاوب مع راية الحكم المساعد يف 
تثبيت خطأ حصل وتكون صافرته متأخرة باحتساب ضربة جزاء لفريق 
الوثبة يف مباراته مع فريق الساحل ضمن مباريات كأس الجمهورية يف 
دور الـ16 والسالب أيضاً تصرف بعض المسؤولين إدارياً وفنياً عن فريق 
الساحل واالعتراض بشكل غير مألوف والتهديد باالنسحاب من المباراة.

علماً أن نغمة االنسحاب من المباريات انقرضت يف كل الدنيا!!!

موجــــب

سالــب

والوحدة  الكروي  الدوري  بطل  تشرين  فريق  اعتماد  الخبر 
حامل كأس الجمهورية يف مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.

حين  فرحاً  أكثر  ونكون  شك  دون  مفرح  خبر  هو  التعليق 
تقديم  السورية  للكرة  السفيران  أنديتنا  كرة  ممثال  يستطيع 
العروض الالئقة ومقارعة المنافسين وتسجيل النتائج الطيبة 
والتقدم يف البطولة إىل مواقع تؤهلهما للمنافسة عىل اللقب 
والفوز فيها ألحدهما وهذا يحتاج إىل إعداد جيد وتدعيم نوعي 

للصفوف يختلف تماماً عن اإلعداد للدوري الممتاز.

خبر

تعليق

عق��دت الجمعي��ة العمومي��ة التحاد ك��رة اليد يوم 
األربع��اء الفائت مؤتمرها الس��نوي األول بعد تكليف 
مجل��س إدارة جديد وذل��ك في قاع��ة االجتماعات 
بمبنى االتحاد الرياضي العام, وافتتح الجلسة األستاذ 
ف��راس معال رئي��س االتحاد الرياض��ي العام )رئيس 
اللجن��ة االولمبية الس��ورية( الذي أك��د على أهمية 
العمل للنهوض باللعبة من خالل وضع اس��تراتيجية 
عمل يكون عنوانها إعادة األلق لهذه اللعبة والعودة بها 

إلى سكة االنجازات.
مقومات 

وأش��ار معال إلى الكيفية التي وصلت بها مصر وقطر 

إلى المنافسة في البطوالت العالمية وتحقيق انجازات 
مهمة على المستوى القاري, وقال إنه البد من البحث 
عن مقومات النج��اح حتى ترتقي رياض��ة كرة اليد, 
ويأت��ي في مقدمتها فاعلية اتحاد اللعبة واس��تثماره 
لجهود كاف��ة الكوادر الق��ادرة على العم��ل والعطاء, 
وأن تكون جميع ك��وادر اللعبة وحدة متكاملة وعلى 
قلب واحد، وضرورة اإلتقان بالعمل المخطط مس��بقًا 
والتحضير الجي��د وااللتزام الت��ام بالمصلحة العامة 

للعبة.
استعداد

وتاب��ع: يجب أن يكون التحضير ليس %100 بل 130 
% حتى يس��تطيع الفريق أن يحقق النتيجة المطلوبة 
ووع��د بتأمي��ن كل متطلب��ات اللعب��ة م��ن أدوات 

وتجهي��زات ورفع قيمة التعويضات وأذونات الس��فر 
للمنتخب��ات وللمدربين والباب مفت��وح للتعاقد مع 

مدرب أجنبي.
تساؤالت

وفي رده على عدد من التساؤالت أجاب: سوف نقوم 
بإنش��اء صالتين جديدتي��ن وترميم الص��الت التي 
تحتاج إل��ى ذلك, وتوفي��ر دعم مال��ي لألندية التي 
تمارس هذه اللعبة لإلنفاق عليها ويمكن التعاون مع 
وزارة التربية لتوسيع قاعدة اللعبة واستثمار المواهب 
الموج��ودة, وق��ال أن االتحاد الجدي��د يمتلك الرؤية 
ولديه المخزون المناسب من الكوادر والخامات التي 
يمكن العمل عليها لالرتقاء باللعبة على المس��تويين 

المحلي والخارجي.

عناوين الخطة
واس��تعرض رئيس اتحاد كرة الي��د محمد علي غازي 
خطة االتحاد على شاش��ة عرض كبيرة والتي تضمنت 
مجموعة م��ن العناوي��ن التي تختصر رؤي��ة العمل 
والتي جاء بعضها على ش��كل تس��اؤالت وأبرزها: كرة 
الي��د والعالم, أين نحن من نتائج المش��اركات لكافة 
الفئ��ات, نتائ��ج المنتخب الوطني للرجال في آس��يا، 
س��ورية ال تظهر في التصنيف الخاص بدول آسيا, آلية 
عمل نظام المس��ابقات, المدربين, الالعبين, الحكام, 
الهدف, الطريق, الخطوات السبع: إعادة كرة اليد, الكادر 
البش��ري, التس��ويق, اإلعالم, لجنة الكوادر المغتربة, 
اس��تراتيجيات خارجية, االحتراف, وذكر غازي إنه تم 

عرض الخطة على 4 لجان فنية قبل المؤتمر. 

معال: يجب وضع استراتيجية عمل يكون عنوانها إعادة األلق لهذه اللعبة

الجمعية العمومية التحاد اليد تعقد مؤتمرها واالتحاد الجديد يعرض خطته
ق��رر المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام إعادة تش��كيل 
اللجن��ة التنفيذية بدي��ر الزور من 
الس��ادة حازم بطاح رئيسًا للجنة 
م��ن  كل  وعضوي��ة  التنفيذي��ة، 
حس��ن الجاس��م، ونصر حميدي، 
وذياب الذياب، ومحمد ضرار سيد 
وهناء  الشرابي،  وجمال  سليمان، 

مولود.
وحازم إسماعيل بطاح من مواليد 
دير الزور ع��ام 1980، حاصل على 
شهادة دبلوم المعهد الرياضي، وهو 
حك��م في الكرة الطائرة ، وش��غل 
في وقت سابق عضوية إدارة ناديي 
الشبيبة والفتوة، وتقلد مهامًا عدة 

في اتحاد شبيبة الثورة منها عضو 
إدارة فرع الشبيبة، ومن ثم أمينًا 

لفرع الشبيبة بدير الزور.

يقيم اتح��اد كرة الطاول��ة الدورة 
المفتوح��ة الرابع��ة برعاية العب 
منتخبن��ا الوطن��ي س��ابقا محمد 
عص��ام الحمصي ف��ي صالة كرة 
الطاولة بمدينة تش��رين الرياضية 
بالفت��رة من 11 ولغاية 13 ش��باط 
الق��ادم، وحدد اتح��اد اللعبة في 
بالبطولة ش��روط  الخ��اص  البالغ 

المشاركة وعلى النحو التالي:
- ال��دورة مفتوحة لجميع األعمار 

للذكور واإلناث )مجانية(.
- طريقة اللعب خ��روج المغلوب 
من مرة واحدة حتى دور الثمانية.
- المش��اركة دون النظر لموضوع 

الكشوف )مشاركة حرة(
- جميع التكاليف على نفقة المشاركين.

- س��يتم توزيع جوائ��ز قيمة من 
قبل راعي البطولة.

- آخ��ر موع��د للتس��جيل 9 / 2/ 
.2021

يتاب��ع المنتخب الوطني لرفع األثقال معس��كره 
في الصال��ة التخصصية للعبة بمدين��ة الفيحاء 
الرياضية بدمش��ق اس��تعدادا لبطولة آسيا التي 
تقام ف��ي أذربيجان والمؤهلة ألولمبياد طوكيو.. 
التحضيرات التي بدأت ضمن معس��كر تدريبي 
مغل��ق بدأت منذ مطلع كان��ون أول لعام 2020 
وتستمر حتى ش��هر نسيان القادم موعد البطولة 
اآلسيوية وهي المحطة االخيرة وحظوظ الالعب 
معن أس��عد قوية ف��ي التأهل إل��ى االولمبياد 
والذي يش��ارك حاليًا في المعس��كر إلى جانب 

عدد من الرباعين والرباعات وهم: جعفر ميا وزن 
55 كغ وكامل االسمر 102 كغ ومؤيد النجار وزن 
102 كغ وأحمد العلي وزن 91 كغ وكامل االسمر 
واألخيرات من فئة الشباب إضافة لميرنا حسن 
وزن 69 كغ وماري جغيلي وزن 73 كغ وكلتاهما 

من فئة الشابات.
من جه��ة أخرى تس��تضيف الس��عودية بطولة 
الش��بات والشابات في الش��هر الخامس وكانت 
البطول��ة س��تقام في الش��هر الثال��ث وتأجلت 

ألسباب وباء كورونا.

أنهى اتحاد الجودو والس��امبو دورة الدراسات لحكام 
الدرجتي��ن األول��ى والدولي��ة التي اقيم��ت مؤخرا 
بمشاركة 40 دارس��ا منهم 4 من اإلناث وحاضر فيها 
كل م��ن المهن��دس عماد حاج ق��دور رئيس االتحاد 
حول مواد القانون الدولي وعرض حركات على الفيديو 
وتكليف دارسين لشرح الحالة وكيفية التعامل معها 
إضاف��ة لتوضيح الصفات المثالية للحكم وس��لبياته 
وشرح ياس��ين أيوبي رئيس لجنة الحكام عن قانون 
التحكيم وطريقة تحكي��م الكاتا وكيفية التعامل مع 
الح��الت الصعبة المس��تجدة, ونفذ اثن��ان من لجنة 
التحكيم تطبيقات القانون الدولي على الواقع العملي 

وكيفية التعامل بالشكل الصحيح مع كل حالة. 
وذك��ر المهندس ح��اج قدور ان اتحاد اللعبة س��يبدأ 
في ش��هر آذار القادم بفحوصات الح��زام البني ويليه 
الحزام االس��ود بكل درجاته وحدد البطوالت المركزية 
ف��ي أواخر ش��هر حزي��ران بع��د انته��اء االمتحانات 
المدرس��ية, ويقوم بفحص بقية االحزمة للجان الفنية 

بالمحافظات والمدربين العاملين.
يذك��ر أن هذه ال��دورة ال تعتمد عل��ى فحوص نظرية 
أو عملية وهي عبارة عن دراس��ات للحكام العاملين 
الذي��ن يقومون ف��ي تحكيم االنش��طة وهم باألصل 

حكام بشهاداتهم وتحكيمهم السابق.

ت��م اإلعالن في نادي االتحاد عن 
تش��كيل لجنة خماس��ية لتقييم 
مس��يرة فري��ق الرج��ال الكروي 
في الدوري وتقديم دراس��ة فنية 
لمجلس اإلدارة عن وضعه الفني 
واحتياجات��ه، وضم��ت اللجن��ة 
الدولية  الخب��رات  خمس��ًا م��ن 

السابقة وهم الكباتنة:
أحمد  الراش��د،  محم��د جمع��ة 
هواش، محمد أمين آالتي، أنس 

الصاري، رضوان األبرش.
اللجن��ة اجتماعها األول  وعقدت 
ع��ن  ش��يء  يتس��رب  أن  دون 
وعلم��ت  االجتم��اع  مضم��ون 
أولوي��ات  م��ن  أن  »االتح��اد« 
عمل اللجن��ة تقييم وتقويم أداء 

اقتراح  س��يتم  حيث  الالعبي��ن 
فسخ عقود عدد منهم تم التعاقد 
معه��م ف��ي مطلع ال��دوري ولم 
يقدموا أي ش��يء جدي��د للفريق 
األحمر ج��رى اختيارهم من قبل 
الكابت��ن مج��د الدي��ن حمصي 
اإلدارة  وعض��و  الك��رة  مش��رف 

تعاقدات جديدة  وإجراء  س��ابقًا، 
م��ع البع��ض اآلخر، كما س��يتم 
وضع خط��ة إعداد لمرحلة اإلياب 
تناسب مستقبل الفريق وسمعته 
ووضع��ه على الس��كة الصحيحة 
إلى  وإعادته  صورت��ه  لتحس��ين 
أجواء المنافسة بعد الصحوة في 
األس��ابيع األخيرة في ظل قيادة 

الكابتن أحمد هواش.
وفي ش��أن آخر علمنا أن الس��يد 
ياس��ر لبابيدي اعتذر عن العمل 
وبالتال��ي  اإلدارة  مجل��س  ف��ي 
اإلش��راف الفني على الفريق مما 
أج��ل عملية البح��ث عن مدرب 
جدي��د بع��د أن كان ق��د اقترح 
تكليف أنس صابوني بدياًل ألحمد 
هواش المدير الفني والذي يتولى 

تدريب الفريق بصورة مؤقتة.

ختام دورة الدراسات لحكام الجودو الدوليين والدرجة األولى

لجنة خماسية لتقييم الكرة االتحادية

حازم بطاح 
رئيسًا للجنة التنفيذية بدير الزور

بطولة مفتوحة لكرة الطاولة

رجال وسيدات األثقال 
يستعدون لبطولة آسيا المؤهلة لطوكيو 

أح��رز فريق الجي��ش المركز األول 
ف��ي بطولة الجمهوري��ة بالمالكمة 
الالذقية  استضافتها  التي  للشباب 
وعل��ى حلبة المالكم��ة في مدينة 
األس��د الرياضية واس��تمرت أربعة 
أيام وبمش��اركة 70 مالكمًا مثلوا 
الجيش، الالذقية، دمش��ق، حلب، 
حمص، السويداء، القنيطرة، حماة، 

طرطوس، القنيطرة، ريف دمشق.
البطول��ة الق��ت كل النجاح ومن 
كافة النواح��ي الفنية والتنظيمية 
واإلثارة  بالقوة  نزاالتها  واتس��مت 
والندي��ة وخاص��ة بي��ن العب��ي 
الجيش والالذقية الذين تنافس��وا 
بق��وة وتميز عل��ى بطول��ة كافة 
األوزان وتعادل��وا في النقاط لكن 
الجيش تقدم بف��ارق الميداليات 
الذهبية ليصب��ح الترتيب النهائي 

على كافة األوزان كما يلي:
وزن 49 ك��غ: 1 - عل��ي دعب��ول/ 
حم��اة 2 - مهدي عب��د الرحمن/ 

حلب.
وزن 52 كغ: 1 - حمد عبيد/ حلب 

2 - ملهم الحلبي/ دمشق.
وزن 56 ك��غ: 1 - محمد س��عيد/ 

حلب 2 - أمجد الحموي/ حماة.
وزن 60 ك��غ: 1 - زي��ن العابدين 

محم��د   -  2 الذقي��ة  داؤود/ 
السكران/ حلب.

وزن 64 ك��غ: 1 - حم��زة حيدر/ 
الالذقي��ة 2 - حم��زة الب��ارودي/ 

دمشق.
وزن 69 ك��غ: 1 - غيداق حمدان/ 
الجي��ش 2 - عبد الق��ادر كتخدا/ 

حلب.
وزن 75 كغ: 1 - بس��ام العليوي/ 
ش��ريقي/  بش��ار   -  2 الجي��ش 

الالذقية.
وزن 81 ك��غ: 1 - حي��درة صقار/ 
الجيش 2 - إبراهيم قرمة/ حماة.

وزن 91 ك��غ: 1 - فاروق جنيدي/ 

الجي��ش 2 - محم��د جغيل��ي/ 
حماة.

وزن 91+ ك��غ: 1 - س��هيل أب��و 
دست/ الالذقية 2 - محمد زينب/ 

طرطوس.
الترتيب العام

1 - الجيش 4 ذهب و24 نقطة.
2 - الالذقية 3 ذهب و24 نقطة.

3 - حلب 2 ذهب و21 نقطة.

4 - حماة 1 ذهب و16 نقطة.
5 - دمشق 7 نقاط.

6 - القنيطرة 3 نقاط.

7 - طرطوس 3 نقاط.
حمص ودرعا نقطتان والس��ويداء 

وريف دمشق بال نقاط.
رأي اتحادي

اتح��اد  رئي��س  ش��بيب  كام��ل 
المالكمة أبدى إعجابه بالمستوى 
الفني بجميع الالعبين المشاركين 
والمه��ارات  األداء  وتق��ارب 
والمنافس��ة  المطلوبة  والفني��ات 
القوية في جميع النزاالت مش��يرًا 
البطولة أفرزت مواهب عديدة  أن 
المشاركة  المحافظات  كافة  ومن 
وأنه تم انتق��اء المنتخب الوطني 
للشباب من خالل البطولة والذي 
سيقيم معسكرًا تدريبيًا في إيران 
ش��هر ش��باط القادم وذلك ضمن 

االس��تعدادات الس��تضافة سورية 
للش��باب  الرابعة  العربية  للبطولة 
في دمش��ق نيس��ان القادم وفي 
خت��ام حديث��ه أثنى عل��ى جهود 
كافة المدربين في إعداد وتأهيل 

العبيهم بهذا المستوى.
متابعات

أشرف على البطولة رئيس االتحاد 
كامل شبيب وعضو االتحاد كمال 

جوالق.
مدير البطولة زبير قطراوي.

إش��راف وزن عدن��ان وت��ر، أيمن 
عثمان.

بلغ عدد نزاالت البطولة 60 مباراة.
ألول م��رة ومنذ س��نوات تتراجع 

الالذقية للمركز الثاني.
ش��ارك ف��ي التحكي��م محم��ود 
الدال��ي، صالح  باس��ل  الس��لوم، 
نكرش��ي، حس��ان بري��ز، صبحي 
حليمة، عبد القادر ش��يخ العشرة، 
وس��ام أب��و الغنى، عب��د الحميد 
محمد، خالد كراد، أحمد خانجي، 
محمد الداحول، عدنان وتر، نضال 
علي  عبي��د،  مصطفى  حمصي��ة، 

أسعد، أيمن عثمان، ليندا أحمد.
تم تتوي��ج األوائل من قبل كامل 
ش��بيب رئي��س االتح��اد ونضال 
يعقوب رئيس مكتب ألعاب القوة 

بالالذقية.

 الجيش أواًل في بطولة الجمهورية بالمالكمة للشباب

ش��اركت حلب في بطول��ة المحافظات 
بالمالكمة لفئة الش��باب بس��تة العبين 
الميدالية  وتوجوا جميع��ًا حين أح��رز 
الذهبية المالكمان حميد عبيد في وزن 
52 كغ ومحمد أسعد سعيد في وزن 56 
كغ وفاز ثالث��ة مالكمين بالفضية وهم 
مهن��د عب��د الرحمن ب��وزن 49 ومحمد 
زهير الس��كران بوزن 60 كغ وعبد القادر 
كتخ��دا بوزن 69 كغ بينم��ا فاز عبد هللا 

عطري ببرونزية وزن 64 كغ.
وفي ترتيب الفرق حل��ت حلب بالمركز 

الثالث بعد الجيش والالذقية.
وذكر عبد هللا اس��كندراني رئيس مكتب 
ألعاب القوة أن مش��اركة حلب تمت ب�6 
العبين من أص��ل 10 وتغيب 4 العبين 
ألس��باب صحية وامتحاني��ة ولو كانت 
المش��اركة بفريق كامل ألحرزت المركز 

األول علم��ًا بأنها تخلف��ت عن الجيش 
الفائ��ز األول بثالث نق��اط، وتمت دعوة 
الالعبين لمعسكر المنتخب الوطني في 

الحمدانية.
بطول��ة  الش��هباء  وتس��تضيف  ه��ذا 
الروماني��ة  للمصارعتي��ن  الجمهوري��ة 
والحرة ويت��م التحضير لنجاحها بتجهيز 
المنص��ة حيث س��تقام البطول��ة عليها 
ألول م��رة وتحظى بتنظي��م متميز كما 
س��يعرض ش��ريط )برومو( ع��ن اللعبة 
خ��الل عش��ر س��نوات بحض��ور محمد 
الحايك عض��و المكتب التنفيذي رئيس 
مكت��ب ألع��اب القوة المرك��زي، حيث 
سيقوم بتكريم أسرة الشهيد عبد الواحد 
بلالر الذي استش��هد على ب��اب الصالة 
التي س��تجري فيه��ا البطول��ة بقذائف 

عصابات الغدر والقتل واإلرهاب.

قبضات حلب على الطريق الصحيح
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محمد عجان

صبحي أبو كم

محمد خير الكيالني 

قام الس��يد فراس معال رئيس 
بزيارة  العام  الرياض��ي  االتحاد 
تفقدي��ة للمرك��ز الوطني لكرة 
المض��رب في مدين��ة الفيحاء 
دمش��ق  بمدين��ة  الرياضي��ة 
حيث اطلع خالله��ا على واقع 
المالع��ب واحتياجاته��ا م��ن 
أخ��رى..,  ومتطلبات  صيان��ة 
ووجه لتلبية كافة االحتياجات 
الالزمة وفق أفضل المواصفات 
مؤك��دًا على ض��رورة المتابعة 
المرك��ز  ليبق��ى  واالهتم��ام 
بأفض��ل ص��ورة ممكن��ة نظرًا 
قاعدة  توس��يع  ف��ي  ألهميته 
اللعب��ة ورعاي��ة المواهب في 

هذه اللعبة.. 
والجدير ذكره أنه تم تش��كيل 
المركز الوطن��ي لكرة المضرب 
بق��رار من المكت��ب التنفيذي 
لالتحاد الرياض��ي العام وذلك 
اللعب��ة  ف��ي  العم��ل  لدف��ع 
وتطويره��ا وق��د تم تش��كيل 
المرك��ز برئاس��ة ليث س��ليم 
وعضوي��ة كل م��ن مصطف��ى 
هندي وهاني زح��الوي وعيد 

قصار وحسين خطبا.

قام األس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد الرياضي العام بزيارة إلى محافظة درعا التقى خاللها اللواء مروان 
إبراهيم ش��ربك محافظ درعا وقام بجولة ميدانية إلى مدينة الباس��ل الرياضية والصالة الرياضية المغلقة 
بدرعا اطلع خاللها على الواقع الراهن لهذه المنش��آت ومتطلبات اعادة تأهيلها لتخديم النشاط الرياضي 

بصورة جيدة. 
وعق��د رئيس االتحاد الرياضي اجتماعًا مع اللجن��ة التنفيذية وبعض الكوادر الرياضية بالمحافظة بحضور 
أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي السادة بشير العبود ومحمد الحايك وعبد الناصر كركو الجاسم 
والدكتور مازن حميدي الرئيس الفخري لنادي الش��علة واس��تمع منهم الى هموم ومشاكل رياضة درعا 

ووعد بحلها وتقديم الدعم الالزم لها.
وكان رئيس مكتب الش��باب الفرعي بدرعا خالد قناة قد ترأس اجتماعًا للجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 
حضره الرفيق حابس المس��المة عضو قيادة فرع الح��زب بدرعا والرفاق اعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي العام بشير العبود ومحمد الحايك وعبد الناصر كركو الجاسم.

رئيس االتحاد الرياضي العام
يتفقد واقع المنشآت الرياضية بدرعا

.. ويزور المركز الوطني لكرة المضرب

يواص��ل منتخبنا الوطني للمالكم��ة تدريباته اليومية وعلى 
فترتين صباحية ومسائية مع مستضيفه المنتخب االيراني 
في العاصمة طهران وس��ط أجواء حماس��ية بحسب ما ذكر 
رئي��س بعثة منتخبنا إلى هناك محمود س��لوم أمين س��ر 

اتحاد اللعبة.
وأضاف أن المنتخبين لعبا يوم االربعاء الفائت لقاء تجريبيًا 
قيما سيكون اللقاء الثاني يوم األربعاء القادم والذي سيكون 
اش��به بالمباريات الرس��مية حيث س��تكون المواجهة بين 

نفس األوزان وحساب نقاط ونتائج.
س��لوم أوضح أن منتخبنا وصل إلى طهران يوم 23 الش��هر 
الجاري وحظي باهتمام كبير من الجانب االيراني حيث كان 

في اس��تقبال بعثتنا في المطار أمين س��ر اتحاد المالكمة 
االيران��ي ورافق البعثة إلى الفندق المخصص لها وفي اليوم 
التال��ي زار البعثة ف��ي مقر اقامتها رئي��س اتحاد المالكمة 
االيراني برفقة أعضاء االتحاد وعقد اجتماع تم خالله تبادل 
وجه��ات النظر حول التع��اون بين االتحادي��ن وبما يخدم 
المصلحة المش��تركة للجانبين وكيفية تحقيق االس��تفادة 
القص��وى للمنتخبي��ن من المعس��كر الحالي ف��ي طهران 
والمعس��كر المشترك القادم المقرر إقامته في دمشق خالل 

وقت قريب.
وقال س��لوم أن رياضة المالكمة في اي��ران متطورة ولديها 
انج��ازات على الصعيد العالمي والق��اري وهناك حاليًا عدد 

م��ن الالعبين المتأهلين إلى األولمبي��اد وتحظى باهتمام 
رسمي وشعبي وإعالمي وهذا ما لمسناه من خالل المتابعة 
الكبيرة والتغطية المباش��رة للمعس��كر م��ن قبل عدد من 

وسائل االعالم.
وخت��م رئيس البعث��ة أن منتخبنا يواصل معس��كره ضمن 
أجواء جيدة ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية للسالمة 
ويمنع على الالعبين مغ��ادرة الفندق إال إلى صالة التدريب 
وهناك اهتمام كبير من قبل مدرب المنتخب االيراني الذي 
تجمع��ه صداقة طيبة مع مدرب منتخبنا أحمد الوتار حيث 
سبق لهما أن لعبا س��ابقا اثناء تمثيلهما لمنتخبي البلدين 

وحينها كان الفوز من نصيب الوتار.

شهدت منافسات األسبوع الثالث من دوري 
الكرة الطائرة للرجال نتائج شبه متوقعة بل 
لنقل طبيعية نظرًا لفارق المس��توى وازداد 
بين الفرق الفائزة والخاسرة ولم يكن هناك 
أي مفاجآت وبقي الوحدة مس��تمرًا بالقمة 

بال خسارة.
ماذا عن نتائج المباريات وماذا تخبئ نتائج 
األس��بوع قب��ل األخير من ذه��اب الدوري 

لنتابع..
االتحاد × الوحدة 3/0

ف��ي حل��ب وعل��ى أرض صالة األس��د 
الرياضي��ة تقابل االتح��اد متذيل الئحة 
الترتيب مع الوحدة المتصدر وألن فارق 
الخبرة والمستوى والمهارة واإلمكانيات 
كانت لصالح فري��ق الوحدة الذي يملك 
أفضل مجموع��ة بال��دوري ومزيجًا من 
الخب��رات والمخضرمي��ن ف��كان م��ن 
الطبيع��ي أن يحق��ق ف��وزًا س��هاًل على 
مضيفه االتحاد الذي سيشارك بالدوري 
بفريق من العبيه الناش��ئين والش��باب 
لك��ن ورغم الخس��ارة فإنه يكس��ب من 
مب��اراة ألخ��رى مزي��دًا م��ن االحتكاك 

والخبرة وتطور المستوى.
وق��د انتهت نتائج األش��واط وكما س��نرى 

بفارق كبير من النقاط.
.25/ 7 - 25 /15 ،25 /9

درعا × القطيفة 3/1
وعل��ى ملعب صالة درعا تابع فريق القطيفة 
مشواره مع النتائج الجيدة وفاز على مضيفه 
نادي درعا بثالثة أش��واط مقابل شوط واحد 
بع��د مباراة متكافئة في األداء والمس��توى 
وتوظيف اإلمكانيات تب��ادل فيها الفريقان 
التقدم وعلى مدار كافة األشواط التي جاءت 

متقارب��ة في النق��اط ويس��جل لفريق درعا 
تطور مس��تواه من مباراة ألخرى واستطاع 
انتزاع ش��وط للذكرى وبجدارة وكانت نتائج 

األشواط.
.25/ 12 ،22/ 25 ،25/ 20 ،25 /19

السودا × سلمية 3/1
وف��ي صالة الس��ودا بطرطوس ق��دم فريقا 
الس��ودا وضيف��ه الس��لمية مب��اراة عالية 
المس��توى واألداء الفع��ال وتقديم مهارات 

وفنيات عالية وس��ط متابعة وتشجيع من 
جمهور الس��ودا العاشق للكرة الطائرة وعلى 
الرغم من فوز س��لمية بالش��وطين األولين 
وبفارق قليل من النق��اط 18/ 25 و21 /25 
إال أن فري��ق الس��ودا نجح بالش��وط الثالث 
من فرض أدائه القوي عبر الضرب الس��احق 
وحائ��ط الصد وأنهى الش��وط لصالحه وبعد 
التمديد عدة مرات 30 /28 ليش��هد الشوط 
الراب��ع ندية وإثارة وحماس��ًا وإصرارًا تبادل 
في��ه الفريق��ان التقدم عدة م��رات وفرض 
التعادل نفسه وبفارق نقطتين حسم سلمية 

الشوط 25/ 23 والمباراة 3/1.
االتحاد × الشرطة 3/0

في حلب وب��ال عناء تجاوز فريق الش��رطة 
مس��تضيفه االتح��اد بثالثي��ة نظيف��ة عن 
األش��واط بع��د مب��اراة م��ن جان��ب واحد 
قياس��ًا لفارق المس��توى والخبرة والفاعلية 
واإلمكانيات وجاءت نتائج األش��واط بفارق 

كبير من النقاط 9/ 25، 11/ 22، 7/ 25.
مباريات األسبوع

أمس الجمعة التقى بصالة الشرطة بدمشق 
الشرطة مع السودا.

وفي دمش��ق يلعب درعا م��ع االتحاد وفي 
حماة يلتقي السلمية مع القطيفة.

السبت في دمشق وفي صالة الوحدة يلتقي 
الوحدة مع السودا.

أنه��ت س��لة الكرام��ة ذهاب هذا الموس��م 
متص��درة الترتيب العام بدون أي خس��ارة 
وكادت س��لة الناش��ئين أن تت��وج بكأس 
االتح��اد في تطور ملفت له��ذه اللعبة خالل 
وقت قصير داخل أسوار هذا النادي الذي كان 
حصيلته إنهاء فري��ق الرجال لمرحلة ذهاب 
ال��دوري دون أي خس��ارة أمام منافس��ين 
تقليديين عل��ى لقب البطول��ة.., )االتحاد( 
التقت الكابتن رياض س��يد س��ليمان عضو 
اإلدارة ومش��رف اللعبة والالع��ب واإلداري 
الس��ابق في س��لة الكرامة للحديث عن هذه 

االنتقالة.
• كيف كانت البداية؟

بدأن��ا العمل على كافة الجوان��ب المتعلقة 
باللعبة من القاعدة إلى رأس الهرم ليس في 
س��لة الرجال فقط, بل هّيأنا مدربين وكوادر 
ل��كل الفئات بدع��م م��ن اإلدارة, والحقيقة 
أن القاعدة ليس��ت على مس��توى طموحنا 
وتحت��اج لعم��ل دائم ومس��تمر وما حصل 
هو نتاج عمل موس��م واحد ت��وج بالوصول 
لنهائ��ي الناش��ئين، ولدين��ا قواع��د جيدة 
باألشبال، وخامات كثيرة بكل الفئات ونحن 
نس��ير بالطريق الصحيح الذي يحتاج لعمل 
وإخ��الص وركزنا على س��لة الرجال بتأمين 
م��درب متمكن وفريق متجان��س والنتائج 

لنهاية مرحلة الذهاب رائعة.
• يق��ال أن نتائج الرج��ال جاءت عبر فريق 

مدجج بالمحترفين؟
- نحن نلعب ب��دوري محترفين وكل الفرق 
تعاقدت مع العبين محترفين ولكننا نمتاز 
بع��ودة عبد الوه��اب الحموي اب��ن النادي 
وحافظنا على %80 من العبي فريق الموسم 
الماضي واستقدمنا العبين محترفين ممن 
سيصنعون فارقا بالفريق فكان هذا التجانس 
الرائ��ع وهذه الروح الجميل��ه بين الالعبين 
الجدد والقدامى التي صنعت انجاز الذهاب.

• لمن تعزو هذا التفوق؟
- عملنا متكامل ولي��س عمل فردي وحتى 
الم��درب الس��ابق الكابتن هيث��م جميل له 
دور فق��د قام بعمل جيد عندم��ا صنع فريقا 
متجانس��ا وحاولنا أن يبق��ى معنا لكن لديه 
ظروف عائليه منعته من االس��تمرار وتداركنا 
النقص الحاصل بالسنة الماضية وتعاقدنا مع 
المدرب خال��د ابو طوق وهو م��ن المدربين 
الممتازي��ن وعاٍل مس��توى عالي وال أريد أن 
أبخ��س حق كل مدرب فكل م��درب قدم ما 
لدي��ه للفريق والمهم أن س��لة الكرامة تتألق 
وسيكون هذا الموسم موسم السلة الكرماوية. 
• هل ت��م رصد مبل��غ معين لكرة الس��لة 

بالنادي؟ 
- ال اري��د الدخ��ول به��ذه المتاه��ة فالرقم 
المرصود هو خاص بالنادي ووثائقه موجودة 

فعندما ينتهي الدوري س��يعرف المبلغ ألنه 
هناك ش��روط م��ع كل الع��ب متعاقد معه 
وكل مركز هناك حوافز ومكافآت وحس��ب 
عق��ود اتحاد الس��له يصل المبل��غ إلى 200 
مليون ليره سورية ولكن بعد انتهاء الموسم 
سيكون هناك مصاريف اخرى قد تصل 350 

مليون.
• المنتخب يضم س��تة العبين من الكرامة 

إال يؤثر ذلك على تدريبات الفريق؟
- طبع��ا يؤث��ر لكنه بالمقابل يش��كل حافزا 
لبقية الالعبين كي يطوروا أنفسهم ويطمحوا 
للمنتخب وبالمب��اراة االخيرة كان  للوصول 
أداؤه��م قريبا م��ن االساس��يين واحدهم 
عبيدة الطيار اول عام يشارك قارب تسجيله 
العشرين نقطة وكان المردود جيدا ومطمئنا 

كبدالء لالعبي المنتخب.
• ماذا فعلتم بموضوع اإلصابات بالفريق؟

- االس��بوع الماضي أجري الحاضري عملية 
تنظي��ر ويحتاج لش��هر ونصف بي��ن جبيرة 
وتحضير فيزيائ��ي ليكون جاهزًا والحاضري 
العب حماسي ودموي وكان يريد المشاركة 
حتى لو كان مصابا وعندما اتضح إنه يحتاج 
لعمليه لم نقصر معه كما مع كل الالعبين، 
والالعب المصاب يتابع حياته ويقبض راتبه 
حتى يشفي ويعود للملعب ومجد ابو عيطة 
إصابته بسيطة وخالل عش��رة ايام سيكون 

جاهزًا.

• يقال أن هابو هو العمود الفقري للفريق؟ 
- ال نقول العم��ود الفقري بل هو العب من 
العبي الفريق ولكنه العب مؤثر ولكن وحده 
ال يصنع شيئا مثله مثل انس شعبان وعمر 
الشيخ علي ومجد ابو عيطة وبقية الالعبين 
كله��م العبين مؤثرين وعم��ل الفريق عمل 
متكام��ل والالعبون ال�12 ه��م كتلة واحدة 

وهم من احرزوا صدارة الذهاب. 
• يب��دو أن لديكم صعوبة في تأمين اوقات 

لتدريبات الفريق؟.
- توفير الصالة عائد للجنة التنفيذية بحمص 
وإذا اغلق��ت الصالة بوجهنا لس��بب ما، لن 
نتوقف ع��ن التدريب حتى ل��و تدربنا على 

البالط.
• لديك��م صالة بالن��ادي وصال��ة الملعب 
البل��دي التي كانت الفرق تتدرب عليها قبل 

افتتاح صالة غزوان ابو زيد؟ 
- صال��ة النادي ال تف��ي بالغرض من حيث 
المواصف��ات م��ن ناحي��ة ارتفاع الس��قف 
واألرضية حيث ت��م ازالة الباركية المتهالك 
وبقيت عل��ى الب��الط وتس��تخدم لتدريب 
الالعبي��ن الصغار والقواع��د وصالة الملعب 
البلدي أرضيته��ا تارت��ان وال يمكن اللعب 
عليه��ا ألنها ليس��ت مخصصة لكرة الس��لة 
وهن��اك العاب اخ��رى تت��درب عليها ألن 
الص��االت تح��ت المدرجات مغلق��ة لحين 

االنتهاء من صيانة الملعب.

تدريبات مشتركة ولقاءات ودية لمنتخب المالكمة مع نظيره االيراني في طهران

الوحدة مستمر بالصدارة ونتائج طبيعية بدوري الكرة الطائرة للرجال

تطور ملفت في سلة الكرامة.. فريق الناشئين وصيف البطل والرجال في الصدارة

يس��عى اتحاد الترياثلون لبناء اللعبة وفق خطة عمل 
طويلة األم��د وبرنامج تنفيذي لعمل��ه يتيح انطالقة 
مأمولة لهذه اللعبة األولمبية الصعبة فنيًا كونها تضم 
ثالث مسابقات هي السباحة والجري وركوب الدراجة 
والمتطلب��ة للكثي��ر م��ن األدوات والتجهيزات الذي 
يصعب توفيرها بس��هولة.. الدكتورة دانه شباط أمين 
أمينة س��ر اتحاد الترياثلون تحدثت عن واقع اللعبة 

وعمل االتحاد. 
توجيه

تقول ش��باط: كل اتح��اد لعبة يس��عى لتطوير عمله 
بشكل مستمر والتطوير الذي نراه حاليا هو استخدام 
األتمت��ة واألرش��فة للوصول ال��ى بيان��ات للكوادر) 
العبي��ن, مدربين, إدارين, وارش��فة( والتي تس��هل 
آلية العمل وتس��اعد على وضوح الرؤية فعلى سبيل 
المث��ال وبالرجوع إل��ى هذه البيانات نجد أن نس��بة 
المش��اركة األنثوية قليلة جدًا في بطوالت الجمهورية 
وهي بمعدل %20 من نس��بة الذكور وهذا يستدعي 
منا المعالجة, وأولى الخطوات سيكون ربط المشاركة 
بفئة الذك��ور بوجود فريق لإلناث لح��ث المحافظات 

على االهتمام بهذه الفئة.
اعتمام مشترك

وتضيف أمينة السر: أنشأنا في اتحاد الترياثلون فئات 
عمرية موالي��د 2010 /2012 وهذه الفئة غير موجودة 
آس��يويا, أما حج��م الحضور المحلي فق��د وصل إلى 
تسع محافظات في البطوالت المركزية وهي: دمشق, 
حلب, الس��ويداء بأع��داد كبي��رة والالذقية, حمص , 

طرطوس, القنيطرة, الحسكة.
أما بالنسبة لتأهيل الكوادر فتقول: سنقيم دورة تأهيل 
حكام ومدربين مركزية في ش��هر ش��باط, وس��نقيم 
بعده��ا دورات فرعي��ة للتأهي��ل والصق��ل والترقية 
والمنتخب الوطني لديه استحقاقات خارجية اعتبارًا 

من الش��هر الخامس )بطولة أسيا( وسنقيم معسكرا 
في دمشق وبطوالت.

معسكر
وتابعت: أقمنا معس��كرًا تدريبيًا للمنتخب في دمشق 
واس��تطعنا أن نص��ل بالالعبين إل��ى مرحلة متقدمة 
وت��م التركيز على الحالة الصحية والطبية والتعليمية 
والعالمات الحيوي��ة )الضغط, والنبض واألكس��جة( 
أي جانب االهتمام بالس��لوك الرياضي. وقالت شباط: 
يوجد لدينا العبان خارج القطر هما محمد الصباغ في 
كندا ومحمد ماسو في ألمانيا وسيخضعان الختبارات 
من اللجنة األولمبي��ة الدولية لتأهيلهما إلى اولمبياد 
طوكيو ويتم التنسيق معهما في وضع االختبارات التي 
يتدربان عليها واألرقام الت��ي وصال إليها وهي جيدة, 
ونول��ي اهتمامًا كبيرًا لمس��ألة التأهل بدعم ومتابعة 
من األس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد الرياضي العام 
ال��ذي وعد بتأمين االجهزة والمع��دات الالزمة ضمن 
اإلمكانيات المتاحة, وبمتابعة مش��كورة من الس��يد 
محمد خضر عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 

العام )رئيس مكتب األلعاب الفردية(.
دانا شباط يف سطور

- أحرزت المركز األول في البطولة العربية عام 2015 
وكرمت من السيد الرئيس بشار األسد. 

- ف��ازت بالبطولة العربية بمص��ر عام 2017 وأحرزت 
المركز األول وحظيت بتكريم الس��يد الرئيس بش��ار 

األسد للمرة الثانية.
-  أحرزت الميدالية الذهبية في البطولة الدولية التي 

أقيمت بمدينة كوتاها في تركيا عام 2010.
-  كلفت مدرب��ة لذوي االحتياج��ات الخاصة وأحرز 

الالعبون 3 ذهبيات في امريكا.
-  اختارها رئيس االولمبياد الدولي الخاص الن تكون 
ضم��ن اللجنة المنظمة للبطول��ة العالمية عام 2019 
باإلم��ارات العربية وكانت تض��م مجموعة كبيرة من 

األلعاب لذوي االحتياجات الخاصة.

اتحاد الترياثلون يطمح بتأهيل العبين 
في المغترب إلى أولمبياد طوكيو
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الفن��ي لمنتخبنا الوطني  قرر الجهاز 
األول لك��رة الس��لة الب��دء بتقليص 
للمعس��كر  المس��تدعاة  القائم��ة 
لمباراتي  استعدادًا  المغلق  التدريبي 
قطر والس��عودية بالنافذة الثالثة من 
تصفيات كأس آسيا في نهاية اليوم 
الرابع من المعس��كر المق��ام حاليًا 
في دمش��ق حيث أج��رى الفريق 6 
حصص تدريبية خالل 3 أيام وش��هد 
آخرها خ��وض مباراة مصغ��رة بين 
الالعبين كانت مدتها 32 دقيقة )كل 
ربع 8 دقائق( مع تقس��يم المنتخب 
لفريقي��ن قاد واحد منهم��ا المدرب 
الوطن��ي عزام الحس��ين واآلخر قاده 
مس��اعد المدرب لوغان س��توتز مع 
المباراة..  بح��كام إلدارة  االس��تعانة 
وإليكم أبرز تفاصيل معسكر منتخبنا 

التدريبي الحالي: 
19 العباً

القائم��ة احتف��ظ الكادر  بعد تقلي��ص 
الفني باألس��ماء التالي��ة للفترة القادمة 
من المعس��كر )علمًا إنه سيتم تقليص 
المجموع��ة م��رة أخ��رى قب��ل انتهاء 
المعس��كر المحل��ي(: عم��ار الغمي��ان 
وزكريا الحس��ين وجمي��ل صديرو عمر 
الش��يخ عل��ي وأن��س ش��عبان وهاني 
أدريبي وط��ارق الجابي وعب��د الوهاب 

الحموي وش��ريف العش ومجد عربشة 
وندي��م عيس��ى وأنطوني بك��ر وتوفيق 
الصال��ح ووائ��ل جليالت��ي وجورج��ي 
نظاريان وجوزيف يوسف والياس عازرية 
وعمر إدلبي ومحمود طراب، وقد اجتمع 
الجه��از الفني بالالعبين المس��تبعدين 
س��يبوه خراجيان وأشرف األبرش وإياد 
حيالن��ي وتح��دث معهم عن أس��باب 
خياراته موجهًا الشكر لهم على ما قدموه 

خالل األيام الماضية.
تقديم األفضل

وكان منتخبن��ا أنهى الي��وم الثالث من 
معس��كره المق��ام في مدينة دمش��ق، 
والثال��ث  الثان��ي  اليومي��ن  وخ��الل 
تدريبي��ة  4 حص��ص  الفري��ق  أج��رى 

»حصتي��ن كل يوم في صال��ة الفيحاء 
الرئيس��ية« طال��ب فيها الم��درب جو 
س��اليرنو الالعبي��ن بتقدي��م أفضل ما 
لديهم رافعًا مس��توى المنافس��ة بينهم 
قبل الب��دء بتقليص القائم��ة تدريجيًا، 
والتح��ق بالتدريبات الالعب��ان محمود 
طراب وإياد حيالني بعد أن حصال على 
نتيجة فح��ص ال�pcr وت��م التأكد من 
سالمتهما في حين يواصل طارق الجابي 
التمارين الفردية تمهيدًا للعودة للفريق.

إصابة رامي مرجانة
أظهرت الص��ور الش��عاعية معاناة نجم 
المنتخ��ب رامي مرجان��ة من تمزق في 
غضروف الركبة مما سيمنعه من التواجد 
مع المنتخ��ب خالل التحضي��ر للنافذة 

الثالث��ة م��ن تصفيات أمم آس��يا علمًا 
أن مرجان��ة تعرض له��ذه اإلصابة خالل 
ال��دوري ولم يش��ارك خالل المعس��كر 
الحال��ي ب��أي تدريب م��ع الفريق وكان 
بانتظار التش��خيص النهائي إلصابته لذا 
اقتص��ر حض��وره على دع��م زمالئه من 
خارج الملعب، ومن جانب آخر قدم قائد 
المنتخب السابق النجم ميشيل معدنلي 
المقيم حاليًا في هولندا اعتذارًا رس��ميًا 
عن ع��دم الحضور لمعس��كر المنتخب 
واستحالة مش��اركته بمنافسات النافذة 
القادمة، ومما يذكر إنه وافق الكادر الفني 
وإدارة المنتخ��ب عل��ى اعت��ذار الالعب 
خلي��ل خوري ع��ن التواجد بالمعس��كر 

بسبب ظروف دراسية. 

نتائج سلبية
ف��ور وصوله��م للفن��دق أج��رى العبو 
المنتخب والكادر الفني واإلداري اختبار 
pcr واختبار آخر للدم بإش��راف طبيب 
المنتخب مجد ب��الل والطبيبين أحمد 
عت��و ورؤى العب��د م��ن مخب��ر غباش 
وجاءت نتائج مس��حات ال�pcr س��لبية 
لكل أفراد البعثة لتعطي الضوء األخضر 

للفريق للبدء بالتمارين.
نتطور ونسير لألمام

معس��كر المنتخب التدريبي المغلق بدأ 
في فندق )داما روز( بدمش��ق وإنطالقة 
المعس��كر كانت م��ن خ��الل اجتماع 
الالعبين وال��كادر اإلداري  رس��مي مع 
والطبي وحضره الكابتن طريف قوطرش 

)عضو اتحاد كرة السلة - المشرف على 
المنتخبات( والمدرب األميركي جوزيف 
س��اليرنو والمدرب المس��اعد األميركي 
لوغان س��توتز والم��درب الوطني عزام 
الحس��ين، والالفت ف��ي االنطالق حالة 
االلتزام الكامل م��ن الالعبين بالحضور 
ووح��ده مجد أبو عيطة اعت��ذر إلصابته 
بكس��ر في يده، الكابتن طريف اس��تهل 

االجتماع قائال:
انتم نخبة س��ورية وأنتم اهل للمس��ؤولية 
والم��درب ه��و ال��ذي س��ينتقي الالعبين 
المرحل��ة القادمة هي األصع��ب وكنا نتابع 
الدوري وأداء الالعبين محليا وبدورنا نعطي 
رأين��ا لكن الق��رار النهائي للم��درب نتمنى 
الس��المة لمجد اب��و عيطة ورام��ي مرجانة 

وطارق الجابي وسنعمل بتعاون كامل لحل 
اية مشكلة قد يواجهها أي العب.

المدرب جوزيف ساليرنو طالب الالعبين 
بوض��ع الكمامات للوقاية م��ن الكورونا 
وقال: كنت اتابعكم من خالل مباريات 
ال��دوري والي��وم فرص��ة للتع��رف عن 
ق��رب على الالعبين الج��دد بالمنتخب 
وبذات الوقت فهي فرصة هامة لالعبين 
المدعوي��ن إلثب��ات ذاته��م ويجب أن 
تكونوا فخوري��ن الختياركم للمنتخب، 
الفوز على إيران كان مهم جدا لس��ورية 
وه��و الخط��وة األولى التي كن��ا نحاول 
البن��اء فيها لكنه��ا البداي��ة ويجب أن 
نتطور ونس��ير إلى األم��ام ونعمل بفكر 
جدي��د وبعقلية الفوز ويج��ب أن نبني 
م��ا عملنا عليه في معس��كر كازان، لقد 
تابع��ت مباري��ات ال��دوري والحظ��ت 
لألسف هبوط الخط البياني، سنركز على 
الدفاع ول��كل واحد دور يجب أن يؤديه 
ومن يفكر بالفوز علي��ه التفكير بالفريق 
اوال قبل نفس��ه، عل��ى الالعب أن يكون 
محترفا ويعرف دوره ومهامه ويقدم كل 
المطلوب للفريق، من أساسيات النجاح 
بالمنتخب الجدية وااللت��زام بالمواعيد 
واالحت��رام المتب��ادل والش��فافية بين 
الجميع، لقد كانت فرحة الفوز على إيران 
أحلى شعور عش��ته في حياتي كمدرب 
حيث اعمل للتأهل إلى آس��يا، والحلم 

سيستمر للوصول إلى بطولة العالم. 

كرة السلة

استعدادًا للنافذة الثالثة لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة

تقليص عدد الالعبين بالمعسكر المغلق وإصابة رامي مرجانة واعتذار ميشيل معدنلي
أبي شقير 

توج نادي االتحاد بطال لمس��ابقة 
كأس االتحاد للناشئين لكرة السلة 
لموسم 2020 /  2021 بفوزه على 
  / الكرامة بف��ارق )15( نقطة )87 
72(، ف��ي المب��اراة النهائية التي 
الماضي  الثالث��اء  أقيمت مس��اء 
في صالة الفيحاء بدمشق، اإلتحاد 
استحق كأس البطولة بجدارة بعد 
تحقيقه 6 انتصارات متتالية دون 
خسارة في النهائيات، ونال الكرامة 
كأس الوصافة بخمس��ة انتصارات 
وخسارة واحدة جاءت في المباراة 
النهائية، فيما حصل الوحدة على 
كأس المركز الثال��ث بتغلبه على 
  / الجالء بفارق نقط��ة واحدة )87 
86( في مباراة تحديد المركزين 3 
/  4 بع��د أن انتهت أرباع المباراة 
 23 ،22 - 24 ،22 - 20 ،31 - 20(
- 11( وقام المهندس عالء جوخه 
جي )رئيس مجلس إدارة اإلتحاد 
الس��وري لك��رة الس��لة المؤقت( 
والسيدان فيصل دربي رئيس فرع 
حمص لالتح��اد الرياضي( ومهند 
ط��ه )رئيس فرع دمش��ق لالتحاد 
الرياضي( والمهندسة سالم عالوي 
)عضو اتحاد كرة السلة( والدكتور 
ن��ادي  )رئي��س  قصي��ر  غس��ان 
الكرامة( والس��يد هيث��م اختيار 
أبي  والس��يد  البطولة(  )مش��رف 
دوجي رئي��س اللجنة الفنية لكرة 
الس��لة بدمش��ق بتقديم الكؤوس 
الفائزة  الفرق  والميداليات لالعبي 

بالمراكز الثالثة األولى.

طريق النهائي
وج��اء تأه��ل كل م��ن االتح��اد 
والكرامة إل��ى النهائي عن جدارة 
واستحقاق، حيث حقق كل منهما 
انتص��ارات دون هزيم��ة. فقد   5
األولى  المجموعة  االتح��اد  تصدر 
بثالث��ة انتص��ارات على تش��رين 
101/ 74 وعل��ى الوحدة 109/ 80 

وعلى الجي��ش 80/ 69، وفي ربع 
النهائ��ي فاز على قاس��يون 101/ 
83، وف��ي الدور نصف النهائي فاز 
على الجالء بنتيج��ة كبيرة 105/ 
74 واألرب��اع 22 - 21، 26 - 17، 
29 - 14، 28 - 22، وبهذا الفوز ثأر 
االتحاد لخس��ارته أمام الجالء في 
الناشئين )مجموعة  ذهاب دوري 

حلب( 108/ 110.
وبدوره تص��در الكرامة المجموعة 
الثانية بثالثة انتصارات، حيث فاز 
بداية عل��ى الجالء 82 - 81 وعلى 
قاس��يون 83/ 73 وعل��ى الوثب��ة 
82/ 60 وف��ي رب��ع النهائ��ي فاز 
على تش��رين 68/ 64 وفي نصف 
النهائي أمس تف��وق على الوحدة 

80/ 74 واألرب��اع 14 - 23، 17 - 
.17 - 22 ،20 - 27 ،14
الدور األول

ح��ل الوح��دة ثاني��ًا بالمجموعة 
األولى بفوزي��ن على الجيش 91/ 
89 وعلى تشرين 71/ 61 والجيش 
ثالثًا بفوز وحيد على تش��رين 71/ 
58 فيما جاء تشرين رابعًا وأخيرًا 

ب� 3 خسارات.
ف��ي  ثاني��ًا  ح��ل  الج��الء  وكان 
المجموع��ة الثاني��ة بفوزي��ن على 
الوثبة 89/ 80 وعلى قاس��يون 97/ 
79، والوثب��ة ثالثًا بف��وز يتيم على 
قاسيون 86 - 69 مقابل خسارتين 
أمام الجالء 80/ 89 وقاسيون رابعًا.

سجل األبطال
مثل االتح��اد: أحمد دهمان -  مازن 
نعس��اني -  حس��ن س��جيع -  برام 
الحامد -  ماجد حرامي -  أحمد فاتح 
س��رميني -  عبد الجواد حس��كل -  
عبد الرزاق ش��يخوني -  محمد حاج 
إبراهيم  -  عمر مكناس  -  س��هيل 
ع��دل -  محمد زين قبان��ي. ودرب 
الفريق منير عتال وساعده كرم دهنة.

ومث��ل الكرامة: م��الك إدريس -  
ف��ادي النجار -  رامز الجس��ري -  
محمد الحس��يني -  عبد الرحمن 
قره حسن -  عبد الرحمن حاكمي 
-  ف��ارس رج��وة -  لي��ث طيارة 
-  محمد أمجد األتاس��ي -  معد 
األتاس��ي -  عمر طيارة -  عيسى 
موسى. ودرب الفريق نضر الشيخ 

زين وساعده شعيب النيفاوي. 

االتحاد بطال لكأس اإلتحاد لسلة الناشئين بجدارة والكرامة وصيفًا والوحدة ثالثًا

توج ن��ادي الوحدة بطال لمس��ابقة 
كأس اإلتحاد للناشئات بكرة السلة 
مس��اء   2021   /  2020 لموس��م 
الجمعة الماضي بفوزه على الحرية 
بالمباراة النهائية بفارق )10( نقاط 
)81 /  71( نقط��ة بع��د أن انتهت 
أرباع المباراة )19/ 11   -  23 /  14  
-  19/ 32  -  20/ 14(، وهو اللقب 
األول للوحدة على مستوى مسابقة 
كأس الناش��ئات علمًا أن التضامن 
فاز في النسختين األخيرتين، فيما 
نال الحري��ة كأس الوصافة وحصل 
الج��الء على كأس المرك��ز الثالث 
بتغلبه على الفيحاء بمباراة تحديد 
المراك��ز)3 /  4( بف��ارق )8( نقاط 
)48 /  40( نقطة، وقام عالء جوخه 

جي )رئيس مجل��س إدارة اإلتحاد 
المؤقت(  الس��لة  لك��رة  الس��وري 
والمهندس��ة س��الم عالوي )عضو 
االتحاد( واألس��تاذ  إدارة  مجل��س 
مهن��د ط��ه )رئيس فرع دمش��ق( 
وماهر السيد )رئيس نادي الوحدة( 
إدارة  )عض��و  باش��اياني  وج��اك 
ن��ادي الج��الء( بتقدي��م الكؤوس 
والميداليات لالعبات الفرق الفائزة 
بالمراك��ز الثالث��ة األول��ى، ومم��ا 
يذك��ر أن الحرية تأهل إلى المباراة 
النهائي��ة بفوزه في نص��ف النهائي 
على الج��الء 65/ 44 واألرباع 13 - 
14، 16 - 4، 15 - 17، 21 - 9، فيما 
تأهل الوحدة إلى النهائي بفوزه في 
الدور نصف النهائ��ي على الفيحاء 

78/ 61 واألرب��اع 36 - 12، 8 - 15، 
.24 - 12 ،10 - 22

الدور ربع النهائي
وكانت مباريات الدور ربع النهائي 
قد أس��فرت عن فوز الوحدة على 
السلمية 69/ 52 واألرباع 27 - 5، 
12 - 18، 15 - 10، 15 - 19، ف��ي 
حين جّرد الفيحاء فريق التضامن 
من لقب��ه بف��وزه علي��ه 79/ 72 
واألرب��اع 18 - 16، 16 - 19، 26 - 
20، 19 - 17 كم��ا فاز الحرية على 
حطي��ن 76/ 46 واألرباع 21 - 8، 
21 - 9، 10 - 11، 24 - 18، وحقق 
الجالء فوزًا مثيرًا على الثورة 66/ 
55 واألرب��اع 11 - 4، 16 - 25، 25 

.14 - 14 ،12 -

ناشئات الوحدة بطالت كأس االتحاد لكرة السلة 
والحرية في الوصافة والجالء ثالثًا

أسدلت الس��تارة األسبوع الماضي 
عل��ى مرحلة ذه��اب دوري أندية 
الرجال لكرة الس��لة للرجال والتي 
اس��تمرت 66 يومًا شهدت خاللها 
إج��راء )66( مباراة س��جلت فيها 
)9965( نقط��ة بمعدل تس��جيل 
المب��اراة  ف��ي  نقط��ة   )150,9(
الواحدة، وفي النهاية تّوج الكرامة 
بط��اًل له��ذه المرحل��ة بالعالم��ة 
الكامل��ة )22 نقطة م��ن 11 فوزًا( 
دون أن يع��رف طع��م الخس��ارة 
متفوقًا بفارق نقطتين عن االتحاد 
)بطل كأس الجمهورية( والجيش 
)بط��ل الدوري( علم��ًا أن االتحاد 
كان أكثر األندية تسجياًل ب� )969( 
دفاعًا  األق��وى  والكرام��ة  نقط��ة 
العروبة  )644( نقطة. وكان فريق 
)متذيل الترتيب( الوحيد الذي لم 
يتذوق طعم الفوز وخسر مبارياته 

ال� )11(.
ثالث مباريات مؤجلة

الجول��ة الختامية ش��هدت إجراء 
)3( مباريات في كل من دمش��ق 
وحلب وحم��ص، ففي صالة نادي 
الوحدة بدمش��ق لم يجد الجيش 
صعوبة في تخط��ي النواعير وفاز 

عليه بفارق 22 نقطة بعدما فرض 
رامي مرجانة وزمالؤه س��يطرتهم 
عل��ى مجري��ات اللقاء والس��يما 
ف��ي األرباع ال� 3 األول��ى وأنهوها 
نقط��ة   38 بف��ارق  لمصلحته��م 
بواق��ع 29 - 10، 26 - 14، 27 - 
20 فيما تف��وق النواعير في الربع 
الراب��ع 7 - 23 لتنته��ي المباراة 
بف��ارق 22 نقطة لمصلحة الجيش 
89 - 67.وكان أفضل مسجل في 
المباراة العب الجيش والمنتخب 
رام��ي مرجانة ب��� 34 نقطة مع 3 

ريباون��د و3 أسيس��ت إل��ى ذلك 
سجل 5 ثالثيات من 10 محاوالت 
وكانت نس��بة تس��جيله للرميات 
الحرة %100 )5 من 5 محاوالت( 
وس��جل نقطتين 7 م��رات من 8 
محاوالت بنسبة نجاح )87,5 %(. 
أما أفضل مس��جل للنواعير فكان 
مراد هاش��م ب��� 16 نقط��ة مع 3 

ريباوند و1 أسيست.
الرياضي��ة  األس��د  صال��ة  وف��ي 
الكرام��ة ف��وزًا عريضًا على  حقق 
مس��تضيفه العروبة بف��ارق )54( 

نقط��ة 122 - 68 بع��د س��يطرة 
مطلقة على األرباع بواقع 36 - 14، 
32 - 20، 24 - 16، 30 - 18.وكان 
أفضل مس��جل في المباراة العب 
العروب��ة كوكو بوداكي��ان ب� )29 
نقطة( فيما س��جل عمر الش��يخ 
علي وعبيدة طيار من الكرامة )20 

نقطة لكل منهما(.
وفي صال��ة غزوان أبو زيد بحمص، 
حقق الث��ورة فوزًا مثيرًا وهامًا على 
مس��تضيفه الوثبة بفارق 18 نقطة 
 22  ،11  -  27 واألرب��اع   65  -  83
وكان   .20  -  19  ،15  -  15  ،19  -
أفضل مس��جل في المب��اراة العب 
الثورة والمنتخب عمر ادلبي ب� )26 
نقطة( مع 11 ريباوند و6 أسيست.

ترتيب الصدارة
أصب��ح ترتيب األندي��ة مع ختام 
مرحلة الذهاب: 1 -  الكرامة )22( 
نقط��ة، 2 -  االتح��اد )20(، 3 -  
الجي��ش )20(، 4 -  الجالء )18(، 
5 -  الوح��دة )18(، 6 -  الطليعة 
  -  8  ،)15( الث��ورة    -  7  ،)17(
الوثبة )15(، 9 -  الحرية )15(، 10 
-  النواعي��ر )15(، 11 -  اليرموك 

)12(، 12 -  العروبة )11(.

انطلق��ت األربعاء الماض��ي في مدين��ة الفيحاء 
الرياضية بدمش��ق دورة المدربي��ن النوعية التي 
يقيمها اتحاد كرة الس��لة المؤق��ت بالتعاون مع 
لجن��ة المدربين، وبإش��راف الم��درب األميركي 
جوزيف ساليرنو )مدرب منتخبنا الوطني للرجال( 
ويش��ارك فيها 100 مدرب ومدربة من العاملين 
بفئات )الرجال - الس��يدات - الشباب( ومدربي 
فئت��ي الناش��ئين والناش��ئات الذين س��بق لهم 

التأهل للمربع الذهبي بإحدى مس��ابقتي الدوري 
أو الكأس لهاتين الفئتين، ومدربين مثلوا سورية 
كالعبي��ن ومدربي��ن وطنيين ومدربي��ن خبراء، 
إضاف��ة لبقية المدربين بصفة مس��تمعين، ومن 
المقرر أن تستمر الدورة يومي األربعاء والخميس 
الماضيين )27 – 28( كان��ون الثاني الحالي في 
مدينة الفيحاء، ويتضمن البرنامج اليومي للدورة 
)مابين الساعة 10 - 11:30 صباحا محاضرة نظرية 

- قاعة الهدف باتحاد كرة القدم( و)مابين الساعة 
2:30 - 7:00 مس��اء - تدريب��ات عملية - صالة 
الفيحاء( ومما يذكر أن اليوم األول للدورة ش��هد 
مشاركة العبي المنتخب في التطبيقات العملية 
حيث عاش المش��اركون في ال��دورة يوما مفيدا 
م��ع المدرب األميركي لمنتخب س��ورية جوزيف 
س��اليرنو، ودورا فع��اال للكابت��ن طريف قوطرش 

)عضو اتحاد كرة السلة - مشرف المنتخبات(.

في محط��ة هامة وضرورية مابين 
دوري  وإي��اب  )مرحلت��ي ذهاب 
الرجال والس��يدات وبع��د انتهاء 
للناشئين  مسابقتي كأس اإلتحاد 
كرة  اتح��اد  يقي��م  والناش��ئات( 
الس��لة المؤقت واللجنة الرئيسية 
المرك��زي  المعس��كر  للح��كام 
م��ن مختلف  العاملين  للح��كام 
ش��رحا  ويتضم��ن  الدرج��ات، 
تفصيلي��ا للتعديالت األخيرة على 
قان��ون ك��رة الس��لة، وتطبيقات 
عملية وتدريبات للتحضير البدني 
واختب��ارات تقييم نظرية وعملية 
وذلك بالفترة مابين 26 - 29 / 1 

الحالي، وسبق التحاد السلة ولجنة 
الح��كام إقام��ة معس��كر مماثل 
لحكام الس��لة الس��ورية منذ شهر 

قبيل بدء الموس��م الحالي، بهدف 
صق��ل وتطوير ق��درات ومهارات 

ومعارف حكام كرة السلة

جوخجي يلتقي المشاركين
المهن��دس ع��الء جوخ��ه ج��ي 
لإلتحاد  التنفيذي  المكتب  )عضو 
الرياض��ي الع��ام - رئيس مكتبي 
المنشآت واإلستثمارات - رئيس 
مجلس إدارة االتحاد السوري لكرة 
السلة المؤقت( إلتقى المشاركين 
ف��ي المعس��كر المرك��زي لحكام 
كرة الس��لة لسورية الذي يقام في 
حيث  بدمش��ق،  الفيحاء  مدين��ة 
وتحدث للمشاركين عن شخصية 
الحكم واألس��س التي تبنى عليها 
هذه الشخصية مؤكدا أن التحكيم 

من أهم عوامل تطور اللعبة.

دورة مدربين نوعية بإشراف مدرب منتخبنا ساليرنو

)11( فوزًا للكرامة في مرحلة ذهاب دوري الرجال واالتحاد األقوى هجوميًامعسكر مركزي جديد لحكام كرة السلة السورية
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أعلن االتحاد األوروبي لك��رة القدم »يويفا« على موقعه 
الرسمي عن قائمة أفضل 10 مهاجمين في القارة العجوز 
خالل الموس��م الحالي 2021-2020 وفقًا ألرقامهم في 
بطوالت ال��دوري، وتص��در القائم��ة البولن��دي روبرت 
ليفاندوفس��كي الذي سجل لبايرن ميونيخ 23 هدفًا في 
17 مباراة يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما 
ح��ل مهاجم ليفربول االنكلي��زي المصري محمد صالح 
متصدر قائمة الهدافين في الدوري اإلنكليزي حتى اآلن 
برصيد 13 هدفا سجلها في 18 مباراة في المركز السابع.

وفيما يلي ترتيب الالعبين العشرة األوائل:
1 - روبرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونيخ( 23 هدفا )17 

مباراة(.
2 - كريس��تيانو رونال��دو )يوفنت��وس( 15 هدف��ًا )15 

مباراة(.
3 - كيليان مبابي )باريس س��ان جيرمان( 14 هدفًا )17 

مباراة(.
4 - إيرلينج هاالند )دورتموند( 14 هدًفا )13 مباراة(.

5 - أندريه س��يلفا )أينتراخت فرانكفورت( 14 هدًفا )17 
مباراة(.

6 - شيرو إيموبيلي )التسيو( 13 هدًفا )17 مباراة(.
7 - محمد صالح )ليفربول( 13 هدفًا )18 مباراة(.

8 - زالتان إبراهيموفيتش )ميالن( 12 هدًفا )9 مباراة(.

9 - أندريه كراماريتش )هوفنهايم( 12 هدًفا )14 مباراة(.
10 - لوي��س س��واريز )أتلتيك��و مدري��د( 12 هدًفا )15 

مباراة(.

تواجه األندية العش��رون األعلى دخ��اًل في كرة القدم 
األوروبية خطر خس��ارة أكثر من ملي��اري يورو )2.4 
ملي��ار دوالر( بس��بب تداعيات جائح��ة كورونا، وفق 
توقعات خبراء مختصين ف��ي مجال التدقيق المالي 

نقلتها عدة وسائل إعالمية مقربة من تلك األندية.
وأظه��ر التقرير األخير به��ذا الخص��وص أن إيرادات 
األندية العش��رين التي ش��ملتها الدراس��ة تراجعت 
بمقدار 1.1 مليار يورو في موسم 2019 - 2020 بسبب 
إقامة المباري��ات خلف أبواب موصدة وتراجع الدخل 

من حقوق البث التلفزيوني. 

وبل��غ إجمال��ي الخس��ائر ف��ي الدوري��ات األوروبية 
»الخمس��ة الكبرى« وهي إنكلترا، وإسبانيا، وألمانيا، 
وفرنس��ا وإيطاليا، إضافة إلى مسابقتي دوري األبطال 
والدوري األوروبي »يوروبا ليغ« حوالي 1.2 مليار يورو.
وحافظ برشلونة األسباني على صدارة جدول اإليرادات 
عل��ى الرغم م��ن انخفاض دخله بنس��بة 15 %، ومع 
ذلك ال يزال غارًقا في أزمة اقتصادية بس��بب الديون 
المتصاعدة البالغة 1.2 ملي��ار يورو، فيما بقي غريمه 
لاير مدري��د في المركز الثاني متخلًفا عنه فقط ب�200 

ألف يورو.

أبلغ كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا اللجنة األولمبية 
الدولي��ة اس��تعداد الوالي��ة األميركية الس��تضافة األلعاب 
األولمبية الصيفية في ظل تكهنات حول تراجع طوكيو عن 

االستضافة بسبب كورونا.
ووجه جيمي باترونيس رس��الة إل��ى األلماني توماس باخ 
رئي��س اللجنة الدولية: نحثكم عل��ى التفكير في نقل دورة 
األلعاب األولمبية 2021 من طوكي��و، اليابان إلى الواليات 

المتحدة األميركية، وتحديدا إلى فلوريدا.
وتاب��ع: وفي ظ��ل تقاري��ر إعالمية حول قلق المس��ؤولين 
اليابانيين )بشكل غير معلن( لعدم إمكانية إقامة األلعاب 
بس��بب الجائح��ة، ال يزال هن��اك وقت لنش��ر فريق )من 

األولمبية الدولية( الختيار المواقع في فلوريدا.
وتطرقت رس��الة باترونيس المنش��ورة على شبكة اإلنترنت 
إل��ى انفتاح الوالي��ة االقتصادي واألح��داث الرياضية التي 

استضافتها أثناء الجائحة على غرار تكملة الموسم الماضي 
من ال��دوري األميركي لمحترفي كرة الس��لة، باإلضافة إلى 
ك��ون متنزهاتها الترفيهية بما فيه��ا ديزني وورلد مفتوحة 

أمام األعمال التجارية.
لكن فلوريدا عانت كثيرا بس��بب الجائحة، مع أكثر من 25 
أل��ف حالة وفاة من بين مجم��ل 420 ألف في البالد وقال 
باتروني��س: مهما كانت االحتياط��ات المطلوبة، فلنحددها 

وننجزها.
وأص��ر منظمو األلع��اب األولمبي��ة المؤجلة م��ن الصيف 
الماض��ي إلى يوليو المقبل بس��بب كورونا عل��ى التزامهم 

بإقامتها في موعدها الجديد.
قال رئيس الورزاء يوش��يهيدي س��وغا األسبوع الماضي: أنا 
مصمم عل��ى إقامة ألع��اب آمنة ومنيع��ة كدليل على أن 

البشرية ستتغلب على الفيروس.

توصل نادي تشيلسي اإلنكليزي رسميًا التفاق عاجل 
مع المدرب األلماني توماس توخيل لتولي المسؤولية 

خلفًا للمقال فرانك المبارد لمدة 18 شهرًا.
وكان مجل��س إدارة النادي والمالك الروس��ي رومان 
أبراموفيتش قد أعلنوا رسميًا قبل أيام إقالة المدرب 

فرانك المبارد من منصبه كمدير فني للفريق األول.
وانهار أداء فريق تشيلس��ي الفني منذ عدة أشهر األمر 
الذي اثر بش��كل كبير على نتائ��ج الفريق تحديدًا في 
الدوري اإلنكليزي الممتاز بعد هبوطه للمركز التاسع 
بين فرق البطولة العش��رين بعد تلقيه خمس هزائم 

في ثماني مباريات في بريمييرليغ.
وفي موس��مه األول مع الفري��ق )2020-2019( قاد 
المبارد تشلس��ي إلى مكان في المرب��ع الذهبي في 
ال��دوري إلى جانب الوصول لنهائي كأس انكلترا لكنه 
لم يحق��ق النتائج المرجوة هذا الموس��م رغم إنفاق 
النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني )300.94 

مليون دوالر( على التعاقدات الجديدة.
وأصبح المبارد المدرب رقم 12 الذي يقال من تدريب 
النادي منذ انتق��ال ملكيته إلى الملياردير الروس��ي 

رومان أبراموفيتش في 2003.

س��حبت األربعاء عبر تقنية فيديو االتصال 
قرعة دور المجموعات للنس��خة األكبر من 
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

بمشاركة 39 ناديًا.
وُرف��ع ع��دد األندية م��ن 36 إل��ى 39 مع 

اعتماد مجموعة إضافية لمنطقة الوسط.
وضمت منطقة غرب آسيا ثالث مجموعات، 
جنوب آسيا مجموعة، الوسط مجموعتين، 
اآلسيان ثالث مجموعات والشرق مجموعة 

واحدة.
وس��تقام مباريات دور المجموعات بنظام 
التجمع بالمناط��ق الجغرافية الخمس من 
دور واحد كما أعلن االتحاد القاري بس��بب 

تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتنطلق المنافس��ات ف��ي مناطق الجنوب 
والوسط والش��رق اعتبارًا من 14 أيار، قبل 
أن تنطلق منافس��ات الغ��رب يوم 23 أيار، 
على أن تجري مباريات منطقة آس��يان في 

الفترة من 28-22 حزيران.

ويقام ذهاب نصف نهائي الغرب يومي 13 
و14 أيلول، على أن تجري مباريات اإلياب 
بعد أس��بوعين، في حين يقام قبل نهائي 
منطقة آس��يان من جولة واحدة يومي 10 

و11 آب.
ويق��ام نهائي مناط��ق الجنوب والوس��ط 
والش��رق من مباراتي ذهاب وإياب يومي 
11 و25 آب، في حي��ن يقام نهائي منطقة 
آس��يان م��ن جولة واح��دة ي��وم 25 آب، 
ونهائي منطقة الغ��رب من جولتين يومي 

20 تشرين األول و3 تشرين الثاني.
وفيما يتعلق بقبل نهائ��ي المناطق فيقام 
من مباراتي ذه��اب وإياب في الفترة -14
15 و29-28 أيل��ول، عل��ى أن يق��ام الدور 
النهائي يومي 20 تشرين األول و3 تشرين 

الثاني.
ويقام نهائي مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي 

يوم 26 تشرين الثاني.
وتق��ام المنافس��ات بنظ��ام ال��دوري من 

مرحلة واح��دة، فيما يحص��ل الفائز بلقب 
البطولة القارية الرديفة على مقعد في الدور 

التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2022.

وكان��ت بطول��ة العام الماض��ي قد ألغيت 
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بعد 
احراز العهد اللبناني لقب النس��خة األخيرة 

ف��ي 2019، فيما يحم��ل الكويت الكويتي 
والقوة الجوية العراقي الرقم القياس��ي مع 
ثالثة ألقاب مقابل اثنين للفيصلي االردني.

غرب آسيا
- المجموع��ة األولى: العه��د )لبنان( الحد 
)البحرين( الوحدة )سوريا( النصر )عمان(.

- المجموعة الثانية: السلط )األردن( مركز 
المحرق  بالطة )فلسطين( األنصار )لبنان( 

)البحرين(.
الثالثة: تش��رين )س��وريا(  - المجموع��ة 
السيب )عمان( الفيصلي )األردن( المتأهل 
من التصفيات )الكويت الكويتي× ش��باب 

األمعري الفلسطيني(. 
جنوب آسيا

- المجموعة الرابعة: موهون باغان )الهند( 
باش��وندارا )بنغ��الدش( مازيا س��بورتس 

)المالديف(، المتأهل من التصفيات. 
وسط آسيا

رافش��ان  الخامس��ة:  المجموع��ة   -
)قرغيزس��تان(  دوردوي  )طاجيكس��تان( 

آهال )تركمانستان(.
- المجموع��ة السادس��ة: إيه ج��ي أم كي 

أو ناس��اف )أوزبكس��تان( التي��ن عس��ير 
)تركمانس��تان( خوجاند )طاجيكس��تان(، 

االي )قرغيزستان(. 
آسيان

- المجموعة السابعة: هانوي )فيتنام( بالي 
يونايتد )إندونيسيا( بوينغ كيت )كمبوديا( 

المتأهل من التصفيات )1(.
- المجموع��ة الثامن��ة: ق��دح )ماليزي��ا(، 
ليون س��يتي سيلورز )سنغافورة(، سايغون 

)فيتنام(، المتاهل من التصفيات )2(.
أيلويل��و  كاي��ا  التاس��عة:  المجموع��ة   -
)الفلبي��ن( ش��ان يونايت��د أو أياي��اوادي 
يونايت��د )ميانم��ار( تيرينغان��و )ماليزيا( 

غيالنغ يونايتد )سنغافورة(. 
شرق آسيا

- المجموعة العاش��رة: ايسترن لونغ ليونز 
)هون��غ كون��غ(، تاين��ان س��يتي )الصين 
تايبيه(، اتلتيك )منغوليا(، لي مان )هونغ 

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

إعداد ربيع حمامة

أفلت برشلونة من كمين مضيفه رايو فاليكانو 
وقل��ب تأخره بهدف نظي��ف إلى فوز ثمين 2 
/ 1 في دور الس��تة عش��ر لبطولة كأس ملك 
إس��بانيا والذي ش��هد أيضًا فوز أشبيلية على 

بلنسية 3 / صفر.
وحج��ز برش��لونة مقع��ده ف��ي دور الثمانية 
للبطول��ة بف��وز صعب على راي��و فاليكانو 2 / 
1 في الش��وط الثاني بعد انتهاء الشوط األول 
بالتعادل الس��لبي وتقدم رايو فاليكانو بهدف 
س��جله فران جارس��يا في الدقيقة 63، ولكن 

األرجنتين��ي الدول��ي ليونيل ميس��ي العائد 
لصفوف برشلونة بعد غيابه عن صفوف الفريق 
منذ نهائي كأس السوبر اإلسباني سجل هدف 
التع��ادل للفريق في الدقيقة 69 قبل أن يحرز 
زميل��ه الهولندي فرنكي دي يونج هدف الفوز 

للفريق في الدقيقة 80.
وواصل أش��بيلية تألقه في الموس��م الحالي 
وش��ق طريقه بجدارة إلى دور الثمانية لبطولة 
كأس ملك إسبانيا بفوزه الكبير 3 / صفر على 

بلنسية.

وحس��م أش��بيلية المباراة تماما في الشوط 
األول من خالل األهداف الثالثة التي س��جلها 
ل��وك دي يون��ج ف��ي الدقيقتي��ن 20 و33 
والكروات��ي المخضرم إيف��ان راكيتيتش في 

الدقيقة 38.
وكان بلنس��ية أحرز لقب البطولة في الموسم 
قب��ل الماضي فيما لم تقم المب��اراة النهائية 
لنسخة الموس��م الماضي بين لاير سوسييداد 
وأتلتيك بلباو حتى اآلن بس��بب أزمة تفشي 

اإلصابات بفيروس »كورونا« المستجد.

انتزع فريق إنتر ميالن بطاقة التأهل للدور قبل 
النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما 
قل��ب تأخره بهدف أم��ام ميالن إلى فوز 2 / 1 

في دور الثمانية من البطولة.
زالت��ان  س��جله  به��دف  مي��الن  وتق��دم 
إبراهيموفيت��ش ف��ي الدقيق��ة 31، وتعادل 
روميلو لوكاكو إلنتر ميالن في الدقيقة 71 من 
ركلة جزاء، قبل أن يسجل كريستيان إيركسن 
هدف الف��وز في الدقيقة الس��ابعة من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.
وش��هدت المب��اراة ط��رد إبراهيموفتيش في 

الدقيقة 58.
يذكر أن ميالن يحتل ص��دارة ترتيب الدوري 
اإليطالي برصي��د 43 نقطة، فيم��ا يحتل إنتر 

ميالن المركز الثاني برصيد 41 نقطة.
وحجز يوفنت��وس مقعده بج��دارة في المربع 
الذهبي بفوزه الكبي��ر 4 / صفر ليضرب موعدًا 
ف��ي المرب��ع الذهبي مع انتر مي��الن.. وأنهى 
الفريق الشوط األول لصالحه بهدفين نظيفين 
س��جلهما ألفارو موراتا وجانل��وكا فرابوتا في 

الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و33.
وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدفين 
آخرين سجلهما ديان كولوسيفسكي وفيدريكو 
كييزا في الدقيقتي��ن 78 والرابعة من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.

وتغل��ب أتاالنت��ا عل��ى النقص الع��ددي في 
صفوفه وواص��ل انطالقته الرائع��ة في بطولة 
كأس إيطاليا بفوزه الثمين 3 / 2 على التسيو.

ويلتقي أتاالنتا في المرب��ع الذهبي مع الفائز 
من مباراة نابولي حامل اللقب وسبيزيا.

مواجهة نارية في نصف نهائي كأس إيطاليا

برشلونة يفلت من كمين فاليكانو في كأس إسبانيا

وصل��ت بطول��ة العالم ال���27 لك��رة اليد إلى 
محطته��ا األخي��رة الت��ي تق��ام عل��ى الصالة 
الرئيس��ية في مجمع الصاالت المغطاة باستاد 

القاهرة الدولية.
وانتقل لنص��ف النهائي المنتخ��ب الدنماركي 
حام��ل اللق��ب حيث واج��ه نظيره اإلس��باني 
بوقت متأخر الجمع��ة بينما اصطدم المنتخب 
الس��ويدي بنظي��ره الفرنس��ي صاح��ب الرقم 
القياس��ي لعدد م��رات الفوز باللق��ب العالمي 

برصيد ستة ألقاب.
جاء ذلك بعد أسبوعين من المنافسة الشرسة 
بي��ن مختل��ف فرق البطولة س��واء ف��ي الدور 
األول أو الدور الرئيس��ي ودور الثمانية وكذلك 
فعالي��ات مس��ابقة كأس الرئي��س على مراكز 
الترضية من 25 إل��ى 32، حتى انحصر الصراع 
عل��ى لقب البطولة بين أربع��ة من ممثلي كرة 

اليد األوروبية.
وأكدت هذه النسخة مجددًا هيمنة أوروبا على 
عالم كرة اليد حيث س��تواصل القارة األوروبية 
الس��ابعة  للنس��خة  العالمي  للقب  احتكاره��ا 
والعش��رين على التوالي منذ انطالق النس��خة 

األولى في 1938.
وعل��ى الرغ��م م��ن زي��ادة ع��دد المنتخبات 
المش��اركة في هذه النس��خة إل��ى 32 منتخبًا 
للمرة األولى وظهور عدد من المنتخبات القوية 
من خارج القارة األوروبية مثل منتخبات مصر 
وقط��ر اللذين بلغ��ا دور الثماني��ة واألرجنتين 
التي فقدت فرصة التأهل لدور الثمانية لصالح 

المنتخب القطري في اللحظة األخيرة، واصلت 
ك��رة الي��د األوروبي��ة هيمنتها عل��ى البطولة 
أوروبية  أربع��ة منتخب��ات  العالمي��ة بوصول 

للمربع الذهبي.
وعل��ى م��دار تاريخ البطول��ة، هيمن��ت الكرة 
األوروبية على المربع الذهبي، ولم يكس��ر هذه 
الهيمنة سوى ثالثة منتخبات وكانت جميعها 

منتخبات عربية.
ورغم وصول اثنين من هذه المنتخبات الثالثة 
إلى دور الثمانية في النس��خة الحالية، فش��ل 
كل منهما في كس��ر الهيمن��ة األوروبية مجددا 
حي��ث ودع الفريقان المصري )أحفاد الفراعنة( 
والقط��ري البطول��ة من دور الثماني��ة على يد 

الدنمارك والسويد على الترتيب.
وكان أح��دث ه��ذه الفرق تتويج��ا باللقب هو 
المنتخب الدنماركي الذي توج بلقب النس��خة 
الماضي��ة ف��ي 2019 عندما اس��تضافت بالده 
البطولة بالتنظيم المش��ترك مع ألمانيا ليكون 

لقبه األول في البطولة.
وفي المقابل، يستحوذ المنتخب الفرنسي على 
الرقم القياسي لعدد األلقاب في البطولة برصيد 
س��تة ألق��اب مقاب��ل أربعة ألق��اب للمنتخب 

السويدي ولقبين للمنتخب اإلسباني.
وبهذا، تستحوذ المنتخبات األربعة على 13 لقبا 
وه��و نصف عدد ألقاب النس��خ ال�26 الماضية 

للبطولة.

وحق��ق المنتخب الدنمارك��ي الفوز في جميع 
المباريات الس��بعة التي خاضها بالبطولة حتى 
اآلن حيث تصدر مجموعته في كل من الدورين 
األول والثاني )الرئيس��ي( بعد ثالثة انتصارات 

متتالية في كل من الدورين.
وفي دور الثمانية، واجه الفريق اختبارا عصيبا 
لي��س فق��ط عل��ى مس��توى األداء وإنما على 
مستوى الثقة بالنفس حيث سقط الفريق أسيرا 
لتأل��ق المنتخب المص��ري على م��دار الوقت 
األصل��ي الذي انته��ى بالتعادل ث��م على مدار 
وقتين إضافيين انتهيا أيضًا بالتعادل ليحتكم 
الفريق��ان إلى رميات الج��زاء الترجيحية التي 
حس��مت بطاقة التأهل للدنم��ارك بعد صراع 

ماراثوني مع الفراعنة.
وفي المقابل، استعد المنتخب اإلسباني جيدا 
له��ذه البطولة وأبرز ماقدمه اجتياز عقبة صعبة 
في دور الثمانية بالتغلب على نظيره النرويجي 
ال��ذي بل��غ النهائي ف��ي كل من النس��ختين 

الماضيتين عامي 2017 و2019.
وم��ن المؤك��د أن العب��ي الفري��ق الس��ويدي 
سيتمتعون بأفضلية بدنية في مواجهة المنتخب 
الفرنس��ي الذي اضطر لخوض وقت إضافي أيضًا 

لإلطاحة بنظيره المجري من دور الثمانية.
وبغ��ض النظر عن هوي��ة الفائزين في مباراتي 
نصف النهائي س��يكون الراب��ح األكبر هو القارة 
األوروبي��ة في ظ��ل امتالكها للق��ب جديد في 
البطولة العالمية وتأكيد استمرار سطوتها على 

الساحة العالمية عبر عقود طويلة.

يد أوروبا تواصل هيمنتها على العالم

الفائز باللقب يحصل على مقعد في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2022

كأس االتحاد اآلسيوي.. قرعة متوازنة واالنطالقة في أيار 

بحسب » يويفا« ليفاندوفسكي أفضل مهاجمي أوروبا

كورونا ترهق الكبار

في حال تراجعت طوكيو.. فلوريدا تبدي استعدادها الستضافة األولمبياد 

أقال مدربه المبارد.. توماس توخيل يباشر مهمته في البلوز

اعتل��ى فريق مانشس��تر س��يتي ص��دارة الدوري 
اإلنكلي��زي الممتاز لكرة القدم عق��ب فوزه الكبير 
على وست بروميتش 5 / صفر في الجولة العشرين 
م��ن عمر المس��ابقة بوق��ت تلقى فيه مانشس��تر 
يونايت��د هزيمة مفاجئة 1-2 أمام ضيفه ش��يفيلد 
يونايتد متذيل الترتيب.. وش��هدت المرحلة أيضًا 
فوز أرس��نال على س��اوثهامبتون 3 / 1 وويستهام 
على كريس��تال ب��االس 3 / 2 ولي��دز يونايتد على 

نيوكاسل 2 / 1.
وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان 
)هدفين( في الدقيقتين 6 و30 وجواو كانس��يلو 
في الدقيقة 22 وري��اض محرز في الدقيقة الثانية 
من الوق��ت بدل الضائ��ع للش��وط األول، ورحيم 

سترلينغ في الدقيقة 57.
ورفع مانشس��تر س��يتي رصيده إلى 41 نقطة في 
صدارة الترتيب وبفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد
وتوقف رصيد وس��ت بروميتش عند 11 نقطة في 

المركز التاسع عشر قبل األخير.
وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة 1-2 أمام 
ضيفه ش��يفيلد يونايت��د متذيل ترتي��ب الدوري 
ليترك مانشس��تر س��يتي في الصدارة ولليونايتد 

مباراة واحدة أكثر من جاره.
وخط��ف البدي��ل أوليفر بي��رك ه��دف الفوز في 
الدقيقة 74 بعدم��ا ألغى هاري مجواير تقدم كين 
برايان في الشوط األول للفريق الضيف الذي حقق 

انتصاره الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.
ودخ��ل فريق المدرب كريس وايل��در المباراة وهو 
صاحب أس��وأ سجل في تاريخ الدوري الممتاز بعد 
19 مباراة كما لم يفز في أولد ترافورد منذ 48 عاما 
لكن بقيادة المدافع فيل جاجيلكا البالغ عمره 38 
عاما أظه��ر الفريق العزيمة والكف��اح للخروج من 

المأزق.

سيتي بالصدارة وسقوط 
مفاجئ لليونايتد في إنكلترا



في محافظة حماه أحد أهم معاقل 
كرة اليد الس��ورية عقد اتحاد كرة 
اليد الجديد اجتماعه األول برئاسة 
محمد علي غ��ازي وحضور كامل 
أعضاء االتح��اد إضافة إلى رئيس 
اللجنة التنفيذية عبد الرزاق زيتون 
ورئيس مكتب األلعاب الجماعية 
الفرع��ي مخلص قش��اش اللذين 
باركا لالتحاد الجديد ثقة المكتب 
التنفي��ذي ورحب��ا به��ذه البادرة 
الطيبة من االتحاد بعقد اجتماعه 

األول في ربوع مدينة أبي الفداء.
في بداي��ة حديثه وجه رئيس اتحاد 
كرة اليد الش��كر لجمي��ع من عمل 
بالفترة الس��ابقة, كما شكر تنفيذية 
حماه على االستضافة, ثم قدم عرضًا 
لواقع اللعبة بشكل عام والمشاركات 
والنتائ��ج  لمنتخباتن��ا  الس��ابقة 
وسلبياتها  ايجابياتها  بكل  المسجلة 
مؤك��دًا على ضرورة االس��تفادة من 
التجارب وتصحيح م��ا يمكن لبناء 
اللعب��ة والمنتخب��ات وف��ق صورة 
أفض��ل, وأكد عل��ى أولوية االحترام 
بي��ن كل مفاص��ل اللعب��ة وبي��ن 
الجه��ات ذات الصل��ة والعمل على 
إعادة ترتي��ب البيت الداخلي للعبة, 
والب��دء بخطة تحضي��ر طويلة األمد 
للمشاركات  اس��تعدادًا  للمنتخبات 
والقاري��ة,  العربي��ة  الخارجي��ة 
واس��تقدام مدير فني م��ن الخارج 

مهمته ليس تدري��ب المنتخب بل 
التدريب  التخطيط وتوحيد أساليب 
بي��ن كل األندي��ة وتهيئ��ة الكوادر 
البش��رية, واستضافة دورات اسيوية 
ف��ي التدري��ب والتحكيم بإش��راف 
خبرات دولية وإتاحة الفرصة للكوادر 
التحكيمي��ة لني��ل الش��ارة القارية, 
للمش��اركة ف��ي تحكيم  وتهيئتهم 
البطوالت القاري��ة وفق آلية منظمة 

وواضحة للجميع.
وأش��ار )غ��ازي( إل��ى أن اتحاده 
سيقدم مقترحًا للمكتب التنفيذي 
لمنح استقاللية مالية التحاد كرة 
اليد, واالهتمام بموضوع التسويق 
الذي س��يعود بالنفع على األندية 

والمنتخبات, ودعم اللعبة اعالميًا 
من خالل تش��كيل لجنة إعالمية 
محترف��ة يق��وم االتح��اد بتوفير 
االدوات الالزم��ة لها لتقديم عمل 
متط��ور وحضاري وإنش��اء موقع 
خاص لكرة اليد من خالل ش��ركة 

مختصة تم التواصل معها.
وق��ال رئي��س االتح��اد إن موض��وع 
المغترب��ة س��يكون موضع  الك��وادر 
اهتمامن��ا وس��يتم تش��كيل لجن��ة 
مهمته��ا وضع خطة عم��ل لهذا األمر 
والتواص��ل م��ع المحي��ط الخارجي, 
والسعي لعقد اتفاقيات مع االتحادات 
ذات المستوى الفني المتقدم ووضع 
مناه��ج متط��ورة لتفعيل ك��رة اليد 

المدرس��ية، وأك��د أن ل��دى االتحاد 
دراس��ة خاصة تتضمن آلية مناس��بة 
لالنتق��ال إلى نظام االحتراف س��يتم 

عرضها على المكتب التنفيذي.
وأش��ار )غ��ازي( إلى وض��ع آلية 
وكافة  لل��دوري  ثابت��ة  ورزنام��ة 
وأنش��طته،  االتح��اد  مس��ابقات 
ف��ور  بال��دوري  الب��دء  وس��يتم 
التنظيمي��ة,  األم��ور  اس��تكمال 
مؤكدًا عل��ى تنظيم لق��اءات مع 
الالعبين  التدريبي��ة ومع  الكوادر 
لكل الفئ��ات العمري��ة في وقت 
قريب ولكل األندية, وختم حديثه 
الرياضية  للقيادة  الش��كر  بتوجيه 
الذي  ممثلة باألستاذ فراس معال 

أكد على دعم كرة اليد واستعداده 
لتقدي��م كل ما يلزم مقابل العمل 

الجاد لتحقيق النتائج المرجوة.
تنشيط كرة اليد بحمص 

محمد خير كيالني
ق��ام اتح��اد ك��رة الي��د بزي��ارة إلى 
محافظ��ة حمص أج��رى خاللها عددا 
م��ن اللقاءات م��ع المعنيين برياضة 
المحافظة واللعبة لبحث واقع اللعبة 
ومتطلبات انطالقتها من جديد خاصة 
أن محافظة حمص وعبر نادي الكرامة 
كانت أحد معاق��ل اللعبة على صعيد 
فئ��ة الرجال واليوم لها بصمات كبيرة 

على صعيد فئة االناث.
وف��د اتحاد كرة الي��د التقى بداية 

اللجنة  رئي��س  الدرب��ي  فيص��ل 
التنفيذية بحم��ص بحضور حمزة 
عاتق��ي رئي��س مكت��ب الكرات 
واللجنة الفنية لك��رة اليد وكوادر 
اللعب��ة بالمحافظة وتم مناقش��ة 
وس��ائل تطويرها ضم��ن اجندات 
مدروس��ة بش��كل احتراف��ي وتم 
التأكيد على التعاون بين االتحاد 
واألندي��ة  التنفيذي��ة  واللجن��ة 
كما أك��د رئي��س التنفيذية على 
تقديم كافة التس��هيالت لنجاحها 
وتطويرها وبداية س��يتم مخاطبة 
جامع��ة البع��ث لوض��ع مالعبها 
تحت تصرف فرق األندية وتحديد 
أوقات تدريبية كما سيتم العمل 

على إيجاد ملع��ب رملي لتفعيل 
كرة اليد الشاطئية.

وفي ن��ادي الكرام��ة التقى اتحاد 
اليد عضوي مجلس اإلدارة رياض 
سيد سليمان وهيا سليمان فيما 
كان اللقاء في نادي الوثبة بحضور 
رئي��س الن��ادي المهن��دس نائل 
رس��الن وعضو اإلدارة سامر بيطار 
ومحور الحديث في اللقاءين بحث 
الس��بل الكفيلة بتفعيل وتنشيط 

كرة اليد وتطويرها في الناديين.
يف حلب
محمد هاشم إيزا

اليد  بهدف اإلقالع بنش��اط ك��رة 
وإحياء اللعبة وعودتها إلى مالعبنا 

واالط��الع على واقعه��ا زار حلب 
محم��د علي غازي رئي��س اتحاد 
اللعبة والتقى بحضور محمد علي 
برغل كوادر اليد الحلبية وأس��رتها 
واستمع إلى همومهم ومشاكلهم 
والعقبات التي ساهمت في إيقاف 
نش��اط اللعب��ة وأهمه��ا االعتداء 
على المنش��آت الرياضية من قبل 
المس��لحة،  اإلرهابية  العصاب��ات 
كما اس��تعرض الحضور عددًا من 
المقترحات المفي��دة التي تخدم 
اللعبة وركزوا على ضرورة اإلقالع 
بها والتغلب على الظروف الصعبة 
المحدودة  في ظ��ل اإلمكاني��ات 

المتوفرة.
يف درعا أيضاً

أحمد قطيفان
وأعضاء  لرئيس  الرابع��ة  المحطة 
اتحاد كرة اليد كانت في محافظة 
درع��ا ج��رى خالله��ا االجتم��اع 
مع ك��وادر اللعبة ف��ي المحافظة 
والمسؤولين عنها واستمعوا منهم 
إلى هموم ومش��اكل اللعبة بدرعا 
والصعوبات التي تواجهها وناقش 
الجميع مستقبل كرة اليد السورية 
بعد فت��رة ركود مرت به��ا اللعبة 
لسنوات مضت وأكد اتحاد اللعبة 
النش��اطات  بتوقيف  ق��راره  على 
والبطوالت الرسمية لكرة اليد في 
القطر ولجميع الفئات حتى اشعار 
آخ��ر ريثما يتم اعادة ترتيب بيت 

كرة اليد السورية من جديد.
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كرة اليد.. ومخاض جديد
منتخب مصر يصل إلى ربع نهائي كأس العالم بكرة اليد 
ويخس��ر بالتمديد أمام الدانمارك في انجاز ملفت ولكنه 
غير مفاجئ بالعموم قياسًا للمعطيات التي سبقت ذلك، 
فالمنتخب المصري هو زعيم القارة السمراء وتوج سابقًا 
بلقب بطولتها س��ت مرات كما إنه وعلى مدى س��نوات 
طويل��ة كان حاضرا في بطوالت العالم وحقق خاللها أداء 
مش��رفًا ونتائج جيدة أبرزها تحقيق��ه المركز الرابع عام 
2001 كما إنه أحرز المركز الس��ادس مرتين في الدورات 
األولمبي��ة أخرها عام 2006، وبالتالي فاالنجاز هو نتيجة 
عمل طوي��ل وتراكم خبرات ومحاوالت متعددة ومضنية 

وليس وليد الساعة أو طفرة عابرة.
في س��ورية نسمع منذ سنوات وسنوات أن لعبة كرة اليد 
هي األقدر بي��ن ألعابنا على تحقيق انج��از عربي وقاري 
خ��الل وقت قصير وه��ي مقولة صحيحة إل��ى حد بعيد 
بالنظر إلى كونه��ا اللعبة األكثر مواءمة لطبيعة المواهب 
الموجودة ف��ي بلدنا... ولكن ماذا فعلن��ا خالل كل تلك 

السنوات لتحقيق هذا األمر أو حتى االقتراب منه.
في الحقيقة أكثر ما ميز عملنا في هذه اللعبة بالذات هو 
االنكفاء وعدم دعم اللعب��ة إلى حد اإلهمال، حتى باتت 
ضمن األلعاب المصنفة تحت عنوان األلعاب الشهيدة أو 
المندث��رة ما عدا محاوالت متفرق��ة ضمن فواصل زمنية 
طويلة ال تس��من وال تغني من ج��وع، فقدنا خاللها عددًا 
من اب��رز الك��وادر والالعبين المميزي��ن بابتعادهم عن 
اللعبة نهائيا أو اس��تثمرتهم منتخبات أخرى من خالل 

التجنيس والشواهد كثيرة.
قبل ايام قليلة ع��ادت اللعبة إلى دائرة الضوء من خالل 
إعادة تش��كيل اتحاد جديد لها وهذه المرة بوجوه جديدة 
على عك��س ما كان يحدث خالل عقدين من الزمن على 
األقل... ويبدو للوهلة األولى أن االتحاد الجديد متحمس 
للعمل على األقل من خالل ما لمس��ناه من خطوات قام 
بها خالل األيام العشرة من عمر تكليفه والتي قام خاللها 
بزيارات س��ريعة ألربع محافظات من معاقل اللعبة وعقد 
جمعي��ة عمومية لالتحاد قدم خاللها تصورًا لواقع اللعبة 
ومش��كالتها واحتياجاته��ا ومتطلب��ات كوادرها وعرض 
خطة عمل بعناوين طموحة... فهل هذه الحماسة للعمل 
والرغبة بحرق المراحل مجرد فورة البداية التي سرعان ما 
تب��رد عند أول مطب، أم هي فعال مخاض حقيقي لوالدة 
جديدة س��تزهر ربيعا مشرقا لهذه اللعبة التي كانت يوما 
م��ن ألعابنا المتميزة، خاص��ة أن القيادة الرياضية تبدي 
اهتمام��ُا كبي��رًا بها ووعدت بتقديم كل م��ا يلزم لنجاح 
االتح��اد في عمله الهادف النتش��ال اللعبة من س��باتها 

الطويل واالنطالق نحو آفاق أفضل.. نرجو ذلك.

االتحاد

عودة وهجرة
أندية  يف  محترفين  كانوا  كثيرون  العبون 
يف  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  ومثلوا  عربية 
فترات سابقة عادوا من االحتراف وانضموا إىل 
الممتاز  الدوري  يف  يشاركون  هم  وها  أنديتنا 
أنهم  عمرهم  تقدم  رغم  ويثبتون  القدم  لكرة 
ويقدمون  والــقــدرة  الكفاءة  من  درجــة  عىل 
عىل  ويتفوقون  األمــثــل  بالشكل  أنفسهم 
أدوارًا  ــؤدون  وي فنياً  الالعبين  من  كثيرين 
التحقوا بها  التي  بطولية يف صفوف األندية 
كانوا  أنهم  أي  فيها  ضاربة  قوة  ويشكلون 
الكثير  ولديهم  العطاء  عىل  قادرين  زالوا  وما 

يظهرونه فهل ذلك ألنهم موهوبون أصاًل؟
وألن التجربة الكبيرة االحترافية التي خاضوها 

صقلتهم؟؟
من  اكتسبوها  التي  القوة  يختزنون  زالوا  ما 
التتلمذ عىل نظام احتراف محسوب ومتكامل 

وال ثغرات فيه.
جعلهم متوهجين دائماً ويف كل مكان يلعبون 

فيه.
صنعتهم  الذين  المحليين  الالعبين  ألن  أم 
الموهبة  من  الكثير  إىل  يفتقرون  األندية 
عىل  أثــر  مما  المتكامل  االحــتــرايف  والنظام 
محدودين  وجعلهم  قدراتهم  وقّيد  نضوجهم 
الدرجة  عىل  وليسوا  وخططياً  وبدنياً  فنياً 

المطلوبة من اإلبداع والعطاء.
بالمقابل نجد هجرة معاكسة حيث وقع اختيار 
العبينا  من  أكفياء  العبين  عىل  عربية  أندية 
وعىل سبيل المثال وليس الحصر )عالء الدايل 
السالمة( وهما من نجوم منتخبنا األول  وورد 

ومستقبل كرتنا.
شك  دون  يتأثر  سوف  تشرين  أن  يعني  هذا 
يف رحلة دفاعه عن اللقب وتصدره للدوري يف 
أداء  عىل  توهجاً  أن  يعني  وهذا  اإلياب  رحلة 
يلتزمان  حين  يحدث  سوف  االثنين  الالعبين 
يعني  وهذا  ومتكامل  شامل  احترايف  بنظام 
لقدراته  وتعزيزًا  لمنتخبنا  كبيرة  فائدة  أيضاً 
وهو يعتزم دخول االستحقاق اآلسيوي المزدوج 

آسيا  كــأس  نهائيات  إىل  للوصول  الــهــادف 
ونهائيات المونديال.

حركة  آخرين  وهجرة  واحتراف  العبين  عودة 
تبشر بالخير حين يكون الهدف رفع سوية الكرة 
جديد  دم  وزيــادة  الكفاءة  وتحسين  السورية 
عىل  منتخبنا  صفوف  يف  القديم  إىل  يضاف 
أن يكون االنتقاء سليماً وبعيدًا عن العواطف 

والمحسوبيات والتقدم بالعمر.

ضبط اإليقاع
بالتصدي  المعني  الحكومي  الفريق  أصــدر 
بإقامة  توجيهاً  ــا  كــورون فــيــروس  النتشار 
النشاطات الرياضية من دون حضور جماهيري 
وذلك من أجل مقاومة الفيروس والتقليل من 

خطر انتشاره.
القدم  لكرة  اتحادنا  أصــدر  ذلــك  عىل  وبناء 
قائمة لمن يسمح لهم بحضور مباريات الدوري 
وهم  الملعب  يف  ــك  وذل ــدرجــات  ال لمختلف 
إداريون ومعنيون بالتنظيم للمباريات إضافة 

إىل المراقبين ورجال اإلعالم.
وهؤالء يحضرون وفق شروط صحية البد من 

االلتزام بها وتنفيذ متطلباتها.
نحن نرى أن يف هذه التوجيهات وتطبيقاتها 
الكثير  رفع  أيضاً  ونرى  صحية  حالة  المباشرة 
من الضغوطات النفسية عن مراقبي مبارياتنا 
اإلداريين ومراقبي الحكام ألن المدرجات خالية 

والضغط عليهم يف درجة الصفر من الجمهور.
وهي فرصة لطواقم التحكيم لتكون عىل درجة 
مسافات  وعىل  والعدالة  الكفاءة  من  عالية 
للمراقبين  امتحان  وهي  المتبارين  من  واحدة 
الجماهيري  التسرب  ومنع  المطلوب  لتطبيق 
هو  وبالتايل  عنوان  أي  تحت  المدرجات  إىل 
اإليقاع  ضبط  عىل  التدريب  يف  يساعدنا  قرار 

وتثبيت أركان األنظمة.

أسئلة مشروعة
مع اإلعالن عن سفر مدرب منتخبنا األول لكرة 
إىل  زيــارة  بعد  معلول  نبيل  التونسي  القدم 
يصدر  ولم  أسبوعين  قرابة  استمرت  سورية 
التواجد  عن  غاب  وأنه  خاصة  شيء  أي  عنها 

يف سورية منذ آخر معسكر للمنتخب أقيم يف 
)غير  مباراتين  خالل  منتخبنا  ولعب  اإلمــارات 
عىل  اطمئنان  وال  األداء  حيث  من  مقنعتين( 
واقع المنتخب يف تلك الرحلة )المعسكر( وبعد 
أسئلة  تبرز  جديد  من  وسفره  وعودته  غيابه 
مشروعة البد من اإلجابة عنها من قبل اتحاد 

كرة القدم إن كان يملك اإلجابات.
ويتابع  سورية  معلول يف  نبيل  يقيم  ال  لماذا 
للدرجتين  ــا  ــالدن ب يف  ــــدوري  ال العين  بــأم 
كأس  مسابقة  من  ومباريات  والممتاز  األوىل 

الجمهورية؟
الخبير  األول وهو  المنتخب  مدرب  أوليس هو 
الكبير؟ وإذا كان غادر من اإلمارات إىل بلده بعد 
المعسكر للمنتخب فلماذا تأخر كل هذه المدة؟؟
وحين حضر لماذا لم يطل عىل الجمهور واإلعالم 
ومن  المنتخب  واقع  صورة  يف  الجميع  ويضع 
سيستمر من الالعبين فيه ومن تم االستغناء 
لنشاطه؟؟  المقررة  الروزنامة  هي  وما  عنه 
ولماذا ال يجمع الالعبين المحليين المعتمدين 
التي  االستراحة  خالل  ويدربهم؟؟  المنتخب  يف 
تمت وخالل األيام التي تفصل مباريات الدوري 

عن بعضها يف رحلة اإلياب؟
وهل نحن يف سورية مثل ما يجري يف الدول 

المتقدمة كروياً؟؟
قبل  قليلة  أيام  المحيل  العبنا  يكفي  هل  أي 

مباراة تدريبية ودية أو قبل استحقاق رسمي؟
يف  لالحتراف  مــواز  بلدنا  يف  االحتراف  وهل 
التدريب  بحيث  العالم  دول  بمختلف  األندية 
وخططياً؟؟  وفنياً  بدنياً  العبنا  إلعداد  يكفي 

ولماذا؟ .. ولماذا؟؟ ولماذا؟
أخبار  تلف  التي  الضبابية  هذه  لماذا  وأخيرًا 
اإلعـــداد  وطـــرق  العبيه  ــاء  وأســم منتخبنا 

وطبيعته؟؟
فيها يف  تقلع  التي سوف  األكيدة  والمواعيد 

إعداده؟
بأن  الفني  جهازنا  عند  اطمئنان  هكذا  ولماذا 
الموعد  يف  سيكون  وجماعياً  فردياً  منتخبنا 

جاهزًا لالستحقاقات القادمة؟؟

حيث  مواضيع  ثالثة  عن  األسبوع  لهذا  واحتنا  نتحدث يف 
نبدأ يف قراءة تخص عودة عدد من العبينا المحترفين بكرة 

القدم من أنديتهم الخارجية إىل أنديتنا المحلية.
الرياضي من دون جمهور تماشياً  النشاط  إقامة  ونقرأ يف 
مع قرار الفريق الحكومي المكلف بالتصدي النتشار فيروس 

الكورونا.
وتماشياً مع أسئلة كثيرة وردتنا ننقلها بأمانة إىل اتحادنا 
منتخبنا  مدرب  بها  قام  التي  بالزيارة  وتتعلق  القدم  لكرة 
من  ومغادرته  سورية  إىل  معلول  نبيل  التونسي  األول 

جديد.. فهيا نتابع..

ناصر السيد 
أمينًا عامًا للجنة األولمبية السورية

كلفت اللجنة األولمبية السورية ناصر السيد أمينًا عامًا للجنة 
األولمبية الس��ورية، الذي كان يش��غل مهم��ة األمين العام 

المساعد لرئيس اللجنة منذ عام تقريبًا.
والس��يد من مواليد 1969 ويحمل ش��هادة ليس��انس أدب 
إنكليزي من جامعة دمشق وترجمان محلف معهد هندسي، 
ومارس رياضة الكاراتيه وحصل على الحزام األسود، وانتسب 
لنادي قاسيون وشغل منصب عضو مجلس إدارة لمدة ثالث 

سنوات ما بين -2000 2003.
وكلف مديرًا تنفيذيًا للجنة األولمبية -2008 2020، وس��بق 
أن ش��غل مهمة رئيس قس��م الترجمة في االتحاد الرياضي 
الع��ام واللجنة األولمبية الس��ورية من ع��ام 1995/ 2008 
وترجم معظم ال��دورات الفنية للتضامن األولمبي للمدربين 
ومختلف األلعاب، وعمل متطوعًا مس��اعدًا للجان األولمبية 
الوطنية في دورة األلعاب اآلس��يوية ف��ي العاصمة القطرية 
الدوحة 2006 واتبع عدة دورات باإلدارة والتنظيم منها دورة 
اإلدارة المتقدمة للمنظمات الرياضية 2008 بدمش��ق وحمل 
شهادة ماجس��تير في اإلدارة التنفيذية للمنظمات األولمبية 
Memos  في لوزان بسويس��را -2009 2010، وتس��لم مهام 
أمين عام االتحاد السوري للترياثلون من عام -2003 2019 
ورئيسًا التحاد الترياثلون من عام 2019 حتى تاريخه، وعضو 
المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للترياثلون من عام -2006 
2011 وشارك في إداري عام للمنتخبات في عدد من دورات 

األلعاب األولمبية اآلسيوية.

عودة وهجرة.. ضبط اإليقاع.. أسئلة مشروعة

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

رئيس االتحاد يكشف الخطوط العريضة لبرنامج العمل 

اتحاد كرة اليد الجديد يعقد اجتماعه األول في حماه ويدرس واقع اللعبة بحمص ودرعا وحلب
أنور البكر


